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فاعلية برانمج العالج الديين للتوجه حنو التعايف من االعتماد على الرتامادول يف حمافظات غزة
أيبن دمحم سعود الغوطي 1انشراح مصطفي أبو بكر عثمان
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املستخلص
ىدفت الدراسة إىل التحقق من فاعلية برانمج العالج الديٍت للتوجو كبو التعايف من االعتماد على الًتامادول ،ومن مث الكشف
عما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت درجات اجملموعة التجريبية ودرجات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي
والتتبعي ؼبقياس التوجو كبو التعايف ،مت تطبيق الدراسة يف قطاع غزة .استخدمت الدراسة اؼبنهج شبو التجرييب ،وسبثلت أدوات
الدراسة يف تصميم برانمج العالج الديٍت ،ومقياس التوجو كبو التعايف ،وطبقت األداة قبلياً وبعدايً وتتبعياً ،قام الباحث ابختيار
عينة قصدية من اؼبعتمدين يف مدينة رفح ،بلغ عددىم ( )22معتمداً ،ومت تقسيمهم عشوائياً إىل ؾبموعتُت األوىل ضابطة ()12
أفراد ،والثانية ذبريبية ( ) 12أفراد ،طبق الباحث الربانمج اؼبقًتح على أفراد اجملموعة التجريبية ؼبدة (ستة أسابيع) ،فيما خضعت
اجملموعة الضابطة للعالج التقليدي .خلصت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت درجات أفراد اجملموعة التجريبية
ودرجات أفراد اجملموعة الضابطة يف مقياس التوجو كبو التعايف لصاحل اجملموعة التجريبية .وأوصت الدراسة أبن يتم استخدام برامج
عالجية متنوعة تقوم على أساليب وفنيات ـبتلفة وتطبيقها على اؼبراىقُت والشباب لعالج التعاطي واغبد منو.
Abstract
The study aimed at verifying the effectiveness of the religious therapy program in order to
recover from dependency addiction (or use of) on tramadol, and then to determine whether
there were statistically significant differences between the mean sores of the experimental
group and the control group in the post and iterative application of Tramadol addiction
tendency scale. This study applied in Gaza governorates .The study used a quasi-experimental
approach. The study tools were designed the religious therapy program and the Tramadol
addiction tendency scale, The tool was applied pre, post and iterative, the researcher selected
a deliberate sample of Tramadol dependency in the Rafah city totaling (20) dependent who
were divided randomly into two groups, experimental and control, Each group consisted of
(10) members. The program applied to members of the experimental group for (six weeks),
while the control group underwent the Traditional treatment. The results of the study
indicated that there were statistically significant differences between the mean scores of the
experimental group and the control group in Tramadol addiction tendency scale, among the
members of the experimental group. The study recommended using a variety of treatment
programs based on methods and techniques, including the use of adolescents and young
people to treat and reduce the abuse.

مقدمة
خلق هللا اإلنسان يف أحسن تقومي ،وكرمو أعظَم تكرمي ،ووىبو نعمة العقل ،وأودع فيو الشهوات لَتقى هبا صابراً أو شاكراً إىل رب
عما ستقًتفو يداه ،ويف ظل إيقاع اغبياة اؼبتسارع ،والواجبات اؼبنوطة
األرض والسماوات ،ومنحو حرية اإلرادة واالختيار ليجازيو ّ
بنا ،أصبحت الضغوط اليومية تشكل عبئاً كبَتاً علينا لدرجة أهنا تفقدان أحياانً توازننا ،وتفرض علينا يف الوقت نفسو خيارات
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كثَتة ردبا يكون أحالىا مراً ،وإذا كان البد من الوقوع ربت وطأة ىذه الضغوط ،فإنو من الضروري أن نتالءم معها حىت ال تكبلنا
وتقودان للفشل وذبعلنا فريسة للمرض النفسي أو االكبراف .إن من أخطر الكوارث اليت هتدد اجملتمع الفلسطيٍت اليوم يف أمنو،
وصحة أفراده ،وسالمة اقتصاده انتشار عقار الًتامادول بُت أفراد اجملتمع ،وخاصة فئة الشباب يف ؿبافظات الوطن ،برزت مشكلة
تعاطي الًتامادول مع بداية االنقسام الفلسطيٍت ،واغبصار اؼبفروض على ؿبافظات غزة ،الذي أثر على زايدة نسبة البطالة ،وساىم
يف زايدة نسبة اؼبتعاطُت من الشباب لعقار الًتامادول نتيجة رخص شبنو وسهولو هتريبو ،ووجود رغبة لدى الشباب لتناول ىذا
العقار كنوع من الفضول ،وحب االستطالع ،وىروابً من الواقع اؼبرير الذي يبر بو أىل غزة( ،اغبلو .)2215 ،ويعد العالج
النفسي أحد أفضل أنواع العالجات اليت تساعد يف التخلص من كثَت من اؼبشاكل النفسية واالجتماعية وغَتىا ،ويكون ذلك عن
طريق مساعدتو يف التخلص من األفكار السلبية اليت تدفعو كبو االكبراف والتعاطي بشكل عام ،حديثاً بدأت اذباىات بُت بعض
علماء النفس تنادي أبنبية الدين ،أو التوحد مع النظام الديٍت يف بنـاء الصحة النفسية ،والتكيف النفسي واالجتماعي لألفراد ،فبا
كثَت منهم ،وخباصة أهنم يعيشون يف عصر يسيطر عليو
يساعدىم يف حل مشكالت اغبياة ،وهبنبهم القلق الذي يتعرض لو ٌ
االىتمام الكبَت ابغبياة اؼبادية ،والتنـافس الشديد يف اؼبصاحل واؼبغرايت االجتماعية واالقتصادية ،ويفتقر يف الوقت نفسو إىل الغـذاء
الروحـي ،فبـا انعكس على حياة ىؤالء األفراد سلباً ،وأصبحوا عرضةً لإلصابة ابألمراض ،واالضطراابت النفسية ،واألزمـات
االجتماعية واألخالقية .يري (زىران" :)346 : 2225 ،أييت العالج النفسي الديٍت كطريقة أصبع اؼبرشدون على اختالف أدايهنم
سواء كانوا يهوداً أو مسيحُت أو مسلمُت على أنو عالج يقوم على أسس ومفاىيم ومبادئ وأساليب دينية روحية أخالقية" .إن
من أبرز الوظائف اليت يؤديها الدين للفرد واعبماعة ربقيق االستقرار النفسي ،فحينما يصاب األفراد ابلتمزق النفسي ،والصراعات
الداخلية ،وبقق ؽبم الدين توازانً نفسياً عن طريق ما يسوقو من عالج نفسي ،وتوجيو إؽبي ،ففي ضبى الدين زبف وطأة اغبياة،
وهتون أمور الدنيا ،وتصبح ىذه اؼبظاىر أمراً اثنوايً وبعيداً عن اؼبألوف (سعدات .)4 :2214 ،من ىنا نبعت فكرة تطبيق برانمج
العالج الديٍت على عينة من اؼبعتمدين على الًتامادول وتوجيههم كبو التعايف من خالل إكساهبم بعض اؼبهارات والتقنيات الدينية
اليت تساعدىم على التخلص من مشكلة اإلدمان .الدراسة استخدمت اؼبنهج شبو التجرييب ،ويرتبط اؼبنهج شبو التجرييب ابلقيام
ابلتجارب العملية واليت تعرف أبهنا تدابَت ؿبكمة يعدىا الباحثون ويربطوهنا ابلظروف احمليطة بظواىر معينة فبا يساعد يف
استخالص بعض النتائج من العالقات بُت اؼبتغَتات اليت تؤثر يف الظواىر ( األغا واألستاذ .)83 :2224 ،تكمن أنبية الدراسة
يف اعبانب الذي تتناولو حيث أن ىذا اعبانب ينطوي علي أنبية كربى من الناحيتُت العلمية حيث تعترب الدراسة امتداداً لدراسات
بعض الباحثُت السابقُت وإثراء للمعرفة النظرية جملموعة الباحثُت واؼبهتمُت الذين قاموا بدراسة العالج الديٍت يف جوانب ـبتلفة من
االضطراابت لكن أنبية األمر تكمن يف تطبيقو علي اؼبعتمدين .أما األنبية العملية فإن الدراسة تتيح اجملال الستحداث برامج
نوعية وجديدة زبدم شروبة اؼبتعاطُت واؼبعتمدين وتقودىم كبو التعايف وكذلك يستفيد من الدراسة اؼبشرفون الصحيون واؼبوجهون
العاملون واألخصائيون وكذلك الباحثون يف الصحة النفسية .سبت صياغة مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل :ما ىي فاعلية
برانمج العالج الديٍت يف التوجو كبو التعايف من االعتماد علي الًتامادول لدي عينة من اؼبعتمدين؟
الدراسات السابقة

درس اؽبور ("" )2216فاعلية برانمج إرشادي نفسي إسالمي ػبفض أعراض االكتئاب النفسي" .ىدفت الدراسة إيل الكشف
عن مدى فاعلية برانمج إرشادي نفسي إسالمي ػبفـض أعراض االكتئاب النفسي لدى اؼبرضى اؼبًتددين واؼبتابعُت يف مركز
الوسطى للصحة النفسية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )28مريضاً ومريضة مت تقسيمهم إىل ؾبموعتُت ،األوىل ذبريبيـة وقوامها
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( )14مريضاً ومريضة ،والثانية ضابطة وقوامها ( )14مريضاً ومريضـة ،حيـث تـم اختيارىم من بُت ( )122مريضاً ومريضة من
العينة الفعلية اغبقيقية من مركز الوسطى للصـحة النفسية فبن حصلوا على أعلى درجات على مقياس بيك لالكتئاب ،واستخدمت
الدراسة األدوات التالية :مقيـاس بيـك اؼبطـول لالكتئـاب ،وبرانمج إرشادي نفسي إسالمي من إعداد الباحث ،واستخدم الباحث
يف دراستو اؼبـنهج شـبو التجرييب ابستخدام ؾبموعتُت متكافئتُت ،ؾبموعة ذبريبية ،وأخرى ضابطة .أىم نتائج الدراسة :وجود فروق
جوىرية ذات داللة إحصائية بُت درجـات القيـاس القبلـي ودرجـات القياس البعدي يف االكتئاب النفسي لـدى أفـراد اجملموعـة
التجريبيـة ،والفـروق كانت لصاحل القياس البعدي .وبينت الدراسة أن أفراد اجملموعة الضابطة من خالل اؼبقياس البعدي أن
( )% 9229يعانون من أعراض متوسطة من االكتئاب النفسي ،بينما) )%721فقط ال زالوا يعانون من أعراض شديدة.
اختربت بوعود (" )2214فعالية برانمج عالجي إثنونفسي من اؼبنظور اإلسالمي للتكفل ببعض األمراض العصابية (القلق،
االكتئاب العصايب) "ىدفت الدراسة إيل :اقًتاح واختبار مدى فاعلية برانمج إثنونفسي من اؼبنظور االسالمي يتعلق ابضطراب
القلق واالكتئاب من خالل استخدام أساليب العالج النفسي الديٍت وذلك يف ضوء النظرية اؼبعرفية وابالستناد ايل أسس العالج
اؼبعريف السلوكي .وقد مشلت عينة البحث  14حالة من الطالبات الاليت يعانُت من القلق  .ومشلت العينة األخرى  16طالبة
جامعي ة فبن يعانُت من االكتئاب وقسمت اجملموعتُت ابلتساوي (ضابطة وذبريبية) وقد مت تطبيق الربانمج علي اجملموعة التجريبية
بواقع  15جلسة عالجية  .استخدمت الباحثة مقياس اتيلور ومقياس بيك .أىم نتائج الدراسة :وجود فروق دالة احصائيا لدي
أفراد اجملموعة التجريبية علي التطبيق البعدي يف مقياس القلق واالكتئاب وىذا يؤكد علي قباح الربانمج.
كشف كل من بونيلي ،ديو ،كينيج وآخرون (" )2212العوامل الدينية والروحية وعالقتها ابالكتئاب النفسي :استعراض وذبميع

لألحباث ذات الصلة" .ىدفت الدراسة إيل :استعراض الدراسات اليت تناولت العالقة بُت التدين والروحانيات واالكتئاب وأعراضو،
واليت نشرت على مدى طبسُت عاماً يف الفًتة بُت ( )2211 -1962واليت بلغت ( )444دراسة من أجل فهم أفضل للعالقة
والتأثَت بُت التدين والروحانيات واالكتاب .أىم نتائج الدراسة :أن ( )%62من الدراسات أظهرت العالقة اإلهبابية بُت التدين
والروحانيات ،وكل من الوقاية من االكتئاب والبفاض حدة أعراضو حال اإلصابة بو وسرعة الشفاء منو ،وأظهرت أن) )%6من
الدراسات العالقة اإلهبابية بُت التدين والروحانيات وشدة أعراض االكتئاب .وجد أن ( )119دراسة من أصل ( )178دراسة دبا
يبثل ما نسبتو ( )%67من الدراسا ت ،اليت استخدمت أساليب حبثية وإحصائية دقيقة وصارمة قد أثبتت العالقة السلبية بُت
التدين واالكتئاب وأظهرت نتائج الدراسة أن اؼبعتقدات واؼبمارسات الدينية تساعد األشخاص على التكيف بشكل أفضل مع
ضغوطات اغبياة ،وتعطي معٌت للحياة يف نفوس الناس وتعزز اؼبساندة والدعم االجتماعي بُت األفراد.
درس العويظة ( " )2211فاعلية العالج النفسي االسالمي يف خفض أعراض اضطراب ما بعد الصدمة النفسية" ىدفت الدراسة
إيل :التعرف علي مدى فاعلية العالج النفسي االسالمي يف خفض أعراض اضطراب ما بعد الصدمة  ،واختار الباحث عينة
قصدية من مراجعي عيادة األمل للطب النفسي يف مدينة عمان بلغت  22مصاابً ومصابة .واستخدم الباحث معايَت التشخيص
 DSM4ومقياس الصدمة ومن مث أعد برانمج العالج النفسي االسالمي وطبقو علي مدار  16جلسة عالجية .أىم نتائج
الدراسة :فاعلية العالج النفسي االسالمي يف خفض أعراض الصدمة لدي اجملموعة التجريبية مقارنة ابجملموعة الضابطة.
اخترب العطوي ( " )2226أثر برانمج االرشاد الديٍت النفسي اعبمعي يف خفض السلوك العدواين لدى طالب اؼبرحلة اؼبتوسطة
دبدينة تبوك" ىدفت الدراسة إيل :التعرف علي أثر برانمج االرشاد الديٍت النفسي اعبمعي يف خفض السلوك العدواين لدي طالب
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اؼبرحلة اؼبتوسطة دبدينة تبوك ،واختَتت عينة عشوائية عمدية من مدارس اؼبرحلة اؼبتوسطة بلغت ( )62طالباً ،قسموا إيل أربع
ؾبموعات بواقع  15طالب لكل ؾبموعة حيت كانت اجملموعة األويل ذبريبية للفئة العمرية ( )14-12سنة ،وكانت اجملموعة
الثانية للفئة العمرية ( )17-15سنة ،ولكل ؾبموعة ما يباثلها كمجموعة ضابطة ،واستخدم الباحث مقياس السلوك العدواين،
وكذلك الربانمج االرشادي الديٍت اعبمعي اؼبقًتح .أىم نتائج الدراسة :وجود فروق ذات داللة احصائية بُت اجملموعة التجريبية
والضابطة يف القياسات البعدية للسلوك العدواين لطالب اؼبرحلة اؼبتوسطة للفئتُت ( )14-12سنة و( )17-15سنة ،كذلك
الربانمج االرشادي الديٍت اعبمعي اؼبقًتح ولصاحل اجملموعة التجريبية ابلبفاض السلوك العدواين بصورة واضحة.
التعقيب علي الدراسات السابقة :نالحظ من العرض السابق للدراسات أهنا سبت يف بيئات أجنبية وعربية ،وأهنا مل تتناول
متغَتات الدراسة اعبالية ؾبتمعة وىي العالج الديٍت والتعايف من اإلدمان علي الًتامادول ،وأن بيئتنا العربية بشكل عام والفلسطينية
بشكل خاص تفتقر ؼبثل ىذه الدراسة ،فبا يشَت إيل أنبية ىذه الدراسة فبا دفع الباحث للقيام هبا .أما أىم ما سبيزت بو الدراسة
اغبالية ىي أهنا اىتمامها بفئة اؼبعتمدين علي الًتامادول يف ؿبافظة رفح ،يف حُت مل يسبق ألي دراسة أن تناولت ىذه الفئة بشكل
مستقل .ومل ذبمع الدراسات السابقة بُت متغَتات الدراسة اغبالية حيث نالحظ أن دراسة (اؽبور ،)2216 ،ودراسة ( بوعود،
 ،)2214ودراسة (بونيلي واخرون ،)2212 ،تناولت العالج الديٍت وأثره علي االكتئاب النفسي ،بينما دراسة ( العويظة،
 ،)2211ركزت علي العالج الديٍت غباالت الصدم ة النفسية .لكن الدراسة اغبالية تناولت فئة اؼبعتمدين علي الًتامادول وىذا ما
يدلل علي أن ىذه الدراسة ىي األوىل ؿبلياً ،واختيار الفئة العمرية جاء من خالل دراسة معمقة وابلرجوع لإلحصائيات الرظبية
حيث مت ربديد الفئة العمرية ( )32-25سنة.
مصطلحات الدراسة

الربانمج" :ؾبموعة من العناصر واإلجراءات اؼبتكاملة واؼبًتابطة واؼبؤلفة من عدد من األىداف واؼبوضوعات ومفرداهتا ،واؼبواد
واؼبوارد البشرية واألنشطة والفعاليات واألساليب اليت هتدف إىل تزويد اؼبتدربُت دبعارف ومهارات وخربات ،واذباىات ؿبددة لتطوير
أدائهم يف ضوء حاجاهتم التدريبية اؼبتمثلة ،دبهاراهتم اليت ظهر ضعف يف أدائها" ( بٍت مصطفى.)38 :2224 ،

التعريف االجرائي :ىو ؾبموعة من اػبطوات العلمية اؼبنظمة ،اليت تسَت وفق تسلسل منطقي ،هبدف تقدمي خدمة عالجية فعالة
للمريض.

العالج الديين :ىو طريقة توجيو وعالج وتربية وتعليم ،يقوم علي معرفة الفرد لنفسو ولدينو ولربو والقيم الروحية واألخالقية (

زىران.)377 :1995 ،

التعريف االجرائي :ويعرفو الباحث إجرائياً علي أنو أحد أنواع العالج النفسي حيث يعطي تصوراً كامالً عن النفس اإلنسانية،
ويركز علي اؼببادئ واؼبفاىيم ،واألسس واػبطوات والفنيات اليت هتتم بتوجيو اؼبسًتشد إيل االىتمام بعالج االضطراابت واؼبشكالت
اليت يعاين منها وفق مفاىيم دينية صحيحة وأفكار سليمة تساعده علي التوافق النفسي واالجتماعي والروحي.
التعايف من االدمان على الرتامادول :أنو استعداد نفسي ،أو هتيؤ عقلي عصيب متعلم يؤىل الفرد لالستجابة أبمباط سلوكية ؿبددة

موجبة أو سالبة كبو ظاىرة اإلدمان وتعاطي الًتامادول(.الغول.)2217 ،
التعريف اإلجرائي :يقاس التوجو كبو التعايف إجرائياً ابلدرجة اليت وبصل عليها اؼبتعمدين على مقياس التوجو كبو التعايف من
اإلدمان على الًتامادول.
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جمتمع الدراسة :يقصد دبجتمع الدراسة ،صبيع األفراد (أو األشياء ،أو العناصر) الذين ؽبم خصائص واحدة يبكن مالحظتها (
أبو عالم .) 162 :2227 ،وؾبتمع الدراسة اغبالية ىو صبيع اؼبعتمدين على الًتامادول دبحافظة رفح ويبلغ عددىم اإلصبايل
( )147وذلك حسب إحصائية مركز الصحة النفسية دبحافظة رفح لعام 2217م.
عينـة الدراسـة :يقصد بعينة الدراسة :ىي أي ؾبموعة جزئية من اجملتمع الذي لو خصائص مشًتكة ( أبو عالم:2227 ،
 .)162تكونت عينة الدراسة من ( )22من اؼبعتمدين على الًتامادول فبن حصلوا علي أقل درجات علي مقياس التوجو كبو
التعايف ومت أخذىم بطريقة قصدية.
أداة الدراسة :مقياس التوجو كبو التعايف من االعتماد علي الًتامادول .قامت الدراسة بتبٍت اؼبقياس إعداد (الغول )2217 ،بعد
دراسة مفهوم التوجو كبو التعايف من االعتماد علي الًتامادول يف اؼبعاجم اللغوية ،واؼبوسوعات النفسية ،واالطالع على اؼبقاييس
السابقة ،اليت تناول ت التوجو كبو التعايف من االعتماد علي الًتامادول .ويهدف تبٍت ىذا اؼبقياس إىل استخدامو كأداة موضوعية
مقننة للتعرف على التوجو كبو التعايف من االعتماد علي الًتامادول لدى اؼبعتمدين يف ؿبافظة رفح موضع الدراسة ،ويتكون اؼبقياس
يف صورتو اؼببدئية من ( )32فقرة.
الربانمج العالجي الديين
وفيما يلي عرض مفصل للربانمج حيث يشمل الربانمج العناصر التالية :أىداف الربانمج ( العامة ،الفرعية) .ؿبتوي الربانمج
ويشمل فلسفة الربانمج والنظرية القائم عليها .جلسات الربانمج وتشمل ( )8جلسات عالجية حبيث تشمل كل جلسة علي
(عنوان اعبلسة ،أىداف اعبلسة ،اؼبدة الزمنية للجلسة ،اػبطوات اإلجرائية للجلسة ،تقييم اعبلسة) .والتقومي يف هناية كل جلسة
لتقومي اعبلسة وتوضيح نقاط القوة إلثرائها ونقاط الضعف لتعديلها.

النتائج واملناقشة
 /1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  2.25يف متوسط درجات أفراد اجملموعة التجريبية ومتوسط درجات
أفراد اجملموعة الضابطة على اؼبقياس البعدي ؼبقاس التوجو كبو التعايف.
جدول ( ) 1نتائج اختبار مان وتٍت لبيان الفروق بُت اجملموعة الضابطة والتجريبية على القياس البعدي ؼبقياس التوجو كبو التعايف.
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يتبُت من جدول ( ) 1أن قيمة مستوى الداللة للدرجة الكلية للتوجو كبو التعايف من االعتماد على الًتامادول كانت أقل من
مستوى الداللة اؼبقبول يف الدراسة وىو ( 2.25قيمة zاحملسوبة < من قيمة zاعبدولية) فبا يعٍت أنو توجد فروق ذات داللة
إحصائية بُت متوسط درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة على القياس البعدي للتوجو كبو التعايف من االعتماد على
الًتامادول لصاحل اجملموعة التجريبية .تعزو الدراسة تلك النتيجة إيل الربانمج العالجي ،الذي اىتم بعدة اسًتاتيجيات منها
النمذجة ،و التمعن أكثر يف مفهومهم عن ذواهتم واؽبدف والغاية اليت خلقوا من أجلها وكيف أن هللا كرم اإلنسان وخلقو علي
الفطرة السليمة وىب لو عقالً منَتاً يفكر فيو ويبيز بُت اػبطأ والصواب ومن خالل الربانمج مت تذكَتىم أبن اإلنسان ىبطئ
ويصيب وأن ىذا ليس هناية العامل بل الصواب أن يفكر بعقالنية ويعود إيل صوابو فمن خالل ىذا الربانمج اكتسبوا مهارات
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وخربات ومعلومات جديدة ساعدهتم يف فهم اؼبشكلة بصورة أمشل وأوضح ،فتحملوا اؼبسئولية اذباه أنفسهم واألخرين ،وولد لدي
أفراد اجملموعة توجهاً معتدالً كبو اؼبشكلة ،وطرق عالجها.
 /2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  2.25يف متوسط درجات أفراد اجملموعة التجريبية على القياس القبلي
ومتوسط درجات أفراد اجملموعة التجريبية نفسها على القياس البعدي ؼبقياس التوجو كبو التعايف من االعتماد علي الًتامادول.
جدول ( ) 2نتائج اختبار ويلكوكسون للفروق بُت التطبيق البعدي والقبلي ألفراد اجملموعة التجريبية يف مقياس التوجو كبو التعايف
البعد
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*الرتب اؼبوجبة تعٍت عدد اغباالت اليت يكون فيها القياس البعدي أكرب من القبلي ،أما الرتب السلبية تعٍت عدد اغباالت اليت
يكون فيها القياس القبلي أكرب من البعدي ،والرتب اؼبتعادلة تعٍت عدد اغباالت اليت تتساوى هبا القياس القبلي مع البعدي .يتبُت
من جدول ( ) 2أن قيمة مستوى الداللة للدرجة الكلية للتوجو كبو التعايف من الًتامادول كانت أقل من مستوى الداللة اؼبقبول يف
الدراسة وىو ( 2.25قيمة zاحملسوبة < من قيمة  zاعبدولية) فبا يعٍت أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسط درجات
اجملموعة التجريبية ونفسها على القياسي القبلي والبعدي للدرجة الكلية للتوجو كبو التعايف من الًتامادول لصاحل القياس البعدي.
تعزو الدراسة تلك النتيجة إيل برانمج العالج الديٍت ،حيث اعترب معظم أفراد اجملموعة أن االدمان ىو اؼبشكلة حبد ذاهتا ،فالحظ
الباحث اؼبشكالت اليت تطرح من أفراد اجملموعة متعلقة بتعاطي الًتامادول وصحبة السوء اليت تدفعهم للتعاطي وعدم مواجهة
اؼبشكلة ،فبدأ معظمهم يف التفكَت بوسائل جديدة تبعدىم عن ىذه العادات السلبية ،مستعينُت يف ذلك بنماذج الصحابة الكرام
والسلف الصاحل ،فساعد الربانمج بتوسيع مدركات اجملموعة حول ـباطر و آاثر االدمان النفسية و االجتماعية و األسرية علي حد
السواء .يضيف الباحث أن االسًتاتيجيات اؼبستخدمة أثرت يف تعزيز قدرات اجملموعة التجريبية ،فاؼبناقشة اعبماعية واؼبفاىيم
الدينية عززت مكانة الفرد ،وأعطت لو تقديراً لذاتو وقيمتو ،كذلك وقت الربانمج والذي استمر لستة أسابيع ساىم يف تعزيز
اؼبفاىيم واؼبدركات اؼبعرفية للمجموعة التجريبية ،للوصول لبدائل تضمن الثقة العالية واؼبسئولية كبو اجملتمع و االسرة.
 /3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  2.25يف متوسط درجات أفراد اجملموعة التجريبية على القياس التتبعي
ومتوسط درجات أفراد اجملموعة التجريبية نفسها على القياس البعدي ؼبقياس التوجو كبو التعايف".
جدول ( )3نتائج اختبار ويلكوكسون للفروق بني التطبيق البعدي والتتبعي ألفراد اجملموعة التجريبية يف مقياس التوجه حنو التعايف
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يتبُت من اعبدول ( ) 3أن قيمة مستوى الداللة للدرجة الكلية للتوجو كبو التعايف من الًتامادول كانت أكرب من مستوى الداللة
اؼبقبول يف الدراسة وىو ( 2.25قيمة zاحملسوبة > من قيمة  zاعبدولية) فبا يعٍت أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت
متوسط درجات اجملموعة التجريبية ونفسها على القياسي التتبعي والبعدي للدرجة الكلية للتوجو كبو التعايف من الًتامادول ،وىذا
يدلل علي بقاء أثر الربانمج بعد فًتة (  )32يوماً بعد انتهاء الربانمج .فتفسر الدراسة ذلك إيل األساليب و اؼبعززات اليت مت
استخدامها ضمن جلسات الربانمج العالجي ،كالنمذجة واؼبناقشة اعبماعية وجدية فئة الدراسة ،حيث أن جدية اجملموعة خدمت
الباحث يف تطبيق الربانمج ،السيما أن الًتامادول أهنك قدراهتم اؼبالية ،فجعل بعضهم يتجو للتسول أو السرقة ،وأصبح حباجة ؼبن
يساعده يف تركو ،للبعد عن الوصمة و اؼبالحقة القانونية ،االمر الذي جعل االستعداد لديهم انبع من قناعاهتم الشخصية للتخلص
من االدمان كوسيلة غبل اؼبشكالت ،فاىتم الباحث بتعريف اجملموعة حول أخطار العقاقَت الصحية علي الفرد و أسرتو ،وابلتايل
تولدت لديهم أفكار حول أنبية مواجهة وربدي اؼبشكالت بدالً من الدخول لوحل التعاطي و االدمان.
التوصيات
 /1استخدام برامج عالجية متنوعة تقوم على أساليب وفنيات ـبتلفة وتطبيقها على اؼبراىقُت والشباب الفلسطيٍت لعالج التعاطي
واغبد من االدمان.
 /2أن يهتم اؼبعاعبُت واؼبرشدين النفسيُت بفئة اؼبدمنُت؛ خاصة وأن الباحث الحظ إحجام العديد من مراكز الصحة النفسية
والعاملُت فيها عن التعامل مع فئة اؼبدمنُت.
املراجع
 /0أبو عالم ،رجاء ؿبمود (2227م) ،مناىج البحث يف العلوم النفسية والًتبوية  ،القاىرة  ،دار النشر للجامعات.
 /2األغا ،إحسان واألستاذ ،ؿبمود ( ،)2224مقدمة يف تصميم البحث الًتبوي ،غزة ،فلسطُت.
 /3بٍت مصطفي ،ىاين (" ،) 2224بناء برانمج تدرييب ؼبديري ومديرات اؼبدارس الثانوية لتطوير كفاايهتم اإلدارية يف ضوء احتياجاهتم التدريبية" .أطروحة دكتوراه غَت منشورة ،جامعة
عمان العربية ،عمان :األردن.
 /4بوعود ،أظباء ( ،) 2214فعالية برانمج إثنونفسي من اؼبنظور اإلسالمي للتكفل ببعض األمراض العصابية (القلق ،االكتئاب العصايب) ،رسالة دكتوراه غَت منشورة ،قسم علم
النفس وعلوم الًتبية ،جامعة دمحم ؼبُت دابغُت ،سطيف ،اعبزائر.
 /5اغبلو نضال(  " ،) 2215اؼبتغَتات االجتماعية اؼبسئولة عن انتشار اؼبخدرات بُت الشباب الفلسطيٍت دراسة ميدانية على أسباب تعاطي الًتامادول يف مشال قطاع غزة .رسالة
ماجستَت ،معهد البحوث ،جامعو الدول العربية.
 /6زىران ،حامد عبدالسالم ( ،)2225التوجيو واإلرشاد النفسي ،القاىرة ،عامل الكتب.
 /7زىران ،حامد ،)1995( .الصحة النفسية والعالج النفسي ،ط ،4القاىرة ،عامل الكتب.
 /8سعدات دمحم فتوح ،)2214 ( ،االرشاد النفسي الدين يف ضوء القران الكرمي والسنو النبوية الشريفة :شبكة االلوكية.
 /9العطوي ،عبد الرضبن دمحم ( ،)2226فعالية برانمج إرشادي ديٍت صبعي يف خفض السلوك العدواين لطالب اؼبرحلة اؼبتوسطة يف مدينة تبوك ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية
الًتبية ،جامعة مؤتة.
 /12العويظة ،سلطان موسى ( ،) 2211مدى فاعلية العالج النفسي اإلسالمي يف خفض مستوى أعراض اضطراب ما بعد الصدمة لدى عينة من اؼبراجعُت لعيادة األمل للطب
النفسي يف مدينة عمان ،ؾبلة العلوم الًتبوية والنفسية ،اجمللد  ،12العدد .1
 /11الغول ،حنُت(  ،) 2217مدى فعالية برانمج إرشادي مقًتح قائم عمى أسلوب حل اؼبشكالت يف تعديل التوجو كبو التعايف من إدمان الًتامادول لدى عينة من اؼبدمنُت يف
مدينة رفح ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية الًتبية ،اعبامعة اإلسالمية.
 /12اؽبور ،عالء صبح ( ،) 2216فاعلية برانمج إرشادي نفسي إسالمي ػبفض أعراض االكتئاب النفسي ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية الًتبية ،اعبامعة االسالمية ،غزة،
فلسطُت.
13. Bonelli, R., Dew, R. & Koenig, H. (2012) Religious and Spiritual Factors in Depression: Review and
Integration of the Research, Depression Research and Treatment, vol,2012, article ID 962860.
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ملحق ( )0مقياس التوجه حنو التعايف
ىل تعتقد أن الًتامادول خطَت مثل األسيفال والكوك والباقبو

1
1

صبيعها خطَتة ابستثناء الًتامادول

3

صبيعها خطَت

2

صبيعها مواد ـبدرة

4

اػبطر منها فقط الكوك

1

حياة طبيعية ىادئة

3

2

حياة مليئة ابلضغوط

4

من وجهو نظرك ىل تعترب الشباب الذين يتناولون الًتامادول للتخلص من األرق يعيشون

2

3

حياة ضياع ألنو ال يواجو مشكالتو

الشباب يتناولون الًتامادول للشعور ابلسعادة
1

الًتامادول يشعر الفرد ابلسعادة

3

الًتامادول يشعر الفرد ابلسعادة لفًتة بسيطة

2

الًتامادول ال يشعر الفرد ابلسعادة

4

مهما كان الًتامادول فإنو يدمر السعادة

4

ربذر الصحة الفلسطينية واعبهات اؼبختصة من خطورة الًتامادول
1

مل تقم الصحة الفلسطينية دبا ىو مطلوب

3

هبب منع تداول الًتامادول بُت الشباب

2

هبب فرض رقابة شديدة على عقار الًتامادول

4

هبب أن تًتك الصحة الفلسطينية عقار الًتامادول دون مراقبة

5

أعلنت وزارة الشؤن الدينية أن تناول الًتامادول حرام شرعاً فعند استماعك لذلك ماذا شعرت

1

االستياء ألين اعترب الًتامادول وسيلة فعالة للتخلص من الضغوط

3

الفرح ألن الًتامادول مادة خطرة ومدمرة

2

اعتقد أنو ال يوجد نص قرائٍت وبرم الًتامادول

4

ال يهمٍت االمر

6

تتناول وسائل اإلعالم احمللية ظاىرة تناول الًتامادول ىل تشعر أن ىذه النشرات ؽبا صدي
1

أعتقد أن ؽبا أثر علي من يشاىدىا

3

ال أعتقد أن ؽبا صدي لكنها ضرورية

2

اعتقد أن أثراىا فعال لكن حباجة لالستمرار

4

ال صدى ؽبا وأساساً ال جدوى منها

7

لو كنت حبفلة لصديق مقرب وعرض عليك تناول الًتامادول
1

أتقبلها وأتناوؽبا بال تردد

2

4
أمتنع عن تناوؽبا لكن إن أصروا سأتناوؽبا
أرفضها رفضاً اتماً
لو واجهتك مشكلة حبياتك وقررت أنك ال تستطيع مواجهتها وتوفر أمامك عقار الًتامادول

–8

أفكر ابؼبوضوع لكن ابلنهاية سأتناوؽبا

3

1

أتناوؽبا ألتناسى نبومي

3

أذىب الستشارة أخصائي نفسي

2

أسبارض ألتناول حبوب الًتامادول

4

أحاول التكيف علي الوضع الراىن بعيداً عن تناول الًتامادول

9

ذىبت مع أصدقائك رحلة خلوية ولتكن علي شاطئ البحر وتناول صبيع أصدقائك الًتامادول وعرض عليك تناوؽبا
1

أتناوؽبا دون تردد ألنٍت دبكان خلوة

3

أتناوؽبا حيت أشعر ابلسعادة اليت يشعر هبا أصدقائي

2

لن أتناوؽبا

4

سأمنعهم من تناول الًتامادول وإال سأترك الرحلة

12

تويف لديك صديق مقرب أو أحد أفراد األسرة وأتثرت كثَتاً بو ومل تستطع ذباوز ىذه االزمة

1

أعبأ إيل مواساة نفسي

3

أعبأ إيل قراءة القرآن

2

أستحضر ذكرايت ذبمعنا

4

أحاول تناسي األمر من خالل تناول حبة الًتامادول

11

حسب اعتقادك الًتامادول ىو
1

مادة سبنح السعادة

3

2

عقار طيب يبكن استخدامو عند الضرورة

4

1

مادة خطرة لكن ليست كاؼبخدرات

3

2

كل ـبدر أو عقار لو مزااي ولو عيوب

4

12

مادة تساعد على التخلص من اؽبموم
الًتامادول هبب أن يبنح وفق وصفة طبية

يقول الشباب أبن الًتامادول عقار وليس نوع من اؼبخدر وحسب رأيك فهو

13

ال يبكن مقارنة اؼبخدرات ابلًتامادول

لو كنت رجل أمن فمن تعاقب

مادة ـبدرة وخطرة جداً

1

أعاقب مروج الًتامادول

3

أعاقب متعاطي الًتامادول

2

أعاقب مروج ومتعاطي الًتامادول

4

ال أعاقب أحداً منهم فأان أعترب األمر حرية شخصية

1

عدم تناول الًتامادول إال إن إذا كان وضعو االقتصادي مناسب

3

2

أعرض عليو الذىاب ؼبركز الصحة النفسية للتعايف

4

14

قابلت صديق مقرب وشكى لك من سوء وضعو االقتصادي بسبب تناولو الًتامادول ماذا تنصحو

15

أقدم لو العون اؼبادي لتجاوز مشكالتو االقتصادية
ال أستطيع تقدمي خدمات لو

ىل تري ان الًتامادول يؤدي ايل الشعور ب
1

اؽبدوء واالسًتخاء ومتعة اغبياة

3

2

حالة من االدمان والوقوع فريسة التعاطي

4

16

اؼبزيد من االضطراابت النفسية
التعود عليو بشكل بسيط

سألك شخص حول عقار الًتامادول فماذا ذبيبو
1

أنصحو بعدم السؤال واالبتعاد عنو

3

أنصحو ابلتعرف إيل الًتامادول و ـباطره

2

أذباىل سؤالو

4

أطلب منو ذبربتو واغبكم بنفسو

17

18

حياه عادية

برأيك الشباب يتناولون الًتامادول
1

ألهنم ال يعرفون خطورتو

3

ليس لدي فكرة عن انتشاره

2

شبنها رخيص مقارنة دبواد ـبدرة أخري

4

كوهنا وسيلة سهلة للحصول عليها

ما يبيز الًتامادول
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1

أنو يبكنك تركو بسرعة

3

2

ليس لدي فكرة

4

19

لو تناولت القليل لن تتأثر صحياً واقتصاداي
الًتامادول عقار يسبب االدمان الشديد

تناول الًتامادول من اؼبرجح أبنو يشعر الفرد
1

مشاعر زائفة رغم أهنا تتسم ابلسعادة

3

مشاعر سعادة وسرور حقيقية

2

ال تتغَت مشاعر الفرد عند تناولو الًتامادول

4

مشاعر سعيدة يصعب السيطرة عليها

1

ألنو أصبح منتشراً
عقار اؼبواد اؼبخدرة أشد من عقار الًتامادول

1

قدرات عالية علي الًتكيز والتعبَت عن النفس

3

2

يزيد من توتره لكنو ينمي شخصيتو

4

تناول الًتامادول ال يقارن بتناول اؼبواد اؼبخدرة األخرى

22
2
21

3

ألن متعاطي الًتامادول ال هبد مقاطعة االخرين

4

ليس لدي فكرة حول ىذه اؼبقارنة

تناول الًتامادول يبنح اؼبتناول

22

يرفع من مستوي الثقة ابلنفس
يشعره ابلعجز الشديد

صدف أن وجدت كرتونة مليئة ابلًتامادول فماذا ستفعل
1

أخذه وأتناول منو بشكل متقطع

3

أبيعو ؼبتعاطي الًتامادول

2

أفكر أبخذ جزء وتسليم الباقي ؼبراكز األمن حيت أبعد عن نفسي الشبهة

4

أتركو دبكانو وأتصل دبراكز األمن وأبلغهم بو

يف ظل الظروف الصعبة اليت يبر هبا قطاع غزة تعتقد أن تعاطي الًتامادول كان ل

23
1

حبجة الظروف الصعبة اليت مبر هبا

3

2

بصراحة الًتامادول ىبفف حدة الواقع األليم

4

24

أمر يعرب عن ضعف إرادة الشباب
أمراً عادايً نتيجة للظروف الصعبة

شخص نصحو الطبيب لتناول الًتامادول لتحمل األمل الشديد
1

ضروري االستمرار بتناول الًتامادول لتحمل األمل وأاثره

3

2

يبكن تناولو عند شعوره ابألمل

4

1

يواجو اؼبشكلة لكنو لن هبد حالً مناسباً
ذبعلو يتعايش مع اؼبشكلة

25

قد يتعرض لإلدمان اذ استمر ابلتناول
يفضل تناول الًتامادول بوصفة الطبيب والكمية اليت حددىا

شخص تعرض ؼبشكلة ما وقام بتناول الًتامادول فإنو سوف
2

26
1
2

3

يستطيع نسيان اؼبشكلة

4

تتفاقم مشكالتو ألن تناول الًتامادول يعترب أساساً مشكلة

يتعرض الشباب الفلسطيٍت ؼبشكالت متعددة فما اغبل الذي تراه مناسباً
التعامل مع اؼبشكلة كأهنا ليست موجودة
3
تناول الًتامادول ألنو بشكل عام عالج لكل مشكلة
4

التفكَت بتخطي اؼبشكالت ولو بتناول الًتامادول

27

اؼبشكالت متعددة لكن هبب علينا التكيف مع األوضاع وأعترب تناول الًتامادول
مشكلة من مشكالت الشباب

يتناول بعض الشباب اؼبتزوج الًتامادول لتحقيق اؼبتعة اعبنسية
1

فعال الًتامادول وبقق اؼبتعة اعبنسية الالزمة

3

يبكن تناولو فقط ابلليايل واؼبناسبات وليس ابستمرار

2

اؼبتعة اعبنسية تتحقق من خالل اؼبعاشرة العادية

4

اعترب ان تناول الًتامادول وبقق متعة جنسية لكنها ليست مستمرة

لو تناول صديق لك حبو تشبو الًتامادول وال تعرفها فماذا ستقول لو

28
1

أسألو عن الفرق بُت ما تناولو وبُت الًتامادول

3

أسألو حول فوائد تناوؽبا

2

أان مقتنع أن الًتامادول أفضل عقار لتحقيق السعادة

4

صبيع العقارات النفسية والًتامادول خطرة ليس ؽبا فوائد

تراكمت عليك اؼبشكالت العائلية وأردت إهباد حالً جذرايً
الوسيلة الوحيدة لتجاىل اؼبشكالت تناول الًتامادول ولو حبة عند كل مشكلة
3
اؼبشكالت العائلية ال يبكن أن تنتهي لذا هبب ذباىلها أبي وسيلة

29
1
2

أترك البيت وأذىب

1

من أدمن عليها من الصعب أن يًتكها

2

ضعفت شخصيتو ورجع للتناول

32

4

أحاول التعرف ألسباب اؼبشكالت العائلية وإن استطعت أعاعبها أو أستشَت ذوي اػبربة

تعرف صديق لك أدمن علي الًتامادول لكنو امتنع ورأيتو فجأة يتناوؽبا فما اعتقادك

31

3

يكون تعرض ؼبوقف صعب وطبيعي أن يتناول الًتامادول مرة أخري

4
لو امتنع عن تناول الًتامادول بقناعة لن يرجع لو بتااتً
ىل تعترب تناول الًتامادول وانتشاره سبباً يف التفكك األسري

1

يسهم الًتامادول يف عالج بعض اؼبشاكل األسرية

3

يساعد الفرد علي التوافق اعبنسي مع زوجتو والشعور دبتعة اغبياة األسرية

2

تناول الًتامادول سبباً رئيسياً غبدوث التفكك األسري

4

يسبب تناول الًتامادول حدوث خالفات أسرية

32

تناول الًتامادول لو آاثر على صحة الفرد

1

نعم تناول الًتامادول يهدأ األعصاب

3

تناول الًتامادول بدون وصفة طبية يسبب أمراض خطَتة ومتعددة

2

االدمان علي الًتامادول عالج لكثَت من األمراض

4

الًتامادول يسبب بعض الغثيان لكنو يبعد االالم ووبقق السعادة
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ملحق ( )8جدول برانمج العالجي الديين موضح فيه التايل ( :رقم اجللسة – عنوان اجللسة -الفنيات املستخدمة )
اعبلسة

موضوع اعبلسة

أىداف اعبلسة

فنيات اعبلسة

 /1بناء عالقة عالجية وتوفَت جو من األلفة.
 /2تقدمي عرض مبسط عن أىداف الربانمج وؿبتواه ومدتو.
 /3االتفاق علي قواعد اعبماعة.

اغبوار واؼبناقشة
الواجب اؼبنزيل

األوىل

تعارف وهتيئة

احملاضرة
اغبوار واؼبناقشة
الواجب اؼبنزيل
التغذية الراجعة

الثانية

الًتامادول أسبابو وأعراضو من وجهة
نظر إسالمية

 /1أن يتعرف اؼبشاركون علي أسباب التعاطي واألعراض اؼبصاحبة لإلدمان.
 /2أن يتعرف اؼبشاركون علي بعض النماذج اليت قبحت يف التعايف من الًتامادول.
 /3أن تتوضح للمشاركُت نظرة اإلسالم ورأيو يف موضوع التعاطي واإلدمان.

احملاضرة
اغبوار واؼبناقشة
النمذجة /القدوة
تصحيح األفكار
اغبديث الذايت

الثالثة

اإليبان ابهلل وأثره يف النفس

 /1أن يدرك اؼبشاركُت اؼبعيار اغبقيقي لإليبان.
 /2أن يتعلم اؼبشاركون كيف أن لإليبان شبرة وأثر علي النفس يدفعو إيل الصواب.

الرابعة

فلسفة االبتالء يف اإلسالم

 /1أن يفهم اؼبشاركون الغاية من االبتالء من خالل ذكر مقاصده وؿباسنو.
 /2أن يتعرف اؼبشاركون علي مباذج من حياة النيب والصحابة الكرام.

اػبامسة

فلسفة الصرب يف اإلسالم

 /1أن يتبُت للمشاركُت مفهوم الصرب وأثره.
 /2أن يقارن اؼبشاركون بُت الصرب والسخط من حيث األسباب والتأثَت.
 /3أن يتعرف اؼبشاركون علي األسباب اؼبؤدية للصرب.
 /4أن يتعرف اؼبشاركون علي مباذج مشرقة من الشخصيات الصابرة.

التغذية الراجعة
اغبوار واؼبناقشة
التدعيم اإلهبايب
التوضيح
القدوة اغبسنة

السادسة

اغبياة الدنيا من منظور ديٍت

 /1أن يتعرف اؼبشاركون علي حقيقة اغبياة الدنيا واؼبقصد الذي خلقوا من أجلو.
 /2أن يتدرب اؼبشاركون علي وضع خطة عملية غبياة مطمئنة.
 /3أن يبيز اؼبشاركون بُت أىدافهم وطموحاهتم وبُت واقعهم.

تصحيح األفكار
اإلقناع
الوعي ابلفكرة
اإلصغاء
اغبوار واؼبناقشة
الواجب اؼبنزيل

السابعة

التحصن ضد الضغوط

 /1أن يتعرف اؼبشاركون علي الضغوط اليومية اليت تواجههم.
 /2أن يتعرف اؼبشاركون إيل مفهوم الضغط النفسي ،أسبابو ،أعراضو ،واَاثره السلبية.
 /3أن يكتسب اؼبشاركون مهارات وطرق تساعدىم للتغلب ومواجهة تلك الضغوطات.

العصف الذىٍت
اؼبناقشة
التدعيم اإلهبايب
الواجبات اؼبنزلية
االسًتخاء
التعزيز

الثامنة

اإلهناء والتقومي

 /1تشجيع اؼبشاركُت علي استمرارية التواصل مع بعضهم كوهنم شكلوا فريق دعم.
 /2تقدمي ملخص هنائي للربانمج مع التوصية علي تنفيذ وتطبيق ما تعلموه وتوظيفو يف واقع حياهتم
االجتماعية.
 /3تقييم الربانمج من وجهة نظر اؼبشاركُت.
 /4تطبيق القياس البعدي ومن مث تقدمي الشكر للمشاركُت وربديد موعد للقياس التتبعي.
 /5اختتام الربانمج العالجي
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احملاضرة واؼبناقشة
اغبوار الذايت والنمذجة
تصحيح األفكار
الواجب اؼبنزيل

طرح األسئلة واؼبناقشة
العصف الذىٍت
اؼبناقشة
التعزيز
التغذية الراجعة

