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تداخل ارشادي نفسي عقالني انفعالي لتعديل معتقدات الشباب حول تعاطي
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تُعد المن ّشدطات أحد المشدكتت الططيدرة التد طدرأت عمدى المجتمد الد ول طدت السدنوات اخطيدرة
وعمى رغم التأك من المضار الكبيرة الت تتركةا فإن استط امةا يز ا يوماً بع يوم ويعرف االتحا ال ول

لمطدب الرياضد المنشدطات بأنةدا ممطتمدف الوسدال الصدناعية المسدتط مة لرفد الكفداةة الب نيدة والنفسدية لمفدر
ف مجا المنافسات أو الت ريب) .وتقوم النظرية العقتنية االنفعالية عمى أساس أن اخفد ار ال يضدطربون مدن
اخح د اث موانمددا بسددبب نظددام المعتق د الطدداط  .والمعتق د بددو تنظدديم يتسددم بالثبددات لمم د ركات والمعددارف حددو

جان ددب مع ددين .ويس ددتة ف البح ددث التع ددرف عم ددى واطد د تع دداط المنش ددطات لد د ى الش ددباب واتجاب دداتةم نحوب ددا
وتطط دديط تد د اط ارش ددا ي نفسد د وف ددل نظري ددة الع ددتج العقتند د االنفع ددال الس ددموك خلب ددرت ال دديس لتعد د ي
االتجابددات االيجابيددة نحددو المنشددطات  .واتب د البحددث المددنةل التجريب د  /الكمينيك د

واظةددرت النتددالل بع د

المعالجددة االحصددالية باسددتط ام برنددامل م )SPSSوجددو اتجدداج ايجدداب نحددو تعدداط المنشددطات واظةددرت

فاعمية الت اط العتج العقتن االنفعال السموك ف تعد ي اتجابدات عيندة البحدث التجريبيدة نحدو تعداط
المنشددطات  .واوصددى البحددث ضددرورة تبند

ططددط عمميددة رصددينة وفددل ارسددات اكا يميددة لتقميد الطمددب مددن

طت التوعية وتقمي العرض من طت الرطابة .
A rational and emotional psychological intervention to modify the beliefs of
young people about the use of sports doping
Dr. Emad Abed Hamza Al-Atabi
Place Of Work: Al-Muthanna University - Partial Attribution To Psychiatric Unit /
Al Hussein Educational Hospital / Addiction Counseling
Degree: Assistant Professor
Mob: 07832627660 , Email: amadabd20@gmail.com
Abstract :
Doping is one of the most serious problems that the international
community has experienced in recent years. Despite the great damage it
leaves, its use is increasing day by day. The International Federation of
Sports Medicine defines doping as "the various industrial means used to
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increase the physical and psychological efficiency of an individual in the
field of competition, Training). The theory of emotional rationality is
based on the fact that individuals are not disturbed by events but by a
system of false belief. Belief is a consistent organization of perceptions
and knowledge about a particular aspect. The aim of the research is to
identify the reality and trends of doping among young people, and to plan
psychological counseling in accordance with Albert Ellis's emotional and
rational therapy theory to modify positive attitudes towards doping. The
results followed statistical analysis using (SPSS) program. There was a
positive trend towards doping, and the effectiveness of rational, behavioral
and behavioral intervention was shown to modify the trends of the pilot
sample towards doping. The study recommended the need to adopt solid
scientific plans according to academic studies to reduce demand through
awareness and reduce supply through supervision.
المقدمة :
التد

تعد المن ّشدطات أحد المشداك
وعمدى رغدم التأكد مدن المضدار الكبيدرة التد
الرياضد

المجددا

الرياضد

تتركةدا فدإن اسدتط امةا يدز ا يومداً بعد يدوم سدواة فد

الد ول

الكفدداةة الب نيددة والنفسددية لمفددر فد

مثد

نقد

وتد ط

عمددى تركيبددة الجسددم

لمطددب الرياضد المنشددطات بأنةددا ممطتمددف الوسددال
مجددا

الصددناعية

المنافسددات أو التد ريب الرياضد )

والمنشدطات ليسدت مجموعدة مدن العقداطير فحسدب كمدا بدو شدال
الد م

أي طدت

أو غيدرج امتد ا اً إلددى الشددباب عمومداً بغددرض الحصددو

ويعددرف االتحددا

المسددتط مة لرفد

طدرأت عمدى المجتمد الد ول

السدنوات اخطيدرة

بد

ثمدة وسدال

تحدت مسددمى المنشددطات أيضددا العقداطير المة لدة التد

أطدرى محظدورة

تسدابم فد

رفد

مسدتوى اخ اة الرياضد بشدك كبيدر فد بعدض الرياضدات مثد الرمايدة والقدوس والسدةم وتُسدتط م
لمتقميد مددن الشددعور بدداخلم كمددا فد رياضددة المتكمددة والمصددارعة وتد ط بد ج العقدداطير ضددمن
المن ّشطات باعتباربا وسيمة صناعية لرف مستوى اخ اة الرياض  .مالطضير . )41 2014

والمنشد د ددط ):( Stimulantبد د ددو ك د د د مد د ددا ة أو واة ي د د د ط الجسد د ددم وبكميد د ددات غيد د ددر اعتيا يد د ددة لزيد د ددا ة

نش د دداط العض د ددتت أو الكف د دداةة الب ني د ددة لتحقي د ددل انج د دداز رياضد د د بط د ددرل غي د ددر مش د ددروعة .و يس د ددبب المنش د ددط

اض د د ار ار صد ددحية م د د االسد ددتمرار عمد ددى تعاطيد ددا فالمنشد ددطات ب د د اخ ويد ددة الت د د بحفد ددز بةد ددا وظد ددالف الجسد ددم
ولكنةد ددا حاليد ددا وبالتح ي د د الم د دوا الت د د تنشد ددط المد ددا والجةد دداز العصد ددب المركد ددزي .ب د د ا التنشد دديط يول د د االنتبد دداج

وارتفد دداع الم د دزاج واليقظد ددة وتقم د د الشد ددةية وتزي د د الحركد ددة .وطمد دديت مد ددا تسد ددتط م كعد ددتج .لكد ددن سد ددوة اسد ددتط امةا

شد ددال ب د ددين الرياضد دديين .فالمنش د ددطات تعم د د عمد د د تنبي د ددا الجةد دداز العص د ددب المركد ددزي يمك د ددن لممنش د ددطات أن
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تحسد د ددن ط د د د رة الجسد د ددم عمد د ددى الت د د د ريب والتند د ددافس إلد د ددى أعمد د ددى المسد د ددتويات .كمد د ددا أنةد د ددا تقم د د د مد د ددن الشد د ددعور

باإلعيد د د دداة الم د د د درتبط بالت د د د د ريب والوطد د د ددت المطمد د د ددوب لمتعد د د دداف بع د د د د المجةد د د ددو الب د د د د ن  .المنشد د د ددطات تسد د د ددبب
اإل م د ددان وتظة د ددر نش د دداطا زالف د ددا ومد د د كثد د درة تعاطية د ددا تس د ددبب ض د ددمور العض د ددتت وال يس د ددتر التع د ددب طوت د ددا.

ويتجن د ددب التع د ددب ش د ددرب مش د ددروبات الكد د دوال والش د دداي والقة د ددوة والش د ددوكوالتة والكاك د دداو خن بة د ددا ك د ددافيين وب د ددو
مد د ددن المنشد د ددطات وم د د د ر لمبد د ددو ممد د ددا يصد د دديب التعد د ددب بالجفد د دداف .وطريد د ددل الت د د د ريب أحسد د ددن لكد د ددن بعد د ددض
الرياضد دديين يتعجمد ددون .وبد د د ج المنشد ددطات ط د د تةد د د ر مجةد ددو بم عند د د ما يكشد ددف عنةد ددا عند د د الفحد ددص الطبد د د

ف البطوالت.

وب د د أ مد ددن أوال د د التسد ددعينات توطفد ددت معظد ددم شد ددركات ال د د واة العالميد ددة عد ددن إنتد دداج ب د د ج المركبد ددات وبند ددا

ظةد ددر الططد ددر الج ي د د فق د د ب د د أ اسد ددتط ام االسد ددتروي ات البناليد ددة االن روجينيد ددة المنتجد ددة لتسد ددتط ام الحي د دوان

بواس د د ددطة الرياض د د دديين كم د د ددا ظة د د ددرت ص د د ددناعة كامم د د ددة الالس د د ددتروي ات البنالي د د ددة االن روجيني د د ددة المزيف د د ددة ومد د د د

تطد ددور الحاسد ددبات والماسد ددحات الضد ددولية امكد ددن بسد ددةولة بالغد ددة تقمي د د اغمفد ددة وزجاجد ددات ب د د ج المركبد ددات كمد ددا

بد د ددو الحد د ددا ادن أيضد د ددا م د د د ا ويد د ددة أطد د ددرى مث د د د الفيد د دداج ار والسد د ددياليس بحيد د ددث تحتد د ددوى ب د د د ج اخط د د دراص أو
االمبد د دوالت الم د ددزورة عم د ددى اي مرك د ددب بد د د أ بالنش د ددا أو بد د د رة ال د ددثمل أو الزي د ددوت النباتي د ددة وانتة د دداة بمد د دوا شد د د ي ة

السمية

ومن انواع المنشطات الرياضية :


اخمفيت ددامين

): (Amphetamine

ع ددرف ع ددام )( 1930كد د واة لمش ددم لع ددتج احتق ددان اخن ددف

والزك د ددام .وفد د د س د ددنة م )1937أن د ددتل اخمفيت د ددامين ك د ددأطراص لع د ددتج الن د ددوم وك د ددان المح د دداربون ف د د د

الحد ددرب العالميد ددة الثانيد ددة يتناولوند ددا لمتغمد ددب عم د د اإلجةد ددا ويظمد ددون يقظد ددين .وف د د ) (1960شد دداع
اسد ددتعما اخمفيتد ددامين بد ددين سد ددالق الشد دداحنات ليظم د دوا يقظد ددين ف د د المسد ددافات الطويمد ددة ولمتطسد دديس
واطب د د د عميد د ددا الرياضد د دديين لتحسد د ددين أ الةد د ددم وتحم د د د التمد د ددارين الشد د دداطة .وتد د ددأثير اخمفيتد د ددامين يشد د ددبا

ت د ددأثير الكوك د ددايين والس د دديما مثي د ددا أمفيت د ددامين ) (methamphetamineلك د ددن مفعول د ددا أبط د ددأ وت د ددأثيرج

أط د ددو عم د د د الجةد د دداز العصد د ددب المرك د ددزي .وم د د د طدد ددو التع د دداط يولد د د حالد د ددة شسد د ددزوفرانيا
). (schizophrenia



الكوكدد د ددايين ): (Cocaineيعتبدد د ددر أش د د د د المنشد د د ددطات الطبيعي د د ددة .ويس د د ددتطمص م د د ددن أورال نبد د د ددات

الكوك د د ددا الدد د د ي ينم د د ددو فد د د د أمريك د د ددا الجنوبي د د ددة حي د د ددث يمض د د ددغا اخب د د ددال أو يض د د ددعونا مد د د د الش د د دداي
ويش د د دربونا لتنتعد د دداش والتغمد د ددب عم د د د التعد د ددب .وكاند د ددت مد د ددا ة الكوكد د ددايين النقيد د ددة ط د د د عزلد د ددت عد د ددن

النبد ددات عد ددامم  )1880وكاند ددت تسد ددتعم كمط د د ر موض د ددع ف د د ج ارحد ددات العد ددين واخند ددف والحم د ددل
خن ب د د د ج المد د ددا ة تضد د دديل اخوعيد د ددة ال مويد د ددة وتمن د د د النزيد د ددف .وحاليد د ددا ال يسد د ددتعم الكوكد د ددايين ف د د د

الع د ددتج .والكوك د ددايين مس د ددحول أب د دديض ويض د دداف مس د ددحول الس د ددكر ل د ددا أو م د ددا ة الميد د د وكايين
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lidocaineالمط د د رة موضدددوعيا لتطفيفدددا ولغشد ددا .والكوكد ددايين بي روكموري د د يستنشدددل كمسدددحول

أو ي د د اب ف د د المد دداة لمحقد ددن بالوري د د أو ي د د طن ويعط د د تد ددأثير الحقد ددن عبد ددر الرلد ددة .وال د د ين ي د د طنون
الكوك د د ددايين يع د د ددانون م د د ددن طص د د ددر الت د د ددنفس و الم صد د د د رية مبرح د د ددة نتيج د د ددة ج د د ددرح الرل د د ددة ونزيفة د د ددا.
والكوكايين يص الما ف م ي  5 -3طالل وبالوري ف م )30 – 15ثانية.

القد د ددات ):( Khatعبد د ددارة عد د ددن اخورال الصد د ددغيرة الت د د د تقطد د ددف مد د ددن شد د ددجيرة القد د ددات .وتسد د ددتةم



حيثم ددا ي ددزرع نب ددات الق ددات فد د ش ددرل أفريقي ددا وش ددبا الجزيد درة العربي ددة .فيمضد د لمتغم ددب عمد د التع ددب
ويقم د د د الشد د ددةية واإل مد د ددان عميد د ددا ط د د د يسد د ددبب الةموسد د ددة .والقد د ددات بد د ددا كيماويد د ددات أبمةد د ددا الكد د دداثينون
 cathinoneوالك دداثين

ويق تأثيربا المنشط.
الكافددايين



):( Caffeine

cathine

وعند د ما تعم ددر اخورال تتح ددو مد د ة الك دداثينون إلد د ك دداثين

مددا ة منشددطة طفيفددة حيددث تجع د الشددطص يقظددا ومنتبةددا .ويعتبددر

الشد د دداي والقةد د ددوة ومشد د ددروبات الك د د دوال أبد د ددم مصد د ددا ر الكد د ددافيين .ويمكد د ددن ش د د دراةج كد د ددأطراص .وفنجد د ددان

القةد د ددوة بد د ددا مد د ددن م  ) 115 – 65مميج د د درام مد د ددا ة الكد د ددافيين وفنجد د ددان الشد د دداي بد د ددا م ) 60مميج د د درام
كافد د د ددايين وزجاجد د د ددة مشد د د ددروب الك د د د دوال بةد د د ددا  60 – 30مميج د د د درام كافد د د ددايين .واإلف د د د دراط ف د د د د تند د د دداو
الكافيين يسبب القمل والص اع واخرل .كما أنا يسبب اإل مان

 اخفد د د رين

) : (Ephedrineم د ددا ة تس د ددتط م كمنب د ددا وتوسد د د لمقص د ددبات الةوالي د ددة .ويس د ددتط مةا

الرياضيون لزيا ة التحم ف العاب البطولة). (Giannini,1999,203-208

والمعتق ) ) Beliefبو تنظيم يتسم بالثبات لمم ركات والمعارف حو جانب معين من عالم الفر
بو نمط المعان م )Pattern Meaningلمعرفة الفر حو ش ة مح

 )150او كما ح با م)Fishbein& Ajzen, 1972

او

م Krech&Crutchfield, 1948,

بانةا الترجيح ال ات بان موضوعا ما لا طصا او طصالص معينة مطميفة .)203 1997

ويفترض م (Ellis,1977أن توط الفر عن اخشياة مالمنشطات) ف البيلة يؤثر عمى انفعالا وسموكا

فا ا كان توط الفر عقتنياً كان توطعاً فاعتً يساع ف التوافل والصحة النفسية  .وان كان غير عقتنيا

مان تعاط

التوجية

المنشطات ش ة ايجاب ) سيؤ ي الى االضطراب واالنحراف ومن طت اإلرشا النفس

يقوم المرش ب ور إيجاب

نشط لكشف ب ج اخفكار التعقتنية وتوجيا موارشا الشباب نحو

أفكار
ًا
اخساليب الت يجب ان يتط وبا لح مشكتتةم وتغيير سموكةم  .مواطناع الشباب وحثةم عمى اطتيار
عقتنية ج ي ة تحقل لةم السعا ة والصحة النفسيةم.) Ellis,1977,9

وط أشارت الع ي من ال راسات إلى فاعمية الت اطتت والبرامل اإلرشا ية المطططة والمنف ة عمى

وفل نظرية اإلرشا العقتن االنفعال السموك ومنةا ما لطصا الصميم  2009وط أشار إلى أن راسة )
عب ا هلل

 )1991ط أظةرت فاعمية االرشا العقتن
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وص مة ضغوط الحياة وتع ي اخحكام التمقالية السمبية عمى ال ات  .و راسة مفرج  (1992أك ت فاعمية

اإلرشا العقتن االنفعال ف ح بعض من مشكتت المرابقة المرتبطة باخفكار التعقتنية .و راسة )
الم طم  )1996ط وج ت ان بنا فاعمية لبرنامل اإلرشا العقتن االنفعال ف طفض رباب التح ث م
. )204 -201 2009

ادطرين مالصميم

ويشير ابرابيم  2004إلى راسة طام بةا  1993 Morrisاستة فت التأك من فعالية لإلرشا العقتن

االنفعال

السموك

ف

طفض السمو الألطتط

م غير المقبو اجتماعياً) وتع ي اخفكار غير المنطقية

ومشاعر اليأس ل ى عينة من المرابقين المضطربين سموكيا ط أشارت نتالجةا إلى أن االرشا العقتن

االنفعال السموك كان فعاال ف طفض السمو التأطتط ل ى المرابقين وتنمية مةارات تجعمةم يسمكون

سموكاً ايجابياً نحو أنفسةم ونحو ادطرين مإبرابيم .)7 2004
مشكمة البحث:

يمث تعاط المنشطات أبش صور البتزاز وسرطة جةو ادطرين بتناو بعض العقاطير الطبية الت

تعط

يستطي من طتلةا تحقيل نتالل غير حقيقية تطض لظروف ساعة

طوة مضافة وطتية لمرياض

السبال فقط ون أن تستمر م الرياض

ويمكن اعتبار المنشط بأنا ك ما ة أو واة ي ط الجسم

وبكميات غير اعتيا ية لغرض زيا ة الكفاةة الب نية لمحصو عمى انجاز رياض أعمى وبطرل غير مشروعة
ويسبب أضرار صحية عن االستمرار عمى تعاطيةا .مجاري .)76 2012
أما ادثار السمبية الستط ام الرياضيين لممنشطات فتظةر ف

العام لمجسم

طم برمون واضط اربات التكوين

والمعاناة من الص اع وال وطة واخرل  ..العصبية والثورة والتةيل والطمط والتشويش العقم –

الش والريبة والشعور بالكآبة واضطراب المزاج
وادطرين .مبابكر وبيبة . )126 2014

كما يؤ ي تناو المنشطات الى ع

اضطراب النوم

االكتلاب

و رغبة بالع اوة ل رجة تجع الرياض طط ار عمى نفسا

من المطاطر الصحية مث

االنتحار)  .مالعرجان واطرون

2011

تظةر ف كثير من اخحيان عن تعاط المنشطات مث امراض الكب

التنفسية وك ل

ط يؤ ي ب ا إلى سقوط الشعر واالضطراب الجنس

مح ة الطب

زيا ة القمل

ص  .)25وبنا اعراض جانبية

تةت الكمى واالضطرابات المعوية و
كما تعم بعض المنشطات (

المحضورة عمى توسي الش اريين واخوعية ال موية مما يؤ ي إلى إربال عضمة القمب مفتح والنجار 2001
.)8

وا ا ما كان المعتق ال ي يشير الى م التنظيم ال ي يتسم بالثبات لمم ركات والمعارف)

ال ات ) حو المنشطات
لمشباب الرياض

طصوصا

والعتجية لتع ي تم

تنظيما وترجيحا غير منطق

او غير عقتن

ولمشباب عموما ؛ مما يستوجب تططيط

المعتق ات

او مالترجيح

؛ فانا سيمث مشكمة مضاعفة
وتنفي الت اطتت االرشا ية

واالتجاج بةا نحو المنطقية والعقتنية ؛ الن اخف ار ال يضطربون من
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ال ي يتبناج الفر حو نفسا ويشك

اخح اث نفسةا موانما اضطراباتةم تح ث بسبب نظام التفكير الطاط
سموكا ف التعاط م اخح اث الت تحص لا  .وب ل يرتكز االرشا العقتن االنفعال السموك عمى
تع ي أفكار الشباب عن نفسا وعن ادطرين من طت المناطشة والحوار والت ريب عمى التفكير بطريقة

إيجابية واطعية ويجري تح ي أططاة التفكير إلى االفتراضات اخساسية الطاطلة ل ى الشباب طت الجمسات
االرشا ية.مكوري .)358 2011

ل ا يمكن تمطيص مشكمة البحث بكيفية اع ا ت اط ارشا ي نفس

الشباب حو تعاط المنشطات الرياضية .

عقتن

انفعال

لتع ي معتق ات

اهمية البحث :

ب أت مواجةة تعاط المنشطات وليا ف ال ورة اخولمبية طوكيو )  ( 1964حيث تم تطبيل نظام

جزل لمرطابة من طت فحص متسابق المالة متر وب ا يع أو مقاومة لممنشطات ف المجا الرياض

وكان ب اية إلنشاة لجنة طبية بالمجنة اخولمبية ال ولية ف عام ) ) 1966وانبثل من ب ج المجنة الطبية

لجان فرعية منةا لجنة المنشطات والكيمياة الحيوية كما طبقت أو نظام شام لمرطابة والفحص عم

استط ام الرياضيين لممنشطات ف المجا الرياض ابت اة من ورة )جرن وي ) الشتوية ف العام م.)1968
م فض اهلل  2003ص.)23

وف بعض ال و لجأ المشرع إل تجريم طاص لتعاط المنشطات ف المنافسات الرياضية وأو تم

ال و فرنسا وبمجيكا

حيث أص رتا طانونا يجرم ب ا السمو بصفة طاصة

الشأن ف ك من تركيا وايطاليا م( 1971

ثم تم

ل تشريعات ف ب ا

. (1976 ).والقانون الفرنس أو من أص ر طانون جنال

لتجريم تعاط استط ام المنشطات ف المجا الرياض ف )  ( 1965وتم تع يما عام)  ( 1986وع

ف

 23مارس )  ( 1999ونصت ما تا رطم )) 32عم

المنشطات ). )Levison& Christensen,1996, p16
حدود البحث :

حماية صحة الرياضيين ومكافحة تعاط

يتح البحث الحال بشريا بالشباب من الفلة العمرية م )24-20سنة من ال كور فقط .

ومكانيا بمحافظة المثنى مجمةورية العرال)  .وموضوعيا يتح

بقياس المعتق ات حو تعاط المنشطات

والت اط االرشا ي المقترح يصمم وفل نظرية االرشا العقتن االنفعال السموك خلبرت اليس.

اهداف البحث  :يستة ف البحث الحال :

اوال  :التعرف عمى معتق ات الشباب نحو تعاط المنشطات الرياضية.
ثانيا  :تصميم مقترح ت اط

المنشطات الرياضية.

ارشا ي عقتن

انفعال
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تحديد المصطمحات:

اوال"  :المعتقد : Belief
عرفا م )Krech&Crutchfield, 1948بانا  :تنظيم يتسم بالثبات لمم ركات والمعارف حو جانب

معين من عالم الفر

او بو نمط المعان م )Pattern Meaningلمعرفة الفر حو ش ة مح م Krech

. )& Crutchfield, 1948, 150

وعرفه ( : )Fishbein&Ajzen , 1972 ,بانا الترجيح ال ات بان موضوعا ما لا طصا او طصالص
معينة مطميفة

ثانيا" المنشطات:

.)203 1997

عرفةا مشفيل ويوسف  : )1997بانةا عقاطير منشطة يتناولةا بعض من الناس لرف أ الةم الرياض

وتعن كممة منشط تنشيط بناة أنسجة الجسم وتساع المنشطات عمى بناة وزيا ة كتمة الجسممشفيل ويوسف
. )4 1997

وعرفت المنشطات من م الشافع

وجما ال ين  : ) 2009 ،بانةا ك ما ة غريبة عن الجسم أو

أي ما ة فسيولوجية يتم تناولةا بمق ار غير طبيع أو استط امةا بوسيمة غير معتا ة اط الجسم

ول

بة ف تحسين اخ اة الرياض الب ن والنفس لممتنافسين مما ينتل عنا نتالل غير حقيقية مبنية عمى الغش
والت ليس من الكفاةة الب نية والنفسية ويتم االستط ام عن طريل الحقن أو عن طريل الفم طب مواعي

المنافسات أو طتلةا مالشافع وجما ال ين  2009 ،ص .) 32

فيما عرفةا مجاري  : )2012انةا ك ما ة أو واة ي ط الجسم وبكميات غير اعتيا ية لغرض زيا ة
الكفاةة الب نية لمحصو عمى انجاز رياض

أعمى وبطرل غير مشروعة ويسبب أضرار صحية عن

االستمرار عمى تعاطيةا.مجاري . )78 2012

ثالثا"  :اإلرشاد العقالني االنفعالي السموكي  :يعرف بانا نوع من اإلرشا يطبل مبا ئ اإلرشا السموك
لكن عمى العالم ال اطم

لممسترش أي اخفكار والمعارف واالنفعاالت

طاطلة يتبنابا الفر من الطفولة وتجس ت ف

والت

تكون عبارة عن مسممات

عقما حتى أصبحت حقالل تبنى عميةا نتالل طاطلة والت

تطمل الصراعات العقمية ومن طت اإلطناع المنطق العقتن وعكس ما كان يعمما الشباب بع التشطيص

السميم والت ريب عمى عكس ب ج اخفكار يتم اإلرشا العقتن االنفعال السموك م.)Ellis.1977.28

منهجية البحث واجراءاته

اوال" :منهج البحث :تم اتباع المنةل الوصف كونا المنةل ال ى يعتم عمى راسة الظابرة كما توج ف
ويعبرنةا كيفيا بوصفةا وبيان طصالصةا وكميا بإعطالةا وصفا رطميا من
الواط ويةتم بوصفةا وصفا طيقا ّ
طت أرطام وج او توضح مق ار ب ج الظابرة أو حجمةا أو رجة ارتباطةا م الظوابر اخطرى  .ومن

993

مركز البحوث النفسية

العدد 03

المةم أن ننبا بنا إلى أن البحوث الوصفية تقريرية ف جوبربا ومةمة الباحث فيةا أن يصف الوض ال ي

كانت عميا الظابرة أو الت عميةا بالفع أو الت سيكون عميا مابو حطب .(105 1987
ثانيا"  :مجتمع وعينة البحث  :شم مجتم البحث

الشباب مال كور فقط) من الفلة العمرية م)24-20

سنة من طمبة جامعة المثنى كمية التربية لمعموم االنسانية اما عينة البحث فق بمغت م )100طالبا.

ثالثا"  :ادوات البحث  :تم اع ا مقياس المعتق ات نحو تعاط المنشطات من طب الباحث حيث تم اع ا
استبانة مفتوحة تتضمن اسلمة حو معتق الشباب حو تعاط المنشطات الرياضية

واع ا استبانة مغمقة تضمنت بيانات شطصية واسلمة كما ف الممحل م)1
عرضت عمى ع

من المتطصصين ف

القياس والتقويم واسات ة ف

ثم تم تفري االجابات

والستطراج الص ل الظابري

كمية التربية الرياضية

وطبيب

اطتصاص الن الص ل يع من الطصالص المةمة لمحكم عمى صتحية أ اة القياس وط رتةا عمى طياس ما
وضعت خجما وطياسةا الصفة الم ار طياسةا وان من أبم الطصالص السيكومترية لتطتبار أو المقياس انا
الب أن يكون صا طا إلى الح ال ي يقيس السمة أو الطاصية الت

أُع لقياسةا وع م تأثرج بالمتغيرات

اخطرى معو ة  .)370 1998ثم طام الباحث بإجراة العمميات االحصالية الضرورية إليجا الثبات ؛ الن
الثبات يمث

طة المقياس ف القياس او المتحظة وع م تناطضا م نفسا واتساطا فيما يزو نا من معمومات

عن سمو الفر
بل

والة ف من حساب الثبات بو تح ي أططاة القياس

موايجا طرل تقم من ب ج اخططاة

يع الثبات من الطصالص السيكو مترية المةمة لممقاييس النفسية

المقياس ف طياس ما وضعت لقياسا بصورة منتظمة

متقاربة ا ا استعم

استعم

المقياس مرات متع ة ف

فةو يعط

االتسال ف

فقرات

ويقص ب ل اتسال النتالل أي الحصو عمى نتالل

ظروف متشابةة ولغرض ايجا ثبات المقياس الحال

الباحث طريقة االطتبار  -اعا ة االطتبار Test – Retest Method

خن معام

الثبات

المحسوب بة ج الطريقة يسمى بمعام االستقرار ويتم من طت إعا ة تطبيل المقياس عمى عينة الثبات

نفسةا بع مرور م ة زمنية م ابو حطب  )101 1987وكانت طيمة بيرسون م )0.71وبو معام ارتباط

جي .

رابعا" .الوسائل اإلحصائية  :استعان الباحث ببرنامل  Microsoft office Excelإلجراة العمميات
اإلحصالية لمبحث الحال

كما استعان الباحث بالوسال اإلحصالية ادتية :

 .1معام ارتباط بيرسون  :تم استط اما الستطراج النتالل اإلحصالية لطصيصة الثبات.
 .2االطتبار التال  :تم استط ام م  )t–testلعينة ومجتم الستطراج نتالل الة ف االو
لعينتين مستقمتين.

 .3الوسط المرجح لبيان مشكمة الت اط االرشا ي ومكوناتةا .
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الفصل الرابع  :النتائج وفق االهداف

اوال  :نتائج الهدف االول :

عرض نتائج الهدف االول  :اظةرت نتالل التحمي االحصال االفتراضية باستط ام االطتبار التال

م )t.testلتست ال حو الوسط الحساب لممجتم

وجو معتق ات ايجابية عن الشباب نحو تعاط

المنشطات الرياضية  .وج و م )1يوضح نتالل الة ف االو .

جدول ( )1نتائج الهدف االول

العدد
100

المتوسط

الوسط

االختبار التائي (قيمة  .ت)

االنحراف

الفرضي

الحسابي

المعياري

16

16.500

1.4

المحسوبة النظرية
3.571

2.373

المستوى

الداللة

0.05

الة

مناقشة وتفسير نتائج الهدف االول :
وجو معتق ات ايجابية من طب الشباب حو تعاط المنشطات يقترب مما اشار اليا الباحثون من ان

معتق ات االف ار والقوالب النمطية السال ة ل يةم ب عبارج عن مطططات )(Schemas
المعارف بعضةا ي ور حو

المنشطات)

المظةر الطارج

الطصالص العقمية لآلطرين ماال ار

او مجموعة من

ومن ثم االعتقا المنطق

لتعاط

وبعضةا حو الطصالص الشكمية والجسمية مالبنية الجسمية بسبب المنشطات)

حيث

وان النوع االو الطاص بالطصالص العقمية اكثر تعقي ا من الطصالص الشكمية والت

يسة اص ار الحكم عميةا من طب االف ار م . )Anderson &Klatrzky ,1987والق رة المتفاوتة عمى

استيعاب المعرفة والمعمومات ا ت الى فجوات متسعة ف المعرفة بين اخف ار م.)Stiglitz, 1999,318
ويؤمن معظم المنظرين ف

نظرية االرشا العقتن

متفر ون وأنةم عقتنيون وغير عقتنيين ف

ن واح

االنفعال

السموك

اللبرت اليس أن الشباب

فعن ما يتصرفون ويفكرون بعقتنية يكونون فعالين

وسع اة وأكفاة وعن ما يكونون غير عقتنيين فإنةم يكونون غير منطقيين ويتعرضون الضطرابات نفسية.

وعن ما ترتبط انفعاالت مث الحب والسرور بفكرة مب ا جي ) تتكون ل يةم انفعاالت إنسانية إيجابية وعن ما

ترتبط انفعاالت مث الغضب أو االكتلاب بفكرة مب ا س ة)

فإنةا تصبح انفعاالت سمبية .وب ل فإن

سمبيا أو غير سار
اخشياة الت تعممنابا عن الموطف وارتبطت با وك ل م ركاتنا لا ط شكمت موطفًا ً
بالنسبة لنا .إن الشباب المضطربين لةم ور ف إطالة أم المشكتت و ل بتمسكةم بالسمو غير المنطق
متعاط المنشطات) عن طريل التمفظ باخفكار غير المنطقية نحوج ممث ان المنشطات تجع الجسم طويا
او االعتقا ان المنشطات عام

مساع الب منا) وبما ان التفكير يصاحب االنفعا

فإن استمرار

الصعوبات والمشكتت االنفعالية سيؤ ي الى استمرار التفكير التمنطق  .والشباب الرياض ليس ضحية

لظروفا أو لماضيا ولكن الطريقة الت يتح ث بةا الناس إلى ادطرين أو يح ثون بةا أنفسةم ب الت
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يمكنةم أن يتح ثوا ويمكنةم أن يعمموا ويفكروا حتى يجعموا من أنفسةم أف ار ً ا

مطتمفين .مباترسون .)184-176 1990
ثانيا  :نتائج الهدف الثاني

عرض نتائج الهدف الثاني  :تصميم مقترح ت اط ارشا ي عقتن

انفعال

سموك

لتغيير المعتق ات

االيجابية نحو تعاط المنشطات الرياضية .

الت اط االرشا ي العقتن االنفعال السموك وفل نظرية البرت اليس ط يكون -حسب تجربة الباحث

ف تصميم وتنفي الت اطتت االرشا ية خكثر من م )25سنة -بو الت اط االكثر متلمة لتع ي المعتق ات
السمبية

نظ ار لتركيزج عمى العقتنية والتعقتنية

معتق ات الشباب حو تعاط المنشطات الرياضية.

وبما مفةومين ط يمثتن الح و العميا وال نيا لمفةوم

تخطيط التداخل االرشادي العقالني االنفعالي السموكي :سيتم التططيط وفل الططوات االتية:
 .1تح ي المشكمة ومكوناتةا وش تةا .

 .2وض االب اف لممشكمة عموما ولك مكون طصوصا .
 .3اطتيار الفنيات المناسبة لك ب ف.

 .4تططيط الجمسات واالجراةات الت تحقل االب اف .
 .5ا ارة متنفي الت اط ) الجمسات .
 .6تقييم وتقويم الت اط .

وسيتم توضيح الخطوات كاآلتي:

 .1تحديد المشكمة  :المشكمة الت تم تططيط الت اط االرشا ي لةا ب المعتق ات االيجابية من طب
الشباب نحو تعاط المنشطات الرياضية ومص ر كشفةا بو نتالل التحمي االحصال االفتراض
الستجابات عينة البحث عمى مقياس المعتق ات منتالل الة ف االو ف البحث الحال ).

 .2اهداف التداخل االرشادي :بناةا عمى ما جاة ف

الططوة ماوال")

فان الة ف العام لمت اط

االرشا ي ف البحث الحال بو  :تع ي المعتق ات االيجابية ل ى الشباب نحو تعاط المنشطات

الرياضية

اما اب اف مكونات المشكمة فستكون تع ي االفكار التعقتنية حو تعاط المنشطات

الرياضية وغرس معتق ات معت لة نحوبم باالعتقا ان تعاط المنشطات الرياضية:

أ .ال تساع عمى تحقيل التفول الحقيق
ب .مضر بالصحة العامة

ب سرطة مجةو ات االطرين .

ت .ظابرة غير حضارية
ث .ال تجع الجسم طويا

ج .عام س ة ومعط لمق رات يجب تجنبا
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 .3فنيات التداخل االرشادي:
لل

يرج التفكير غير العقتن ف

أصما ونشأتا إلى التعمم المبكر غير المنطق

التعمم بيولوجيا كما أنا يكتسب ل

من الثقافة الت

فالفر ل يا االستع ا

يعيش فيةا .إن اخفكار واالنفعاالت السمبية أو

منطقيا ومتعقت .إن
المثبطة لم ات يجب مةاجمتةا بإعا ة تنظيم اإل ار والتفكير ب رجة يصبح معةا الفر
ً
المرش ف ب ج النظرية يعتق بأن ل ى الناس الق رة عمى مواجةة نظامةم القيم وأن يعمموا أنفسةم معتق ات
وطيما ج ي ة  .ويرى  Ellisأن الناس ل يةم القوة لفةم ح و بم لتغيير وجةات نظربم وطيمةم الت
و ًا
أفكار ً
تشكمت ف مرحمة الطفولة ول يةم الق رة عمى تح ي نزعة ال فاع ال ات م (Self-Defeating ( Ellis,

)1977, 20

وفيما يأت توضيح لمفنيات الت تستط م ف اإلرشا العقتن االنفعال السموك إ تنقسم

ب ج الفنيات اإلرشا ية كما لطصةا العتاب

م )2008إلى:

 -فنيات معرفية :Cognitive Techniques

وب الفنيات الت تساع الشباب ف تغيير أفكارج

التعقتنية واتجاباتا وفمسفتا غير المنطقية إلى أفكار واتجابات عقتنية ج ي ة وتبن الشباب فمسفة
واضحة ف الحياة تقوم عمى العقتنية.

 -فنيات انفعالية  : Techniques Emotiveوب

فنيات تتناو مشاعر الشباب وأحاسيسا

والمواطف الصا مة المثيرة والطبرات الماضية المتعقمة بمشكمة الشباب.

 فنيات سموكية  : Behaviorist Techniquesوبوظيفيا Dysfunctional.مالعتاب
السمو المطت
ً
وفي التداخل الحالي سيتم اعتماد الفنيات اآلتية:

فنيات تساع الشباب ف

التطمص من

. )40-39 2008

أ .تحديد األفكار الالعقالنية  : Select Irrational Beliefsيقوم الباحث بع فسح المجا إلف ار
موضوع الجمسة بتح ي اخفكار التعقتنية الت

المجموعة بالمناطشة مواب اة رالةم ف
الطتب اتجاج موضوع جمسات الت اط اإلرشا ي.

يحممةا

ب .نقد األفكار الالعقالنية  :Ir Rational Beliefs criticismبع أن يح الباحث اخفكار
التعقتنية ل ى أف ار المجموعة يقوم بع ل بانتقا با مواظةار سمبياتةا وتأثيربا عمى سموكةم .عمى
إن يراع الباحث ف ل حساسية أف ار المجموعة وأن يكون النق منطقيا ويستطي فيا الباحث
إطناع أف ار المجموعة باخفكار التعقتنية ل يةم.

ت .استبدال األفكار الالعقالنية  : Chang the r Rational Beliefs :يقوم الباحث بع حضا
ونق ج اخفكار التعقتنية حو موضوع الجمسة الت تتمال

عقو أف ار المجموعة بتق يم أفكار

ج ي ة تمتاز بالمنطقية وتحميما الواط  .إ يشير Ellisالى إن الع ي من الشبابين يتعمموا كيف
يتطمون عن اعتقا اتةم التعقتنية ويغيرون سموكياتةم غير المرغوبة.
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 .4تخطيط جمسات التداخل االرشادي  :نظ ار لكون االرشا العقتن االنفعال السموك ين رج ضمن
يقترح الباحث تططيط جمسات الت اط االرشا ي ضمن م)8

طرل االرشا المباشر مالتعميم )

جمسات يمكن ان تنف ف اربعة اسابي بواط جمستين اسبوعيا
ويقترح ان تططط كما ف الج و م )2ادت :

وتكون م ة الجمسة م )50طيقة

جدول ( )2جمسات التداخل االرشادي

ت .وعنوان

الهدف

االجراءات والفنيات

االولى :التمةي ية

التمةي لمت اط

التعارف واالتفال عمى مكان وزمان الجمسات

الثانية :الت اط
االرشا ي
الثالثة  :التفول
ال اربعة  :الصحة
العامة

الطامسة  :المرغوبية
االجتماعية
السا سة :النجاح

تعريف المجموعة بالت اط االرشا ي
ان يعتق الشباب ان التفول يتم من

االيجابية لا
تح ي اخفكار التعقتنية حو التفول ثم نق با

طت الت ريب والمثابرة.

واستب الةا .

ان يعتق الشباب ان المنشطات لةا اثار

تح ي اخفكار التعقتنية حو شروط الصحة

ان يعتق الشباب بان االستعانة

تح ي اخفكار التعقتنية حو المرغوبية

سمبية عمى الصحة العامة.

بالمنشطات الرياضية ظابرة غير

العامة ثم نق با واستب الةا .

االجتماعية و االستعانة بالمنشطات ثم نق با

حضارية.

واستب الةا .

ان يعتق الشباب ان النجاح بو ناتل

تح ي اخفكار التعقتنية حو الية تحقيل النجاح
ثم نق با واستب الةا .

الجة والمثابرة.

السابعة  :مجاراة

ان يعتق الشباب ان مجاراة االطرين

الثامنة  :الطتامية

انةاة الت اط

االطرين

بيان متطمبات الت اط وواجبات االعضاة واالثار

بالمنافسة الشريفة

تح ي اخفكار التعقتنية حو مجاراة االطرين
ثم نق با واستب الةا .

يستعرض الباحث ما تم طت الجمسات ويناطش
المجموعة حو أي استفسار ثم يعمن اطتتام
جمسات الت اط االرشا ي.

اما ما يتعمل بإ ارة متنفي الت اط ) الجمسات فيمكن لمباحث ال ي يرغب ب ل

المعتم م استط ام الفنيات المعرفية او االنفعالية او السموكية المشار اليةا انفا

ان يعتم التططيط

وحسب حاجة مجموعتا

التجريبية وطصوصيتةا ويتم تقييم وتقويم الت اط االرشا ي من طت نتالل االطتبار البع ي.

التوصيات  :ف طتام البحث يوص الباحث ك من  :و ازرة التعميم العال والبحث العمم
والشباب

وبيلة االعتم واالتصاالت

تعاط المنشطات الرياضية واثاربا السمبية.

وو ازرة الرياضة

بضرورة وض الططط المناسبة لغرس المفابيم الصحيحة نحو

المقترحات  :يقترح الباحث عمى الوح ات االرشا ية ف الجامعات العراطية تطبيل الت اط االرشا ي المقترح
ف البحث الحال .
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 نروم اجراة راسة حو رعاية المنشطات الرياضية الرجاة االجابة...  عزيزت الطالبة... عزيزي الطالب
 ال تكتب اسم...بصراحة عمى الفقرات االتية
العمر
ع اف ار االسرة ب تمارس الرياضة ؟
مكان ممارسة الرياضة
ب تتعاطى منشطات رياضية؟
ال

ال ادري

نعم

الفقرات

المنشطات الرياضية تساع عمى تحقيل التفول

تعاط المنشطات الرياضية غير مضر بالصحة العامة

يصعب عمى االنسان العيش ب ون منشطات

االستعانة بالمنشطات الرياضية ظابرة حضارية

احب تعاط المنشطات الرياضية خنةا تجعمن ناجحا

يستحي عمى الشاب مجاراة االطرين ب ون منشطات
المنشطات تجع الجسم طويا

المنشطات عام مساع الب منا
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