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 تقليص يف السيكودراما ىلإ يستند تدريبي برنامج فاعلية
 الطفولة محاية مبركز اجلاحنني األحداث لدى املعريف التنافر

 باملغرب
هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من فاعلية برنامج _ الملخص

تدريبي يستند إلى السيكودراما في تقليص التنافر المعرفي لدى 
األحداث الجانحين بمركز حماية الطفولة بالمغرب خاص بالفتيات 
خصوصا المدمنات على المخدرات، ولقد اعتمدت هذه الدراسة على 

يالت بمركز حماية الطفولة فتاة وهن أحداث نز  02عينة مكونة من 
"مرس السلطان الفداء" بالدار البيضاء بالمغرب، وتم توزيعهم إلى 
مجموعتين تجريبية وضابطة تضم كل واحة منهما عشر نزيالت، كما 
تم استخدام أداتين وهما استبانة لقياس التنافر المعرفي لدى النزيالت 

يف من حدة التنافر المدمنات وبرنامج السيكودراما الذي يستهدف التخف
المعرفي لدى النزيالت المدمنات، والقائم على استراتيجيات السيكودراما 
من إعداد الباحثة. وقد توصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة 
إحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريببية في التطبيق البعدي 

 .بيألداة الدراسة لصالح التجريبية تعزى للبرنامج التدري
في مراكز حماية  وقد أوصت الدراسة بضرورة استخدام السيكودراما

الطفولة، لما لها من أهمية في التدخل النفسي التربوي لألحداث 
الجانحين. كما أوصت بفتح المجال لدراسات أخرى تحاول االستفادة 

 .من أساليب السيكودراما مع األحداث الجانحين
 .التنافر المعرفي، األحداث الجانحين السيكودراما، :الكلمات المفتاحية

 مقدمة. ال1
ترنو هذه الدراسة إلى معرفة  دور السيكودراما في تقليص      

التنافر المعرفي بالنسبة لألحداث المنحرفين، بمركز حماية 
 .الطفولة مرس السلطان الفداء بالدار البيضاء

لب أغيتضح من خالل الزيارات التي قامت بها الباحثة أن       
النزيالت يتعاطين المخدرات، وأن أغلبهن يعين خطورتها 

 لشيء الذي يبين عدم اإلنسجام بينا وأضرارها على الصحة،
بين معرفة صاحبتها باألضرار الناجمة عن ممارسة هذه العادة و 

التعاطي للمخدرات، الشيء الذي يؤكد على وجود نوع من 
 .التنافر المعرفي لديهن

د على السيكودراما اه الظاهرة سيتم االعتموللبحث في هذ     
العالج لفهم عالقة التنافر ية للتشخيص، اإلرشاد، التوجيه، و كتقن

المعرفي باإلدمان، وفي الدراسة الحالية تتمثل السيكودراما بعمل 
الحدث( أن ) تصميم ألسلوب أداء األدوار يتطلب من المبحوث
 طبية متعمقة يؤدي دور مريض انتهى لتوه من إجراء فحوصات

وسأل الطبيب أن يقول له حقيقة تشخيص مرضه، ويخبر 
المجرب أثناء أداء المبحوث لدور المريض أن تشخيص مرضه 
هو سرطان الرئة، وأنه يحتاج إلجراء عملية في الرئة بأسرع ما 
يمكن مع التوقف الفوري عن المخدرات. وقد تم تجهيز المكان 

عداد السيناريو الذي يقوله الم جرب للمبحوث من أجل المعاونة وا 
على إثارة التخيالت والتصورات الشخصية للذات باعتبارها 
ضحية لسرطان الرئة، مع توقع أن الخطر حينما ال يكون إنكاره 
أو تجاهله ممكنا، يؤدي بالشخص إلى الشعور العميق بأنه من 

 ."الممكن أن يحدث له
المجموعة التجريبية وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين:      

والمجموعة الضابظة  (نزيالت )مؤديات األدوار 02وتضم 
نزيالت )غير مؤديات لألدوار( كما وجهت لكال  02وتضم 

المجموعتين استمارة قبل وبعد أداء الدور لقياس فيما إذا كان 
هناك تغير على مستوى اإلتجاهات وتقليص التنافر أم ال مع 

 .موعتين المجموعتينإجراء مقارنة بين كال المج
 مشكلة الدراسة. 2

 تعتبر نظرية  التنافر المعرفي عنصرا أساسيا ومهما في     
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علم النفس اإلجتماعي، هذه النظرية وّلدت عددا مهمّا من  
البحوث والنظريات التي تشرح األسس النفسية للتصّرف 
واالعتقاد، وتشكيل المبادئ، ونتائج القرارات التي يأخذها 
اإلنسان، وآثار الخالف بين األفراد وعدد آخر من التصرفات 
التي ال يمكن إحصائها. ونظرية التنافر المعرفي مهّمة في علوم 
اإلدارة البشرية وخصوصا في فهم ديناميكية العالقات بين 

 .المجموعات واألفراد
ونسعى من خالل دراستنا هذه إلى معرفة مدى تأثير التنافر 

لوك المنحرف، ويستهدف البحث باألساس فئة المعرفي على الس
الفتيات المدمنات على المخدرات الموجودات بمركز حماية 

  الطفولة
 أ. أسئلة الدراسة

 :وبالتالي فإن مشكلة الدراسة تتلخص في األسئلة التالية
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات . 0

ر البعدي تعزى المجموعتين التجريبية والضابطة على االختبا
 للبرنامج التدريبي؟

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات . 0
المجموعة التجريبية على االختبارين القبلي والبعدي تعزى 

     للبرنامج التدريبي؟
 فرضيات الدراسةب. 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات المجموعتين . 0

ر البعدي تعزى للبرنامج التجريبية والضابطة على االختبا
 .التدريبي

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات المجموعة . 0
التجريبية على االختبارين القبلي والبعدي تعزى للبرنامج 

 ي.التدريب
 أهمية الدراسةج. 

البحث أهميته من طبيعة الموضوع الذي يعتبر  يستمد هذا
 .والبحث العلمي ظاهرة جديرة بأن نوجه إليها اإلهتمام

وبالتالي فإن أهمية البحث الذي نحن بصدده يتحدد من خالل 
 :العناصر الآلتية

 : أوال: األهمية النظرية
إلقاء الضوء على أسلوب السيكودراما كتقنية إرشادية،  -

 .تشخيصية وعالجية
فتح المجال لدراسات أخرى تحاول االستفادة من أساليب  -

 .مع األحداث الجانحين السيكودراما
تسهم الدراسة في التعرف على العالقة بين المعرفة والسلوك  -

 .على اعتبار أن المعرفة توجهها أفعال الفرد
 :األهمية التطبيقية ثانيا:

 .استخدام السيكودراما في مراكز حماية الطفولة -
 .معرفة العالقة بين المعرفة والسلوك لدى األحداث الجانحين -
دور السيكودراما في التدخل النفسي التربوي لألحداث  -

 .الجانحين
 أهداف الدراسةد. 

انطالقا من كون أي بحث علمي يستلزم تحديد جملة من 
األهداف التي تعتبر في نظر التحليل العلمي بمثابة المنطلقات 
األساسية في تحديد التصور النظري واألمبريقي للبحث، فإنه 

 :داف وهيلبحثنا جملة من األه
 :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية 
التمثيل المسرحي النفسي( في ) التحقق من فاعلية السيكودراما -

 .تقليص التنافر المعرفي
تغيير اتجاهات الجانحين األحداث حول اإلدمان على  -

 .المخدرات
 .بناء وتصميم برنامج سيكودامي لتقليص التنافر -
يهدف هذا البحث أيضا إلى توافر معلومات حول السيكودراما  -

 .في عالقتها بنظرية التنافر المعرفي
محاولة تفسير ظاهرة انحراف األحداث ودراستها من منظور  -

 .علم النفس اإلجتماعي
 حدود الدراسةه. 

 :يمكن أن نجمل حدود البحث الذي نحن بصدده فيما يلي
ى مركز حماية الطفولة مرس الحدود المكانية: يقتصر عل -

  .السلطان للفتيات بالدار البيضاء
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 0200/20/20الحدود الزمنية: أجريت هذه الدراسة ما بين  -
 0200/32/20و
الحدود البشرية: في العينة المستخدمة فهي ال تمثل إال  -

مجتمعا محدودا بمجموعة من الخصائص: السن، الجنس، 
ميم نتائج هذا البحث على المكان، الثقافة لذلك ال يمكن تع

 .مجتمعات أخرى
في الموضوع الذي يتناوله البحث الحالي و يقتصر عليه و  -

 .يتجلى في تقليص التنافر المعرفي عن طريق السيكودراما
 .في األدوات المستخدمة في جمع البيانات -

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 3
 السيكودراما -

السيكودراما بأنه علم " يستكشف الحقيقة يعرف مورينو      
بوسائل درامية " وقد انطلق مورينو من مبدأ تمثيل الواقعة ضمن 

وهذا هو مبدأ ديناميكية المجموعة(، بدال من الكالم ) مجموعة
 (woolman) عنها كما في التحليل النفسي التقليدي. أما ولمان

ليب فيعرف السيكودراما بأنها أسلوب من األسا (1973)
اإلسقاطية، كما أنها باإلضافة إلى ذلك تعتبر شكل من أشكال 

  [1].العالج النفسي  الجماعي
 Norbertسيالمي نوربتوفي موسوعة علم النفس عرفها      

sillamy (2006)   إحدى طرق العالج النفسي التي طرحها
، وهو منهج يمثل فيه العميل أدوارا 0900 جاكوب مورينو عام

حياتية ماضية أو حاضرة أو مستقبلية، في محاولة أو مواقف 
  [2].لفهم األعماق

وتتكون تقنية السيكودراما من خمسة عناصر رئيسية، تمثل 
المكونات األساسية للسيكودراما وفقا لمورينو وهي: المسرح 

والمخرج )المعالج(، واألنوات  ،()المكان(، والبطل )المريض
 ) [3].الجمهور )المشاهدونو  ،(المساعدة )الشخصيات المساعدة

 :التنافر المعرفي -
 ويرجع أصل هذا المفهوم إلى أبحاث ليون فستنجر

L.FESTENGER  وقد أوضح ليون فستنجر نظريته حول
 [4]. التنافر المعرفي في كتابه"نظرية التنافر المعرفي

Theorey of cognitive dissannance  

وعرف التنافر المعرفي في موسوعة علم النفس لنوبرت      
بأنه حالة تتضمن  Norbert Sillamy (2006) سيمالي

انشغال الفرد ذهنيا بموضوعين، أو معتقدين، أو فكرين  يحتالن 
نفس األهمية لديه بيد أنهما متناقضتان في طبيعتهما. أو بعبارة 

المرء موّزع أخرى هو: حالة من التوتر الداخلي ناجمة عن أن 
  [5].بين فكرتين أو عدة أفكار متناقضة

 :الجنوح -
" بأنه سلوك ال اجتماعي أو مضاد للمجتمع  يعرفه المغربي: 

يقوم على عدم التوافق أو الصراع النفسي بين الفرد ونفسه وبينه 
جتماعي ا وبين الجماعة، بشرط أن يكون الصراع والسلوك الال

قوم عليه شخصية الحدث سمة واتجاها نفسي اجتماعيا ت
ال  المنحرف، وتستند إليه في أغلب مواقف حياته وأحداثها، وا 

  " [6]. كان السلوك سطحيا
ويرى دانييل الكاش والكان بأن الجنوح سلوك حركي ومحاولة 
للحوار مع العالم بحثا عن الوجود، لكن الجانح في حواره هذا ال 

ثبت ذاته عن طريق يتمكن من التوافق لكنه في أسوأ األحوال سي
. وسلوك الحدث الجانح من وجهة نظر علم النفس  [7]العدوان

تعبير عن اضطراب نفسي يميز سمات شخصية الحدث، ويؤدي 
  [8]. به إلى سوء التكيف

 الدراسات السابقة. 2
 : الدراسات التي تتناول السيكودراما -

 نجد دراسة أجراها "علي" تحمل عنوان " فاعلية برنامج     
إرشادي في الدراما النفسية في خفض التوتر وتحسين الكفاءة 

(، بحيث هدفت الدراسة إلى فحص أثر 0222الذاتية المدركة )
في تحسين الكفاءة الذاتية  برنامج إرشادي في الدراما النفسية

المدركة وخفض التوتر لدى عينة من طالب الصف السابع 
( فرد تلقوا 00) مناألساسي، وقد تكونت المجموعة التجريبية 

البرنامج اإلرشادي في الدراما النفسية مكون ثالث عشرة جلسة، 
( فرد ولم يتلقوا أي 00فيما تكونت المجموعة الضابطة من )

برنامج تدريبي. وقد استخدم الباحث في دراسته: مقياس الكفاءة 
الذاتية المدركة، مقياس التوتر بعد مرور أربعة عشر أسبوعا من 
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لقبلي، وتم حساب التوسطات الحسابية القبلية والبعدية المقياس ا
لعالمات الطلبة على المقياس كما استخدام أسلوب تحليل 
التغاير، وخلصت النتائج إلى أن البرنامج اإلرشادي في الدراما 
النفسي كان فعاال في تحسين مستوى الكفاءة الذاتية المدرك على 

خفض مستوى التوتر  جميع األبعاد وكذلك فإنه كان فعاال في
  [9].على البعدين النفسي والعام

وفي دراسة أجرتها تفاحه وآخرون بعنوان "مدى فاعلية      
بعض فنيات العالج الجماعي ضمن جوانب الوجدان لدى 

(" هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى 0220مدمني الهروين )
ما، فاعلية بعض فنيات العالج الجماعي المتمثلة في )اسيكودرا

والندوات والمناقشات الجماعية( في تعديل بعض الجوانب 
الوجدانية لدى مدمني الهروين والمحجوزين للعالج بمستشفى 

ات اإلنسانية وعالج اإلدمان ممن مشعالن للطب النفسي والعال
( سنة، األدوات التي استخدمها 02-33تتراوح أعمارهم بي )

(، 0992د مايسة النبال الباحثين هما: مقياس افعية التغيير)إعدا
(، 0992ومقياس الإلتجاه نحو العقاقير )إعداد مايسة النبال 

اختبار كفاءة األنا )إعداد الباحثان(، البرنامج العالجي الذي 
يعتمد بعض فنيات العالج الجماعي )إعداد الباحثان( وللمعالجة 
اإلحصائية تم استخدام تم استخدام  ويلكوكسون وذلك لصغر 

نة. وأوضحت نتائج الدراسة أن فعاليتا العالج النفسي حجم العي
الجماعي المستخدمة والمتمثلة في السيكودراما والمناقشات 

  [10].الجماعية وغيرها أحدثت تأثيرا إيجابيا لدى أفراد العينة
وأما دراسة عبد الحميد جمعة تناولت مدى فاعلية برنامج      

من حدة بعض  إرشادي مقترح في السيكودراما للتخفيف
 (: إذ0222المشكالت السلوكية لطالب المرحلة اإلعدادية )

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية برنامج مقترح في 
السيكودراما للتخفيف من حدة بعض المشكالت السلوكية لطالب 

( طالبًا تم 00) المرحلة اإلعدادية، تكونت عينة الدراسة من
طالب،  00لى تجريبية وقوامها تقسيمهم إلى مجموعتين األو 

 ( طالب، حيث تم اختيارهم من بين00) والثانية ضابطة وقوامها
( طالب من مدرسة ذكور رفح اإلعدادية لالجئين ممن 002)

حصلوا على أعلى الدرجات على مقياس المشكالت السلوكية. 
جراء المعالجة اإلحصائية  بعد استخدام الباحث ألدوات الدراسة وا 

تم التوصل إلى النتائج التالية: وجود فروق ذات داللة  للبيانات
إحصائية بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في حدة 
المشكالت السلوكية بعد تطبيق البرنامج السيكودرامي المقترح 

  [11].على أفراد المجموعة التجريبية
 :الدراسات التي تتناول التنافر المعرفي -
: حيث أجرت مؤسسة (0930) ة مينيسوتادراسة مؤسس       

مينيسوتا استطالعا للرأي يهدف إلى معرفة هل يدخن الناس أم 
ذا كان اإليجاب بال فكم من سيجارة يدخنون؟ وكان يوضع  ال، وا 
عليهم باإلضافة إلى ذلك السؤال التالي الذي اهتم به فستنجر 

البحث وفريقه: " لقد تم مؤخرا الحديث عن تقارير علمية حاولت 
في مدى وجود عالقة سببية بين التدخين وسرطان الرئة، هل 
تعتقد أنه تم التأكيد بين هذين العنصرين أم ال؟ " لقد كانت 

من غير المدخنين ان العالقة  33النتائج واضحة فقد أجاب% 
 لم تتأكد ووصلت هذه النسبة لدى المدخنين المتوسطين إلى

ين العاديين، في لدى المدخن 53% بينما وصلت إلى %02
لدى األشخاص الذين  20حين ارتفعت هذه النسبة إلى %

يدخنون بكثرة بحيث عبروا أن العالقة بين التدخين وسرطان 
  [12].الرئة لم تتأكد

: حيث قام برهم بتوجيه أسئلة إلى (0903) ثم تجربة برهم     
بعض المبحوثات اإلناث طلب منهن تقدير مدى تفضيلهن 

، مثل جهاز مذياع صغير، مصباح مكتبي، آلة لبعض األشياء
لصنع القهوة آليا. وقيل للمبحوثات إن مديري مصانع هذه 
نه مقابل ذلك  األشياء مهتمون بمعرفة رأيكن فيها كزبائن. وا 
فسوف تأخذ كل منكن شيئا منها، ونظرا لعدم توفر بعضها، 
فسيكون على كل منكن أن تختار بين إثنين من األشياء 

أقل  ة، يكون أحدها أكثر من سبق لها أن فضلته، واآلخرالمذكور 
منه تفضيال، وبعد دقائق معدودة من قيامها بهذا اإلختيار طلب 
من المبحوثات مرة أخرى أن يعدن تقدير األشياء الثالثة، وقيل 
لهن إن مديري مصانع هذه األشياء يرغبون في معرفة هل 
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تها عيانا، وقد تغيرت آراء الزبائن في بضائعهم بعد مشاهد
أشارت النتائج عموما إلى أن الشيء الذي إختارته الفتاة قد 
حصل على تقدير أكبر مما كان عليه قبل عملية اإلختيار، 
وبالعكس انخفض تقدير الشيء الذي رفضته كل فتاة عما كان 

 % [13].09عليه الحال قبل اإلختيار وذلك بمعدل 
 : وعالدراسات التي تتناول األحداث كموض -

(: إذ 0920نجد دراسة مصطفى حجازي األحداث الجانحون )
يسعى مصطفى حجازي من خالل دراسته العيادية لألحداث 

تأهيل   –الجانحين بلبنان تحت عنوان " األحداث الجانحون 
الطفولة غير المتكيفة "، إلى تحديد مالمح اإلطار اإلجتماعي 

عن الخصائص  لظاهرة انحراف األحداث بلبنان، وكذلك الكشف
الشخصية لفئات الجانحين وديناميكيتهم النفسية، ونوعية السلوك 
الجانح لديهم، إضافة إلى استعراضه لنماذج من النظريات 
الحديثة واإلجتماعية المفسرة لظاهرة جنوح األحداث ودراسة مدى 

  .مالئمتها للواقع المحلي والعربي
وقد أنهى دراسته بتحديده للخصائص األساسية للحدث الجانح 
في لبنان استنادا إلى معطيات الممارسة العيادية العالجية داخل 

  [14].المؤسسات اإلصالحية
أما دراسة أحمد وهران تحت عنوان األنماط الجديدة لتعرض      

( تهدف هذه الدراسة التي تعتبر 0999األطفال لإلنحراف )

من نوعها من حيث مجتمع البحث من متسولين األولى 
ومشردين، إلى معرفة األنماط الجديدة لتعرض األطفال 
لإلنحراف، وقد اعتمد الباحث على أسلوب دراسة الحالة إللقاء 
الضوء على بعض أبعاد الظاهرة التي يدرسها، كما اعتمد على 

ريقة أسلوب المقابلة المفتوحة مع الحاالت، وتم اختيار العينة بط
 5تتراوح أعمارهم ما بين  023عشوائية وبلغ عدد أفراد العينة 

انتهت هذه الدراسة إلى أن معظم  فتيات. 02سنة بينهم  05و
الحاالت تنتمي إلى أسر تعاني من حالة تفكك اجتماعي 
باإلضافة إلى تدني المستوى المعيشي، وعدم اعتبار التعليم 

  [15].كقيمة ايجابية في هذه األسر
 الطريقة واإلجراءات. 4

اتبعت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي التحليلي والمنهج 
التجريبي بغرض التوصل إلى العالقات السببية، التي تربط بين 
المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة لدى كل من العينة 

 .التجريبية والضابطة
 اسةر عينة الد . أ

 فتاة 02لى عينة مكونة من قد اعتمدت هذه الدراسة ع      
( وهن أحداث نزيالت بمركز حماية الطفولة " 0و 0 الجدول)

بالدار البيضاء، ويظهر توزيعهم حسب  "مرس السلطان الفداء
 :المتغيرات التالية

 1 جدول
 توزيع أفراد العينة حسب السن

 المجموع الكلي سنة 11 سنة 11 سنة 11
2 2 0 02 

 2 جدول
 التعاطي مدة حسب العينة أفراد توزيع

 المجموع الكلي من ثالث سنوات فما فوق من سنة الى ثالث سنوات أقل من سنة
3 5 02 02 

 : وتنقسم العينة إلى مجموعتين
 : المجموعة التجريبية -

 00أعمارهن ما بين نزيالت )مؤديات األدوار(،  02وتضم      
مدمنات على المخدرات بصورة مفرطة أو  نسنة، وكله 02و

 متوسطة، هذه المجموعة أخذت فرصة أداء األدوار

السيكودراما( لمدة خمسة حصص للتأكد من نتيجة السيكودراما، )
كما وجهت إليهن استمارة قبل وبعد أداء الدور لقياس فيما إذا 

  .اهات وتقليص التنافر أم الكان هناك تغير على مستوى اإلتج
 : المجموعة الضابطة -

 غير مؤديات األدوار(، أعمارهن) نزيالت 02مكونة من      
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من المدمنات على المخدرات. لم  نسنة. كله 02و 00ما بين 
تأخذ المبحوثات في هذه المجموعة فرصة أداء األدوار ولكن تم 

للسيكودراما دور في اإلستعانة بهم من أجل معرفة فيما إذا كان 
تقليص التنافر لدى المجموعة التجريبية مقارنة بالضابطة. حيث 

وجهت إلى النزيالت في هذه المجموعة استمارة قبلية وبعدية 
 .تقيس اتجاهات النزيالت والتنافر المعرفي حول المخدرات

 أداة الدراسة . ب
  :البرنامج التدريبي المستند إلى السيكودراما -

 : في هذه الدراسة على البرنامج التالي واعتمدنا
 3جدول 

 جلسات البرنامج السيكودرامي
 هدف الجلسة اإلرشادية زمن الجلسات عدد الجلسات الموضوع العام

 
 
 

 السيكودراما

0 
 

ذابة الجليد فيما بينهن األولى األهداف التي العمل فيه و  سيرو وتعريفهن بالبرنامج  ،التعرف على النزيالت وا 
 يسعى إلى تحقيقها.

 باألخص مشكلة اإلدمان على المخدرات.قاء الضوء على مشكالت النزيالت و إل الثانية 0
 شرح المشاهد المطلوب القيام بها.ى التعرف على خصائص أداء الدور و مساعدة النزيالت تدريجيا عل الثالثة 3
 حث النزيالت على اإلندماج الفعلي في الدور.االدوار و اء الشروع في أد الرابعة 0
هن يقمن بأداء الدور ثم عن ما هي تح نقاش مع النزيالت حول شعرهن و ذلك بفاختتام الجلسات و  الخامسة 3

 األشياء التي استفدن منها.
 :الهدف العام من البرنامج

اإلنفعالي في تقليص التنافر المعرفي، و في فاعلية أداء الدور 
تغيير اإلتجاهات السلبية حول المخدرات لدى الجانحات 

 المدمنات على المخدرات.
 األهداف الفرعية:

 وهي أهداف منبثقة من الهدف العام وهي:
تهيئة جو نفسي مناسب مليء بالحب والمرح للتغلب على ما  -

 يعانيه النزيالت.
  .لمواقف درامية قريبة من الحياة اليوميةتعريض النزيالت  -
تبصير النزيالت بالمشكالت التي يعانون منها في ظل  -

جماعة السيكودراما من أجل وضع واختيار الحلول المناسبة لتلك 
 المشكالت.

إكساب الثقة وزيادة وعي النزيالت بذواتهم وسط جماعة  -
ن ذاته السيكودراما، فالجماعة تصحح و تعمق فكرة الفرد ع

 .وتشعره بقيمة نفسه
 .المشاركة الفعالة للنزيالت للتخلص من السلوك المشكل -
بداء اآلراء حول  - اإلعتماد على اسلوب الحوار والنقاش وا 

سلوكيات المؤديات لألدوار، والمواقف الدرامية التي تشارك فيها 
 النزيالت.

 :مجالبرناالطريقة التي يقوم عليها 
 قترح على أداء مجموعة من المشاهد التالية:يقوم البرنامج الم -
 المشهد األول: مناجاة النفس: -

يطلب من المبحوثة أن تفكر بصوت عال معبرة عن قلقها       
في انتظار ما سيكون عليه تشخيص الطبيب، وشعورها بالصراع 

 بين تدخين سيجارة أو عدم تدخينها.
 يها التشخيص.المشهد الثاني: محادثة مع الطبيب بينما يعط -

أثناء تمثيل المجرب لدور الطبيب يبدأ بقوله للمريضة بأنه      
سيخبرها بالحقيقة كاملة ألن ذلك هو ما طلبته في آخر لقاء 
بينهما، ثم يستمر الطبيب في القول بأن التشخيص األكيد 
للمرض يمكن التوصل إليه اآلن بعدما ظهرت نتائج األشعة 

الحظ فما سأقوله لك أخبار سيئة، ثم التحاليل المختلفة ولسوء 
يشير إلى صورة أشعة حقيقية لصدر مريض، ويشرح له أن 
هناك خاليا سرطانية في الرئة اليمنى تحتاج إلى إجراء جراحة 

لتي تقوم بدور المريضة( ا) عاجلة، ثم يبدأ في تشجيع المبحوثة
 على توجيه أي سؤال، وفي أثناء هذه المحاورة، يشير المجرب

طبيب( مرارا إلى أنها سبق أن طلبت منه مصارحتها بالحقيقة ال)
الكاملة و هو اآلن يقول لها إن احتمال نجاح الجراحة محدود 

 جدا في استئصال السرطان من الرئة.
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 المشهد الثالث: حوار مع النفس في لحظة انشغال الطبيب. -
حين ينشغل الطبيب في محادثة هاتفية مع المستشفى      

ير لمريضته في ركن بعيد من الغرفة، يطلب من لحجز سر 
المبحوثة أن تخاطب نفسها بصوت عال معبرة عن أفكارها 

 ومشاعرها عن هذه األخبار السيئة.
 المشهد الرابع: محادثة مع الطبيب حول تجهيزات المستشفى. -

 استمرارا للتمثيل يقوم المجرب بإعطاء المريضة المبحوثة     
معلومات تفصيلية عن تجهيزات المستشفى في الصباح التالي، 
ثم يسألها أسئلة تفصيلية عن األسرة والظروف الشخصية، ثم 
يخبرها أن عليها أن تتوقع مكوثها في المستشفى مدة ال تقل عن 
ستة أسابيع بعد الجراحة ألن التئام الجروح في مثل هذه 

 الجراحات يأخذ وقتا طويال.
خامس: محادثة مع الطبيب حول أسباب سرطان المشهد ال -

 الرئة.
يبدأ المجرب الطبيب في سؤال المبحوثة المريضة عن      

تاريخها في التعاطي للمخدرات ثم يسألها إذا كانت تعرف 
العالقة بين المخدرات و بين السرطان، ثم يناقش المجرب مع 
 المريضة الحاجة الماسة للتوقف الفوري عن المخدرات. ثم
يشجعها عن الحديث بحرية عن الصعوبات التي تتوقعها إذا 
حاولت التوقف عن هذه العادة، التي تعرف اآلن أن التوقف 

 عنها أصبح ضروريا. 
 تقويم برنامج السيكودراما وفاعليته:  

يعتبر التقويم من الخطوات الهامة عند تصميم أي برنامج       
ه ومدى أثره على األفراد وخاصًة عند اختبار مدى كفاءته وفعاليت

المشاركين في البرنامج، حيث تم تقويم البرنامج السيكودرامي 

الحالي على المستوى الفردي أو الجماعي من خالل عدة 
 محكات حيث أن الباحثة لم تعتمد على طريقة واحدة في التقويم:

 :(اإلستبيان القبلي والبعدي )قبل وبعد تطبيق السيكودراما -
اعتمدنا على اإلستبيان في هذه الدراسة لقياس التنافر لقد        

لدى النزيالت المتعاطيات للمخدرات، قبل تطبيق السيكودراما 
سؤاال مرتبة  02وبعد تطبيقها أما محتوى االستبيان فهي تضم 

 كالتالي:
ثالث أسئلة تحتوي على المعلومات الخاصة بالمبحوث  -

  .ت[]السن، المدينة، مدة التعاطي للمخدرا
سؤاال وهي موضوع البحث وتتضمن المعلومات التي  05 -

 يحملها الحدث الجانح حول المخدرات. 
وتم اختيار أسئلة اإلستبيان بدقة حتى يجيب على الفرضيات 

 التي انطلقنا منها في بداية دراستنا.
 المالحظات المباشرة للباحثة )أثناء جلسات السيكودراما(: -

السيكودراما التقطت الباحثة خالل حصص جلسات      
لمالحظات الدالة على اندماج النزيالت امجموعة من اإلشارات و 

في الدور، حيث أظهرت المجموعة التجريبية استثارة انفعالية 
أكبر أثناء أدائهن لدورهن، ويشمل هذا اإلرتجاف واإلرتعاش 
واإلرتباك، عالوة على أن بعض النزيالت في المجموعة 

ا نتيجة تأثرهن بالدور، الشيء الذي يؤكد على التجريبي بكو 
  .اندماجهن مع الدور وكأنهن يعشن التجربة حقيقة وليست تمثيال

 عرض نتائج الدراسة الميدانية:
قمنا بتفريغ كل سؤال من أسئلة اإلستبيان مع إجراء مقارنة بين 
كال المجموعتين التجريبية، التي طبق عليها البرنامج 

ابطة التي لم يطبق عليها البرنامج السيكودرامي والض
 السيكودرامي.
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 4جدول 
 ما هو رأيك في المبادئ والقيم اإلجتماعية التي تمنع المخدرات؟

  المجموعة التجريبية
 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات

  قبل أداء الدور بعد أداء الدور الدورقبل أداء  بعد أداء الدور

 اإلجابات
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 متفقة 3 23% 0 022% 3 53% 3 53%
 غير متفقة 0 05% 2 2 0 03% 0 03%
 المجموع 0 022% 0 022% 0 022% 0 022%

 أعاله، الجدول في عليها المحصل النتائج خالل من يتبين     
 القيم أن يعتقد الذي الرأي مع باإلتفاق أجبن النزيالت أغلب أن

 بالنسبة 23% بنسبة وذلك للمخدرات تعاطي تمنع والتربية
 ثالث من أقل للمخدرات تعاطيهن مدة تبلغ التي للنزيالت
 وصلت فقد الدور أداء بعد أما الدور أداء قبل وذلك سنوات،

 الدور أداء أهمية لنا أكد الذي الشيء 022% إلى النسبة
 النزيالت بخصوص أما. لديهن التنافر تقليص في( السيكودراما)

 فقد سنوات ثالث من أكثر للمخدرات تعاطيهن مدة تبلغ اللواتي
 .الدور أداء بعدو  قبل 53% بنسبة باإلتفاق أيضا أجبن

 5جدول 
  المجموعة الضابطة

 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات
 تاإلجابا (1) اإلستمارة (2) اإلستمارة (1) اإلستمارة (2) اإلستمارة

النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 متفقة 3 022% 3 022% 0 32% 3 53%
 غير متفقة 2 2 2 2 0 32% 0 03%
 المجموع 3 022% 3 022% 0 022% 0 022%

 أجابت الضابطة العينة أغلب أن أعاله الجدول لنا يبين     
 التعاطي تمنع والقيم التربية بأن يقول الذي الرأي مع متفقة بأنها

 ثالث من األكثر) المجموعتين لكال بالنسبة وذلك للمخدرات
 الثانية المجموعة أن غير ،(سنوات ثالث من واألقل سنوات
( 53) والثانية( 32) األولى اإلستمارة بين ما تغيير فيها حدث
 من أكثر) األولى المجموعة ولإلشارة باإلتفاق، أجابوا حيث
  أن حين في 2% بنسبة متفقين غير بأنهم أجابوا( سنوات ثالث

 .53% بنسبة أجابت الثانية المجموعة
 التجريبية المجموعتين بين اإلختالف لنا يبين الذي الشيء     

 التجريبية، المجموعة في النزيالت أجابت حيث والضابطة،
 التعاطي تمنع والتربية القيم أن يعتقد الذي الرأي مع باإلتفاق

 مدة تبلغ التي للنزيالت بالنسبة 23% بنسبة وذلك للمخدرات
 الدور أداء قبل وذلك ،سنوات ثالث من أقل للمخدرات تعاطيهن

   022% إلى النسبة وصلت فقد الدور أداء بعد أما
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 1 جدول
 عليها؟ نشأت التي القيم تخالفين هل للمخدرات بتعاطيك

  المجموعة التجريبية
 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات

 اإلجابات         قبل أداء الدور بعد أداء الدور قبل أداء الدور بعد أداء الدور

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 نعم 0 00% 0 022% 0 32% 3 53%
 ال 0 30% 2 2 0 32% 0 03%
 المجموع 0 022% 0 022% 0 022% 0 022%

تؤكد نتائج هذا الجدول على كون أن نصف العينة      
فعال بتعاطيها للمخدرات التجريبية أجابت قبل أداء الدور، أنها 

خالفت القيم التي نشأت عليها وذلك بالنسبة للمجموعتين سواء 
أكثر من ثالث سنوات، وذلك  التي تبلغ مدة تعاطيهن أقل أو

أقل من % )32 أكثر من ثالث سنوات( وبنسبة) 00% بنسبة
 022ثالث سنوات( لكن بعد أداء الدور سترتفع النسبة إلى %

. ()أقل من ثالث سنوات 53ت( وبنسبة %)أكثر من ثالث سنوا
الشيء الذي يؤكد فعال على وجود تنافر لدى النزيالت.  

 7 جدول 
  المجموعة الضابطة

 ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات
 

 المخدرات مدة تعاطي

 اإلجابات     (1) اإلستمارة (2) اإلستمارة (1) اإلستمارة (1) اإلستمارة
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 نعم 3 022% 3 02% 3 53% 3 53%
 ال 2 2 0 02% 0 03% 0 03%
 المجموع 3 022% 3 022% 0 022% 0 022%

 : يوضح هذا السؤال
المجموعة األولى )ثالث سنوات فأكثر( أجابت في اإلستمارة  -

% أما في اإلستمارة الثانية فإن 022األولى بنعم وذلك بنسبة 
 .02% النسبة هي

المجموعة الثانية )ثالث سنوات فأقل( أجابت في اإلستمارة  -
، أما في اإلستمارة الثانية فإن %53 األولى بنعم وذلك بنسبة

 . النسبة هي نفسها

 8جدول 
 هل توافقين على تعاطي أفراد عائلتك للمخدرات؟
  المجموعة التجريبية

 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات
 اإلجابات         قبل أداء الدور بعد أداء الدور قبل أداء الدور بعد أداء الدور

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

  نعم 2 2 2 2 2 2 2 2
 ال 0 %022 0 %022 0 %022 0 %022 بالنسبة لألخ

 المجموع 0 022% 0 022% 0 022% 0 022%
 بالنسبة لألخت نعم 2 2 2 2 2 2 2 2
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 ال 0 022% 0 022% 0 022% 0 022%
 المجموع 0 022% 0 022% 0 022% 0 022%

أسفرت النتائج أعاله على وجود تقارب بين األجوبة وذلك لكال 
المجموعتين، حيث أن كل المجموعات ترفض تعاطي أفراد 

األخ، وتتوزع النسب  أسرتها للمخدرات سواء بالنسبة لألخت أو
 :التاليعلى الشكل 

ثالث سنوات فأكثر( أجابوا بعدم اإلتفاق على )% 022 -
 تعاطي أفراد أسرهن للمخدرات وذلك قبل وبعد أداء الدور

 (.السيكودراما)
ثالث سنوات فأقل( كانت لهم نفس اإلجابات أيضا % )022 -

 (.وذلك قبل وبعد أداء الدور )السيكودراما
 9جدول 

  المجموعة الضابطة
 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات

 اإلجابات        قبل أداء الدور بعد أداء الدور قبل أداء الدور بعد أداء الدور

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

  نعم 2 2 2 2 2 2 2 2
 ال 3 %022 3 %022 0 %022 0 %022 بالنسبة لألخ

 المجموع 3 022% 3 022% 0 022% 0 022%
 بالنسبة لألخت نعم 2 2 2 2 2 2 2 2
 ال 3 022% 3 022% 0 022% 0 022%
 المجموع 3 022% 3 022% 0 022% 0 022%

 ترفض بمجملها الضابطة المجموعة أن أعاله الجدول لنا يبين
 لكال 022% بنسبة وذلك لإلدمان أسرتها أفراد تعاطي

 (.سنوات ثالث من أكثر أو أقل) المجموعتين

 كانت الضابطة أو التجريبية سواء المجموعتين أن أيضا ويتضح
 .السؤال هذا في اإلجابة نفس لهما

 11جدول 
 المخدرات؟ تعاطي من منعهم على ستحرصين هل أبناء لك كان إذا

  المجموعة التجريبية
 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات

 اإلجابات قبل أداء الدور بعد أداء الدور قبل أداء الدور بعد أداء الدور

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 نعم 3 23% 0 022% 0 32% 3 53%
 ال 0 05% 2 2 0 32% 0 03%
 المجموع 0 022% 0 022% 0 022% 0 022%

 العينة أفراد من 23% أن أعاله الجدول خالل من نستخلص
 منع على سيحرصن بأنهن أجبن فأكثر سنوات ثالث) التجريبية
 واحدة أجابت حين في المخدرات، تعاطي من مستقبال اوالدهن
 بلغت الدور أداء بعد ،لكن الدور أداء قبل وذلك بالعكس منهن
 من أقل) المجموعة عند أما المجموعة نفس عند 022% النسبة

 لمن سواء% 32 النسبة كانت الدور أداء فقبل( سنوات ثالث
% 53 إلى النسبة ارتفت الدور أداء بعد لمن أوال، بنعم أجبن
 في السيكودراما فاعلية يؤكد الذي الشيء بنعم، أجبن لمن

 .التنافر تقليص
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 11جدول 
  المجموعة الضابطة

 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات
 اإلجابات (1) استمارة (2استمارة ) (1) استمارة (2استمارة )

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 نعم 3 022% 3 022% 0 03% 0 32%
 ال 2 2 2 2 3 53% 0 32%
 المجموع 3 022% 3 022% 0 022% 0 022%

 الجدول يوضح أعاله عليها المحصل المعطيات خالل من     
 أنهن إجابتهن كانت الضابطة  العينة أفراد من كبيرة نسبة أن

 بنسبة وذلك المخدرات تعاطي من أبنائهن منع على سيحرصن
 يخص فيما هذا البعدية أو القبلية اإلستمارة في سواء %022

 الثنية المجموعة أما( سنوات ثالث من أكثر) األولى المجموعة
 بنعم األولى اإلستمارة في أجبن فقد( سنوات ثالث من أقل)

 وذلك بال المجموعة نفس أجابت حين في 03% بنسبة وذلك
 .53% بنسبة
 والضابطة التجريبية المجموعتين بين اإلختالف يتضح هنا ومن
 تطبيق وبعد قبل تغير حدث التجريبية المجموعة في أن حيث

 .0% إلى 23% من النسبة تغيرت حيث السيكودراما

 12جدول 
 شخصية؟ حرية المخدرات تعاطي هل

  المجموعة التجريبية
 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات

 اإلجابات قبل أداء الدور بعد أداء الدور قبل أداء الدور بعد أداء الدور

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 نعم 0 30% 0 00% 0 32% 0 022%
 ال 0 00% 0 30% 0 32% 2 2
 المجموع 0 022% 0 022% 0 022% 0 022%

 :الجدول أعاله أن يوضح
 00المجموعة األولى )ثالث سنوات فأكثر( أجابت بنسبة % •

أن التعاطي للمخدرات ليس حرية شخصية، في حين اعتبرت 
حرية فردية وذلك قبل  نفس المجموعة أن التعاطي للمخدرات

 00، لكن بعد أداء الدور تبين العكس حيث اعتبرت أداء الدور

 . % أن المخدرات حرية شخصية
أقل من ثالث سنوات( فقبل أداء الدور ) المجموعة الثانية •

وذلك  32بلغت النسبة لمن يعتبرن المخدرات حرية شخصية %
م كله 022د أدائه وصلت النسبة ل %قبل أداء الدور لكن بع

 يرفض اعتبار المخدرات حرية شخصية.
 13جدول 

  المجموعة الضابطة
 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات

 اإلجابات (1استمارة ) (2استمارة ) (1استمارة ) (2استمارة )

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 نعم 3 022% 3 02% 0 03% 0 32%
 ال 2 2 0 02% 3 53% 0 32%
 المجموع 3 022% 3 022% 0 022% 0 022%
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 الفئتين بين ما فرق هناك أن أعاله الجدول من نستخلص     
 أجابت حيث( سنوات ثالث من أقل)و( سنوات ثالث من أكثر)

 الثانية اإلستمارة وفي األولى اإلستمارة في 022% بنسبة األولى

 الثانية الفئة أن نجد حين في ،02% ب الفئة نفس أجابت
 أما األولى، اإلستمارة في 03% بنسبة بنعم وذلك بنعم أجابت

 .%32 بنسبة وذلك بنعم الفئة نفس أجابت فقد اإلستمارة في
 14 جدول

 المخدرات؟ أضرار عن تتحدث التي المواضيع قراءة على وتواضبين البرامج تتابعين هل
  المجموعة التجريبية

 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات
 اإلجابات قبل أداء الدور بعد أداء الدور قبل أداء الدور بعد أداء الدور

النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 ال 2 2 2 2 2 2 2 2
 نعم 0 022% 0 022% 0 022% 0 022%
 المجموع 0 022% 0 022% 0 022% 0 022%

 : أن على الجدول هذا نتائج تؤكد
 2% بنسبة أجابت( فأكثر سنوات ثالث) األولى المجموعة -
  قبل وذلك بأحيانا،% 00 ب المجموعة نفس أجابت حين في بال

 .تتغير لم النسبة أن بحيث وبعده الدور أداء
 32% بنسبة أجابت( سنوات ثالث من أقل) الثانية المجموعة -

 .الدور أداء وبعد قبل وذلك بدائما
 15 جدول

  المجموعة الضابطة
 المخدراتمدة تعاطي  ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات

 اإلجابات (1استمارة ) (2استمارة ) (1استمارة ) (2استمارة )

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 ال 0 02 2 2 0 03% 0 03%
 نعم 0 22% 3 022% 3 53% 3 53%
 المجموع 3 022% 3 022% 0 022% 0 022%

 : أن أمامنا الماثل الجدول يوضح
 األولى في أجابت( سنوات ثالث من أكثر) األولى الفئة -

 نفس أجابت اإلستمارة وفي% 22 بنسبة وذلك بنعم اإلستمارة
 .022% ب وذلك بنعم الفئة
  اإلستمارة في أجابت( سنوات ثالث من أقل) الثانية الفئة -

 أجابت الثانية اإلستمارة وفي 53% بنسبة وذلك بنعم الثانية
 بنعم الفئة نفس أجابت اإلستمارة وفي ب وذلك بنعم الفئة نفس
 .53% ب وذلك

 وفي بنسبة وذلك بنعم كلها أجابت فقد التجريبية المجموعة أما -
 .022% ب وذلك بنعم الفئة نفس أجابت اإلستمارة

 11 جدول
 فوائد؟ للمخدرات هل

  المجموعة التجريبية
 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات

 اإلجابات         قبل أداء الدور بعد أداء الدور قبل أداء الدور بعد أداء الدور
 التكرارات النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية

 نعم 2 2 2 2 2 2 2 2    
 ال            0 022% 0 022% 0 022% 0 022%
 المجموع         0 022% 0 022% 0 02%2 0 022%
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 أداء وبعد قبل أجابوا المجموعتين كال أن أعاله الجدول يوضح
 ،022% بنسبة وذلك فوائد لديها ليست المخدرات بأن الدور

 فوائد أي لها ليست المخدرات بأن المجموعتين نفس وأجابت
 .2% بنسبة وذلك

 17 جدول
  المجموعة الضابطة

 المخدراتمدة تعاطي  ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات                       
 اإلجابات           (1استمارة ) (2استمارة ) (1استمارة ) (2استمارة )

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 نعم 2 2 2 2 0 03% 0 03%
 ال 3 022% 3 022% 3 53% 3 53%
 المجموع 3 022% 3 022% 0 022% 0 022%

 : أن أعاله الجدول يبين
 في أجابت( سنوات ثالث من أكثر) األولى المجموعة -

 لسيت المخدرات بأن الثانية اإلستمارة وكذلك األولى اإلستمارة
 . 022% بنسبة وذلك فوائد أي لديها

 اإلستمارة في أجابت( سنوات ثالث من أقل) الثانية المجموعة -
 نفس أجابت حين في% 53 بنسبة وذلك بال والثانية األولى
 .03% بنسبة وذلك بنعم العينة

% 022 بنسبة وذلك بال أجابت فقد التجريبية المجموعة أما -
 .الفئتين لكال

 18 جدول
 الحالي؟ مجتمعنا في للمخدرات تنظرين كيف

  التجريبيةالمجموعة 
 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات

 اإلجابات        قبل أداء الدور بعد أداء الدور قبل أداء الدور بعد أداء الدور

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 سلوك عادي 3 32% 0 05% 2 2 0 32%
 غير عادي 3 32% 3 23% 0 022% 0 32%
 المجموع 0 022% 0 022% 0 022% 0 022%

 : أن أعاله الجدول نتائج تؤكد
( فأكثر سنوات ثالث) التجريبية العينة من األولى المجموعة -

 سلوك هو المغربي مجتمعنا في للمخدرات التعاطي بأن أجابت
 بأن 32% ب أيضا أجابت المجموعة ونفس% 32 بنسبة عادي

 لكن الدور أداء قبل وذلك عادي، غير سلوك للمخدرات التعاطي

 في المخدرات بأن العينة افراد من 23% أجابت الدور أداء بعد
 .عادي غير سلوك المغربي مجتمعنا

( فأقل سنوات ثالث) التجريبية العينة من الثانية المجموعة -
 .عادي غير سلوك المخدرات  بأن 022% بنسبة أجابت
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 19 جدول
  المجموعة الضابطة

 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات
 اإلجابات        ( 1استمارة ) ( 2استمارة ) ( 1استمارة ) ( 2استمارة )

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 سلوك عادي 0 02% 3 02% 0 03% 0 32%
 غير عادي 3 02% 0 02% 3 53% 0 32%
 المجموع 3 022% 3 022% 0 022% 0 022%

 : أن التالي الجدول يوضح
 في أجابت( سنوات ثالث من أكثر) األولى المجموعة -

 مجتمعنا في عادي غير سلوك المخدرات بأن األولى اإلستمارة
 غير بأنه% 02 بنسبة وأجابت% 02 بنسبة وذلك المغربي
 ب المجموعة نفس أجابت فقد الثانية اإلستمارة في أما .عادي

 .عادي غير 02%و عادي غير بسلوك %02
 اإلستمارة في أجابت( سنوات ثالث من ٌأقل) الثانية المجموعة -

 المغربي مجتمعنا في عادي غير سلوك المخدرات بأن األولى

 أما .عادي غير بأنه% 53 بنسبة وأجابت% 03 بنسبة وذلك
 بسلوك 53% ب المجموعة نفس أجابت فقد الثانية اإلستمارة في
 .عادي غير 32%و عادي غير
 بغير 23% ب الدور أداء بعد أجابت التجريبية المجموعة -

 من الثانية المجموعة أما األولى، للمجموعة بالنسبة هذا عادي
 بأن 022% بنسبة أجابت( فأق سنوات ثالث) التجريبية العينة

 .فرضيتنا صحة يؤكد الذي الشيء. عادي غير سلوك المخدرات

 21 جدول
 للمخدرات؟ التعاطي من الناس يحذرك عندما بالضيق تشعرين هل

  المجموعة التجريبية
 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات

 اإلجابات         قبل أداء الدور بعد أداء الدور قبل أداء الدور بعد أداء الدور
 التكرارات النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية

 نعم 3 32% 3 32% 3 53% 0 2
 ال 3 32% 3 32% 0 03% 2 022%
 المجموع 0 022% 0 022% 0 022% 0 022%

 األولى المجموعة أن أمامنا الماثل الجدول نتائج تبين     
 بنسبة بنعم الدور أداء وبعد قبل أجابت( فأكثر سنوات ثالث)

 التعاطي من الناس يحذرهن حينما يشعرن أنهن أي %32
 ال أنهن أي بالعكس األخرى الفئة أجابت حين في للمخدرات

( سنوات ثالث من أقل) الثانية المجموعة أما. ذلك من ينزعجن
 أداء قبل أما 022% بنسبة وذلك بال الدور أداء بعد أجبن فقد

 .52% تفوق بنسبة بال اجبن فقد الدور
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 21 جدول
  المجموعة الضابطة

 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات
 اإلجابات          (1استمارة ) (2استمارة ) (1استمارة ) (  2استمارة )

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 نعم 0 22% 3 02% 0 03% 0 32%
 ال 0 02% 0 02% 3 53% 0 32%
 المجموع 3 022% 3 022% 0 022% 0 022%

 : أن أمامنا الماثل الجدول يوضح
 في أجابت( سنوات ثالث من أكثر) األولى المجموعة -

% 02 بنسبة وأجابت% 22 بنسبة وذلك بنعم األولى اإلستمارة
 طرف من ينصحن عندما بالضيق يشعرن ال أنهن أي بال

 ب المجموعة نفس أجابت فقد الثانية اإلستمارة في أما .اآلخرين
 .بال 02%و نعم %02

 اإلستمارة في أجابت( سنوات ثالث من ٌأقل) الثانية المجموعة -
 أما .بنعم% 03 بنسبة وأجابت% 53 بنسبة وذلك بال، األولى

 بنعم 03% ب المجموعة نفس أجابت فقد الثانية اإلستمارة في
 .بال 03% و
 الدور أداء بعد أجبن فقد (ثالث من أقل) الثانية المجموعة أما -
 بنسبة بال اجبن فقد الدور أداء قبل أما 022% بنسبة وذلك بال

 .52% تفوق
 22 جدول

 المخدرات؟ نتيجة بالسرطان أصيبت زميالتك أحد أن علمت إذا شعورك سيكون كيف
  المجموعة التجريبية

 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات
 اإلجابات قبل أداء الدور بعد أداء الدور قبل أداء الدور بعد أداء الدور

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 الخوف 0 00% 0 02% 0 022% 0 022%
 عدم اإلكتراث 0 00% 0 00% 2 2 2 2
 الشفقة 0 02% 0 00% 2 2 2 2
 ال أدري 2 2 2 2 2 2 2 2
 المجموع 0 022% 0 022% 0 022% 0 022%

 : أن أمامنا الماثل الجدول يوضح
 أداء قبل أجابت( سنوات ثالث من أكثر) األولى المجموعة -

 بعدم% 00 بنسبة وأجابت% 02 بنسبة وذلك بالشفقة الدور
 المجموعة نفس أجابت فقد الدور أداء بعد أما .والخوف اإلكتراث

 أما .والشفقة اإلكتراث بعدم% 00و بالخوف 02% ب
 الدور أداء بعد أجابت( سنوات ثالث من ٌأقل) الثانية المجموعة
% 02 النسبة كانت بعدما وذلك% 022 بنسبة وذلك بالخوف
 .للخوف

 
 
 
 
 
 



 
 

56 

 23 جدول
  المجموعة الضابطة

 تعاطي المخدراتمدة  ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات
 اإلجابات          (1استمارة ) (2استمارة ) ( 1استمارة ) (2استمارة )

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 الخوف 3 60% 2 50% 3 75% 2 50%
 عدم اإلكتراث 0 0 0 0 0 0 0 0

 الشفقة 1 20% 2 50% 0 0 1 25%
25% 
 

 ال أدري 1 20% 0 0 1 25% 1

 المجموع 5 100% 4 100% 4 100% 4 100%
 : أن أمامنا الماثل الجدول يوضح

 في أجابت( سنوات ثالث من أكثر) األولى لمجموعةا -
 بنسبة وأجابت% 02 بنسبة وذلك بالخوف األولى اإلستمارة

 أجابت فقد الثانية اإلستمارة في أما. أدري وال بالشفقة% 02
 .بالخوف 32%و بالشفقة 32% ب المجموعة نفس
  اإلستمارة في أجابت( سنوات ثالث من ٌأقل) الثانية المجموعة -

 بال% 03 بنسبة وأجابت% 53 بنسبة وذلك بالخوف األولى
 ب المجموعة نفس أجابت فقد الثانية اإلستمارة في أما. أدري
 .أدري بال% 03و بالشفقة 03%و بالخوف %32
 من ٌأقل) الثانية المجموعة وبالخصوص التجريبية المجموعة -

 بنسبة وذلك بالخوف الدور أداء بعد أجابت( سنوات ثالث
 أداء قبل للخوف% 02 النسبة كانت بعدما وذلك% 022
.الدور

 24 جدول
 المركز؟ من خروجك بعد للمخدرات العودة في تفكرين هل

  المجموعة التجريبية
 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات

 اإلجابات قبل أداء الدور بعد أداء الدور قبل أداء الدور بعد أداء الدور

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 ال 0 022% 0 022% 0 03% 0 03%
 نعم 2 2 2 2 3 53% 3 53%
 المجموع 0 022% 0 022% 0 022% 0 022%

 : أن أمامنا الماثل الجدول يوضح
 أداء قبل أجابت( سنوات ثالث من أكثر) األولى المجموعة -

 أداء بعد الفئة نفس أيضا وأجابت% 022 بنسبة وذلك بال الدور
  .022% ب الدور

 أداء قبل أجابت( سنوات ثالث من ٌأقل) الثانية المجموعة -
 بعد أيضا% 53 بنسبة وأجابت% 53 بنسبة وذلك بنعم الدور
 .الدور أداء
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 25 جدول
  المجموعة الضابطة

 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر ثالث سنواتأقل من 
 اإلجابات          (1) لإلستمارة ( 2) اإلستمارة (1) اإلستمارة (2) اإلستمارة

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 ال 3 022% 3 022% 3 53% 0 32%
 نعم 2 2 2 2 0 03% 0 32%
 المجموع 3 022% 3 022% 0 022% 0 022%

 : أن أمامنا الماثل الجدول يوضح
 في أجابت( سنوات ثالث من أكثر) األولى المجموعة -

 اإلستمارة في أما%. 022 بنسبة وذلك بال األولى اإلستمارة
 .022% بنسبة وذلك بال المجموعة نفس أجابت فقد الثانية

  اإلستمارة في أجابت( سنوات ثالث من ٌأقل) الثانية المجموعة -

 أجابت فقد الثانية اإلستمارة في أما%. 53 بنسبة بال األولى
 .32% بنسبة وذلك بال المجموعة نفس
 من أكثر) األولى المجموعة وبالخصوص التجريبية المجموعة -

% 022 بنسبة وذلك بال الدور أداء قبل أجابت( سنوات ثالث
  .022% ب الدور أداء بعد الفئة نفس أيضا وأجابت

 21 جدول
 المخدرات؟ عن لإلقالع مستعدة أنت هل

  المجموعة التجريبية
 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات

 اإلجابات قبل أداء الدور بعد أداء الدور الدورقبل أداء  بعد أداء الدور

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 ال 2 2 2 2 0 03% 0 03%
 نعم 0 022% 0 022% 3 53% 3 53%
 المجموع 0 022% 0 022% 0 022% 0 022%

 :أن الجدول هذا يوضح
 من أكثر) التجريبية العينة من األولى المجموعة أفراد جميع    

 عن لإلقالع مستعدين أنهم أي بنعم عبروا( سنوات ثالث

 في. الدور أداء وقبل بعد وذلك 022% بنسبة وذلك المخدرات
 نعم ب( سنوات ثالث من أقل) الثانية المجموعة أجابت حين
 .الدور أداء وبعد قبل 53% بنسبة وذلك

 27 جدول
  المجموعة الضابطة

 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات
( 2اإلستمارة ) ( 1اإلستمارة )  ( 2اإلستمارة )  (1اإلستمارة )   اإلجابات            

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 ال 0 02% 0 22% 0 32% 0 03%
 نعم 0 22% 0 02% 0 32% 3 53%
 المجموع 3 022% 3 022% 0 022% 0 022%

 التجريبية العينة أغلب أن الجدول هذا خالل من يتضح     
 بين فيما متفاوتة النسب أن غير المخدرات عن لإلقالع مستعدة

 ثالث من أكثر) األولى المجموعة أن نجد حيث المجموعتين،
. 22% بنسبة وذلك بنعم األولى اإلستمارة في أجابت( سنوات
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 أقل تعاطيها مدة تبلغ والتي الثانية المجموعة أجابت حين في
 األولى، اإلستمارة في 32% بنسبة وذلك بنعم سنوات ثالث من
 وذلك بنعم المجموعة نفس أجابت فقد الثانية اإلستمارة في أما

 المجموعة بين اإلختالف يظهر الذي الشيء. 53% بنسبة

 وذلك بنعم، التجريبية العينة أفراد عبر حيث والتجريبية الضابطة
 أداء وبعد قبل وذلك( سنوات ثالث من أكثر) 022% بنسبة
  (.سنوات ثالث من أقل% )53و الدور

 28جدول 
 به؟ ستلتزمين هل عالج توفر إذا

  المجموعة التجريبية
 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات

 اإلجابات            قبل أداء الدور بعد أداء الدور قبل أداء الدور بعد أداء الدور

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 ال 2 2 2 2 0 03% 2 2
 نعم 0 022% 0 022% 3 53% 0 022%
 المجموع 0 022% 0 022% 0 022% 0 022%

 : أعاله الجدول لنا يبين
 العينة من( سنوات ثالث من أكثر) األولى المجموعة أن -

 النزيالت أن أي بنعم الدور أداء وبعد قبل أجابت التجريبية
 بنسبة وذلك المخدرات على اإلدمان من للعالج مستعدات

 ثالث من أقل) الثانية المجموعة أن نجد حين في ،%022
 إلى الدور أداء قبل 53% من ستتغير بنعم النسبة فإن (سنوات
 .الدور أداء بعد 022%

 29جدول 
  المجموعة الضابطة

 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات
 اإلجابات         (1اإلستمارة ) ( 2اإلستمارة ) ( 1اإلستمارة ) (2اإلستمارة )

 
النسبة 
 المئوية

 النسبة التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 ال 2 2 2 2 0 32% 0 32%
 نعم 3 022% 3 022% 0 32% 0 32%
 المجموع 3 022% 3 022% 0 022% 0 022%

 : أن أمامنا الماثل الجدول يبين
 بنعم أجابت( سنوات ثالث من أكثر) األولى المجموعة     
 حين في والثانية، األولى اإلستمارة في وذلك 022% بنسبة

 وذلك بنعم( سنوات ثالث من أقل) الثانية المجموعة أجابت
 .والثانية األولى اإلستمارة في% 32 بنسبة
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 31جدول 
 المشاكل؟ ونسيان حل على المخدرات تساعد هل

  المجموعة التجريبية
 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات

 اإلجابات قبل أداء الدور بعد أداء الدور قبل أداء الدور بعد أداء الدور

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 ال 3 20% 0 022% 3 53% 3 53%
 نعم 0 00% 2 2 0 03% 0 03%
 المجموع 0 022% 0 022% 0 022% 0 022%

 : أن أمامنا الماثل الجدول يوضح
 العينة من( سنوات ثالث من أكثر) األولى المجموعة     

 أي المشاكل، نسيان على تساعد ال المخدرات أ، تعتبر التجريبية
 الدور أداء بعد أما الدور، أداء قبل 23% بنسبة وذلك بال أجابوا

 من أقل) الثانية المجموعة أما. 022% إلى النسبة وصلت فقد
 قبل 53% بنسبة وذلك بال أغلبها أجابت فقد (سنوات ثالث
 بنسبة وذلك بنعم المجموعة نفس وأجابت الدور، أداء وبعد
%03. 

 31جدول 
  المجموعة الضابطة

 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات
 اإلجابات          ( 1اإلستمارة ) ( 2اإلستمارة ) (1اإلستمارة ) ( 2اإلستمارة )

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 ال 0 02% 2 2 0 32% 0 32%
 نعم 3 02% 3 022% 0 32% 0 32%
 المجموع 3 022% 3 022% 0 022% 0 022%

 : أن أمامنا الماثل الجدول يوضح
 العينة من( سنوات ثالث من أكثر) األولى المجموعة أن     

 ونسيان حل على تساعد المخدرات فعال بأن أجابت الضابطة
 في% 02 بنسبة وذلك بنعم النزيالت أجابت أي المشاكل،
 النزيالت أجابت فقد الثانية اإلستمارة في أما الألولى، اإلستمارة

 ثالث من أقل) الثانية المجموعة أما. 022% بنسبة وذلك بنعم
 بنسبة بنعم والثانية األولى اإلستمارة في أجابت فقد( سنوات

ذا .32%  أن نجد بالتجريبية، الضابطة المجموعة قارنا ما وا 
 بعد أجابت( سنوات ثالث من أكثر األولى المجموعة) التجريبية

 %.022 بنسبة وذلك بال الدور أداء
 32جدول 

 المخدرات؟ تعاطي في الرغبة تنتابك هل بالمركز تواجدك أثناء
  المجموعة التجريبية

 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات
 اإلجابات قبل أداء الدور بعد أداء الدور قبل أداء الدور بعد أداء الدور

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 ال 3 32% 3 20% 3 53% 0 32%
 مرة في األسبوع 2 2 2 2 2 2 2 2
 مرتين في االسبوع 0 00% 2 2 2 2 2 2
 كل يوم 2 2 2 2 2 2 2 2
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 عدة مرات في األسبوع 0 30% 0 00% 0 03% 0 32%
 المجموع 0 022% 0 022% 0 022% 0 022%

 : أن أعاله الجدول خال من يتبين
 العينة من( سنوات ثالث من أكثر) األولى المجموعة     

% 00 بنسبة وأجابت% 32 بنسبة وذلك بال أجابت التجريبية
 قبل وذلك األسبوع في مرات بعدة 30%و األسبوع، في بمرتين

 بال الدور أداء بعد المجموعة نفس أجابت حين في. الدور أداء
 ثالث من أقل) الثانية المجموعة أما%. 20 بنسبة وذلك

 %.53 بنسبة وذلك بال أجابت فقد( سنوات

 33جدول 
  المجموعة الضابطة

 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات
 اإلجابات (1اإلستمارة ) (2اإلستمارة ) (1اإلستمارة ) (  2اإلستمارة )

النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 ال 0 53% 0 53% 0 03% 0 03%
 مرة في األسبوع 2 2 2 2 0 03% 0 03%
 مرتين في االسبوع 2 2 0 03% 0 03% 0 03%
 كل يوم 2 2 2 2 2 2 2 2
 مرات في األسبوععدة  0 03% 2 2 0 03% 0 03%
 المجموع 3 022% 3 022% 0 022% 0 022%

 : أن يتبين عليها المحصل النتائج خالل من
 في أجابت( سنوات ثالث من أكثر) األولى المجموعة      

 حين في ،%53 بنسبة وذلك بال الثانية وأيضا األولى اإلستمارة

 بنسبة بال( سنوات ثالث من أقل) الثانية المجموعة أجابت
 األسبوع في وبمرة ،%03 بنسبة األسبوع في وبمرتين %03

 %.03 بنسبة األسبوع في مرات بعدة ،%03 بنسبة
 34جدول 

 للمخدرات؟ تعاطيك على نفسك تلومين هل
  المجموعة التجريبية

 مدة تعاطي المخدرات فأكثرثالث سنوات  أقل من ثالث سنوات
 اإلجابات قبل أداء الدور  بعد أداء الدور  قبل أداء الدور  بعد أداء الدور 

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 نعم 0 022% 0 022% 0 022% 0 022%
 ال 2 2% 2 2% 2 2% 2 2%

 المجموع 0 022% 0 022% 0 022% 0 022%
 : أن التالي الجدول يوضح
 الدور أداء وبعد قبل سواء بمجملها التجريبية المجموعة أن     
 ،022% بنسبة وذلك للمخدرات تعاطيهن على أنفسهن يلمن
 التعاطي عن اإلقالع تريد ال بعضهن أن من الرغم على

 يبرز الذي الشيء ذاتها، لوم على تتوقف ال أنها إال للمخدرات
 ما بين اإلنجام عدم أي النزيالت، بعض منه تعاني التي التنافر
 .بها تقوم التي والسلوكات أفكار من تحمله

 
 
 



392014
 

61 

 35جدول 
  المجموعة الضابطة

 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات
 اإلجابات           (1اإلستمارة ) ( 1اإلستمارة ) ( 2اإلستمارة ) ( 2اإلستمارة )

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 نعم 3 022% 3 022% 0 022% 3 53%
 ال 2 2% 2 2% 2 2% 0 03%
 المجموع 3 022% 3 022% 0 022% 0 022%

 :أن أمامنا الماثل الجدول يبرز
 المجموعة وباألخص بنعم أجبن الضابطة العينة أغلب أن     
 األولى اإلستمارة في وذلك( سنوات ثالث من أكثر) األولى

 ثالث من أقل) الثانية المجموعة أما. 022% بنسبة والثانية
 في بنعم األولى اإلستمارة في النزيالت أجابت فقد( سنوات

 .53% بنسبة بنعم أجبن فقد اإلستمارة في أما الـأولى اإلستمارة
 31جدول 

 ستتعاطينها؟ هل المركز داخل المخدرات تناول فرصة لك أتيحت إذا
  المجموعة التجريبية

 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر سنوات أقل من ثالث
 اإلجابات قبل أداء الدور بعد أداء الدور قبل أداء الدور بعد أداء الدور

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 نعم 2 2 2 2 2 2 2 2
 ال 3 22% 0 022% 3 53% 0 022%
 ال أعرف 0 02% 2 2 0 03% 2 2
 المجموع 0 022% 0 022% 0 022% 0 022%

 : أن التالي الجدول لنا يبين
 ثالث من أكثر) التجريبية العينة من األولى المجموعة     
 بعد أما الدور، أداء قبل وذلك بال 22% بنسبة أجابت( سنوات
 .022% ب وذلك بنعم المجموعة نفس أجابت فقد الدور أداء

 قبل( سنوات ثالث من أقل) الثانية المجموعة أجابت حين في
 بنعم أجابت الدور أداء وبعد ،53% بنسبة وذلك بنعم الدور أداء

 .022% بنسبة

 37جدول 
  المجموعة الضابطة

 مدة تعاطي المخدرات سنوات فأكثرثالث  أقل من ثالث سنوات
 اإلجابات           (1اإلستمارة ) ( 2اإلستمارة ) ( 1اإلستمارة ) (2اإلستمارة )

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 نعم 2 2 2 2 0 32% 0 32%
 ال 0 53% 0 53% 0 32% 0 03%
 ال أعرف 0 03% 0 03% 2 2 0 03%
 المجموع 3 022% 3 022% 0 022% 0 022%

 :أن التالي الجدول يبين
 بال أجبن( سنوات ثالث من أكثر) األولى المجموعة      

 وذلك أعرف بال المجموعة نفس أجابت حين في 53% بنسبة
 فلم الثانية اإلستمارة في أما األولى، اإلستمارة في 03% بنسبة
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 فقد( سنوات ثالث من أقل) الثانية المجموعة أما. النسبة تتغير
 ،32% بنسبة بال أخرى فئة وأجابت بنعم 32% بنسبة أجابت

 أجابت فقد الثانية اإلستمارة في أما األولى، اإلستمارة في هذا
 .وبال أعرف بال اآلخر والصف بنعم المجموعة نصف

 38جدول 
 المخدرات؟ بتجنب اآلخرين تنصحين هل

  المجموعة التجريبية
 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات

 اإلجابات قبل أداء الدور بعد أداء الدور قبل أداء الدور بعد أداء الدور

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 نعم 3 23% 0 022% 0 022% 0 022%
 ال 0 05% 2 2 2 2 2 2
 المجموع 0 022% 0 022% 0 022% 0 022%

 : أن أمامنا الماثل الجدول يوضح
 العينة من( سنوات ثالث من أكثر) األولى المجموعة      

 أما الدور، أداء قبل وذلك 23% بنسبة بنعم أجابت التجريبية
 المجموعة أما ،022% إلى النسبة وصلت فقد الدور أداء بعد

 الدور أداء وبعد قبل أجابت فقد( سنوات ثالث من أقل) الثانية
 أي فرضيتنا صحة يبرز الذي الشيء  022% بنسبة وذلك بنعم
 ال حين في المخدرات بتجنب الغير ينصحن النزيالت أن

 .  أنفسهن ينصحن
 39جدول 

  المجموعة الضابطة
 مدة تعاطي المخدرات ثالث سنوات فأكثر أقل من ثالث سنوات

 اإلجابات قبل  بعد قبل  بعد 

 
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 التكرارات

 نعم 3 022% 3 022% 0 022% 0 022%
 ال 2 2 2 2 2 2 2 2

 المجموع 3 022% 3 022% 0 022% 0 022%
 : أن أمامنا الماثل الجدول يوضح

 022% بنسبة وذلك بنعم أجابت بمجملها الضابطة المجموعة
 في وذلك( سنوات ثالث من واألقل األكثر) المجموعتين لكال

 .الثانية وكذا األولى اإلستمارة
 :الفرضيات من التحقق
 والمناقشة التحليل مع الدراسة نتائج تفريغ النقطة هذه تتضمن
 اعتمدنا الغرض هذا وألجل. الفرضيات صحة من للتأكد وذلك
 وتم ،(السيكودراما تطبيق وبعد قبل) وبعدي قبلي استبيان على
 طرف من المقترحة الفرضيات حسب اإلستبيان أسئلة توزيع
   :اآلتي الشكل على منها التحقق أجل من الباحثة
 :األولى الفرضية من التحقق

 المعرفي التنافر تقليص في فاعلية للسيكودراما :األولى الفرضية
 .المخدرات على المدمنات الجانحات األحداث لدى

 :التالية األسئلة بتفريغ قمنا الفرضية هذه على لإلجابة
 حسب وتفريغها تكميمها تم التي النتائج خالل من تبين كما

 (02،02،0،0،0) الجداول انظر االستبيان أسئلة
 على تجيب لكي بدقة اخترناها األسئلة هذه فإن ولإلشارة
 التنافر تقليص في فاعلية للسيكودراما بأن القائلة األولى الفرضية
 .المخدرات على المدمنات الجانحات األحداث لدى المعرفي

 مع وساق قدم على جرت اإلجابات أغلب أن لنا اتضح إذ
 التنافر تقليص في وفعالية دور للسيكودراما بأن القائلة الفرضية
 ما وهذا المخدرات، على المدمنات الجانحات لدى المعرفي
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 :التالي الشكل على النزيالت إجابات توزعت حيث عليها، المحصل النتائج أوضحته
 41جدول 

 أقل من ثالث سنوات أكثر من ثالث سنوات العينة
 بعد قبل بعد قبل

 0السؤال 
 

 %53 %53 %022 %23 التجريبية
 53% %32 %022 %022 الضابطة

 %53 32% %022 %00 التجريبية 0السؤال 
 53% %53 %02 022% الضابطة

 %022 022% 022% 022% التجريبية 0السؤال 
 %53 %53 %022 %22 الضابطة

 022% 022% 02% 00% التجريبية 02السؤال 
 %32 %53 %32 %02 الضابطة

 022% 022% 022% 23% التجريبية 02السؤال 
 %022 %022 %022 022% الضابطة

 من كل بين البارزة الفروق النتائج هذه خالل من والواضح     
 السيكودرامي البرنامج عليها طبق التي التجريبية المجموعتين

 فقط اكتفت التي الضابطة والمجموعة حصص، خمس لمدة
 اإلستمارة بين أي بينهما المدتين تباعد مع اإلستمارتين بملء
 أنها إما الضابطة المجموعة أجوبة أن نجد حيث والثانية، األولى
 التنافر تقلص يبرز ال بشكل ولكن تتغير أوأنها تتغير، ال أجوبة
 منها انطلقنا التي الفرضية صحة لنا ِيؤكد الذي الشيء لديهن،

 في مثال نجد التنافر تقليص على وكمثال الدراسة هذه في
 مع يتفقن بأنهن 23% بنسبة أجبن النزيالت أن األول السؤال
 قبل وذلك المخدرات تمنع والمبادئ القيم أن يقول الذي الرأي
 ارتفعت السيكودراما تطبيق بعد لكن عليهن، السيكودراما تطبيق
 .022% إلى النسبة

 الفرضية من تثبتنا قد نكون المعطيات هذه خالل من إذن 

 للسيكودراما أن باعتبار وضعناه ما مع تماشت والتي األولى،
 الجانحات األحداث لدى المعرفي التنافر تقليص في دور

 .المخدرات على المدمنات
 :الثانية الفرضية من التحقق
 نحو االتجاهات تغيير في فاعلية للسيكودراما :الثانية الفرضية
 .المخدرات على اإلدمان
 الجداول حسب ةالمكمل النتائج فإن الفرضية، لهذه بالنسبة

 أغلب أن حيث فرضيتنا، صحة عل تؤكد( 05،2،5،3)
 بأن القائلة الفرضية مع وساق قدم على جرت اإلجابات

 على اإلدمان نحو االتجاهات تغيير في فاعلية للسيكودراما
 المخدرات، على المدمنات الجانحات األحداث لدى المخدرات
 :التالي الشكل على اإلجابات توزعت فقد وبالتالي

 41جدول 
 أقل من ثالث سنوات أكثر من ثالث سنوات العينة

 بعد قبل بعد قبل
 %022 %32 %00 %30 التجريبية 3السؤال 

 32% %03 %02 %022 الضابطة
 %022 022% %022 %022 التجريبية 5السؤال 

 53% %53 %022 022% الضابطة
 %022 32% 23% 32% التجريبية 2السؤال 

 %32 %53 %02 %02 الضابطة
 022% 53% 022% 22% التجريبية 05السؤال 
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 %03 %32 %53 %53 الضابطة
 المجموعة أن أمامنا الماثلة النتائج عرض بعد يتضح     

 وذلك اتجاهاتهن، تغيرت قد األدوار مؤديات تضم التي التجريبية
 أدائهن قبل النزيالت عبرت فمثال عليهن السيكودراما تطبيق بعد

 في للمخدرات ينظرن أنهن على الثامن، السؤال في لألدوار
 بنسبة وذلك عادي، غير سلوك أنه على المغربي مجتمعنا

 23% إلى النسبة ارتفعت للسيكودراما أدائهن بعد لكن %32
 ثالث من أكثر تعاطيهن مدة تبلغ التي للنزيالت بالنسبة هذا

 تعاطيهن مدة تبلغ التي النزيالت أجابت حين في. سنوات
 تراوحت حين في% 022 بنسبة سنوات ثالث من أقل للمخدرات

 .32% و   02%  بين الضابطة المجموعة نسب

 :الثالثة الفرضية من التحقق
 األحداث الجانحات على السيكودراما بتطبيق :الثالثة الفرضية
 . لديهن الحاصل التنافر تقليص إلى الحاجة هؤالء يستشعر

 حسب وتفريغها تكميمها تم التي النتائج خالل من تبين كما
 قدم على جرت اإلجابات أغلب أن( 00،00،00،0،3) السؤال
 على السيكودراما بتطبيق بأن القائلة الفرضية مع وساق

 التنافر تقليص إلى الحاجة هؤالء يستشعر األحداث الجانحات
 .لديهن الحاصل

 إجابات توزعت حيث عليها، المحصل النتائج أوضحته ما وهذا
 :التالي الشكل على النزيالت

 42جدول 
 أقل من ثالث سنوات أكثر من ثالث سنوات العينة

 بعد قبل بعد قبل
 %022 %022 %022 %022 التجريبية 3السؤال 

 022% %022 %022 %022 الضابطة
 %53 32% %022 %23 التجريبية 0السؤال 

 32% %03 %022 022% الضابطة
 %022 022% 022% 022% التجريبية 0السؤال 

 %53 %53 %022 %22 الضابطة
 53% 53% 022% 022% التجريبية 00السؤال    

 %03 %32 %22 %02 الضابطة
 53% 53% 022% 20% التجريبية 00السؤال 

 %32 %32 %2 02% الضابطة
 022% 022% 022% 022% التجريبية 00السؤال 

 %53 %022 %022 022% الضابطة
 مع يتماشى إليه توصلنا ما أن يتضح للنتائج عرضنا بعد     

 أنهن على النزيالت عبرت حيث منها، انطلقنا التي الفرضية
 .التنافر تقليص إلى الحاجة يستشعرن

 الفرضية من تثبتنا قد نكون المعطيات هذه خالل من إذن
 .وضعناه ما مع تماشت والتي الثالثة،

 التوصيات
 معالجتها يمكن ال والتي األحداث، جنوح ظاهرة معالجة أهمية -

 الجهود وبتضافر واإلنسانية اإلدارية بالتدابير بل وحده بالقانون
 .وتنسيقها

 المباشرة غير أو المباشرة، األسرة ومسؤولية دور على التأكيد -
 .للجنوح الوقائي الدور في
 بمسارات الفعال األحداث إصالح عملية تسير أن يتوجب -

 (.اجتماعية إدارية، تشريعية،) متوازية
 مع بالتعامل يتعلق فيما اإلصالح عملية تندرج أن يجب -

 ذلك يكون وأن المجتمعي، اإلصالح عملية إطار في األحداث
 .وطنية احتياجات من نابع
 اإلصالحية العدالة مجال في للعاملين تدريبية برامج إعداد -

عداد لألحداث،  حدة على مؤسسة كل صعيد على تدريبية أدلة وا 
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 كافة به تشترك الذي العام التدريبي الدليل إلى للوصول
 .األحداث مع بالتعامل المعنية المؤسسات

 بها المعمول واالستراتيجيات التشريعات انسجام على العمل -
 الوطنية واالحتياجات الدولية المعايير مع المغرب، في حاليا

 .واإلقليمية
 المراجع

 أ. المراجع العربية
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 .03ص

مجلة شبكة العلوم النفسية، (: 0220خليل فاضل خليل ) [3]
 .30 -30، ص 9العدد  العربية،

التنافر المعرفي والسلوك الفردي.  (:0990مصطفى حدية ) [4]
 .2، ص 0. العدد المجلة العربية لعلم النفس

قضايا في علم النفس (: 0990مصطفى حدية ) [5]
 .09النفس، ص ، منشورات المجلة المغربية لعلم االجتماعي

شخصية الجانح دراسة (: 0920مجاهدة الشهابي الكتاني ) [6]
كلية علوم  .لشخصية الحدث المنحرف في المغرب ميدانية
 .02 -00دار األمان، الرباط، ص   .التربية

علم النفس في الحياة (: 0925عيسوي عبد الرحمان ) [7]
 .003، ص ساكسونية المصريةمكتبة األنجلو ، المعاصرة

دراسة  ،أطفال الشوارع في المغرب(: 0220مومن محمد ) [8]
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بالمشكالت السلوكية والمزاجية لدى المراهقين من طالب 

نفسية، المجلد العاشر، العدد ، مجلة دراسات المدارس الثانوية
 ث. لالثا

مدى فاعلية ( 0220)تفاحه جمال، وسيب عبد المنعم  [10]
بعض فنيات العالج النفسي الجماعي في تعديل بعض 

مجلة كلية التربية،  جوانب الوجدان لدى مدمني الهروين،
، 333(، الجزء األول، ص 00جامعة عين شمس، العدد )

035  . 

مدى فاعلية  (:0223) د الحميد جمعةمجد عزات عبأ[11] 
برنامج إرشادي مقترح في السيكودراما للتخفيف من حدة 

. رسالة بعض المشكالت السلوكية لطالب المرحلة اإلعدادية
  .0223. غزة كلية التربيةماجستير 

التنافر المعرفي والسلوك (: 0990) مصطفى حدية [12] 
 .03ص  0العدد . الفردي، المجلة المعربية لعلم النفس

. علم الحميد صفوت إبراهيم ترجمة عبد(: 0999) سكوبلر [13]
. المملكة العربية السعودية. النفس اإلجتماعي التجريبي

 .032ص  .ؤون المكتبات. جامعة الملك سعودش

. تأهيل األحداث الجانحون(: 0993حجازي مصطفى ) [14]
 .03بيروت. ص . . دار الفكر اللبنانيالطفولة غير المتكيفة

الجانح  شخصية  (:0920)مجاهدة الشهابي الكتاني  [15]
. كلية دراسة ميدانية لشخصية الحدث المنحرف في المغرب

 .02 -00 ص دار األمان، .علوم التربية

األنماط الجديدة لتعرض األطفال (: 0999أحمد وهران ) [16]
. المركز القومي لألبحاث الجنائية القاهرة، ص لالنحراف

30. 
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THE EFFECTIVENSS OF PSYCHODRAMA 

IN REDUCING COGNITIVE DISSONANCE 

AMONG JUVENILE DELINQUENTS AT 

CHILD PROTECTION CENTRE IN 

MOROCCO 

Rajae Haouideg 

Faculty of Science Education-Rabat 

University of Mohamed V-Souissi  

Abstract_ The present study aims at verifying the effectiveness of psychodrama (psychological theatrical 

representation) to reduce cognitive dissonance among juvenile delinquents at Child Protection Centre of 

Children's especially for girls addicted to drugs. This study is based on a sample of 20 girls, who are juvenile 

inmates at “Mers Essultan El Fidae” Centre of Child Protection in Casablanca, Morocco, and they were 

deployed to two groups, experimental and controlled. Two data collection instruments were employed, a 

questionnaire to measure the cognitive dissonance among the inmates addicted to smoking and a psychodrama 

program which aims to alleviate the cognitive dissonance among the inmates based on psychodrama strategies 

prepared by the researcher. The findings revealed that there is a presence of statistically significant differences 

between the controlled and experimental groups, for the latter on which the psychodrama program has been 

applied felt their need to reduce the dissonance happening among them, while the results of the controlled group 

which did not benefit from the application of psychodrama, but were distributed only a pre- and post-

questionnaire, revealed either non-varied answers or varied ones, which do not yet highlight any dissonance 

reduction among them.  

Keywords: Psychodrama, cognitive dissonance, juvenile delinquents.  
 

 

 

 

 

 




