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ABSTRACT_ The study asses to identify the effectiveness of the proposed program based on 

psychodrama to reduce the severe behavior problems of middle school students. The study sample 

consisted of (20) female students in middle school, whose ages were between (12-15) years old. 

According to their scores on the behavior problems scale, the sample of (20) female students was 

randomly divided equally into two groups, the experimental group and the control group. In order to 

achieve the aims of the study, a program based on the psychodrama was constructed by the researcher 

who also prepared the behavior problems scale for use in pre- and post-evaluation after verifying its 

sincerity and stability. The tools were applied to the sample during the second semester of the scholastic 

year 2015-2016. In this context, the results of the study indicated that there were statistically significant 

differences at the level of significance (α=0.05) between the performance of students with behavioral 

problems who were subjected to the proposed program (experimental group), and the control group that 

wasn't subjected to it. The results also indicated that there was statistically significant effect on 

performance of the post-behavior problems scale and sequencing. There was also an improvement in the 

experimental group after the implementation of the program compared to their results before the 

implementation of the program. In the light of these results, the researcher recommends further studies on 

using the psychodrama with students of different age ranges and different education grade ranges 

according to their abilities and readiness. 

KEYWORDS: Program, Psychodrama, Behavioral Problems, Middle School Students. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* University of Ibn-Tofail 

ISSN: 2226-2717 PRINT 

ISSN: 2226-3500 ONLINE 

www.iijoe.org 

editor@iijoe.org 

http://www.iijoe.org/


6112017 

14 

 

 

 

 

فعالية برنامج سيكودرامي يف التخفيف من حدة 
 املشكالت السلوكية لدى طالبات املرحلة اإلعدادية

 *أفراح عبده حسن علي

 

فعالية برنامج سيكودرامي في التخفيف من حدة املشكالت السلوكية لدى طالبات املرحلة هدفت الدراسة الحالية إلى استقصاء  _ امللخص

جريْت الدراسة في 590اإلعدادية. )دراسة ميدانية تجريبية باملجتمع اليمني(، وبلغت عينة الدراسة )
ُ

( طالبة من طالبات املرحلة اإلعدادية، وأ

ِع الشيماء التربوي التابع ملديري م، 2016/ 2015ة الحوك في مدينة الحديدة، وذلك في الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي مدرسة ُمَجمَّ

 لدرجاتهنَّ على مقياس املشكالت السلوكية، وقد تم تقسيم أفراد 15-12( طالبة تتراوح أعمارهنَّ ما بين )20وقد تم اختيار )
ً
، وفقا

ً
( عاما

( طالبات، وتم تطبيق البرنامج السيكودرامي 10( طالبات، ومجموعة ضابطة قوامها )10العينة إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية قوامها )

 املجموعة الضابطة فلم يخضعن إلى البرنامج السيكودرامي، ولتحقق أهداف الدراسة استخدمت 
َّ
على أقراد املجموعة التجريبية، أما

 على السيكودراما، ومقياس املشكالت السلوكية؛ من أجل الباحثة املنهج شبه التجريبي، كما تم استخدام أداتين هما: برنامج
ً
 قائما

ً
ا

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  .استخدامه في التقييم القبلي والبعدي بعد التحقق من صدقه وثباته

خضعن للبرنامج السيكودرامي )املجموعة التجريبية( بين أداء الطالبات ذوات املشكالت السلوكية الالتي   = α) 0.05مستوى الداللة )

مقارنة مع طالبات املجموعة الضابطة الالتي لم يخضعن للبرنامج السيكودرامي في خفض املشكالت السلوكية بأبعادها الخمسة ولصالح 

 في األداء على مقياس املشكال 
ً
ت السلوكية البعدي والتببيي، تعىى إلى املجموعة التجريبية، كما أشارت النتائج إلى وجود أثر دال إحصائيا

وفي ضوء النتائج التي كشفت عنها الدراسة توص ي الباحثة بإجراء املىيد من الدراسات حول استخدام  متغير املجموعة التجريبية،

وء ما تسمح به استراتيجية السيكودراما مع اضطرابات ومشكالت سلوكية أخرى، ومع فئات عمرية أخرى، ومراحل دراسية مختلفة في ض

 .قدراتهم واستعداداتهم

 .طالبات املرحلة اإلعدادية : البرنامج، السيكودراما، املشكالت السلوكية،الكلمات املفتاحية
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 فعالية برنامج سيكودرامي في التخفيف من حدة املشكالت السلوكية لدى

 طالبات املرحلة اإلعدادية
 املقدمــةـ 1

عدُّ مرحلة الطفولة من أكثر مراحل الحياة أهمية؛ ملا لها من تأثيٍر        
ُ
ت

بارٍز في بناء قدرات اإلنسان، وإكسابه أنماط السلوك املختلفة، وتكوين 

شخصيته. فالطفولة هي الغد واألمل؛ وذلك الن مستقبل أيُّ مجتمٍع 

، ورعايتهم، واالهتمام يتوقف إلى حٍد كبيٍر على مدى اهتمامه باألطفال

، إذ أنَّ األطفال 
ً
 سليما

ً
 ونموا

ً
 سعيدة

ً
بيُح لهم حياة

ُ
باإلمكانيات التي ت

يختلفون باختالف املؤثرات والبيئات الثقافية التي يتعرضون لها. فإذا ما 

توفرَّ للطفل جو هادئ يسوده الحنان والطمأنينة ساعده ذلك على النمو 

ا إذا تواجد في بيئة يعوزها األمن السليم، والتكيف مع املجتمع،  أمَّ

 لالضطراب والصراع الذي ينعكس 
ً
واالستقرار، فال شك أنه سيقع فريسة

 ].1] على مظاهر سلوكه بصفٍة عامٍة، وعلى صحته النفسية بصفة خاصة

 ـــــ أنَّ الكثير من العلماء والعاملين      
ً
ُد على أهمية هذه املرحلة ــــ أيضا

َّ
وُيؤك

الحقل النفس ي يرون أن مشكالت الكبار املختلفة ترجع في أسبابها إلى في 

مرحلة الطفولة؛ أي إلى ماضيهم، وطفولتهم، وتجاربهم السابقة، وخبراتهم 

 
ً
 .التي مروا بها، وأحاطت بهم عندما كانوا أطفاال

؛ ملا يحدث فيها من تغيراٍت      
ً
عدُّ املرحلة اإلعدادية مرحلة خطيرة جدا

ُ
وت

عت
ُ
بُر مقدمة للدخول في مرحلة تكوين الشخصية والهوية وإثبات الذات، ت

 على 
ُ
حيث يصاحب هذه املرحلة العديُد من املتغيرات السلوكية التي تطرأ

ى بأشكاٍل متعددٍة من السلوكيات الخارجة عن  بدَّ
َ
ب
َ
سلوك الطالب، والتي ت

الحالية  واالضطرابات السلوكية املختلفة، والتي تسيى الدراسة ،املألوف

تها  .من خالل البرنامج السيكودرامي املقترح للتخفيف من ِحدَّ

والتي يصدرها  ،وتعتبر املشكالت السلوكية في املدارس بشكل عام     

طالب املرحلة اإلعدادية بشكٍل خاٍص من أكثر القضايا التي تشغل بال 

 من الدر 
ً
اساِت قد التربويين على جميع األصعدة هذه األيام، إذ أنَّ كثيرا

أشارت إلى أن املشكالت السلوكية هي من أبرز املشكالت التي يعاني منها 

األطفال، سواًء في مرحلة ما قبل املدرسة، أو في مرحلة املدرسة االبتدائية 

أو اإلعدادية، ويتضح ذلك في أغلب الدراسات التي أجريت على مشكالت 

 ].2] األطفال سواًء في املجتمعات األجنبية أو العربية

 مشكلة الدراسة. 2

عتبُر      
ُ
تمثل املرحلة اإلعدادية مرحلة هامة في حياة الطالب، إذ أنها ت

مقدمة للدخول في مرحلة املراهقة )مرحلة تكوين الشخصية، والهوية، 

واثبات الذات(، وذلك ال يرجع فقط ملا يكبسبه ويتعلمه في هذه املرحلة، 

 ل
ً
 ـــــ نبيجة

ً
ما ــــ أيضا لمتغيرات النمائية، واملعرفية، واالنفعالية، وإنَّ

واالجتماعية، والثقافية املتعاقبة، واملبسارعة التي يمر بها الطالب؛ لذلك 

من املتوقع تعرضه في هذه املرحلة لكثير من املشكالت؛ إذ أن املراهقة 

مرحلة وسطى بين الطفولة والرشد، وهي فترة من العمر ذات تأثيٍر كبيٍر في 

 ملختلف أنواع التغيرات الجسمية تحديد ن
ً
مو الشخصية ونضجها، ونظرا

والعقلية واالنفعالية التي يعيشها املراهق في هذا السن؛ فإن الطرائق 

واألساليب التربوية التي يعامل بها لها انعكاس واضح على سلوكه، وعلى 

 ].3] مختلف استجاباته

ام املرحلة اإلعدادية بناًء على ذلك يمكن القول على الرغم من اتس      

ءة، واألمل، والغد املشرق، إال أنها ال تخلو من املشكالت السلوكية ابالبر 

املتعددة التي تواجه األطفال في هذه املرحلة الهامة في كافة جوانب حياتهم 

الشخصية والنفسية واالجتماعية والتربوية، ومن أهم املشكالت 

ير الثاني في الدراسة التي تتجلى السلوكية )موضوع الدراسة(، وتحتل املتغ

 في مرحلة الطفولة وحتى املرحلة اإلعدادية، حيث تظهر هذه 
ً
وضوحا

املشكالت واالنفعاالت السلوكية غير السوية والخارجة عن املألوف لدى 

الطالب في املراحل املتعددة في أشكاٍل متعددٍة، منها: العدوان بأشكاله، 

غيب عن املدرسة، السلوك الفوضوي االنطواء والعىلة، الهروب والت

داخل املدرسة، سوء التكيف الشخص ي واالجتماعي، الفشل 

 .والتكرار...الخ

من هنا كانت الحاجة ملحة للبحث عن أسلوب إرشادي يبناسب مع     

طبيعة الطالب ذوي املشكالت السلوكية، ويتماش ى مع مشكالتهم 

 ببناء برنامٍج السلوكية؛ بغرض التخفيف من حدتها فكان األسلو 
ً
ب متمثال

 .إرشادي قائم على السيكودراما

، وذلك عن طريق       
ٌ
الة  وفعَّ

ٌ
وتعد السيكودراما طريقة عالج حية نشطة

التعامل مع املاض ي، أو مع املشكالت املتوقعة كما لو كان الصراع يحدث 

اآلن، فاملشاعر الشديدة القوة يتم إخراجها على نحٍو نموذجي، وقد 

هذه العملية بحيث تكون خبرة انفعالية سليمة، وبعد حدوث  َصَمَمْت 

كما يساعد في فهم قدرات  مستوى كبيٍر من االسببصار يحدث التفريج.

الطالب، وينمي شخصيته وخياله، ويعىز ثقته بنفسه، ومعايشته لألدوار 

ا يىيد من تفاعله االجتماعي، ومن خالل خبرة  التي يقوم بتمثيلها ممَّ

يدانية الحظت وجود مشكالت سلوكية غير مرغوبة لدى الباحثة امل

طالبات املرحلة اإلعدادية، وقد سعت الباحثة لتصميم برنامٍج مسبنٍد إلى 

السيكودراما؛ ليسهم في خفض حدة هذه املشكالت السلوكية، مثل 

مشكالت: السلوك الفوضوي، السلوك العدواني، السلوك الذاتي، 

 .السلوك االنسحابي، سلوك القلق

 :مما سبق يمكن صياغة إشكالية الدراسة ببساؤل رئيس ي كاآلتي

ما أثر استخدام برنامج السيكودراما للتخفيف من حدة املشكالت 

 السلوكية لطالبات املرحلة اإلعدادية في املجتمع اليمني؟

ومن خالل هذا البساؤل املركىي، والقراءة االستكشافية لألدبيات ذات 

عْت البساؤالت اآلتيةالصلة بموضوع الدراسة  َفرَّ
َ
 :ت

 أسئلة الدراسة .أ

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد  -1

املجموعة التجريبية قبل وبعد تنفيذ البرنامج السيكودرامي في أبعاد 

 مقياس املشكالت السلوكية؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد   -2

موعتين التجريبية والضابطة في أبعاد مقياس املشكالت السلوكية املج

 بعد تطبيق البرنامج السيكودرامي املقترح على أفراد املجموعة التجريبية؟
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هل توجد فعالية للبرنامج السيكودرامي في خفض حدة املشكالت  -3

 السلوكية لدى طالبات املرحلة اإلعدادية؟

 أهداف الدراسة .ب

ه الدراسة ضمن أهدافها إلى املقارنة بين مجموعتي البحث تعمل هذ      

التجريبية والضابطة على مدى فعالية برنامج إرشادي مقترح في 

السيكودراما، والتي تساعد على التخفيف من حدة املشكالت السلوكية 

إلى أقص ى درجة ممكنة لدى طالبات املرحلة اإلعدادية ذوات املشكالت 

 .ليمنيالسلوكية في املجتمع ا

 أهمية الدراسة .ج

 :تكمن أهمية الدراسة في جانبين أساسين هما

 :األهمية النظرية ويمكن حصرها في األتي

إن االهتمام باملشكالت السلوكية من أهم ركائى التربية والتعليم، وتأتى  _ 

أهميتها من أن التعليم يعني التغير في سلوك الفرد نحو األفضل تحت 

والخبرات واملعارف واملهارات التي يمر بها الطالب في املواقف تأثير الظروف 

 في سلوك 
ً
التربوية والتعليمية لذا فان اثر التربية والتعليم يظهران جليا

 بالدراسة 
ً
الطالب اإليجابي فإذا ظهر من الطالب سلوك شاذ كان جديرا

 .والبحث وإيجاد الحلول املناسبة ملعالجة هذا السلوك

لة العمرية املوجه إليها السيكودراما، وهي املرحلة اإلعدادية أهمية املرح _

؛ ألن الطفل في هذه املرحلة كما يؤكد علماء علم م( عا15-12من سن )

م القيم واملعايير، كما يستطيع 
ُّ
نفس النمو يكون لديه استعداٌد لتعل

 .تحمل املسؤولية، وضبط املشكالت

 :األهمية التطبيقية ويمكن حصرها

رنامج سيكودرامي يساعد في خفض حدة املشكالت السلوكية لدى بناء ب _

 .طالبات املرحلة اإلعدادية

إمكانية استخدام املرشدين، واملعلمين في املدارس، والعاملين بالحقل  _

ة  النفس ي في املؤسسات واملراكى لهذا البرنامج؛ للتخفيف من ِحدَّ

 .الت أخرى املشكالت السلوكية، وتطويعه لالستفادة منه في مشك

 مصطلحات الدراسة  .د

البرنامج: عملية مخططة ومنظمة في صورة برنامج قائم على استخدام 

يات املحددة، يهدف إلى  ِ
أسلوب السيكودراما، يتضمن مجموعة من الَفن 

خفض حدة املشكالت السلوكية لدى طالبات املرحلة اإلعدادية، وهذا 

يات البرنامج يتضمن العديد من الجلسات تحوى م ِ
جموعة من الَفن 

ُم بصورة فردية أو بصورة جماعية َقدَّ
ُ
 .والتقنيات بحيث ت

السيكودراما: أسلوب إسقاطي، وشكل من أشكال التصوير التمثيلي 

املسرحي ملشكالت سلوكية مختلفة األبعاد، يقوم على تجسيد الفرد 

 لبعض األدوار، أو املواقف الحياتية، أو العالقات مع اآلخرين بطريقة

ارتجاليٍة سواًء أكان ذلك في املاض ي أو الحاضر أو املستقبل، وتتم في ظل 

ٍ وأجواء مخيمة باألمن والطمأنينة؛ 
جماعة إرشادية، وشكٍل تعبيري ُحر 

مما يبيح للفرد أن يعبر عن التنفيس االنفعالي، والصراعات واالسببصار 

ٍر وتغير في شخصية
َ
ث
َ
وأنماط  الذاتي، وفهم اآلخرين؛ بهدف إحداث أ

 .سلوكه الغير مالئمة

 ،
ً
 وتكرارا

ً
 املشكالت السلوكية: هي تلك املشكالت السلوكية األكثر شيوعا

الصادرة من طالبات املرحلة اإلعدادية )مرحلة املراهقة(، والتي ال تنال 

رضا العاملين في اإلطار التربوي، ورضا املجتمع واملتمثلة في مشكالت 

درس ي واالنضباط، ومشكالت سوء السلوك العدواني، والعنف امل

 ...التوافق

طالبات املرحلة اإلعدادية: ُهنَّ الطالبات الالتي َيَقعن في الفترة العمرية 

ِع الشيماء التربوي(  (12-15) عام في إحدى مدارس مدينة الحديدة )ُمَجمَّ

 .في املجتمع اليمني

 حدود الدراسة .ه

املرحلة اإلعدادية ذوات  اقتصرت الدراسة على عينة من طالبات      

( 590املشكالت السلوكية في املدارس الحكومية، وبلغت عينة الدراسة )

( طالبة تتراوح 20طالبة من طالبات املرحلة اإلعدادية، وقد تم اختيار )

ِع 15-12أعمارهنَّ ما بين ) جريْت الدراسة في مدرسة ُمَجمَّ
ُ
، وأ

ً
( عاما

حوك في مدينة الحديدة، وذلك في الشيماء التربوي التابع ملديرية ال

 .م2016/ 2015الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي 

 ـ اإلطار النظري 3

تعد السيكودراما أو )الدراما النفسية( من أشهر أساليب العالج      

 
ً
 تربويا

ً
النفس ي الجماعي وأكثرها فعالية، فهي باإلضافة لكونها أسلوبا

 َيِتُم التدريب من 
ً
خاللها بأساليب ترويحية مقربة من النفس، وتعليميا

ـــ من األساليب االسقاطية التي تحقق لعضو املجموعة   ـ
ً
عدُّ ــــ أيضا

ُ
ت

العالجية التنفيس االنفعالي واالسببصار، وتعديل األنماط السلوكية 

الخاطئة عن طريق التمثيل التلقائي ملواقف وأحداث لها عالقة 

تمد على التصوير التمثيلي املسرحي؛ باملشكالت السلوكية، والتي تع

لتقديم نوع من العالج النفس ي يختلف عن أنواع العالجات النفسية 

األخرى، فالعالج بالسيكودراما يتميز عن بقية أنواع العالجات األخرى 

بطريقته املبتكرة، حيث تكمن وظيفته األساسية في تفريغ انفعاالت الفرد 

أدواٍر لها عالقة باملواقف التي حدثت ومشاعره الدفينة من خالل تمثيل 

في املاض ي، أو التي تحدث في الحاضر، أو تلك التي قد تحدث له في 

 .املستقبل؛ ليتحقق له الشفاء من أي صراع نفس ي يدور بداخله

 :أهداف السيكودراما

تهدف السيكودراما كأسلوب من أساليب تعديل السلوك اإلنساني 

 :وتشكيله إلى تحقيق التالي

 .إعادة توجيه الفرد، وإعادة تعليمه -

 .كشف مشكالت الطالب، وتفهم ذواتهم، وإدراك رغباتهم -

ا  - م من الخبرة االجتماعية، وتدريب القدرة على التعبير املالئم عمَّ
ُّ
التعل

رِشد، وتدريبه على الدفاع عن حقوقه،
َ
وعلى االستجابات  شعر به املْست

 .االجتماعية املالئمة

رِشدين املختلفة، مثل حاجاتهم إلى إتاحة الفر  -
َ
صة إلشباع حاجات املْست

اللعب الذي من خالله يمكن تقويم ذواتهم، والتعرف على مواطن القوة 

 .والضعف في شخصياتهم

تبيح السيكودراما فرصة التعبير والتنفيس االنفعالي عن التوترات  -

رِشُدون األدوار التي 
َ
يشاهدونها في املختلفة، فقد يلعب الطلبة املْست

ا  واقعهم كدور األب أو املدرس أو املدير، بهدف التنفيس االنفعالي عمَّ

ِبُتونه نحو الكبار في واقعهم
ْ
 .َيك

 السيكودراما تكشف للمشاهد نفسه، وأين هو من هذا السلوك، فهو  -

 لها من قبل
ً
رُك نماذج واحتماالت جديدة في حياته لم يكن مدركا ِ

 .ُيد 
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-  
ً
يهئُّ فرصا

ُ
في مجال التعاون االجتماعي، وفهم املحيط الذي يعيش فيه  ت

  .وفهم نفسه

 :السيكودراما والتخفيف من املشكالت السلوكية

السيكودراما )أحد طرق العالج النفس ي( تهدف إلى تحقيق التوافق النفس ي 

واالجتماعي للفرد، عن طريق االستعانة بالجماعة كوسط عالجي؛ لذلك 

َن مورينو أن ن ظريته تعتمد على فكرة التفاعل االجتماعي، وخاصة ما َبيَّ

 ].4] يلعبه املريض في تفاعله مع اآلخرين

وتعتبر طريقة السيكودراما أو املسرح النفس ي العالجي من أهم       

، وصهرهم 
ً
 وحركيا

ً
 ووجدانيا

ً
التقنيات في مجال تنشيط األفراد ذهنيا

 داخل الجماعة املسرحية الديناميكية، وتفعيل
ً
 وركحيا

ً
ها دراميا

.
ً
عدُّ من أهم الوسائل العالجية إلدماج الطالب املنطوين  واشبباكيا

ُ
كما ت

 داخل جماعات تمثيلية، 
ً
على أنفسهم، أو املنكمشين، أو املعقدين نفسيا

 عن 
ً
لتحريرهم من العقد املترسبة في الالشعورهم، وتطهيرهم نفسانيا

داعي االرتجالي، وإخراجهم طريق التنفيس، والتعويض، والبسامي، والت

من العىلة والوحدة واالغتراب الذاتي واملكاني إلى عالم مجتميي أرحب 

يعتمد على املشاركة والتعاون واألخوة واالنسجام، وتفتيق املواهب، 

الة  .وممارسة الديمقراطية الفعَّ

 في حل املشكالت السلوكية، إذ أنَّ       
ً
 كبيرا

ً
سهم السيكودراما إسهاما

ُ
 وت

التطبيق العلمي الستراتيجيات وتقنيات السيكودراما تساعد املعالج 

النفس ي على تفهم الفرد، ومساعدته على التعامل مع مشاعره، وتطابقه 

 من 
ً
ما الشك فيه أن كثيرا مع مجتمعة الحالي بصورة صحيحة. ومَّ

التقنيات الحديثة في العالج النفس ي تقوم على محور ثالثي هام يتمثل في 

عاود التفكير فيها، )األ 
ُ
فكر فيها، ون

ُ
فكار، املشاعر، السلوك( فاألفكار التي ن

واعي، وهذه املشاعر تؤدي إلى 
َّ

رجُم إلى مشاعر في مخازن العقل الال
َ
ت
ُ
هي ت

ومجموعة األفكار أو املعلومات التي نعطيها الفرد الذي  حدوث السلوك.

الذاتي للفرد يخضع للعالج السلوكي تقوم بتكوين ما يسمى بالتقدير 

ر نفسه، هل هو إنسان قوي، شجاع، ناجح  ِ
)الصورة الذاتية( حيث ُيقد 

وغير ذلك، أم هو عكس ذلك؟ وعلى حسب تقدير اإلنسان لذاته يقوم 

واعي بوضع صورة ذاتية للفرد في جهازه العصبي، وهذه الصورة 
َّ

العقل الال

وتصرفه هي مصدر املعلومات الذي سيواجه الفرد بعد ذلك في سلوكه 

التلقائي، ومن املعروف أنَّ تكرار التفكير في األفكار بأسلوب تأكيدي، 

ومنظم يؤدي إلى تحولها مع الوقت إلى ما يشبه القصيدة التي تكون صورة 

ذاتية قوية لإلنسان، وقد ُوِجَد على الساحة العلمية تقنيات حديثة كثيرة 

واعي مع تحاول تأكيد األفكار واملعلومات اإليجابية املفيد
َّ

ة في العقل الال

: في الفيلم الذهني يقوم املعالج النفس ي برسم الصفات 
ً
االسترخاء، مثال

الجيدة، واألهداف النافعة للفرد على شكل فيلم ذهني كامل يتخيله 

ل لذلك الفيلم  يُّ
َ
املريض بصورة مرتبة ومنظمة بحيث تكون عناصر الَتخ

، الذهني تحتوي على األهداف التي يمكن أن 
ً
 فعال

ً
يصل إليها الفرد واقعيا

وتحتوي على اإلمكانيات، مثل: الوقت، واملادة املتوفرة لديه، حيث وجد 

ل للفيلم الذهني يقوم بإحداث املشاعر املوافقة ملا في ذلك  أن ذلك التخيُّ

التحليل، ويؤدي ذلك إلى اكبساب الدافعية، والبواعث، والدوافع، مما 

ات واألهداف املرغوبة في حياة اإلنسان. يؤدي ذلك إلى إحداث النجاح

وعند عرض املشكلة يمكن توضيح السلوك املجرد الذي شارك في 

املشكلة، ويتجه معظم العمالء إلى شرح وتبرير هذا السلوك والدفاع عنه. 

وعند عرض املوقف فإن املالحظ يتفاعل مع التواصل الغير لفظي والذي 

مَّ يتم
ُ
عمل اسببصار للعميل، وُيعدُّ عدم  يكون على دراية بمعظمها، ث

التوافق بين التواصل اللفظي وغير اللفظي من أهم الصعوبات في 

العالقات الشخصية؛ لذلك فإن الطرق السيكودرامية سرعان ما تدفع 

العميل للدخول في الجىء العاطفي ملشكلته، ويعتمد استفادة العميل من 

وتحتاج عملية حل  العواطف.خبرات املعالج واملرشد في التعامل مع هذه 

 ــــ ملشاعر 
ً
املشكلة العاطفية ليس _فقط_ ملشاعر العميل، ولكن ــــ أيضا

اآلخرين الذين يتفاعل معهم، وتنمية التفهم يمكن تسهيله بجعل العميل 

يلعب دور الشخص اآلخر، حيث أن عكس الدور يسهم في كشف العميل 

وتساعده الختيار استجابات للكثير من النقاط التي تعمق االسببصار، 

 
ً
 .أكثر توافقا

 :العالقة العالجية في السيكودراما

رِشِد، وينبغي أْن ُيدرَك املريُض      
َ
 باملْست

ُ
 رئيسية

ٌ
رُِج له عالقة

ْ
املَعاِلُج أو املخ

 عن العملية العالجية، ولكنَّ املَعاِلَج ال يقوم بدوره 
ً
أنَّ املَعاِلَج مسؤوٌل كليا

نوات املساعدة. ويمارس أفراد الجماعة في السيكودراما وحده، فلديه األ 

 على بعضهم البعض، وذلك عن طريق تفاعل الفرد 
ً
 متبادال

ً
 عالجيا

ً
تأثيرا

ا  مع الجماعة التي تتحدد مكانته بها، ويببلور دوره ووظيفته فيها، ممَّ

يساعده على تقييم ذاته، وتحديد مساره في املستقبل، ولم َيعد لدور 

ِج ذلك املظهر البسلطي الذي كان يميزه في بعض أساليب العالج املعاِل 

الفردي، إذ لم يعد هو ذلك الديكتاتور الذي يملك زمام املوقف، ويمسك 

بجميع الخيوط في يده، بل أصبح دوره يقتصر على املتابعة، والتوجيه، 

ا دعت الضرورة لتصحيح اتجاهات  والتدخل بين الحين والحين، كلمَّ

 ].5أو تقديم التفسيرات املطلوبة في الوقت املناسب ]الجماعة، 

 :خصائص ذوي املشكالت السلوكية

 :ـ الخصائص املعرفية1

الذكاء: تشير البحوث العلمية إلى أن الذين يعانون من مشكالت سلوكية 

ليست لديهم قدرات عقلية عالية، حيث ساد مثل هذا االعتقاد في 

لدراسات إلى أن متوسط نسبة ذكاء األوساط التربوية املهتمة، وتشير ا

 من املضطربين 90هؤالء تقدر بحوالي )
ً
 قليال

ً
( درجة ذكاء وأن عددا

 
ً
 _فقط_ يتمتعون بقدرات عقلية أعلى من املتوسط، وأنَّ نسبة

ً
سلوكيا

 تعتبر من حيث نسبة الذكاء 
ً
 من هؤالء األطفال املضطربين سلوكيا

ً
كبيرة

، وفئة التخلف العقلي (Slow Learning) من ذوي فئة بطيئ التعلم

ـــ إلى أن هؤالء يعانون من مشكالت   ـ
ً
البسيط، وتشير الدارسات ــــ أيضا

تعليمية مختلفة، وتدني في مستوى التحصيل الدراس ي؛ بسبب تشبت 

انبباههم، وعدم قدرتهم على التركيز، وااللتزام بالدراسة، وبسبب حركتهم 

واآلمنة، وعدم وجود دافعية لديهم الىائدة، وسلوكياتهم غير الناضجة 

 على ذلك الحاالت املصاحبة لهذه االضطرابات، مثل: اإلعاقة 
ً
عالوة

 ].6] السمعية، أو البصرية، أو الحركية

 من ميلر وديفي، 
ً
أن معظم الدراسات  [7]التحصيل الدراس ي: يذكر كال

 
ً
 يعتبر منخفضا

ً
 قد أشارت إلى أن التحصيل الدراس ي للمضطربين سلوكيا

 من العادين، 
ً
ْت بالتحصيل الدراس ي للمضطربين سلوكيا

َ
وِرن

ُ
إذا ما ق

 من املضط130) ويسبشهد بالدراسة التي أجريت على
ً
، ( طفال

ً
ربين سلوكيا

 في القراءة، وأن%81والتي وجدت أن )
ً
 ( منهم كان تحصيلهم منخفضا

 منه72%)
ً
ا كان متوقعا م، ( قد حصلوا على درجات في الرياضيات أقل ممَّ
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 بين 
ً
 قويا

ً
باإلضافة إلى ذلك الحظ عدد من التربويين أن هناك ارتباطا

 ].7] صعوبات التعلم، واالضطرابات السلوكية

دراسة، أجريت خالل خمسين عام، أكدت   Sampson [4]وقد أستعرض

جميعها العالقة بين الفشل في القراءة واملشاكل السلوكية. وفي دراسة 

ينة مكونة من ثالث فئات: الفئة األولى: ( على ع1968)دوقالص ورس، 

، ونسبتها )
ً
 حسنا

ً
يفة تكيفا

َ
 من األولى، %27ُمتك

ً
(، الفئة الثانية: أقل تكيفا

(. %28(، الفئة الثالثة: تبسم بمشاكل سلوكية، ونسبتها )%45ونسبتها )

وأسفرت النتائج إلى كون الفئة الثالثة املتصفة باملشاكل السلوكية أقل 

ٍ من القراءة والحساب. وفي هذا السياق توصلالفئات تحصي
 في كل 

ً
 ال

(Davie and Others, 1972)   إلى وجود عالقة بين القدرة القرائية، وسوء

( متخلفين في القراءة كانوا يتميزون بمشكالت 10\4التوافق، حيث أن )

( لفئات أخرى. وعندما تابع ديفي هؤالء الطالب 10\1سلوكية مقارنة إلى )

الحادية عشر الحظ أن العالقة بين التكيف االجتماعي واملنجى في إلى سن 

 ].8] القراءة بقيت قوية كما كانت

الفهم واالسبيعاب: بعض الطالب غير قادرين على فهم املعلومات التي ترد 

ة الكلمات 
َ
َسل

ْ
من البيئة، ويستطيع هؤالء الطالب لفظ الكلمات، وَسل

ديهم فهم قليل ملعنى القصة، كذلك مكونين بها جملة لقصة معينة، لكن ل

يستطيعون حل مسائل حسابية بسيطة باستخدام مهارات حسابية 

ما أنهم غيُر قادرين على إعادة 
َ
ميكانيكية، وال يستطيعون فهم النتائج، ك

نص معين، وتفسير القصص، واملسائل واالتجاهات، ومع ذلك 

 ].9] يستطيعون إعادة وتكرار ما سبق

، حيث الذاكرة: الذاكر 
ً
مة سابقا

َّ
ة هي القدرة على استرجاع املعرفة املتعل

يوجد هناك بعض الطالب ذوي املشكالت السلوكية لديهم مهارات ذاكرة 

ر موقع ممتلكاتهم الشخصية، مثل: 
ُّ
ضعيفة إال أنهم ال يستطيعون تذك

 .املالبس واألدوات، وموقع صفوفهم، وكذلك قوانين السلوك

 
ُ
ف ت االنبباه بأنه السلوك املتمثل بعدم قدرة  تشبت االنبباه: ُيعرَّ

ُ
ب
َ
ش

َ
ت

 مع أفراد 
ً
الطالب على التركيز املستمر على ش ئ ما ملدة معينة، مقارنة

الفئة العمرية التي ينتمي لها، فمدى االنبباه هو الفترة التي تنقض ي في 

القيام بعمل ما، ويمكن أن يتوقف االنبباه عن طريق البشبت، حيث 

 بنشاط أو إحساس آخر، فتركيز الطالب على  ينخرط الشخص ال
ً
إراديا

السلوك الجاري يمكن أن ينقطع عن طريق الصوت، أو املنظِر املشبِت 

لالنبباه، أو من خالل شعوره الشخص ي؛ أي أن هذا السلوك يتضمن: 

عدم االهتمام باملهمة، عدم االهتمام بالتوجيهات املعطاة من قبل 

 ].7] اليقظة،...الخ املشرف، انشغال البال، أحالم

 :ـ الخصائص االنفعالية2

القلق: ُيمثُل القلق حالة الشعور بعدم االرتياح واالضطراب والهم املتعلق 

 بالضيق، وانشغال 
ً
بحوادث املستقبل، وتتضمن حالة القلق شعورا

ٍم أو مشكلة متوقعة، أو 
َ
ل
َ
ر، وعدم االرتياح ِحياَل أ ب الشَّ

ُّ
رق

َ
الفكر، َوت

، كلما يتمثل بأحاسيس من الفىع والخوف لخطٍر، أو وشيكة الوقوع

تهديد غير واضح. والقلق يختلف عن الخوف في كون األخير استجابة ملثير 

واضح معروف، بينما القلق ال يبسم بوضوح املثيرات التي سببته، وهناك 

من القلق ما هو عادي ويتعرض له كثير من الناس فالطالب قد يصيبهم 

 للعطاء، وبذل القلق في أيام اال 
ً
متحان، وقد يكون القلق البسيط دافعا

 إلى مىيد من املثابرة والجد، ولكن إذا ازداد 
ً
الجهد؛ أي قد يكون دافعا

القلق عن حده الطبييي فله مردوٌد سلبٌي على الفرد، إذ قد يؤدي إلى كف 

 ].9في عملية االسترخاء ]

تظهر هذه االستجابة هو االستجابة الفورية ألي مثير، بحيث  االندفاع:

على شكل ضعف في التفكير، وضعف في التخطيط، وتكون هذه 

 ما تكون نتائج هذه 
ً
االستجابات سريعة ومتكررة وغير مالئمة، وغالبا

االستجابات خاطئة، ويوصف األطفال املندفعون بأنهم ال يفكرون. 

ويالحظ املعلمون الذين يتعاملون مع الطالب ذوي املشكالت السلوكية 

بأنه تغلب عليهم سمة االندفاعية، وهي سمة مميزة وكثيرة الشيوع لدى 

هذه الفئة، وقد يقوم الطالب بمقاطعة أحاديث اآلخرين، واإلجابة عن 

األسئلة املوجهة إليه دون تفكير، أو حتى اإلجابة عنها قبل إتمام السؤال، 

لون كما يالحظ عليهم قصور في القدرة على انتظار الدور، كما ال يبا

 ].10] بعواقب األمور، ونتائجها السلبية

 :ـ الخصائص السلوكية3

السلوك املتكرر الذي السلوك الفوضوي: يعرف السلوك الفوضوي بأنه: 

يثير االرتباك في البيئة ويتأذى منه اآلخرون، ويتعارض مع النشاطات 

ها؛ وذلك ربما للعجى عن املشاركة فيها، أو لجذب االن
ُّ
بباه. القائمة وُيعوق

ويتمثل السلوك الفوضوي في سلوكيات غوغائية كالصياح والصراخ 

والعويل والشتم والصفير والغناء، واستخدام لغة بذيئة، وأسئلة غير 

مناسبة، وإصدار أصوات غريبة وإغاظة اآلخرين، والتحدث خارج 

 ].11] املوضوع

ويمتد السلوك الفوضوي واملشكالت املصاحبة له لدى مراحل مختلفة 

 ].12] من العمر بدًء من الطفولة املبكرة حتى سنوات املراهقة

م      
ُّ
وتؤدي مشكالت السلوك الفوضوي إلى فقدان جىء من وقت التعل

 
ً
داخل الفصل، وإلى ظهور اإلحباط لدى األطفال واألسر، وتمثل عبئا

 يرتبط بظهور أفعال مضادة للمجتمع قد تصل إلى حد 
ً
 كبيرا

ً
اجتماعيا

وإيذاء اآلخرين، مما يجعل من األطفال ذوي السلوك الفوضوي الجنوح 

 عليهم ]
ً
 ثقيال

ً
 إلزعاِج اآلخرين، وحمال

ً
 ].13مصدرا

 العدوان بأنه سلوك يهدف إلى إلحاق األذى باآلخرين، أو 
ُ
رف العدوان: ُيعَّ

 يجب أن 
ً
تخريب املمتلكات أو إيذاء الذات. وحتى يعتبر السلوك عدوانيا

 بح
ً
د ذاته، وُيمارُس من قبل الفرد والجماعة، وإلحاق يكون مقصودا

األذى أو الضرر باآلخرين أو ممتلكاتهم. ويمارس األطفال في املراحل 

العمرية املبكرة واملتوسطة بعض أنماط السلوك العدواني، وُيعدُّ مثل 

 يرتبط بالخصائص النمائية لألطفال، ويالحظ في 
ً
هذا السلوك عاديا

 السلوكيات العدوانية، ومدى تكرارها تكون ملفتة بعض الحاالت أن ِشدَّ 
َ
ة

للنظر لدى بعض األطفال بأنواع أخرى من االضطرابات االنفعالية 

 لالضطراب االنفعالي أو السلوكي 
ً
 مميزا

ً
ُل مظهرا

َّ
شك

ُ
والسلوكية، أو أنها ت

الذي يعاني منه بعض األطفال، وقد تستمر هذه العدوانية وتتفاقم لديهم 

 .النمو الالحقة لتصبح سمة بارزة في شخصياتهم خالل مراحل

 بإبعاد الفرد نفسه عن 
ً
 من السلوك يتميز عادة

ٌ
السلوك االنسحابي: نمط

القيام بمهمات الحياة العادية، ويرافق ذلك إحباط وتوتر وخيبة أمل. 

فاالنسحاب االجتماعي عامة هو امليل إلى تجنب التفاعل االجتماعي، 

في املواقف االجتماعية بشكل مناسب، واالفتقار إلى  واإلخفاق في املشاركة

تجنب التفاعل االجتماعي، ويتراوح هذا السلوك بين عدم إقامة عالقات 

اجتماعية، أو بناء صداقة مع األقران إلى كراهية االتصال باآلخرين، 
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واالنعىال عن الناس والبيئة املحيطة، وعدم االكتراث بما يحدث في البيئة 

 ].14] املحيطة

 الدراسات السابقة. 4

يوجد العديد من الدراسات املرتبطة بمتغيرات الدراسة الحالية، ومن 

 :أهما

دراسة هدفت إلى التعرف على مدى فعالية العالج  [15] حمودة أجريت      

الجماعي )السيكودراما( واملمارسة السلبية في عالج بعض حاالت اللجلجة، 

ت عينة الدراسة من )
 من الجنسين من طالب املرحلة  (24وتكونَّ

ً
طالبا

اإلعدادية. ومن األدوات التي استخدمتها الباحثة: دليل تقدير نوع 

اللجلجة، ودليل تقرير العوامل والظروف املؤدية لنشأة اللجلجة، واختبار 

كاتل للذكاء...الخ. كما استخدمت الباحثة املنهجين التجريبي واالكلينيكي 

ْت نتائج الدراسة على أن الجمع بين في تناول متغيرات الدرا كدَّ
َ
سة. وأ

أسلوب السيكودراما واملمارسة السلبية هو األسلوب األكثر فعالية في 

 ].15عالج اللجلجة ]

دراسة هدفت إلى خفض االضطرابات  [5] إبراهيم، كما أجريت      

ــ 6االنفعالية لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين ) ـــ ـــ ت عن ( سنوا9ـ

( طفل وطفلة 200طريق السيكودراما، وتكونت عينة الدراسة من )

املنتظمين في الصفوف الثالثة األولى بالتعليم األساس ي، ومن األدوات التي 

استخدمتها الباحثة: مقياس االضطرابات االنفعالية، واملقابلة 

( 6االكلينيكية، والبرنامج السيكودرامي. وطبق البرنامج العالجي على )

أطفال ممن سجلوا أعلى الدرجات على مقياس االضطرابات االنفعالية، 

حيث أسفرت نتائج الدراسة عن اختالف االضطرابات االنفعالية من 

 هي: 
ً
حيث شيوعها بين أفراد العينة، وكان أكثر هذه االضطرابات شيوعا

ْت النتائج إلى أنَّ  دَّ
َ
ك
َ
 )القلق، نوبات الغضب، الجمود االنفعالي(, كما أ

 فوق مستوى الداللة بين األطفال املضطربين 
ً
 إحصائيا

ٌ
 دالة

ً
هناَك فروقا

 في التطبيق القبلي، والتطبيق البعدي لصالح التطبيق القبلي.
ً
 انفعاليا

كذلك أسفرت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

 في التطبيق البعدي للمقياس, 
ً
درجات األطفال املضطربين انفعاليا

 ].5ودرجاتهم في التطبيق التالي لفترة املتابعة لنفس املقياس ]

ا دراسة       ْت إلى التعرف على مدى فعالية  [16] أبو حطب، أمَّ
َ
فقد َهَدف

البرنامج املقترح في خفض السلوك العدواني لدى طالب الصف التاسع، 

حيث تكونت عينة الدراسة من مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة كل 

، تم اختيارهم من فصلين قوامهما )12) منهما
ً
 بناًء على 89( طالبا

ً
( طالبا

أعلى الدرجات في مقياس السلوك العدواني، وأظهرت نتائج الدراسة عدم 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد املجموعة التجريبية, وأفراد 

املجموعة الضابطة في متوسطات الدرجات لكل من املجموعتين في 

ت النتائج وجود فروق ذات  مقياس
َّ
السلوك العدواني القبلي. كما َبين

داللة إحصائية بين طالب املجموعة التجريبية, وطالب املجموعة 

 ].16الضابطة في املقياس البعدي ]

قد هدفت إلى التحقق من فعالية برنامج  [17] بخش، كما أنَّ دراسة      

يين لتنمية مهارات تفاعلهم  ِ
سلوكي تدريبي على عينة من األطفال الَتوُحد 

االجتماعي، وخفض سلوكهم العدواني، وقد تكونت عينة الدراسة من 

 من امللتحقين بمركى أمل لإلنماء الفكري بجدة، وتراوحت 24)
ً
( طفال

قد قامت الباحثة بتقسيم عينة الدراسة ( سنة، و 14-7أعمارهم ما بين )

إلى مجموعتين متكافئتين في العمر الىمني، ودرجة السلوك العدواني، 

ْت 12إحداهما تجريبية والثانية ضابطة تتضمن كل منهما )
َّ
. وَبين

ً
( طفال

نتائج الدراسة فعالية البرنامج في خفض السلوك العدواني، وأنَّ هناك 

 ذات داللة إحصائية
ً
 ،بين متوسطات درجات املجموعتين التجريبية فروقا

 ].17] والضابطة في القياس البعدي للسلوك العدواني وأبعاده

إلى اختبار مدى فعالية تكنيك مقترح  [18] عبد الرزاق وهدفت دراسة      

ـــ االجتماعي للمراهقين الصم،  للسيكودراما في تحقيق التوافق االنفعالي ـ

 وطالبةـ ولتحقيق أهداف 20ة من )وقد تكونت عينة الدراس
ً
( طالبا

الدراسة أستخدم الباحث اختبار الذكاء املصور، ومقياس املستوى 

االقتصادي، واستبيان تقدير التوافق االجتماعي للصم، وبرنامج 

السيكودراما، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 

جموعة الضابطة بعد وامل ،إحصائية بين أفراد املجموعة التجريبية

 ].18التطبيق للبرنامج السيكودرامي لصالح املجموعة التجريبية ]

إلى التعرف على بعض املتغيرات  [19] أبو عىب، وهدفت دراسة      

النفسية والديمغرافية على مستوى قلق االمتحان لدى طلبة الثانوية 

قرة ( ف52العامة بمحافظات غىة، وقد استخدم اسببانة مكونة من )

لقياس مستوى قلق الطلبة في االمتحان، وتم توزيع هذا املقياس على 

 توزعوا 30( طالب وطالبة، تم اختيار )542عينة عشوائية بلغت )
ً
( طالبا

، والضابطة 15على مجموعتين، حيث شملت املجموعة التجريبية )
ً
( طالبا

، واستخدم الباحث في دراسته املنهج التجريبي، واملن15)
ً
هج ( طالبا

الوصفي التحليلي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة 

، في مستوى قلق االمتحان، بين متوسطات درجات املجموعة 
ً
إحصائيا

التجريبية قبل تنفيذ البرنامج اإلرشادي املقترح، ومتوسطات درجات نفس 

املجموعة بعد تنفيذ البرنامج اإلرشادي وذلك لصالح القياس البعدي 

[19.[ 

والتي هدفت إلى  Karatas & Gokcakan [20] وقد أشارت دراسة      

التعرف على مدى تأثير برنامج معرفي سلوكي، وبرنامج قائم على 

السيكودراما النفسية لتقليل العدوان لدى املراهقين، أجريت الدراسة 

،  12على عينة بلغ قوامها ثالث مجموعات )مجموعة ضابطة 
ً
طالبا

، وتم تطبيق البرنامج املعرفي السلوكي  12ولى ومجموعة تجريبية أ
ً
طالبا

 وتم  12جلسات، املجموعة التجريبية الثانية وتشمل  10عليها في 
ً
طالبا

تطبيق برنامج العالج بالدراما النفسية(، وتم إجراء ثالث قياسات )قبلي، 

بعدي، وتببيي( وتوصلت النتائج إلى خفض العدوان بطريقتي العالج 

 ].20وكي والسيكودراما النفسية ]املعرفي السل

ٍ  [21]عبد الواحد،  كما قام       
ْت إلى معرفة مدى فعالية كل 

َ
بدراسٍة َهَدف

من السيكودراما والنمذجة في تحسين بعض مهارات التواصل لدى 

( 40التالميذ ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة، تكونت عينة الدراسة من )

 وطالبة، )
ً
من الذكور، تتراوح أعمارهم بين  (20و)من اإلناث  20طالبا

ـــ9) ٍ من السيكودراما والنمذجة في 11ـ
( سنة، وأظهرت النتائج فعالية كل 

تحسين بعض مهارات التواصل لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية 

 دال للمعالجة في تباين 
ً
ــــ أن هناك تأثيرا  

ً
ـــ أيضا ْت الدراسة ـ دَّ

َ
ك
َ
البسيطة، وأ

حصل عليها أفراد العينة في املقياس البعدي والتببيي  الدرجات التي

 ].21لصالح املجموعات التجريبية ]
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إلى معرفة مدى تأثير استخدام  Karatas [22] كما هدفت دراسة      

برنامج قائم على السيكودراما في خفض العدوان، وتضمن التصميم 

بطة( كل التجريبي ثالث مجموعات )مجموعتين تجريبيتين، ومجموعة ضا

 ) 12مجموعة تشمل 
ً
إناث(، وبالنسبة للعينة التجريبية  6ذكور،  6فردا

األولى تم استخدام أدوية وهمية، وبالنسبة للمجموعة التجريبية الثانية 

 10استخدمت برنامج السيكودراما النفسية بمعدل جلسة أسبوعيا ملدة 

كبيرٍة  أسابيع، وأشارت النتائج إلى انخفاض مستوى العدوان بطريقٍة 

رَّ بشكٍل 
َ
ث
َ
 بالدواء الوهمي؛ مما أ

ً
باستخدام برنامج السيكودراما مقارنة

مباشٍر في خفض العدوان والصراع بين املراهقين، وانعكس بدوره على 

 ].22تنمية أساليب حل املشكالت ]

ِر برنامج   [23]الطباع كما قامت      
َ
ث
َ
ْت إلى التعرف على أ

َ
بدراسٍة َهَدف

قائم على السيكودراما والذكاءات املتعددة ألطفال الروضة، وأظهرت 

النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعىي للمجموعة التجريبية في 

درجاتهم على مقياس الذكاءات املتعددة، وعدم وجود فروق ذات داللة 

ر الجنس والتفاعل بين الجنس والبرنامج التدريبي إحصائية تعىي ملتغي

[23.[ 

ْت إلى استقصاء فعالية  [24] الرمامنة والجوالدة وقاما     
َ
بدراسٍة َهَدف

برنامج تدريبي قائم على السيكودراما في خفض املشكالت السلوكية 

م، وتكونت عينة الدراسة من 
ُّ
واالنفعالية لدى الطلبة ذوي صعوبات التعل

: مجموعتين ( ط40)
ً
 وطالبة، وتم توزيعهم إلى أربع مجموعات عشوائيا

ً
البا

تجريبيتين ومجموعتين ضابطتين لكل من الجنسين، وقد توصلت نتائج 

الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء الطلبة ذوي 

م الذين خضعوا للبرنامج التدريبي القائم على السيكودراما 
ُّ
صعوبات التعل

 مع الطلبة الذين لم يخضعوا للبرنامج )املج
ً
موعة التجريبية( مقارنة

التدريبي في خفض املشكالت السلوكية ولصالح املجموعة التجريبية، كما 

 في األداء على مقياس املشكالت 
ً
ٍر داٍل إحصائيا

َ
ث
َ
أشارت النتائج إلى وجود أ

 ].24االنفعالية البعدي ولصالح املجموعة التجريبية ]

التي هدفت إلى قياس مستوى املهارات   [25]شحادة لت دراسةوتوص     

االجتماعية لدى األطفال املنطويين والكشف عن فعالية السيكودراما في 

، تم 31تنمية املهارات االجتماعية، وتكونت عينة الدراسة )
ً
( طالبا

، 15تقسيمهم إلى مجموعتين متكافئتين األولى ضابطة وقوامها )
ً
( طالبا

 تتراوح أعمارهم ما بين )16تجريبية قوامها )والثانية 
ً
( سنة، 12ــــ11( طالبا

وأدوات الدراسة التي أستخدمها هي: اختبار االنطواء، ومقياس املهارات 

االجتماعية لدى األطفال املنطوين، والبرنامج اإلرشادي، وأسفرت النتائج 

ن املجموعة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في املهارات االجتماعية بي

التجريبية والضابطة لصالح التجريبية، ووجود فروق ذات داللة 

إحصائية في املهارات االجتماعية في القياسات املتعددة )قبلي، بعدي، 

 ].25تببيي( لدى املجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي ]

ا دراسة      ي هدفت إلى الكشف عن فعالية برنامج إرشاد  [26]املالكي أمَّ

جماعي مقترح قائم على استراتيجيات السيكودراما في التخفيف من 

الشعور بالضغط النفس ي لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى، 

 من طالبات املستوى األول 189وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبة

( طالبة من 33والثامن من كلية اآلداب والعلوم اإلدارية، وتم اختيار )

أدنى الدرجات على اسببانة الشعور بالضغط النفس ي الحاصالت على 

ليطبق عليهن البرنامج، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 

إحصائية بين درجات أفراد العينة على اسببانة الشعور بالضغط النفس ي 

ا يغني فعالية البرنامج  في االختبار القبلي والبعدي لصالح البعدي، ممَّ

 ].26قائم على استراتيجيات السيكودراما ]اإلرشادي ال

ْت دراسة     
َ
إلى التحقق من فعالية برنامج تدريبي   [27]لحويدك وَهَدف

يسبند إلى السيكودراما في تقليص التنافر املعرفي لدى األحداث الجانحين 

بمركى حماية الطفولة باملغرب، خاص بالفتيات املدمنات على املخدرات، 

( فتاة وهن أحداث 20الدراسة على عينة مكونة من )ولقد اعتمدت هذه 

نىيالت بمركى حماية الطفولة باملغرب، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعتين الضابطة والتجريبية في 

التطبيق البعدي ألداة الدراسة لصالح التجريبية تعىي للبرنامج التدريبي 

[27.[ 

إلى تعرف أثر برنامج تدريبي قائم على   [28]محمودسة رادا هدفت كم     

الدراما النفسية في خفض السلوك النمطي وضعف االنبباه املصحوب 

بالنشاط الىائد واإليذاء الذاتي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد، وقد 

 من ذوي اضطراب التوحد تتراوح 14تكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبا

( سنة، وقد تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية 11ــــ6أعمارهم بين )

( طالب، ولتحقيق أهداف البرنامج استخدمت 7وضابطة كل مجموعة )

الباحثة املنهج شبه التجريبي، وأشارت نتائج دراسة إلى أنه توجد فروق 

في خفض السلوك ) α  =0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

اضطراب التوحد تعىي للبرنامج التجريبي القائم النمطي لدى أطفال ذوي 

 ].28على الدراما النفسية ]

كشف معدالت انبشار دراسة هدفت إلى   [29]أبوالسعود كما أجرى       

االكتئاب لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم، وقد تكونت العيننة الكلية 

 من تالميذ ذوي صعوبات التعلم، وتم اختيار 120للدراسة من )
ً
( تلميذا

، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين متجانستين: مجموعة تجريبية 20)
ً
( تلميذا

( تالميذ، وتوصلت نتائج الدراسة إلى 10هما )ومجموعة ضابطة قوام كل من

م 
ُّ
ب درجات التالميذ ذوي صعوبات التعل

َ
 بين ُرت

ً
وجود فروق دالة إحصائيا

ألفراد املجموعة التجريبية على مقياس االكتئاب في القياسين القبلي 

 ].29والبعدي لصالح القياس البعدي ]

راسات أن معظمها وترى الباحثة من خالل العرض السابق لتلك الد     

ت على فعالية برنامج إرشادي باستخدام السيكودراما في التخفيف  أكدَّ

من حدة املشكالت واالضطرابات السلوكية واالنفعالية، بينما اهتمت 

يات السيكودرامية، واألنشطة الجماعية  ِ
الدراسة الحالية ببنوع الفن 

 ــــ ببناء برنامج 
ً
في السيكودراما؛ للتخفيف التفاعلية، كما اهتمت ــــ أيضا

من حدة املشكالت السلوكية لدى طالبات املرحلة اإلعدادية )مرحلة 

ا يعىز االهتمام التطبيقي للسيكودراما في مجال اإلرشاد  املراهقة( ممَّ

النفس ي؛ للتخفيف من حدة املشكالت السلوكية لدى الطالب في جميع 

 .ي هذا املجالاملراحل الدراسية، وتوفير البرنامج للمهتمين ف

 ــــ أنَّ الدراسات التي تناولت املشكالت      
ً
وترى الباحثة ــــ أيضا

واالضطرابات السلوكية، واالنفعالية تمحورت حول طالب ما قبل 

املدرسة، أو املعاقين، أو املرحلة االبتدائية...الخ، بينما لم تتطرق إلى 

ب الصف التاسع طالب املرحلة اإلعدادية غير دراسة )أبو حطب( لطال 



 

21 

 لهذه 
ً
 كبيرة

ً
األساس ي بمحافظة غىة، وهذا ما يعطي هذه الدراسة أهمية

 .املرحلة

كما ترى الباحثة أنَّ نتائج هذه الدراسة موافقة ملا جاءت به نتائُج كثيٍر       

من الدراسات، وإْن كانت طبيعية البرنامج املقدم في هذه الدراسات 

ي دراسبنا، إذ أن االتفاق بين هذه يختلف عن البرنامج املستخدم ف

الدراسة والدراسات السابقة في أثر البرنامج اإلرشادي سواًء أكان باإلرشاد 

العقالني االنفعالي، أو باإلرشاد الجميي أو غيرهما من البرامج اإلرشادية، 

حيث أن البرنامج القائم على السيكودراما يعتمد في أساسه على أساليب 

 .املختلفةونظريات اإلرشاد 

 استفادت الباحثة من الدراسات السابقة التي تطرقت إليها حول 
ً
وأخيرا

برنامج السيكودراما، في صقل اإلطار النظري الخاص بها، وفي مجال 

اإلجراءات، واألدوات، وفي بناء البرنامج السيكودرامي، ومقياس املشكالت 

 .السلوكية الذي تم إعداده

حاجة ملحة للبحث عن تدخل يناسب طبيعة من هذا املنطلق كانت ال     

هذه الفئة، ويتماش ى مع مشكالتهم بغرض التخفيف من حدتها، فكان 

 في برنامج السيكودراما، حيث إنها أحد األساليب 
ً
األسلوب متمثال

اإلرشادية الجماعية التي ثبت جدوى استخدامها في حاالت املشكالت 

 .ديد من االضطراباتواالضطرابات السلوكية، واالنفعالية، والع

 ـ الطريقة واإلجراءات 5

 أ ـ منهج الدراسة

اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على املنهج شبه التجريبي، بتصميم 

قبلي ـــ بعدي بمجموعتين، والذي يستخدم لدراسة فعالية السيكودراما 

)كمتغير مستقل(، لخفض حدة املشكالت السلوكية )كمتغير تابع( لدى 

 .املرحلة اإلعداديةطالبات 

 ب ـ مجتمع وعينة الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة األصلي من طلبة املرحلة اإلعدادية باملدارس      

 الحكومية واألهلية بمدينة الحديدة التابعة لوزارة التربية والتعليم،

، 15-12( والذين تتراوح أعمارهم مابين )23675والبالغ عددهم )
ً
( عاما

م، وبلغت عينة الدراسة 2016/ 2015اس ي الثاني خالل الفصل الدر 

( طالبة 20( طالبة من طالبات املرحلة اإلعدادية، وقد تم اختيار )590)

 من طالبات املرحلة اإلعدادية في 15-12تتراوح أعمارهنَّ ما بين )
ً
( عاما

ِع الشيماِء التربوي، وقد تم تقسيم أفراد العينة إلى  مدرسة ُمَجمَّ

( طالباٍت، ومجموعة ضابطة 10عة تجريبية قوامها )مجموعتين: مجمو 

( طالباٍت، وتم تطبيق البرنامج السيكودرامي على أفراد 10قوامها )

ا املجموعة الضابطة فلم يخضعْن إلى البرنامج  املجموعة التجريبية، أمَّ

 .السيكودرامي

 1 جدول 

 وتني ـ مان اختبار  بواسطة الديموغرافية املتغيرات في الدراسة مجموعتي تكافؤ 

 تفسيرها مستوى الداللة  Uقيمة  متوسط الرتب العدد املجموعة املتغير

 ال توجد فروق 0.739 45.50 10.95 10 التجريبية العمر
 10.05 10 الضابطة

 ال توجد فروق 0.631 43 11.20 10 التجريبية الصف الدراس ي
 9.80 10 الضابطة

 ال توجد فروق 0.739 45 11 10 التجريبية التحصيل الدراس ي
 10 10 الضابطة

 مستوى تعليم األب
 ال توجد فروق 0.447 35 8.89 10 التجريبية
 11 10 الضابطة

 ال توجد فروق 0.370 37.50 9.17 10 التجريبية مستوى تعليم األم
 11.59 10 الضابطة

االقتصادياملستوى   
 ال توجد فروق 0.370 37 9.11 10 التجريبية
 11.64 10 الضابطة

 وذلك املجموعتين؛ على القبلي السلوكية املشكالت مقياس تطبيق وتم      

  السلوكية املشكالت مقياس على األداء في تكافؤهما من للتحقق

.بالجدول  موضح هو كما

 2 جدول 

  السلوكية للمشكالت القبلي القياس في املجموعتين تكافؤ لوتني  مان اختبار 

 تفسيرها مستوى الداللة  Uقيمة  متوسط الرتب العدد االنحراف املعياري  املتوسط املجموعة البعد

 السلوك الفوضوي 
 9.55 10 3.153 50.22 التجريبية

 ال توجد فروق 0.481 40.50
 11.45 10 2.961 51.90 الضابطة

 السلوك العدواني
 9.30 10 5.049 59.67 التجريبية

 ال توجد فروق 0.393 38
 11.70 10 5.685 61.10 الضابطة

 السلوك الذاتي
 11.15 10 2.739 32.33 التجريبية

 ال توجد فروق 0.631 43.50
 9.85 10 3.521 32.20 الضابطة

يالسلوك االنسحاب  
 10.30 10 2.651 29.56 التجريبية

 ال توجد فروق 0.912 48
 10.70 10 2.915 29.50 الضابطة

 ال توجد فروق 0.579 42.50 9.75 10 2.000 26.33 التجريبية سلوك القلق
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 11.25 10 2.300 26.80 الضابطة

 الدرجة الكلية
 8.95 10 6.972 198.11 التجريبية

 ال توجد فروق 0.247 34.50
 12.05 10 7.059 201.50 الضابطة

  دالة فروق وجود عدم( 2) الجدول  نتائج من يتضح     
ً
 بين إحصائيا

 للمشكالت الكلية الدرجة في الضابطة واملجموعة التجريبية، املجموعة

ا القبلي القياس في السلوكية  .الدراسة مجموعتي تكافؤ إلى يشير ممَّ

 الدراسة أدوات ـ ج

  دراستها في الباحثة استخدمت
ً
  بالعرض ستبناول  األدوات من عددا

ً
 بعضا

 :كالتالي هي و منها

 (الباحثة إعداد) السلوكية املشكالت مقياس ـ1

 (.الباحثة إعداد)ا السيكودرام في مقترح برنامج ـ2

 
ً
 لتحديد مقياس بإعداد الباحثة قامت: السلوكية املشكالت مقياس: أوال

ُق  السلوكية املشكالت بَّ
َ
 املشكالت مستوى  ويقيس الطالبات، على ُيط

ن  لديهن، السلوكية ،( 87) من وتكوَّ
ً
مَّ  فقرة

َ
 تدريجي أساس على وضعها ت

 اإلجابات بإحدى املقياس فقرات من فقرة لكل االستجابة تكون  بحيث

، يحدث: )اآلتية
ً
، يحدث دائما

ً
  يحدث ال أحيانا

ً
 اإلجابة تأخذ بحيث( أبدا

  يحدث)
ً
  يحدث) واإلجابة فقط، واحدة درجة( دائما

ً
 درجتان،( أحيانا

  يحدث ال) واإلجابة
ً
 خمسة على الفقرات هذه وتتوزع درجاٍت، ثالث( أبدا

 العدواني، السلوك مشكالت الفوضوي، السلوك مشكالت: )وهي أبعاد،

 سلوك مشكالت االنسحابي، السلوك مشكالت السلوك، الذاتي مشكالت

،( 21) الفوضوي  السلوك مشكالت األول  البعد أخذ حيث ،(القلق
ً
 فقرة

،( 26) العدواني السلوك ومشكالت
ً
 السلوك مشكالت أخذت بينما فقرة

،( 18) الذاتي
ً
،( 12) االنسحابي السلوك ومشكالت فقرة

ً
  فقرة

ً
 وأخيرا

 .فقراٍت ( 10) أخذت القلق سلوك مشكالت

 :املقياس صدق

 بعرض الباحثة قامت الظاهري  الصدق من للتحقق: املحكمين صدق

 األساتذة من مجموعة على الخمسة بأبعاده إعداده تم الذي املقياس

 من فقرةٍ  كل قياس ِحياَل  آرائهم استطالع أجل من املتميزين؛ املختصين

  تحديدها على والعمل السلوكية، املشكالت فقرات
ً
  تحديدا

ً
 من دقيقا

 من واالستفادة عدمه، من وضوحها ودرجة للبعد، انتماؤها إيضاح خالل

 عرض وقد. فقرات من يرونه ما حذف أو إضافة حيال املقترحة آرائهم

ٍ  في التدريس هيئة أعضاء األساتذة من عشرةٍ  عدد على املقياس
: من كل 

 القنيطرة، في اإلنسانية والعلوم اآلداب وكلية الرباط، في التربية علوم كلية

 في والدراسات البحوث ومركى اليمن، في تعى وجامعة الحديدة وجامعة

 األساتذة مالحظات ضوء وفي فلسطين، ـ غىة في األقص ى وجامعة صنعاء،

 بعض واسببعاد الفقرات، صياغة للباحثة أمكن املقياس على املحكمين

 أبعاد من بعد كل على الفقرات بعض تعديل بجانب املرتبطة غير الفقرات

 .السلوكية املشكالت

 من استطالعيٍة  عينٍة  على املقياس بتطبيق الباحثة قامت: املقياس ثبات 

 خالل من السلوكية املشكالت مقياس ثبات معامل حساب أجل

 الطرق  خالل من طالبة( 25) على التطبيق تم وقد استجاباتهم،

 :التالية اإلحصائية

 ألفا معامالت حساب تم Alpha Cornbakh كرونباخ ألفا ثبات معامل

 الكلية والدرجة السلوكية املشكالت مقياس أبعاد من بعد لكل كرونباخ

 النحو على الكلية والدرجة لألبعاد، ألفا قيم أن إلى توصلنا وقد للمقياس،

 :اآلتي الجدول  في املبين

 3 جدول 

 كرونباخ ألفا بطريقة السلوكية املشكالت مقياس ألبعاد الثبات معامل

 معامل ثبات ألفا كرونباخ أبعاد املقياس
 0.920 السلوك الفوضوي 
 0.930 السلوك العدواني

 0.903 السلوك الذاتي

 0.816 سلوك االنسحاب

 0.679 سلوك القلق

 0.963 الدرجة الكلية

 0.963=  ككل للفقرات Alpha Cornbakh معامل

 ألفا ثبات معامل قيمة: أن يتضح( 3) الجدول  نتائج خالل ومن     

 تعتبر القيمة وهذه ،(0.885) تساوي  كانت ككل الدراسة ألداة كرونباخ

 من عالية بدرجة تتمتع الدراسة أداة أن إلى النتائج تشير حيث مرتفعة،

 قيم كانت كما بها، والوثوق  النتائج على االعتماد يمكن وعليه الثبات،

 (.0.930-0.679) بين تتراوح الخمسة لألبعاد الثبات

 
ً
ةِ  من للتخفيف السيكودراما في مقترح برنامج: ثانيا  املشكالت ِحدَّ

 العالج فكرة إدخال حول  السيكودرامي البرنامج فكرة ترتكى: السلوكية

 التربوية املؤسسات في التعليمية العملية ضمن بالدراما النفس ي

 وقلبها، األدوار ولعب االنفعالي، كالتفريغ الفنية التقنيات باستخدام

  الخ،...الجماعي والعمل الجماعية، املناقشات وكذلك
ً
 هذا لغياب ونظرا

ا التعليمية املؤسسات في العالج من النوع  تفاقم إلى ذلك أدى ممَّ

 املراحل وكذلك اإلعدادية، املرحلة تالميذ لدى السلوكية املشكالت

 .األخرى  الدراسية

ةِ  من التخفيف: البرنامج من الهدف ـ أ  لدى السلوكية املشكالت ِحدَّ

 .اإلعدادية املرحلة طالبات

 :البرنامج تحكيم ـ ب

 على عرضه تم املقترحة، صورته في السيكودرامي البرنامج بناء بعد      

 النفس ي، واإلرشاد النفسية الدراسات في املختصين من محكمين( 10)

 بشكٍل  السيكودرامي البرنامج على للحكم وذلك العرض؛ وفنون  واملسرح

( 10) تفضل وقد خاص، بشكل واملقترحات املالحظات وإبداء عام،

 .للباحثة وإعادته وتقييمه، السيكودرامي، البرنامج بتحكيم منهم محكمين
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 (:الباحثة إعداد) السيكودراما برنامج جلسات ــ ج

 حيث من تختلف جلسات عدة خالل من السيكودراما برنامج تطبيق تم

 :كالتالي والفنيات واألهداف املوضوع

 :األولى الجلسة

 أفراد) والطالبات الباحثة بين املتبادل التعارف إلى الجلسة هذه هدفت     

 بأهمية الطالبات، وتعريف أنفسهن، الطالبات وبين ،(الدراسة عينة

 السلوكية املشكالت حل في وفائدته وأهدافه، السيكودرامي البرنامج

 موعد تحديد على واالتفاق الجلسات، مع التعامل أساليب وكذلك

 إطالع وكذلك ومدتها، ومكانها وعددها السيكودرامي البرنامج جلسات

 عينة أفراد وتبصير السكودرامي، البرنامج فنيات بعض على الطالبات

 تحكم التي والقوانين وواجباتهم بهم املناطة باألدوار التجريبية الدراسة

 .الجماعة عمل

 الدراسة عينة أفراد تعرف إلى الجلسة هذه هدفت: الثانية الجلسة

 والدور  وأهميتها، بها يمرن  التي العمرية املرحلة طبيعة على التجريبية

 وخصائصها، املراهقة ماهية على والتعرف مجتمعهن، في منهن املطلوب

 وبينت املرحلة، هذه في النمو وجوانب املراهقة سن وأهمية وأسبابها،

 في السلوكية املشكالت تأثير مدى التجريبية الدراسة عينة ألفراد الباحثة

 البرنامج ملمارسة التهيؤ وكذلك السوية، الشخصية على املراهقة مرحلة

 .املدرسية الحياة واقع من األدوار بعض بلعب وذلك السيكودرامي

 العالقات مالمح على التعرف إلى الجلسة هدفت: الثالثة الجلسة

 وإبراز املدرس ي، الصف في الدراسة عينة وأفراد املعلم بين اإلنسانية

 والتعليمية، التربوية العملية ضوء في وطالبه املعلم بين العالقة طبيعة

 املعلم بين العالقة على التعليم طرق  تأثير مدى عن البحث ومحاولة

 وكذلك ،(املدرسة في يوم) بعنوان فيلم بعرض الباحثة وقامت والطالب،

 الجماعي، والحوار املناقشة: مثل والفنيات األساليب بعض استخدمت

 ونموذج منزلي، واجب والتعىيى، قلبه، أو الدور  عكس تقنية الدور، ولعب

 .الجلسة تقييم

 عينة أفراد) الطالبات حث إلى الجلسة هذه هدفت: الرابعة الجلسة

 والطالبة، ة/املعلم بين جديدة عالقة صورة عن البحث على( الدراسة

 توصيات وتقديم ة،/املعلم كرامة على وتحافظ الحرية، للطالبة تعطي

 مشاركة كذلك وطالب، ة/املعلم بين العالقة لتطوير للطالبات ومقترحات

 املشاركة وكذلك حياتهن، في فاعلين أشخاص استحضار على الطالبات

: املستخدمة واألساليب والفنيات املعلم، أدوار تقمص اتجاه باملشاعر

 الدور، ولعب الجماعي، والحوار املناقشة ستودارد، تيدي قصة سرد

 تقييم نموذج منزلي، واجب التعىيى، خالي، كرس ي إلى التحدث تقنية

 .الجلسة

 الدراسة عينة أفراد تعرف إلى الجلسة هذه هدفت: السادسة الجلسة 

 وناقشت وأسبابه، وأشكاله وأنواعه العدوان مفهوم على التجريبية

 السلوك مشكالت من نماذج التجريبية الدراسة عينة أفراد مع الباحثة

 النفسية اآلثار وبينت والنفس ي، والجسمي اللفظي بأنواعه العدواني

 العدواني، للسلوك املصاحبة واالجتماعية والتعليمية والسلوكية

 العدواني السلوك مشكالت من للتخفيف السيكودراما تقنيات وتوظيف

 والفنيات يمثلنها، التي األدوار خالل من الطالبات منها تعاني الذي

 بعنوان ،Power Point شرائح عبر محاضرة: املستخدمة واألساليب

 الكرس ي تقنية األدوار، لعب الجماعي، والحوار املناقشة ،(العدوان)

 .منزلي واجب التقييم، واملعنوي، املادي التعىيى الخالي،

 الدراسة عينة أفراد مساعدة إلى الجلسة هدفت: السابعة الجلسة

 
ً
 التعبيرية، وإمكانياتها االنفعالي التنفيس خصائص على للتعرف تدريجيا

 من لديهن السلبية الطاقات تفريغ الدراسة عينة ألفراد فرصة وإعطاء

 الطالبات تحدد وأن البعض، بعضهن مع النشاط ومىاولة الحركة خالل

 فرصة وإعطاء مشكالتهن، لحل ومشاعرهن أفكارهن عن التعبير أهمية

 ملواجهة إستراتيجية واقتراح لديهن، السلبية الطاقة لتفريغ للطالبات

 هذه في املستخدمة واألساليب والفنيات املستقبل، في واملواقف األحداث

 مالقط التعىيى، الجماعي، والحوار املناقشة درامية، ألعاب: الجلسة

 .بالونات الغسيل،( مشابك)

 الدراسة عينة أفراد مساعدة إلى الجلسة هدفت: الثامنة الجلسة

 ايجابي، سلوك إلى سلبي سلوك من السلوك تعديل على التجريبية

 تحقيقها، املراد االيجابية السلوكيات ببعض القيام على ومساعدتهن

 إلظهار ايجابية بصورة الدراسة عينة أفراد سلوك وتحفيز وتعىيى

 خالل من املختلفة االجتماعية املهارات وتعليمهن الصحيح السلوك

 األدوار لعب: املستخدمة واألساليب الفنيات ومن يمثلنها، التي األدوار

 واملناقشة الحوار خالي، كرس ي إلى التحدث الدور، نمذجة وتبادلها،

 واملعنوي، املادي التعىيى السلوك، تعديل بعنوان فيلم الجماعية،

 .منزلي واجب التقييم،

 مفهوم على التعرف إلى الجلستان هدفت: والعاشرة التاسعة الجلسة

 الفوضوي، السلوك ألسباب التفصيلية واملناقشة الفوضوي، السلوك

 املدرسية، البيئة مع الطالبات لعالقة املشكلة املالمح على التعرف وكذلك

 لخفض والحلول  البدائل إليجاد التجريبية الدراسة عينة أفراد ومساعدة

 واألساليب الفنيات ومن يمثلنها، التي األدوار خالل من الفوضوي  السلوك

 وفنية وقلبها، األدوار لعب الجماعية، واملناقشة املحاضرة: املستخدمة

 وأقالم رسم أوراق الفوضوي، السلوك عن فيلم عرض والتعىيى، املرآة،

 .تقييم منزلي، واجب رصاص،

 مناجاة فنية على التعرف إلى الجلسة هدفت: عشرة الثانية الجلسة

 على التجريبية الدراسة عينة أفراد وتدريب ،(الذات إلى التحدث) النفس

 من التخلص وكيفية الذات، إلى االيجابي التحدث ممارسة كيفية

 على القدرة التجريبية الدراسة عينة أفراد يكبسب وأن السلبي، التحدث

 ومن الذات، إلى االيجابي التحدث خالل من السلبية املواقف من التحرر 

 لعب الجماعية، واملناقشة املحاضرة: املستخدمة واألساليب الفنيات

 تعىيى، وأقالم، أوراق ،(الذات إلى التحدث) النفس مناجاة فنية األدوار،

 .منزلي وواجب

 تقوم الذي الدور  على التعرف إلى الجلسة هدفت: عشر الثالثة الجلسة

 الدراسة عينة أفراد وإكساب والقلق، التوتر خفض في االسترخاء فنية به

 فنية تعلم طريق عن السلوكية املشكالت مقاومة مهارة التدريبية

 واألساليب الفنيات ومن والتوتر، الغضب مثيرات مواجهة وفي االسترخاء

 واملناقشة املحاضرة انفعالي، تنفيس االسترخاء، فنية: املستخدمة

 .تقييم ونموذج منزلي، واجب ـ ومعنوي  مادي تعىيى الجماعية،

 النفس ي القلق من التخفيف إلى الجلسة هدفت: عشر الرابعة الجلسة

 عن وشامل واضح تصور  وإعطاء االمتحانات، عن الناتج التوتر وحدة
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 والتعرف وأسبابه، ومصادره خاص بشكل االمتحان وقلق القلق مفهوم

 قالب في املوضوع وتناول  االمتحانات، لقلق والسلبية االيجابية اآلثار على

 التجريبية الدراسة عينة أفراد عند الدافعية زيادة بهدف فكاهي مسرحي

 .لديهن املوجود االمتحان قلق حالة من التخلص في

 الدراسة عينة أفراد تعليم إلى الجلسة هدفت: عشر الخامسة الجلسة

 على تساعدهم التي والخطوات مالئمة، بطرق  املشكالت مواجهة أساليب

 والخطوات األساليب على وتعريفهن املختلفة، وأبعادها املشكلة تحديد

 فعالية على املؤثرة األسباب ومناقشة املشكالت، حل في يستخدمنها التي

 .املشكالت حل

 أهداف تحقيق مدى معرفة إلى الجلسة هدفت: عشرة السادسة الجلسة

 عينة أفراد إليه وصل الذي التحسن مدى ومعرفة السيكودرامي، البرنامج

 خالل إليها التوصل تم التي االنجازات على وتشجيعهن التجريبية، الدراسة

 البرنامج، نحو الطالبات واقتراحات تقييم على والتعرف البرنامج، مدة

 ،(التببيي) الثاني البعدي القياس موعد وتحديد البعدي القياس وتطبيق

 الجماعية، واملناقشة املحاضرة: املستخدمة واألساليب الفنيات ومن

 .والتقييم والتعىيى، والحوار،

 ومناقشتها نتائجال ـ 6

 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: األول  بالسؤال املتعلقة النتائج

 البرنامج تنفيذ وبعد قبل التجريبية املجموعة أفراد درجات متوسطات

  السلوكية؟ املشكالت مقياس أبعاد في السيكودرامي

 واالنحرافات املتوسطات حساب تم البساؤل  هذا صحة من وللتحقق     

 البرنامج تنفيذ وبعد قبل التجريبية املجموعة أفراد ألداء املعيارية

 السلوك :الخمسة بأبعاده السلوكية املشكالت مقياس على السيكودرامي

 االنسحابي، السلوك الذاتي، السلوك العدواني، السلوك الفوضوي،

 املجموعة متغيري  ضوء في للمقياس الكلية والدرجة ،القلق سلوك

 .بالجدول  مبين هو كما( بعدي -قبلي) التجريبية

 3 جدول 

 (10=ن) السلوكية املشكالت مقياس على السيكودرامي البرنامج لتنفيذ والبعدي القبلي التجريبية املجموعة أفراد ألداء واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 االنحراف املعياري  املتوسط املجموعة التجريبية البعد

 السلوك الفوضوي 
 0.172 1.562 قبلي

 0.112 2.609 بعدي

 السلوك العدواني
 0.218 1.742 قبلي

 0.150 2.573 بعدي

الذاتيالسلوك   
 0.385 1.578 قبلي

 0.191 2.744 بعدي

 السلوك االنسحابي
 0.228 1.567 قبلي

 0.180 2.667 بعدي

 سلوك القلق
 0.230 1.420 قبلي

 0.135 2.740 بعدي

 الدرجة الكلية
 0.179 1.603 قبلي

 0.082 2.649 بعدي

 التجريبية املجموعة أفراد أداء متوسطات أن( 3) الجدول  من يببين      

 املشكالت مقياس أبعاد على السيكودرامي البرنامج لتنفيذ والبعدي القبلي

 أداء متوسط: 2.744) بين تراوحت حيث وتباينت، اختلفت قد السلوكية

 الذاتي، السلوك بعد على البرنامج تنفيذ بعد التجريبية املجموعة أفراد

 على البرنامج تنفيذ قبل التجريبية املجموعة أفراد أداء متوسط: 1.420و

 متوسطات بين ظاهرية اختالفات وجود إلى يشير وهذا(. القلق سلوك بعد

 البرنامج لتنفيذ والبعدي القبلي التجريبية املجموعة أفراد أداء

 .السلوكية املشكالت مقياس أبعاد على السيكودرامي

  فروق هناك كانت إذا فيما وملعرفة     
ً
  دالة

ً
 املتوسطات، تلك بين إحصائيا

 اعتبار على( ويلكوكسون ) اختبار باستخدام بينها مقارنة الباحثة أجريت

 ( بعدية-قبلية) التجريبية املجموعة
ً
، متغيرا

ً
 خضعت حيث تجريبيا

 السيكودراما، على قائم إرشادي برنامج إلى البعدية التجريبية املجموعة

ا  السيكودرامي، البرنامج إلى تخضع لم القبلية التجريبية املجموعة أمَّ

ْعِتبر حيث
ُ
  البرنامج ا

ً
، متغيرا

ً
 التجريبية املجموعة أفراد وأداء مستقال

 الفرعية، األبعاد على السيكودرامي البرنامج لتنفيذ والبعدي القبلي

  السلوكية املشكالت مقياس من الكلية والدرجة
ً
، متغيرا

ً
 والجدول  تابعا

 .ذلك يوضح( 4)

 4 جدول 

 ويلكوكسون  اختبار  باستخدام التجريبية املجموعة ألفراد السلوكية املشكالت مقياس ألبعاد والبعدي القبلي القياسين متوسطات بين الفروق

 القياس البعد

 متوسط

 الرتب

 السالبة

 متوسط

 الرتب

 املوجبة

 (Zقيمة )
مستوى 

 الداللة
 اتجاه الفروق

2.814- 5.5 0 قبلي_بعدي السلوك الفوضوي   فروق لصالح البعدي 0.005 

2.805- 5.5 0 قبلي_بعدي السلوك العدواني  فروق لصالح البعدي 0.005 

2.807- 5.5 0 قبلي_بعدي السلوك الذاتي  فروق لصالح البعدي 0.005 
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2.812- 5.5 0 قبلي_بعدي السلوك االنسحابي  فروق لصالح البعدي 0.005 

2.823- 5.5 0 قبلي_بعدي سلوك القلق  فروق لصالح البعدي 0.005 

2.805- 5.5 0 قبلي_بعدي الدرجة الكلية  فروق لصالح البعدي 0.005 

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود( 4) الجدول  نتائج من وَيتضُح        

 التجريبية املجموعة درجات رتب متوسطي بين( 0.005) الداللة مستوى 

 يصالح والبعدي القبلي القياسين في السلوكية املشكالت مقياس على

 املجموعة ألفراد الرتب متوسط أن الجدول  ويوضح البعدي، القياس

 القياس في الرتب متوسط أما ،(صفر) هو القبلي القياس في التجريبية

 (Z) قيمة لحساب( ويلكوكسون ) معادلة وباستخدام ،(5.5) كان البعدي

 وقيمة ،(2.805-لى إ 2.823-) بين تتراوح الكلية والدرجة الخمسة، لألبعاد

 مستوى  قيمة من أقل وهي( 0.005) يساوي  داللة مستوى  أو احتمالية

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد وعليه (α = 0.05) الداللة

 تنفيذ وبعد قبل التجريبية املجموعة أفراد بين (α = 0.05) الداللة

 لصالح وذلك السلوكية، املشكالت خفض في السيكودرامي البرنامج

ـــ البساؤل  هذا نتائج تشير كما البعدي، القياس   ـ
ً
 مستوى  أن إلى ــــ أيضا

 السلوك الفوضوي، السلوك :الخمسة أبعادها في السلوكية املشكالت

 وفي القلق، سلوك االنسحابي، السلوك الذاتي، السلوك العدواني،

 بعد التجريبية املجموعة أفراد لدى انخفض قد للمقياس الكلية الدرجة

 بعد البعدي القياس نتائج خالل من أي السيكودرامي؛ البرنامج تطبيق

 السلوكية املشكالت مستوى  مع واملقارنة السيكودرامي؛ البرنامج نهاية

د الذي األمر (القبلي القياس) البرنامج تطبيق قبل ِ
 
 البرنامج فعالية يؤك

 املجموعة أفراد لدى السلوكية املشكالت مستوى  خفض في السيكودرامي

ا التجريبية  .البساؤل  هذا صحة يدعم ممَّ

 خفض في السيكودرامي البرنامج وكفاءة فعالية إلى النتائج هذه وتعود       

 بأبعادها اإلعدادية املرحلة طالبات لدى السلوكية املشكالت مستوى 

 املتعددة والتقنيات األساليب ضوء في الكلية املقياس ودرجة الخمسة،

 واملناقشة وقلبها، األدوار لعب: مثل السيكودرامي، البرنامج في املستخدمة

 واألنشطة التقنيات من وغيرها والتعىيى، النفس، ومناجاة الجماعية،

 والعالجية اإلرشادية الطرق  أحد السيكودراما أن باعتبار وذلك الجماعية،

 واملشاعر واملشكالت واألفكار، املشاعر عن الُحر التعبير فرصة توفر التي

 ذلك اسبشعرنا حيث ،(النفس ي اإلسقاط االنفعالي، التنفيس) السلبية

 واألحداث املشكالت، واقع من تمثيلية ألدوار الطالبات لعب خالل من

دَن  االجتماعية، الحياة أو املدرسية، البيئة في املعاشة ِ
 
 خالل ويُؤك

 املعاشة، حياتهنَّ  واقع من هي األدوار هذه أن على الجماعية املناقشات

 والتوجيه التلقين على تعتمد ال التي األساليب من السيكودراما تعتبر كما

ا السوي، السلوك نحو املباشر  والحركة الجسد لغة على تعتمد وإنمَّ

 واالنفعاالت املشاعر عن التعبير في الوجه وتعبيرات والنظرات واإلشارات

 .واملشكالت

  السيكودراما من جعل ما وهذا       
ً
ُز  أسلوبا  التي املميزات من بالعديد َيَتَميَّ

ها في ساهمت
ُّ
َفوق

َ
 املشكالت حدة من التخفيف في عالجي كأسلوب ت

 بين فروق وجدت لذلك اإلعدادية؛ املرحلة طالبات لدى السلوكية

 السلوكية املشكالت مقياس على التجريبية املجموعة درجات متوسط

 األمر البعدي، القياس على املجموعة نفس درجات متوسط وبين القبلي،

ُد  الذي ِ
 
 .املستخدم السيكودرامي البرنامج فعالية ُيؤك

ُر  كما     فسَّ
ُ
مَّ  التي النتائج ت

َ
 الذي االيجابي التفاعل ضوء في إليها التوصل ت

 استجابة خالل من الحظناه وما التجريبية، املجموعة طالبات أبدته

ِض كانت االستجابة وتلك السيكودرامي، للبرنامج املجموعة
 األساس ي املحر 

ر عملية إلحداث ، بالنسبة التغيُّ ُر  كما لديهنَّ ِ
َفس 

ُ
مَّ  التي النتائج ت

َ
 التوصل ت

 اعتمدها التي واألساليب للفنيات والكيفي الكمي التنوع ضوء في إليها

 في تسهم والتي الجلسات، أثناء واستخدمت السيكودرامي، البرنامج

 البرنامج اعتمد فقد الدراسة، لهذه املأمولة األهداف تحقيق

 الفنيات فمن وانفعالية، وسلوكية معرفية فنيات على السيكودرامي

ية البرنامج أعتمدها التي املعرفية ِ
 حيث الجماعية، واملناقشة الحوار فن 

عدُّ 
ُ
  ت

ُ
ية ِ

  الجماعية املناقشة فن 
ٌ
ية ِ

  فن 
ٌ
 كونها الجميي؛ اإلرشاد في أساسية

 ومن الجماعة، أعضاء بين واالتصال التفاعل على أساس ي بشكل تركى

 تقييم ثم ومن القرارات، واتخاذ اآلراء تبادل يتم التفاعل ذلك خالل

ية هذه تبيح حيث النتائج، ِ
 لجميع الفهم على تقوم إرشادية ممارسة الفن 

 من إطار وفي تعليمية، مواقف خالل من الواقع وإدراك املاضية، الخبرات

 عينة أعضاء بين املتبادل والتقبل اآلخرين، مع والتعاون  املتبادل، الحوار

 .التجريبية املجموعة

يات ساهمت كما       ِ
 تعمل والتي املنزلية، الواجبات مثل السلوكية الفن 

 واملراجعة األفكار، مناقشة على التجريبية املجموعة أفراد مساعدة على

ي والتي لها، الدائمة ِ
ؤد 

ُ
 التفكير ُبنية في املعرفية البشوهات إلى بدورها ت

ا  تقابل والتي سوية، الغير السلوكيات على اإلقدام إلى بهم يدفع ممَّ

ية هذه ساهمت كما. بهم املحيطين من بالرفض ِ
 أفراد مساعدة في الفن 

 التي والخبرات املهارات تطبيق من االستفادة على التجريبية املجموعة

 الجماعة إطار خارج العامة الحياتية املواقف وفي الجلسات، في تعلمنها

ده ما وهذا التجريبية، ِ
 
 الجلسات في التحسن بأن  [30]الحبش ي يُؤك

 تم التي املهارات ممارسة يتم لم إذا ضئيل، استمراره احتمال التدريبية

 لذلك -التدريب جلسات خارج -الواقعية الحياة مواقف في عليها التدرب

  التجريبية املجموعة ألفراد يعطي جلسة كل نهاية في
ً
  واجبا

ً
  منزليا

ً
 محددا

مها تم التي املهارات بممارسة فيه يقومون 
ُّ
 جلسة كل داخل واكبسابها تعل

[30.[ 

ُر  كما       ِ
فس 

ُ
 السيكودرامي البرنامج نجاح خالل من النتائج هذه الباحثة ت

 واالنفعالية العقلية والصور  واملهارات، الخبرات نقل في املستخدم

َنها التي واالجتماعية
ْ
َن  التجريبية، املجموعة طالبات َعاَيش

ْ
َعاَيش

َ
 في معها وت

 نقل بوضوح النتائج تكشف حيث الحياة، مواقف إلى اإلرشادي املوقف

َنَها التي اإلرشادية للممارسة اإليجابي األثر
ْ
ارك

َ
ْمَن  ش

َّ
َعل

َ
بَن  منها وت درَّ

َ
 عليها وت

 .واالجتماعية واملدرسية األسرية الحياة في وتعميمها الجلسات، في

 وإن الدراسات، من كثير نتائج به جاءت ملا موافقة النتائج هذه وتأتي

 البرنامج عن تختلف الدراسات هذه في املقدم البرنامج طبيعية كانت

 كان سواء اإلرشادي البرنامج أثر في االتفاق أن إال دراسبنا في املستخدم

 البرنامج من غيرها أو الجميي، اإلرشاد أو االنفعالي، العقالني باإلرشاد

 أساسه في يعتمد السيكودراما في املستخدم البرنامج أن حيث اإلرشادية،

 .املختلفة اإلرشاد ونظريات أساليب كل مكونات على
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 حيث ،(2015السيد،) دراسة نتائج مع الدراسة هذه نتائج وتتفق      

  دالة فروق وجود على نتائجها أسفرت
ً
 التالميذ درجات رتب بين إحصائيا

م صعوبات ذوي 
ُّ
 في االكتئاب مقياس على التجريبية املجموعة أفراد التعل

 .البعدي القياس لصالح والبعدي القبلي القياسين

عُىو  كما       
َ
 النشاطات ألساليب الباحثة استخدام إلى النبيجة هذه ن

 وكذلك املشابك، ونشاط البالون، نفخ نشاط: مثل البرنامج، في الترفيهية

 الجو من الطالبات إخراج على اعتمدنا حيث بالرسم، التعبير أنشطة

 الهدوء من بجو وإبداله بالقلق، املصحوب واملغلق الضاغط املدرس ي

 أنه على دراسته في  [19]عىب أبو إليه أشار ما مع يتفق وهذا والراحة،

، دالة فروق توجد
ً
 متوسطات بين االمتحان، قلق مستوى  في إحصائيا

 املقترح، اإلرشادي البرنامج تنفيذ قبل التجريبية املجموعة درجات

 وذلك اإلرشادي البرنامج تنفيذ بعد املجموعة نفس درجات ومتوسطات

 .البعدي القياس لصالح

 عينة أفراد) للطالبات يبيح السيكودرامي البرنامج أن الباحثة وترى       

، وأفكارهنَّ  مشاعرهنَّ  عن التعبير إمكانية( الدراسة َن  وصراعاتهنَّ
ْ
 ويعش

ْمَن  ما على محتمل عقاب من خوف دون  املشاعر تلك
ُ
 فالطالبات به، ق

َن  قد السلوكية املشكالت ذوات
ْ
رك

ُ
 التمثيل في الدور  اختيار حرية لُهنَّ  ت

  التلقائي
ً
 على جديد من وَيْعشَنها السارة، غير خبراتهنَّ  َيسترِجْعَن : مثال

 انفعاالتُهنَّ  أمام السبيل يخلي التلقائية مبدأ وحسب هنا ولكنه املسرح،

  الخبرات لتلك تعرضهنَّ  وقت َحِسْبَنها أن سبق التي
ً
 ينجم قد مما خوفا

  الدور  فلعب سلبي، سلوك عنها
ً
 عن للتنفيس للطالبات الفرصة يبيح: مثال

 ثم ومن بالنقص، وشعور  وغضب، مخاوف، من املكبوتة مشاعرهنَّ 

ْعَن 
َ
رَن  لم بأفكار التصريح الطالبات اْسَتط ِ

 وكذلك قبل، من عنها ُيعب 

 على شجعهنَّ  ما وهذا العادية، َحياِتِهنَّ  في قبل من بها َيُقْمَن  لم مواقف

  لديِهنَّ  جعل مما الجلسات؛ لحضور  وااللتزام املداومة
ً
  اتجاها

ً
 نحو ورغبة

 .السيكودرامي البرنامج جلسات؛

 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد هل :الثاني بالسؤال املتعلقة النتائج

 أبعاد في والضابطة التجريبية املجموعتين أفراد درجات متوسطات

 على املقترح السيكودرامي البرنامج تطبيق بعد السلوكية املشكالت مقياس

  التجريبية؟ املجموعة أفراد

 الداللة بحساب الباحثة قامت البساؤل  هذا صحة من وللتحقق

 التجريبية املجموعة لدرجات الرتب متوسطات بين للفروق اإلحصائية

 – مان) اختبار باستخدام السلوكية املشكالت مقياس على والضابطة

 (.0.01) داللة مستوى  عند( وتني

 5 جدول 

 (وتني – مان) اختبار  باستخدام والضابطة التجريبية املجموعة ألفراد السلوكية املشكالت مقياس ألبعاد البعدي القياس متوسطات بين الفروق

 قيمة u العدد متوسط الرتب املجموعة البعد
مستوى 

 الداللة
 اتجاه الفروق

 السلوك الفوضوي 
 10 15.5 تجريبية

 فروق لصالح التجريبية 0.00 0.00
 10 5.5 ضابطة

 السلوك العدواني
 10 15.5 تجريبية

 فروق لصالح التجريبية 0.00 0.00
 10 5.5 ضابطة

 السلوك الذاتي
 10 15.5 تجريبية

 فروق لصالح التجريبية 0.00 0.00
 10 5.5 ضابطة

 السلوك االنسحابي
 10 15.5 تجريبية

 فروق لصالح التجريبية 0.00 0.00
 10 5.5 ضابطة

 سلوك القلق
 10 15.5 تجريبية

 فروق لصالح التجريبية 0.00 0.00
 10 5.5 ضابطة

 الدرجة الكلية
 10 15.5 تجريبية

 فروق لصالح التجريبية 0.00 0.00
 10 5.5 ضابطة

 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود( 5) الجدول  نتائج من يتضح     

 مقياس أبعاد في والضابطة التجريبية، املجموعة درجات رتب متوسطات

 بعد للمقياس الكلية الدرجة رتب متوسط في وكذلك السلوكية، املشكالت

 حيث التجريبية، املجموعة لصالح وذلك السيكودرامي، البرنامج تطبيق

 بلغت بينما ،(5.5) الضابطة للمجموعة الرتب متوسطات بلغت

 ،(U=0) قيمة وبلغت ،(15.5) التجريبية للمجموعة الرتب متوسطات

 قيمة من أقل وهي( 0.00) يساوي  داللة مستوى  أو احتمالية وقيمة

 إحصائية داللة ذات فروق توجد وعليه ،( α= 0.01) الداللة مستوى 

 التجريبية املجموعة أفراد بين( α = 0.01) الداللة مستوى  عند

 املشكالت خفض في السيكودرامي البرنامج تنفيذ بعد والضابطة

ا التجريبية املجموعة لصالح وذلك السلوكية،  صحة تحقق إلى يشير ممَّ

 .البساؤل  هذا

 حيث الدراسات، من كثير نتائج به جاءت ملا موافقة النتائج هذه وتأتي      

 ودراسة ، [16]حطب أبو دراسة نتائج مع البساؤل  هذا نتائج تتفق

 ودراسة ،[18] الرزاق، عبد ودراسة ، [27]لحويدك ودراسة ، [28]محمود

 الدراسات هذه وجميع ، [25]شحادة ودراسة ، [24]والجوالدة الرمامنة

 التجريبية املجموعة بين إحصائية داللة ذات فروق وجود على اتفقت

 . اإلرشادية للبرامج تطبيقها عند التجريبية املجموعة لصالح والضابطة

  ــــ وتشير     
ً
 السيكودرامي البرنامج وفعالية كفاءة إلى النتائج هذه ــــ أيضا

ةِ  من التقليل في الدراسة في املستخدم  بأبعادها السلوكية املشكالت ِحدَّ
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 البرنامج تطبيق تم الالتي التجريبية املجموعة ألفراد الخمسة

، السيكودرامي  املشكالت أبعاد في تحسٍن  أيُّ  يطرأ لم حين في عليِهنَّ

ُر  هذا على وبناءً . الضابطة املجموعة ألفراد السلوكية ِ
َفس 

ُ
 هذه الباحثة ت

 املجموعة أفراد له تعرَّض الذي السيكودراما برنامج بطبيعة النتائج

يات وتعدد الضابطة، املجموعة أفراد له يتعرَّض ولم التجريبية، ِ
 فن 

 مع تبناسب ومترابطة متكاملة، إرشادية منظومة شكل في البرنامج

 حيث السلوكية، ومشكالتهنَّ  التجريبية املجموعة أفراد خصائص

ية ساهمت ِ
 وتدعيم تقوية على لتعمل املتعددة بأشكالها التعىيى فن 

 والتي اإليجابي، بالسلوك املبسمة الجديدة السلوكية املمارسات وتثبيت

 مع يتفق وهذا التجريبية، املجموعة أفراد قبل من مارساتهاوم تعلمها تم

يات أكثر من التعىيى" أنَّ  ِمْن   [31]بطرس إليه أشار ما ِ
 السلوكي العالج فن 

،
ً
 في طريقته وتتلخص والتربوي، املدرس ي املجال في وخاصة استخداما

 تقوية بهدف معنوي؛ تعىيى أو رمىية، معىزات أو مكافآت، تقديم

د لدى السلوكيات
َ
رش

َ
 [.31"]املْست

ية ساهمت كما       ِ
جة فن 

َ
 أتاحت التي السلوكية النماذج توفير في الَنْمذ

  التجريبية املجموعة ألفراد
ً
  مجاال

ً
 واالستماع، للمشاهدة، مناسبا

 املالحظ السلوكي النموذج وتمثل والتأثير، والتأثر والتعاطف، واملشاركة،

ا رَّ  ممَّ
َ
ث
َ
  أ

ً
، أنماط على إيجابيا  النماذج عرض توظيف تم وقد سلوكِهنَّ

 يتم مهارات أو معلومات تقدم التي السلوكية النماذج قدمت بحيث

 وأحاديث معرفية، ومفاهيم ذهنية، صور  إلى تحويلها أو استخدامها

ر داخلية ِ
 
ؤث

ُ
  ت

ً
 التخلص في التجريبية املجموعة أعضاء سلوك على إيجابيا

 يغلب جديدة سلوكية أنماط واكبساب السيئة، السلوكية املمارسات من

 . واالتىان البسامح عليها

ية توظيف تم كما     ِ
 وإزالة العضالت، إرخاء على لتعمل االسترخاء فن 

 املكبوتة، الطاقات وتحرير النفسية، القوة وتنمية العضلية، التوترات

م وكان
ُّ
ية لتعل ِ

ثٌر  وممارسته االسترخاء فن 
َ
 أفراد شخصيات على ايجابٌي  أ

 واللياقة العقلية، املرونة اكسابهنَّ  في ساهم حيث التجريبية، املجموعة

 والحركية؛ الجسمية الجوانب توازن  في وساهم واالنفعالية، االجتماعية

 الذاتية، الكفاءة مستوى  وارتفاع النفسية، القوة من مىيٍد  إلى أدى مما

 التجريبية املجموعة فرادأ إدراك في الفنية هذه وممارسة تعلم ساهم كما

 بالهدوء، املرتبطة واملشاعر بالتوتر، املرتبطة املشاعر بين للفرق 

 .الحالتين بين والتمييز واالرتخاء، واالتىان،

 نفسية أجواء توفير في الجماعية واملناقشات املحاضرات ساهمت كما     

واتِهنَّ  عن الطالبات خاللها من َعبرَّت صحية واجتماعية
َ
 ومشاعرِهنَّ  ذ

،  اإليجابي، التواصل على وقدرتِهنَّ  بأنفسِهنَّ  ثقتُهنَّ  وازدادت وأفكارِهنَّ

 تنمية في ساهمت كما معهم، والتعاطف والتعاون  واآلخرين، ذواتهنَّ  وفهم

 مهارات اكبساب وفي والجماعية، الفردية باملسؤولية شعورِهنَّ 

 كان كما بإيجابية، للعمل ودفعتها اإليجابية القوى  وحررت اجتماعية،

 ومهارات؛ وأفكار معارف اكبساب في ايجابٌي  أثٌر  اآلراء وتبادل للمناقشات

 املمتلكات، نحو السلبي والسلوك واملشاعر األفكار تعديل في ساهمت

 .الخارجية والبيئة املدرسة بيئة ونحو اآلخرين، ونحو الذات ونحو

يات من املتكاملة املنظومة هذه على البرنامج هذا اعتماد فإن وبالتالي ِ
 الفن 

الة ؛ الفعَّ
ً
 املشكالت وأشكال أسباب وتداخل تعقد مواجهة ساهم إرشاديا

ا التجريبية املجموعة أفراد لدى السلوكية  في وكفاءته فعاليته إلى أدى ممَّ

ةِ  من التقليل  . السلوكية املشكالت ِحدَّ

 السيكودرامي للبرنامج فعالية توجد هل :الثالث بالسؤال املتعلقة النتائج

ةِ  خفض في  اإلعدادية؟ املرحلة طالبات لدى السلوكية املشكالت ِحدَّ

ةِ  خفض في السيكودرامي البرنامج فعالية عن للكشف  املشكالت ِحدَّ

 استخدام إلى الباحثة عمدت التجريبية املجموعة أفراد لدى السلوكية

 البرنامج تطبيق تأثير حجم قياس خالله من يمكن إحصائي أسلوب

 والبعدي القبلي القياس في التجريبية العينة أفراد على السيكودرامي

: التالية املعادلة خالل ومن( Eata – ايتا) اختبار باستخدام والتببيي

+df2/(t2=t2η) 

 6 جدول 

 " Eata – ايتا" اختبار  باستخدام السلوكية املشكالت خفض على السيكودرامي البرنامج تطبيق تأثير 

قيمة   البعد Eata   مربع  التأثير 

 كبير 0.936 0.968 السلوك الفوضوي 

 كبير 0.832 0.912 السلوك العدواني

 كبير 0.814 0.902 السلوك الذاتي

 كبير 0.886 0.941 السلوك االنسحابي

 كبير 0.933 0.966 سلوك القلق

 كبير 0.945 0.972 الدرجة الكلية

 فعالية يقيس والذي إيتا، معامل مربع أن السابق الجدول  من يببين      

ةِ  خفض في السيكودرامي البرنامج  أفراد لدى السلوكية املشكالت ِحدَّ

 تأثير له البرنامج أن أي ،(0.945 - 0.814) بين يتراوح التجريبية املجموعة

ال ةِ  خفض في فعَّ  .التجريبية املجموعة أفراد لدى السلوكية املشكالت ِحدَّ

ر       ِ
فس 

ُ
رضَن  الذي السيكودراما برنامج بطبيعة النتائج هذه هنا ون  له تعَّ

رضَن  ولم التجريبية، املجموعة أفراد  الضابطة، املجموعة أفراد له يتعَّ

 تم التي العلمية األسس من مجموعة على لبنائه يرجع البرنامج نجاح ولعل

 أفراد) للطالبات واالجتماعية النفسية الخصائص مراعاة خاللها من

يات إلى السيكودراما برنامج نجاح يرجع كما ،(التجريبية املجموعة ِ
 الفن 

يات من العديد على البرنامج اشتمل حيث عليها، اشتمل التي ِ
 كان التي الفن 

 املجموعة طالبات لدى السلوكية املشكالت مستوى  خفض في بالغ أثر لها

ية فكان التجريبية، ِ
 طبيعة على التعرف في بالغ أثر الدور  لعب لفن 

 بأداء فقيامهنَّ  التجريبية، املجموعة طالبات منها تعاني التي املشكالت

نَّ  التي السلوكية املشكالت أدوار
َ
ة بصورة الباحثة أمام منها عان  من حيَّ

  أكثر الباحثة جعلت التي التقنيات من وغيرها الدور، لعب خالل
ً
 فهما

 
ً
. املشكالت لهذه حلول  إيجاد في لها وسهل املشكالت، هذه بطبيعة ووعيا
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نية أن .Baim et al [32] إليه ذهب ما مع ذلك ويتفق ِ
 
 تعد الدور  لعب ف

 منها يعاني التي املشكالت على التعرف خاللها من يمكن أساسية فنية

 [.32] لها الحلول  إيجاد ثم ومن املسترشد،

ية ساهمت كما        ِ
 التجريبية املجموعة أفراد مساعدة في الدور  لعب فن 

 التوتر اسبثارة على تعمل ملواقف تعرضهنَّ  خالل من سلوكهم ضبط على

 قامت حيث سوية، غير بطريقة للسلوك وتدفعهنَّ  لديهنَّ  االنفعالي

 املواقف بعض بتمثيل التجريبية املجموعة أفراد بمشاركة الباحثة

 لتحديد املناسبة الراجعة التغذية تقديم ثم ومن أدوارها، وأداء املعاشة

عد   والسلبية، االيجابية السلوكيات
ُ
ية هذه وت ِ

يات من الفن  ِ
 تعمل التي الفن 

 تعلم إلى تدفعه ثم ومن بمشكلته، إدراكه وتنمية املسترشد، وعي زيادة على

 اإلرشادية األساليب من الدور  لعب أن" [33] عقل ويذكر الجيد، السلوك

 وتحقق جديد، من واالجتماعي النفس ي املجال وتنظيم بناء فيها يعاد التي

 األسلوب هذا ويتم الجديد، السلوك تعلم ثم ومن بمشكلته، االسببصار

 التمثيل خالل من يتم كما معينة، أدوار بتمثيل املسترشد قيام خالل من

 وينفس التمثيلي، الدور  شخصيات على ويسقطها مشاعره، عن للكشف

 وصراعاته اتجاهاته عن ويعبر بذاته، وسيببصر انفعاالته عن

 [.33"]ودوافعه

ية ساهمت كما     ِ
 في التحليلي لالتجاه تنتمي التي االنفعالي التنفيس فن 

 وإخراج التجريبية، املجموعة أفراد لدى االنفعالية الشحنات تفريغ

 االنفعاالت، من الذات وتطهير املكبوتة، املؤملة السابقة الخبرات

 عملت وبذلك الُحر، التداعي طريق عن بها املرتبطة واملشاعر والتوترات

ية ِ
 التعامل ثم الذات تطهير ثم االنفعاالت تفريغ االنفعالي التنفيس فن 

 العديد االنفعالي التنفيس فنية وتأخذ الحالي، السلوك دوافع مع الواعي

 وطويل حقيقي ضحك صورة في أو بكاء، صورة في يكون  فقد األشكال من

عدُّ  وهكذا األمد،
ُ
 مساعدة خاللها من يمكن طريقة النفسية الدراما ت

 في مساعدته طريق عن بها يشعر التي الضغوط من التخلص في الفرد

 . مشكالت أو مشاعر من بداخله يجيش عما التعبير

 السيكودراما حول  والتربوي  النفس ي األدب مع النتائج هذه تتفق وبذلك      

 في املباشر والتوجيه التلقين على يعتمد ال فاعل إرشادي كأسلوب

ةِ  من التخفيف  استخدمت والتي واالنفعالية، السلوكية املشكالت ِحدَّ

ةِ  لخفض أساسية كأداة السيكودراما : مثل املشكالت من العديد ِحدَّ

 [23]الطباع ودراسة ـ، [21] الواحد عبد ودراسة ، [18]املعاطي أبو دراسة

 وكذلك ، [26]املالكي ودراسة ، [24]والجوالدة الرمامنة دراسة وكذلك ،

 .[29] السيد،=) دراسة وكذلك ، [27]لحويدك) دراسة

 األجواء إلى السيكودرامي البرنامج فعالية استمرارية الباحثة تعىو  كما       

 أشعرهنَّ  الذي اآلمن النفس ي واملناخ الجلسات، سادت التي اإليجابية

 تفاعل إلى إضافة والتأثر، والتأثير اإليجابية واملشاركة والثقة باالنتماء

 واالنتظام الحضور  على وحرصهنَّ  االيجابي التجريبية املجموعة أفراد

 هذا من واالستفادة املشاركة في الصادقة ورغبتهنَّ  مهامهنَّ  بأداء وإلتزامهنَّ 

 هذا ويتفق البعض، بعضهنَّ  مع واندماجهنَّ  وتعاطفهنَّ  وتعاونهنَّ  البرنامج،

 اآلخرين مع متحد بأنه شعر إذا الفرد: "أن من( أدلر) إليه أشار ما إلى

 الحياة، مشاكل من التغلب على محاوالته مع بشجاعة يعمل أن يستطيع

  يملكون  ال الذين فاألشخاص
ً
 يصبحون  االجتماعي باالهتمام شعورا

 
ً
 [.34] "اجتماعيا فيهم مرغوب غير أشخاصا

 تعديل في وكفاءته السيكودرامي البرنامج فعالية استمرار الباحثة وترى 

  ــــ يرجع منها والتقليل السلوكية، املشكالت
ً
 السلوك مرونة إلى ــــ أيضا

 . والتغيير للتعديل وقابليته اإلنساني

 توصياتال. 6

 : يلي بما الباحثة توص ي الدراسة نتائج ضوء على

 على للتعرف الذكور  من عينة على الحالي السيكودرامي البرنامج تطبيق_ 

 .املستهدفة الفئة جنس ضوء قي البرنامج أثر

 للمراهقين؛ السيكودرامي كالبرنامج الجماعية اإلرشادية البرامج تفعيل_ 

 االنفعالي التفريغ على يعمل الذي املنظم النفس ي التدريب بمثابة لتكون 

 أساليب املمارسة خالل من يجد وأن الدفينة، واملشاعر املكبوتة للطاقات

 األحاسيس تعىيى على والعمل املعاشة، املواقف عن للتعبير جديدة

 .السلبية واألحاسيس العواطف من ويقلل االيجابية،

 على قائم برنامج أهمية إلى التربوي  الحقل في املسؤولين نظر توجيه_ 

. _ واالنفعالية السلوكية املشكالت من العديد على التغلب في السيكودراما

 برعاية واملهتمة التربوية باملؤسسات الحالي السيكودرامي البرنامج تطبيق

 منه يستفيد أن يمكن حتى والسلوكية؛ الدراسية املشكالت ذوي  الطالب

 واملدرسية السلوكية املشكالت ذوي  الطالب من عريض قطاع
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