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فاعلية برنامج إرشادي قائم على السيكودراما في خفض مستوى القلق وتحسين تقدير الذات 
 لدى عينة من النساء المهمشات بمحافظة العاصمة عمان/االردن

 آالء ديرانية
 *د. سامي ملحمأ.

 ملخص:
 خفض في السيكودراما على قائم إرشادي برنامج فاعلية عن الكشف إلى الدراسة ذهه هدفت

 عمان.تشكلت العاصمة بمحافظة المهمشات النساء من عينة لدى الذات تقدير وتحسين القلق مستوى 

 انطبقت ممن عمان العاصمة ظةمحاف في المهمشات النساء من مهمشة سيدة (02) من الدراسة عينة

 مجموعتين: إلى عشوائيا   توزيعهن تم ف التجريبية. الدراسة في المشاركة على ووافقن ة،الدراس نعليه

 للبرنامج التجريبية المجموعة وخضعت مهمشة. سيدة (22) منهما كل تضم وضابطة تجريبية

 تطبيق وتم معالجة. ألية الضابطة المجموعة من المهمشات النساء تخضع لم بينما اإلرشادي

 أفراد وعلى وبعديا   قبليا   مرتين والضابطة التجريبية المجموعتين أفراد على الذات تقديرو  القلق مقياسي

 المجموعة على تطبيقه تم الذي البرنامج أثر على للتعرف وذلك المتابعة. في التجريبية المجموعة

 رجاتد متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود المشترك التباين تحليل أظهر وقد التجريبية.

 إذ الذات، وتقدير القلق مقياسي على والمتابعة البعدي القياسين في والضابطة التجريبية المجموعتين
 على الدرجة في وارتفاعا   القلق مقياس على الدرجة في انخفاضا   التجريبية المجموعة أفراد أظهر

   الضابطة. المجموعة أفراد مع بالمقارنة الذات تقدير مقياس
اضططرا  ييطا التوحطد، الصطحة النفسطية، األنشططة الترفيهيطة، برنطامج تطدريبي،  تاحية:الكلمات المف

 النساء المهمشات. الذات،تقدير  القلق، ،برنامج السيكودراما استبيان نقاط القوة والضعف.
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The Effectiveness of a Counseling Program Based on Psychodrama in 

Reducing Anxiety Level and Improving Self – Esteem among 

Marginalized Women in Amman Capital City  

 

ALaa B. Diraneieh 

*Sami M. Milhem .Prof 

 

Abstract: 
The purpose of this study was to investigate the effect of a counseling 

program based on psychodrama in reducing anxiety level and improving 

self – esteem among a sample of marginalized women in Amman Capital 

City.  

To achieve the study aim (40) marginalized women from Amman 

Capital City. Who met the conduct disorder diagnosis criteria and agreed 

to participate in the study, were chosen as a study sample. The (40) 

marginalized women were randomly distributed equally to experimental 

and control group.  

The experimental group was exposed to the counseling program, 

while the control group was not exposed to any treatment. Manifested 

anxiety and self – esteem scales were administered three times (pre, post 

and follow – up) to the experimental and control groups to investigate the 

effect of the program. Results revealed that there are significant 

differences between experimental and control groups on both self – esteem 

and level of anxiety grades in favor of experimental group on both and 

follow – up measures.  

Keywords: Psychodrama, Anxiety, Self – eesteem, Marginalized women. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Jordan \Amman Arab University \Faculty of Educational Sciences 



 .2222 (،1ملحق ) ،الثاني األردنية، المجلد السابع، العددلة التربوية مجال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

39 

 :مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية
 فيمن البرامج والفعاليات المساعدة  ا  عديدين أن هناك من الخبراء والمتخصص كثيريرى 

تخفيا حدة االضطرابات النفسية ومشاعر القلق، وأن إحداث التغير النفسي واإليجابي، ال يتم إال 
من خالل برامج وفعاليات متعددة تتعلق باإلرشاد والعالج النفسي، ألنه يتطلب المواجهة العلمية 

والذي بدوره يؤدي إلى  كما يتطلب استمرار التوافق النفسي معه، لما يتمخض عنه هذا التغيير،
خفض مؤشرات القلق، وهذا ما تطمح إليه الدراسة الحالية خاصة فيما يتعلق بالنساء المهمشات، 
واللواتي يعشن ظروفا  اقتصادية وإنسانية صعبة. هذا بدوره يسلط الضوء على أهمية البرامج 

من القضايا التي تتعلق ببعض االضطرابات  عديدال معالجة والفعاليات اإلرشادية في مج
 والمشكالت السلوكية وعلى رأسها القلق. 

من أنشط الفعاليات في  ُتعد إذويعد العالج بالسيكودراما من أهم العالجات في هذا المجال 
ى شكل الوصول إلى أعماق النفس. فالسيكودراما كلمة مركبة تعني الدراما النفسية، وهي تطلق عل

من أشكال المعالجة النفسية من خالل التقنيات المسرحية وعلى استخدام المسرح كوسيلة تربوية 
. وأول من استخدم هذه التسمية (American Psychiatric Association, 2000)وعالجية 

ترشد يتم استخدام التكنيكات الدرامية والتي يقوم فيها المس إذهو الطبيب النفسي الروماني مورينو 
بتمثيل أدوار قد تتعلق بالماضي أو بالحاضر أو مواقف حياتية مستقبلية متوقعة، في محاولة 

 (.Leqerstee & Tulen 2010للحصول على فهم أكثر عمقا  )
أن السيكودراما تحاول أن تمسك بالمحفزات إلى ( (Holmes, 2006هولمز  وأشار

أن أحداثا  تنطوي على داللة وقيمة يتم تمثيلها  اآلخر، ذلك رؤية والدفاعات التي يمكن من خاللها
على المسرح أو يعاد تمثيلها، ومن ثم تساعد األفراد على أن يدركوا مشاعرهم الدفينة والتعبير عنها 

هي  ةتتميز السيكودراما بطبيعة تفعيليبحرية كاملة، وتشجيع القيام بمسالك جديدة أكثر فاعلية. و 
 ,Schattner&Courney) للرغبة في الواقع ال في المتخيل جوهر ما يعيشه المريض تحقيقا

أن المعالجة الدرامية بوسائلها المتنوعة تشكل عالجا قيما حتى لبعض األمراض  إذ ،(2001
العقلية الحادة. لكنها تؤثر بشكل أفضل في حاالت الناس المنطوين عن الحياة، فكثيرون أولئك 

بب مرورهم بأحداث سيئة، وهم بالتالي يكونون شبه مشوشة بس باآلخرينالذي تكون عالقاتهم 
أسرى لعاداتهم السلبية هذه، فتدريبهم على العفوية في التمثيل المسرحي يمكنهم من التخلي عن 
شخصياتهم المزيفة والعودة إلى العالقات الطبيعية وهنا تأتي أهمية استخدام السيكودراما في 
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 مشكالتنفسية مثل التردد والقلق والخجل وغيرها من ال تمشكالمعالجة التالميذ الذين يعانون من 
 النفسية، وألهميتها هذه ُيبق على كثير من الذين يعانون من هذه الحاالت وخرجوا بنتائج جيدة

(Sun, Ping – Yan, 2003) . 
وقد حظي موضوع القلق باهتمام كثير من الباحثين في الفلسفة وعلم النفس والصحة 

" أول مقال متخصص عن القلق Soren Kierkeqaardالفيلسوف الدنماركي "النفسية، وقد نشر 
م، وحدد فيه مفهوم القلق وميز بين القلق والخوف، وصنف القلق إلى نوعين هما: قلق 1844عام 

عام، وقلق العصا ، وكان لط "فرويد " مؤسس مدرسة التحليل النفسي الفضل الكبير في توجيه 
لق ودوره في حياة الفرد وصحته النفسية، ومع بداية الخمسينات من علماء النفس إلى أهمية الق

 Janetنشرت " )1251(القرن الماضي نشطت حركة البحوث التجريبية عن القلق، ففي عام 

Taylor مقياس القلق الصريح، ثم انتشرت عدة مقاييس وبحوث وكتب حول موضوع القلق مما "
 (. jbr,1992نسان)االالموضوع وتأثيراته البالغة في حياة يدل على زيادة اهتمام علماء النفس بهذا 

القلق بأنه شعور بالخوف والتوتر وإدراك متنام بوجود تهديدات غامضة موجودة في يعرف و 
 (  Riskind, Alloy and Manos, 2005المستقبل )

ض ويعد القلق ذا أهمية بارزة ألنه المفهوم المركزي في علم االضطرابات النفسية والعر 
 American Psychiatric)المشترك في االضطرابات النفسية وفي أمراض عضوية شتى 

Association, 2000).  وقد أشارت دراسات(Zoccolillo) ( المشار إليها فيAl-

Dhib,1999 فكلما ارتفع مستوى القلق  الذات،( إلى ان القلق متغير له أثره السلبي على تقدير
قد ثبت أن درجة تقدير الفرد لذاته تتحدد بمقدار خلوه من القلق، وعدم انخفض تقدير الفرد لذاته. و 

ن القلق هو القاسم المشترك األعظم في االضطرابات النفسية، والقلق هو فإلذا االستقرار النفسي. 
الحالة التي يشعر بها الفرد إذا تهدد أمنه أو تعرض للخطر أو لقي إهانة أو حبط مسعاه أو وجد 

القلق من أكثر التعبيرات الشائعة في مجال علم النفس عموما   ُيعدصراعي حاد، و  نفسه في موقف
 (Eiwad Allah,2008والكتابات الخاصة بمجال الصحة النفسية بوجه خاص )

عود الكبت بدال  من التقدير الواعي لظروف الحياة وعدم تقبل مد الحياة وجزرها. كما يؤدي يو 
يبيعة التهديد الخارجي الذي يواجه الفرد أو لطبيعة الضغوط القلق وذلك بسبب  إلىفشل الكبت 

 (.Zaqut,2018الداخلية التي تسببها رغبات الفرد الملحة)
أنه مجموع مشاعر الفرد التي يكونها عن ذاته بوصفه لتقدير الذات  Wiznerعن وقد ورد 
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 –جديرة بالمحبة  –لذات بما في ذلك الشعور باحترام الذات وجدارتها، وهو ما يعني االقتناع بأن ا
 جديرة باألهمية. وأن لدى األفراد كفاية لتدبر أنفسهم وبيئتهم، وأن لديهم شيئا يقدمونه لآلخرين

(Baumeister, 1993, 2005). 
ويختلف تقدير الفرد لذاته في المواقف المختلفة تبعا لتغير مفهومه عن ذاته من خالل 

يل الفرد إلى مقارنة نفسه بمن حوله عند تقديره لذاته. عالقاته الشخصية باآلخرين. وعادة ما يم
وأنه يقدر ذاته بدرجة عالية إذا كانت هذه العالقة ايجابية، ويقدر ذاته بشكل سلبي إذا كان تقدير 

  (.Ramadan,2000اآلخرين له سلبا في هذا الموقف )
األيفطال او المرضطى  تقطوم علطى أداء إذالسيكودراما أحد أساليب العطالج النفسطي الجمعطي  ُتعد

تمثيطل المرضطى لهطذه األدوار يعيطدون تطاريخ مشطكالتهم.  فطي أثنطاءلمجموعة من األدوار المسرحية. و 
ونتيجطططة لطططذلك يحطططدث التنفطططيس االنفعطططالي واإلحسطططاس بالراحطططة مطططن خطططالل الحطططديث عطططن أنفسطططهم فطططي 

 . (Landy, 2006)شخص الممثل فضال عن زيادة معرفتهم لذواتهم 
ودراما تقنيات استخدام الجسد والحركطة واإليمطاءة فطي التعبيطر. ممطا يجعلهطا لغطة وتتضمن السيك

المرضطى )الممثلطون( أدوارهطم  ؤديعالمية واسلوبا عالجيا يناسب جميع الفئات العمرية المختلفطة. ويط
بطريقططة تلقائيططة عططن أحططداثهم اليوميططة، أو موضططوعات مقترحططة مططن المشططاهدين. وبعططد انتهططاء التمثيططل 

المشطططاهدون )الجمهطططور( فطططي مناقشطططة تلطططك األحطططداث. ووجطططد مورينطططو ان كطططال مطططن المرضطططى يشطططترك 
والمشاهدين يكتسبون من ذلك تفريغا وتنسيقا لمشاعرهم الداخلية. وقد أدى هذا المسرح التلقطائي إلطى 
تصططططميم السططططيكودراما كطريقططططة عالجيططططة مططططن اجططططل التعبيططططر عططططن المشططططاعر بطريقططططة دراميططططة وثقافيططططة 

(Corey, 2009) . 
وقد أشار مورينو إلى التلقائية في السيكودراما مجيبا عن سؤال فرويطد مؤسطس مدرسطة التحليطل 

تأتي بالناس إلى مكتبك لتضعهم فطي  أنكالنفسي عما يفعله قائال: " أنا ابدأ من حيث انتهيت أنت، 
أحالمهم، أما موقف مصطنع، أما أنا فاقابلهم في الشارع وفي منازلهم وبيئتهم الطبيعية، أنت تحلل 

 & Moreno) ن الططدورؤدو أنططا فططأعطيهم الشططجاعة ليحلمططوا مططن جديططد، إننططي اعلططم النططاس كيططا يطط

Moren,1985) وقد حدد مورينو أربعة أنواع للدور هي: 
  .للطفل وعالقته بأمه التي تتضمن دور األكل والنوم.... الخ 

  بشخصيات خارج ذاته.ة األدوار الفسيولوجياألدوار الخيالية والدرامية من خالل صلته 

  األدوار القائمططة علططى العالقططات الواقعيططة مططع اآلخططرين، العائلططة، الجططنس اآلخططر، األدوار المتعلقططة
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 بالعمل. 

  الفططرد خططارج  أداءاألدوار الثقافيططة التططي تحططددها متطلبططات بيئيططة محططددة، والتططي تشططير إلططى يريقططة
 إيار أسرته وجنسه وعمله. 

 مشكلة الدراسة وفرضياتها 
لقد أصبحت األمراض النفسية من أكثر األمراض  انتشارا   وأن المجتمعات تمر من وقت 

من المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية وانتشار األزمات، والكوارث،  عديدإلى آخر ب
يطلق على  بعضهموالحرو ، والصراعات فيما بينها، والتي تترك آثارها على األفراد، مما جعل 

من البرامج  عديدمن الخبراء والمتخصصين أن هناك  كثيرعصر عصر القلق ويرى هذا ال
ر يتخفيا حدة االضطرابات النفسية ومشاعر القلق، وأن إحداث التغي فيوالفعاليات المساعدة 

النفسي واالجتماعي اإليجابي، ال يتم إال من خالل برامج وفعاليات متعددة تتعلق باإلرشاد والعالج 
من أنشط الفعاليات في  عديُ  إذالعالج بالسيكودراما من أهم العالجات في هذا المجال  عديُ النفسي و 

إن الغرض من الدراسة الحالية هو الكشف عن فاعلية برنامج إرشادي  .الوصول إلى أعماق النفس
مستوى القلق االجتماعي لدى النساء المهمشات في محافظة  في خفضيستند إلى السيكودراما 

الغرض من الدراسة الحالية هو الكشف عن فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى  نعمان، إالعاصمة 
مستوى القلق االجتماعي لدى النساء المهمشات في محافظة العاصمة  في خفضالسيكودراما 

 عمان.
 مبررات الدراسة

بالنظر لندرة البرامج الموجهة نحو عالج مشكالت القلق وتقدير الذات لدى النساء  
همشات في األردن. فقد حاولت هذه الدراسة تطوير برنامج إرشادي جمعي يستند إلى الم

السيكودراما وفحص فاعليته في خفض مستوى القلق وتحسين تقدير الذات لدى عينة من النساء 
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين تقدير الذات  عمان،المهمشات في محافظة العاصمة 

 ن وخفض مستوى القلق لديه
 فرضيات الدراسة

 :اآلتيةتم اشتقاق الفرضيات  الرئيسلإلجابة عن سؤال الدراسة  
( بين متوسطي درجات أفراد a=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .1

المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي على مقياس القلق 
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 البرنامج اإلرشادي المستند إلى السيكودراما. يعزى لفاعلية

( بين متوسطي درجات أفراد a=0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال .2
المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي على مقياس تقدير 

 إلى السيكودراما.الذات يعزى لفاعلية البرنامج اإلرشادي المستند 

بين متوسطي درجات أفراد  (a=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3
المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس القلق يعزى لفاعلية البرنامج 

 اإلرشادي المستند إلى السيكودراما.

بين متوسطي درجات أفراد  (a=0.05)ى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  .0
المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس تقدير الذات يعزى لفاعلية 

 البرنامج اإلرشادي المستند إلى السيكودراما.

 مصطلحات الدراسة: 
 البرنامج اإلرشادي Counseling program :جطراءات يعرف إجرائيطا  بأنطه: مجموعطة مطن اإل

والخططدمات اإلرشططادية المباشططرة وغيططر المباشططرة المخطططط لهططا، والططذي مططن المتوقططع أن يططؤدي إلططى 
التخفيا من مستوى القلق وتحسين تقدير الذات بقدر اإلمكطان فطي نهايطة مطدة البرنطامج. وتعتمطد 
 هذه األنشطة على السيكودراما، القصص، المناقشات والمحاضرات وقد تكطون البرنطامج فطي هطذه

 122جلسطططات أسطططبوعيا وكانطططت كطططل جلسطططة ال تتجطططاوز  ثطططالثجلسطططات بواقطططع  عشطططرالدراسطططة مطططن 
 دقيقة.

 السيكودراما  :Psychodramجننجز  عرف(Jennungs, 1998)  السيكودراما بأنها: " شطكل
مطططن أشططططكال المعالجطططة النفسططططية مططططن خطططالل المسططططرح، ومطططا يتعلططططق بططططه. الطططدراما والتمثيططططل الحركططططي 

وتعططرف إجرائيططا  خدام التقنيططات المسططرحية كنططوع مططن أنططواع العططالج النفسططي. والعططايفي، وعلططى اسططت
بأنها عالج نفسي جماعي من المتوقع ان يؤدي إلى كسر الحواجز والتفاعل بكطل حريطة وعفويطة 

ر النفسطططي فطططي حيطططاة كطططل امطططرأة مطططنهن بطططدون اإلحسطططاس بطططالتهمي  او يطططوإبطططداع للوصطططول إلطططى التغي
 االنتقاد.

 القلققق Anxiety :شططعور بططالخوف والتططوتر وإدراك متنططام بوجططود تهديططدات غامضططة موجططودة  هططو
الدرجطة التطي ب . ويعطرف القلطق إجرائيطا  (Riskind, Alloy,& Manos, 2005)فطي المسطتقبل 

 الذي تم تطويره ألغراض هذه الدراسة. يحصل عليها المفحوص على مقياس القلق 
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  تقدير الذاتSelf – Esteem ويتسطم المقطدرةللذات من حيث األهمية و : اتجاه يتضمن تقييما ،
أنططه: الدرجططة ب(. ويعططرف إجرائيططا  Jabreen,1998هططذا التقططدير بططالقبول واالستحسططان أو الططرفض)

 التي يحصل عليها المفحوص على مقياس تقدير الذات الذي تم تطويره ألغراض هذه الدراسة. 
 المهمشقققات النسقققاء WomenMarginalized  : عاد مطططن المشطططاركة عمليطططة اسطططتب التهمطططي

الفعالة في المجتمع، ويرتبط بظاهرة الفقطر أو انعطدام الفاعليطة أو غيطا  الطدور والمشطاركة الفعالطة 
: فهطططن النسطططاء اللطططواتي النسقققاء المهمشقققات(. أمطططا Abd Almonem,2012فطططي المجتمطططع )

يتعرضططن للتهمطططي  ويعشطططن خطططارج سطططياق المجتمطططع. أو أن المجتمطططع ال يعططططيهن أهميطططة. ويعشطططن 
من مراكز حماية األسرة في محافظطة ة ويتلقين خدمات الدعم النفسي روفا اقتصادية واجتماعيظ

: بططأنهن أولئططك النسططاء اللططواتي قمططن بتقططديم شططكوى فططي مراكططز ويعققرفن إارائيققاالعاصططمة عمططان. 
 .  احماية األسرة ويراجعن جمعية تضامن النساء األردني والمركز التابع له

 : حدود الدراسة ومحدداتها
 : اآلتيةاقتصرت هذه الدراسة على الحدود والمحددات 

 أوال: حدود الدراسة: 
اللواتي يراجعن مراكز حماية األسرة وجمعية تضامن النساء عينة من النساء المهمشات 

وكل من مقياس القلق،  .2212/2212بمحافظة العاصمة عمان. خالل العام الدراسي األردني 
نامج اإلرشادي الجمعي المستند إلى السيكودراما بعد التحقق من ومقياس تقدير الذات، والبر 

 خصائصها السيكومترية )الصدق والثبات(. 

 ثانيا: محددات الدراسة 
تتحدد نتائج الدراسة الحالية بمدى استجابة المشتركات على األدوات المستخدمة في الدراسة 

لسيكومترية ألدوات الدراسة. والبرنامج والتي تم تطويرها لجمع البيانات. والتحقق من الخصائص ا
 اإلرشادي المستخدم. 

 الدراسات السابقة:
العالج المعرفي السلوكي في عالج  فاعلية( دراسة بعنوان: "Linden, 2005أجرى ليندن )

شخصوا باضطرا  القلق حسب دليل فردا  ( 22مرضى اضطرا  القلق على عينة تكونت من )
وقد قسمت العينة إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية ومجموعة تشخيص االضطرابات النفسية، 

 وقد أظهرتهاميلتون للقلق.  الدراسة مقياس( مريضا واستخدم في 33ضابطة عدد كل منها )
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البرنامج العالجي الذي تم تطبيقه على العينة التجريبية مقارنة بالعينة  الضابطة وأن  فاعليةالنتائج 
 .ابعة التي استمرت لمدة ثمانية أشهرهناك تحسنا   خالل فترة المت

العالج المعرفي السلوكي الضطرا  القلق  ةبعنوان: فاعلي( Al-Asi,2014وبينت دراسة )
العام "دراسة إكلينيكية" لدى عينة من المرضى المترددين على العيادة النفسية بمنطقة الوسطي في 

معرفي السلوكي الضطرا  القلق العام هدفت هذه الدراسة التعرف إلى فاعلية العالج ال قطاع غزة
( من المرضى الذين 15"دراسة إكلينيكية" لدى عينة من المرضى وتكونت عينة الدراسة من )

يعانون من اضطرا  القلق العام وتحددت أدوات الدراسة في مقياس تايلور للقلق الصريح، 
ذات داللة إحصائية بين  معرفي سلوكي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق  عالجيوبرنامج 

درجات متوسطات التطبيق البعدي والتطبيق التتبعي في درجات اضطرا  القلق العام لصالح 
 .التطبيق التتبعي

بين العالج العقلي Zare &Shafiabadi,2007) وفي دراسة مقارنة لزاري وشافيابادي )
( 33على عينة الدراسة من )  العايفي السلوكي والسيكودراما في تغيير نظام التعبير االنفعالي

( فردا  آخرين منهم للعالج 12( فردا  منهم للعالج المعرفي السلوكي العايفي و)12فردا  تعرض )
( فردا  لم يتلقوا أي برنامج عالجي. واستخدمت مقاييس مختلفة للتعبير 12بالسيكودراما و )

من  حت النتائج إن كال  االنفعالي، وكذلك التذبذ  العايفي ومقياس ضبط العوايف، وأوض
الكوابح والتذبذ   افي التعبيرات العايفية ورفع زاداالسيكودراما والعالج المعرفي العايفي السلوكي 

 العايفي.والسيكودراما كانت أفضل من العالج المعرفي السلوكي العايفي.
بعد العالج النفسي الجماعي مع السيدات اللواتي يعانين من كر  ما  فاعليةوحول مدى 
 الصدمة واالكتئا  
سلوكي لخفض القلق لدى عينة من -( بعنوان"أثر برنامج معرفيSuhail,2013دراسة )
رام هللا والبيرة بفلسطين"هدفت هذه الدراسة  تين بمرض الثالسيميا وذلك في محافظاأليفال المصابي

بين بمرض يفال المصاسلوكي لخفض القلق لدى عينة من األ-التعرف إلى أثر برنامج معرفي
( يفال  ويفلة يعانون من مرض 32تبع المنهج التجريبي. وتكونت عينة الدراسة من )أُ الثالسيميا و 

( يفال 15يفال إلى مجموعتين وتضم )األ ( سنة، قسم12-2أعمارهم ما بين )الثالسيميا وتتراوح 
فروق ذات داللة  ويفلة، وتحددت أداة الدراسة في مقياس القلق. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود

إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس القلق لصالح 
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 المجموعة التجريبية.
(. التعرف إلى برنامج إرشادي سلوكي معرفي Farraj &Abdul,2013وبينت دراسة )
ة العربية دينة تبوك بالمملكالمدارس الليلية بمفي االختبار لدى الدارسات الكبيرات لخفض حدة قلق 

تقسيمهن إلى مجموعتين متجانستين تجريبية وأخرى تم ( 32الدراسة من ) السعودية. وتكونت عينة
ضابطة، وتحددت أدوات الدراسة في مقياس القلق لسار سون، وبرنامج إرشادي سلوكي معرفي. 

ويتني، وتوصلت  -ار ماناألساليب اإلحصائية اآلتية: اختبار ويلك وكسون، و اختب وُأستخدمت
نتائج الدارسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية لمقياس قلق االختبار بين 
أفراد المجموعة التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج لصالح القياس البعدي، ووجود فاعلية 

ض قلق االختبار لدى الدراسات للبرنامج اإلرشادي المعتمد على العالج المعرفي السلوكي في تخفي
 الكبيرات بالمدارس الليلية.

عن أثر برنامج  إلى الكشف( هدفت هذه الدراسة Alquedan,2015&Dawudدراسة ) أما
إرشادي معرفي سلوكي في خفض مستوى القلق وتحسين تقدير الذات لدى عينة من يلبة الصفين 

( يالبا  تم 30شكلت عينة الدراسة من )تالتاسع والعاشر األساسي من ذوي اضطرا  التصرف. و 
( يالبا  وتم تطبيق مقياسي 12المجموعتين ضابطة وتجريبية تضم كل عينة منهما ) إلى تقسيمهم

القلق وتقدير الذات وقد أظهرت النتائج أن أفراد المجموعة التجريبية لديهم انخفاض في الدرجة 
ير الذات بالمقارنة مع أفراد المجموعة في الدرجة على مقياس تقد ععلى مقياس القلق وارتفا

 الضابطة.  
( بعنوان: مدى فاعلية برنامج السيكودراما في Zaqut,2018 &Athabatوبينت دراسة )

( 122خفض مستوى القلق )لدى سيدات المنطقة الحدودية الشمالية في قطاع غزة على عينة من )
والمجتمعي في المنطقة الحدودية  سيدة من السيدات اللواتي ترددن على مركز القدس الطبي

( سيدة من 13وتم قياس القلق للسيدات، وبعد ذلك تم أخذ العينة التجريبية من ) الشمالية.
( سيدة من 13الحاصالت على أعلى معدالت للقلق. وتم اختيار العينة الضابطة المكونة من )

قياس تايلور للقلق وبرنامج في هذه الدراسة م وُأستخدماللواتي حصلن على أقل معدالت القلق. 
السيكودراما والمجموعات البؤرية. وقد بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط 

 القلق قبل التدخل بالسيكودراما لصالح المجموعة التجريبية. 
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 موقع الدراسة من الدراسات السابقة 
السيكودراما في  إلىي يستند العالج الذ اجعة سريعة للدراسات التي تناولتخالل مر  من

العالج بالسيكودراما  فاعليةخفض مستوى القلق وتحسين تقدير الذات. أشارت نتائج الدراسات إلى 
في خفض اضطرا  القلق وتحسين تقدير الذات. وكانت الفئات المستهدفة من مختلف المراحل. 

من مجموعة من الفنيات وجاءت الدراسة الحالية لتصميم برنامج قائم على السيكودراما يتض
للفئة المستهدفة. بهدف خفض مستوى القلق  مالءمةواالستراتيجيات المستندة إلى السيكودراما ال

في صياغة فرضياتها. كما تميزت وتحسين تقدير الذات لديهم. وقد تمت اإلفادة من تلك الدراسات 
عاصمة عمان والمتغيرات التي الدراسة الحالية.بأنها تناولت فئة مهمشة من النساء في محافظة ال

تناولتها هذه الدراسة إذ لم تتناول أي من الدراسات السابقة تلك المتغيرات بالشكل الذي تتناوله 
 .والعينة المطبقة في البرنامج–بحسب علم الباحثة  –الدراسة الحالية 

 الطريقة واإلاراءات
 الدراسة:منهج 

 تجريبية.تعد هذه الدراسة دراسة 
 راسة: مجتمع الد

تكون مجتمع الدراسة من جميع النساء المهمشات واللواتي يترددن على مركز رعاية األسرة 
( سنة 05 – 25( ممن تراوحت أعمارهن بين )2212-2212في محافظة العاصمة عمان للعام )

( 222ويتراوح المستوى التعليمي لهن ما بين التعليم األساسي والتعليم الجامعي. والبالغ عددهن )
 حالة حسب اإلحصائيات والتقارير الصادرة عن المركز.  

 عينة الدراسة:
تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية من النساء المهمشات بمحافظة العاصمة عمان 

( سيدة ممن تنطبق عليهن معايير اضطرا  القلق وتقدير الذات وذلك بتطبيق مقياسي 02بواقع )
( من النساء المهمشات اللواتي 02ع الدراسة الكلي. واختيار )القلق وتقدير الذات على مجتم

( ومنخفض على تقدير الذات 32فما فوق  -25) القلق بدرجةحصلن على تقدير مرتفع في مستوى 
 وضابطة.(. ومن تم تقسيمهن عشوائيا  وبالتساوي إلى مجموعتين تجريبية 2.23-2بدرجة )

 أدوات الدراسة:
سة الحالية فقطد تطم اسطتخدام ثطالث أدوات وهطي مقيطاس تطايلر للقلطق، تحقيق أهداف الدرالغايات 
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مقياس تقدير الذات، والبرنامج اإلرشادي القائم على السطيكودراما فطي خفطض مسطتوى القلطق وتحسطين 
مطن  عينطة اسطتطالعيةتطم اسطتخدام  وصدقها.تقدير الذات. وللتحقق من دالالت ثبات أدوات الدراسة 

 ي وصف لمقاييس الدراسة:  أتوفيما ي مجتمعها.الدراسة ومن داخل  ( سيدة من خارج عينة22)
 أوال: مقياس للقلق: 

تططم اسططتخدام مقيططاس تططايلر للقلططق الططذي أعدتططه جانيططت تططايلر، وتططم اشططتقاقه مططن اختبططار مينيسططوتا 
وقططد تكططون المقيططاس  (.Fahami&Aghali,1992للشخصططية المتعططدد األوجططه. ونقلططه إلططى العربيططة )

رة تقيس مستوى القلطق لطدى النسطاء المهمشطات.وعلى الطرغم مطن تمتطع المقيطاس بصطورته ( فق52من )
العربيططة بططدالالت صططدق وثبططات مناسططبة. إال أنططه تططم إجططراء صططدق المحتططوى لبنططود المقيططاس مططن خططالل 
عرضطططه علطططى عشطططرة محكمطططين مطططن ذوي االختصطططاص والخبطططرة فطططي مجطططال اإلرشطططاد النفسطططي والصطططحة 

ردنيطططة. وذلطططك للحكطططم علطططى صطططالحية فقطططرات المقيطططاس ووضطططوحها اللغطططوي النفسطططية فطططي الجامعطططات األ
( فططأكثر مططن المحكمططين. %22اعتمططدت الفقططرات التططي اتفططق عليهططا ) فقططدومناسططبتها ألهططداف الدراسططة. 

وللتحقطق مطن مؤشطرات صطدق  فقطرة.وتم تعديل بعض الفقرات في ضوء اقتراحاتهم ولم يتم حطذف اي 
يطططق المقيطططاس علطططى العينطططة االسطططتطالعية وحسطططا  معطططامالت ارتبطططاط بنطططاء المقيطططاس واتسطططاقه. تطططم تطب

تبططين بططأن معططامالت ارتبططاط الفقططرات بالدرجططة  إذفقططرات مقيططاس القلططق بالدرجططة الكليططة علططى المقيططاس. 
( وهططي جميعهططا دالططة إحصططائيا  ممططا يشططير 599.**( و )323.*الكليططة لمقيططاس القلططق تتططراوح مططا بططين )

 اق فقراته في قياس بعد واحد هو القلق. إلى صدق بناء المقياس واتس
المقياس. تطم حسطا  معامطل ثبطات االتسطاق الطداخلي حسطب معادلطة  دالالت ثباتوللتحقق من 

(. ويعططد هططذا 859.بلططغ معامططل ثبططات االتسططاق الططداخلي ) إذكرونبططاأ ألفططا علططى العينططة االسططتطالعية. 
 المعامل مناسبا ألعراض الدراسة الحالية. 

 المقياس: طريقة تصحيح 
( سطططنة 05-25تطططم تطبيطططق المقيطططاس علطططى النسطططاء المهمشطططات ممطططن بلغطططت أعمطططارهن مطططا بطططين )

( واإلجابططططة   )ال( 1بحيططططث تجططططد المفحوصططططة أمامهططططا بططططديلين )نعططططم، ال( وتعطططططي لإلجابططططة )بططططنعم( )
)صططفر( للعبططارات االيجابيططة وتعكططس الططدرجات للعبططارات السططلبية ويططتم اختيططار اإلجابططة المناسططبة مططن 

، 02، 32، 32، 22، 22، 22، 12، 13، 3نهطططا.  أمطططا العبطططارات السطططلبية فطططي المقيطططاس فهطططي: " بي
بحيطث يشطير االرتفطاع  درجطة.( 52 –" بحيث تتراوح الدرجة الكلية على المقيطاس مطا بطين )صطفر 52

فطططي الدرجطططة إلطططى ارتفطططاع مسطططتوى القلطططق لطططدى المفحطططوص. ويطططتم تصطططحيح المقيطططاس علطططى اعتبطططار أن 
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( مطنخفض، 12 – 12( قلطق مطنخفض جطدا، والطدرجات مطن )13 –تتراوح بين )صفر  الدرجات التي
( فططوق المتوسططط. أمططا الططدرجات 22 – 25( متوسططط، وأن الططدرجات مططن )20 – 22والططدرجات مططن )
 (. 1222 ،وغالي فهمي)مرتفع ( قلق 32التي تزيد عن )

 ثانيا: مقياس تقدير الذات:
تقططططدير الططططذات فططططي الدراسططططات السططططابقة ذات العالقططططة بعططططد االيططططالع علططططى المقططططاييس المتعلقططططة ب

(، فقطططد تطططم إعطططداد المقيطططاس المتعلطططق بتقطططدير aldhib,1999بموضطططوع الدراسطططة الحاليطططة مثطططل دراسطططة )
( فقرة موزعة على أربعطة مجطاالت هطي: قيمطة الطذات وتقبلهطا، وقيمطة العالقطة 03الذات والمكون من )

فقراتططه مططن خططالل سططلم  عططنالمعرفططي. والططذي يجططا   مططع اآلخططرين، وتقبططل المظهططر الجسططمي، والمجططال
(، و)ال( وتأخطططذ الدرجطططة )صطططفر(. وتعكطططس الدرجطططة فطططي حالطططة 1تطططدريج ثنطططائي )نعطططم( وتأخطططذ الدرجطططة )

(. وتشطير الدرجطة المرتفعطة 03والفقرات السلبية. وتتراوح الدرجة الكلية على المقياس ما بين )صطفر 
لططذات لططدى النسططاء المهمشططات بأبعططاده األربعططة. وفقططا علططى المقيططاس إلططى ارتفططاع فططي مسططتوى تقططدير ا

)عططططدد المسططططتويات( وعليططططه، فططططإن  ÷للفقططططرة( الحططططد األدنططططى  –: )الحططططد األعلططططى للفقططططرة اآلتيططططةللمعادلططططة 
( تعني أن مستوى تقدير الذات منخفض جدا، والطدرجات 2.2الدرجات التي تتراوح ما بين: )صفر و

نطططي أن مسطططتوى تقطططدير الطططذات مطططنخفض. والطططدرجات التطططي ( تع2.02و 2.221التطططي تتطططراوح مطططا بطططين: )
( تعني أن مستوى تقطدير الطذات متوسطط. أمطا الطدرجات التطي تتطراوح مطا 2.3و2.021تتراوح ما بين: )

( تعنططي أن مسططتوى تقططدير الططذات فططوق مرتفططع. والططدرجات التططي تتططراوح مططا بططين: 2.2و2.321بططين: )
 (. 1222 ،الذيب)رتفع جدا دراسة أن مستوى تقدير الذات م ي( تعن1.22و 2.221)

أجططل التحقططق مططن مؤشططرات صططدق البنططاء لمقيططاس تقططدير الططذات المسططتخدمة فططي الدراسططة  ومططن
الحاليططة، وصططالحية فقراتهططا لقيططاس السططمات التططي وضططعت مططن أجلهططا، فقططد تططم عططرض المقيططاس علططى 

ن مططططدى ( محكمططططين مططططن ذوي االختصططططاص فططططي الجامعططططات األردنيططططة. ويلططططب مططططنهم التحقططططق مطططط12)
 مالءمطةالمقياس لموضوع الدراسة الحالية، وسطالمة اللغطة، ومناسطبته لعينطة الدراسطة، وكطذلك  مالءمة

الفقططرات ألبعططاده الفرعيططة. وإبططداء أيططة مالحظططات أو تعططديالت أو إضططافات يقترحونهططا. وقططد تططم األخططذ 
نسطبة اتفطاق مرتفعطة  بآراء المحكمين. وإجراء التعديالت التي اقترحها المحكمطون. وقطد حقطق المقيطاس

وبالتطططالي حقطططق  ،فطططأكثر (%22بطططين المحكمطططين لقيطططاس مطططا وضطططعت لقياسطططه، وكانطططت نسطططبة االتفطططاق )
 محتوى من خالل مؤشرات المحكمين.الصدق 

وللتحقطططق مطططن صطططدق بنطططاء االختبطططار تطططم تطبيطططق المقيطططاس علطططى العينطططة االسطططتطالعية وحسطططا  
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قياس. وتبين بأن معطامالت ارتبطاط الفقطرات بالدرجطة معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية على الم
( وهي جميعها دالة إحصطائيا . ممطا 692.**( و )530.**الكلية لمقياس تقدير الذات تتراوح ما بين )

وللتحقططق مططن يشططير إلططى صططدق بنططاء المقيططاس واتسططاق فقراتططه فططي قيططاس بعططد واحططد هططو تقططدير الططذات. 
تسطططاق الطططداخلي وفقطططا لمعادلطططة كرونبطططاأ ألفطططا علطططى العينطططة ثبططات المقيطططاس تطططم حسطططا  معامطططل ثبطططات اال

( يبططين معططامالت ثبططات مقيططاس تقططدير الططذات وأبعططاده األربعططة المحسططوبة 1) الجططدولاالسططتطالعية، و 
 وفقا لمعادلة كرونباأ ألفا. 

 وأبعاده الفرعية تقدير الذات( معامالت ثبات كرونباخ ألفا لمقياس 1) الجدول
 يمة ألفاق عدد الفقرات المجال
 710. 41 قيمة الذات

 746. 44 العالقة مع اآلخرين
 711. 7 المظهر الجسمي
 700. 44 المجال المعرفي
 802. 14 الدرجة الكلية

( أن قيم ثبات أبعاد مقياس تقدير الذات مناسبة ألغراض الدراسة 5) الجدوليتضح من 
 الحالية. 

 السيكودراما: ثالثا: البرنامج اإلرشادي الجمعي القائم على
تم بناء برنامج إرشادي جمعي يستند إلى السيكودراما في اإلرشاد من خالل االيالع على 

من الدراسات والبرامج التدريبية واإلرشادية المتوفرة حول خفض مستوى القلق وتحسين تقدير  عديد
 ,Costa)(، ودراسة كوستا وآخرون Zaqut,2018الذات لدى النساء المهمشات. مثل دراسة )

Soars, & Moreno, 2006)  أخرى كدراسة  بموضوعات، والدراسات التي تناولت السيكودراما
(Hatter,2009 .) 

خفض مستوى القلق، وتحسين تقدير الذات لدى النساء المهمشات الهدف العام للبرنامج: 
 في محافظة العاصمة عمان. 

 األهداف الفرعية للبرنامج اإلرشادي: 
 لمودة ما بين المرشدة والمشاركات في البرنامجتحقيق األلفة وا .1

 تزويد المشاركات بمعلومات حول تهمي  المرأة وآثاره وعالجه .2

 كسر حاجز الخوف والخجل لدى المشاركات بالبرنامج .3

 تنمية الثقة بالنفس لدى المشاركات بالبرنامج  .0
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 ها بشكل دراميالوصول إلى حلول مناسبة من خالل تمثيل أدوار المشكالت التي قد يواجهن .5

 اكتسا  مهارة التعبير عن المشاعر  .3

 اكتسا  مهارة حل المشكالت .2

 مكونات البرنامج: 
جلسطات ( دقيقطة بواقطع ثطالث 122( جلسطات إرشطادية مطدة كطل جلسطة )12تكون البرنطامج مطن )
 مراحل هي:  أسبوعيا . ومرتبة ضمن أربع
 المرحلة األولى: التعارف: 

ديناميطات الجماعطة  التعطرف إلطىبدايطة الجلسطات كسطر الجليطد و  أن الهدف مطن هطذا التمطرين فطي
والعالقات الموجودة فيهطا. وتتضطمن: التعطارف بطين أفطراد المجموعطة والعالقطات السيوسطيومترية بيطنهن 
ويكون ذلك باإلجابة عن السؤالين التاليين: من هن أكثر اثنتطين فطي المجموعطة تعطرفينهنن ومطن هطن 

 ترغبين في التعرف إليهنن  أكثر اثنتين في المجموعة
 : المرحلة الثانية: التسخين واإلحماء

الهدف من هذه المرحلة التسخين واإلحماء لخلق التلقائيطة واإلبطداع وكسطر الجمطود وتفعيطل لغطة 
 والتطنفس العميطق وتمطارين االسطترخاءالجسد والتهيئة للدخول فطي مرحلطة التمثيطل.  وتتضطمن األلعطا  

 . الخ. ...والتأملواألصوات والتخيل  د الحيواناتوتقلي وتقمص الشخصيات
 المرحلة الثالثة: الحدث أو الفعل: 

. ويتم تمثيل مشكلة فردية يطتم اختيارهطا تطوعطا  مشكالتويكون عن يريق تمثيل األحالم أو ال
بالسطططؤال عمطططن ترغطططب أو لطططديها مشطططكلة أو موضطططوع وتطططود أن تسطططاعدها المجموعطططة فطططي حلهطططا. ويطططتم 

ثالثطططططة موضطططططوعات تخطططططرج مطططططن المجموعطططططة ثطططططم توضطططططع ثالثطططططة كراسطططططي تجلطططططس علطططططيهن اختيطططططار أول 
المشاركات صاحبات الموضوعات اللواتي تم اختيارهن. ثم يطلطب مطن كطل واحطدة فطي المجموعطة أن 
تقف بجوار الكرسي الذي تجلس عليه صاحبة الموضوع والذي يهمهطا ويعكطس مشطكلتها الشخصطية. 

تم اختيططار الموضططوع أو المشططكلة التططي تحصططل علططى أعلططى ومططن ثططم وعططن يريططق حسططا  األصططوات يطط
نسطططبة تصطططويت. يعطططد المخطططرج المسطططرح وتبطططدأ البطلطططة بمسطططاعدة المخطططرج بالحطططديث بصطططوت عطططال عطططن 

نفسطها. ومطن ثطم يطتم التركيطز علطى أكثطر المشطاهد التطي عطن ة التي تعاني منها وكأنهطا تتحطدث المشكل
ا فطي هطذه القصطة. ومطن ثطم تختطار البطلطة األدوات المسطاعدة كمطا ترغطب هطي وتطرى ترغب فطي تمثيلهط

ق الحططديث عنهططا مثططل لعططب بأنهططا مناسططبة مططن وجهططة نظرهططا. وباسططتخدام تقنيططات السططيكودراما التططي سططب



 د. سامي ملحم، أ.آالء ديرانية                                              ......   فاعلية برنامج إرشادي قائم

  019 

قلطططب األدوار والمطططرآة .... الطططخ. تبطططدأ فطططي تمثيطططل األدوار فطططي المشطططهد وترتطططب أمطططاكن النسطططاء األدوار و 
س المشططهد وكأنطه يحططدث اآلن. وخططالل تمثيطل المشططهد تفططرع البطلطة مشططاعرها عططن يريططق بطريقطة تعكطط

الحططديث بصططوت عططال أو بالطريقططة التططي ترغططب بهططا. وتضطططر أحيانططا لضططر  الكرسططي الفططارع حتططى 
 تشعر بالراحة يدعمها الظل او األدوات المساعدة في ذلك عن يريق تقنية تضخيم الدور. 

 ة: المرحلة الرابعة: المشارك
تجلطططططس المشطططططاركات بشطططططكل دائطططططري، وتبطططططدأ أوال  المشطططططاركة صطططططاحبة الموضطططططوع بالحطططططديث عطططططن 
مشاعرها وإذا ما كانت األدوات المساعدة قطد أدت دورهطا بطريقطة سطليمة. ومطن ثطم تشطارك كطل واحطدة 
فطططي المجموعطططة كطططل حسطططب مطططا أثارتطططه لطططديها مشطططاهد التمثيطططل مطططن خبراتهطططا الشخصطططية والحطططديث عطططن 

 م التفريغ والدعم النفسي. مشاعرها ثم يت
 الفئة المستهدفة: 

 النساء المهمشات اللواتي يترددن على مركز الرعاية في محافظة العاصمة عمان. 
 األدوات المستخدمة: 
 لخاصططة بالمشططاركات ضططمن البرنططامج وكشططف الحضططورورقططة القواعططد والقططوانين اعقططد االلتططزام و 

 تقييم الجلسة   ُأنموذجنات وباجات وبطاقات وأوراق عمل و ياولة وكراسي وبالو أقالم سبورة و وأوراق و 
 صدق البرنامج: 

( محكمين من أعضاء هيئة التدريس المختصين في علطم الطنفس 12عرض البرنامج على ) تم
الهاشططططمية، ، جامعططططة مؤتططططة) يططططة الخاصططططة فططططي الجامعططططات األردنيططططةواإلرشططططاد النفسططططي والتربططططوي والترب

تهم ومقترحاتهم حول مدى مناسبة أهداف البرنامج وإجراءاته ومحتطوى ( إلبداء مالحظا22، اليرموك
ترتيططب  ،الجلسططات اإلرشططادية لهططدف البرنططامج األساسططي مثططل )تخصططيص وقططت أيططول للجلسططة الواحططدة

(، وتطططم أجطططراء التعطططديالت التطططي اقترحهطططا بعطططض الجلسطططات األهطططداف، تعطططديلحسطططب  بعطططض الجلسطططات
 المحكمون على البرنامج اإلرشادي. 

 تغيرات الدراسة: م
 :اآلتيتم تحديد متغيرات الدراسة على النحو 

مستويان )المجموعة التجريبية التي تم تطبيق البرنامج  المجموعة: ولها المستقل:المتغير  .أ
 .تدريب(عليها /المجموعة الضابطة والتي لم تتلق أي 

 .لذاتأداء أفراد عينة الدراسة على مقياسي القلق وتقدير ا المتغير التابع: .ب
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 أساليب المعالجة اإلحصائية:
( وذلك SPSSحزمة برنامج التحليل اإلحصائي )ستخدمت أُ ول إلى النتائج ومن أجل الوص

من أجل استخراج الخصائص السيكومترية )الصدق والثبات( لمقياسي القلق، وتقدير الذات لدى 
تم الحصول عليها حاسوبيا   النساء المهمشات. واإلجابة عن أسئلة الدراسة وإدخال البيانات التي

ألجراء المقارنات القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة لعينة الدراسة. وبالتالي الحصول 
على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. وتحليل التباين المشترك، لداللة الفروق بين 

لتجريبية والضابطة في القياس القبلي على : اسة. وللتحقق من تكافؤ المجموعتينمتغيرات الدرا
مقياس القلق ومقياس تقدير الذات. قبل تطبيق البرنامج فقد تم استخراج اختبار )ت( لداللة الفروق 

 بين العينتين التجريبية والضابطة على مقياسي القلق وتقدير الذات قبل تطبيق البرنامج.
ن العينتين التجريبية والضابطة على مقياسي القلق اختبار )ت( لداللة الفروق بينتائج ( 2) الجدول

 وتقدير الذات قبل تطبيق البرنامج
المتوسط  العدد المجموعة المقياس

 الحسابي
االنحراف 
دراات  قيمة )ت( المعياري 

 الحرية
الداللة 
 اإلحصائية

 3.95 26.95 20 التجريبية القلق
 3.37 28.70 20 الضابطة 14. 38 1.50

تقدير 
 اتالذ

 4.51 10.75 20 التجريبية
 2.35 10.55 20 الضابطة 86. 38 2.23

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 2) الجدوليتضح من 
(a=0.05 )( وهي قيم ليست ذات 176.و ،1.506بلغت قيم )ت( للمقياسين على التوالي ) إذ

 مما يدلل على تكافؤ المجموعتين.( a=0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 إاراءات الدراسة: 

 تم إتباع اإلجراءات اآلتية في تنفيذ الدراسة:
 ومقاييسها. هاوموضوع مراجعة األدبيات المتعلقة بمتغيرات الدراسة .1

 الحصول على كتا  تسهيل المهمة من جامعة عمان العربية للمؤسسات المختصة. .2

البرنامج اإلرشادي  فضال  عنوتقدير الذات،  قياسي القلقأدوات الدراسة والمتمثلة بمإعداد  .3
تحقق من الخصائص المستند إلى السيكودراما لدى النساء المهمشات في العاصمة عمان. وال

 . السيكومترية لها

 اختيار أفراد عينة الدراسة بالطريقة المتاحة  .0
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بيق البرنامج اإلرشادي وبعد تطبيق مقياسي القلق وتقدير الذات على أفراد عينة الدراسة قبل تط .5
 تطبيقه.

تطبيق البرنامج اإلرشادي المستند إلى السيكودراما على أفراد المجموعة التجريبية بعد مرور  .3
شهرين من انتهاء التطبيق األول. وجمع البيانات واستخراج النتائج باستخدام حزمة البرنامج 

 . وكتابة التوصيات. (SPSS)اإلحصائي 

 نتائج الدراسة: 
( a=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية األولى ونصها: 

بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في القياسين القبلي 
 والبعدي على مقياس القلق يعزى لفاعلية البرنامج اإلرشادي المستند إلى السيكودراما.

الفرضية فقد تم حسا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وإجراء ولفحص هذه 
( يوضح قيم المتوسطات الحسابية 3) الجدولتحليل التباين المشترك للقياسين القبلي والبعدي. و 

واالنحرافات المعيارية للدرجة على مقياس القلق للمجموعتين التجريبية والضابطة في القياسين 
 .   القبلي والبعدي

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدراات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة 3) الجدول
 على مقياس القلق في القياسين القبلي والبعدي

 المجموعة
 القياس البعدي القياس القبلي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  العدد المعياري 

 الحسابي
االنحراف 
 العدد المعياري 

 02 2.45 17.15 02 3.95 26.95 التجريبية
 02 3.97 26.90 02 3.37 28.70 الضابطة
 12 5.91 22.02 12 3.73 27.82 المعدل
( أن المتوسط الحسابي لدرجات أفراد المجموعة التجريبية على 10) الجدولمن  يتضح

(. ليصبح على القياس 3.95( وبانحراف معياري )26.95مقياس القلق في القياس القبلي بلغ )
(. كما بلغ المتوسط الحسابي لدرجات أفراد المجموعة 2.45( وبانحراف معياري )17.15البعدي )

( ليصبح على القياس البعدي 3.37( وبانحراف معياري )28.70الضابطة على القياس القبلي )
 (. 3.97( وبانحراف معياري )26.90)

ل . فقد تم إجراء تحليحسابية ذات داللة إحصائيةسطات الوللتحقق من ان الفروق بين المتو 
 (. 0) الجدول. والذي تظهر نتائجه في التباين المشترك للقياس البعدي
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( نتائج تحليل التباين المشترك للفروق في مستوى القلق بين المجموعتين التجريبية 4) الجدول
 والضابطة على القياس البعدي

 الداللة اإلحصائية قيمة )ف( متوسط المربعات الحرية دراات مجموع المربعات مصدر التباين
 669. 185. 2.06 1 2.06 القياس البعدي
 000. 78.68 876.77 1 876.77 المجموعة
   11.14 37 412.28 الخطأ
    39 20769.00 المجموع

(. وهذه القيمة دالة عند 78.685( أن قيمة اإلحصائي )ف( كانت )0) الجدوليتضح من 
( تبين أن أفراد 0) الجدول( فأقل، وبمراجعة المتوسطات الحسابية المعدلة في a=0.05)مستوى 

المجموعة التجريبية حصلوا على متوسطات حسابية أقل على القياس البعدي، مقارنة بالمجموعة 
( بين a=0.05الضابطة على مقياس القلق. مما يعني وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى )

ج. مما يعني رفض وعتين التجريبية والضابطة على مقياس القلق تعزى للبرناممتوسطات المجم
. واستنتاج أن هناك أثرا  للبرنامج المستند إلى السيكودراما في التخفيا من الفرضية الصفرية

 مستوى القلق لدى النساء المهمشات في محافظة العاصمة عمان. 

 ن المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس القلقالمتوسطات الحسابية المعدلة لكل م (5) الجدول
 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المجموعة
 757. 17.206 التجريبية

 757. 26.844 الضابطة

( بين a=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الثانية: "
د المجموعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية وأفرا

على مقياس تقدير الذات يعزى لفاعلية البرنامج اإلرشادي المستند إلى السيكودراما."ولفحص هذه 
الفرضية تم حسا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وإجراء تحليل التباين المشترك. 

ابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين ( يوضح قيم المتوسطات الحس3) الجدولو 
 ذات في القياسين القبلي والبعدي.التجريبية والضابطة على مقياس تقدير ال

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدراات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة 6) الجدول
 لبعديعلى مقياس تقدير الذات في القياسين القبلي وا

 المتغير
 القياس البعدي القياس القبلي

المتوسط  المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 2.47 9.40 1.87 2.65 التجريبية قيمة الذات

 1.87 2.65 1.39 3.40 الضابطة

 1.46 6.65 1.39 3.45 التجريبية العالقة مع اآلخرين
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 المتغير
 القياس البعدي القياس القبلي

المتوسط  المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 1.75 2.60 1.47 2.80 الضابطة

 1.40 4.75 1.44 1.90 التجريبية تقبل المظهر الجسمي

 1.44 1.90 1.01 1.75 الضابطة

 1.50 7.95 1.71 2.75 التجريبية المجال المعرفي

 1.71 2.75 1.23 2.60 الضابطة

 4.25 28.75 4.51 10.75 التجريبية الدرجة الكلية

 4.57 9.90 2.35 10.55 الضابطة

( بأن المتوسط الحسابي لدرجات أفراد المجموعة التجريبية على الدرجة 3) الجدولمن  نيتبي
(، ليصبح 4.51( وبانحراف معياري )10.75الكلية لمقياس تقدير الذات في القياس القبلي بلغ )

(. كما أن المتوسط الحسابي لدرجات 4.25(، وبانحراف معياري )28.75على القياس البعدي )
( ليصبح 2.35(، وبانحراف معياري )10.55وعة الضابطة على القياس القبلي بلغ )أفراد المجم

(. وللتحقق من أن الفروق بين المتوسطات 4.57( وبانحراف معياري )9.90على القياس البعدي )
 (. 2) الجدولذات داللة إحصائية، تم إجراء تحليل التباين المشترك والذي تظهر نتائجه في 

تحليل التباين المشترك للفروق في مستوى تقدير الذات بأبعاده الفرعية بين  ( نتائج7) الجدول
 المجموعتين التجريبية والضابطة على القياس البعدي

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

دراات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة )ف( المربعات

 اإلحصائية

 قيمة الذات
 011. 7.213 16.860 1 16.860 القياس القبلي

 004. 9.603 22.447 1 22.447 المجموعة

 37 86.490 الخطأ
 39 108.975 المجموع   2.338

العالقة مع 
 اآلخرين

 026. 5.402 9.956 1 9.956 القياس القبلي

 009. 7.640 14.081 1 14.081 المجموعة

 37 68.194 الخطأ
 39 82.375 المجموع   1.843

المظهر 
 الجسمي

 371. 819. 1.679 1 1.679 القياس القبلي

 000. 40.163 82.356 1 82.356 المجموعة

 37 75.871 الخطأ
 39 158.775 المجموع   2.051

المجال 
 المعرفي

 051. 4.068 9.776 1 9.776 القياس القبلي

 000. 110.020 264.418 1 264.418 المجموعة

 37 88.924 الخطأ
 39 369.100 موعالمج   2.403

 037. 4.696 83.516 1 83.516 القياس القبلي الدرجة الكلية
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مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

دراات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة )ف( المربعات

 اإلحصائية
 000. 197.889 3519.393 1 3519.393 المجموعة

 37 658.034 الخطأ
 39 4294.775 المجموع   17.785

( بأن قيمة اإلحصائي )ف( لدرجات أبعاد مقياس تقدير الذات كانت 2) الجدوليتضح من 
( على التوالي ألبعاد )قيمة الذات، العالقة 197.889، 110.020، 40.163، 7.640 ،9.603)

مع اآلخرين، المظهر الجسمي، المجال المعرفي، والدرجة الكلية( بالترتيب. وجميع هذه القيم دالة 
 الجدول( فأقل، وبمراجعة المتوسطات الحسابية المعدلة كما هو موضح في a=0.05عند مستوى )

أن أفراد المجموعة التجريبية حصلوا على متوسطات حسابية أعلى على القياس البعدي  ( تبين12)
لتقدير الذات بأبعاده الفرعية والدرجة الكلية، وذلك مقارنة بالمجموعة الضابطة. وهذا من شأنه أن 

( بين متوسطات المجموعة a=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) إلىيشير 
. مما يستدعي رفض الفرضية مقياس تقدير الذات تعزى للبرنامجوالضابطة على التجريبية 

الصفرية واستنتاج أن هناك تأثيرا للبرنامج المستند إلى السيكودراما في تحسين مستوى تقدير الذات 
 لدى النساء المهمشات في محافظة العاصمة عمان.  

 والضابطة على مقياس تقدير الذاتموعتين التجريبية لة لكل من المج( المتوسطات الحسابية المعد8) الجدول
 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المجموعة المتغير
 a9.602 .462 التجريبية قيمة الذات

 a2.448 .462 الضابطة

 a6.781 .347 التجريبية اآلخرينالعالقة مع 

 a2.469 .347 الضابطة

 a4.763 .321 التجريبية تقبل المظهر الجسمي

 a1.887 .321 الضابطة

 a7.924 .347 التجريبية المجال المعرفي

 a2.776 .347 الضابطة

 a28.709 .943 التجريبية الدرجة الكلية

 a9.941 .943 الضابطة

( بين a=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الثالثة: 
ريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس القلق يعزى متوسطي درجات أفراد المجموعة التج

لفاعلية البرنامج اإلرشادي المستند إلى السيكو دراما. ولفحص هذه الفرضية فقد تم حسا  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وإجراء تحليل التباين المشترك للقياسين القبلي 

توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة على مقياس ( يوضح قيم الم2) الجدولوالبعدي. و 
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 .   والمتابعة القلق للمجموعتين التجريبية والضابطة في القياسين البعدي

س افراد المجموعة التجريبية على مقي( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدراات أ9) الجدول
 القلق في القياسين البعدي والتتبعي

 القياس التتبعي القياس البعدي موعةالمج
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

 4.12 17.75 2.45 17.15 التجريبية

 3.37 28.70 3.97 26.90 الضابطة

( أن المتوسط الحسابي لدرجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس 2) الجدوليتضح من 
صبح على قياس المتابعة ي(. ل2.45( وبانحراف معياري )17.15ي القياس البعدي بلغ )القلق ف

(. كما بلغ المتوسط الحسابي لدرجات أفراد المجموعة 4.12( وبانحراف معياري )17.75)
( ليصبح على القياس البعدي 3.97( وبانحراف معياري )26.90الضابطة على القياس القبلي )

 (.3.37ري )( وبانحراف معيا28.70)
ل . فقد تم إجراء تحليسطات الحسابية ذات داللة إحصائيةوللتحقق من ان الفروق بين المتو 

 (. 12) الجدول. والذي تظهر نتائجه في التباين المشترك للقياس البعدي
( تحليل التباين المشترك للفروق في مستوى القلق بين المجموعتين التجريبية والضابطة 11) الجدول

 س المتابعة على قيا
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
دراات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة )ف( المربعات

 اإلحصائية
 150. 2.16 29.81 1 29.81 القياس البعدي

 000. 15.29 210.86 1 210.86 المجموعة

   13.78 37 510.13 الخطأ

    39 1738.97 المجموع

(. وهذه القيمة دالة عند 15.29)ف( كانت ) ( أن قيمة اإلحصائي12) الجدولمن  يتضح
( تبين أن أفراد 12) الجدول( فأقل، وبمراجعة المتوسطات الحسابية المعدلة في a=0.05مستوى )

المجموعة التجريبية حصلوا على متوسطات حسابية أقل على قياس المتابعة مقارنة بالمجموعة 
( بين a=0.05ة إحصائيا عند مستوى )الضابطة على مقياس القلق. مما يعني وجود فروق دال

متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس القلق تعزى للبرنامج. مما يعني رفض 
. واستنتاج أن هناك أثرا للبرنامج المستند الى السيكودراما في التخفيا من الفرضية الصفرية

  مستوى القلق لدى النساء المهمشات في محافظة العاصمة عمان.
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 ( المتوسطات الحسابية المعدلة لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس القلق11) الجدول
 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المجموعة
 1.217 19.058 التجريبية

 1.217 27.392 الضابطة

بين  (a=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الرابعة: 
متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس تقدير الذات 
يعزى لفاعلية البرنامج اإلرشادي المستند إلى السيكودراما.ولفحص هذه الفرضية تم حسا  

( يوضح 12) الجدولالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وإجراء تحليل التباين المشترك. و 
قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس 

 . والتتبعيتقدير الذات في القياسين البعدي 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدراات أفراد المجموعة التجريبية على 12) الجدول

 والبعدي لتتبعيامقياس تقدير الذات في القياسين 

 المتغير
 القياس التتبعي القياس البعدي

المتوسط  المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 2.28 10.20 2.47 9.40 (1التجريبية) قيمة الذات

 1.57 3.55 1.87 2.65 (2التجريبية )

 1.81 7.15 1.46 6.65 (1التجريبية) العالقة مع اآلخرين

 1.66 2.55 1.75 2.60 (2التجريبية )

 1.40 4.75 1.40 4.75 (1التجريبية) تقبل المظهر الجسمي

 1.39 1.95 1.44 1.90 (2التجريبية )

 1.66 8.15 1.50 7.95 (1التجريبية) المجال المعرفي

 1.71 2.75 1.71 2.75 (2التجريبية )

 3.24 30.25 4.25 28.75 (1التجريبية) الدرجة الكلية

 4.13 10.80 4.57 9.90 (2التجريبية )

( بأن المتوسط الحسابي لدرجات أفراد المجموعة التجريبية على 12) الجدوليتبين من 
(، 4.25( وبانحراف معياري )28.75الدرجة الكلية لمقياس تقدير الذات في القياس البعدي بلغ )

(. كما أن المتوسط الحسابي 3.24معياري ) (، وبانحراف30.25ليصبح على قياس المتابعة )
(، وبانحراف معياري 9.90( على القياس البعدي بلغ )2لدرجات أفراد المجموعة التجريبية )

(. وللتحقق من أن 4.13( وبانحراف معياري )10.80( ليصبح على قياس المتابعة )4.57)
باين المشترك والذي تظهر نتائجه الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية، تم إجراء تحليل الت

 (. 13) الجدولفي 
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تحليل التباين المشترك للفروق في مستوى تقدير الذات بأبعاده الفرعية بين المجموعة  (13) الجدول
 التجريبية على القياس البعدي

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

دراات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة )ف( المربعات

 ةاإلحصائي

 قيمة الذات
 001. 12.90 37.80 1 37.80 القياس القبلي

 001. 12.59 36.88 1 36.88 المجموعة

   2.92 37 108.35 الخطأ

    39 588.37 المجموع

العالقة مع 
 اآلخرين

 000. 28.20 49.95 1 49.95 القياس القبلي

 016. 6.35 11.26 1 11.26 المجموعة

   1.77 37 65.54 الخطأ

    39 327.10 المجموع

المظهر 
 الجسمي

 004. 9.67 15.48 1 15.48 القياس القبلي

 011. 7.11 11.38 1 11.38 المجموعة

   1.60 37 59.21 الخطأ

    39 153.10 المجموع

المجال 
 المعرفي

 026. 5.40 13.79 1 13.79 القياس القبلي

 001. 12.50 31.93 1 31.93 المجموعة

   2.55 37 94.50 الخطأ

    39 399.90 المجموع

 الدرجة الكلية
 000. 47.06 293.91 1 293.91 القياس القبلي

 000. 15.89 99.27 1 99.27 المجموعة

   6.24 37 231.04 الخطأ

    39 4307.97 المجموع

ت ( بأن قيمة اإلحصائي )ف( لدرجات أبعاد مقياس تقدير الذات كان13) الجدوليتضح من 
)قيمة الذات، العالقة مع  ( على التوالي ألبعاد15.89، 12.50 ،7.11، 6.35 ،12.59)

اآلخرين، المظهر الجسمي، المجال المعرفي، والدرجة الكلية( بالترتيب. وجميع هذه القيم دالة عند 
 الجدول( فأقل، وبمراجعة المتوسطات الحسابية المعدلة كما هو موضح في a=0.05مستوى )

ين أن أفراد المجموعة التجريبية حصلن على متوسطات حسابية أعلى على قياس المتابعة ( تب13)
لتقدير الذات بأبعاده الفرعية والدرجة الكلية، وذلك مقارنة بالمجموعة الضابطة. وهذا من شأنه أن 

( بين متوسطات المجموعة a=0.05يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
. مما يستدعي رفض الفرضية مقياس تقدير الذات تعزى للبرنامجوالضابطة على  التجريبية

الصفرية واستنتاج أن هناك تأثيرا  للبرنامج المستند إلى السيكودراما في تحسين مستوى تقدير الذات 
 لدى النساء المهمشات في محافظة العاصمة عمان.  
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 على مقياس تقدير الذات( 2و1المجموعة التجريبية )كل من ( المتوسطات الحسابية المعدلة ل14) الجدول
 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المجموعة المتغير

 قيمة الذات
 a8.668 .573 (1التجريبية )

 a5.082 .573 (2التجريبية )

 العالقة مع اآلخرين
 a5.714 .402 (1التجريبية )

 a3.986 .402 (2التجريبية )

 تقبل المظهر الجسمي
 a4.113 .349 (1لتجريبية )ا

 a2.587 .349 (2التجريبية )

 المجال المعرفي
 a7.178 .550 (1التجريبية )

 a3.722 .550 (2التجريبية )

 الدرجة الكلية
 a24.316 1.030 (1التجريبية )

 a16.734 1.030 (2التجريبية )

 مناقشة النتائج والتوصيات
راسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسطات أشارت النتائج التي أفرزتها هذه الد

حصل أفراد المجموعة التجريبية على متوسطات حسابية أقل  فقدالمجموعتين التجريبية والضابطة. 
في القياس البعدي مقارنة بالمجموعة الضابطة على مقياس القلق.وهذا يعني أن هناك تأثيرا  

ا في التخفيا من مستوى القلق لدى النساء المهمشات للبرنامج اإلرشادي المستند إلى السيكودرام
 في محافظة العاصمة عمان. 

وربما ترد هذه النتيجة إلى مكونات البرنامج اإلرشادي المستند إلى السيكودراما. والذي 
، اشتمل على أساليب تعمل على خفض القلق لدى النساء المهمشات مثل تمارين االسترخاء

، وتقليد الحيوانات واألصوات، والتخيل والتأمل..الخ. من أجل شخصياتوالتنفس العميق وتقمص ال
التلقائية واإلبداع وكسر الجمود وتفعيل لغة الجسد والتهيئة لدخول مرحلة تمثيل األحالم أو  تكوين
التي يعانين منها باستخدام تقنيات السيكودراما في لعب األدوار وقلب األدوار بحيث  مشكالتال

شاعرها عن يريق الحديث بصوت عال أو بالطريقة التي ترغب بها. ومن ثم تشارك تفرع البطلة م
كل واحدة في المجموعة اإلرشادية كل حسب ما أثارته لديها مشاهد التمثيل من خبراتها الشخصية 

 . ومن ثم يتم التفريغ والدعم النفسي. عن مشاعرهاوالحديث 
من  عديدتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج ولم تختلف نتائج الدراسة مع دراسات أخرى بل ا

الدراسات التي تناولت أسلو  السيكودراما في خفض مستوى القلق والتوتر النفسي كدراسة 
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(Jumea,2005 ،للتخفيا من حدة بعض المشكالت السلوكية لطال  المرحلة اإلعدادية :)
دراسة ليكرست . و تيكية"في خفض معدل االكتئا  واألفكار األوتوماHamamsi,2006) ودراسة )

خفض االضطرابات النفسية )القلق واالكتئا (، في  Laqerste&Tulen.2010) جروين وتولين")
في خفض مستوى القلق لدى النساء المهمشات بمحافظة خانيونس".  (Zaqut,2011ودراسة)
أجمعت هذه ( في خفض مستوى القلق لدى النساء. وقد zaqut& thabt,2018ودراسة )

سات بأن أساليب العالج بالسيكودراما قد أسهمت في خفض مستوى القلق والتوتر باستخدام الدرا
تقنيات السيكودراما. خصوصا وأن عينة الدراسة من النساء المهمشات يفتقرن إلى تلك التقنيات. 

ن سبيال لتطوير هن ما شمله البرنامج من تقنيات قد أدى إلى تطوير هذه التقنيات لديفإوبذلك 
 ويات التكيا وحل المشكالت وإدارة الغضب لخفض مستوى القلق لديهن. مست

كما أظهرت نتائج الدراسة كذلك وجود تأثير لبرنامج السيكودراما في تحسين مستوى تقدير 
ربما تعزى هذه النتيجة إلى مكونات البرنامج اإلرشادي المستند إلى و الذات لدى النساء المهمشات. 

ل على أساليب تعمل على تحسين مستوى تقدير الذات لدى النساء السيكودراما. والذي شم
التلقائية واإلبداع وكسر الجمود وتفعيل لغة الجسد والتهيئة لدخول مرحلة تمثيل  وتوليدالمهمشات 

التي يعانين منها باستخدام تقنيات السيكودراما في لعب األدوار وقلب  مشكالتاألحالم أو ال
الخبرات  ومشاركة أفراد المجموعة اإلرشادية في مشاهد التمثيل من خاللاألدوار وتفريغ المشاعر 
. والتدريب على حل المشكالت الموجودة لدى أفراد المجموعة اإلرشادية الشخصية التي تتميز بها

مما أعطى شعورا بالكفاءة في التعامل مع تلك المشكالت الموجودة لديهن. والذي من شأنه اإلسهام 
ل مع مشكالت الحياة قدير الذات باعتبار أن الشعور باالنجاز المرتبط في التعامفي رفع مستوى ت
من مكونات تقدير الفرد لذاته. كما اشتمل برنامج السيكودراما على الضبط  هو مكون رئيس

وإعطاء أفراد المجموعة اإلرشادية إحساسا بأنهن قادرات على السيطرة على ذواتهن. والتحكم 
رضا المحيطين بهن داخل االسرة والمجتمع المحيط بهن. مما يشكل مصدرا  آخر بانفعاالتهن ونيل 

من العوامل  وتهن. وخصوصا  أن ضعف ضبط الذات همن مصادر تقدير النساء المهمشات لذوا
. (Linden, 2005)التي تسهم في انخفاض تقدير المرأة من ذوي اضطرابات التصرف لذاتها 

 المقدرةالمضطربة التي تميل إلى التسرع واالندفاعية والتهور وعدم  وهي من الصفات النفسية للمرأة 
 alquedanنتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة ) واتفقتعلى ضبط الذات. 

&dawud,2015 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين ( في
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أظهر أفراد  إذ. ة على مقياس تقدير الذاتوالمتابعالتجريبية والضابطة في القياسين البعدي 
المجموعة التجريبية انخفاضا  في الدرجة على مقياس القلق وارتفاعا  في الدرجة على مقياس تقدير 

 الذات بالمقارنة مع أفراد المجموعة الضابطة. 
كما أظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود استقرار في تأثير برنامج السيكودراما في خفض 

وى القلق وفي تحسين مستوى تقدير الذات لدى النساء المهمشات من أفراد عينة الدراسة مست
يبيعة مكونات البرنامج المستند إلى اللواتي خضعن للبرنامج اإلرشادي. ويمكن عزو هذه النتيجة 

إلى السيكودراما من أنشطة وفعاليات اعتمدت بشكل أساسي على انتقال أثر التدريب للتقنيات التي 
 تدر  أفراد المجموعة اإلرشادية عليها خالل الجلسات العالجية التي تم التدريب عليها. 

 :التوصيات
في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة توصي الباحثة بإجراء مزيد من الدراسات 
ام حول تأثير السيكودراما في التخفيا من حدة االضطرابات السلوكية لدى عينات جديدة. واستخد

أساليب أخرى قائمة على الفنون التعبيرية لتحسين مفهوم الذات واإلحساس بالكفاءة الذاتية المدركة 
واختبار فاعليتها في دراسات مستقبلية.واإلفادة من برنامج السيكودراما المستخدم في هذه الدراسة 

فض القلق وتحسين من قبل المرشدين التربويين في المؤسسات التعليمية والمهنية للمساعدة في خ
 مستوى تقدير الذات لديهم. 

References 

Jabr, Ahmed Mahmoud. (2012). The five major factors of personality 

and their relationship to future anxiety among students of 

Palestinian universities in the governorates of Gaza, Unpublished 

Master Thesis, Al-Azhar University, Gaza, Palestine. 

Jabreen, Musa (1998). Self-esteem and control center for primary and 

secondary students, University of Jordan studies, volume (22) 

Hattar, Jacqueline Boutros Issa (2009). The effectiveness of a group-

counseling program based on creative drama in improving self-

esteem and adaptation. Juvenile delinquents. Unpublished Doctoral 

Dissetation. Amman Arab University for Graduate Studies, Jordan 

Al-Theeb, Muhammad Ali (1999). The relationship between self-esteem, 

control center, and academic achievement in light of family size and 

child's arrangement at birth. The Egyptian Association for 

Psychological Studies, Cairo, the Egyptian General Book 

Authority. 



 د. سامي ملحم، أ.آالء ديرانية                                              ......   فاعلية برنامج إرشادي قائم

  011 

Abdel Moneim, Mai Mujib (2012). Policies of inclusion and 

marginalization in the Egyptian case. Unpublished Doctoral 

Dissetation, Cairo University. Cairo, Egypt 

Ramadan, Rashida (2000). New horizons in the mental health of 

children. Cairo, Scientific Books House for Publishing 

Zaqqout, Inshirah Abdel-Hamid and Thabet, Abdel Aziz Moussa. (2018). 

The extent of the effectiveness of the psychodrama program in 

reducing the level of anxiety of women in the northern border region 

in the Gaza Strip, Unpublished Master Thesis, Islamic University, 

Gaza, Palestine. 

Suhail, Tamer (2013). The effect of a cognitive behavioral program to 

reduce anxiety in children with thalassemia. "Al-Quds Open 

University Journal for Educational and Psychological Research 

and Studies. (1) 1: (97-130) 

Exponential, Roaring. (2014). Cognitive behavioral therapy for 

generalized anxiety disorder - clinical study -, Unpublished Master 

Thesis, College of Education, Islamic University, Gaza, Palestine. 

Awadallah, Youssef Mustafa. (2008). Smoking and its relationship to 

the level of anxiety and some personality traits of smokers in 

Gaza Strip, Unpublished Master Thesis, Islamic University, Gaz, 

Palestine. 

Farraj, Osama and Abdo, Rania. (2013). "Building a cognitive behavioral 

counseling program to reduce the severity of the test anxiety in the big 

studies in night schools in Tabuk." Scientific Journal. 29 (1): 306-

344. 

American psychiatric association (2000). Diagnostic criteria from DSM-

IV, Washington, DC. 

Baumeister, R. F.; (1993) Understanding the inner nature of self – esteem. 

In Roy F. Baumeister (ed). Self – esteem the puzzle of low self – 

regard. (pp. 201 – 218). New York: Plenum Press. 

Baumeister, R., Campbell, J. D., Kruger, J. I., & Vohs, K. D.; (2005). 

Exploding the self – esteem myth. Scientific American (on – line). 

292(1) Available: file://A:ABSCO host.Htm. 

Corey, G.;(2009). Case Approach to Counseling and Psychotherapy. 

Monterey: California: Brooks/Cole Publishing Company.  

Costa, Antonio, & Moreno (2006). Psychodrama tic psychotherapy 

combined with pharmacotherapy in major depressive disorder: An 

open and naturalistic study. Brazilian Journal of psychiatry, 28(1).  

file:///A:/ABSCO


 .2222 (،1ملحق ) ،الثاني األردنية، المجلد السابع، العددلة التربوية مجال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

010 

Jennings, S.; (1998). Dramatherapy with children and adolescents. New 

York: Routledge, 29 West 35th street.  

Landy, J.; (2006). Drama therapy concepts and practices. Springfield, Illi.: 

Charles Thomas. Publisher. 62717 

Leqerstee, J & Tulen (2010): "Program of treatment in reduucing cognitive 

behavioral disorders". Journal of Child Psychology. 5 (2): 162-172.. 

Linden, M. (2005): "Efficacy of cognitive behaviour therapy in 

generalized anxiety disorder". Psychotherapy and Psychosomatics. 

74 (1): 36-42. 

Moreno, Z. & Moreno, J.; (1985). Psychodrama. Vol. 5. New York: 

Beacom House. 

Schattner, G. & Courtney,R.; (2001). Drama in therapy. New York: V. 

11: Adults drama books specialists publishers.  

Sun, Ping – Yun, (2003). Using Drama and theatre to promote library 

development.  

Zare, M., &Shafiabadi, A. (2007). Comparison the effectiveness of group 

counseling rationalemotional, behavioral psychodrama counseling 

methods help increase general health and emotional expressiveness 

female clients. Journal of Women's Studies, first year, 2nd 

ed.95(8):28-35. 

Zocolillo, M. (1992). Co-occurrence of conduct disorder and its adult 

outcomes with depressive and anxiety disorders: A review, Journal 

of the American Academy of child and adolescent psychiatry, 31: 

547 – 556.  

 

 


