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ملخص:

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج العالج عن طريق السيكودراما في خفض مستوى العجز

المتعلم لدى عينة من النساء المعنفات ،فقد تم تطبيق البرنامج على مجموعة من السيدات اللواتي
يراجعن مركز أم وصفي للخدمات االجتماعية في عمان ،واللواتي تتراوح أعمارهن مابين ()35-21
سنة .وتألفت عينة الدراسة من ( )52امرأة معنفة ،تم توزيعن عشوائياً إلى مجموعتين تجريبية

وتشتمل على ( )23سيدة معنفة ،وضابطة تشتمل على ( )23سيدة معنفة ،ومن أجل تحقيق هدف
الدراسة طورت الباحثة مقياس العجز المتعلم ،وبرنامج عالجي إرشادي قائم على السيكودراما ،وقد

تكون البرنامج من ( )22جلسات .وأوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين أفراد المجموعتين

التجريبية والضابطة على مقياس العجز المتعلم ،ولصالح المجموعة التجريبية وذلك بعد تطبيق

البرنامج ،واحتفظ أفراد المجموعة التجريبية بالتحسن عند إجراء قياس المتابعة.
الكلمات المفتاحية :برنامج تدريبي (العالج بالسيكودراما) ،العجز المتعلم ،النساء المعنفات.
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……)أثر برنامج إرشادي (العالج بالسيكودراما

The Effect of a Counseling Program (Psychodrama Therapy) in
Reducing the Level of Learned Helplessness in a Sample of Abused
Women
Razan Jalal al- Abbadi
Abstract:
This study aimed to findout the effect of a counseling program based
on psychodrama in reducing the level of learned helplessness in a sample of
abused women. The program was applied to a group of women who review
the Um Wasfi Center for Social Services in Amman, who they are (19-53)
years old. The study was applied on a sample of (30) women equally
assigned on two groups are experimental and control group, each group has
(15) abused women. To achieve the goal of the study, the researcher
developed the learned helplessness scale and a counseling program based on
psychodrama ,the program consisted of (10) sessions, The results showed
that there were statistically significant differences between the experimental
and control groups on the learned helplessness scale for the experimental
group, The experimental group subjects maintained improvement when the
follow-up measurement was performed.
Keywords: Psychodrama, Leaned helplessness, Abused women.

222

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد السادس ،العدد الثاني.0202 ،

المقدمة واإلطار النظري

يعد العنف الموجه ضد المررأة مرن القضرايا المجتمعيرة التري ازداد االهتمرام بررا مر خ اًر مرن قبرل

البرراحثين ،وذلررك بعررد أن أصرربحت ظرراهرة عالميررة تعرراني منرررا المجتمعررات كافررة علررى اخررتالف تقرردمرا
ومسررتواها االقتصررادي واالجتمرراعي وذلررك النتشررارها ولمررا يترت ر

عليرررا مررن اثررار خطي ررة س رواء علررى

الزوجة ،أم األسرة ،أم المجتمع بأكمله ،إذ أن العنف ضرد المررأة ال يقتصرر أثررى علرى األذى الجسردي
فقط وانما على األذى المعنوي والنفسي والمجتمعي بأكملره ،ويشركل العنرف ضرد المررأة انتراكراً لحقروق

اإلنسان ،كما يعد مظرر اًر مرن مظراهر عالمرات القروى يرر المتكافئرة برين الرجرل والمررأة ،التري تسراعد
علر ررى بقر رراء سر رريطرة الرجر ررل علر ررى الم ر ررأة والحيلولر ررة دون نروضر رررا بالكامر ررل .

Abu

&Obada

).)Dwuh,2008

وقد أوضح تقرير منظمة الصحة العالمية أنه في ( )84دراسة مسحية حول العالم هنراك مرابين

( )%91-22من النساء قد تعرضرن إلرى عنرف جسردي مرن الشرريك ،وتعرد المررأة هري األكثرر تعرضراً
للعنف العائلي وخاصرة الزوجرة ،علرى الرر م مرن أن الموروثرات الثقافيرة والدينيرة أوجبرت احتررام المررأة

بشكل خاص وتقديرها كأم وزوجة وأخت وبنت ،وعلى الر م من تزايد أعمال العنف ضد المررأة عامرة

والزوجررة خاصررة إال أن هنرراك إد ارك راً مت ازيررداً ألهميررة العنررف كمشرركلة اجتماعيررة قائمررة فرري المجتمررع.

(.)Khaldi,2008

وتشير التقرارير الصرادرة مرن جمعيرة تضرامن النسراء األردنري إلرى أن العنرف ضرد النسراء مرازال
موجرروداً فرري جميررع دول العررالم ،وأنرره يشرركل انتراك راً لحقرروق اإلنسرران ،فالنسرراء والفتيررات قررد يتعرضررن

للعنف بجميع أشكاله سواء في األمراكن العامرة أم الخاصرة كأمراكن العمرل أم المنرازل( .جمعيرة معررد

تضامن للنساء األردني).
وترى بنات ( )Banat,2004أن العنف ضد المرأة على أنه "أي تصرف مرين أو عدائي بحرق
أي امرأة مما يسب

لرا معاناة جسدية أو نفسية أو جنسية بطريقة مباشرة أو ير مباشرة ،كالتحرش،

أو اإلجبررار علررى ممارسررة الرذيلررة ،ممررا يقلررل مررن احترامرررا لنفسرررا ،ويررنقص مررن إمكانياترررا العقليررة أو
الجسدية وقد يت اروح ذلك مابين اإلهانة في الكالم إلى القتل".

وأشار أ يالر وكوهين ( ،(Aguilar & Cohen 0222إلى أن المرأة المعنفة ترى نفسرا ير
كفر ،،ولرريس لرررا قيمررة ،و يررر محبوبررة ،وعديمررة الفائردة ،ولرريس لرررا حررق فرري الررتحكم بحياترررا الخاصررة،
كما تميل ألن تكون ير م كدة لذاترا في عالقترا مع اآلخرين ،ولديرا توقعرات يرر واقعيرة بامكانيرة
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التحسن.
المتصررل بظرراهرة العجررز المررتعلم ،وقررد افترضررت

رز واسر ًرعا فرري األد
وقررد أخررذت د ارسررة العنررف حير ًا
النماذج النظرية التي ُعنيت بتحليل هذى الظراهرة وجرود تماثرل برين حالرة العجرز المرتعلم والتعررض للعنرف

مرن حيررث األرضررية المعرفيرة ،كمنظومررة المرردركات ،واألفكرار المتصررلة بالررذات كأسرالي

عررزو أو(تعليررل)

األحرداث ،وتقردير الرذات ،فقرد وجرد أن األفكرار السرلبية المتعلقرة بالرذات تررتبط بحالرة العجرز المرتعلم لردى
النساء اللواتي تعرضن للعنف.)Marla and Erin, 2009( .
وينظر للعجز المتعلم على أنه حالة تنجم أساساً عن اعتقاد الفرد بأن نترائج األحرداث ال تعتمرد أو

تتأثر بما يقوم به من سلوك ،وانما بعوامل تقع خارج سيطرته فيتوقرف عرن المحاولرة وبرذل الجررد ،نتيجرة
لذلك االعتقاد أو نتيجة العتقادى بأن الموقف ير خاضع للتحكم ).(Dweck, 2014
أبعاد العجز المتعلم

يقسررم سرريلجمان العجررز المررتعلم إلررى أربعررة أبعرراد أساسررية ( & Cemalcilar, Canbeyli,

 )Sunar, 2013هي:
 .2عجز دافعي  :Motivational Deficitsوهو انخفاض دافعية الفرد في التحكم باألحداث.

 .0عجرز معرفري  :Cognitive Deficitsوهرو أسراس نظريرة العجرز المرتعلم ،ويعنري ضرعف مقردرة
الفرد على التعلم من خبراته السابقة واالستفادة من مثيرات الموقف التي تساعدى على الررو .
 .5عجز انفعالي  :Emotional Deficitsويتمثل في ظرور انفعاالت سرلبية مثرل :القلرق وال ضر
هذا السلوك.

ثر في النتائج التي تعق
واالكتئا  ،فالفرد يكتئ إذا اعتقد أن سلوكه لن يكون م ًا
 .8عج ررز سررلوكي  :Behavioral Deficitsويتمثررل فرري تص رررفات الف رررد بس ررلبية ،وكسررل ،وفت ررور
الرمة ،واعتمادية زائدة.
وفرري ضرروء مررا سرربق يبرردو أن هنرراك ضرررورة لتصررميم ب ررامج إرشررادية للتقيررل مررن ااآلثررار النفسررية للم ررأة
المعنفرة بمرا فيررا العجرز المرتعلم ،ومرن برين البررامج التري أثبترت فاعليتررا فري هرذا المجرال بررامج السريكودراما ،إذ
يررتم تعلرريم النسرراء المعنفررات كيفيررة تحديررد معتقررداترن بدرجررة كبي ررة والررتحكم ب رردود أفعررالرن السررلوكية واالنفاعليررة

ألحداث االحياة المختلفرة ،والتري بردورها تسراعد علرى التقليرل مرن الصرراعات الداخليرة والت لر علرى المشركالت
الحياتية ،وذلك لما تحتويه من أسالي وعناصر مشوقة.)Aljabali,2013 ( .

وذكرر أبرو م لري والرريالت ( )Abomogli & Alhailat,2008مردى أهميرة السريكودراما فري
تعزي ررز المق رردرة اإلبداعي ررة ل رردى األفر رراد واس رررامرا ف رري النم ررو الع رراطفي واالجتم رراعي وتنمي ررة المق رردرات
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المعرفية لديرم ،واتاحة الفرصة للتعبير عن مشاعرهم ،وزيادة التواصل والتعاون.
وتعد السريكودراما وسريلة ترويحيرة عالجيرة وذلرك مرن خرالل تحقيرق الترجلف واالنسرجام برين أفرراد

المجموعة بحيث أن التشابه ببعض الصفات والمشركالت ،وكرذلك اشرتركرم فري أدوارهرم قرد يجعرل مرن
جلس ر ررات الع ر ررالج المليئ ر ررة باألنش ر ررطة نوعر ر راً م ر ررن زي ر ررادة التواص ر ررل فيم ر ررا بي ر ررنرم وذل ر ررك ض ر ررمن أجر ر رواء

مريحة(.)Blatner,2000
مشكلة الدراسة وأسئلتها

يشرركل العنررف ضررد المررأة انتراكران لحقرروق اإلنسرران كمررا يعررد مظرر اًر مررن مظرراهر عالمررات القرروى

يررر المتكافئررة بررين الرجررل والم ررأة ،الترري تسرراعد علررى بقرراء سرريطرة الرجررل علررى الم ررأة والحيلولررة دون
نروضرا بالكامل

وأشررارت عديررد مررن الد ارسررات الميدانيررة لمنظمررات إنسررانية يررر حكوميررة أن ام ررأة واحرردة علررى

األقررل مررن بررين ثررالث نسرراء تتعرررض للضررر واإلهانررة بشرركل يررومي كمررا ورد فرري (.)Banat,2004
وكما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن قرابة ( )%42من ضحايا جرائم القتل من اإلناث يقرتلن علرى
أيرردي أزواجرررن ،وأن ( )%12مررن النسرراء اللرواتي يتعرضررن لاسرراءة يررتم قررتلرن باسررتخدام األسررلحة أو

األدوات الحادة.)WHO,0222( .

وتشررير اإلحص راءات الرسررمية فرري األردن إلررى أن عرردد النسرراء المعرضررات للعنررف كبيررر وفرري
تزيررد مسررتمر ،إذ سررجلت ( )295حالررة اعتررداء عررام ( )2114وسررجلت ( )520حالررة اعتررداء فرري عررام
ا
( )0222ويبرردو مررن ذلررك بررأن هنرراك ت ازيررداً فرري حرراالت االعتررداء علررى الم ررأة خررالل العشررر سررنوات
الماضية.)Hyasat & Ibrahim,2016( .

وتتبلرور مشركلة الد ارسرة فري ذهرن الباحثرة مرن طبيعرة عملررا كأخصرائية نفسرية ،ومقابلتررا لعديرد
مررن النسرراء المعنفررات فقررد رأت أن الواقررع الررذي تعيشرره تلررك الفئررة لرره أثررر علررى طريقررة تفكيرررهن ،وفرري
تشرركيل بعررض االضررطرابات النفسررية لررديرن ،وأنرررن يفتقرردن للمرررارات المناسرربة للتعامررل مررع مشرركالت
العن ر ررف وم ر ررن خ ر ررالل اطالعر ر ررا عل ر ررى بع ر ررض الد ارس ر ررات مث ر ررل د ارس ر ررة ) (Chadwi,2005ود ارس ر ررة

( .)&Wendy,2003 Karl,Valerieواللتان أشارتا إلى وجرود عالقرة برين العنرف والعجرز المرتعلم،

تأتي الحاجة إلى ضرورة إيجاد برنامج إرشادي مستند إلرى أسرلو السريكودراما لردى النسراء المعنفرات
كونرن من أكثر الفئات التي تعاني من الض وط النفسية في شتى المجاالت.
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وتتحدد مشكلة الدراسة الحالية في محاولة اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:

 .2هل توجد فرروق ذات داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى الداللرة اإلحصرائية ( )α=2023فري متوسرطات
الرردرجات علررى مقيرراس العجررز المررتعلم بررين أف رراد المجموعررة التجريبيررة وأف رراد المجموعررة الضررابطة
تعزى إلى تطبيق البرنامج اإلرشادي؟

 .0هل توجد فرروق ذات داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى الداللرة اإلحصرائية ( )α=2023فري متوسرطات
درجات العجز المتعلم بين القياس البعدي وقياس المتابعة لدى أفراد المجموعة التجريبية؟
أهمية الدراسة

تنبثق أهمية هذى الدراسة من جانبين :األهمية النظرية ،واألهمية التطبيقية.

األهمية النظرية:

 تسرم الدراسة في تسليط الضوء على فئة النساء المعنفات لكونرن من الفئات المرمة بالمجتمع. تقديم معلومات نظرية حول العجز المتعلم والسيكودراما والعنف ضد المرأة. تعد هذى الدراسة استجابة للتحوالت التربوية المعاصرة التي تتجره لالهتمرام بقضرايا المررأة والعنرفضد المرأة.

األهمية التطبيقية:

تبرز أهمية هذى الدراسة من الناحية التطبيقية في ما يأتي:

 أنرررا تعررد مررن الد ارسررات القليلررة بح ردود علررم الباحثررة علررى المسررتويات المحلي رة الترري تتطرررق إلررىاستخدام أسلو السيكودراما لدى فئة النساء المعنفات.
 في حال إثبات أثر البرنامج اإلرشادي فران الد ارسرة تقردم برنامجراً إرشرادياً لخفرض مسرتوى العجرزالمتعلم.

 قد تفتح الدراسة الحالية مجال لمزيد من الد راسات في هذا الموضوع.أهداف الدراسة:

تحاول هذى الدراسة تحقيق األهداف اآلتية:

 تقليل العجز المتعلم لدى النساء المعنفات من خالل العالج بالسيكودراما. التحقق من مدى مالءمة البرنامج اإلرشادي القرائم علرى العرالج بالسريكودراما فري خفرض مسرتوىالعجز المتعلم لدى عينة من النساء المعنفات.
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التعريفات المفاهيمية واإلجرائية

البرناااامج اإلرشاااادي ( )Counseling programويع رررف بأن رره "مجموع ررة م ررن الجلس ررات

والخدمات اإلرشادية المخططة والمنظمة في ضوء أسس إرشرادية تربويرة علميرة ،والتري ستسرتخدم مرع
مجموعررة مررن النسرراء المعنفررات بررردف التخفيررف مررن العجررز المررتعلم بقرردر اإلمكرران ،بحيررث يررتم تقررديم
خدمات إرشادية جماعية مباشرة و ير مباشرة (.)Alali,2014
ويعرف إجرائياً :بأنه مجموعة من الجلسات اإلرشادية الجمعية المنظمرة والمجدولرة زمنيراً بعشرر

جلسررات بمعرردل ثررالث جلسررات أسرربوعياً ،مرردة كررل جلسررة ( )02دقيقررة ،والمسررتندة إلررى بعررض أسررالي
السيكودراما والتي تردف إلى خفض مستوى العجز المتعلم لدى عينة من النساء المعنفات.

السااااايكودراما ) )Psychodramaأس ر ررلو إرش ر ررادي يش ر ررتمل عل ر ررى مجموع ر ررة مر ر رن األنش ر ررطة

واإلج رراءات الترري سررتقوم بتنفيررذها المشرراركات فرري أثنرراء الجلسررات اإلرشررادية ،وتعرررف أنرررا عبررارة عررن
تصوير تمثيلي مسرحي لمشكالت مختلفة يتم تمثيلرا في جو يسودى األمان ،يرتعلم مرن خاللررا األفرراد
طرق فعالة للوعي بمشكالترم والتعبير عن انفعاالترم وضبطرا (.)Konopik & Cheung ,2012
العجااز المااتعلم) )Learned Helplessnessيعرررف بأنرره عررزوف الفرررد عررن المحاولررة وبررذل

الجرد حين يتعرض للعقبات أو عندما يواجه مواقف ضرا طة فري حياتره ،ويحردث عنردما يرتعلم الفررد أن
هناك نترائج معينرة تحردث بشركل مسرتقل عرن اسرتجابته وتوقرع الفررد الفشرل فري المواقرف المسرتقبلية وعردم

مقدرته على التعلم في المواقف المستعرضة في حياته (.)Seligman,1975

ويعرف اجرائيا :الدرجة التي حصلت عليرا المرأة المعنفة على مقياس العجز المتعلم.
النساء المعنفات ( :)Abused Womenقردمت منظمرة الصرحة العالميرة )) WHO,2000

فري

عالميرا للعنرف يرنص علرى أن العنرف ضرد المررأة هرو "أي فعرل عردواني علرى المررأة يتسرب
تعريفًا
ً
أذى نفسري أو جسردي أو جنسرري ،أو فري أي معانرراة للمررأة ،ويتضررمن الترديرد أو الحرمرران مرن الحريررة
بشكل إجباري سواء في الحياة العامة أم الخاصة.
ويعرررف اجرائيررا :بأولئررك النسرراء الل رواتي قمررن بتقررديم شرركوى فرري م اركررز حمايررة األس ررة وي رراجعن

مراكز الخدمات االجتماعية ومراكز اتحاد المرأة.
حدود الدراسة ومحدداتها

الحدود البشرية :تم إجراء هذى الدراسة على النساء المعنفات المتزوجات اللواتي يراجعن مراكز

الخدمات االجتماعية ومركز اتحاد المرأة والمراكز التابعة له.
222

رزان جالل العبادي

أثر برنامج إرشادي (العالج بالسيكودراما)……

الحدود الزمنية :تم إجراء الدراسة خالل الفترة من  0221\0\5إلى .0221\8\5

الحدود المكانية :تم تطبيق الدراسة الحالية علرى مركرز أم وصرفي للخردمات االجتماعيرة والرذي

يرتم بقضايا المرأة وخاصة المعنفة.
محددات الدراسة:

تتحرردد نتررائج الد ارسررة الحاليررة باسررتجابة المشرراركات علررى األداة المسررتخدمة فرري الد ارسررة والترري

قامررت بتطويرهررا الباحثررة والترري اسررتخدمت لجمررع البيانررات ،ومررا تحقررق مررن خصررائص سرريكومترية ألداة
الدراسة والبرنامج اإلرشادي المستخدم في هذى الدراسة.
الدراسات السابقة

تم الرجوع إلى قواعد البيانات اإللكترونية والى المجالت العلمية ،والرسائل الجامعية

وملخصاتر ا ،وذلك من أجل االطالع على الدراسات السابقة ،ومن المالحظ أن الدراسات السابقة
المتعلقة برذا الموضوع نادرة ،لذلك تم عرض الدراسات ذات الصلة بالموضوع من األحدث إلى

األقدم كما يأتي:

قام كل من بنكيت وديما وتيستوني ( (Buncut,Dima& Testoni،2018بدراسة حول دور
العالج بالسيكودراما مع النساء المساء إليرن ،وهدفت إلى حث النساء المساء إليرن على الت يير
من دور الضحية الذي يمارسنه في حياترن ،وذلك من خالل استخدام أسالي

العالج بالسيكودراما

مع العالج البيئي ،اشتملت العينة على (  ) 55سيدة مساء إليرن وزعن إلى مجموعتين :تجريبية

تشتمل على(  ) 23امرأة ،ومجموعة ضابطة تشتمل على ( )24امرأة .وأشارت النتائج إلى حدوث
تحسن لدى النساء المعنفات من حيث زيادة الثقة واألمل ،والعمل على إعادة ممارسة الدور لديرن
وال اء دور الضحية ،وزيادة مستوى المرونة والتكيف لديرن.
وقام جمعة ( )Joumoua, 0229بدراسة لمعرفة الكشف عن أثر برنامج إرشادي مستند إلى

السيكودراما لتقليل المشكالت السلوكية عند طال

المرحلة اإلعدادية ،تكونت العينة من ()08

طالباً ،قسموا إلى مجموعتين مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة ،وأشارت النتائج إلى وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند أفراد المجموعتين ولصالح أفراد المجموعة التجريبية ،وكذلك وجود فروق
في شدة المشكالت السلوكية عند أفراد المجموعة التجريبية بين التطبيقين القبلي والبعدي.

وأما العلي ( )Alali ,0228فقد قامت بدراسة لمعرفة مدى فاعلية برنامج إرشادي قائم على

مرارات الحياة في تحسين الصالبة النفسية وتطويرها وتقليل درجة االستفزاز وتحسين العالقة مع
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الشريك وذلك على عينة من السيدات المتزوجات المعنفات ،تألفت العينة من ( )52سيدة معنفة،
ممن يراجعن مراكز اليوبيل ،وتم توزيعرن بالتساوي إلى مجموعتين تكونت كل مجموعة من ()23

سيدة متزوجة معنفة ،وتم استخدام ثالثة مقاييس مقياس
ومقياس نوعية العالقة مع الزوج ،وأشارت النتائج

تطوير الصالبة ،ومقياس االستفزاز،

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

المجموعتين في تحسين مستوى الصالبة النفسية ،وتقليل درجة اإلستفزاز وتحسين نوعية العالقة مع
الشريك.
وأجرى دوروشيروكامينغ ( )Du Rocher & Cummings,0222دراسة بردف التعرف إلى

أثر العنف الزواجي والخالفات الزوجية على األفكار الالعقالنية وعلى مستوى األمن النفسي
والتكيف االجتماعي واالنفعالي ،على عينة مكونة من(  )000أسرة متواجدين ضمن الواليات المتحدة
األمريكية .وأشارت النتائج إلى أن النزاعات الزواجية لرا أثر كبير في مستوى األمن النفسي والتكيف
االجتماعي.

أما زقوت( )Zaqhot,2011فقد أجرت دراسة بعنوان" فاعلية برنامج يعتمد على العالج

بالسيكودراما في تقليل مستوى القلق لدى النساء المرمشات ضمن محافظة خان يونس" تكونت العينة
المستخدم
من ( )52امرأة معنفة ممن يعانين من مستوى مرتفع من القلق وذلك على مقياس القلق ُ
وتم توزيعرن عشوائياً بالتساوي إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ،بحيث تحتوي كل مجموعة على

( ) 23سيدة ،وأشارت النتائج إلى أثر البرنامج المستخدم في العالج بالسيكودراما في تقليل القلق
لديرن ،والتعبير بشكل أفضل عن مشاعرهن ،والتقليل من المشاعر السلبية الموجودة لديرن وحل
مشكالترن بشكل أفضل .
كما قام مارال وايرين ( )Marla & Erin, 2009بدراسة هدفت التعرف إلى فاعلية العالج
المعرفي السلوكي وأثرى في العجز المتعلم لدى األطفال المساء إليرم ،أجريت هذى الدراسة في

المدارس المتوسطة ر

الواليات المتحدة األمريكية ،تكونت عينة الدراسة من ( )02طفالً()22

ذكور و( )22إناث ،قسموا عشوائياً إلى مجموعتين ،تجريبية ضمت ( )22أطفال ،وضابطة ضمت

( )22أطفال ،تم استخدام استبانة لتقدير العجز المتعلم ،وبرنامج معرفي سلوكي لمعرفة أثرى في
العجز المتعلم من إعداد الباحثين .أظررت النتائج أن هناك أث اًر للبرنامج المعرفي السلوكي في
خفض مستوى العجز المتعلم ،وتحسين الدافعية لصالح المجموعة التجريبية.
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أما فونج ( )FONG ,2007فقد قام بدراسة هدفت إلى زيادة الوعي بالعنف وتعزيز المقدرة
على التعامل مع مواقف العنف وتشجعيع المراهقات على تثقيف صديقاترن بقضايا العنف التي من

الممكن أن يتعرضن لرا من الذكور ،اشتملت العينة على ( )21فتاة من الصف التاسع إلى الثاني
عشر ،وأشارت النتائج إلى أن الفتيات المشتركات بالبرنامج ازدادت عندهن المعرفة بحقوق النساء،

والمقدرة على وقف العنف الموجه لرن ،فضالً عن زيادة الثقة بالنفس ،والمقدرة على التعبير عن
المشاعر والتعبير عن مخاوفرن بشكل أفضل لديرن.

كما أجرى جيل وبيرس ( )Gill & Pierce, 2004دراسة هدفت إلى بناء وتقييم فاعلية

برنامج سلوكي معرفي في خفض العجز المتعلم وتحسين مستوى الدافعية لدى طلبة المرحلة
األساسية ،أجريت هذى الدراسة في المدارس التابعة للكنيسة في والية كانسس األمريكية في ضوء
طالبا وطالبة ممن
مت ير الجنس ،والمستوى االجتماعي واالقتصادي ،تكونت عينة الدراسة من (ً )00
شخصوا بأنرم يعانون من العجز المتعلم ونقص في الدافعية ،واستخدم في هذى الدراسة مقياس للعجز
المتعلم ومقياس للدافعية من إعداد الباحثين .أظررت نتائج الدراسة أن هناك فاعلية لتطبيق البرنامج

في أداء الطلبة ،كما أشارت النتائج إلى أن الطلبة في الفئة االجتماعية واالقتصادية الدنيا استفادوا
أكثر من البرنامج ،كما أشارت إلى أن اإلناث أكثر استفادة من الذكور.
التعقيب على الدراسات السابقة

من خالل اطالع الباحثة على الدراسات السابقة والمرتبطة بالدراسة الحالية تم مالحظة عدة

نقاط كانت محور بحث الدراسات وفقاً لنتائجرا:

ويمكرن القرول إن
 يالحرظ مرن الد ارسرات السررابقة أنررا تنوعرت فري موضرروعاترا وأهردافرا وأسراليبراُ ،الدراسات السابقة كان لرا األثر الكبير والمرم فري تعزيرز الد ارسرة الحاليرة ،علرى الرر م مرن وجرود
االختالف ررات ف رري األه ررداف أو األدوات أو األس ررالي  ،لكنر ررا أكس رربت الباحث ررة س ررعة ف رري االط ررالع
بجميع الجوان

التي تدعم تلك الموضوعات.

 بررالنظر إلررى الد ارسررة الحاليررة ومررا ُيميزهررا عررن الد ارسررات السررابقة ،فرري كونرررا تُعررد مررن الد ارسرراتاألولى فري هرذا المجرال التري درسرت فاعليرة برنرامج إرشرادي يسرتند الرى العرالج بالسريكودراما فري
خفض مستوى العجز المتعلم لدى عينة من النساء المعنفات.
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الطريقة واالجراءات
منهج الدراسة

تم استخدام المنرج التجريبي في هذى الدراسة ،وذلك لمالءمته لطبيعة هذى الدراسة.

مجتمع الدراسة وعينتها

تكررون مجتم ررع الد ارسررة م ررن جميررع الس رريدات المعنف ررات والل رواتي تق رردمن بشرركوى عل ررى أزواجر ررن

ويراجعن مركز أم وصفي للخدمات االجتماعية/عمان ،والبالغ عددهن ( )022سيدة معنفرة ،واشرتملت
عينرة الد ارسرة علرى ( )52سريدة معنفرة بطريقرة قصردية ترم تروزيعرن إلرى مجمروعتين تجريبيرة وضرابطة
بشكل عشوائي بحيث إشتملت كل مجموعة على ( )23سيدة ،والجدول ( )2يبين توزيرع أفرراد الد ارسرة
حس

نوع المجموعة والمعالجات القبلية والبعدية والمتابعة.

الجدول( )1توزع أفراد الدراسة حسب نوع المجموعة والمعالجات القبلية والبعدية

نوع المجموعة
تجريبية
ضابطة

قبلي
X1
X1

المعالجة
معالجة
O
-

بعدي
X2
X2

قبلي
15
15

المقياس
معالجة
15
15

بعدي
15
-

متغيرات الدراسة

اشتملت الدراسة على المت يرات اآلتية:

 المت ير المستقل :برنامج العالج القائم على السيكودراما. المت ير التابع :العجز المتعلم لدى النساء المعنفات.أدوات الدراسة

أوالً برنامج العالج بالسيكودراما لتقليل العجز المتعلم لدى عينة من النساء المعنفات وإلعرداد

هذا البرنامج قامت الباحثة بالخطوات اآلتية:

 .2إجراء مسح للدراسات والبحوث التي تناولت موضوع العجز المتعلم ،وموضوع النسراء المعنفرات،
واالطالع على البرامج التدريبية التي اهتمرت برانموذج السريكودراما ،والنمراذج األخررى الرواردة فري

الدراسات اآلتية :دراسة الضامن ( ،)Aldamen,2017دراسة زقوت( .)Zaqhot,2011

 .0قامت الباحثة باعداد البرنامج اإلرشادي (أثرر برنرامج إرشرادي (العرالج بالسريكودراما) فري خفرض
مس ررتوى العج ررز الم ررتعلم ل رردى عين ررة م ررن النس رراء المعنف ررات) اس ررتناداً ألد
المتعلقر ررة بر رره ،وأسر ررالي

التر رردري

الموض رروع والد ارس ررات

علير رره كد ارسر ررة يعقر ررو ) )Yaqoob,0223ود ارسر ررة أبر ررو الر ررر

(.)Abu Al-Rub,0220
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وقد تكون هذا البرنامج من ( )22جلسات إرشرادية بواقرع ثرالث جلسرات أسربوعياً ،وبعرد مراجعرة

أدبيررات الموضرروع ،وأل رراض الترردري

علررى المرررارات والفنيررات تررم اسررتخدام مجموعررة مررن المرررارات

والفنيات المستندة إلى العالج بالسيكودراما والتي نفذت خالل مجموعة من األسالي :

 -الدكان السحري:

ويسررتخدم هررذا االسررلو عنرردما يظرررر الررنجم (المسترشررد) ر بررة فرري ت ييررر اتجرراى مررا لديرره ،وفرري

الوقرت ذاترره يظرررر كميرة كافيررة مررن االستبصررار ،وهرذا األسررلو يسرراعد المسترشرد علررى تحديررد أهدافرره
وأولويات رره ،وفي رره يك ررون المع ررالج ه ررو ص رراح

ال رردكان الس ررحري المل رريء بكثي ررر م ررن االنم رراط الس ررلوكية

والصفات الشخصية والمبادئ ،وهذى الصفات ليست للبيع بنقود وانما للمقايضرة بصرفات شرخص يريرد
التخلص منرا ،ويستبدل النجم(المسترشد) صفات يريد أن يحصل عليرا مقابل االنماط السلوكية التري

يمتلكرا.)Blatner,2000( .
 -عكس الدور:

الردور أي انره يصربح فيره الفررد األول قائمرا بردور الفررد الثراني والعكرس صرحيح

ويقصد به قلر

وفيرره نجررد أن الشررخص يتبررادل األدوار مررع اآلخ ررين ،ويصررلح هررذا األسررلو مررع األف رراد الررذين لررديرم
إدراك مضررطر مررن حيررث معاملررة اآلخرررين لرره ،وهررذا يسرراعدى عل ررى تعررديل سررلوكه نتيجرره لتقمصرره
شخصيات أخرى ،ويساعدى على فرم اآلخرين.)Yaqoob,2015( .
 -المرآة:

وفير ررا ي ررتم إيق رراف البط ررل ع ررن أدائ رره للموق ررف وي ررتم اختي ررار ش ررخص اخ ررر اي يق رروم الشخص ررية

المسرراعدة برردور البطررل وذلررك بتجسرريد حاالترره النفسررية وانفعاالترره واشرراراته ،إذ أن المسترشررد فرري تلررك

الحالر ررة متفر رررج ولر رريس ممر ررثال ،ومر ررن خر ررالل مالحظر ررة سر ررلوكه الر ررذي يفعلر رره يمكر ررن االستبصر ررار بذاتر رره
واضطراباته.)Aljabali,2013( .
 -الواجبات المنزلية

وهررذا األسررلو يسرراعد علررى مراجعررة مررا تررم تعلمرره داخررل الجلسررة اإلرشررادية ،ونقلرره إلررى الحيرراة

العام ر ررة ،إذ يطلر ر ر

م ر ررن المش ر ررتركين \المش ر ررتركات بالقي ر ررام بواجب ر ررات معين ر ررة وذل ر ررك إلع ر ررادة الت ر ررذكر.

(.)Melhem,2015
 -االسترخاء

يقوم هرذا األسرلو علرى جملرة مرن التمرارين والتردريبات البسريطة التري ترردف إلرى إ ارحرة الجسرم
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والررنفس وذلررك ع رن طريررق التررنفس العميررق وتم ررين الجسررم كلرره علررى االرتخرراء وزوال الشررد العضررلي.
(.)Yaqoob,2015
 المحاضرة والنقاش.الهدف الرئيس:

خفض مستوى العجز المتعلم لدى عينة من النساء المعنفات في محافظة عمان.

األهداف الفرعية:

 تزويد المشاركات بمعلومات حول موضوع العنف ضد المرأة واثارى النفسية عليرن. -إكسا

عضوات المجموعة ببعض المرارات االجتماعية.

 -تنمية الثقة بالنفس لدى النساء المعنفات.

 الوصول إلى حلول مناسبة للمشكالت التي قد يواجرنرا بشكل درامي. تحقيق أكبر قدر ممكن من الصحة النفسية.الفئة المستهدفة :عينة من النساء المعنفات

زمن البرنامج )22( :جلسات إرشادية زمن كل جلسة ( )02دقيقة.
القائم بتنفيذ البرنامج :الباحثة نفسرا.

الجلسة

عنوان الجلسة

عدد
الجلسات

األولى

التعارف وكسر
الجليد

2

الثانية

مفروم العنف ضد
المرأة

2

الثالثة
والرابعة

تدريبات التنفس
واالسترخاء

0

الخامسة
والسادسة

التدري على مرارة
التعبير عن
المشاعر

0

السابعة
والثامنة

مفروم الذات وتقبل
الذات

0

التاسعة

تحمل المس ولية

2

هدف الجااااااااااااالسة
التعارف وكسر الخجل بين المشتركات وبين الباحثة-التعريف بالبرنامج
ومعرفة التوقعات – وتوزيع ورقة التعاقد اإلرشادي – تقديم معلومات
نظرية عن السيكودرما وذلك من خالل النقاش ،وتمرين عكس الدور ثم
اإلنراء والختام.
المناقشة والحوار حول معنى العنف وأشكاله.
معرفة اآلثار السلبية للعنف على المرأة والمجتمع.
مساعدة المشتركات تدريجياً إلى التعرف إلى خصائص عملية التنفيس
االنفعالي وامكانياترا التعبيرية ،وتوضيح العالقة مابين اإلحساس
بالتوتروالت يرات العضلية واستخدام تدريبات الشريق والزفير ،ومساعدة
المشتركات على الشعور بالراحة والتخلص من التوتر.
تدري االمشتركات على مرارة تحديد المشاعر واالنفعاالت.
تدري المشتركات على مرارة التعبير عن المشاعر واالنفعاالت السلبية
وااليجابية بشكل لفظي و ير لفظي.
إكسا المشتركات اتجاى ايجابي نحو الذات ،التنفيس عن الصراعات
الداخلية لدى المشتركات.
تحسين مستوى الشعور بالرضا عن الذات لدى المشتركات.
تنمية المس ولية تجاى الذات والمجتمع لدى المشتركات.
تعريف المشتركات بدورها في المجتمع من ناحية الحقوق والواجبات.
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الجلسة

عنوان الجلسة

عدد
الجلسات

العاشرة

الختامية

2

ثانيا :مقياس العجز المتعلم

رزان جالل العبادي
هدف الجااااااااااااالسة
الجلوس في حلقة والتحدث حول مدى االستفادة من البرنامج وعن
الت يير الحاصل لديرن ،ومدى التقييم ،ثم إقامة حفل ختامي ص ير
وتوديع المشتركات.

تم تطوير مقياس العجز المتعلم وذلك من خالل اطالع الباحثة على الد ارسرات السرابقة واألد

النظري المتعلق بموضوع الدراسة كدراسة تايره وز رول ( ،)Tayeh & Zghol,0223ود ارسرة يلوسري
ودوي ( ،)Ulusoy & Duy,2013فقرد تكرون المقيراس بصرورته األوليرة مرن ( )59فقررة موزعرة علرى
ثالثة مجاالت هي  :توقع الفشل وعدم السيطرة وتمثلرا الفقرات مرن ( ،)28-2والمجرال الثراني صرورة
الذات السلبية في عيون اآلخرين وتمثلرا الفقرات من ( ،)09-23والمجال الثالرث لروم الرذات ويشرتمل

على الفقرات من (.)59 -00
مدرجة وفقًا لتدريج ليكرت ( )Likertالخماسي تأخذ األوزان اآلتية:
نادر
ًا
أحيا ًنا
كثير
ًا
دائما
المستوى
ً
0
5
8
3
الدرجة
دالالت صدق أداة الدراسة:

بدا
أً
2

أوال :دالالت صدق المحتوى

تررم التأكررد مررن صرردق المحترروى لمقيرراس العجررز المررتعلم وذلررك بعرضرره علررى عشرررة محكمررين مررن

األساتذة في تخصصات علم الرنفس واإلرشراد النفسري والقيراس والتقرويم فري الجامعرات األردنيرة ،وذلرك
لمعرفة مدى مالءمرة الصريا ة الل ويرة للفقررات ،وتقرديم أيرة مالحظرات تتعلرق باضرافة أو حرذف فقررة،
وقرد ترم اعتمراد نسربة ( )% 42كمعيرار إتفراق المحكمرين علرى الفقررة الواحردة ،إذ ترم حرذف فقررتين مرن
المقيرراس ،وبررذلك تكررون المقيرراس بشرركله النرررائي مررن ( )58فق ررة موزع رة علررى ثالثررة مجرراالت المجررال

األول وهو توقع الفشل وعدم المقدرة على السيطرة وتضم الفقرات مرن ( ،)28-2والمجرال الثراني وهرو
صررورة الررذات السررلبية فرري عيررون اآلخررين وتضررم الفقررات مررن ( ،)08-23والمجررال الثالررث لرروم الررذات
ويشتمل على الفقرات من(.)58-03
صدق البناء

للتحق ررق م ررن ص رردق بن رراء مقي رراس العج ررز الم ررتعلم ،ت ررم اس ررتخراج مع ررامالت االرتب رراط ب ررين الفقر ررة

والدرجة الكلية فقد تم تطبيق المقياس على عينة من داخل مجتمع الدراسة ومرن خرارج عينرة الد ارسرة،
وتررم حسررا

معررامالت االرتبرراط بررين الفقرررات والدرجررة الكليررة للمقيرراس والدرجررة الكليررة للمجررال ،تمثل رت
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العينررة

( )02سرريدة معنفررة واللرواتي ي رراجعن م اركررز الخدمررة االجتماعيررة فرري عمرران .وقررد تررم حسررا

معررامالت االرتبرراط بررين الدرجررة علررى ك ر لل فق ررة بالدرجررة الكليررة للمقيرراس والمجررال الترري تنتمرري إليرره،
والجدول ( )0يوضح ذلك:
الجدول رقم ( :)2قيم معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات مقياس العجز المتعلم بالدرجة الكلية على المقياس
والمجال الذي تنتمي إليه

* ذات داللة عند ()α =2023

** دال عند ()α =2022

يتضررح مررن الجرردول ( )0أن قرريم معررامالت االرتبرراط بررين فق ررات المقيرراس مررع الدرجررة الكليررة قررد
تراوحت بين ( )2041- 2.88ومعامل ارتباط الفقرات بمجاالترا ( )2044-2080وقد تجاوزت جميعررا
رائيا عنرد مسرتوى ( )α≥0.5وتُعرد م شررات جيرردة
(( )2003عرودة )0222 ،وهري جميعراً قريم دالرة إحص ً
للحك ررم عل ررى صرردق األداة .كمررا قامررت الباحث ررة بحس ررا

وبالدرجة الكلية للمقياس ،والجدول ( )5يوضح ذلك:

مع ررامالت االرتبرراط بررين المجرراالت ببعض رررا

الجدول ( :)3قيم معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس العجز المتعلم ببعضها بعضاً وبالدرجة الكلية
المجال
توقع الفشل وعدم المقدرة على السيطرة
صورة الذات السلبية في عيون اآلخرين
لوم الذات

توقع الفشل وعدم المقدرة
على السيطرة
*0.93
*0.98

** ذات داللة إحصائية عند مستوى (.)2022 = α

صورة الذات السلبية
في عيون اآلخرين

لوم
الذات

*0.58

-

الكلي
**2001
*2039
*2091

* ذات داللة إحصائية عند (.)2023 = α

رائيا ،وتراوحرت برين
يتضح من الجدول ( )5أن جميع قيم معامل االرتباط بين األبعاد دالة إحص ً
( ،)2.42 – 2.32بينم ررا تراوح ررت مع ررامالت االرتب رراط ب ررين األبع رراد والمقي رراس ب ررين ()2.48- 2039
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أثر برنامج إرشادي (العالج بالسيكودراما)……

رائيا ،وهررذا م شررر علررى صرردق البنرراء للمقيرراس .وبررذلك فرران المقيرراس بصررورته
وجميعرررا دالررة إحصر ً
النرائية تكون من ()58
دالالت ثبات المقياس:

للتحقررق مررن ثبررات المقيرراس اعتمرردت الباحثررة ط رريقتين (طريقررة االختبررار إعررادة االختبررار) ،وتررم

تطبيررق االختبررار علررى عينررة مكونررة مررن( )02سرريدة معنفررة مررن خررارج العينررة األصررلية للد ارسررة ،ومررن
داخرل مجتمعررا ،واعرادة تطبيرق االختبرار مررة أخررى علرى المجموعرة ذاتررا بعرد حروالي أسربوعين ،وقررد
بلغ معامل الثبات الكلي ( )2018وهو مناس

ل رض الدراسة.

طريقة اال تساق الداخلي:

ترم اسرتخراج معامرل االتسراق الرداخلي وذلرك باسرتخدام معادلرة "كرونبراأ ألفرا" Cronbach” s

) )Alphaإذ بلرغ معامرل الثبرات للدرجرة الكليرة ( )2013وهرو مناسر

ل ررض الد ارسرة ،والجردول ()8

يبين قيم معامالت الثبات لمقياس العجز المتعلم ومعامالت كرونباأ ألفا للمجاالت وللدرجة الكلية.
الجدول( )4معامالت الثبات بطرق اإلعادة وكرونباخ ألفا

المجاالت
توقع الفشل وعدم السيطرة
صورة الذات السلبية في عيون اآلخرين
لوم الذات
الدرجة الكلية

ثبات اإلعادة
2 .13
2 .15
2 .44
2 .18

اإلتساق الداخلي
2 .12
2 .41
2 .42
2 .13

عدد الفقرات
28
1
22

يالحظ من الجردول ( )8أن معرامالت ارتبراط األبعراد بالدرجرة الكليرة للمقيراس دالرة عنرد مسرتوى
الداللة ()a=0.05
خطوات إجراء الدراسة

 -تطبيق أداة الدراسة المتمثلة بمقياس العجز المتعلم على النساء اللواتي تطوعن لاجابة.

 حصر أعداد السيدات المعنفات اللواتي حصلن على أعلى الدرجات على مقياس العجز المتعلم. تطبيق االختبار القبلي على الفئة المستردفة. التوزيع العشوائي ألفراد الدراسة على المجموعتين التجريبية والضابطة بحيث تشتمل كل مجموعةعلى ( )23امرأة معنفة.

 تطبيق البرنامج العالجي على المجموعة التجريبية. تطبيق االختبار البعدي. تفريغ البيانات وتحليلرا باستخدام التحليل اإلحصائي المناس .222
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 التوصل لنتائج الدراسة وتفسيرها ثم الخروج بتوصيات مناسبة لنتائج الدراسة.المعالجة اإلحصائية

تم استخدام األسالي

اإلحصائية اآلتية للتحقق من صدق أداة الدراسة وثباترا:

 .2معامل ارتباط بيرسون (.)Pearson-correlation coefficient
 .0معادلة "كرونباأ ألفا" (.)Cronbach's Alpha equation

 .5تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSفي معالجة البيانات إحصائيا.
 .8تررم إيجرراد المتوسررطات الحسررابية واالنح ارفررات المعياريررة ألداء أفرراد المجموعررة التجريبيررة والضررابطة
القبلي والبعدي على مقياس العجز المتعلم.
 .3اختبار (ت) للعينات المستقلة لحسا
 .9تحليل التباين المتعدد.

الفرق بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة.

نتائج الدراسة وتفسيرها

هردفت هررذى الد ارسررة إلررى اإلجابررة عررن سر ال الد ارسررة المتمثررل "فرري أثررر برنررامج ارشررادي (العررالج

بالسريكودراما) لخفررض مسررتوى العجرز المررتعلم لرردى عينررة مرن النسرراء المعنفررات" وقرد تررم تطبيررق مقيرراس
العجز المتعلم ،وقامت الباحثة باستخدام اختبار (ت) للعينرات المسرتقلة للتأكرد مرن تكراف المجمروعتين
التجريبية والضابطة في القياس القبلي على مقياس العجز للتعلم كما في الجدول(:)3

الجدول ( )5نتائج اختبار (ت) إليجاد الفرق بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس
(العجز المتعلم) ،قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي

المجال
توقع الفشل وعدم المقدرة على السيطرة
صورة الذات السلبية في عيون اآلخرين
لوم الذات

االختبار القبلي
مقياس العجز للتعلم
المتوسط
المجموعة
الحسابي
4.05
الضابطة
4.07
التجريبية
3.81
الضابطة
3.93
التجريبية
3.96
الضابطة
3.94
التجريبية

االنحراف
المعياري
0.15
0.18
0.25
0.17
0.18
0.14

قيمة ت
-2000

الداللة
اإلحصائية
0.82

-2084

2045

2088

0.14

يتضح من الجدول ) )5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على مقياس (العجز المتعلم)
عند مستوى الداللة ( )α≥ 0.5بين متوسطي أداء المجموعتين التجريبية والضابطة على القياس
القبلي ،مما يدل على تكاف المجموعتين قبل تطبيق البرنامج.
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أثر برنامج إرشادي (العالج بالسيكودراما)……

اوالً :النتائج المتعلقة بالسؤال األول " :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

الداللة ( )α=0.05في متوسطات الدرجات على مقياس العجز المتعلم بين المشتركات في

المجموعتين التجريبية والضابطة تعود الى تطبيق البرنامج العالجي اإلرشادي؟

ولاجابة عن هذا الس ال تم استخراج االنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية وذلك

لدرجات المشتركات بالمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية على مقياس العجز المتعلم ،والجدول
( )9يبين ذلك.
الجدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات النساء المعنفات على مقياس العجز
المتعلم البعدي وفقاً للمعالجة (ضابطة ،تجريبية)

مقياس العجز المتعلم
توقع الفشل وعدم المقدرة على السيطرة
صورة الذات السلبية في عيون اآلخرين
لوم الذات
الكلي

المجموعة الضابطة
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
0.14
4.00
0.11
3.95
0.19
3.96
0.14
3.97

البعدي
المجموعة التجريبية
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
0.19
2.20
0.33
2.14
0.94
2.57
0.48
0052

يتضح من الجدول ( )9وجود فرق ظاهري بين متوسط أداء المفحوصات على مقياس العجز

المتعلم يعود للبرنامج ،ولتوضيح الفروق االحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل
التباين المشترك ( )MANCOVAعلى درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة وكانت
النتائج كما في الجدول (.)0
مصدر
التباين
القبلي

البرنامج
االرشادي
الخطأ

الجدول ( )7تحليل التباين المتعدد ( )MANOVAعلى مجاالت مقياس العجز للتعلم
مربع
الداللة
درجات متوسط
مجموع
قيمة (ف)
المتغيرات التابعة
اإلحصائية ايتا
المربعات الحرية المربعات
توقع الفشل وعدم المقدرة
0.944
0.005
0.000
1
0.000
على السيطرة
صورة الذات السلبية في
0.945
0.005
0.000
1
0.000
عيون اآلخرين
0.210
1.649
0.775
1
0.775
لوم الذات
توقع الفشل وعدم المقدرة
0.62 0.000 339.864 19.177
1
19.177
على السيطرة
صورة الذات السلبية في
0.59 0.000 261.424 20.136
1
20.136
عيون اآلخرين
0.45 0.000
24.453 11.497
1
11.497
لوم الذات
توقع الفشل وعدم المقدرة
0.056
27
1.524
على السيطرة
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مصدر
التباين

الكلي

المتغيرات التابعة
صورة الذات السلبية في
عيون اآلخرين
لوم الذات
توقع الفشل وعدم المقدرة
على السيطرة
صورة الذات السلبية في
عيون اآلخرين
لوم الذات

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

2.080

27

0.077

12.694

27

0.470

291.582

30

285.100

30

329.400

30

تش ررير نت ررائج تحلي ررل التب رراين المش ررترك المص رراح

قيمة (ف)

الداللة
اإلحصائية

مربع
ايتا

ف رري الج رردول ( )0إل ررى وج ررود أث ررر ذي دالل ررة

إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.5=αيعزى لمت ير البرنامج اإلرشرادي علرى مقيراس العجرز المرتعلم
ولجميع األبعاد وإليجراد أثرر فاعليرة البرنرامج ،ترم ايجراد حجرم االثرر ( ،)Effect Sizeباسرتخدام مربرع
ايتررا ( ،)EtaSquareإذ تشررير القرريم إلررى أن البرنررامج أوجررد تباين راً كبي ر اًر فرري المت يررر التررابع المتعلررق

بدرجات المفحوصات على مقياس العجز المتعلم .

ثانياااااً :النتااااائج المتعلقااااة بالسااااؤال الثاااااني" :هاااال توجااااد فااااروق ذات داللااااة احصااااائية عنااااد

مساااااتوى الداللاااااة ( )α=0.05فاااااي متوساااااطات الااااادرجات علاااااى مقيااااااس العجاااااز الماااااتعلم باااااين
القياس البعدي ومقياس المتابعة لدى أفراد المجموعة التجريبية؟

ولاجاب ر ررة ع ر ررن ه ر ررذا السر ر ر ال ت ر ررم اس ر ررتخدام اختب ر ررار (ت) للعين ر ررات المرتبط ر ررة ل ر رردرجات المجموع ر ررة

التجريبي ر ر ررة (الت ر ر رري خض ر ر ررعت للبرن ر ر ررامج االرش ر ر ررادي) عل ر ر ررى المقي ر ر رراس البع ر ر رردي والمتابع ر ر ررة ،والج ر ر رردول ()4
يبين ذلك:

الجدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لتحديد داللة الفروق بين القياس البعدي
وقياس المتابعة وفقا لدرجات المجموعة التجريبية على مقياس العجز المتعلم وعلى كل مجال من مجاالته

مقياس العجز المتعلم
توقع الفشل
توقع الذات السلبية
لوم الذات
الكلي

المتابعة
البعدي
االنحراف
المتوسط
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
المعياري
الحسابي
مقياس العجز المتعلم
0.70
2.73
0.19
2.20
0.86
2.33
0.33
2.14
0.58
2.26
0.94
2.57
0.71
2.44
0.48
2.30

قيمة ()t

مستوى
الداللة

-1.055
-1.66
-1.14
-0.66

0.334
0.816
0.334
0.516

يتضر ر ررح مر ر ررن الجر ر رردول ( )4عر ر رردم وجر ر ررود فر ر رررق ذي داللر ر ررة احصر ر ررائية عنر ر ررد ( )2023=αبر ر ررين

متوس ر ررطي أداء المفحوص ر ررات ف ر رري مقي ر رراس العج ر ررز الم ر ررتعلم عن ر ررد مس ر ررتوى المتابع ر ررة يع ر ررود للبرن ر ررامج
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أثر برنامج إرشادي (العالج بالسيكودراما)……

فر ر رري المجموعر ر ررة التجريبير ر ررة ولجمير ر ررع المجر ر رراالت إذ ارتبطر ر ررت جميعرر ر ررا بمسر ر ررتوى داللر ر ررة ()α=0.05
مما يشير إلى االستم اررية في أثر البرنامج اإلرشادي على المفحوصات.
مناقشة النتائج

هر ر رردفت هر ر ررذى الد ارسر ر ررة إلر ر ررى معرفر ر ررة فاعلير ر ررة العر ر ررالج بالسر ر رريكودراما لخفر ر ررض مسر ر ررتوى العجر ر ررز

المر ر ررتعلم لر ر رردى عينر ر ررة مر ر ررن النسر ر رراء المعنفر ر ررات وفيمر ر ررا ير ر ررأتي مناقشر ر ررة النتر ر ررائج التر ر رري توصر ر ررلت إليرر ر ررا
الدراسة حس

أسئلترا ،باإلضافة إلى عن التوصيات التي جاءت في ضوء هذى النتائج.

أوالً :مناقشااااة النتااااائج المتعلقااااة بالسااااؤال األول" :هاااال توجااااد فااااروق ذات داللااااة احصااااائية

عناااد مساااتوى الداللاااة ( )α=0.05فاااي متوساااطات الااادرجات علاااى مقيااااس العجاااز الماااتعلم باااين
أفااااااراد المجموعااااااة التجريبيااااااة وافااااااراد المجموعااااااة الضااااااابطة تعاااااازى إلااااااى تطبيااااااق البرنااااااامج
اإلرشادي؟

رائيا ف ر ر رري متوسر ر ررطات ال ر ر رردرجات علر ر ررى مقي ر ر رراس
أظرر ر رررت النتر ر ررائج وج ر ر ررود فر ر ررروق دال ر ر ررة إحصر ر ر ً
العجر ررز المر ررتعلم بر ررين أف ر رراد المجموعر ررة التجريبير ررة وأف ر رراد المجموعر ررة الضر ررابطة ولصر ررالح المجموعر ررة

التجريبير ررة ،وربمر ر را تر رررد ه ر ررذى النتيجر ررة إل ر ررى اس ر ررتخدام كثير ررر م ر ررن االسر ررتراتيجيات كاس ر ررتراتيجية المر ر رراة

والت رري تك ررون أس رررمت ف رري ر ي ررة ك ررل مش ررتركة لنفس رررا م ررن زاوي ررة أخ رررى والت رري ب رردورها أس رررمت ف رري
التخفير ررف م ر ررن اث ر ررار العج ر ررز الم ر ررتعلم ،واكس ر ررابرن أفك ر ررار أكث ر ررر ايجابي ر ررة ح ر ررول مق ر رردراترن ومر ر ررارترن
ممر ر ررا س ر ر راعدهن علر ر ررى التكير ر ررف وزاد مر ر ررن ادراكرر ر ررن لكفر ر رراءترن ومقر ر رردرترن علر ر ررى تحمر ر ررل المس ر ر ر ولية
داخر ررل األس ر ررة أو المجتمر ررع ،كمر ررا مر ررن الممكر ررن أن يكر ررون التر رردري

فر ر رري اكتسر ر ررا

علر ررى مرر ررارة االسر ررترخاء سر رراعد

المقر ر رردرة علر ر ررى الشر ر ررعور بال ارحر ر ررة والتخفير ر ررف مر ر ررن الشر ر ررعور بالفشر ر ررل ،وأن مر ر ررا وف ر ر ررى

أس ر ررلو الحر ر روار والمناقش ر ررة للتح ر رردث ح ر ررول الخبر ر ررات المتعلق ر ررة بمش ر رركالت المش ر ررتركات واالس ر ررتماع
إلر ررى بعضر رررن ،فض ر رالً عر ررن اسر ررتخدام أسر ررلو لع ر ر

الر رردور الر ررذي قر ررد يكر ررون لر رره دور علر ررى ممارسر ررة

سر ر ر ررلوكات ايجابير ر ر ررة نحر ر ر ررو الر ر ر ررذات ونحر ر ر ررو اآلخ ر ر ر ررين ،وتتفر ر ر ررق هر ر ر ررذى النتيجر ر ر ررة مر ر ر ررع د ارسر ر ر ررة مر ر ر ررارال

وايرررين) )Marla & Erin,2009وم ررع د ارس ررة دو روش ررير وك ررامينغ

& (Du Rocher

) Cummings,2011الت ر ر ر رري ه ر ر ر رردفت ال ر ر ر ررى التع ر ر ر رررف إل ر ر ر ررى أث ر ر ر ررر الن ازع ر ر ر ررات الزوجي ر ر ر ررة والعن ر ر ر ررف
الزوجي في األمن النفسي واالنفعالي والتكيف االجتماعي واألفكار الالعقالنية .
ثانيااااً :مناقشاااة النتاااائج المتعلقاااة بالساااؤال الثااااني الاااذي يااانص علاااى" :هااال توجاااد فاااروق

ذات داللااااااة احصااااااائية عنااااااد مسااااااتوى الداللااااااة ( )α=0.05فااااااي متوسااااااطات الاااااادرجات علااااااى
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مقيااااااس العجااااااز المااااااتعلم بااااااين القياااااااس البعاااااادي وقياااااااس المتابعااااااة لاااااادى افااااااراد المجموعااااااة

التجريبية ؟

أش ر ررارت النت ر ررائج إل ر ررى اس ر ررتم اررية البرن ر ررامج العالج ر رري ل ر رردى المجموع ر ررة التجريبي ر ررة ،وتع ر ررزو الباحث ر ررة

ه ررذى النتيج ررة إل ررى احتف رراظ المش رراركات بم ررا ت ررم إكتس ررابه م ررن مر ررارات ف رري أثن رراء التطبي ررق كمر ررارة التعبي ررر
ع ر ررن المشر ر رراعر ومر ر ررارة االسر ر ررترخاء ،ولم ر ررا للبرنر ر ررامج م ر ررن دور فر ر رري مس ر رراعدة المشر ر ررتركات ف ر رري تجري ر ر ر
سر ررلوكات اجتماعير ررة ع ر ررن طرير ررق عدي ر ررد مر ررن األنش ر ررطة والتر رري تر ررم التركي ر ررز فيرر ررا عل ر ررى التفاعر ررل اللفظ ر رري
و ير ررر اللفظر رري والتفاعر ررل اإليجر ررابي بر ررين المشر ررتركات ،وكر ررذلك كسر ررر الخجر ررل بر ررين المشر ررتركات وربمر ررا تر رررد

ه ررذى النتيجر ررة فر رري أثر ررر البرنر ررامج علر ررى مقر رردرة المش ررتركات علر ررى تعمر رريم تلر ررك المرر ررارات التر رري تر ررم اكتسر ررابرا
وتطبيقر ر ررا عل ر ررى أرض الواق ر ررع ،وم ر ررا يمك ر ررن أن يك ر ررون للمناقش ر ررة الجماعي ر ررة ف ر رري بداي ر ررة ك ر ررل جلس ر ررة ح ر ررول
الواج ر ر المنزل ر رري المعط ر ررى للمشر ررتركات دور عل ر ررى زي ر ررادة االستبص ر ررار لر رردى المش ر ررتركات ،واتفق ر ررت نت ر ررائج
الد ارسر ر ررة الحالير ر ررة مر ر ررع د ارسر ر ررة جير ر ررل وبير ر رررس (Pierce,2004

and

 )Gillود ارسر ر ررة فر ر ررونج

( )Fong,2007واللتر ر ررين أشر ر ررارتا إلر ر ررى فاعلير ر ررة البرنر ر ررامج العالجر ر رري واسر ر ررتم اررية أث ر ر ررى فر ر رري التقلير ر ررل مر ر ررن
مستوى العجز المتعلم.
التوصيات والمقترحات

 االهتمام ببرامج العالج عن طريق السيكودراما في مجاالت اإلرشاد النفسي. إجراء دراسات أخرى تتضمن العالج بالسيكودراما على مت يرات مختلفة كنوعية الحياة لدى المرأةالمعنفة.

 إجراء دراسات تشتمل على العالج بالسيكودراما على فئات مختلفة كاألطفال المساء إليرن. إدخال العالج بالسيكودراما لعالج االضطرابات النفسية المختلفة.References
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