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فاعلية برنامج تدريبي قائم على السيكودراما في خفض األعراض االكتئابية
لدى عينة من العاطلني عن العمل مبدينة إربد في األردن

د .رعد علي احلموري

ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة �أثر الربنامج التدريبي القائم على
ال�سيكودراما يف خف�ض الأعرا�ض االكتئابية لدى عينة من العاطلني
عن العمل يف مدينة �إربد ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )36ذكراً و�أنثى
عاطلني عن العمل جرى تق�سيمهم ع�شوائي ًا �إىل جمموعتني :الأوىل
جتريبية ت�ألفت من ( )18ذكراً و�أنثى ،والأخرى و�ضابطة ت�ألفت من
( )18ذكراً و�أنثى� .أظهرت النتائج �أن املجموعة التجريبية انخف�ض
لديها م�ستوى الأعرا�ض االكتئابية وب�شكل دالٍّ �إح�صائي ًا مقارنة
مع املجموعة ال�ضابطة يف القيا�س البعدي ويف قيا�س املتابعة ،ما
ي�ؤكد ثبات فعالية الربنامج التدريبي .و�أظهرت النتائج تفوق الإناث
على الذكور يف العالج.
الكلمات املفتاحية :ال�سيكودراما ،الأعرا�ض االكتئابية،
العاطلون عن العمل ،الربنامج التدريبي.
The Effectiveness of a Training Program, Based on
a Psychodrama, in Reducing Depression Symptoms
among a Sample of Unemployed Individuals in the
City Irbid, Jordan

Abstract:
The study aimed at investigating the effect of a
training program based on a psychodrama in reducing
depression symptoms in the city of Irbid, The study
sample consisted of (36) unemployed individuals from
both genders who were assigned randomly into two
groups: an experimental group that consisted of 18
individuals , and a control group that consisted of 18
individuals. The results of the study showed that the
experimental group’s level of depression symptoms
was decreased and was statistically significant
 compared with the control group in both the posttest and the follow up - test. This confirms the stability
of the therapeutic efficacy of the training program in
reducing depressive symptoms. Moreover, the results
showed that females had better results than males in
the treatment group.
Keywords: Psychodrama, Depression Symptoms,
Unemployed, Training Program.

املقدمة
�إن الت�أثري ال�سلبي لعدم احل�صول على وظيفة بعد التخرج
ينعك�س على ال�صحة النف�سية للأفراد؛ �إذ �إن احلالة النف�سية والعزلة
التي يعانيها كثري من العاطلني عن العمل تكون �سبب ًا للإ�صابة بكثري
من اال�ضطرابات النف�سية واالنفعالية ،وت�ؤدي حالة البطالة عند الفرد
�إىل التعر�ض لكثري من مظاهر عدم التوافق النف�سي واالجتماعي،
�إ�ضافة �إىل �أن كثرياً من العاطلني عن العمل يت�صفون بحاالت من
اال�ضطرابات النف�سية وال�شخ�صية كال�شعور بالعجز وظهور الأعرا�ض
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االكتئابية وعدم الكفاءة ما ي�ؤدي �إىل اعتالل يف ال�صحة النف�سية
لديهم.والكت�شاف عامل الفرد العاطل عن العمل وم�ساعدته على
التعبري عن م�شاعره املكبوتة ،والتخل�ص من خماوفهم ،واالندماج
مع الآخرين ميكن تفريغ انفعاالته وم�شاعره الدفينة من خالل لعب
الأدوار التي لها عالقة باملواقف التي حتدث لدى الفرد ،وهذا ميكن
�أن يحدث عن طريق �أو تكتيكات ال�سيكودراما.
ي�شري جارزومبك (� )Jarzombek, 2010إىل العديد من الآثار
التي ال تقت�رص �آثارها يف الأفراد العاطلني عن العمل بل تنعك�س على
احلياة الأ�رسية ،ومن �أهمها الآثار النف�سية كالغ�ضب ،واالكتئاب،
والقلق.الأمر الذي يقود �إىل تدمري حياتهم الأ�رسية كانف�صال
الزوجني وت�رشيد الأطفال.كما يعترب وي�ستمان و�إيت�سيون وهوروفيتز
( )Westman, Etzion & Horovitz, 2004ال�صعوبات االقت�صادية
م�ؤ�رشاً قوي ًا و�إيجابي ًا حلدوث القلق واالكتئاب للفرد العاطل عن
العمل وعلى الأ�رسة.وي�شري �أورتازكز وبينا�ش وبوريل وكورتي�س
(� )Artazcoz, Benach, Borrell & Cortes, 2004أن الآثار النف�سية
الناجتة عن عدم العمل تختلف باختالف اجلن�س ،والدور الأ�رسي،
والطبقة االجتماعية ،حيث �أن الأدوار املختلفة التي ميار�سها الرجل
�أو املر�أة يف �إطار امل�س�ؤوليات الأ�رسية هي التي حتدد تلك الفروق.
�إن عدم ح�صول الفرد على العمل ال يعزى لعجز اقت�صادي و�إمنا
هي نتيجة �إخفاق خمرجات التعليم يف موافقة االحتياجات الفعلية
ل�سوق العمل ،وهنا العديد من الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل عدم العمل؛
منها.1 :الفجوة بني م�ؤ�س�سات التعليم والقطاع اخلا�ص .2عدم
مالءمة خمرجات التعليم مع متطلبات �سوق العمل .3توجه بع�ض
ال�شباب �إىل درا�سة تخ�ص�صات ي�سهل اجتيازها دون مراعاة احلاجة
الفعلية لها يف املجتمع .4عدم تنا�سب فر�ص العمل احلكومي مع
ن�سب اخلريجني ال�سنوية وتناق�ص الفر�ص الوظيفية .5النمو ال�سكاين
املتزايد (الق�صيبي)2005 ،
عر ُف الأفراد العاطلون عن العمل ب�أنهم �أفراد قادرون على
و ُي ّ
العمل ،وال يعملون ،ولكنهم يبحثون ب�صورة جدية عن فر�ص عمل
(جا�سم ، )2013 ،بينما يعرفهم عبد القادر ( )2003ب�أنه عدم توفر
العمل للفرد الراغب فيه مع قدرته عليه يف عمل يتفق مع ا�ستعداداته
وقدراته.ووفق ًا لتقديرات منظمة العمل الدولية ( )2016فمن
املتوقع �أن يبلغ معدل بطالة ال�شباب العاملي  13.1%يف ،2016
و�أن عدد ال�شباب العاطلني عن العمل على ال�صعيد العاملي �سريتفع
مبقدار ن�صف مليون عاطل عام  2016لي�صل �إىل  71مليونا.وجاءت
البلدان العربية �ضمن ع�رش مناطق جغرافية يف العامل �سجلت فيها
�أعلى معدالت البطالة بني ال�شباب للعام  ،2016وكانت الوحيدة
التي بلغ فيها معدل بطالة ال�شباب  30%يف العام اجلاري� ،أو ما
يعادل ثالثة �أ�ضعاف متو�سط املعدل العام لبطالة ال�شباب يف العامل
تقريبا.
وتبلغ ن�سبة العاطلني عن العمل يف الأردن مبقدار 13.8%
بزيادة بلغت  2.4%عام  ،2015مقارنة بعام  ،2014لي�صل املعدل
لدى الذكور  11.1%مقابل  25.1%للإناث.بينما يف �أو�ساط حملة
ال�شهادات اجلامعية ،بلغ معدل البطالة  ،21.2%فكانت الن�سبة
بني الذكور  28.1%مقابل  76.2%للإناث ،و�أن  49.7%من
العاطلني ينتمون للفئة العمرية ما بني  15و� 24سنة ،فيما تناهز
الن�سبة  41.4%للفئة العمرية بني  25و 39عاما ،و 8.9%ملن هم
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فوق الأربعني عام ًا (منري. )2015 ،وي�شري �أبو �سليم (� )1997إىل �أن
العاطلني عن العمل يقدمون على االنتحار نتيجة وقوعهم فري�سة
للإحباط ومن ثم لالكتئاب� ،إذ �إن  43%من حاالت االنتحار تعود
للعاطلني عن العمل.
وتظهر الأعرا�ض االكتئابية من خالل جمموعة متنوعة
كاحلالة املزاجية ،واالنفعالية ،واملعرفية ،وعالمات ج�سمية
( ، )Rosenhan & Seligman, 1995ويعد انت�شار ا�ضطراب االكتئاب
يف الأفراد الذين يعانون من ا�ضطراب املزاج ما يقرب ما بني 50
  ،% 60بينما انت�شار ا�ضطراب االكتئاب الطفيف ما يقرب % 10(. )Ilegn, Jain & Trafton, 2008و�أظهرت نتائج الدرا�سة التي قام
بها معهد ولف�سون للعلوم ال�صحية يف لندن ب�أن  12%من الطالب
الذكور و 15%من الطالبات عانوا من االكتئاب ،فقد ارتفعت الن�سبة
من  2.4يف عام � 1995إىل  9.7يف عام  2000لكل مئة �ألف
طالب ( ، )WHO, 2005بينما ي�شري الإبراهيميني (Ebrahimian,
� )2004إىل �أن  57.5%من طلبة اجلامعات يعانون من درجات
خمتلفة من االكتئاب.كما ترتاوح ن�سبة انت�شاره بني الذكور ما بني
 ،% 12 - 8وما بني  % 26 - 20بالن�سبة للإناث (فايد. )2004 ،
ويعرف بالدوين (� )Baldwin, 2002أن االكتئاب ا�ضطراب
�شائع له نتائج خطرية على نواحي خمتلفة للفرد� ،إذ ي�صاب 15%
من الأفراد ،وي�ستحوذ على  10%من الإر�شادات يف العيادات
النف�سية.بينما تعرفه مي ( )2008ب�أنه حالة من االنك�سار النف�سي
الذي ي�صيب الفرد وت�شعره باحلزن امل�ستمر ،ويفقد معها الفرد القدرة
على التعامل مع الأحداث املفرحة يف حياته وت�صبح لديه نظرة
ت�شا�ؤمية للأمور.كما يعرف ب�أنه ا�ضطراب ي�شعر فيه الفرد باحلزن
العميق وفقدان الأمل وبعدم الأهمية يف احلياة (فرحات)2012 ،
.بينما ي�شري بك (� )Beck, 1991إىل االكتئاب ب�أنه �أحد اال�ضطرابات
الوجدانية التي تت�سم بخم�سة عنا�رص �أ�سا�سية هي :التقلب املزاجي،
واملفاهيم اخلاطئة ،ورغبات عدوانية ،وتغيريات ج�سمية ،وتغيري يف
م�ستوى الن�شاط.
وتتمثل الأعرا�ض االكتئابية مبجموعة متنوعة من الأعرا�ض
كالأعرا�ض الدافعية التي ال توجه ال�سلوك نحو الهدف ،والأعرا�ض
املزاجية وهي حدوث مزاج حزين معظم اليوم تقريباً ،والأعرا�ض
البدنية والتي تتمثل بالتغيريات اجل�سمية وتغيريات النوم وال�شهية؛
وهناك الأعرا�ض املعرفية املتمثلة بعدم قدرة الفرد على الرتكيز
دائم ًا واتخاذ القرار وكيفية تقومييه لنف�سه (فايد )2004 ،؛
والأعرا�ض النف�سية كال�شعور بالي�أ�س والأ�سى وانخفا�ض الروح
املعنوية ،واحلزن ال�شديد املبالغ فيه ،والت�شا�ؤم املفرط؛ والأعرا�ض
اجل�سدية كانقبا�ض ال�صدر وال�شعور بال�ضيق وفقدان ال�شهية،
و�ضعف الن�شاط العام وتوهم املر�ض (غامن. )2005 ،ويرى بك
( )Beck, 1991ب�أن االكتئاب عبار ٌة عن ا�ضطراب يف املزاج �أكرث
من �أي �شيء �آخر ينتج عن �أمناط تفكري خاطئ ،ويرى �أنه ناجت
عن �سوء طريقة الفرد يف معاجلة املعلومات وطريقة تف�سريه
للأحداث ،واعتقاداته ،ور�ؤيته ال�سلبية للذات وللعامل وللم�ستقبل.
ويرى بك (� )Beckأن هناك ثالثة �أ�شكال من املواقف التي ميكن �أن
تكون كافية ال�ستثارة االكتئاب؛ وهي.1 :املواقف التي تعمل على
انخفا�ض تقدير الفرد لذاته .2املواقف التي تت�ضمن �إعاقة حتقيق
الفرد لأهداف مهمة له� ،أو تفر�ض عليه ظروف ًا ومواقف ال قدرة للفرد

على حلها .3املواقف التي ت�ؤدي �إىل التدهور البدين واملر�ض.
�إن املزاج االكتئابي يتمثل لدى  90%من مر�ضى االكتئاب،
مع العلم ب�أن ن�سبة قليلة من املر�ضى ال ي�شكون من ا�ضطراب املزاج
وا�ضطرابهم ي�سمى باالكتئاب امل�صطنع �أو االكتئاب املت�سم ،كما
�أن الإح�سا�س بالذنب ولوم الذات عامالن م�شرتكان �أي�ض ًا بالن�سبة
ملر�ضى االكتئاب ،ولو �أن العديد من مر�ضى االكتئاب ال يعرتفون
�رصاحة بالإح�سا�س بالذنب �أو لوم الذات ولكن هذا العر�ض ينتمي
�إىل البيئة ،ويغلب حدوثه يف املجتمعات ال�رشقية (الطيب. )1994 ،
�إن �سوء التوافق الذي يتمثل ب�ضعف الأنا واتهام الذات وال�شعور
بالذنب ،والعوامل النف�سية املتمثلة باخلربات االنفعالية ال�صادمة
وال�ضغوطات البيئية يف احلياة ،والرتبية اخلاطئة املتمثلة ب�أ�ساليب
املعاملة الوالدية املت�سلطة التي تخلق �رصاعات �شعورية �أو ال
�شعورية ،وامليل �إىل الوحدة من �أهم الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل الوقوع
فري�سة لالكتئاب (البنا. )2006 ،وترى نظرية التحليل النف�سي �أن
االكتئاب نتيجة �ضعف الأنا وعدم قدرته على التكيف ،حيث ي�ؤدي
�إىل الف�شل يف حتقيق الأهداف (�أحمد والعبا�س. )2009 ،بينما
النظرية املعرفية ترى �أن االكتئاب ناجت عن �شعور الفرد بالي�أ�س
حول م�ستقبله لعدم قدرته على الو�صول للأهداف الذي يعتمد
على الآخرين (الفحل. )2009 ،ويف نظرية العجز املتعلم ترى �أن
االكتئاب يكون نتيجة مبا�رشة للعجز عن عدم �إيقاف الأمل �أو �ضبطه،
ما �أدى �إىل تقاع�سه وعجزه للتخل�ص من البيئة امل�ؤملة (يو�سف،
�. )2001أما النظرية ال�سلوكية ترى �أن االكتئاب هو انخفا�ض معدل
ال�سلوك الناجت وما يتعلق به من م�شاعر القلق وعدم االرتياح ،والذي
نتج عنه انخفا�ض معدل التدعيم الإيجابي �أو ارتفاع معدل اخلربات
الكريهة والبغي�ضة (فرحات. )2012 ،ويرى �أ�صحاب مدر�سة الذات
�أن املكتئب يعاين من وجود فكرة عن نف�سه ت�شعره بال�ضعف ،وهذه
الفكرة �أكرث مما حتتمله ذاته فيحاول جاهداً اتخاذ ال�سبل للقيام
بالأن�شطة ليثبت لنف�سه �أنه �أح�سن ما ي�شعر ،وكثرياً ما ينجح يف ذلك
وي�ستمر هروبه من مواجهة نف�سه وم�شكلته ،و�إذا �شعر الفرد بانهيار
�إمكانياته اجل�سمانية وال�صحية� ،أح�س ب�ضعفه ودانات فكرته عن
نف�سه في�صاب باالكتئاب (جالل. )1996 ،
ويعترب العالج اجلماعي من العالجات املف�ضلة للعديد من
اال�ضطرابات النف�سية ،واال�ستفادة من مزاياه من خالل توفري الوقت
والطاقة ،والتدريب على املهارات االجتماعية ،وحت�سني العالقات
ال�شخ�صية (� ، )Brink & Hassen, 2006إذ تعترب ال�سيكودراما �أحد
فروع العالج بالفن والذي ي�شرتك مع العالج اجلماعي يف ا�ستخدامه
يف جمموعة وا�سعة من امل�شكالت (. )Somov, 2008
وتعد ال�سيكودراما �أحد فروع العالج بالفن والذي يهدف �إىل
الك�شف عن ال�رصاعات ال�شخ�صية وا�ستخراج امل�شاعر املكبوتة( (�So
 ، )mov, 2008وي�شجع ال ُبعد الفني لهذه العملية على التفاعل مع
احلياة واالحالم والأوهام يف حماولة لو�صف امل�شاعر غري املعلنة،
واحل�صول على ر�ؤية جديدة للفهم ،وممار�سة �سلوك �أكرث فعالية
(. )Gatta, Lara, Lara, Andrea, Paolo & Giovanni, 2010بينما
يقوم العالج بال�سيكودراما على تنظيم املعالج حللول جماعية
متكن املر�ضى من �إدراك �أدوارهم االجتماعية� ،إذ يعطي الفرد كيفية
الت�رصف ب�شكل �أف�ضل عند التفاعل مع الآخرين ،الأمر الذي ي�ساعده
على ا�ستك�شاف اجلوانب النف�سية اخلا�صة به (. )Blatner, 2007فهو
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فاعلية برنامج تدريبي قائم على السيكودراما في خفض األعراض االكتئابية
لدى عينة من العاطلني عن العمل مبدينة إربد في األردن

د .رعد علي احلموري

عالج ديناميكي جتريبي ي�ضع �ضغوطات كبرية على احلا�رض،
وي�ستخدم الفرد لعب الأدوار للتعبري عن م�شاكله املا�ضية من خالل
الإثارة والأداء واملالحظة الن�شطة بد ًال من احلوار.فاملعالج هنا
يتناول التقييم والإدراك لهيكل ال�شخ�صية ،واالت�صاالت بني الأفراد،
وال�رصاعات الداخلية ،والتحديات االنفعالية ،وتوفري الفر�ص لهم
لك�سب الب�صرية لنمو ال�شخ�صية وعالجه ا (�Snow, D’Amico & Tan
. )guay, 2003
وتعرف ال�سيكودراما ب�أنه طريقة جماعية لتعديل ال�سلوكيات
والطريقة القائمة على العالقة التي ت�ساعد الفرد على اكت�شاف
اجلوانب النف�سية مل�شاكلهم من خالل املحادثات مع الآخرين
(. )Blanter, 2007كما يعرفه كاراتا�س وغوكاخان (& Karatas
 )Gokakhan, 2009ب�أنه نهج عالجي ي�ساعد الأفراد على �إعطاء
حياة جديدة للم�شكالت النف�سية واالجتماعية بد ًال من احلديث عنها.
ويعرف �أي�ض ًا ب�أنه عملية عالجية ت�ساعد الأفراد عن التخل�ص من
امل�شكالت واال�ضطرابات التي ت�صيبهم (Geram & Dehghan,
. )2016بينما تعرفه اجلبايل ( )2010ب�أنه �أحد �أ�ساليب العالج
النف�سي عن طريق عر�ض امل�شكالت الفردية بطريقة جماعية تقوم
على لعب الأدوار امل�رسحية ،وقيام الأفراد بتمثل م�شكالتهم ب�شكل
تلقائي ،مما يتيح لهم التنفي�س االنفعايل واال�ستب�صار بامل�شكلة
وحل ال�رصاعات.
وت�شري نتائج درا�سة يازدخا�ستي وحبيب اهلل وحميديزا
(� )Yazdekhasti, Habibullah, & Hamidreza 2013إىل فعالية
ال�سيكودراما كو�سيلة فعالة للتدخالت وتعزيز ال�سعادة والفرح
و�صحة نف�سية �أف�ضل لدى طلبة اجلامعات.بينما ي�شري �شوجات
(� )Shojaat, 2010إىل �أن التدخالت الفعالة لل�سيكودراما تخلق زيادة
كبرية يف املهارات االجتماعية للأفراد اخلجولني.و�أن ال�سيكودراما
�أحد الطرق العالجية النف�سية للعديد من اال�ضطرابات االنفعالية،
فهو يهدف �إىل �إعطاء الفرد الفر�صة للتنفي�س االنفعايل والتعبري
عن م�شاعره وانفعاالته و�أمنياته من خالل الق�ص�ص والتمثيليات
امل�رسحية والتي ت�سعى للتخل�ص من التوترات وال�رصاعات النف�سية
(. )Karatas, 2009
ومتر مراحل عملية ال�سيكودراما بعدة مراحل هي.1 :مرحلة
الإحماء التي تهدف �إىل �إحماء �أع�ضاء املجموعة ك�أبطال والذوات
امل�ساعدة وتهي�أتهم للدخول مبرحلة العمل (التمثيل) .2مرحلة
العمل (التمثيل وي�ؤدي فيها البطل (امل�سرت�شد) مو�ضوع ال�رصاع �أو
حدث ًا معين ًا حدث معه ،ويبد�أ بالعمل (التمثيل) عند و�صول البطل
�إىل مكان العر�ض ،حيث يبد�أ البطل بتمثيل م�شاكله وعالقاته مع
الأفراد الذين لهم عالقة باحلدث .3مرحلة املناق�شة وامل�شاركة
وهي �أهم املراحل يف ال�سيكودراما والتي يقدم فيها اجلمهور �آراءه
ب�شكل �شخ�صي ولي�س ب�شكل حتليلي ،ويتوجب على املر�شد �أن يعزز
امل�شاركة التي ت�ستوجب ك�شف الذات والدعم ،والتفهم ،واالرتباط
(�أبو مغلي وهيالت. )2008 ،
وي�شري بالنرت (� )Blatner, 2000إىل الأ�ساليب التي ت�ستخدم
يف ال�سيكودراما؛ وهي.1 :املناجاة والتداعي والتي ت�صل �إىل �أعماق
م�ستويات عامل امل�شارك الداخلي .2لعب الأدوار فهي جت�سد الأدوار
وميكن �إعادة متثيلها من خالل �إعطاء التغذية الراجعة والتعليم
والتدريب واالقتداء ب�أمنوذج .3تقدمي النف�س� ،إذ يقوم الفرد بتقدمي
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نف�سه و�أ�رسته و�أ�صدقائه �.4إدراك النف�س ب�صورة واقعية (فهم
الذات) حيث يقوم الفرد املحور بتمثيل مواقف معينة من حياته
مب�ساعدة الذوات امل�ساعدة .5البديل املزدوج ويتم من خالل حوار
بني امل�شارك ونف�سه ،فيلعب امل�شارك دور امل�شاهد والعك�س ،وذلك
مب�ساعدة الآخرين (الذوات امل�ساعدة) .6املر�آة فت�ستخدم عندما ال
ي�ستطيع امل�شارك التعبري عن نف�سه بالكالم ،وتقوم الذوات امل�ساعدة
تنادي با�سم امل�شارك .7اال�ستعمال الرمزي ويتم عندما يخ�شى الفرد
التعبري عن م�شاعره ب�رصاحة ،فين�سج ق�صة معينة تعرب عن ر�أيه
ب�شكل رمزي دون الإ�شارة ب�شكل مبا�رش .8املعاجلة عن بعد ويتم
من خالل عالج الفرد وهو غائب من خالل قيام �أحد الأقارب بتمثيل
دور الفرد دون علمه .9الكر�سي الفارغ ويح�صل هذا الأ�سلوب مع
الأفراد غري الواثقني من التعبري عن م�شاعرهم .10الدكان ال�سحري،
ويفرت�ض هذا الأ�سلوب دكان ًا م�سحوراً يتعامل بالبيع وال�رشاء
لل�سمات وال�صفات ال�شخ�صية �أو الأفكار واملبادئ.
ويجري تطبيق ال�سيكودراما من خالل.1 :تقدمي الأع�ضاء
امل�شاركني يف العر�ض �إىل بع�ضهم وخلق جو من الألفة .2عر�ض
اجلماعة الإر�شادية مل�شكالتهم .3ترتيب هذه امل�شاكل .4حتديد �أول
م�شكلة و�أمثلة من هذه امل�شكلة .5حتديد الأدوار واختيار الأفراد
الالزمني للقيام بهذا الأدوار ويناق�ش املر�شد مع الأفراد امل�سرت�شدين
�أدوراهم .6مناق�شة الأع�ضاء بع�ضهم لبع�ض بعد التمثيل ،وي�شجع
املعالج املناق�شة والأ�سئلة (عقل. )1999 ،
ويرى غامن (� )2003أن العنا�رص الرئي�سية يف ال�سيكودراما؛
هي.1 :ال�شخ�صية املحورية (البطل) وهو الذي يقوم بدور رئي�سي
على خ�شبة امل�رسح ،والذي يطلب منه �أن يكون نف�سه و�أن ي�صور
عامله اخلا�ص .2املخرج (املعالج) وهو الذي يعمل على �إعداد
امل�رسح ،وحتويل ق�صة البطل �إىل حدث درامي ،وحتريك الأع�ضاء
وتوجيههم .3فريق املعاجلني امل�ساعدين باعتبارهم الأنوات
امل�ساعدة التي تقوم على م�ساعدة البطل على اال�ستب�صار مل�شاكله
.4اجلمهور وهم جمموعة من احلا�رضين �أو امل�شاهدين الذين
ميثلون الر�أي العام للبطل .5خ�شبة امل�رسح وهو املكان الذي ي�ؤدي
به احلدث الدرامي.
ويتميز العالج بال�سيكودراما ب�سهولة تطبيقها و�إجرائها لدى
الأفراد ب�رصف النظر عن �أعمارهم ،و�إتاحة الفر�صة �أمام امل�شاركني
ب�إ�سقاط كميكانزم دفاعي يخرج اخلربات ال�سابقة؛ والعتباره
�أ�سلوب مالءم لكافة امل�ستويات التعليمية والثقافية ،و�صاحليته
لال�ستخدام مع العديد من اال�ضطرابات؛ وي�شجع امل�شاركون على
عر�ض م�شكالتهم ،وطرح احللول الواقعية؛ بالإ�ضافة �إىل م�ساعدة
الفرد للو�صول �إىل اال�ستب�صار ب�سلوكه وتعديله وتبني �سلوكيات
جديدة (زقزوق. )2013 ،
وترى نظرية التحليل النف�سي �أنه ميكن اال�ستفادة من
الربنامج ال�سيكودرامي من خالل التنفي�س االنفعايل واال�ستب�صار
الذاتي ،والذي يتم من خالل �إحداث تغيري يف بنية الأنا عن طريق
اال�ستب�صار الذاتي للمواقف االنفعالية التي كانت مكبوتة و�سببت
له الأمل واملعاناة (زقوت. )2014 ،بينما نظرية اجل�شطلت ترى
�أنه ميكن اال�ستفادة من اال�ستب�صار الذاتي مل�شكالته والأمور
امل�ؤدية لها �أثناء لعبه التمثيلي ،وتعرف قدراته و�إمكاناته التي
يتمتع بها (جمعة. )2005 ،ويف نظرية حل امل�شكالت تتطلب
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تعلم مهارات الت�أمل التي ت�ساعد يف حتليل الأبعاد املختلفة حلل
امل�شكالت االنفعالية�.أما نظرية �إي�ضاح امل�شكلة فتهدف �إىل اكت�شاف
امل�شاعر واالجتاهات العاطفية لأي م�شكلة من خالل ت�أدية الأدوار
ال�سيكودرامية املدافعة عن البطل مل�ساعدته يف الدخول �إىل اجلزء
العاطفي مل�شكلته (�شحادة. )2012 ،
ي�شعر الكثري من العاطلني عن العمل بعدم ال�سعادة وعدم
الر�ضا وال�شعور بالعجز وعدم الكفاءة ما ي�ؤدي �إىل ا�ضطراب احلالة
لديه ب�شكل عام وال�صحة النف�سية ب�شكل خا�ص� ،إ�ضافة �إىل �أنهم
يتعر�ضون لل�ضغوط النف�سية �أكرث من غريهم ب�سبب معاناتهم من
ال�ضائقة املالية الناجتة عن عدم العمل.كما ثبت �أي�ض ًا �أن العاطلني
عن العمل يغلب عليهم االت�صاف بحالة من امللل والوحدة وال�شعور
بالغ�ضب نحو املجتمع� ،إ�ضافة �إىل ال�شعور بحالة من الب�ؤ�س
والعجز.ويذكر �أن عدم التوافق النف�سي �أو اال�ضطرابات ال�شخ�صية
التي ت�صيب �أو يتعر�ض لها الفرد نتيجة عدم العمل قد ال يقت�رص
ت�أثريه ال�سلبي على الفرد بل كثرياً ما ت�ؤثر يف �أ�رسته �أي�ضاً ،وتربز
امل�شكلة الأ�رسية ب�صورة خا�صة� ،إذا كان الفرد متزوج ًا �أو عائالً،
عندها تعي�ش الأ�رسة يف �أجواء ي�شوبها فرتات من التوترات النف�سية
والع�صبية و�سوء التوافق النف�سي واالجتماعي.
ويعترب ال�سيكودراما �أحد �أنواع العالج النف�سي الذي يجمع
بني الدراما كنوع من �أنواع الفنون وعلم النف�س ،وتكمن فعاليتها
يف م�ساعدة الأفراد على تفريغ م�شاعرهم وانفعاالتهم من خالل
�أداء� أدوار متثيلية لها عالقة باملواقف التي يعاي�شوها حا�رضاً �أو
عاي�شوها يف املا�ضي �أو من املمكن �أن يعاي�شوها يف امل�ستقبل.
ويهدف ال�سيكودراما �إىل �إيجاد حلول للم�شكالت من خالل م�ساعدة
الأفراد يف فهم م�شاعرهم عرب جت�سيد الواقع ب�شكل متثيلي حتاول
�إخراج الأفراد من عزلتهم النف�سية ،وذلك من خالل العديد من
الأ�ساليب املتبعة يف امل�رسحية كعك�س الدور والنموذج وغريها
وتقوم ال�سيكودراما على ثالثة عنا�رص هي:
 .1املخرج :هو املعالج النف�سي اخلبري بال�سيكودراما
.2املجموعة :هم الأفراد املمثلون امل�ساعدون للعميل يف �أداء دوره
والقيام ب�أدوار �أخرى يف امل�رسحية .3البطل :هو الفرد العميل الذي
ترتكز حوله �أحداث امل�رسحية ويقوم بتمثيل واقع حدث له من �أجل
�إيجاد م�شكلة ما.
واالكتئاب هو �أحد اال�ضطرابات النف�سية التي ميكن عالجها
من خالل ال�سيكودراما ملا يعانيه العميل من احلزن وامل�شاعر
ال�سلبية لفرتات طويلة ،وفقدان احلما�س وعدم االكرتاث وغريها
الكثري من الأعرا�ض اخلا�صة باالكتئاب.ويرى الباحث �أن اجللو�س
وعدم احل�صول على عمل �أحد �أهم الأ�سباب التي قد تقود �إىل
االكتئاب ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل خيبة الأمل والإحباط والكبت
االنفعايل للظروف املحزنة التي مير بها.كما ميتاز االكتئاب
بالعديد من الأعرا�ض النف�سية التي قد ترافق العاطل عن العمل.

الدراسات السابقة
�أجرى الهوي�ش ( )2016درا�سة هدفت لتعرف مدى فاعلية

برنامج عالجي قائم على ال�سيكودراما يف تخفي�ض القلق واالكتئاب
لدى عينة من الأطفال ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )18طف ًال وطفلة
موزعني على جمموعتني جتريبية و�ضابطة.تو�صلت النتائج �إىل
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سط درجات املجموعتني ل�صالح
املجموعة التجريبية ،ووجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سط
درجات القيا�سني القبلي والبعدي على املجموعة التجريبية ل�صالح
القيا�س البعدي ،و�أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سط
درجات الذكور والإناث يف القلق واالكتئاب.
وقا م دهنايف وها�شمي وزاده املحمدي (�Dehnavi, Hashe
 )mi & Zadeh - Mohammadi, 2015بدرا�سة هدفت ملعرفة فعالية
ال�سيكودراما يف احلد من االكتئاب بني مر�ضى الت�صلب املتعدد يف
مدينة طهران ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )20فرداً موزعني على
جمموعتني جتريبية و�ضابطة.ك�شفت النتائج عن انخفا�ض يف
القيا�س البعدي ومتابعة نتائجه على االكتئاب ،مما يدلل على
فعالية التدخل النف�سي لتقليل االكتئاب من خالل زيادة التفاعالت
االجتماعية والتجارب.
ويف درا�سة دهنايف ونوفوتي وباجيالن (Dehnavi, Nofuti
 )& Bajelan, 2015التي هدفت �إىل التحقق من فعالية ال�سيكودراما
يف الوقاية من االنتكا�س وتخفيف االكتئاب لدى عينة من املر�ضى
الذكور املراجعني لعيادة عالج الإدمان يف كرمات�شاه الإيرانية،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )20ذكراً موزعني على جمموعتني
جتريبية و�ضابطة�.أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني املجموعتني يف درجات القيا�س البعدي واملتابعة ،مما يدلل
على فعالية الربنامج يف احلد من االكتئاب ومنع االنتكا�س بني
الذكور.
وهدفت درا�سة جودة (� )2015إىل تعرف فاعلية برنامج عالجي
با�ستخدام ال�سيكودراما يف خف�ض �أعرا�ض ا�ضطراب االكتئاب لدى
الن�ساء يف برنامج غزة لل�صحة النف�سية ،وتكونت عينة الدرا�سة من
(� )30سيدة موزعات على جمموعتني جتريبية و�ضابطة�.أظهرت
النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني درجات القيا�س القبلي
والبعدي يف االكتئاب للمجموعة التجريبية ل�صالج القيا�س البعدي،
ممل يدل على �أثر ال�سيكودراما يف خف�ض �أعرا�ض االكتئاب.
وتناولت درا�سة �أوزبا�س وتيل ( )Ozbas & Tel, 2015التمكني
النف�سي القائم على ال�سيكودراما يف عالج م�ستويات الإرهاق،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )82ممر�ضة ُو ّز ْع َن على جمموعتني
جتريبية و�ضابطة�.أظهرت النتائج �أن برنامج التمكني النف�سي
القائم على ال�سيكودراما زاد من التمكني النف�سي الذاتي ،وعمل على
تخفي�ض م�ستويات الإرهاق ومنعه.
و�أ�شارت درا�سة ماكجي وتومب�سون (McGee & Thompson,
� )2015إىل البطالة واالكتئاب بني البالغني النا�شئني كعوامل خطر
�سلوكية يف  12والية �أمريكية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()1525
ذكراً و�أنثى�.أ�شارت النتائج �إىل �أن حوايل  12%من البالغني
النا�شئني ،و�أن حوايل  23%من العاطلني عن العمل يعانون من
االكتئاب.كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن ن�سبة الإ�صابة لدى الإناث بلغت
 15%مقارنة من الذكور .9.6%
وهدفت درا�سة حماجنة (� )2014إىل اختبار فاعلية برنامج
معريف �سلوكي يف خف�ض الأعرا�ض االكتئابية والقلق لدى عينة
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من الطلبة يف الأردن ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )40طالب ًا وطالبة
موزعني على جمموعتني جتريبية و�ضابطة�.أ�شارت نتائج الدرا�سة
اىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة الإعرا�ض االكتئابية
بني متو�سط �أداء املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة على
القيا�س البعدي ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
فاعلية الربنامج الإر�شادي ال�سلوكي املعريف يف خف�ض الأعرا�ض
االكتئابية باختالف متغري اجلن�س.
�أما درا�سة بيلل ( )Belil, 2010التي تناولت فاعلية
ال�سيكودراما يف تخفي�ض االكتئاب لدى الن�ساء اللواتي يعانني
من �أمرا�ض عقلية مزمنة ،وتكونت عينة الدرا�سة من (� )30سيدة
موزعات على جمموعتني جتريبية و�ضابطة�.أظهرت النتائج �أثر
ال�سيكودراما يف خف�ض االكتئاب لدى املجموعة التجريبية.
ويف درا�سة هامام�سي ( )Hamamci, 2006التي هدفت
لدمج ال�سيكودراما مع العالج املعريف ال�سلوكي لعالج االكتئاب
املتو�سط ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )31طالبا جامعيا موزعني
على جمموعتني جتريبية و�ضابطة�.أظهرت النتائج �أن ال�سيكودراما
يتكامل مع العالج املعريف ال�سلوكي ،ما �أدى �إىل انخفا�ض م�ستوى
االكتئاب والأفكار ال�سلبية.
ويف درا�سة حممد ( )2004التي هدفت �إىل معرفة ال�ضغوط
النف�سية لدى خريجي اجلامعات يف �ضوء بع�ض املتغريات ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )305خريجني وخريجات.وتو�صلت النتائج �إىل
�أن خريجي اجلامعات العاطلني عن العمل يعانون من �ضغوطات
نف�سية عالية ،وال توجد فروق دالة يف ال�ضغوط تعزى ملتغري الكلية
�أو اجلن�س ،وتوجد فروق يف ال�ضغوط تبع ًا ملتغري �سنوات االنتظار
ل�صالح اخلريجني الأقدم تخرجاً.
واختربت درا�سة هادجن�س  ودروكر وميتكالف (Hudgins,
 )Drucker & Metcalf, 2000فعالية ال�سيكودراما يف عالج �أعرا�ض
ما بعد ال�صدمة النف�سية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )3حاالت.
�أظهرت النتائج �أن هناك فروق ًا دالة بني القيا�س القبلي والبعدي ،ما
يدل على فاعلية العالج بال�سيكودراما يف التخفيف من �أعرا�ض ما
بعد ال�صدمة كال�سلوكيات االجتماعية وال�سلوك التجنبي واالكتئاب
والأعرا�ض اجل�سمية.
لقد ا�شتملت الدرا�سات ال�سابقة على تناول الأعرا�ض االكتئابية
ب�شكل قليل لدى عينات من طلبة املدار�س واجلامعات والن�ساء
امل�صابات ببع�ض الأمرا�ض النف�سية ،وهناك درا�سة وحيدة �أ�شارت
�إىل االكتئاب لدى العاطلني عن العمل من خالل احل�صول على ن�سب
انت�شاره بني ال�شباب ولكل اجلن�سني ،وارتباطها ببع�ض املتغريات
كالقلق والتمكني النف�سي والإدمان�.أما الدرا�سة احلالية فقط تناول
فاعلية برنامج تدريبي قائم على ال�سيكودراما يف خف�ض الأعرا�ض
االكتئابية لدى العاطلني عن العمل مبدينة �إربد يف الأردن يف ظل
متغري اجلن�س ،ويرى الباحث �أنها من �أوىل الدرا�سات على ال�صعيد
املحلي.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
جاء الغر�ض من �إجراء الدرا�سة ا�ستق�صاء فاعلية برنامج
تدريبي قائم على ال�سيكودراما يف خف�ض الأعرا�ض االكتئابية لدى
عينة من العاطلني عن العمل يف مدينة �إربد� ،إذ تكمن م�شكلة الدرا�سة
يف احلاجة �إىل بناء برنامج تدريبي يف خف�ض الأعرا�ض االكتئابية،
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وقد �سعت الدرا�سة للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
Ú Úهل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05
بني متو�سطات درجات الأعرا�ض االكتئابية للمجموعة ال�ضابطة
واملجموعة التجريبية يف القيا�س القبلي؟ .
Ú Úهل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05
بني متو�سطات درجات الأعرا�ض االكتئابية للمجموعة ال�ضابطة
واملجموعة التجريبية يف القيا�س البعدي؟
Ú Úهل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05
بني متو�سطات درجات الأعرا�ض االكتئابية للمجموعة ال�ضابطة
واملجموعة التجريبية على مقيا�س بك لالكتئاب يف قيا�س املتابعة؟
Ú Úهل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05
بني متو�سطات درجات الذكور والإناث على مقيا�س الأعرا�ض
االكتئابية من �أفراد العينة التجريبية يف القيا�س البعدي؟

أهمية الدراسة
تربز �أهمية هذه الدرا�سة من خالل �أهمية ال�سيكودراما يف
عالج بع�ض اال�ضطرابات االنفعالية والتي من بينها الأعرا�ض
االكتئابية ،وحت�سني احلالة املزاجية لدى الأفراد املكتئبني ،وعدم
وجود درا�سات �أردنية تناولت ال�سيكودراما يف خف�ض الأعرا�ض
االكتئابية لدى العاطلني عن العمل.بالإ�ضافة �إىل �أهمية فئة
العاطلني عن العمل وما يلحقها من �أعرا�ض نف�سية ت�ؤثر يف �سري
حياته.وت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة �أي�ضا من الفائدة املرجوة
للمعلومات التي �ستوفرها للإدارات احلكومية وتزويد امل�ؤ�س�سات
املعنية ولفت �أنظار امل�سئولني �إىل �أهمية الأعرا�ض االكتئابية كجزء
من ال�صحة النف�سية بالن�سبة له�ؤالء العاطلني.ومن ناحية تطبيقية
ف�إن الدرا�سة �سوف توفر برناجم ًا تدريبي ًا ي�ساعد املتخ�ص�صني
النف�سيني واملتهمني بال�صحة النف�سية يف عالج الأعرا�ض االكتئابية
ب�شكل خا�ص واال�ضطرابات االنفعالية ب�شكل عام.

هدف الدراسة
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل.1 :بناء وت�صميم برنامج تدريبي
قائم على ال�سيكودراما يف خف�ض الأعرا�ض االكتئابية.2.بيان
مدى فعاليته يف خف�ض الأعرا�ض االكتئابية وحت�سني املزاج
العام للخريجني العاطلني عن العمل يف الأردن.3.التعرف على �أي
اجلن�سني كان �أف�ضل يف التح�سن من الأعرا�ض االكتئابية.

حمددات الدراسة
Ú Úحدود زمانية :طبق الباحث الدرا�سة يف �شهر �أيار عام
2017م.
Ú Úحدود مكانية :يف مدينة �إربد بالأردن.
طبقَ على العاطلني عن العمل يف مدينة
Ú Úحدود ب�رشيةّ :
�إربد.
Ú Úحدود مو�ضوعية :حتدد ب�أدوات البحث امل�ستخدمة يف
هذه الدرا�سة واملتغريات التي ا�شتملت عليها كذلك ،من حيث ثباتها
و�صدقها ،وهي مقيا�س بك لالكتئاب وبرنامج التدريبي القائم على
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ال�سيكودراما الذي مت بنا�ؤه.

التعريفات اإلجرائية
◄◄ال�سيكودراما :هو �إحدى طريقة العالج النف�سي التي
يتم فيها ت�شجيع امل�شاركني يف اجلل�سة العالجية على موا�صلة
ن�شاطاتهم عرب �أ�ساليب لعب الأدوار الدرامية ،والعر�ض الذاتي
م�ستخدمة االت�صال اللفظي واجل�سدي لتميل م�شاهد وت�صورات
لأحداث �أو �أوهام داخلية ما�ضية �أو التح�ضري للم�ستقبل ومواجهة
املخاطر (. )Kellermann, 2006
◄◄العاطلني عن العمل :هم الأفراد القادرون على العمل
ويرغب فيه ،ويقبله بالأجر ال�سائد ،ولكن دون جدوى (جنا)2005 ،
.ويعرف �إجرائي ًا ب�أنهم الأفراد من اجلن�سني الذين تخرجوا من
اجلامعة ويرغبون يف العمل ويبحثون عنه ،ولكن دون احل�صول
عليه.
◄◄الأعرا�ض  االكتئابية :ا�ضطراب انفعايل يتميز بالت�شا�ؤم
ال�شديد جداً واحلزن والي�أ�س مع متني املوت وال�شعور بالك�آبة
بالإ�ضافة �إىل ا�ضطراب النوم و�شعوره ب�أن احلياة عبء ال يطاق
(اجلوارنة ، )2010 ،ويتم قيا�سها من خالل مقيا�س بك ()Beck
للأعرا�ض االكتئابية الذي يتكون من ( )21فقرة.
◄◄الربنامج التدريبي :هو عبارة عن خمطط يبني تفا�صيل
العمل الالزمة ل�سد حاجة تدريبية حمددة لدى �أفراد املجموعة يف
�إطار زمني حمدد (اخلطيب واخلطيب ، )2006 ،ويعرف �إجرائي ًا ب�أنه
جمموعة من اخلربات والإجراءات املخطط لها واملنظمة بطريقة
تعمل على خف�ض الأعرا�ض االكتئابية لدى العاطلني عن العمل.

الطريقة واإلجراءات
منهجية الدراسة
ا�ستخدم الباحث املنهج �شبة التجريبي ملعرفة �أثر الربنامج
التدريبي القائم على ال�سيكودراما لدى عينة من العاطلني عن العمل
يف مدينة �إربد بالأردن.

أدوات الدراسة
◄◄�أوالً :قائمة بك ( )Beckلالكتئاب.
قام الباحث يف هذه الدرا�سة با�ستخدام �صورة معربة عن
قائمة بك ( )Beckلالكتئاب ،وهي قائمة قام بتعريبها والت�أكد من
�صدقها وثباتها حمدي و�أبو حجلة و�أبو طالب ( )1988على عينة
من طلبة اجلامعة الأردنية ،حيث تت�ألف هذه القائمة من ( )21فقرة
تتناول كل فقرة منها عر�ض ًا من �أعرا�ض االكتئاب املختلفة
 �صدق القائمة
ت�شري نتائج الدرا�سة التي قام بها بك ( )Beckعلى عينة
مكونة من ( )1000مري�ض مت ت�شخي�صهم �إكلينيكي ًا على �أنهم
مكتئبون �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف الدرجات على
القائمة بني متو�سطات جمموعتني من املر�ضى ،ت�ألفت املجموعة
الأوىل من مر�ضى مقيمون بامل�ست�شفيات ،وت�ألفت املجموعة الثانية
من مر�ضى العيادات اخلارجية وتتلقى عالج ًا نف�سي ًا من االكتئاب.
كما وجد بك معامل ارتباط مقداره ( )0.67بني درجات �أفراد عينة
الدرا�سة على قائمة االكتئاب وبني حمك الت�شخي�ص الإكلينيكي
(حمدي وزمال�ؤه. )1988 ،
ا�ستخدمت عدة �أنواع من ال�صدق للقائمة على البيئة الأردنية
كال�صدق التمييزي و�صدق املحك وال�صدق الظاهري ،فبالن�سبة
لدالالت �صدق ال�صورة املعربة �أ�شارت نتائج درا�سة حمدي وزمال�ؤه
(� )1988إىل �أن هذه القائمة جنحت يف التمييز بني جمموعتني
موزعتني �إىل جمموعة اكتئابية ( )38طالب ًا وجمموعة غري اكتئابية
( )18طالب ًا من طلبة اجلامعة الأردنية� ،إذ كانت قيمة (ت) لداللة
الفرق بني متو�سطي درجات اكتئاب املجموعتني ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى (. )α =0.001
�أما الدرا�سة احلالية فقد قام الباحث ب�إجراء �صدق بناء
للمقيا�س وذلك بتطبيق مقيا�س بك ( )Beckاملعرب على العينة
اال�ستطالعية التي مت اختيارها من املجتمع املحلي يف مدينة �إربد،
بت معامالت االرتباط
والتي تكونت من ( )34ذكر و�أنثى ،وقد ُح�سِ ْ
لفقرات املقيا�س.واجلدول ( )1يبني قيم معامالت االرتباط.
جدول ()1
قيم معامالت االرتباط المصحح لفقرات مقياس بك  Beckلألعراض االكتئابية

جمتمع الدراسة
تكون جمتمع البحث احلايل من جمموعة من العاطلني عن
العمل يف مدينة �إربد خالل عام  ،2017والذين طبق عليهم مقيا�س
بك لالكتئاب.

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

1

0.49

8

0.74

15

0.64

2

0.71

9

0.80

16

0.58

عينة الدراسة

3

0.69

10

0.55

17

0.71

ت�ألفت عينة البحث من ( )36ذكراً و�أنثى من الأفراد العاطلني
عن العمل يف مدينة �إربد ،وقد جرى اختيارها بالطريقة الق�صدية
وتوزيع �أفرادها �إىل جمموعتني جتريبية و�ضابطة ع�شوائياً ،تتكون
املجموعة التجريبية من ( )9ذكر و (� )9أنثى ،وال�ضابطة من ()9
ذكر و (� )9أنثى.جرى �إخ�ضاع جمموعة املعاجلة �إىل الربنامج
التدريبي ملدة �شهر مبعدل جل�سة واحدة كل يومني ،بينما مل تتعر�ض
املجموعة الأخرى للربنامج.

4

0.84

11

0.62

18

0.79

5

0.77

12

0.59

19

0.83

6

0.81

13

0.78

20

0.50

7

0.53

14

0.66

21

0.69

يالحظ من جدول (� )1أن معامالت ارتباط الفقرات باملقيا�س
تراوحت بني ( ، )0.84 - 0.49وهي ت�شري �إىل م�ستوى مقبول من
218

فاعلية برنامج تدريبي قائم على السيكودراما في خفض األعراض االكتئابية
لدى عينة من العاطلني عن العمل مبدينة إربد في األردن

د .رعد علي احلموري

�صدق البناء للأداة.وجمعيها مهمة �إح�صائياً.
 ثبات القائمة
يخ�ص ال�صورة املعربة للقائمة ،فقد جرى ح�سابه من
فيما
ّ
حمدي وزمالئه ( )1988بطريقتني :الطريقة الأول� :إعادة اختبار
بفا�صل زمني مقداره �أ�سبوع على عينة ت�ألفت من ( )80طالب ًا
وطالبة من اجلامعة الأردنية.وقد بلغت قيمة معامل ثبات القائمة
املح�سوبة بهذه الطريقة (. )0.88الطريقة الثانية :فقد ح�سب الثبات
فيها على �أ�سا�س االت�ساق الداخلي وذلك با�ستخدام معادلة كرونباخ
�ألفا على عينة ت�ألفت من ( )635طالب ًا وطالبة من اجلامعة الأردنية
وبلغ معامل الثبات (. )0.87
ويف الدرا�سة احلالية ،ح�سب معامل ثبات االت�ساق الداخلي
لدرجات �أفراد العينة ا�ستطالعية (املكونة من ( )34ذكر و�أنثى من
املجتمع املحلي يف مدينة �إربد) على هذا املقيا�س فقد بلغ معامل
الثبات ( ، )0.81كما ح�سب ثبات االت�ساق الداخلي لعينة الدرا�سة
احلالية (املكونة من ( )36ذكر و�أنثى من املجتمع املحلي يف مدينة
�إربد) با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا� ،إذ بلغ معامل الثبات ()0.87
.
 ت�صحيح قائمة بك ( )Beckلالكتئاب
حتتوي هذه القائمة على �سلم من ( )4نقاط (� ، )3 - 0إذ �إن
درجة �صفر ( )0تعني انعدام العر�ض يف حني �أن درجة ( )3تعني
وجود العر�ض ب�صورة مرتفعة جداً�.أما ت�صحيح القائمة ف�إنه يتم
بجمع الدرجات التي يح�صل عليها الفرد على جميع الفقرات حيث
يرتاوح مدى الدرجة الكلية على هذه القائمة من (. )63 - 0
◄◄ثانياً :الربنامج التدريبي القائم على ال�سيكودراما
قام الباحث با�ستخدام الربنامج التدريبي امل�ستخدم بدرا�سة
جودة ( ، )2015ومن ثم جرى �إعداد الربنامج مبا يتنا�سب مع
الدرا�سة احلالية.حيث جرى تطبيق جل�سات ال�سيكودراما على العينة
من خالل اجلل�سات التدريبية ،بواقع �ساعتني للجل�سة ،وحتتوي كل
جل�سة على عدة حماور هي:
 الإحماء :هي عبارة عن متارين متنوعة تعتمد على
مهارات املخرج والقائد تهدف �إىل امل�ساعدة يف التخفيف من
القلق والتوتر والعمل على اال�سرتخاء.ومتارين تعتمد على التقليد
وا�ستخدام اجل�سد لزيادة التلقائية والعفوية وترفه من جاهزية
املجموعة ،وقد ي�ستغرق من  30 - 10دقيقة.
 احلدث :هنا يتم التحدث عن الأحداث القدمية �أو احلديثة
للفرد من خالل تقنيات يحددها البطل ،حيث يتم اختيار البطل �أو
النجم املنا�سب من خالل االنتخاب.ومن ثم الدخول يف احلوار الذاتي
للو�صول �إىل �أعمق و�أكرث و�ضوح ًا للمو�ضوع ،والو�صول �إىل موقف
�أكرث ت�أثرياً ،ويتم اختيار الأنوات امل�ساعدة له ،وتقنية لعب الأدوار
هي �أهم التقنيات امل�ستخدمة يف هذه اجلزئية ،وقد ي�ستغرق من 30
  45دقيقة. امل�شاركة :يجري هنا م�ساعدة الفرد البطل من خالل
خرباتهم وطريقة حل م�شكالتهم اخلا�صة امل�شابهة ملوقف البطل من
خالل تفريغ م�شاعره مع املجموعة امل�شاركة بتوجيه من املخرج.
وقد ت�ستغرق من  20 - 15دقيقة.
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 عملية الإغالق :يقوم هنا املخرج بعمل مترين للتعبري
عن ر�أي الفرد وم�شاعره يف اجلل�سة وعمل تغذية راجعة لهم ،وقد
ت�ستغرق  10دقائق.
أهداف برنامج السيكودراما
يهدف الربنامج �إىل تخفيف الأعرا�ض االكتئابية لدى عينة
من العاطلني عن العمل يف مدينة �إربد� ،إذ يتفرع منه الأهداف
اخلا�صة التالية:
 حتقيق الدعم النف�سي والعالجي للعينة ذات الأعرا�ض
االكتئابية ،والرتكيز على تفعيل مهاراتهم االجتماعية.
 تنمية ال�شعور بالثقة بالنف�س لدى العينة من خالل التعبري
عن �أنف�سهم بكل حرية ومن غري �إحراج �أو خوف من االنتقاد.
 تنمية قدرات �أفراد العينة على التوا�صل حللول منا�سبة
لبع�ض م�شاكلهم من خالل عر�ضها ب�شكل درامي لت�سهيل عملية
التعبري عن �أنف�سهم.
 حتقيق التوافق والتفاعل االجتماعي.
 �إك�ساب �أفراد العينة الدافعية والعفوية والتلقائية للتخفيف
عنهم �أعبائهم النف�سية وت�سهيل �أمور حياتهم.
جلسات الربنامج التدرييب
جمموعة من الن�شاطات والعمليات التي ينبغي القيام
بها لبلوغ هدف معني لدى �أفراد املجموعة العالجية ،وي�ستخدم
االخ�صائي النف�سي �أو املر�شد الفنيات الإر�شادية �أو العالجية
لتحقيق هذا الغر�ض.
Ú Úاجلل�سة الأوىل :التمهيد والتعارف وحتديد الإجراءات.
تهدف لبناء قاعدة للتعرف على �أفراد املجموعة والك�شف
عن نقاط القوة وال�ضعف يف التوا�صل فيما بينهم من خالل متارين
التعارف وك�رس اجلليد.
Ú Úاجلل�سة الثانية :تعرف برنامج ال�سيكودراما وا�ضطراب
االكتئاب.
تهدف �إىل تعرف برنامج ال�سيكودراما والتمارين اخلا�صة
به ،وتو�ضيح �أهميته يف عالج الأعرا�ض االكتئابية ،بالإ�ضافة �إىل
تعرف االكتئاب و�أهم �أعرا�ضه.
Ú Úاجلل�سة الثالثة :متثيل الأحالم.
يجري يف هذه اجلل�سة التعمق يف املجموعة من خالل ال�س�ؤال
املبا�رش عن �أحالمهم وتوثيقها ،بالإ�ضافة �إىل القيام ببع�ض
التمارين.
Ú Úاجلل�سة الرابعة :التمثيل بطريقة الأدوار.
يف هذه اجلل�سة ي�ساعد الأفراد يف التغلب على ال�رصاعات
الداخلية و�إزالة الغمو�ض من خالل التوا�صل مع املكنونات الداخلية
لهم.
Ú Úاجلل�سة اخلام�سة :تقم�ص الأدوار وال�شخ�صيات.
يف هذه اجلل�سة تقم�ص الأدوار وال�شخ�صيات مل�ساعدة الأفراد
على الإح�سا�س بوجود الآخرين و�أهميتهم.
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Ú Úاجلل�سة اخلام�سة :متثيل �أحداث خا�صة بامل�شاركني
يتم يف هذه اجلل�سة م�ساعدة امل�شاركني على ا�ستح�ضار �أفراد
فاعلني يف حياتهم ،والقيام بتقم�ص لدور �شخ�صية عامة �أو قدوة
م�ؤثرة.
Ú Úاجلل�سة ال�ساد�سة :متثيل ق�ص�ص وم�شاكل امل�شاركني.
يجري يف هذه اجلل�سة التعبري عن الأمنيات والرغبات من
تقم�ص بع�ض الأدوار وال�شخ�صيات.
Ú Úاجلل�سة ال�ساد�سة :متثيل ق�ص�ص وم�شاكل امل�شاركني.
يجري يف هذه اجلل�سة تقييم الو�ضع النف�سي واالجتماعي،
وقيام املخرج �أو القائد باختيار البطل �أو النجم املنا�سب للتمثيل.
Ú Úاجلل�سة الثامنة :ال�سو�سيودراما
يتم يف هذه اجلل�سة القيام بتق�سيم امل�شاركني �إىل جمموعات
وعمل ن�شاطات من �أجل بث الن�شاط واحليوية يف املجموعة.
Ú Úاجلل�سة التا�سعة :متثيل الأحالم.
مت يف هذه اجلل�سة يك�شف عن امل�شاعر الالواعية من خالل
احلديث عن احللم ومتثيله ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض التمارين اخلا�صة
باملرونة والقدرة على التفريغ.
Ú Úاجلل�سة العا�رشة :الإنهاء وطقو�س الإغالق
يجري يف هذه اجلل�سة التجهيز لعملية الإغالق من خالل تفعيل
العمل اجلماعي والت�أكيد على �أهميته من خالل بع�ض الأن�شطة.

إجراءات الدراسة
قام الباحث بتطبيق مقيا�س بك لالكتئاب على جمموعة
من العاطلني عن العمل مبدينة �إربد ،ومت �أخذ ( )36ذكراً و�أنثى
من حيث �أعلى الدرجات على مقيا�س االكتئاب.ومت تق�سيم �أفراد
الدرا�سة ع�شوائي ًا �إىل جمموعتني :جمموعة جتريبية وعددهم ()18
ذكراً و�أنثى ،وجمموعة �ضابطة وعددهم ( )18ذكراً و�أنثى.وقد طُ ِّبقَ
الربنامج واملكون من ( )10جل�سة على �أفراد املجموعة التجريبية،
وبعد االنتهاء من الربنامج التدريبي قام الباحث ب�إعادة تطبيق
املقيا�س على املجموعة التجريبية ب�شكل جماعي ،وعلى املجموعة
ال�ضابطة ب�شكل فردي.

Ú Úاملتغريات التابعة:
 م�ستوى االكتئاب واملتمثل بدرجات �أفراد العينة.

حتليل البيانات
بعد جمع بيانات الدرا�سة ،جرى فح�ص فر�ضيات الدرا�سة من
خالل االختبارات الإح�صائية الآتية:
Ú Úا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لدرجات �أفراد املجموعات على مقيا�س بك لالكتئاب.
Ú Úاختبار ( )tلفح�ص الفروق القبلية بني جمموعات الدرا�سة.
Ú Úا�ستخدام معامالت االرتباط لأغرا�ض ثبات �أدوات
الدرا�سة.
Ú Úالبارامرتي مان  -وتني  Mann - Whitneyلدرا�سة
الفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة يف القيا�س البعدي وقيا�س املتابعة.
Ú Úاختبار ( )tلفح�ص الفروق بني اجلن�سني على مقيا�س
الأعرا�ض االكتئابية يف القيا�س البعدي.

عرض النتائج
�سيعر�ض الباحث فيما ي�أتي النتائج املت�صلة بكل �س�ؤال من
الأ�سئلة التي حاولت الدرا�سة الإجابة عنها.
◄◄ال�س�ؤال الأول :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى ( )0.05بني متو�سطات درجات الأعرا�ض  االكتئابية
للمجموعة ال�ضابطة واملجموعة التجريبية يف القيا�س القبلي؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال قام الباحث با�ستخدام اختبار (ت)
للمقارنة بني متو�سط درجات �أفراد املجموعة التجريبية ومتو�سط
درجات �أفراد املجموعة ال�ضابطة مل�ستوى الأعرا�ض االكتئابية يف
القيا�س القبلي ،وجدول ( )2يو�ضح ذلك.
جدول ()2
نتائج اختبار (ت) للمجموعتين التجريبية والضابطة في درجات األعراض االكتئابية للقياس
القبلي

املجموعة

تصميم الدراسة
ا�ستخدمت جمموعة جتريبية وجمموعة �ضابطة بالتوزيع
الع�شوائي يف هذا الت�صميم با�ستخدام قيا�سات قبلية وقيا�سات
بعدية ،وذلك على النحو التايل:
Ú Úتوزيع ع�شوائي :املجموعة التجريبية – قيا�س قبلي –
معاجلة – قيا�س بعدي – قيا�س متابعة.
Ú Úتوزيع ع�شوائي :املجموعة ال�ضابطة – قيا�س قبلي – ال
معاجلة – قيا�س بعدي.

متغريات الدراسة
Ú Úاملتغريات امل�ستقلة:
 الربنامج التدريبي امل�ستخدم يف الدرا�سة.
 اجلن�س (ذكر ،و�أنثى) .

املجموعة
ال�ضابطة
املجموعة
التجريبية

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

18

3.19

0.221

18

3.23

0.262

قيمة (ت)

0.784

الداللة
الإح�صائية

0.401

يظهر جدول ( )2عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سط درجات �أفراد املجموعة ال�ضابطة ومتو�سط
درجات �أفراد املجموعة التجريبية يف االكتئاب للقيا�س القبلي ،مما
يدل على تكافئ بني �أفراد املجموعتني يف م�ستوى االكتئاب.
◄◄ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى ( )0.05بني متو�سطات درجات الأعرا�ض  االكتئابية
للمجموعة ال�ضابطة واملجموعة التجريبية يف القيا�س البعدي؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث با�ستخدام الأ�سلوب
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فاعلية برنامج تدريبي قائم على السيكودراما في خفض األعراض االكتئابية
لدى عينة من العاطلني عن العمل مبدينة إربد في األردن

د .رعد علي احلموري

الإح�صائي الالبارامرتي مان  -وتني  Mann - Whitneyلدرا�سة الفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف
القيا�س البعدي ،وجدول ( )3يو�ضح النتائج املتعلقة بهذا الفر�ض.
جدول ()3
داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس األعراض االكتئابية في القياس البعدي

الأعرا�ض
االكتئابية

املجموعات

العدد
(ن=)36

متو�سط
الرتب

جمموع
الرتب

املجموعة التجريبية

18

14.25

142.50

املجموعة ال�ضابطة

18

6.75

67.50

املجموع

36

---

---

قيمة «ي»

Mann - Whitney
)(U

12.5

الدرجة
املعيارية (ذ)

2,839 -

م�ستوي
الداللة

دالة **

(**) قيمة (ذ) عند م�ستوى داللة ( )*( 2.580 = )0.01قيمة (ذ) عند م�ستوى داللة (1.960= )0.05

يت�ضح من جدول (� )3أن قيمة (ذ) املح�سوبة ملقيا�س �صورة اجل�سم بلغت ( )2.839وهى قيمة �أكرب من القيمة اجلدولية (، )2.580
مما ي�شري �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.01بني متو�سطات رتب درجات �أفراد املجموعة التجريبية ومتو�سطات
رتب درجات �أفراد املجموعة ال�ضابطة يف القيا�س البعدي على مقيا�س ا�ضطراب الأعرا�ض االكتئابية يف اجتاه املجموعة التجريبية ،وهذا
يعني انخفا�ض درجات �أفراد املجموعة التجريبية وبالتايل حت�سنهم بعد تعر�ضهم جلل�سات الربنامج مقارنة ب�أفراد املجموعة ال�ضابطة التي
مل تتعر�ض لنف�س جل�سات الربنامج.
جدول ()4
داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على أبعاد مقياس األعراض االكتئابية في قياس المتابعة

الأعرا�ض
االكتئابية

املجموعات

العدد (ن=)36

متو�سط
الرتب

جمموع
الرتب

املجموعة التجريبية

18

15.50

155.00

املجموعة ال�ضابطة

18

5.50

55.00

املجموع

36

--

--

قيمة «ي»

Mann - Whitney
)(U

0.00

الدرجة
املعيارية
(ذ)
3.792 -

م�ستوي
الداللة

دالة **

(**) قيمة (ذ) عند م�ستوى داللة ( )*( 2.580 = )0.01قيمة (ذ) عند م�ستوى داللة (1.960= )0.05

لالكتئاب يف قيا�س املتابعة.
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث با�ستخدام الأ�سلوب
الإح�صائي الالبارامرتي مان  -وتني  Mann - Whitneyلدرا�سة
الفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة يف قيا�س املتابعة ،وجدول ( )4يو�ضح النتائج املتعلقة
بهذا الفر�ض.

يت�ضح من جدول (� )4أن قيم (ذ) املح�سوبة لأبعاد مقيا�س
قيم �أكرب من القيمة
الأعرا�ض االكتئابية بلغت  ،3.792وهى ّ
اجلدولية ( ، )2.580مما ي�شري �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( )0.01بني متو�سطات رتب درجات �أفراد
املجموعة التجريبية ومتو�سطات رتب درجات �أفراد املجموعة
ال�ضابطة يف قيا�س املتابعة على مقيا�س الأعرا�ض االكتئابية يف
اجتاه املجموعة التجريبية ،وهذا يعني انخفا�ض درجات �أفراد
جدول ()5
املجموعة التجريبية.
نتائج اختبار (ت) للفروق بين متوسطات درجات الجنسين على مقياس األعراض االكتئابية من
أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي
◄◄ال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى ( )0.05بني متو�سطات درجات الذكور والإناث على مقيا�س 
الداللة
االنحراف
املتو�سط
قيمة (ت)
العدد
اجلن�س
الإح�صائية
املعياري
احل�سابي
الأعرا�ض االكتئابية من �أفراد العينة التجريبية يف القيا�س البعدي؟
0.61
1.02
9
الذكور
ملعرفة ما �إذا كان هناك فروق بني اجلن�سني على مقيا�س
0.000
4.15
الأعرا�ض االكتئابية يف القيا�س البعدي ،جرى ا�ستخدام اختبار
0.74
0.93
9
الإناث
(ت) .ويبني جدول ( )5املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ونتائج
اختبار (ت) .
يظهر جدول (� )5أن قيمة (ت) بلغت ( )4.15وبداللة �إح�صائية
◄◄ال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
( ، )P < 0.000ويت�ضح من اجلدول �أن متو�سط درجات الذكور �أعلى
عند م�ستوى ( )0.05بني متو�سطات درجات الأعرا�ض االكتئابية
من متو�سط درجات الإناث.وبالتايل انخف�ضت الأعرا�ض االكتئابية
للمجموعة ال�ضابطة واملجموعة التجريبية على مقيا�س بك
لدى الإناث �أكرث من الذكور.
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مناقشة النتائج
يرى الباحث �أن �أ�سلوب ال�سيكودراما مبا يحتويه من �أن�شطة
وممار�سة بع�ض التمارين املختلفة ،قد �أتاحت فر�صة التعبري عن
م�شاعرهم وهمومهم وخماوفهم والتخل�ص من االنطواء واالنعزال.
و�أن الربنامج اعطى فر�صة للتفاعل واخلروج من جو العزلة التي
كان تعي�شها املجموعة التجريبية ،بالإ�ضافة �إىل فر�صة التنفي�س
والتطهري االنفعايل ولعب الأدوار الذي يتيح فر�صة الإ�سقاط
النف�سي وحل امل�شكالت الأمر الذي يتيح فر�صة اال�ستب�صار و�إك�ساب
املهارات احلياتية املنا�سبة.
كما يرى الباحث �أن جل�سات الربنامج التدريبي لل�سيكودراما
التي طبقت على �أفراد املجموعة التجريبية �أتاحت لهم فر�صة
امل�شاركة لر�ؤية �أنف�سهم ب�شكل �أكرب واقعية ،وا�ستب�صاراً لذواتهم
من خالل التقليل من امل�شاعر ال�سلبية وتنمية امل�شاعر الإيجابية،
ولعل الأن�شطة التي ا�ستخدمه الباحث يف الربنامج التدريبي �ساعدت
يف التخفيف من معاناة �أفراد املجموعة التجريبية ،و�أن تعر�ض
املجموعة التجريبية للربنامج مبا فيه من متارين اال�سرتخاء
الذهني واجل�سمية كان له الدور الهام يف التفريغ للمعاناة التي
يعي�شها من خالل غياب امل�شاعر ال�سلبية لدى املجموعة بالإ�ضافة
�إىل ال�شعور بال�سعادة من خالل التم�سك بامل�شاعر الإيجابية والتغلب
على ال�صعوبات التي تواجههم.
ويرى الباحث �أن ا�ستخدام التكنيكات املتنوعة للعالج عملت
على �أثراء الفعالية للربنامج التدريبي ،ما �أدى �إىل خف�ض حدة
الأعرا�ض االكتئابية ،و�أهمها زيادة الأمل والثقة بالذات وبالآخرين،
وتخفيف من حدة النظرة الت�شا�ؤمية للم�ستقبل.كما عمل الربنامج
على زيادة القدرة على التوا�صل مع الآخرين ب�إيجابية ،والتعاطف
معهم و�إح�سا�س بهم.بالإ�ضافة �إىل التعبري عن �أنف�سهم �أمام الآخرين.
ولعل تكنيك امل�رسح مبا فيه من �إجراءات وخطوات عالجية عملت
على تغيري املفاهيم ال�سلبية عن ذواتهم وذوات الآخرين ،وزيادة
الوعي ب�أهمية دورهم باحلياة ،وقيمتهم بني �أفراد املجتمع.
بينما املجموعة ال�ضابطة التي مل تتعر�ض للربنامج التدريبي
مل تتح لهم الفر�صة للتعبري عن م�شاعرهم الداخلية املكبوتة
وبالتايل مل يجد من ي�ساعدهم على التخل�ص من همومهم وانعزالهم،
وا�ستك�شاف ذواتهم.وهذا يظهر من خالل نتائج القيا�س البعدي
وقيا�س املتابعة لأفراد عينة الدرا�سة.وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع
درا�سة الهوي�ش ( ، )2016ودرا�سة دهنايف و�آخرون (Dehnavi, et
 ، )al., 2015ودرا�سة دهنايف و�آخرون (، )Dehnavi, et al., 2015
ودرا�سة جودة ( ، )2015ودرا�سة حماجنة ( ، )2014درا�سة بيلل

( ، )Belil, 2010درا�سة هامام�سي ( ، )Hamamci, 2006ودرا�سة
هادجن�س و�آخرون ( )Hudgins, et al., 2000اللواتي �أ�رشن ملدى
فاعلية برنامج عالجي قائم على ال�سيكودراما يف تخفي�ض القلق
واالكتئاب املجموعة التجريبية ل�صالح القيا�س البعدي.
ويرى الباحث ارتفاع الأعرا�ض االكتئابية لدى الذكور
يف القيا�س البعدي �إىل الظروف االقت�صادية التي تقع على عاتق
الذكر وحتمل م�س�ؤولية الأمور املادية للأ�رسة ،فكثري من الذكور
الذين ي�شعرون بالنق�ص القدرة املالية وعدم قدرة الأ�رسة على
توفري متطلبات احلياة الكرمية لهم ،وخ�صو�صا عندما يالحظون
�أقرانهم من الذكور يتمتعون بالرفاهية واال�ستقرار والطم�أنينة يف
ظل الأو�ضاع املادية املرتفعة نوع ًا ما ،مما يدفع ه�ؤالء الذكور
�إىل التوتر واالكتئاب من خالل كبت هذه امل�شاعر يف ذواتهم وعدم
الإف�صاح عنها.بالإ�ضافة �إىل التفكري امل�ستمر يف كيفية توفري
الأموال التي ت�ساعده على الزواج وبناء �أ�رسة ي�ستقر فيها.
وقد يعود ذلك �أي�ض ًا �إىل جمموعة اال�ضطرابات التي ي�شعر
بها الذكور املتوترون يف �أ�رسهم كحدة املزاج الناجتة عن ال�سخرية
من الأقران وعدم تقبلهم ك�أفراد عادين يف املجتمع ور�ؤية ال�سلبية
للذات وللم�ستقبل وال�شعور بالعزلة والوحدة لعدم التربير املنطقي.
واختلفت نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة الهوي�ش ( )2016التي
�أ�شارت �إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سط درجات
اجلن�سني يف االكتئاب.ودرا�سة دهنايف و�آخرون (Dehnavi, et al.,
 )2015التي �أ�شارت �إىل فعالية الربنامج يف احلد من االكتئاب
ومنع االنتكا�س بني الذكور.ودرا�سة ماكجي وتومب�سون (McGee
 )& Thompson, 2015التي �أ�شارت �إىل �أن ن�سبة الإ�صابة لدى
الإناث �أكرث من الذكور.ودرا�سة حماجنة ( ، )2014درا�سة حممد
( )2004التي �أ�شارت لعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
فاعلية الربنامج الإر�شادي ال�سلوكي املعريف يف خف�ض الأعرا�ض
االكتئابية باختالف متغري اجلن�س.

التوصيات
بنا ًء على نتائج الدرا�سة احلالية ،ف�إنّه ميكن تقدمي عدد من
التو�صيات ،وهي:
1 .1العمل على ك�شف حاالت االكتئاب لدى العاطلني عن العمل
وعالجها.
2 .2توفري خطط عالجية ت�ساعد على ت�شجيع امل�صابني باالكتئاب
وخ�صو�ص ًا العاطلني عن العمل على العالج والتفاعل للتخفيف
من حدة الأعرا�ض.
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فاعلية برنامج تدريبي قائم على السيكودراما في خفض األعراض االكتئابية
لدى عينة من العاطلني عن العمل مبدينة إربد في األردن

د .رعد علي احلموري

3 .3القيام بعمل دورات تدريبية للمعنيني بالعالج والإر�شاد
النف�سي على كيفية تفعيل ال�سيكودراما واللعب ب�أ�سلوب لعب
الأدوار.
4 .4تفعيل العالج بال�سيكودراما يف عالج اال�ضطرابات النف�سية
ب�شكل �أو�سع.
�5 .5إجراء املزيد من الدرا�سات على ال�سيكودراما يف التخل�ص من
العديد من اال�ضطرابات االنفعالية والنف�سية كتوكيد الذات
وتقديرها.
�6 .6إجراء املزيد من الدرا�سات على ال�سيكودراما يف تخفيف
ال�صعوبات واملعاناة التي يواجهها خمتلف الفئات العمرية
يف املجتمع الأردين.
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