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امللخص:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل الك�شف عن فاعلية برنامج قائم
على ال�سيكو دراما يف خف�ض �إعاقة الذات وحت�سني املرونة النف�سية
لدى طلبة �صعوبات التعلم يف مدينة اربد .وتكونت عينة الدرا�سة من
( )30طال ًبا من طلبة �صعوبات التعلم الذكور ،ووزعوا بالت�ساوي �إىل
جمموعتني :جمموعة جتريبية تكونت من ( )15طال ًبا ،وجمموعة
�ضابطة تكونت من ( )15طال ًبا .وللت�أكد من حتقيق الأهداف،
ا�ستخدمت الأدوات التالية :مقيا�س فريدريك ردواليت للإعاقة
قائما على
الذات ،وبنى الباحث مقيا�س للمرونة النف�سية،
ً
وبرناجما ً
ال�سيكودراما.
تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند امل�ستوى ( )α= .05بني املجموعتني ،ول�صالح املجموعة
التجريبية يف خف�ض م�ستوى �إعاقة الذات ،كما ك�شفت النتائج وجود
�أثر دال �إح�صائ ًيا للربنامج يف حت�سني م�ستوى املرونة النف�سية.
الكلمات املفتاحية :ال�سيكودراما� ،إعاقة الذات ،املرونة
النف�سية ،طلبة �صعوبات التعلم.

Abstract:
This study aimed at finding out the effectiveness
of psychodrama based on a counseling program in
reducing self-handicapping and the development of
resilience among learning difficulties students in Irbid
city. The study was applied on a sample of 30 males
learning disabilities students, who were assigned to
two equal groups, 15 for the experimental and 15 for
the control group. To achieve the study objectives,
two scales were employed: Rhodewalt for measuring
self-handicapping and resilience were constructed as
well as a psychodrama based counseling program was
developed.
Results showed statistically significant difference
at a = .05 level, between the two groups, in favor of
experimental group, in reducing self-handicapping
and improving resilience.
Key words: Psychodrama, Self-Handicapping,
Resilience, Learning Disabilities Students.

املقدمة
ُيع ُّد مفهوم الذات من �أهم مكونات ال�شخ�صية � -إن مل يكن
�أهمها -من حيث عالقته ببناء �شخ�صية الفرد املتكاملة القادرة
على اال�ستمتاع باحلياة ،وتكوين �شخ�صيته ،وت�شكيل وعيه ،وتوجيه
�سلوكه ،وتعد �إعاقة الذات من �أخطر الأ�سباب التي تقف حائ ًال يف
�سبيل تقدمه ومنائه ،وحتد من قدراته على مواجهة الأحداث اليومية
ب�شكل فعال ،ونظراً للتحديات وال�صعوبات التي يواجهها طلبة

�صعوبات التعلم� ،سعى الباحثون واملهتمون �إىل �إيجاد منظومة عمل
موحد مل�ساعدة هذه الفئة يف التغلب على م�شاعر النق�ص لديهم ،كما
�سعت الدرا�سات االجتماعية والنف�سية والرتبوية� ،إىل الوقوف جن ًبا
�إىل جنب مع هذه الفئة وتعرف امل�شكالت التي يعانون منها ،و�إعادة
دجمه يف املجتمع كفرد �سوي.
اهتم الباحثون بدرا�سة ظاهرة �إعاقة الذات كونها ت�شكل
تناق�ضا لدى الفرد� ،إذ �أن الأفراد يرغبون يف جتنب الف�شل وحماولة
ً
حماية �أنف�سهم واحل�صول على تقدير الآخرين ،ولكنهم يف الوقت
نف�سه يخلقون العقبات التي جتعل هذا الف�شل ممك ًنا �أكرث يف امل�ستقبل
(.)Litvinora et al, 2015
بهذا يكون قد �شكل ظروفًا حتول دون حتقيق الأداء اجليد ،يف
ال�سيء ف�إنه ميكن
مواجهة الأحداث ال�ضاغطة ،وعند ظهور الأداء َّ
لهذه الظروف �أن تعرب عن �سبب ف�شله (.)Akin, 2011
كما تتجلى �إعاقة الذات مع طلبة �صعوبات التعلم ،يف كونها
و�شعورا بالعجز
�أر�ضية خ�صبة لإنتاج الأفكار وامل�شاعر ال�سلبية،
ً
والدونية ،ومتنع الفرد من حتقيق التكيف ،وحتد من منوه وتطوره
ومنائه ،ومن ثم يعود ذلك بالأثر ال�سلبي على م�ستوى املرونة
النف�سية لديهم (.)Corby, 2006
وتعد املرونة النف�سية النقطة الهامة يف م�سار حياة الفرد يف
حتقيق م�ستوى جيد يف ال�صحة النف�سية ،وال�شعور بالقوة وال�سيطرة
يف مواجهة املتطلبات اليومية والأحداث ال�ضاغطة ،وت�ساعده
بالإح�سا�س الإيجابي نحو الذات ،والقدرة على التكيف واالتزان
والتحكم باالنفعاالت (.)Masten, 2009
فقد �أثبتت كر�ستني وكاثلني ()Christine & Kathleen, 2012
يف هذا املجال �أن االنفعاالت والأفكار املحفزة للذات لدى الأطفال
ذوي املرونة النف�سية العالية ت�ساعدهم يف تبني اجتاهات �إيجابية
نحو ذواتهم ،والتكيف مع الأحداث احلياتية اليومية ،ومن ثم ،ف�إن
هذه الأفكار تكون كال�سد املنيع حيث تعمل على حت�صني الفرد من
�آثار املواقف ال�ضاغطة ،وت�ساعدهم على حل م�شاكلهم ،والإح�سا�س
بالكفاية التي بدورها ت�ساعدهم يف التكيف النف�سي واالجتماعي
(ال�صمادي)2015 ،
افرت�ضت النماذج النظرية التي عنيت بتف�سري وحتليل هذه
الظاهرة ،وجود حالة من التماثل بني �إعاقة الذات ،وبني فئة
�صعوبات التعلم من حيث الأر�ضية املعرفية والإدراكية ،من خالل
ت�شويهات الإدراك والأفكار املتعلقة بالذات ك�أ�ساليب الفرد وتعليل
الأحداث ،وتقدير الذات (ال�صمادي2015 ،؛ ح�سني.)2008 ،
ومن الربامج التي �أثبتت فاعليتها يف هذا املجال ،برامج
ال�سيكو دراما التي ت�ساعد الأطفال يف التعبري عن انفعاالتهم
وم�شاعرهم اجتاه �أنف�سهم والأحداث التي يواجهونها ،وخلق وعي
جديد حول ذواتهم ،والتي بدورها ت�ساعدهم يف التقليل يف ال�رصعات
الداخلية ،انطال ًقا من دور املدر�سة كبيئة مكملة للأ�رسة ،وحميط �آمن
ملمار�سة الأن�شطة املختلفة التي من �ش�أنها �صقل �شخ�صية الطفل
دورا حمور ًيا وا�سا�س ًيا يف
وتطويرها ،فكان للأن�شطة ال�سيكودراما ً
م�ساعدة الأطفال على توجيه معارفهم وقدراتهم ،وجاء دور املعلم
كو�سيط بني املتعلم وم�صادر املعرفة (.)Moreno, 1994
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فاعلية برنامج قائم على السيكو دراما في خفض إعاقة الذات وحتسني املرونة النفسية
لدى طلبة صعوبات التعلم في مدينة إربد

أ .إبراهيم (محمد علي) اخلطيب

لقد �أثبتت درا�سة بيرت ( )Peter, 2009يف هذا املجال �أهمية
ال�سيكو دراما يف تعزيز قدرة الأطفال الإبداعية و�إ�سهامها يف
منوهم املعريف والعاطفي واالجتماعي ،و�إيجاد فر�صة للتعبري عن
م�شاعرهم وتوجيه �أفكارهم ،كما ي�ساعد التمثيل النف�سي يف فهم
قدرات الطفل ،وتنمية �شخ�صيته ،وتعزيز ثقته بنف�سه ،والأدوار التي
ميثلها (�أبو مغلي وهيالت.)2008 ،
فتعد ال�سيكودراما �أ�سلو ًبا عالج ًيا يغطي بجاذبية خا�صة
لدى الأطفال ،فهو �أ�سلوب عالجي يتنا�سب مع جميع الأ�شخا�ص يف
مراحلهم العربية املختلفة ()Blatner, 2000
ظهر مفهوم �إعاقة الذات عام  1978على يد �ستيفن برغال�س
و�إدوارد جونز ( )Steven Berglas of Edward Jonesحيث يعمل
ه�ؤالء على ا�صطناع املربرات الواهنة وال�ضعيفة من �أجل املحافظة
على تقديرهم الذاتي �أمام الأحداث التي يتوقعون �أنهم �سيف�شلون
بها ،وبهذا يقوم الطلبة مبجموعة متنوعة من ال�سلوكيات املعطلة
للذات التي ميكن تعريفها ب�أنها اجلهود التي تت�ضمن �أن�شطة
تعمل على �إعاقة الذات عن امل�شاركة يف الأن�شطة التي حتتاج
�إىل اجلهد والوقت ،ويتوقع �أن فر�صة النجاح �ستكون منخف�ضة
(.)Decker & Mitchell, 2011
ومن الأمثلة على هذه الأن�شطة وال�سلوكيات التي ميار�سها
الطلبة قبل احل�صة �أو يف �أثنائها على نطاق امل�ؤ�س�سات الأكادميية،
وعدم توافر الوقت قبل االمتحان� ،أو ادعائهم ب�صعوبة احل�صة �أو
كرثة النوم قبل االمتحان� ،أو و�ضع �أهداف ي�صعب حتقيقها� ،أو
املماطلة يف االمتحان �أو ت�أجيله ،وتعد هذه الأ�سباب جميعها
حواجز تعيق الأداء يف امل�ستقبل وت�ؤثر على القدرة ال�شخ�صية لدى
الطلبة يف �إجناز املهمات اخلا�صة (.)Wusik, 2013
تو�صل بريغال�س وجونز � Berglas and Jonesإىل �أن الأفراد
وفق هذا ال�سلوك ي�ستعملون جمموعة من املربرات و�أ�ساليب الغزو،
�إذ �إنهم عندما يف�شلون يعزون م�صادره �إىل عقبات خارجية� ،أما
�إذا كان �أدا�ؤهم جي ًدا ف�إنهم ي�ؤكدون �أن جناحهم يرجع �إىل قدراتهم
اخلا�صة ،لهذا ف�إن الأفراد وفق هذه املربرات ينجحون يف كلتا
احلالتني ،ويكون لديهم �أعذار جاهزة ومعقولة عندما يف�شلون،
وي�شعرون بالفخر وتقدير الذات عندما ينجحون ()Balmer, 2013
وبالرجوع �إىل الأدبيات ال�سابقة ،جند العديد من التعريفات
التي تناولت مفهوم �إعاقة الذات ،فقد عرفه و�سيك ()Wusik, 2013
�أنه عملية و�ضع العقبات التي من �ش�أنها �أن ت�سمح للفرد بتف�سري
الف�شل عندما يكون النجاح يف امل�ستقبل غري م�ؤكد ،وو�ضع الفرد
عوائق لأدائه لتعزيز احرتام الذات لديه.
كما عرفه ديكر ومتي�شل (� )Decker & Mitchell, 2016إىل �أن
�إعاقة الذات هي خلق الفرد عقبات �أمام الأداء الناجح الذي ميكن له
تربير �سبب الأداء املنف�صل بعي ًدا عن قدراتهم الذاتية.
تعاملت الأدبيات ال�سابقة مع مفهوم �إعاقة الذات ،على
�أنه معيق للفرد يف �إجناز متطلباته اليومية ،ويحول دون �إمتام
تلك املتطلبات ،كون الفرد ي�ستعمل جمموعة من اال�سرتاتيجيات
والأن�شطة حلماية ذاته باالدعاء باملر�ض ،والقلق االجتماعي،
ال�سيئ ،واخلربات ال�صادمة.
واملزاج ِّ
ويت�صف �أ�صحاب �إعاقة الذات بالعديد من ال�صفات ،مثل:
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انخفا�ض تقدير الذات ،وعدم وجود تغذية راجعة لأداء الفرد،
واالت�سام ب�سمات �سلبية ،والتعلق املتزايد ،واحل�سا�سية املرتفعة
للتهديد املدرك ،وا�سرتاتيجيات التكيف التجنبية ،وخربة الف�شل
املتكررة)sahranc, 2011( .
ن�ستنتج من ذلك� ،أن �إعاقة الذات متغري متناق�ض يف طبيعة،
رغم �أنه يحمي الذات لدى الفرد� ،إال �أنه ي�سبب الكثري من الأ�رضار يف
حياة الفرد ،لأن االعتماد على �سلوكيات �إعاقة الذات ب�شكل مزمن
ي�ؤدي �إىل �سوء التوافق وظهور الأعرا�ض ال�سيكوماتية (ال�صداع،
قرحة املعدة ،ت�سارع دقات القلب ،وتدين الدوافع الداخلية ،وعدم
الر�ضا (.)Sahranc, 2011
ق�سم �ستوارد ووالكر (Steward & Degeorge – Walker,
� )2014إعاقة الذات �إىل فئتني� :إعاقة الذات ال�سلوكية و�إعاقة الذات
االدعائية ،حيث � َّإن �إعاقة الذات ال�سلوكية ت�شري ل�سلوك فعلي� ،أما
�إعاقة الذات االدعائية فت�شري �إىل ال�صفات غري ال�سلوكية اللفظية
فهنا �إعاقة الذات تكون من خالل التعبري عن العجز (Tadik et al.,
)2017
ومن الأمثلة على �إعاقة الذات ال�سلوكية تعاطي املخدرات
والتقليل من اجلهد �أو الإفراط به ،واملماطلة �أو ت�أجيل االمتحان� ،أما
�إعاقة الذات االدعائية فتتمثل يف القلق العام ،واالجتهاد ،والقلق
ال�سيئ ،واخلجل ،والأعرا�ض النف�سية واجل�سدية
من االختبار ،واملزاج َّ
()Sahranc, 2011
ولربامج ال�سيكو درما دور فعال يف توفري بيئة منا�سبة
للتعبري عن امل�شاعر والأفكار ،وزيادة م�ستوى التفاعل االجتماعي،
وامل�ساعدة يف حل امل�شكالت من خالل لعب الأدوار يف العالج
اجلماعي (.)Moreno, 1994
كما ت�ساعد ال�سيكو دراما يف حتقيق الوعي والفهم الأف�ضل
للم�شكالت ،و�إ�شباع احلاجات ،والتعبري عن املكنونات الداخلية،
من خالل ا�ستخدام فنيات ال�سيكو دراما� ،إذ �إنها توقظ اال�ستب�صار
عند الأطفال يف الت�صدي للم�شكالت ،وتخطي الأزمات احلياتية
املختلفة؛ كما ت�ساعدهم يف تنمية العديد من املهارات التي تزيد من
قدرتهم على التكيف النف�سي واالجتماعي (.)Blatner, 2000
ويعرف بالترن (� )Blatner, 2000أن ال�سيكو دراما ا�سرتاتيجية
قوية وفعالة ،و�أن على امل�شاركني �أن يت�سموا باحلرية وااللتزام عند
ممار�ستها ،وفيما ي�أتي و�صف لكل من هذه الأ�ساليب:
1 .1املر�آة )(Mirror
يعتمد هذا الأ�سلوب على الذات امل�ساعدة ()Auxiliary Ego
كمر�آة لإمياءات و�إ�شارات وحركات وكلمات ال�شخ�صية املحورية
�ضمن موقف �سيكودرامي ،دون م�شاركته بالتمثيل ،وبذلك ي�ستطيع
�أن يراقب دوره من خالل �أداء الآخرين ،ويكون للم�صالح دور يف
بع�ض ال�سلوكات و�إعطاء تغذية راجعة �إيجابية نحو التغريات
املطلوبة (.)Moreno, 1994
2 .2عك�س الدور ()Role Reversal
ي�ساعد هذا الأ�سلوب ال�شخ�صية املحورية بالنظر بعني
الآخرين ،من خالل تبادل الأدوار �ضمن موقف �سيكودرامي ،ويعمل
أي�ضا على حت�سني م�ستوى الإدراك وتعديل ال�سلوكات ،وحتويل
� ً
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الدفاعات اخلا�صة بالفرد وا�ستك�شاف ال�سلوك غري مرغوب فيه من
خالل املوقف ال�سيكودرامي (.)Morena and Zchariah, 2006
�3 .3إ�سقاط امل�ستقبل ()Future projection
يف هذا الأ�سلوب يعر�ض �أبطال امل�رسحية توقعاتهم ورغباتهم
امل�ستقبلية �أو امل�ستقبل الذي يخافونه� ،أو امل�ستقبل الذي ي�أملونه،
وي�ساعد هذا الأ�سلوب بالتب�صرُّ ب�أهدافهم و�أولوياتهم والتغريات
املطلوبة يف �أنف�سهم للح�صول على ما يريدون با�ستخدام لغة «هنا
والآن” (.)Blatner, 2000
4 .4لعب الدور ()Role Play
لهذا دور كبري يف تفريغ االنفعاالت والرغبات املكبوتة� ،إذ
يقوم امل�صالح ب�إعطاء تعليمات ،وجتهري موقف تفاعلي يقوم بدور
يف خلق موقف تعليمي ي�ساعد الفرد يف حماكاة مكنوناته ال�شخ�صية
من خالله (ملحم.)2015 ،
5 .5تكرار الربوفة ال�سلوكةية (�Repeated Behavioral Re
)hearsal

ي�ستخدم هذا الأ�سلوب يف جمال التدريب على التوكيدية ويف
تعلم املهارات االجتماعية ،فالأدوار التي ج�سدت يعاد متثيلها مرة
�أخرى ،وتعطى التغذية الراجعة ،ويعاد تكرارها يف �سياق الأداء
ال�سيكودرامي (م�صطفى.)2010 ،
6 .6مترين املبالغة التمويل ()Exaggeration Exercise
يهدف هذا الأ�سلوب جلعل ال�شخ�صية املحورية �أكرث وع ًيا
معان ذات القيمة والأهمية
لر�سائل ج�سمه ،و�إمياءاته والتي تعرب عن ٍ
لديه ،من خالل تكرار احلركات بغر�ض تكثيف امل�شاعر املتعلقة
بال�سلوك وجتعل املعاين الغام�ضة �أكرث
و�ضوحا ()Corey, 2004
ً
وقد حاول عدد من الباحثني فح�ص �أثر الربامج املتنوعة يف
خف�ض �إعاقة الذات وحت�سني املرونة النف�سية لدى طلبة �صعوبات
التعلم.
ومن الدرا�سات التي اهتمت بال�سيكودراما لدى الأطفال
ذوي �صعوبات التعلم درا�سة روال ( )Rawal, 2006التي هدفت �إىل
تعرف دور ال�سيكو دراما يف تعزيز املهارات احلياتية لدى الأطفال
ذوي �صعوبات التعلم ،و�أجريت هذه الدرا�سة يف مدر�سة �سو�سياين
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()20
طال ًبا وطالبة ق�سموا بالت�ساوي �إىل جمموعتني :جتريبية ت�ضم
( )5( :)10ذكور و (� )5إناث ،و�ضابطة ت�ضم ( )5( :)10ذكور و()5
�إناث؛ و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لأثر
الربنامج ال�سيكودرامي يف تنمية املهارات احلياتية لدى الطلية،
وحت�سني قدراتهم يف التعامل بفاعلية مع مواقف احلياة ومتطلباتها
وحتدياتها ل�صالح املجموعة التجريبية على املجموعة ال�ضابطة،
كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ُتعزى
لأثر متغري اجلن�س.
وهدفت درا�سة �سليمان (� )2009إىل التعرف على فاعلية
ال�سيكو دراما يف تنمية مهارات التوا�صل االجتماعي لدى التالميذ
ذوي �صعوبات التعلم ،و�أجريت هذه الدرا�سة يف م�رص ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )20تلميذًا من تالميذ املرحلة االبتدائية ،و�أظهرت
نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لفاعلية ال�سيكو

دراما يف تنمية املهارات االجتماعية ل�صالح املجموعة التجريبية
على املجموعة ال�ضابطة ،كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف احتفاظ املجموعة التجريبية ب�أثر التطبيق يف
قيا�س املتابعة.
وهدفت درا�سة �شاجن وليو (� )Chang & Liu, 2006إىل تعرف
فاعلية العالج بال�سيكو دراما يف تنمية املهارات االجتماعية للطلبة
ذوي ا�ضطراب �ضعف االنتباه امل�صحوب بالن�شاط الزائد ()ADHD
و�أجريت هذه الدرا�سة على املدار�س االبتدائية يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )22طال ًبا وطالبة ق�سموا
بالت�ساوي �إىل جمموعتني جتريبيتني :ت�ضم ( )11و�ضابطة ت�ضم
()11؛ و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لأثر
الربنامج ال�سيكو درامي يف حت�سني قدرات الطلبة االت�صالية وزيادة
م�شاركتهم االجتماعية يف الأن�شطة اجلماعية ل�صالح املجموعة
التجريبية على املجموعة ال�ضابطة.
وقد هدفت درا�سة عبد الواحد (� )2009إىل تعرف فاعلية
ال�سيكو دراما والنمذجة يف حت�سني بع�ض مهارات التوا�صل لدى
التالميذ ذوي �صعوبات التعلم ،و�أجريت هذه الدرا�سة يف م�رص،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )40طالبا وطالبة )20( ،من الإناث
و( )20من الذكور ،ترتاوح �أعمارهم بني (� )11 - 9سنة ،ق�سموا �إىل
�أربع جمموعات :جمموعة جتريبية �أوىل طبق عليها برنامج ال�سيكو
دراما ،وجمموعة جتريبية ثانية طبق عليها برنامج النمذجة،
وجمموعة جتريبية ثالثة طبق عليها الربناجمني معا ،وجمموعة
رابعة �ضابطة ،و �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية لأثر الربنامج ال�سيكو درامي ،وبرنامج النمذجة كل
على حدة ،وا�ستخدم الربناجمان م ًعا يف حت�سني مهارات التوا�صل
ل�صالح املجموعات التجريبية الأوىل والثانية والثالثة ،و�أ�شارت
النتائج �إىل �أن ا�ستخدام الربناجمني م ًعا �أف�ضل يف حت�سني مهارات
التوا�صل ،يليه الربنامج ال�سيكودرامي ،ثم برنامج النمذجة ،كما
�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى لأثر
متغري اجلن�س.
وهدفت درا�سة عبد احلميد (� )2012إىل تعرف فعالية فنيات
ال�سيكودراما يف خف�ض ا�ضطراب نق�ص االنتباه لدى الأطفال ذوي
�صعوبات التعلم ،و�أجريت هذه الدرا�سة يف مدر�ستي ال�سلطان �أبو
العال االبتدائية و�شجرة الدر االبتدائية مبدينة �أ�سوان يف م�رص،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )20تلميذًا وتلميذة من تالميذ ال�صف
عاما ،وق�سموا
اخلام�س االبتدائي مبتو�سط زمني قدره (ً )10.5
بالت�ساوي �إىل جمموعتني :جتريبية ت�ضم ( ،)10و�ضابطة ت�ضم
()10؛ و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لأثر
الربنامج ال�سيكودرامي يف خف�ض ا�ضطراب نق�ص االنتباه.
�أجرى كابكريان ( )Kapikiran, 2012درا�سة هدفت �إىل �إيجاد
العالقة املبا�رشة وغري املبا�رشة بني التوجهات الهدفية و�إعاقة
الذات والدافع الذاتي والأفكار التلقائية ال�سلبية للطلبة املراهقني.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )586طالبا من طالب املدار�س الثانوية
يف تركيا ،منهم (� )344إناث و( )242ذكور ،ا�ستخدم فيها الباحث
مقيا�س حتقيق التوجهات الهدفية ،ومقيا�س �إعاقة الذات ،ومقيا�س
الدافع الذاتي ،و�أظهرت النتائج وجود عالقة موجبة بني �إعاقة
الذات وال�سلوكيات التلقائية ال�سلبية ،كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن
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فاعلية برنامج قائم على السيكو دراما في خفض إعاقة الذات وحتسني املرونة النفسية
لدى طلبة صعوبات التعلم في مدينة إربد

أ .إبراهيم (محمد علي) اخلطيب

هناك عالقة �سالبة بني الدافع الذاتي للتح�صيل و�إعاقة الذات ،كما
بينت النتائج �أي�ضا �أن هناك دور معدل للتوجه نحو حتقيق الأهداف
و�إعاقة الذات يف الأفكار التلقائية ال�سلبية ،كما �أ�شارت النتائج �إىل
�أن املتغري اجلن�س وحتقيق الأهداف الأكادميية و�إعاقة الذات له دور
على الأفكار ال�سلبية التلقائية والدافع الذاتي للتح�صيل.
وهدفت درا�سة �أجراها كويل وبدر�سني (  (�Cooly & Peders
� )en, 2014إىل فهم العالقة بني تقدير الذات والثقة و�إعاقة الذات،
و�أجريت على عينة ع�شوائية مكونة من ( )320م�شاركا منهم
( )160ذكور و (� )160إناث ،والذين لوحظ لديهم ف�شل غري مربر يف
اختبار الريا�ضة يف جامعة ت�سمانيا ( )University of Tasmaniaيف
�أ�سرتاليا ،وا�ستخدم الباحثان مقيا�س �إعاقة الذات ( ،)SHSومقيا�س
االنفعاالت للتعبري عن القلق مب�ستويات اجلهد يف الإعداد للأداء
( ،)LSEوا�ستبيان بعنوان م�شاعر عن الريا�ضة ،و�أظهرت النتائج
انخفا�ضا يف تقدير الذات للأفراد الذين واجهوا ف�شل غري
�أن هناك
ً
متوقع ومزيد من تعطيل الأداء كعائق ذاتي ،كما بينت النتائج �أن
الثقة واحرتام الذات واجلن�س مل تكن متنب�أة ب�إعاقة الذات.
�أما درا�سة كازمي ونيكماني�س وكاهو�رسافيا (Kazemi, Y.,
 )Nikmanesh, Z. & Khosravi, 2015فقد هدفت �إىل معرفة العالقة
بني �إعاقة الذات ونوعية احلياة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()365
ذكرا و(� )211أنثى من طلبة املدار�س االبتدائية يف
طالبا (ً )154
مدينة زاهدان يف ايران ،وا�ستخدمت الدرا�سة مقيا�س نوعية احلياة.
لكدكري ( ،)Kidscreenومقيا�س �إعاقة الذات مليدجلي واوردان
( ،)Midgley & Urdanو�أظهرت النتائج �أن هناك عالقة �سلبية بني
�إعاقة الذات ونوعية احلياة ،كما بينت النتائج �أن هناك �آثارا �سلبية
لإعاقة الذات على التح�صيل الدرا�سي ونوعية احلياة.
�أما درا�سة جافمارد وهو�شمالدجا و�أحمد زيد (Javanmard,
 )Hoshmandja & Ahmadzade, 2012فقد هدفت �إىل معرفة العالقة
بني الكفاءة الذاتية واال�سرتاتيجيات املعرفية وما وراء املعرفة
و�إعاقة الذات الأكادميية والتح�صيل ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )352طالبا من طالب املدار�س الثانوية يف �إيران ،ا�ستخدم فيها
الباحثون مقيا�س احلفاوة الذاتية ل�سوارز ( )Schwarzerومقيا�س
اال�سرتاتيجيات املعرفية الفاهدي ( )Vahediومقيا�س �إعاقة الذات
الرو�سفالت ( ، )Rodvaitو�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك عالقة
�إيجابية بني الكفاءة الذاتية املرتفعة والتح�صيل الأكادميي ،وكذلك
بني اال�سرتاتيجيات املعرفية والتح�صيل الأكادميي ،كما بينت
النتائج وجود عالقة �سالبة بني �إعاقة الذات والتح�صيل الأكادميي،
كما �أظهرت النتائج �أن �إعاقة الذات والكفاءة الذاتية م�ؤ�رشان هامان
يتنب�آن بالتح�صيل الأكادميي.
ومن الدرا�سات العربية التي فح�صت �أثر الربامج الإر�شادية
املختلفة على املرونة النف�سية درا�سة القرين ( )2011التي هدفت
�إىل تعرف فاعلية العالج ال�سلوكي املعريف يف حت�سني م�ستوى
التوافق النف�سي لدى بع�ض الأطفال امل�ساء لهم ،و�أجريت هذه
الدرا�سة يف اململكة العربية ال�سعودية ملحافظة جدة ،وتكونت العينة
من ( )18فردا ع�رشة من الذكور وثمانية من الإناث ممن ترتاوح
�أعمارهم ما بني (� )12 - 10سنة ،جرى يف هذه الدرا�سة ا�ستخدام
مقيا�س الإ�ساءة للأطفال ،ومقيا�س التوافق النف�سي ،وبرنامج العالج
ال�سلوكي املعريف من �إعداد الباحث ،وقد �أظهرت النتائج وجود فروق
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ذات داللة �إح�صائية بني القيا�س القبلي والبعدي يف م�ستوى التوافق
النف�سي بني عينة الدرا�سة الكلية ل�صالح القيا�س البعدي ما ي�ؤكد
على فاعلية الربنامج العالجي يف حت�سني م�ستوى التوافق النف�سي
لديهم.
وهدفت درا�سة احلويان (� )2011إىل ا�ستق�صاء فاعلية برنامج
�إر�شادي قائم على العالج باللعب يف حت�سني م�ستوى مفهوم الذات
واملهارات االجتماعية واملرونة النف�سية لدى الأطفال امل�ساء لهم
ج�سد ًيا� ،أجريت هذه الدرا�سة يف اململكة الأردنية الها�شمية ،وتكونت
عينة الدرا�سة من (� )6أطفال م�ساء �إليهم ج�سديا ترتاوح �أعمارهم
ما بني (� )12 - 6سنة� 4 ،إناث 2 ،من الذكور اختري ق�صديا من
م�ؤ�س�سة احل�سني االجتماعية ،ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة منهج درا�سة
احلالة ،وا�ستخدم ثالثة مقايي�س :الأول ملفهوم الذات ،والثاين
مقيا�س للمهارات االجتماعية والثالث مقيا�س املرونة النف�سية ،كما
تكون الربنامج من ( )10جل�سات �إر�شاد جمعي ،و�أظهرت النتائج
فروق ذات داللة �إح�صائية يف مفهوم الذات واملهارات االجتماعية
واملرونة النف�سية بني القيا�س القبلي و البعدي ل�صالح املجموعة
التجريبية.
واتارا(  (�Craig, Justin & Ata

وهدفت درا�سة كريج وجبنت
� )ra, 2012إىل فح�ص فاعلية الألعاب املبنية على برامج املعاجلة
اجلماعية ال�سلوكية املعرفية لدى الأطفال امل�ساء اليهم جن�سيا،
�أجريت هذه الدرا�سة يف �سو�سة الرفاه االجتماعي يف كوريا ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )36طف ًال تراوحت �أعمارهم بني (� )6 - 4سنوات،
تكون الربنامج من ( )17جل�سة� ،أظهرت النتائج �أن الألعاب ال�سبئية
على برامج املعاجلة اجلماعية ال�سلوكية املعرفية كانت ذات �أثر
�إيجابي على املرونة النف�سية لدى الأطفال.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
جاء الإح�سا�س مب�شكلة الدرا�سة من خالل مالحظة الباحث
العديد من املواقف وال�سلوكات التي ت�صدر عن الطلبة ذوي
�صعوبات التعلم يف التعامل مع كثري من امل�شكالت الرتبوية
والتعليمية واالجتماعية التي تواجههم داخل البيئة املدر�سية ،وتعد
هذه ال�سلوكات عام ًال معي ًقا للعملية التدري�سية ،وت�ؤدي �إىل الإرباك
والتوتر االنفعايل داخل ال�صف ،ما ي�ؤثر يف انخفا�ض مفهوم الذات
لديهم ،كما ي�ؤثر يف حت�صيل الطلبة ب�شكل �سلبي من جهة �أخرى
وتبلورت م�شكلة الدرا�سة يف ذهن الباحث من خالل عملة رئي�س ًا
للجنة املنا�رصة؛ �إذ تبني �أن الطلبة ذوي �صعوبات التعلم يعانون
من م�شكلة يف عزو الأحداث ،واجلوانب االجتماعية من حيث القدرة
على التعامل مع الآخرين ،وتبني مفهوم ذات متدن حول ذواتهم
(�إبراهيم.)2012 ،
وتعد م�شكلة �إعاقة الذات لدى الطلبة ذوي �صعوبات التعلم من
�أكرث امل�شكالت �شيوعا ،ملا لها من �آثار �سلبية ت�ؤرق كل من يتعامل
مع ه�ؤالء الطلبة ( )Learner, 2000وتتحدد م�شكلة الدرا�سة احلالية
يف حماولة الإجابة عن ال�س�ؤالني الرئي�سني:
1 .1هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = .05بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات الطلبة البعدية على
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مقيا�س �إعاقة الذات يعزى ملتغري املجموعة (التجريبية ،ال�ضابطة)؟
 2 .2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = .05بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات الطلبة البعدية على كل
جمال من جماالت مقيا�س املرونة النف�سية يعزى املتغري املجموعة
(التجريبية ،ال�ضابطة)؟

أهمية الدراسة
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف جانبني �أ�سا�سيني هما:
 اجلانب النظري� ،إذ تربز �أهمية الدرا�سة من الأهمية الفنية
التي تتناولها ،وهي فئة ذوي �صعوبات التعلم الذين يعدون فئة
خا�صة لهم حاجاتهم اخلا�صة ،ويحتاجون �إىل رعاية خا�صة؛
وتكمن �أهمية الدرا�سة يف كون املفهوم �إعاقة الذات حديثًا ن�سب ًيا،
ويف �إمكانية �إثراء الأدب النظري املتعلق يف ال�سيكودراما ،وما
�ست�ضيفه نتائج الدرا�سة احلالية �إىل املعرفة الإن�سانية ،واملكتبة
العربية حول مو�ضوع �إعاقة الذات واملرونة النف�سية لدى ذوي
�صعوبات التعلم.
قائما
 اجلانب التطبيقي :تقدم هذه الدرا�سة برناجما
ً
على ال�سيكودراما ميكن تطبيقه يف املراكز وامل�ؤ�س�سات التي تعنى
ب�صعوبات التعلم ،مثل املدار�س ،ومراكز الرتبية اخلا�صة و�أي�ضا
تقدمي اال�ستفادة لأ�صحاب القرار يف م�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم يف
الأردن ،واملر�شدين النف�سيني واملعلمني والباحثني واملهتمني يف
هذا املجال ،وتزودهم مبقيا�سني يف �إعاقة الذات ،واملرونة النف�سية
ميكن ا�ستخدامهما يف ت�شخي�ص الطلبة الذين يعانون من �إعاقة
الذات ونق�ص املرونة النف�سية.

تتمثل باال�ستماع �إىل الق�ص�ص الهادفة ،واختيار الطلبة الأدوار
املنا�سبة ومتثيلها يف جو ي�سوده الأمان والألفة ،ويعلم الأفراد طر ًقا
فعالة لال�ستب�صار مب�شكالتهم والتعبري عن انفعاالتهم و�ضبطها
(م�صطفی)2010 ،؛ ويهدف �إىل خف�ض �إعاقة الذات وحت�سني املرونة
النف�سية لدى الطلبة (عينة الدرا�سة).
�إعاقة الذات ( :)Self-handicappingهي خيار مينع الأفراد
من حتمل امل�س�ؤولية ال�شخ�صية عن النتائج املرتتبة على �سلوكياتهم
من خالل العقبات حيث ميكن �إلقاء اللوم يف الف�شل على �أ�سباب
خارجية ( )Cherry, 2017وتعرف �إجرائ ًيا بالدرجة التي يح�صل
عليها الطالب على مقيا�س �إعاقة الذات الذي ا�ستخدم يف هذه
الدرا�سة.
املرونة النف�سية  )Resilience(:هي قدرة الفرد على �إظهار
ال�سلوك الإيجابي التكيفي خالل مواجهته امل�صاعب وال�صدمات،
وهي ُتعد من اخل�صائ�ص الإيجابية يف ال�شخ�صية التي تعك�س قدرة
الفرد يف التعامل مع ال�صدمات والأزمات ب�شكل ايجابي (2002
)Jurtunen and Atkinson,

 1 .1يقت�رص تعميم نتائج الدرا�سة على �أفراد جمتمع الدرا�سة
من ذوي �صعوبات التعلم.
2 .2يتحدد تعميم النتائج يف �ضوء اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية
لأدوات الدرا�سة ودقة البيانات التي جتمع من خاللها.
3 .3يتحدد تعميم نتائج الدرا�سة بناء على حجم العينة
وطريقة اختيارها.

طلبة �صعوبات التعلم (:)Learning Disabled Students
�أولئك الطلبة الذين يعانون من ا�ضطراب واحد �أو �أكرث من العمليات
النف�سية الأ�سا�سية اخلا�صة بالفهم �أو با�ستخدام اللغة املحكية
�أو املكتوبة ،التي تتج�سد يف قدرة غري مكتملة على الإ�صغاء� ،أو
التفكري� ،أو التحدث� ،أو القراءة� ،أو الكتابة ،على نحو ال ت�شتمل فيه
أ�سا�سا �إىل
�صعوبات التعلم على امل�شكالت التعليمية التي تعود � ً
الإعاقة العقلية �أو ال�سمعية �أو الب�رصية �أو ال�سلوكية �أو احلركية �أو
احلرمان البيئي �أو االقت�صادي �أو الثقايف ( ،)Learner, 2000ويعرف
الطلبة ذوو �صعوبات التعلم�-إجرائيا يف هذه الدرا�سة -ب�أنه �أولئك
الطلبة امللتحقون بغرف امل�صادر يف املدار�س احلكومية التابعة
ملديرية الرتبية والتعليم يف لواء بني كنانة يف حمافظة �إربد الذين
�شخ�صهم معلمو غرف امل�صادر و�صنفوهم على �أنهم يعانون من
�صعوبات تعلم  ،بناء على �أ�س�س الت�صنيف املتبعة يف هذه املدار�س
مثل :االختبارات املقننة وغري املقننة ،بالإ�ضافة �إىل طرائق جمع
املعلومات التي تت�ضمن مالحظات املعلمني ودرا�سات احلالة
واملقابالت الأ�رسية ،ويتلقون اخلدمات يف تلك الغرف.

التعريفات اإلجرائية

الطريقة وإجراءات الدراسة

برنامج ال�سيكودراما ( :)Psychodrama Porgramجمموعة
من اجلل�سات الإر�شادية املخططة واملنظمة يف �ضوء الأ�س�س
الإر�شادية والرتبوية العلمية ،حيث يقدم خدمات �إر�شادية مبا�رشة
وغري مبا�رشة جماع ًيا (اخلطيب.)2013 ،
ويعرف� ،إجرائ ًيا يف هذه الدرا�سة ،ب�أنه جمموعة من اجلل�سات
الإر�شادية اجلمعية املنظمة واملجدولة زمنيا ب�أثني ع�رشة ()12
جل�سة ،مدة كل منها ( )60دقيقة وامل�ستندة �إىل بع�ض �أ�ساليب
ال�سيكودراما التي تهدف �إىل خف�ض �إعاقة الذات وحت�سني املرونة
النف�سية لدى طلبة ذوي �صعوبات التعلم.
ال�سيكودراما ( :)Psychodramaا�سلوب يت�ضمن جمموعة من
الأن�شطة والإجراءات �سينفذها امل�شاركون �أثناء اجلل�سات الإر�شادية

�أفراد الدرا�سة� :أُخِ َذ جميع طلبة �صعوبات التعلم يف مدر�سة
حامت الأ�سا�سية للبنني بطريقة ق�صدية ،وبلغ عددهم ( )30طال ًبا
نظرا لتواجد الباحث يف هذه املدر�سة� ،إذ يعمل رئي�سا للجنة
ً
املنا�رصة للطلبة ،ووفرت املدر�سة الت�سهيالت الالزمة لتنفيذ
الربنامج ،وتنظيم عملية جتميع امل�شاركني يف الربنامج يف �أوقات
تتنا�سب مع وقت الربنامج الذي �سيطبق فيه ،وتتنا�سب كذلك مع
�أوقات الطلبة الذين تنطبق عليهم �رشوط االلتحاق باملجموعة
التجريبية ،حيث بلغ عدد افراد املجموعة التجريبية 15طال ًبا ،يف
ما بعد بلغ عدد �أفراد املجموعة ال�ضابطة  15طالبا ،وزعوا ع�شوائ ًيا
بالت�ساوي على املجموعتني.

حمددات الدراسة
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فاعلية برنامج قائم على السيكو دراما في خفض إعاقة الذات وحتسني املرونة النفسية
لدى طلبة صعوبات التعلم في مدينة إربد

أ .إبراهيم (محمد علي) اخلطيب

جدول ()1

أدوات الدراسة:

معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية

لأغرا�ض حتقيق �أهداف الدرا�سة ،جرى ا�ستخدام الأدوات
التالية:
1 .1مقيا�س �إعاقة الذات.
2 .2مقيا�س املرونة النف�سية.
3 .3الربنامج ال�سيكودرامي.

رقم
الفقرة

معامل االرتباط
مع الأداة

رقم
الفقرة

معامل االرتباط
مع الأداة

1

**.63

11

**.72

2

**.63

12

**.81

3

**.75

13

**.88

مقياس إعاقة الذات

4

**.71

14

**.74

بعد االطالع على الأدب الرتبوي والنف�سي العربي والأجنبي،
والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة مبو�ضوع �إعاقة الذات� ،أ�ستخدم مقيا�س
فريدريك ردواليت ( )Rhodewalt, 1990لإعاقة الذات ،وقد تكون هذا
املقيا�س من ( )25فقرة ي�ستجيب املفحو�ص عليها وفق �سلم من
�ست درجات هي�( :أوافق ب�شدة� ،أوافق� ،أميل للموافقة� ،أميل للرف�ض،
�أرف�ض� ،أرف�ض ب�شدة) ،وتعطى �أوزان للدرجات ()0 ،1 ،2 ،3 ،4 ،5
على التوايل للفقرات الإيجابية والعك�س للفقرات ال�سلبية ،وبناء
على ذلك ،فقد �صيغت فقرات املقيا�س ب�صورته الأولية ،الذي تكون
من ( )25فقرة مدرجة وف ًقا للتدريج ليكرت ( )Likertت�أخذ الأوزان
التالية:

5

**.70

15

**.81

6

**.79

16

**.65

7

**.65

17

**.66

8

**.87

18

**.65

9

**.75

10

**.90

امل�ستوى

�أوافق
ب�شدة

�أوافق

�أميل
للموافقة

�أميل
للرف�ض

�أرف�ض

�أرف�ض
ب�شدة

الدرجة

5

4

3

2

1

0

صدق مقياس إعاقة الذات
أوالً :صدق احملتوى
ال�ستخراج دالالت �صدق املحتوى ملقيا�س �إعاقة الذات ،عر�ض
حمكما من املتخ�ص�صني يف
املقيا�س ب�صورته الأولية على ()10
ً
الإر�شاد النف�سي ،يف اجلامعة الأردنية وجامعة الريموك واجلامعة
الها�شمية ووزارة الرتبية والتعليم ،وقد طلب منهم �إبداء الر�أي حول
مدى انتماء الفقرة للبعد ،ومدى و�ضوح الفقرة و�سالمة ال�صياغة
اللغوية ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي �أية مالحظات وتعديالت يرونها
منا�سبة.
واعتمد الباحث ا�ستبقاء الفقرات التي �أجمع عليها ()% 80
ف�أكرث من املحكمني لقبول الفقرة �أو رف�ضها ،ووف ًقا لآراء املحكمني
واقرتاحاتهم ،فقد حذفت �سبع فقرات ،وعدلت خم�س فقرات من
الناحية اللغوية ،ليتكون املقيا�س ب�صورته النهائية من ( )18فقرة.
ثانياً :صدق البناء
للت�أكد من م�ؤ�رشات ال�صدق طبق املقيا�س على عينة مكونة
�سب معامل
من ( )30طال ًبا من جمتمع الدرا�سة وخارج عينتهاُ ،
وح َ
االرتباط بني الدرجة على الفقرة والدرجة على املقيا�س الكلي
وتراوحت قيم معامالت االرتباط بني ( ) .90 – .63يو�ضحها
اجلدول (.)1
25

* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (.) .05
** دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (.) .01

وجتدر الإ�شارة �إىل � َّأن جميع معامالت االرتباط كانت ذات
درجات مقبولة ودالة �إح�صائ ُيا ،ولذلك مل يتم حذف �أي من هذه
الفقرات.
ثبات مقياس إعاقة الذات
للت�أكد من دالالت ثبات مقيا�س �إعاقة الذات اعتمد الباحث
على طريقة االختبار و�إعادة االختبار (� ،)Test – Re-testإذ طبق
املقيا�س على عينة ا�ستطالعية من داخل جمتمع الدرا�سة وخارج
العينة قوامها ( )30طال ًبا ،و�أعيد التطبيق على العينة نف�سها
بفارق زمني مدته �أ�سبوعان ،وبح�ساب معامل االرتباط بني نتائج
درجات التطبيقني ،بلغ معامل الثبات املح�سوب با�ستخدام معامل
ارتباط بري�سون ( )Pearson – Correlationللأداء ككل (،) .94
كما ا�ستخرجت قيم معامالت االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة
كرونباخ �ألفا ( ،)Cronbach›s Alphaوقد بلغ معامل االت�ساق
الداخلي للأداة ككل (.) .87
مقياس املرونة النفسية
جرى بناء مقيا�س للمرونة النف�سية ،من خالل الرجوع
�إىل الأدب النظري اخلا�ص باملرونة النف�سية ،وا�ستنا ًدا للأدبيات
البحثية ذات العالقة التي متكن الباحث من االطالع عليها ،مثل
درا�سة �شقورة ( ،)2012ودرا�سة كونرودافيد�سون (&Conner
 )Davdson, 2003اللّذين قاما بتطوير مقيا�س للتعايف النف�سي،
ودرا�سة احلويان ( ،)2011ودرا�سة اخلراب�شة ( ،)2013ومقيا�س
املرونة النف�سية �إعداد خميمر(.)2000
وبناء على ذلك فقد متت �صياغة فقرات املقيا�س ب�صورته
ً
الأولية ،التي تكونت من ( )30فقرة مدرجة وف ًقا لتدريج ليكرت
( )Likertاخلما�سي ت�أخذ الأوزان التالية:
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امل�ستوى

دائ ًما

كثريًا

�أحيانًا

ناد ًرا

�أب ًدا

الدرجة

5

4

3

2

1

صدق مقياس املرونة النفسية:
● ●�أوال� :صدق املحتوى
ال�ستخراج دالالت �صدق املحتوى ملقيا�س املرونة النف�سية ،مت
حمكما من املتخ�ص�صني
عر�ض املقيا�س ب�صورته الأولية على ()12
ً
يف الإر�شاد النف�سي وعلم النف�س الرتبوي يف اجلامعة الأردنية
وجامعة الريموك ووزارة الرتبية والتعليم ،وقد طلب �إليهم �إبداء
الر�أي حول مدى انتماء الفقرة للبعد ،ومدى و�ضوح الفقرة و�سالمة
ال�صياغة اللغوية ،و�أي مالحظات وتعديالت يرونها منا�سبة.

واعتمد الباحث ا�ستبقاء الفقرات التي �أجمع عليها ()% 80
ف�أكرث من املحكمني لقبول الفقرة �أو رف�ضها ،واجلدول ( )9يو�ضح
ذلك:
● ●ثان ًيا� :صدق البناء
للت�أكد من م�ؤ�رشات ال�صدق طبق املقيا�س على عينة مكونة
من ( )50طال ًبا من جمتمع الدرا�سة وخارج عينتها ،وح�سب معامل
االرتباط بني الدرجة على الفقرة والدرجة على املجال وتراوحت
قيم معامالت االرتباط بني ( ) .95 - .57كما جرى ح�ساب معامل
االرتباط بني الدرجة على الفقرة وبني الدرجة على املقيا�س الكلي،
وتراوحت قيم معامالت االرتباط بني ( ،) .95 - .35ويو�ضحها
اجلدول (.)2

جدول()2
معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية والمجال التي تنتمي إليه

معامل
رقم الفقرة االرتباط
مع املجال

*

معامل
االرتباط
مع الأداة

رقم الفقرة

معامل
االرتباط
مع املجال

معامل
االرتباط
مع الأداة

معامل
رقم الفقرة االرتباط
مع املجال

معامل
االرتباط
مع الأداة

1

**.62

**.80

11

**.89

**.90

21

**.88

**.86

2

**.93

**.90

12

**.57

**.57

22

**.93

**.68

3

**.90

**.72

13

**.80

**.79

23

**.89

**.79

4

**.84

**.68

14

**.78

**.94

24

**.93

**.78

5

**.74

**.61

15

**.95

**.93

25

**.94

**.85

6

**.66

*.35

16

**.94

**.94

26

**.91

**.85

7

**.80

**.54

17

**.90

**.94

27

**.92

**.88

8

**.74

**.58

18

**.91

**.93

28

**.91

**.85

9

**.65

**.85

19

**.93

**.88

10

**.78

**.95

20

**.83

**.82

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.) .05

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.) .01

وجتدر الإ�شارة �إىل �أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات
درجات مقبولة ودالة �إح�صائ ًيا ،ولذلك مل يحذف �أي من هذه الفقرات.
جدول ()3
معامالت االرتباط بين المجاالت ببعضها والدرجة الكلية

االنفعايل
قبلي

االجتماعي
قبلي

العقلي
قبلي

االنفعايل قبلي

1

االجتماعي قبلي

**.790

1

العقلي قبلي

**.644

**.936

1

املرونة ككل قبلي

**.852

**.966

**.924

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.) .05
** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.) .01

املرونة
ككل قبلي

1

ثبات مقياس املرونة النفسية
للت�أكد من دالالت ثبات مقيا�س املرونة النف�سية اعتمد
الباحث طريقة االختبار و�إعادة االختبار (� ،)Test – Re-testإذ طبق
املقيا�س على عينة ا�ستطالعية من داخل جمتمع الدرا�سة وخارج
العينة قوامها ( )50طال ًبا ،ومت �إعادة التطبيق على نف�س العينة
بفارق زمني مدته �أ�سبوعان ،وبح�ساب معامل االرتباط بني نتائج
درجات التطبيقني ،بلغ معامل الثبات املح�سوب با�ستخدام معامل
ارتباط بري�سون ( )Pearson – Correlationللأداء ككل ( ) .88كما
جرى ا�ستخراج قيم معامالت االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة
“كرونباخ �ألفا” ( ،)Cronbach›s Alphaوقد بلغ معامل االت�ساق
الداخلي للأداة ككل ( ) .92واجلدول ( )4يو�ضح قيم معامالت
الثبات ،واالت�ساق الداخلي للمجاالت والأداة ككل.
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جدول ()4
معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية لمقياس المرونة
النفسية

املجال

ثبات الإعادة االت�ساق الداخلي

عدد الفقرات

االنفعايل

.94

.91

10

االجتماعي

.92

.93

10

العقلي

.94

.93

8

الدرجةالكلية

.88

.92
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 اجلل�سة اخلام�سة :هدفت هذه اجلل�سة �إىل تعريف
امل�شاركني مبفهوم الذات املتدين من خالل الأدوار التي ميثلونها.
 اجلل�سة ال�ساد�سة :هدفت هذه اجلل�سة �إىل تعريف
امل�شاركني باحلديث الإيجابي مع الذات من خالل الأدوار التي
ميثلونها يف مترين بعنوان «الكر�سي ال�ساخن».
 اجلل�سة ال�سابعة :هدفت هذه اجلل�سة �إىل تعريف
امل�شاركني ب�سلبيات �إعاقة الذات وت�أثريها على التح�صيل الدرا�سي
من خالل الأدوار التي ميثلونها.

مبطالعة قيم الثبات ملجاالت املقيا�س ،واملقيا�س ككل،
يالحظ �أن هذه القيم مرتفعة ،مما ي�شري �إىل �أن املقيا�س يتمتع
مبعامالت ثبات ت�سمح با�ستخدامه يف هذه الدرا�سة ،وقد ع َّد الباحث
دالالت ال�صدق والثبات اخلا�صة بهذا املقيا�س كافي ًة لأغرا�ض
الدرا�سة احلالية.
برنامج السيكو دراما
جرى بناء برنامج قائم على ال�سيكو دراما باال�ستناد �إىل عدد
من امل�صادر منها :ودرا�سة روال ( ،)Rawal, 2006ودرا�سة حمفوظ
( ،)2011ودرا�سة عبد احلميد ( ،)2012ودرا�سة بيومي ويو�سف
(� ،)2013إذ بني الربنامج من ( )12جل�سة �إر�شادية ،مدة اجلل�سة
الواحدة ( )60دقيقة ،ومبعدل جل�ستني �أ�سبوع ًيا ،يهدف الربنامج
�إىل خف�ض �إعاقة الذات وتنمية املرونة النف�سية لدى طلبة �صعوبات
التعلم ،و�إك�سابهم لغة معرفية حول �سلبيات �إعاقة الذات ،وتعليمهم
جملة من املهارات التي ت�ساعدهم يف الت�رصف ب�شكل منا�سب يف
املواقف احلياتية ،كما تت�ضمن كل جل�سة جمموعة من الأهداف
ون�شاطات الإحماء والق�ص�ص ولعب الأدوار والواجبات البيتية.
حمكما من ذوي االخت�صا�ص يف
وقد عر�ض الربنامج على ()12
ً
الإر�شاد النف�سي والرتبوي ،والرتبية اخلا�صة ،والدراما والتمثيل،
و�أخذت مالحظاتهم باحل�سبان ،ويف ما ي�أتي ملخ�ص لأهداف
جل�سات الربنامج:
 اجلل�سة الأوىل :هدفت هذه اجلل�سة �إىل التعارف بني
املر�شد وامل�شاركني وبني امل�شاركني �أنف�سهم ،وتعريف امل�شاركني
مبحتوى الربنامج الإر�شادي من حيث :مكان انعقاد اجلل�سات
الإر�شادية ،وزمن انعقاد كل جل�سة ،ومدة ا�ستمرار الربنامج (عدد
جل�سات الربنامج) و�أهدافه ،والتعرف على توقعات امل�شاركني من
الربنامج ومناق�شتها.
 اجلل�سة الثانية :هدفت هذه اجلل�سة �إىل تعريف امل�شاركني
ب�سيناريوهات اجلل�سات ،وبخطوات �سري كل جل�سة �إر�شادية يف
الربنامج من خالل ممار�سة امل�شاركني ن�شاط بعنوان «اعرف نف�سك».
 اجلل�سة الثالثة :هدفت هذه اجلل�سة �إىل تعريف امل�شاركني
مبفهوم �إعاقة الذات من خالل ق�صة ومن خالل لعب �أدوار متثيلية.
 اجلل�سة الرابعة :هدفت هذه اجلل�سة �إىل تعريف امل�شاركني
مبفهوم �إعاقة الذات و�سلبياته من خالل الأدوار التي ميثلونها يف
مترين بعنوان «املر�آة».
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 اجلل�سة الثامنة :هدفت هذه اجلل�سة �إىل تعريف امل�شاركني
ب�ضعف االنتباه و�آثاره ال�سلبية من خالل الأدوار التي ميثلونها.
 اجلل�سة التا�سعة :هدفت هذه اجلل�سة �إىل تعريف امل�شاركني
مبفهوم �إثارة الدافعية من خالل الأدوار التي ميثلونها.
 اجلل�سة العا�رشة :هدفت هذه اجلل�سة �إىل امتالك امل�شاركني
مهارة طلب امل�ساعدة وتقدميها من خالل الأدوار التي ميثلونها.
 اجلل�سة احلادية ع�رشة :هدفت هذه اجلل�سة �إىل امتالك
امل�شاركني مهارة التعبري عن امل�شاعر من خالل الأدوار التي
ميثلونها.
 اجلل�سة الثانية ع�رشة :هدفت هذه اجلل�سة �إىل قيام
امل�شاركني بتلخي�ص حمتوى جل�سات الربنامج الإر�شادي من
خالل ن�شاط بعنوان «تقرير اجلل�سات» ،و�إنهاء الربنامج وتوديع
امل�شاركني.
إجراءات الدراسة
 �أعدت �أدوات الدرا�سة ب�صورتها النهائية ووجدت معامالت
ال�صدق والثبات املنا�سبة.
 �أخذت املوافقات من �أولياء �أمور الطلبة على م�شاركة
�أطفالهم يف الربنامج الإر�شادي.
 اختري �أفراد الدرا�سة بطريقة ق�صدية وحيث بلغ عددهم
( )30طال ًبا ،ووزعوا بالطريقة الع�شوائية �إىل جمموعتني ،واحدة
جتريبية ت�ضم ( )15طال ًبا ،و�أخرى �ضابطة ت�ضم ( )15طال ًبا.
 حتقق من تكاف�ؤ املجموعات لأداء طلبة �صعوبات التعلم
على مقيا�س �إعاقة الذات ومقيا�س املرونة النف�سية القبلي تب ًعا
ملتغري املجموعة (التجريبية ،ال�ضابطة) ،واجلدوالن ( )5و()6
يو�ضحان ذلك:
تكافؤ اجملموعات :مقياس اعاقة الذات القبلي
للتحقق من تكاف�ؤ املجموعات مت ا�ستخراج املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء طلبة �صعوبات التعليم يف
املدار�س احلكومية يف لواء بني كنانة على مقيا�س اعاقة الذات
القبلي تبعا ملتغري املجموعة (جتريبية� ،ضابطة) ،ولبيان الفروق
الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام اختبار “ت”،
واجلدول ( )5يو�ضح ذلك.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )32كانون أول 2020م

النتيجة ت�شري �إىل تكاف�ؤ املجموعات.

جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار «ت» تبعا لمتغير المجموعة على
مقياس اعاقة الذات القبلي

املتو�سط
املجموعة العدد
احل�سابي
�إعاقة
قبلي

تكافؤ اجملموعات :مقياس املرونة النفسية القبلي

االنحراف
املعياري

قيمة
«ت»

درجات
احلرية

الداللة
الإح�صائية

جتريبية

15

4.22

.849

.176 -

28

.862

�ضابطة

15

4.27

.763

للتحقق من تكاف�ؤ املجموعات جرى ا�ستخراج املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء طلبة �صعوبات التعلم
يف املدار�س احلكومية يف لواء بني كنانة على املرونة النف�سية
القبلي تبعا ملتغري املجموعة (جتريبية� ،ضابطة) ،ولبيان الفروق
الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية جرى ا�ستخدام اختبار “ت”،
واجلدول ( )6يو�ضح ذلك.

يتبني من اجلدول ( )5عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
( )α= .05تعزى اىل املجموعة يف مقيا�س اعاقة الذات القبلي ،وهذه

جدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار «ت» تبعا لمتغير المجموعة على مقياس المرونة النفسية القبلي

االنفعايل قبلي

االجتماعي قبلي

العقلي قبلي

املرونة ككل قبلي

املجموعة

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة
“ت”

درجات
احلرية

الداللة
الإح�صائية

جتريبية

15

2.00

.902

-.106

28

.916

�ضابطة

15

2.03

.814

جتريبية

15

1.83

.937

�ضابطة

15

1.89

.813

جتريبية

15

1.89

1.055

�ضابطة

15

1.93

.906

جتريبية

15

1.91

.896

�ضابطة

15

1.95

.774

يتبني من اجلدول ( )6عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
( )α = .05تعزى �إىل املجموعة يف جميع املجاالت ويف الدرجة
الكلية ملقيا�س املرونة النف�سية القبلي ،وهذه النتيجة ت�شري �إىل
تكاف�ؤ املجموعات.

-.166

-.116

-.140

28

28

28

.869

.908

.890

م�ستوى الداللة ( )α = .05بني متو�سطات املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة يف التطبيق البعدي على مقيا�س �إعاقة الذات ؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية واملتو�سطات املعدلة لأداء طلبة �صعوبات
التعلم يف املدار�س احلكومية يف لواء بني كنانة على مقيا�س �إعاقة
الذات تبعا ملتغري املجموعة (جتريبية� ،ضابطة) ،واجلدول ()7
يو�ضح ذلك.

النتائج
◄◄ال�س�ؤال الأول :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند

جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية المعدلة ألداء طلبة صعوبات التعلم في المدارس الحكومية في لواء بني كنانة على مقياس إعاقة الذات تبعا لمتغير المجموعة

القبلي

اعاقة
الكلي

البعدي

املتو�سط
املعدل

اخلط أ�
املعياري

العدد

.172

15
15
30

املجموعة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

جتريبية

4.22

.849

1.82

.580

1.827

�ضابطة

4.27

.763

4.08

.819

4.069

.172

4.25

.793

2.95

1.344

2.948

.122

Total

يبني اجلدول ( )7تباين ًا ظاهري ًا يف املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية واملتو�سطات املعدلة لأداء طلبة �صعوبات
التعلم يف املدار�س احلكومية يف لواء بني كنانة على مقيا�س �إعاقة

الذات ب�سبب اختالف فئات متغري املجموعة (جتريبية� ،ضابطة)،
ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية مت
ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي امل�صاحب واجلدول ( )8يو�ضح ذلك.
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( )α = .05تعزى لأثر املجموعة التي بلغت قيمة ف  84.975وبداللة
�إح�صائية ، .000وجاءت الفروق ل�صالح املجموعة التجريبية.

الجدول ()8
تحليل التباين االحادي المصاحب ألثر طريقة المجموعة على الدرجة الكلية لمقياس إعاقة
الذات

م�صدر التباين

ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α = .05بني متو�سطات املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة يف التطبيق البعدي على مقيا�س املرونة
النف�سية؟

الداللة
قيمة
جمموع درجات متو�سط
الإح�صائي االح�صائية
املربعات احلرية املربعات
(ح)
(ف)

االختبار القبلي
(امل�صاحب)

2.147

1

2.147

4.847

.036

الطريقة

37.640

1

37.640

84.975

.000

اخلط�أ

11.960

27

.443

الكلي املعدل

52.388
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للإجابة عن هذا ال�س�ؤال جرى ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية واملتو�سطات املعدلة لأداء طلبة �صعوبات
التعلم يف املدار�س احلكومية يف لواء بني كنانة على مقيا�س املرونة
النف�سية تبعا ملتغري املجموعة (جتريبية� ،ضابطة) ،واجلدول ()9
يو�ضح ذلك.

يتبني من اجلدول ( )8وجود فروق ذات داللة �إح�صائية

جدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية المعدلة ألداء طلبة صعوبات التعلم على المهارات الفرعية والدرجة الكلية لمقياس المرونة النفسية تبعا لمتغير المجموعة

القبلي

االنفعايل
قبلي

االجتماعي
قبلي

العقلي قبلي

املرونة ككل
قبلي

البعدي

املتو�سط
املعدل

اخلط أ�
املعياري

العدد

.219

15
15

املجموعة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

جتريبية

2.00

.902

3.83

.850

3.83

�ضابطة

2.03

.814

2.19

.771

2.19

.219

املجموع

2.02

.844

3.01

1.156

3.01

.155

30

جتريبية

1.83

.937

4.05

.930

4.04

.233

15

�ضابطة

1.89

.813

2.05

.803

2.06

.233

15

املجموع

1.86

.862

3.05

1.325

3.05

.165

30

جتريبية

1.89

1.055

4.02

1.072

4.01

.264

15

�ضابطة

1.93

.906

2.15

.899

2.16

.264

15

املجموع

1.91

.967

3.08

1.359

3.08

.187

30

جتريبية

1.91

.896

3.96

.885

3.96

.211

15

�ضابطة

1.95

.774

2.13

.747

2.13

.211

15

املجموع

1.93

.823

3.05

1.231

.149

2.739

30

ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية مت
ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي امل�صاحب املتعدد للمهارات
الفرعية ،وحتليل التباين الأحادي امل�صاحب للدرجة الكلية
واجلدوالن ( )11 – 10يو�ضحان ذلك.

يبني اجلدول ( )9تباي ًنا ظاهر ًيا يف املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية واملتو�سطات املعدلة لأداء الطلبة امل�ساء
�إليهم يف املدار�س احلكومية يف لواء بني كنانة على مقيا�س املرونة
النف�سية ب�سبب اختالف فئات متغري املجموعة (جتريبية� ،ضابطة)،

جدول ()10
تحليل التباين االحادي المصاحب المتعدد ألثر المجموعة على مجاالت مقياس المرونة النفسية

م�صدر التباين

امل�ستوى

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

االنفعايل القبلي (امل�صاحب)

االنفعايل بعدي

.057

1

.057

.080

.780

االجتماعي القبلي (امل�صاحب)

االجتماعي بعدي

.001

1

.001

.001

.980

العقلي القبلي (امل�صاحب)

العقلي بعدي

.000

1

.000

.000

.985
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م�صدر التباين

امل�ستوى

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

املجموعة

االنفعايل بعدي

20.240

1

20.240

28.190

.000

هوتلنج =1.600

االجتماعي بعدي

29.532

1

29.532

36.193

.000

ح=000.

العقلي بعدي

25.733

1

25.733

24.611

.000

اخلط�أ

االنفعايل بعدي

17.950

25

.718

االجتماعي بعدي

20.399

25

.816

العقلي بعدي

26.139

25

1.046

االنفعايل بعدي

38.767

29

االجتماعي بعدي

50.935

29

العقلي بعدي

53.542

29

الكلي

يتبني من اجلدول ( )10وجود فروق ذات داللة �إح�صائية (α

 )= .05تعزى لأثر املجموعة يف جميع املجاالت ،وجاءت الفروق
ل�صالح املجموعة التجريبية.
مناقشة النتائج
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل الك�شف عن فاعلية برنامج قائم
على ال�سيكو دراما خلف�ض �إعاقة الذات ،وحت�سني املرونة النف�سية
لدى الطلبة ذوي �صعوبات التعلم يف لواء بني كنانة.
● ●�أوالً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال االول :ال يوجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = .05بني
متو�سطات درجات جمموعتني الدرا�سة على مقيا�س �إعاقة الذات يف
القيا�س البعدي ،تعزى للمعاجلة (برنامج ال�سيكو دراما).
أثرا لتطبيق الربنامج القائم على
�أظهرت النتائج �أن هناك � ً
ال�سيكو دراما على �إعاقة الذات.
وت�شري هذه النتائج �إىل فاعلية الربنامج ال�سيكو درامي يف
خف�ض �إعاقة الذات لدى �أفراد املجموعة التجريبية ،وتتفق هذه
النتائج مع ال�س�ؤال البحث عن الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة
مثل :درا�سة روال ( )Rawal, 2006التي هدفت �إىل تعرف دور ال�سيكو
دراما يف تعزيز املهارات احلياتية حول مفهوم الذات لذوي طلبة
�صعوبات التعلم ،ودرا�سة كويل وبدر�سني (Cooly & Pedersen,
 )2014التي هدفت �إىل فهم العالقة بني تقدير الذات والثقة و�إعاقة
الذات ،ودرا�سة �سليمان ( )2006والتي بدورها هدفت �إىل تعرف
فاعلية ال�سيكو دراما يف تنمية التوا�صل االجتماعي لدى التالميذ
ذوي �صعوبات التعلم.
ف�إن هذه الدرا�سة تدعم ما تو�صلت �إليه البحوث يف هذا الإطار
على �أن ال�سيكو دراما متثل �أ�سلو ًبا فعا ًال يف الت�أثري الإيجابي على
طلبة �صعوبات التعلم �إذا ما خطط و�أُعد لها ب�شكل جيد ،وميكن
�أن تعود هذه النتائج �إىل تقبل الطلبة ذوي �صعوبات التعلم
لن�شاطات الإحماء يف بداية كل جل�سة وك�رس احلواجز مع �أنف�سهم
ومع �أع�ضاء املجموعة ،مما انعك�س على ظهور �سلوكيات �إيجابية
داخل املجموعة ،كالتوا�صل مع الآخرين ،والتعبري عن �أنف�سهم ب�شكل
�أعمق ،وحماولة الأفكار حول التحديات التي يواجهونها ،مما انعك�س

�إيجا ًبا على التفاعل بني �أع�ضاء املجموعة.
وتعود هذه النتائج �إىل برنامج ال�سيكو درامي ،مما ت�ضمنه
من ممار�سة للتمارين والأن�شطة القائمة على ال�سيكو دراما التي
ركزت على التفاعل االجتماعي ،وعلى توفري جو �آمن للتعبري عن
ذاتهم و�آرائهم وحفزت الوعي الذاتي وتعرف �سلوكياتهم الإيجابية
وال�سلبية ،وا�ستب�صار حلول جديدة مل�شكالتهم.
وفرة الأ�ساليب والفنيات امل�ستخدمة يف الربنامج
ال�سيكودرامي مثل :عك�س الدور ،لعب الدور ،الكر�سي ال�ساخن ،و�سطً ا
جماع ًيا مت�شابهة يف اخل�صائ�ص للتعبري عن املكنونات الداخلية،
اجتاها �إيجاب ًيا نحو ذواتهم وقدرتهم على �إجناز
مما �ساعد على تبني
ً
املهام واملتطلبات احلياتية ب�شكل فعال ،وتتفق هذه النتيجة مع ما
تو�صلت �إليه نتائج درا�سة كويل وبدر�سني (Cooly & Pedersen,
 )2014التي تو�صلت �إىل �أن العالقة بني مفهوم الذات و�إعاقة الذات
عالقة طردية ي�ؤثر كل منها بالآخر ،و�أن مفهوم الذات الإيجابي
ي�ساعد يف م�ستوى الدافعية والإجناز الذي بدوره ين�سحب على قدرته
مواجهة التحديات وال�صعوبات التي يواجهونها.
كما لتلك الفنيات دور بارز يف تقم�ص �أدوار خمتلفة ،من
خالل فنية لعب الدور ،مما �ساعد يف التغلب على �إعاقة الذات
وامل�شاعر ال�سلبية حول ذواتهم ،وم�ساعدتهم على التلقائية يف الأداء
والتعبري احلر عن م�شكلته والوعي بها وا�ستب�صار ر�ؤية جديدة ،ومن
ثم ان�سحب على تكوين �أمناط �إيجابية نحو الذات والآخرين ،وبالتايل
�ساعدتهم على نقل �أثر خربة التعلم �إىل حياتهم اليومية.
ثانيًا :مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني
«هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α= .05بني متو�سطات املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة
يف التطبيق البعدي على مقيا�س املرونة النف�سية؟»
أثرا لتطبيق الربنامج ال�سيكودرامي
�أظهرت النتائج �أن هناك � ً
على املرونة النف�سية ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية ل�صالح
املجموعة التجريبية ،وذلك على مقيا�س املرونة النف�سية وعلى
جميع �أبعاده الفرعية :البعد االنفعايل ،والبعد االجتماعي ،والبعد
العقلي.
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فاعلية برنامج قائم على السيكو دراما في خفض إعاقة الذات وحتسني املرونة النفسية
لدى طلبة صعوبات التعلم في مدينة إربد

أ .إبراهيم (محمد علي) اخلطيب

وت�شري هذه النتائج �إىل فاعلية الربنامج ال�سيكو درامي يف
تنمية املرونة النف�سية لدى �أفراد املجموعة التجريبية ،وتتفق
نتائج هذا ال�س�ؤال البحثي مع الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة
يف م�ضمار ال�سيكو دراما واملرونة النف�سية مثل :درا�سة احلويان
( ،)2011ودرا�سة �شاجن وليو ( ،)Chang & liu, 2006ودرا�سة
�سليمان (� ،)2006إن نتائج هذه الدرا�سات ت�ؤكد �أن �أ�سلوب
أداء فعا ًال بدرجة كبرية لتنمية املرونة النف�سية
ال�سيكودراما ميثل � ً
لدى طلبة �صعوبات التعلم.
ورمبا تعود هذه النتائج �إىل تركيز الربنامج ال�سيكو درامي
على فنيات خم�ص�صة حول الأبعاد اخلا�صة باملرونة النف�سية:
االنفعايل ،واالجتماعي ،والعقلي ،التي �ساعدت بدورها الطلبة على
قبول الذات والآخرين والتفاعل ال�سليم معهم ،ومن خالل احتواء
الربنامج على فنيات انفعالية �ساعدتهم يف الك�شف عن م�شاعرهم
وحتديدها والتعرف عليها ،للو�صول �إىل فهم �أف�ضل لأنف�سهم ولتفهم
امل�شاعر اخلا�صة بهم وتقبلها.
فعندما تعرف الطلبة ذوي �صعوبات التعلم على م�شاعرهم
وحتديدها وا�ستطاعوا ا�ستخدام طرق منا�سبة للتعبري عنها يف جو
�أمن نف�س ًيا ،بعي ًدا عن التجريح والنقد وال�سخرية كانوا بذلك ح�صلوا
على فر�صة للتفاعل االيجابي ي�ساعدهم يف تبني نظرة �إيجابية
حول �أنف�سهم.
وكان للربنامج ال�سيكو درامي فنيات م�شوقة ،و�أ�ساليب
تعليمية �ساعدت طلبة �صعوبات التعلم على امل�شاركة واالندماج
مع املجموعة داخل الربنامج ،مما �أتاح الفر�صة لهم لتغيري وجهات
نظرهم حول بناء العالقات مع الآخرين ،وتكوين حتالفات م�شرتكة
تدور حول همومهم وحتدياتهم وال�صعوبات التي يواجهونها.
ويعتقد الباحث �أن الربنامج ال�سيكو درامي وفر فر�صة
أدوارا خمتلفة
لفح�ص الأفكار الهازمة للذات داخل املجموعة ولعب � ً
�ساعدتهم على تقليل الأحكام والتقييمات الهازمة للذات وبدورها
ان�سحبت على رفع درجة املرونة النف�سية لديهم.
وتبني ذلك من خالل ردود الأفعال من املعلمني والإداريني
داخل البيئة املدر�سية� ،إذ تغريت �سلوكاتهم ،ودافعيتهم حول التعلم،
و�إمتام املهمات املطلوبة منهم.

االستنتاجات والتوصيات:
لقد �أظهر الربنامج الإر�شادي ال�سيكودرامي فاعلية يف حتقيق
�أهداف الدرا�سة املتمثلة يف خف�ض �إعاقة الذات وحت�سني م�ستوى
املرونة النف�سية لدى املجموعة التجريبية ،ويف �ضوء ما تو�صلت
�إليه نتائج هذه الدرا�سة ،يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
�1 .1إجراء درا�سات �أخرى حول فاعلية برامج معدة عن طريق
ال�سيكودراما من حيث �أثرها يف متغريات �أخرى لفئة �صعوبات
التعلم ،مثل :مفهوم الذات والتقبل االجتماعي وال�سلوك التوكيدي.
�2 .2إجراء درا�سات �أخرى حول فاعلية برامج معدة عن طريق
ال�سيكودراما ،ت�أخذ بعني االعتبار مراحل عمرية خمتلفة ،وعلى
عينات �أخرى من فئات االحتياجات اخلا�صة.
�3 .3إجراء درا�سات �أخرى حول فاعلية برامج معدة عن طريق
ال�سيكو دراما يف املدار�س التي تعاين من م�شكالت �سلوكية لدى
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طلبتها.
�4 .4رضورة عقد الور�ش التدريبية للمر�شدين النف�سيني
والأخ�صائيني االجتماعيني العاملني يف امل�ؤ�س�سات االجتماعية
والرتبوية على ا�ستخدام ال�سيكودراما وتوظيفها يف التعامل مع
امل�شكالت االجتماعية واالنفعالية املختلفة مع فئات عدة.
�5 .5إجراء درا�سات �أخرى حول مقارنة فاعلية برنامج
�إر�شادي معد عن طريق ال�سيكودراما مع برامج �إر�شادية ت�ستخدم
�أ�ساليب �إر�شادية م�ستندة �إىل اجتاهات نظرية �أخرى.
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