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 شـكـر وحقـذيـر

 

 وأفكضدد ي تسدداكرأل أتقددذب مسددآيا  اددكر وأبدد ش اأمستددل قدددكسور وأاقددذاش او  ا ددك                

دخ  قتي او كً مسكأ صح مل اي مسكإلششوف قتا هزه وأشتسكأة، اوأز أافضته ذ وأضقيبأمحوأذكاوس 

اوإلسشكد اكك  يل خري وأقذاة اوملث  فاعتمت   ه وأ ثري امسفضته تسعيت   االك  هكسور 

 وأدحث وأعتمي اتيم كً مسه جهذر أامث  ساح وأدكحث اأخالقيكته.

 تسكتزة وكحم م ن وألككسب قرب قن تقذاشي او ا كني أألاأغا م وأفشصة أل    

 ن توجيهدكر ا الحادكر تقدومب   دكس وأدحدث اتصدححه اتشتسدم   ه ياده          هقتا  ك تسيقذ ون

 أتوصول ألهذوف وأدحث.

قتدا  دك قذ ده يل  دن نصدح      حممذ وأبيخ محود  وأذكاوسأتساكري كمك   افوتين أ  أش ش 

ا  دك قدذ وه يل خدالل    امجيع أتسدكتزتي   وأق دم قتد    إقذودي هزه وأشتسكأةفرتة اإسشكد خالل 

 تسين دسوتسيت وجلك عية.

 شتسكأةوأب ش اوأاقذاش أ    ن تسكهم   إجنكص هزو وأك ُّ اأيس  خشوً  اأخريوً

أصذقكئي اااأذويم  شهذ اقتي اأخوتي    يتصاج اوأذيم  ا ش    قذ ة هؤ ءددددداأرك

.ه وأشتسكأةهز إجنكصحلدهم احتمتهم  عي قبء  اص الئي   وأعم 
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 انفصم األًل 

 ()مٌضٌع انذراسح ًمنيجيا

 مقـدمة:  -

 إناثػػػػان  ـكػػػػانكا ذكػػػػكران أ يعػػػػد الخجػػػػؿ خبػػػػرة طبيعيػػػػة مػػػػف الممكػػػػف أف يتعػػػػرض ليػػػػا األفػػػػراد سػػػػكاءن 
إلػػػػػى الحػػػػػد الػػػػػذم يصػػػػػب  فيػػػػػو الخجػػػػػؿ مػػػػػؤثران ، لكػػػػػف تكػػػػػراره عنػػػػػدما يتعرضػػػػػكف لػػػػػبعض المكاقػػػػػؼ

، خجػػػػػػكالن  اإلنسػػػػػػاف يكػػػػػػكف حػػػػػػيف أم الطبػػػػػػع صػػػػػػفات مػػػػػػف صػػػػػػفة يصػػػػػػب  ك فػػػػػػي شخصػػػػػػية الفػػػػػػرد
إلػػػػى الدرجػػػػة التػػػػي يمكػػػػف أف يشػػػػكؿ فييػػػػا خطػػػػكرة عمػػػػى حالتػػػػو النفسػػػػية كتػػػػ ثيره السػػػػمبي بالتػػػػالي ك 

سػػػػػػيكف المختصػػػػػػكف النففػػػػػػي تفاعمػػػػػػو االجتمػػػػػػاعي ال سػػػػػػيما فػػػػػػي مرحمػػػػػػة المراىقػػػػػػة التػػػػػػي يصػػػػػػفيا 
كلكجيػػػػػػة زييإذ تحػػػػػدث فييػػػػػػا معظػػػػػـ التغيػػػػػػرات الف أنيػػػػػػا أىػػػػػـ كأصػػػػػػعب مراحػػػػػؿ الحيػػػػػػاةكالتربكيػػػػػكف 

كىػػػػػي مرحمػػػػػة انتقاليػػػػػة ينتقػػػػؿ عبرىػػػػػا الفػػػػػرد مػػػػػف الطفكلػػػػػة إلػػػػػى  ،االجتماعيػػػػػةالنفسػػػػية ك العقميػػػػػة ك ك 
، نتقػػػػاؿ تغيػػػػر فػػػػي االنتمػػػػاء لمجماعػػػػة، كفػػػػي تكقعاتػػػػو كآمالػػػػومرحمػػػػة الرشػػػػد كيترتػػػػب عمػػػػى ىػػػػذا اال

تػػػػػػو المسػػػػػػتقبمية التػػػػػػي قػػػػػػد تجعػػػػػػؿ حياتػػػػػػو مميئػػػػػػة بالمشػػػػػػكبلت كالصػػػػػػراعات المسػػػػػػتمرة بػػػػػػيف كتطمعا
كألف المراىػػػػػػؽ ييػػػػػػتـ بنفسػػػػػػو جػػػػػػدان أمػػػػػػاـ ، لقػػػػػػيـ كالمعتقػػػػػػدات كأنمػػػػػػاط الحيػػػػػػاةمختمػػػػػػؼ المكاقػػػػػػؼ كا

خمػػػػػػػؽ لديػػػػػػػو ، كالػػػػػػػذم  يمػػػػػػػرآة المجتمػػػػػػػع  فيػػػػػػػك مػػػػػػػف أكثػػػػػػػر الفئػػػػػػػات العمريػػػػػػػة المعرضػػػػػػػة لمخجػػػػػػػؿ
 الفكريػػػػة طاقاتػػػػو بعثػػػػرة فػػػػي فيػػػػؤثر كالضػػػػعؼ كالقمػػػػؽ كؼالخػػػػ كأحاسػػػػيس سػػػػمبية كمػػػػف ثػػػػـ مشػػػػاعر
 سػػػػػػػػمككو عمػػػػػػػػى السػػػػػػػػيطرة عمػػػػػػػػى قدرتػػػػػػػػو كيشػػػػػػػػؿ العقميػػػػػػػػة كقدراتػػػػػػػػو اإلبداعيػػػػػػػػة إمكاناتػػػػػػػػو كيشػػػػػػػػتت
 .فيو يعيش الذم المجتمع كتجاه نفسو تجاه كتصرفاتو

يؼ الجديد مع في التك المراىؽر السمبي عمى قدرة يعد الخجؿ مف العكامؿ النفسية ذات األثإذ 
الصداقات يقمؿ بالتالي مف فرصتو في تككيف آلخريف ألنو يحد مف قدرتو عمى التفاعؿ ك ا

 .الخبرات المختمفة المتاحة كاالستمتاع كاالستفادة مف

 مشكمة الدراسة ومسوغاتيا: ( 1

شػػػػػدىا: أ مػػػػػفك  السػػػػػمككية تكالمشػػػػػكبل النفسػػػػػية األزمػػػػػات مػػػػػف بكثيػػػػػر المراىقػػػػػة تزخػػػػػر مرحمػػػػػة
 الػػػػػذات، عمػػػػػى االنطكاء)سػػػػػكاء بػػػػػ النفسػػػػػيالمػػػػػادم، أك  بك كاليػػػػػر  حاباالنسػػػػػك  كالعػػػػػدكاف، التمػػػػػرد

خجػػػػػؿ  أك مخػػػػػاكؼ بشػػػػػكؿ المراىقػػػػػة مشػػػػػكبلت تظيػػػػػر كقػػػػػد ،(اليقظػػػػػة فػػػػػي أحػػػػػبلـ االسػػػػػتغراؽ أك
اعة ػبجمػػػػػػػ متعمقػػػػػػػة مشػػػػػػػكبلت أك األسػػػػػػرية، العبلقػػػػػػػات سػػػػػػػكء مػػػػػػػف المراىػػػػػػؽ يعػػػػػػػاني كقػػػػػػػد شػػػػػػديد،
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االجتمػػػػاعي،  كتكافقػػػػو المراىػػػػؽ يػػػػؼتك عائقػػػػان فػػػػي يشػػػػكؿ ممػػػػا مطة،ػػػػػػالس عمػػػػى تمػػػػرد أك ،الرفػػػػاؽ
 .(16ص، 2004المبكرة )العبد الكريـ،  المراىقةفي فترة  كبلتػػالمش ىذه كتتركز
 الجميػػػػع مكاجيػػػػة فػػػػي شػػػػديد بخجػػػػؿ المراىقػػػػة مرحمػػػػة بدايػػػػة فػػػػي يفالمػػػػراىق"بعػػػػضيشػػػػعر كمػػػػا 
 اآلخػػػػػػريف، نفػػػػػػكس فػػػػػػي حسػػػػػػنان  انطباعػػػػػػان  يتػػػػػػرؾ أف يريػػػػػػد كىػػػػػػك منػػػػػػو، قػػػػػػربيفمال هءأصػػػػػػدقا ماعػػػػػػدا

 قدرتػػػػو عػػػػدـ عػػػػف فييػػػػا يعبػػػػر طريقػػػػة المراىػػػػؽ كخجػػػػؿ، ذلػػػػؾ لتحقيػػػػؽ بنفسػػػػو الثقػػػػة تنقصػػػػو لكػػػػفك 
حسػػػػاس المختمفػػػػػة، المكاقػػػػؼ مػػػػع التكيػػػػؼ عمػػػػى ، كاقعػػػػػو بمكاجيػػػػة جػػػػدير غيػػػػر ب نػػػػػو قبمػػػػو مػػػػف كا 

 مػػػػػف عميػػػػػو يطػػػػػرأ كمػػػػػا بيػػػػػا يمػػػػػر التػػػػػي المرحمػػػػػة لطبيعػػػػػة مباشػػػػػرة نتيجػػػػػة ىػػػػػك بالخجػػػػػؿه كشػػػػػعكر 
)فكبيػػػػػػػػا  مػػػػػػػرض إلػػػػػػػػى يتحػػػػػػػكؿ قػػػػػػػػد  كالخجػػػػػػػؿ، انفعاليػػػػػػػػة كعقميػػػػػػػة كاجتماعيػػػػػػػػة جسػػػػػػػمية تغيػػػػػػػرات

 بػػػػػيفتػػػػػو كحيمكل اسػػػػػتفحالو، حالػػػػػة فػػػػػي لحػػػػػؿ تحتػػػػػاج مشػػػػػكمة إلػػػػػى أك عبلجػػػػػان  يتطمػػػػػباجتماعيػػػػػة( 
"كالخجػػػػػؿ أشػػػػػبو بحجػػػػػاب كثيػػػػػؼ ، (77ص )المرجػػػػػع السػػػػػابؽ، .المجتمػػػػػع مػػػػػع كتكيفػػػػػو المراىػػػػػؽ

خطػػػػػى مسػػػػػتنزؼ يخفػػػػػي كراءه الخػػػػػكؼ كعػػػػػدـ الثقػػػػػة بػػػػػالنفس، لػػػػػذلؾ نجػػػػػد المصػػػػػاب بػػػػػو متعثػػػػػر ال
الطاقػػػػػػػػة مشػػػػػػػػتت الػػػػػػػػذىف، تقمقػػػػػػػػو نظػػػػػػػػرات النػػػػػػػػاس إليػػػػػػػػو، كال يشػػػػػػػػغمو إال رأييػػػػػػػػـ فيػػػػػػػػو" )خميفػػػػػػػػة، 

 (.3ص، 2001
% مػػػػػػػف المػػػػػػػراىقيف كالراشػػػػػػػديف يصػػػػػػػفكف 40( أف حػػػػػػػكالي2001كيػػػػػػػذكر "شػػػػػػػيفر كميممػػػػػػػاف" )

)شػػػػػػػػيفر أنفسػػػػػػػػيـ بػػػػػػػػ نيـ خجكلػػػػػػػػكف كغيػػػػػػػػر قػػػػػػػػادريف عمػػػػػػػػى االتصػػػػػػػػاؿ المناسػػػػػػػػب مػػػػػػػػع اآلخػػػػػػػػريف 
 .(199، ص2001كميمماف، 

( عمػػػػػػػى عينػػػػػػػة مػػػػػػػف طػػػػػػػبلب المػػػػػػػرحمتيف الثانكيػػػػػػػة 1977كفػػػػػػػي مسػػػػػػػ  قػػػػػػػاـ بػػػػػػػو "زيمبػػػػػػػاردك" )
% مػػػػػػػف أفػػػػػػػراد عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة 42( طالبػػػػػػػان كطالبػػػػػػػة تبػػػػػػػيف أف 817كالجامعيػػػػػػػة األمػػػػػػػريكييف )ف 
% آخػػػػػريف مػػػػػف أفػػػػػراد عينػػػػػة الدراسػػػػػة كػػػػػاف لػػػػػدييـ شػػػػػعكر  بعػػػػػدـ 86عػػػػػانكا مػػػػػف الخجػػػػػؿ، بينمػػػػػا 

 .الرضا كالي س نتيجة معاناتيـ منو
 ((Zimbardo,1977, pp 36-38 

كبػػػاء الخجػػػؿ أك Epidemic of shyness" " لمصػػػطم  كلػػػذلؾ اسػػػتخدـ زيمبػػػاردككراد
بػػػػػػػيف األطفػػػػػػػاؿ كالمػػػػػػػراىقيف الكاسػػػػػػع ليػػػػػػذه المشػػػػػػكمة الخجػػػػػػؿ الكبػػػػػػائي ليشػػػػػػير بػػػػػػو إلػػػػػػى االنتشػػػػػػار 

 Hyson) كالبػػػػػػػػػػالغيف مشػػػػػػػػػػػػبيان إيػػػػػػػػػػػػاه بػػػػػػػػاألمراض الكبائيػػػػػػػة كاسػػػػػػػػػػعة كسػػػػػػػػػريعة االنتشػػػػػػػػػػار"

&Karen ,1987, p 3). 
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( عمػػػػػػى طمبػػػػػػة الجامعػػػػػػة فػػػػػػي 1994كفػػػػػػي المجتمعػػػػػػات العربيػػػػػػة أكضػػػػػػحت دراسػػػػػػة ابػػػػػػراىيـ )
مػػػػػػف أفػػػػػػراد العينػػػػػػة عبػػػػػػركا عػػػػػػف  %(45( طالبػػػػػػان كطالبػػػػػػة أف )300مدينػػػػػػة "البيضػػػػػػا" بميبيػػػػػػا )ف 

( عمػػػػػى طمبػػػػػة جامعػػػػػة اإلمػػػػػاـ 1992االنسػػػػػحاب مػػػػػف المكاقػػػػػؼ االجتماعيػػػػػة، كدراسػػػػػة الشػػػػػناكم )
( طالبػػػػػان كطالبػػػػػة حيػػػػػث تػػػػػـ تكجيػػػػػو سػػػػػؤاليف مفتػػػػػكحيف، كبعػػػػػد إجػػػػػراء 40بػػػػػف سػػػػػعكد )ف محمػػػػػد 

%( مػػػػػػف مظػػػػػػاىر الخجػػػػػػؿ 25تحميػػػػػػؿ اسػػػػػػتجابات العينػػػػػػة تبػػػػػػيف أف اسػػػػػػتجابات الطمبػػػػػػة حققػػػػػػت )
   .(3ص، 2007)جعفر، 

كعمػػى الػػػرغـ ممػػا تػػػـ استعراضػػو مػػػف آثػػار لمخجػػػؿ عمػػى تكيػػػؼ المراىػػؽ ك نسػػػب انتشػػػاره 
ة فػػي الدراسػػات التػػي تناكلػػت كضػػع بػػرامج إرشػػادية لمخجػػؿ عمػػى الصػػعيد الكاسػػعة إال أف ىنػػاؾ نػػدر 

 أسػػمكب عػػف لمبحػػث ممحػػة الحاجػػة كانػػت ىنػػا مػػفالعربػػي عامػػةن، كعمػػى الصػػعيد المحمػػي خاصػػةن، 
 حػػدة مػػف التخفيػػؼ بغػػرض مشػػكمة الخجػػؿ مػػع يتماشػػىالمػػراىقيف، كمػػا  طبيعػػةك  يتناسػػب إرشػػادم

 عمػى ثػكرة "مكرنيػك" عنيػا كمايقكؿ سيككدراما، كالسيككدرامامتمثبلن بال األسمكب فكاف، المشكمة ىذه
 فيػي االتصػاؿ كاسػعة عالميػة لغػة تجعميػا التعبيػر فػي الجسػد اسػتخداـ إلػى باإلضػافة قائـ، ىك ما

 األسػػػاليب أحػػػدا تعػػػد  كمػػػ، المختمفػػػة مػػػراحميـ فػػػي األشػػػخاص جميػػػع يتناسػػػب مػػػع عبلجػػػي أسػػػمكب
 كاالنفعاليػػػة السػػػمككية االضػػػطرابات حػػػاالت فػػػي اميااسػػػتخد جػػػدكل ثبػػػت التػػػي الجماعيػػػة العبلجيػػػة
يتفػػؽ مػػع مػػا تكصػػمت األعمػػار، كذلػػؾ مػػا  مختمػػؼ فػػي األخػػرل االضػػطرابات مػػفعػػدد  ك المختمفػػة

لػػػذلؾ رأل الباحػػػث ضػػػركرة كضػػػع برنػػػامج إرشػػػادم جمػػػاعي بالسػػػيككدراما ، لدراسػػػات السػػػابقةا إليػػػو
الخجػؿ  التخفيػؼ مػف حػدةما مػف فكائػد فػي لمتخفيؼ مف حدة الخجؿ عند المراىقيف، لمػا لمسػيككدرا

كما تتميز بو مف مركنة، فيي عبلج نفسي كاقعػي كحقيقػي، أم إنيػا تغػكص إلػى جػذكر المػرض، 
كتساعد المريض في أف يساعد نفسو، كتؤدم بشكؿ نشط إلػى تعػديؿ عميػؽ فػي تككينػو الػداخمي، 

ي، يصػػػػبحكف عػػػػف طريػػػػؽ كحتػػػػى أكلئػػػػؾ الػػػػذيف لػػػػـ يفكػػػػركا أبػػػػدان فػػػػي الػػػػذىاب إلػػػػى الطبيػػػػب النفسػػػػ
السػػيككدراما عمػػى كعػػي بمشػػكبلتيـ، كذلػػؾ عنػػدما يكاجيػػكف اآلخػػريف، كعنػػدما يكاجيػػكف أم فعػػؿ 
 منػػػدفع أك حػػػديث متسػػػرع يختػػػرؽ حػػػكاجزىـ الدفاعيػػػة مػػػف خػػػبلؿ ردكد الفعػػػؿ التمقائيػػػة" )سػػػميماف،

، فيػػي يقػػة بديمػػة لمطػػرؽ اإلرشػػادية األخػػرلتعتبػػر السػػيككدراما اليػػكـ طر حيػػث  ،(444، ص1994
ة المختمفػػة، كيمكػػف مػػف أفضػػؿ الطػػرؽ التػػي يمكػػف أف تتبػػع مػػع األطفػػاؿ ذكم المشػػكبلت االنفعاليػػ

تنمية التغيرات العاطفيػة كزيػادة الميػارات اإلنسػانية،  فنيات، حيث إنيا تعمؿ عمى استخداميا بعدة
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مػف أىػـ  بالدراما ميتمكف بجذب االنتباه كاستخداـ حركة الجسػـ كدرجػة الصػكت، كىػي رشدكففالم
  . (Pickering, 1997, p34) ت ثيرات السيككدراما.

( أف إعػػػػػػػػادة قيػػػػػػػػاـ الطفػػػػػػػػؿ بتمثيػػػػػػػػؿ مشػػػػػػػػاىد 274، ص1987حيػػػػػػػػث تػػػػػػػػرل سػػػػػػػػكزانا ميمػػػػػػػػر )
معينػػػػػػػة يعػػػػػػػرؼ أك يفتػػػػػػػرض أنيػػػػػػػا تمثػػػػػػػؿ صػػػػػػػدمة بالنسػػػػػػػبة لػػػػػػػو، يعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى تخفيػػػػػػػؼ مخاكفػػػػػػػو 

يػػػػؤدم إلػػػػى  المرضػػػػية كمػػػػا يحػػػػدث فػػػػي تمثيػػػػؿ مكاقػػػػؼ اجتماعيػػػػة بالمشػػػػاركة مػػػػع اآلخػػػػريف، ممػػػػا
كيصػػػػػػم  ذلػػػػػػؾ مػػػػػػع األطفػػػػػػاؿ شػػػػػػديدم طريػػػػػػؽ التعبيػػػػػػر عػػػػػػف االنفعػػػػػػاالت إحػػػػػػداث أثػػػػػػر مػػػػػػري  ب

( أف التمثيػػػػػػؿ 84ص، 1991الخجػػػػػػؿ كالمصػػػػػػابيف بفكبيػػػػػػا اجتماعيػػػػػػة. كيؤكػػػػػػد أنطػػػػػػكني سػػػػػػتكر )
يتػػػػػي  لمفػػػػػرد الػػػػػذم يشػػػػػعر ب نػػػػػو غيػػػػػر مرغػػػػػكب فيػػػػػو كغيػػػػػر مقبػػػػػكؿ بػػػػػ ف يمعػػػػػب أدكاران يتمنػػػػػى أف 

الرضػػػػػػا، كىػػػػػػذا مػػػػػػا يشػػػػػػير إليػػػػػػو عبػػػػػػد الػػػػػػرؤكؼ أبػػػػػػك السػػػػػػعد يكػػػػػػكف عمييػػػػػػا ليحصػػػػػػؿ بيػػػػػػا عمػػػػػػى 
( حيػػػػػث يتػػػػػي  التمثيػػػػػؿ قػػػػػدران مػػػػػف الحريػػػػػة لمطفػػػػػؿ الػػػػػذم يعػػػػػاني مػػػػػف الخػػػػػكؼ 187ص، 1993)

( أنػػػػػػػو عػػػػػػػف 152-151ص ص ،1997كالرىبػػػػػػػة مػػػػػػػف اآلخػػػػػػػريف، كػػػػػػػذلؾ يؤكػػػػػػػد بيتػػػػػػػر سػػػػػػػميد )
 طريػػػػػػؽ التمثيػػػػػػؿ يمكػػػػػػف معاكنػػػػػػة األطفػػػػػػاؿ عمػػػػػػى مكاجيػػػػػػة مخػػػػػػاكفيـ االجتماعيػػػػػػة، فمػػػػػػف خػػػػػػبلؿ

يمكػػػػف بنػػػػاء الثقػػػػة  –كالػػػػذىاب إلػػػػى محػػػػؿ لمبيػػػػع  أك الشػػػػراء  –تمثيػػػػؿ بعػػػػض المكاقػػػػؼ الصػػػػغيرة 
بػػػػالنفس كيعػػػػد التمثيػػػػؿ شػػػػكبلن مػػػػف أشػػػػكاؿ العػػػػبلج، ذلػػػػؾ ألف المػػػػريض يكتشػػػػؼ تػػػػدريجيان القػػػػدرة 

 عمى مكاجية العالـ مرة أخرل.
 يةاإلرشػػػػػػػػػاد األداة ليكػػػػػػػػػكف السػػػػػػػػػيككدراما أسػػػػػػػػمكب اختيػػػػػػػػػار مبػػػػػػػػػررات أىػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػفلػػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػػػ ف 

 كالمناقشػػػػػػػة، االنفعػػػػػػػالي التنفػػػػػػػيس عمػػػػػػػى السػػػػػػػيككدراما قػػػػػػػدرة: ىػػػػػػػك الخجػػػػػػػؿ حػػػػػػػدة مػػػػػػػف لمتخفيػػػػػػػؼ
 ككضػػػػػػكح بسػػػػػػيكلة اليتكممػػػػػػكف المػػػػػػراىقيف الخجػػػػػػكليف مػػػػػػف كثيػػػػػػران ف أعنػػػػػػد األفػػػػػػراد، إذ  الجماعيػػػػػػة

 اإلرشػػػػاد خػػػػبلؿ كسػػػػب ثقػػػػتيـ الصػػػػعب المػػػػراىقيف مػػػػف بعػػػػضكمػػػػا أف  الدفينػػػػة، مشػػػػكبلتيـ عػػػػف
 ثقػػػػػتيـ نكسػػػػػب السػػػػػيككدراما أف مراىقػػػػػي جماعػػػػػة مػػػػػع جػػػػػكدىـك  ظػػػػػؿ فػػػػػي يمكػػػػػف كلكػػػػػف الفػػػػػردم
 .مساعدتيـ كبالتالي كمعالجيف مرشديفبكصفنا 

مـــــا مـــــدى فاجميـــــة برنـــــامج كبنػػػػػاءن عمػػػػػى ذلػػػػػؾ تكمػػػػػف مشػػػػػكمة الدراسػػػػػة فػػػػػي السػػػػػؤاؿ اآلتػػػػػي: 
 ارشادي جماجي بالسيكودراما لمتخفيف من حدة الخجل لدى المراىقين؟

 أىمـية الـدراسة: (2

 لدراسة في النقاط اآلتية:تكمف أىمية ا
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، حيػث ال تكجػد سػكل دراسػة كاحػدة )حميػرة، عدـ كجكد أم دراسػة محميػة تناكلػت السػيككدراما -
عمػػى حػػد  – ( تناكلػػت دكر المسػػرح فػػي خفػػض السػػمكؾ العػػدكاني لػػدل طفػػؿ الركضػػة2011

 .-عمـ الباحث 
ا ب نشػػطة جماعيػػة عػدـ كجػػكد دراسػػة عربيػػة أك أجنبيػػة تناكلػػت السػيككدراما بفنياتيػػا مػػع دمجيػػ -

 تفاعمية لخفض حدة الخجؿ.
 اإلثراء بمكضكع يتسـ بالندرة في مكتبة الجامعات السكرية. -

 أىـداف الـدراسة: (3

 تيدؼ الدراسة الحالية إلى: 

بيػػػاف مػػػدل فعاليػػػة برنػػػامج إرشػػػادم جمػػػاعي بالسػػػيككدراما لمتخفيػػػؼ مػػػف حػػػدة الخجػػػؿ لػػػدل  -
 .المراىقيف في مدينة سممية

 الخجؿ لدل المراىقيف. التخفيؼ مف حدة -

  الدراسة: فرضيات( 4

فػػػي المجمكعػػػة التجريبيػػػة  أفػػػراد بػػػيف متكسػػػطات درجػػػاتال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية  .1
 عمى مقياس الخجؿ.القياس القبمي كمتكسطات درجاتيـ في القياس البعدم 

ة المجمكعػػػػػة التجريبيػػػػػ أفػػػػػراد متكسػػػػػطات درجػػػػػاتبػػػػػيف ال تكجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية  .2
 .في القياس البعدم عمى مقياس الخجؿالمجمكعة الضابطة أفراد كمتكسطات درجات 

فػػػي المجمكعػػػة التجريبيػػػة  أفػػػراد بػػػيف متكسػػػطات درجػػػاتال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية  .3
 القياس البعدم كمتكسطات درجاتيـ في القياس المؤجؿ عمى مقياس الخجؿ.

المجمكعػػػػػة التجريبيػػػػػة  أفػػػػػراد ات درجػػػػػاتمتكسػػػػػطبػػػػػيف ال تكجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية  .4
 .عمى مقياس الخجؿ في القياس المؤجؿالمجمكعة الضابطة أفراد كمتكسطات درجات 

 ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في حجـ األثر لمبرنامج. .5

 متغيرات الـدراسة:( 5

 بالسيككدراما. البرنامج اإلرشادم: المستقل المتغير-

 المراىقيف عينة الدراسة. لدلالخجؿ : التابع يرالمتغ-
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 منيج انذراسح: ( 6

المنيج شبو التجريبي حيث أنو يمثؿ أحد المناىج العممية التي تستخدـ  عتمد الباحث عمىا    
في دراسة الظاىرة النفسية كالظكاىر الطبيعية كيقـك الباحث ب حداث الظاىرة النفسية ذاتيا 

 .(149، ص2002)حمصي، يعي. الطبكالتدخؿ في مسارىا 
 :تياًػْن ذراسحان ( مجتمغ7

مجتمع الدراسة مف جميع طبلب الصؼ األكؿ الثانكم العاـ في  يتككف :الدراسة أ. مجتمع
 ( طالبان كطالبة.1188مدينة سممية بمحافظة حماه كالبالغ عددىـ )

 مدينةالثانكم في ( طالبان كطالبةن مف طبلب الصؼ األكؿ 24) مف تككنت: الدراسة ب. جينة
 .، كتـ تقسيـ أفراد العينة إلى مجمكعتيف متساكيتيف. إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطةسممية

 :الدراسة أدوات( 8

البرنػػامج اإلرشػػادم لمسػػيككدراما ك (، 2112كػػردم )ك مقيػػاس تشػػخيص الخجػػؿ مػػف إعػػداد شػػقير   
 باحث.( جمسة كمجمكعة مف األنشطة الجماعية مف إعداد ال15ككف مف )م

 :حدود الدراسة( 9

ط بػؽ البرنػامج اإلرشػادم الجمػاعي بالسػيككدراما عمػى طػبلب الصػؼ األكؿ  الحدود البشرية:- 
الثانكم العاـ، ممف حصػمكا عمػى أعمػى الػدرجات عمػى مقيػاس الخجػؿ كممػف يقػركف بػ نيـ يعػانكف 

 مف مشكمة الخجؿ.

دراسػػػة، كىػػي مقيػػاس تشػػػخيص تتحػػدد بػػاألدكات المسػػػتخدمة فػػي ىػػذه الالموضـــوجية:  الحــدود-
مكانية تعميميا.  الخجؿ، كالبرنامج اإلرشادم، كما تتحدد بنتائج القياس كا 

المػدارس طبقت الدراسة الحالية عمػى طػبلب الصػؼ األكؿ الثػانكم العػاـ فػي المكانية:  الحدود-
 سممية. الثانكية في مدينة 

 .2014-2013العاـ الدراسي  :الزمانية الحدود-
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 :بمصطمحات الدراسة يف( التعر 11

( البػػػرامج اإلرشػػػادية ب نيػػػا "عبػػػارة عػػػف 31، ص2008) عػػػرؼ "العاسػػػمي" :البرنـــامج اإلرشـــادي
مجمكعة الخبرات اإلرشادية المباشرة كغير المباشرة المخططة كالمنظمة عمى أسس عممية سميمة، 

لمتعػػػرؼ عمػػػى  تقػػػدـ بطريقػػػة بنبػػػاءة، بغيػػػة مسػػػاعدة األشػػػخاص المحتػػػاجيف إلػػػى المسػػػاعدة النفسػػػية
لى تنمية إمكاناتيـ إزاء ما يكاجييـ مف صػعكبات أك مشػكبلت نفسػية، أك  مشكبلتيـ كحاجاتيـ، كا 
انفعالية، أك اجتماعية، أك نمائية، كمساعدتيـ أيضانعمى اتخاذ القرارات السميمة في حياتيـ، كذلؾ 

ؼ الحيػػاة الضػػاغطة لتحقيػػؽ النمػػك السػػكم كالتكافػػؽ النفسػػي كاالجتمػػاعي بيػػدؼ التعامػػؿ مػػع مكاقػػ
 بشكؿ بناء".

مجمكعػة مػف الجمسػات المخططػػة  نػو:ب  إجرائيػان البرنػامج اإلرشػػادم  الباحػث يعػرؼبنػاءن عمػى ذلػؾ 
يقكـ فييا المفحكص )المراىؽ الخجكؿ( بدكر أك بعػدة أدكار عمػى المسػرح تحػت إشػراؼ كالمنظمة 

لمجمكعػة  كفقػان  ،لػدييـ خجػؿال ةلخفػض حػد الفاحص )المرشد( بيدؼ مساعدة المراىقيف الخجكليف
كفنياتػػو، مػػف الخطػػكات المحػػددة التػػي تسػػتند فػػي أساسػػيا عمػػى نظريػػات كمبػػادئ اإلرشػػاد النفسػػي 

، كالتػػي الميػػارات كاألنشػػطة المختمفػػةكمعػػب الػػدكر كعكػػس الػػدكر كالمػػرآة، كتتضػػمف مجمكعػػة مػػف 
  لدييـ. اض الخجؿىـ عمى التغمب عمى أعر خبلؿ فترة زمنية محددة لكي تساعد تقدـ لممراىقيف

تعػػػػرؼ السػػػيككدراما ب نيػػػػا: أحػػػػد أسػػػػاليب العػػػػبلج النفسػػػي يصػػػػؿ فيػػػػو العميػػػػؿ إلػػػػى : لســــيكودراماا
االستبصػػار كتعػػديؿ األنمػػاط غيػػر المبلئمػػة لمسػػمكؾ كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ التمثيػػؿ التمقػػائي لمكقػػؼ مػػف 

 (Dushman & Bressler,1991,p 515) .حياتو

يمعػػػب فيػػػو  مػػػف أسػػػاليب العػػػبلج النفسػػػي الجمػػػاعي كب" أسػػػمكيعرفيػػػا الباحػػػث إجرائيػػػان ب نيػػػا 
تمثيميػػة نفسػػية تعبػػر عػػف مشػػاكميـ فػػي مكاقػػؼ معينػػة، تمثيميػػة بطريقػػة تمقائيػػة ل المفحكصػػكف أدكاران 

كالتحػرر ، المراىػؽ االستبصػار بذاتػوكيسػتطيع  كبمساعدة المرشد تحدث عمميػة التنفػيس االنفعػالي
اد الجماعػة حتػى يظيػر اتجػاه كأفػر  المرشػدمػف قبػؿ  نيايػة العػرض تنػاقش األدكار مف خجمو، كفػي

  .السيككدراما الذم أعده الباحث " كذلؾ كما تتضمنو جمسات برنامجاالرشاد، نحك  إيجايي

( الخجؿ عمى أنػو " النزعػة الشػعكرية بػالتكتر كالقمػؽ كعػدـ 1989عرؼ شيؾ ككاطسكف ) :الخجل
 .(33، ص2009ر، كركزي)الكفاءة في أثناء مكاقؼ التفاعؿ االجتماعي 

المسػتخدـ  الخجػؿالدرجة التي يحصؿ عمييػا أفػراد العينػة عمػى مقيػاس  الباحث إجرائيان ب نو وكيعرف
 .ه الدراسةفي ىذ
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 انفصم انثانِ

 ()اإلطار اننظرُ

 :الخجل: أوالً 

 تمييد: 

ف االىتمػاـ مػ كالفمسػفية غيػر العمميػة، كتػاريخ قصػير لمخجؿ تاريخ طكيؿ مف اإلرىاصػات كالكتابػات األدبيػة
العممي النفسي الرصيف بو بكصػفو ظػاىرة تسػتحؽ إلقػاء الضػكء عمييػا مػف مختمػؼ الجكانػب، فيػك مكجػكد بكػؿ 
العصػػكر كتعػػاني منػػو كػػؿ المجتمعػػات، إال أف الحيػػاة المعاصػػرة الحاليػػة ربمػػا تػػدعـ نسػػب انتشػػاره كعػػدد األفػػراد 

االتصاالت الحديثة، كأثرىا في دعـ الخجؿ لدل الذيف يعانكف مف كط تو، كبكجو خاص فيما يتعمؽ بتكنكلكجيا 
األفػػراد صػػغاران ككبػػاران فكػػؿ أسػػاليب االتصػػاؿ التػػي تشػػمؿ االنترنػػت كاليكاتػػؼ المحمكلػػة يسػػرت حػػدكث التكاصػػؿ 
غيػػر المباشػػر بػػيف األفػػراد، فػػي سػػياقات التفاعػػؿ كافػػة كبػػاختبلؼ مضػػامينو، كمػػف ثػػـ يفقػػد األفػػراد ثػػراء التفاعػػؿ 

 فظي كغير المفظي.المباشر بشقيو الم

أف الخجؿ ليس مرادفػان لبلنطػكاء، فػاالنطكائي ىػك شػخص يفضػؿ األنشػطة المنعزلػة  شارة إليوتجدر اإل ماكم
عنػػدما تقتضػػي الحاجػػة ذلػػؾ مثػػؿ حضػػكره مناسػػبة أك حفمػػة رسػػمية  عػػف النػػاس كلكنػػو قػػد يكػػكف اجتماعيػػان  بعيػػدان 

ف كلكػػف بسػػبب عػػدد ييريػػد أف يكػػكف مػػع األخػػر اجتماعيػػة عامػػة أم أمػػاـ جميػػكر، فػػالفرد  الخجػػكؿ ىػػك شػػخص 
ف، كلكػػي نسػاعد فػػي تكضػػي  ىػػذا الفػػارؽ ف نػػو يمتنػكع مػػف األسػػباب يجػػد صػػعكبة فػي عمميػػة التطبيػػع مػػع األخػػر 

كالمنطػػكم يقفػػكف تجػػاه الحػػائط فػػي حفمػػة مػػا، إال أف المنطػػكم يكػػكف الػػرغـ مػػف أف كػػؿ مػػف الفػػرد الخجػػكؿ عمػػى 
ار، كىػذا المثػاؿ خيػو يػا الفرد الخجكؿ يقؼ ىناؾ ألنػو يشػعر أنػو لػيس لدىناؾ ألنو يفضؿ أف يككف كذلؾ بينم

يكض  مػا يبمغػو حقيقػة الخجػؿ أك يصػؿ بػالفرد إليػو ىػك مسػ لة تحكػـ كسػيطرة، فبالنسػبة لؤلفػراد الخجػكليف فػ ف 
خجػؿ ال تغمػب عمػىن مية كالمينية كحب الحياة، كلكػييخجميـ يتحكـ فييـ كيعكقيـ لمكراء بالنسبة ألىدافيـ التعم

 كيسيطر عمينا. نابجعمو يتحكـ نسيطر عميو بدالن مف أف نك  وب نتحكـتعمـ كيؼ يمكف أف نيجب أف 

 (Bernardo, J. 2005, p 25) 
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يسػػيطر عمػػى شخصػػية الفػػرد بكاممػػو  ككيمثػػؿ الخجػػؿ ظػػاىرة نفسػػية ميمػػة فػػي مجػػاؿ دراسػػات الشخصػػية فيػػ
مكاناتو اإلبداعية كقدر  اتو العقمية، كيعمؿ عمى تجميد سمككو كتصرفاتو تجاه نفسو كيؤثر عمى طاقاتو الفكرية كا 

(، كتمثػػؿ إدارة الخجػػؿ ركنػػان أساسػػيان كجكىريػػان فػػي 111ص، 2119كتجػػاه المجتمػػع الػػذم يعػػيش فيػػو )شكشػػؾ، 
مختمؼ البرامج التنمكية التي تعنى باكتشاؼ الذات كتطكيرىا، فبلبد فػي ىػذه البػرامج مػف تعزيػز الثقػة بػالنفس، 

التغمػػب عمػػى الخجػػؿ كمػػا يػػرتبط بػػو مػػف أعػػراض مزعجػػة لصػػاحبو كػػاحمرار الكجػػو كاالرتبػػاؾ فػػي  كبيػػاف سػػبؿ
 (.12، ص2119المكاقؼ االجتماعية )كركزير، 

 مفيوم الخجل:  (1

ئػػدة مػػف المكاقػػؼ حظػػي مفيػػـك الخجػػؿ بتعريفػػات متعػػددة، تػػدكر معظميػػا حػػكؿ القمػػؽ الشػػديد، كالمخػػاكؼ الزا
ديد شػػكؿ مػػف أشػػػكاؿ القمػػؽ االجتمػػاعي، يظيػػر فػػػي مكاجيػػة كجػػكد النػػػاس، يػػا، فالخجػػؿ الشػػػاالجتماعيػػة كأثنائ

 كيصاحبو حاالت مف االرتباؾ، كالشعكر بالخزم، كاحمرار بالكجو كأعراض فيزيكلكجية.

فقػػد كرد فػػي معجػػـ المغػػة األجنبيػػة /أكسػػفكرد/ أف الخجػػؿ يعنػػي الخػػكؼ أك الرعػػب البسػػيط، كيكصػػؼ الشػػخص 
كػػػف االقتػػػراب منػػػو، أك التحػػػدث معػػػو بسػػػبب الخػػػكؼ كالحػػػذر كانعػػػداـ الثقػػػة الخجػػػكؿ ب نػػػو الشػػػخص الػػػذم ال يم

 (.  5، ص2111بالنفس، فضبلن عف حذره كيقظتو عند التحدث مع اآلخريف )فايد، 

ككصؼ عاقؿ الخجؿ ب نو نكع مف العجز كاالضطراب كالضيؽ يصؿ إلى حد األلـ لذلؾ كاف حػرص الخجػكؿ 
إلػػى ىػػذا الضػػيؽ كاأللػػـ، اضػػطراب عقمػػي، كخبػػرة نفسػػية كأفكػػار عمػػى تجنبػػو خجمػػو بػػ م ثمػػف كػػاف، كيضػػاؼ 

 (.17، ص1984غامضة )عاقؿ، 

يقع عمى طرؼ خط متدرج تقع المكابرة عمى طرفو اآلخػر ككمتاىمػا صػفتاف مػذمكمتاف  ب نوالشناكم  عرفوكما 
 .(1، ص1992عمى حيف يقع الحياء في كسطو كىك صفة كريمة )الشناكم، 

ب نػػو ظػػاىرة انفعاليػػة يعػػاني صػػاحبيا مػػف قمػػؽ مفػػرط كأفكػػار سػػمبية نحػػك  Corsini,1987)كعرفػػو ككرسػػيني ) 
 (.67، ص2005الذات )الزعبي، 

لمػػذات لػػدل األفػػراد، فيػػك خبػػرة عامػػة يصػػاحبيا اضػػطراب أك خمػػؿ  معانػػاة( ب نػػو 1977زيمبػػاردك ) وكيعرفػػ
 ( Zimbardo, P.G. 1977, p42) كمزعجة.كظيفي أك أفكار مشكشة 
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فػي  ب نػو إنتبػاه عصػبي مفػرط لمػذات فػي المكاقػؼ االجتماعيػة، كيظيػر )Jones (1986جػكنز كمػا يعرفػو 
نفعاليػػة كالشػػعكر بعػػدـ االرتيػػاح  صػػكرة خػػكؼ أك لعػػب أك صػػمت عنػػد الحػػديث، كيكػػكف لػػو مظػػاىر معرفيػػة كا 

 ( (Jones, W.H. & Briggs, 1986, p 629. كالرؤية المفرطة لمذات كالقمؽ 

  إنفعالية كأخرلكمعرفية  عرضيا أف الخجؿ يتضمف مككنات سمككية تـ ييفات التمف التعر  كيبدك كاضحان 

اسػتجابة  الفػرد بػدكرىا إلػىتػدفع  ي، كالتػييكلكجية تظيػر مػف خػبلؿ التنبيػو الحسػيز مككنات ف باإلضافة إلى
 .النسحاب بعيدان عف مصدر التنبيوكا مالتفاد

 بعض المتغيرات المرتبطة بالخجل:  ( 0

 الحياء: -

فػى كجػػكد بط الحيػاء بالخجػػؿ كىػك يعبػر عػػف االتجاىػات العقميػة كالجسػػمية التػى يمارسػيا الطفػػؿ بتمقائيػة يػرت
عمػػػى المػػػراىقيف  تنطبػػػؽأف تخػػػص ىػػػذه االتجاىػػػات الطفػػػؿ، كلكنيػػػا أيضػػػا قػػػد  مالغربػػػاء، كلػػػيس مػػػف الضػػػركر 

لحيػاء، كعمػى ىػذا فػ ف كالراشديف، كيبدك أف الحياء جزء مف الخجػؿ، إذ أنػو يخػص اإليمػاءات التػى تعبػر عػف ا
 (p 102  Baldwin , J, 1986,)  الخجؿ يتضمف الحياء غير المرغكب فيو.

 :االجتماجي القمق -

يعد القمؽ االجتماعي أكثر المصطمحات ارتباطان بالخجؿ، كىذا النكع مف القمؽ قد يثير أنماطا متباينة مف 
خبرة اكتساب ميارات اجتماعية جديدة، أك  مف ش نو أف يعكؽ الفرد عف م، كالذياالنسحاب يالسمكؾ التجنب

تنمية الشعكر بتكقع  عمىتعممو، كما أنو يعمؿ ك سبؽ  مة السمكؾ، الذيعمفا يأحياف كثيرة قد يؤثر ف يف
 إلى، ىذا عميوقد يصدره اآلخركف  م، الذياألسكأ، فضبل عف الحساسية المفرطة في األحكاـ، كالتقييـ السمب

 .(184، ص1996)النياؿ،  سمبيان  يـ الذات تقييمان تقي إلىجانب الميؿ المزمف 

يتضمف مككنات معرفية،  ي" أف الخجؿ المرتبط بالقمؽ االجتماعكزيمباردككما أكض  كؿ مف "بيمككنس 
 .فحكاىا أفكاران العقبلنية مبالغان فييا، تنتج عف فرط الشعكر بالذنب يتتضمف ف

 (Zimbardo P.G.&Pilkons, 1979, P143) 
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، يأف ىناؾ تشابيان بيف مككنات الخجؿ كمككنات القمؽ االجتماع عمى" كىارفيكؿ مف "أندرسكف  كقد أكد 
تقيس نفس األبعاد، كيمكف تحديد ىذه األبعاد المشتركة  يعف ذلؾ ف ف مقاييس الخجؿ كالقمؽ االجتماع فضبلن 

 : يفيما يم يبيف الخجؿ كالقمؽ االجتماع

 االجتماعي.اجد في المكقؼ أثناء التك في الشعكر بعدـ االرتياح  -
 الخكؼ مف التقييـ السمبي.   -

 التجنب كاالنسحاب.        -
 الفشؿ في االستجابة بشكؿ مبلئـ في المكقؼ االجتماعي. -

 (Anderson, A. & Harvey, J. 1988, pp 482- 491) 

 :النفسية الوحدة -

خجؿ، فيناؾ خصائص نفسية الكحدة النفسية مف المتغيرات النفسية كثيقة الصمة بظاىرة ال تعدكما 
عف فقداف  ف، فضبلن خرىكسمككية مشتركة بيف كبل المتغيريف، يتصدرىما تجنب التفاعؿ كاالحتكاؾ مع اآل

 يت كيد الذات، كانخفاض تقدير الذات، كال تنحصر ىذه الخصائص المشتركة بيف المتغيريف ف عمىالقدرة 
 إلىف، خرىكيفية التصرؼ نحك اآل يفية، كالحيرة فجكانب معر  الجكانب السمككية فحسب، بؿ تتضمف أيضان 

االسترخاء، كالشعكر بعدـ الجاذبية كاألىمية، كقد أسفرت نتائج  عمىجانب الشعكر باالرتباؾ كانعداـ القدرة 
 بيف الخجؿ الخاص كالكحدة النفسية االجتماعية. مبعض الدراسات عف ارتباط جكىر 

 (Sappington , A. 1989 , p 339 ) 

 اب االجتماجي: الرى -

مف  فعمى المستكل النفسي ف ف كبلن  ،يز الخجؿيشترؾ الرىاب االجتماعي في العديد مف األعراض التي تم   
. ككبلىما في الجياز العصبيالخجؿ كالرىاب االجتماعي يشتمبلف عمى استجابة القمؽ كالتي تظير عمى 

جسدية متطابقة المعظـ  ، كالتكتر العضمي. كاحمرار الكجو، االرتجاؼ ،تشتمؿ عمى التعرؽيمتمكاف أعراضا ن
أف تتمثؿ كبشكؿ خاص الخجؿ  ،بيجمات مف الرعب عمى كؿ مف الرىاب االجتماعي كالخجؿ كيمكف أيضا ن

فعمى سبيؿ المثاؿ الشخص  ،ا الحالتيف مف المرج  أف ي زيد تقدير الفرد في ظيكر أعراضيـتالمزمف كفي كم
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ي كاآلخر الذم ي عاني مف الخجؿ كبلىما مف المرج  أف ي ركز عمى الذم ي عاني مف الرىاب االجتماع
 اآلخريف يبلحظكف ىذه التغييرات. فاألعراض السابقة الذكر مثؿ احمرار الكجو كاالفتراض ب 

عمى اعتبار أف األعراض المعرفية كالعاطفية كالسمككية لكؿ مف الرىاب االجتماعي كالخجؿ متشابية. فعمى 
فراد الذيف يعانكف مف الرىاب كالخجؿ ي عانكف أيضا ن مف الخكؼ مف المكاقؼ الركائية سبيؿ المثاؿ: األ

 (. lorant et al, 1999, p35كالتقييمات السمبية كالمضايقات كالتجنب كاالمتناع كالتدخؿ في األداء الميني )

ة كؿ منيما مف حيث كالخجؿ يرتبط بتعريؼ كصياغ االجتماعي فثمة اختبلؼ ىاـ بيف الرىابكرغـ تشابييـ، 
 المفيكـ. إال أنو لـ يتـ التكصؿ لتعريؼ مفيكـ كاض  كمتفؽ عميو لمخجؿ.

مما تـ عرضو أعبله يبلحظ مدل الترابط بيف الخجؿ ككؿ مف القمؽ االجتماعي كالكحدة النفسية كالرىاب 
ككجكد خط فاصؿ االجتماعي، ككجكد صعكبة أحيانان في التمييز بينيـ الشتراكيـ بمجمكعة مف األعراض، 

رفيع بينيـ، لذلؾ يبقى مكضكع إيجاد مفيكـ كاض  كتعريؼ إجرائي يحدد بالضبط ماىي األعراض كالشدة 
 كالتكرار كاآلثار الناجمة عف كؿ منيـ ىك الحكـ في ذلؾ.

 الخجل: أنواع (3

  ىما:نكعيف مف الخجؿ  كايزنؾ" كجكدايزنؾ "أكض  

لمعزلة، كلكف مع القدرة عمى العمؿ بكفاءة كنجاح إذا اضطر الميؿ  أماالنطوائي: االجتماجي  الخجل -1
  لذلؾ.الفرد 

الفرد بالقمؽ الناتج عف الشعكر بالدكنية كبالحساسية لمذات  فيو كيتسـالعصابي: االجتماجي  الخجل -0
الشعكر  بالضعؼ معأثناء كجكده مع الرؤساء، كبشدة اليمع مف الخبرات التي تشعره في عمكمان ك 
   (,p86 Eysenck, H.J. &Eysenck ,1969)فسية. بالكحدة الن

أف دراسات عديدة قد تكصمت إلى كجكد الخجؿ العصابي منيا  Crozier (1982) كلقد أكض  كركزير 
 .Detogatis، ديتكجاتيس Osierأكزير  ،Layman، ليماف Cattellكاتؿ ، Comreyدراسات ككمرم

   (Crozier, W.R, 1982, pp  47-60) 
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 :سماىماأبيف نكعيف مف الخجؿ   Pilkonis(1977)بيمككنيز كلقد ميز 

بعيػػكب األداء مثػػؿ الحػػرج عنػػد ممارسػػة الظػػكاىر السػػمككية العامػػة ممػػا  يتسػػـ صػػاحبو: العــام الخجــل. 1
 ممارستيا.إلى الفشؿ في  يؤدم

حساسية يتسـ صاحبو بالشعكر الذاتي بعدـ االرتياح كباالستثارة الداخمية كبالقمؽ كبال: الخاص الخجل .2
 p 133 (Pilkons, P, 1977 ,) لمذات كبالخكؼ مف التقييـ السمبي.

  لمخجؿ:أنكاع  ة، ثبلثGough (1986) كلقد أدخؿ جؼ

مؤشػػرات لمخجػػؿ مثػػؿ:  دكالتػػي تعػػ المقصػػكد بػػو الصػػفات المفضػػمة المرغكبػػة نسػػبيان  :االيجــابيالخجــل   -1
غيػر المفضػمة كغيػر المرغكبػة كالتػي  الحرص، التكاضع، ضبط النفس، المباقة، باإلضػافة إلػى الصػفات

غيػػر دكتػػاتكرم، غيػػر أنػػاني، ال يتحػػدث بصػػكت عػػاؿ، غيػػر  مثػػؿ:ضػػمف مؤشػػرات الخجػػؿ  صػػنؼال ت
  مشاكس.

مؤشرات لمخجػؿ  دكالتي تع بو الصفات غير المفضمة كغير المرغكبة نسبيان  المقصكد :السمبي الخجل  -0
مؤشػػرات  دلصػػفات المفضػػمة كالتػػي ال تعػػقمػػؽ البػػاؿ، خػػائؼ، عصػػبي، صػػامت، باإلضػػافة إلػػى ا مثػػؿ:

 لمخجؿ مثؿ غير عدكاني، ال يؤكد ذاتو، غير اجتماعي، كغير ثرثار. 
مؤشػرات لمخجػؿ مثػؿ: الحػذر،  دالمقصكد بو الصفات المفضػمة كالمرغكبػة التػي تعػ: المتوازن الخجل  -3

المفضمة كالمرغكبة  المطؼ، اليدكء، كالتحفظ، الحساسية، الميؿ لمعزلة، الصمت ب الضافة إلى الصفات
التحػدث بصػخب كعنػؼ، الدكتاتكريػة، السػعي لمفػت االنظػار،  مثؿ:مؤشرات لمخجؿ  دكالتي ال تع نسبيان 

 العدكانية، الميؿ إلى ت كيد الذات، الصراحة، الثقة بالنفس، كعدـ الكبت. 

  (Gough, H.G, 1986, pp 205-215) 

 كقد ميز بيرجس بيف نكعيف مف الخجؿ:

 :الخجل كحالة .1

 يتميز بالحالة العابرة لمفرد.

 الخجل كسمة: .2
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يشير إلػى اسػتعداد ثابػت يػؤثر عمػى سػمكؾ الفػرد عبػر المكاقػؼ المختمفػة، بمعنػى اعتبػار الخجػؿ كسػمة مػف 
سمات الشخصية، كىناؾ مف يصنؼ الخجؿ إلػى خجػؿ مػكقفي يػرتبط بمكقػؼ كيػزكؿ بػزكاؿ المكقػؼ، كالخجػؿ 

خجػؿ المػزمف ان كمصػطم  الخجػؿ كمكقػؼ يشػير إلػى الخجػؿ كحالػة أمػا الالمزمف الذم يبلـز صاحبو دائمان كأبد
 (29، ص2119)حسيف، فيشير إلى الخجؿ كسمة. 

 ( الخجؿ إلى نمطيف ىما:1993كما صنؼ إزندكرؽ )

 الخجل المزاجي: .1

 كيقصد بو الخجؿ المرتبط بالمزاج كتقمباتو.

 الخجل التقويمي االجتماجي: .2

 (19، ص1999المكاقؼ االجتماعية )النياؿ كأبك زيد، كيقصد بو الخجؿ المرتبط بتقكيـ 

 ( الخجؿ إلى نمطيف:1994كصنؼ آلف )

 الخجل المفرط:  .1

يعنػػي ظيػػكر أعػػراض الخجػػؿ بصػػكرة زائػػدة، شػػديدة، كمكثفػػة، كقػػد يكػػكف الخجػػؿ ىنػػا عرضػػان مػػف أعػػراض 
 التكحد أك المشكبلت االنفعالية المختمفة.

 الخجل غير المفرط: .0

ض الخجػػؿ بصػػكرة بسػػيطة، خفيفػػة مؤقتػػة كمعقكلػػة، كرىينػػة مكقػػؼ معػػيف تنتيػػي يعنػػي ظيػػكر بعػػض أعػػرا
 (.19، ص1999)النياؿ كأبك زيد، بانتيائو كال تزيد عف حدكد معينة 

الخجػؿ مػف زاكيػة درجتػو كشػدتو،  صػنؼب نػو ىنػاؾ مػف  نجػدمف أنكاع لمخجؿ  أعبله مف خبلؿ ما تـ سرده
مف خبلؿ الصػفات المرغكبػة كغيػر المرغكبػة،  آخر، ك فيو يرمف خبلؿ المجاؿ الذم يظ صنفو كالبعض اآلخر

 إال أنيـ جميعان يتفقكف عمى كجكد المؤشرات نفسيا التي تظير عمى الشخص الخجكؿ.
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 الشخص الخجول: سمات

الدراسػػات السػػابقة عػػف كجػػكد بعػػض األدلػػة التػػي تكشػػؼ عػػف األفػػراد الخجػػكليف مػػف خػػبلؿ  نتػػائج قػػد كشػػفتل
    اآلتية:كالمكاقؼ االجتماعية  االرتباطات السمككية

 في العبلقات مع الجنس اآلخر. إلظيار عزلة كبيرة خاصةن  يميمكف -1

خػػرىف، كفػػي تغييػػر حالػػة الصػػمت كفػػي الكػػبلـ، كالخجػػؿ عنػػدىـ بػػطء فػػي البػػدء بالحػػديث مػػع اآل لػػدييـ -2
  األخرىف.تيـ الحقيقية عند التعامؿ مع ئعائؽ يمنعيـ مف إظيار كتكضي  كفا

  التحدث.اء كقت أقؿ في لقض يميمكف -3

 نشغاؿ بالذات، كىـ أكثر مبالغة في ت مميـ كتقييميـ لذكاتيـ. لقضاء كقت أكثر في اال يميمكف -4

  صداقات.عمى تككيف  كأقؿ قدرةن  كأقؿ جاذبيةن  ككبتان  كتكتران  عمييـ اآلخركف ب نيـ أكثر قمقان  يحكـ -5

  لممجمكعة.لعدـ اختيارىـ كقادة  يميمكف  -6

  خرىف.اآلمف  ب نيـ أكثر كبتان كشعكران بالكحدة كأقؿ لياقةن أنفسيـ  يصفكف -7

 بعدـ الثقة في قدرتيـ عمى التداخؿ كالتفاعؿ االجتماعي.  يتصفكف -8

(Crozier, W.R, 1982, p 60) 

 الخجل: مكونات (4
احمػػرار الكجػػو،  التعػػرؽ، القمػػب، المعػػدة خفقػػافمثػػؿ تكعػػؾ  يتضػػمف األعػػراض الفيزيكلكجيػػة المكــون األول: -1

 (Hofmann, Moscovitch, & Kim, 2006, p 25). الفـ، ارتعاش األيدم جفاؼ
مثػػؿ الػػكعي المفػػرط بالػػذات فػػي حضػػكر اآلخػػريف، الخػػكؼ مػػف التقيػػيـ األعػػراض المعرفيػػة  المكــون الثــاني: -2

 .(Zeman, Markway & Markway, 2001, p 25) السمبي مف قبؿ اآلخريف
خاص الخجػكليف باليػدكء المبػالغ فيػو كالتحاشػي باإلضػافة يتصػؼ األشػاألعراض السػمككية  المكون الثالث: -3

 . (Markway & Markway, 2001, p 28) إلى التعبيرات الجسدية
الػذات  مثػؿ االرتبػاؾ كالشػعكر بالػذنب المػؤلـ كالخػزم كانخفػاض تقػدير األعػراض الكجدانيػة المكـون الرابـع: -4

 .(Henderson & Zimbardo, 1998, p 497) كالحزف كالشعكر بالكحدة كالقمؽ كتئاباالك 
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 :لمخجل المفسرة النظريات (5
في تفسير ظاىرة الخجؿ التي يتعرض ليا أفراد المجتمع كجاءت آرائيـ  أف النظريات المعرفية حديثة نسبيان 

 عف الخجؿ. Bussكمكقؼ باس  Zimbardoمباردك يمف خبلؿ مكقؼ ز 

 :Zimbardoمباردو ينظرية ز   . أ

مفيػـك شػائع كمتعػػدد األبعػاد، حيػث يصػػؼ أنػكاع مختمفػة مػػف   Zimbardoمبػػاردك يإف الخجػؿ كمػا يعػده ز 

أثنػاء فػي ككػذلؾ الحػاؿ  ،القياـ بالتفاعؿ االجتماعيأثناء محاكلة الفرد في صعكبات في األداء كقمؽ اجتماعي 

كىػػذا الخجػػؿ قػػد يسػػيطر عمػػى  ،عػػف حالػػة مػػف حػػاالت فقػػداف اليكيػػة محاكلػػة التحػػدث أمػػاـ اآلخػػريف كىػػذا تعبيػػر

، كالخجػؿ كمػػا الجػنس المغػػاير ـكانػػت أمػاـ جنسػػو أأ أثنػاء محاكلػػة القيػاـ بسػػمككيات سػكاءن فػػي ، أك الرجػؿ رأةالمػ

ىك نكع مف المحاكالت التي ييدؼ الفرد فييا تجنب المكاقؼ االجتماعية المختمفػة  Zimbardoمباردك ييقكؿ ز 

إف  مر كالضػػيؽ كالقمػػؽ مػػف ىػػذا التفاعػػؿأثنػػاء المشػػاركة فػػي الفعاليػػات االجتماعيػػة كالشػػعكر بالتػػذ فػػي كالفشػػؿ

 ما يمي: يتضمف Zimbardoمباردك يالخجؿ عند ز 

 كمعرفية.مككنات سمككية كانفعالية  .1

ردكد أفعػػػاؿ قكيػػػة تػػػنعكس فػػػي زيػػػادة ضػػػربات القمػػػب كاحمػػػرار الكجػػػو كالتعػػػرؽ الزائػػػد عػػػف الحػػػدكد  .2

 المعدة.االعتيادية باإلضافة إلى زيادة في تقمصات 

إلػػػى تجنػػػب المكاقػػػؼ االجتماعيػػػة كاالتصػػػاؼ  ك إناثػػػان  يف يشػػػعركف بالخجػػػؿ ذكػػػكران يميػػػؿ األفػػػراد الػػػذ .3

 اآلخريف.بالصمت كالشعكر بالقمؽ كالضيؽ أثناء تفاعميـ مع 

 (Zimbardo , 1980 , pp 334-335 ) 
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مبػػػاردكا الرائػػػد فػػػي مجػػػاؿ دراسػػػة الخجػػػؿ حيػػػث ربػػػط بػػػيف الخجػػػؿ كالفعاليػػػات النفسػػػية كردكد األفعػػػاؿ ييعػػػد ز 
ت الخجػػؿ كعكاقبػػو إذ أف ىػػذه العكاقػػب تعيػػؽ األشػػخاص الػػذيف يمتػػازكف بػػو مػػف االسػػتفادة مػػف المكاقػػؼ كمحفػػزا

نيـ يبدكف اىتمامان  ف األفراد الخجكليف يشعركف باأللـ كيظنكف أنيـ ا  ك  بيـ،أقؿ بالناس المحيطيف  االجتماعية كا 
  Zimbardoمبػػاردكا ياسػػة أجراىػػا ز نيػػـ غيػػر كدكديػػف كغيػػر كفػػكئيف كفػػي در أأقػػؿ شػػ نان مػػف اآلخػػريف كيعتقػػدكف 

 % مػػنيـ يفتقػػركف إلػػى الميػػارات االجتماعيػػة 20-10ف أعمػػى مجمكعػػة مػػف المػػراىقيف الخجػػكليف أسػػفرت عػػف 
كىذا يعني عدـ معرفتيـ بما يقكلكف أك يفعمكف كأف أسمكب الكبلـ عندىـ ضعيؼ كأنيـ يتكممػكف أقػؿ مػف غيػر 

 .الخجكليف كأنيـ قمما يبدؤكف بالحديث
(Zimbardo , 1977, p 330) 

 :Bussنظرية باس  . ب

إلػػى الخجػػؿ عمػػى أنػػو نػػاتج عػػف سػػمكؾ التفاعػػؿ االجتمػػاعي بػػيف األفػػراد عمػػى اخػػتبلؼ  Bussينظػػر بػػاس 

 مشاعره.مراحميـ العمرية كيعبر عف الخجؿ مف كجية نظره ب نو االنسحاب اليادئ ككبت الكثير مف 

 ىما: الخجؿ إلى نكعيف  Bussيقسـ باس 

  :الناجم جن الخوف لخجلا (أوالً 

إف ىذا النكع مف الخجؿ الذم يرتبط بالخكؼ ينش  مف خبلؿ المراحؿ األكلى مف الحياة  Bussيقكؿ باس 
ما يبدأ لدييـ في النصؼ  كفي ىذا الجانب يككف األطفاؿ مف الذككر كاإلناث عادةن  ىأم في السنة األكل

ع اآلخريف، أك الغرباء كلذلؾ يسمى ىذا النكع بقمؽ الثاني مف العاـ األكؿ كيككف بسبب عدـ االئتبلؼ م
لككنو يبحث عف الراحة كاالستقرار كيشعر  ،الغرباء كتككف االستجابات ىنا عمى شكؿ ردكد أفعاؿ حذرة

ـ لو عندما يتعرض لرؤية األشخاص اآلخريف كتككف ردكد األفعاؿ عمى شكؿ باألمف مف خبلؿ احتضاف األ
، نيا عبارة عف خكؼأالمرحمة عمى حاب كتفسير جميع ىذه األفعاؿ ضمف ىذه صراخ كحركات كمحاكلة االنس

كيميؿ خجؿ الخكؼ إلى التضاؤؿ عند بمكغ أك نضج الطفؿ كبعد عدة تكرارات لكجكه الغرباء ف نيـ ال يشكمكف 
كال يستدعكف أم استجابات لمخكؼ فيما يخص ، تيديدان فيما بعد حيث يصبحكف مف األشخاص الم لكفيف

ف الطفؿ يبدأ بتطكير سمككيات تدفعو لمتغمب عمى الخكؼ كالتخمص مف التيديد أعف  فؿ، فضبلن الط
كلكنو  كاستمرارية خجؿ الخكؼ إلى مراحؿ عمرية متقدمة كلكف ال يرافؽ ىذا الخكؼ بمظاىر االنزكاء كالبكاء

مف مرحمة الرشد يككف عمى شكؿ مشاعر مكبكتة كاالبتعاد عف عممية التفاعؿ االجتماعي كىذا يككف ض
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عف التفاعؿ بسبب ما تعد لو مف سمكؾ اجتماعي كضغط القيـ  كابتعادان  كثر التزامان أكلذلؾ نجد األنثى 
  (.Bruch , 1995 , p 63االجتماعية  )

مف األسباب األخرل أمر  ز الخجؿ الناشئ مف الخكؼ عف غيرهإف عممية فصؿ أك تميي "Bussباس"يقكؿ 
ف تككف متشابية كالتي تكفؿ التحفيز العصبي لمجياز أاؿ التي مف الممكف صعب ال بسبب ردكد األفع

إلى الخكؼ لكي  لصدر الذم أدتحديد سبب ىذا الخجؿ كما ىك الماكم إذ أف التمييز يككف مف خبلؿ السمبث
 ىما: القمؽ عمى أساسيف  Bussعمى ذلؾ يميز باس  تظير أعراض الخجؿ كبناءن 

مريض أك مكقؼ اختبار يرة مثبلن عندما يكجد لدل الشخص كأمثمتو الحياتية كث. القمؽ الناشئ مف المكقؼ 1
 الخ.…
 ىذه المرأة إلى مكقؼ ت ىب مباشر القمؽ الناجـ عف ت ىب مباشر مثؿ االستعداد لعممية التفاعؿ كتعريض. 2

 .(Buss , 1986 , pp 40-44) مثؿ االستعداد إللقاء كممة في مكقؼ اجتماعي
  :لمرتبط بالشعور بالذاتالخجل ا (ثانياً 

نو ىك الذم ييتـ بيػا رم عف غيره مف الكائنات األخرل ألف يتصؼ بيا المجتمع البشأإف الذات سمة يكاد 
، كيظيػػر ىػػذا الشػػعكر عنػػد اإلنسػػاف مػػف المكاقػػؼ الضػػاغطة التػػي يتعػػرض ليػػا كمػػف ىػػذه الضػػغكط كيطكرىػػا

مػػف خػػبلؿ المكاقػػؼ المحرجػػة ، كقػػد ال تكػػكف جميػػع المكاقػػؼ االختياريػػة المفاجئػػة ، كعميػػو يكػػكف خجػػؿ الػػذات 
مكاقؼ اإلحراج تؤدم إلى تككيف الشعكر بخجؿ الذات كمنيا محاكلة بعض األفراد كمنيـ المرأة تجنب الظيكر 

ف أالعمني كالذم يتطمب االستعداد كاالنتباه كاألناقة كعميو فالمرأة عندما تككف تحت المجير االجتماعي فيجب 
، كلذلؾ أم خط  يعرضيا إلى االنتقاد تحػاكؿ المػرأة تجنبػو ذلػؾ ككنيػا محػط اىتمػاـ ستكل راؽيككف السمكؾ بم

 (.Bruch , 1986 , p 186اآلخريف )

 أف الكائف البشرم الذم Bussض يتعرض إلى احمرار الكجو حيث يفتر ف الكائف البشرم كحده الذم إ
الذات االجتماعية مثؿ ىذا اإلدراؾ العاـ لمذات لذاتو بكصفو مكضكعان اجتماعيان كالذم يمتمؾ  ان يككف مدرك

ف اآلخريف يراقبكنيـ أمتنشئة االجتماعية كالتدرب عمييا، فاألطفاؿ يتعممكف يظير ليككف صفة عامة كشاممة ل
كمستمرة فيـ يراقبكف مظيرىـ كأساليبيـ في التعامؿ كسمككيـ االجتماعي كبعد عدة سنكات مف  بصكرة دائمة

لجكانب مبلحظات  ف يككف مدركان أالطفؿ بتطكير اإلدراؾ االجتماعي البلـز كمف المحتمؿ  ىذا التدريب يقكـ
مكضكعان اجتماعيان غير مكجكد  ااآلخريف كافة التي تسير باتجاه ىذا الميؿ إلى التركيز عمى الذات بكصفي
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لقدرات المعرفية لدل الطفؿ الرضيع بسبب االفتقار إلى التدريب عمى المعايير االجتماعية ككذلؾ ضعؼ ا
ف أكلدل الراشديف، إذ  الضركرية لمطفؿ الرضيع كالمكجكدة فقط لدل األطفاؿ الذيف يككنكا في أعمار متقدمة

ف لآلخريف آراء إنيـ ال يعرفكف أالطفؿ ال يمتمؾ تقديرا لذاتو كىك ال يفيـ أك يميز بيف المشاعر المؤثرة كما 
مة تبدأ بالتطكر في السنة الرابعة أك الخامسة مف العمر ىنا يتمكف . إف ىذه العمميات المعرفية المتقدمختمفة

  .الناستظير أماـ  أالالطفؿ مف الشعكر بنفسو كجزء مف المجتمع كيفيـ أف بعض المشاعر أك الميكؿ يجب 

(Buss , 1986 , pp  43-45) 

 الذاتي:اإلجتماجية واالتجاه إلى االنعزال  نظرية الحساسية . ت

تجاه لبلنعزاؿ الذاتالخجؿ ىك حساسية اجتم فأ Ishiyamaيرل إيشياما    ، حيث أف معظـ ياعية قمقة كا 
 يجد شخص آخر لديو نفس الصعكبة الت ف مشاكميـ فريدة، كأنو اليك ب االعتقاد الناس الخجكليف يميمكف إلى
ف ألى إ ركيشي ف ذلؾ قد يرجع إلى نزعة ذاتية خاصة بيف الناس الخجكليف،أكانت لدييـ، كيشير ايشاما 

 يلخجؿ اآلخريف لككنيـ مفرط لى ككف الناس الخجكليف أقؿ إدراكان إقد يرجع  يالذات ياالتجاة التخصص
 يسبب خجميـ إلى شخصياتيـ كبالتال الحساسية تجاه الخجؿ الخاص بيـ، كقد ينسب األشخاص الخجكليف

 ( 84 ،ص2113العظيـ، نفسيـ .)عبد يقممكف مف ثقتيـ ب

 القمق:  يل الذاتنظرية انشغال البا . ث

القمؽ ك ستجابة لمكاقؼ اجتماعية ك ، يؿ ىك قابمية النشغاؿ الباؿ الذاتأف الخج Crozierيرل كركزير  
 ربماتقدير الذات المنخفض  ملمخجؿ فاألفراد الخجكليف ذك  ىامان  ميدده، ككصؼ تقدير الذات باعتباره مككنان 

مف  يات االجتماعية كمف التقييـ السمبإلى الميار  يف مف االفتقارفائخالمكاقؼ االجتماعية  ييدخمكف ف
 (p1979  W.R. ،Crozier,960)  اآلخريف.

        :الخجل االجتماجية نظرية . ج

إطار ىذه النظرية يعرؼ الخجؿ ب نو تكتر ككبت يزداد عندما تككف مع اآلخريف كالخجؿ ليس مجرد  dؼ
ندماج أك الحاجة إلى التكاجد مع الناس كيشير ئلتعرؼ االجتماعية ب نيا تفضيؿ ل اجتماعية منخفضة عندما

  (Cheek, J.M. & Buss, C.K, 1981,p330) تشيؾ كبص  إلى كجكد عنصر كراثى فى الخجؿ .
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كره سبابو كتطؾ اتجاىات مفسرة لظاىرة الخجؿ كأ( أف ىنا26 ،ص1999كما أكضحت مايسة النياؿ )ك 
 :  يكمف أىـ ىذه االتجاىات ما يم

 ي:مالتحمي االتجاه -

إتصاؼ الخجكؿ بالعدائية عف  ضكء انشغاؿ األنا بذاتو لي خذ شكؿ النرجسية، فضبلن  يكيفسر الخجؿ ف
 .كالعدكاف

  ي:التعمم االجتماج اتجاه -

كيمنع فرصة تعمـ  ييفسر أنماط مف السمكؾ االنسحاب مكالذ يلقمؽ االجتماعإلى االخجؿ  يعزمكفيو 
، يالمكقؼ االجتماع يشكؿ تكقع الفشؿ ف ياقب معرفية تظير فكيمتد ليككف عك الميارات االجتماعية، بؿ 

 مف قبؿ اآلخريف كميؿ مزمف لتقكيـ الذات تقكيمان سمبيان. يكحساسية مفرطة لمتقكيـ السمب

  ياألسر ي البيئ االتجاه -

يرجع البعض الخجؿ إلى عكامؿ بيئية أسرية متمثمة فيما يمارسو الكالداف مف أساليب معاممة كالحماية 
لتفاقـ الخجؿ لدل الطفؿ حيث يثير  منب التيديد الدائـ بالعقاب المؤدزائدة لمطفؿ كالنقد المستمر إلى جاال

 (26 ،ص1999)النياؿ، البيئة. إدراؾالخجؿ كيثار عف طريؽ 

ف الخجؿ متفقاف عمى أ Bussكباس  Zimbardoمباردك يز  مف خبلؿ ما تـ عرضو نبلحظ أف كبلن مف
ف أعمى ك لخكؼ الذم تسببو المثيرات االجتماعية كالتي تشكؿ تيديدان انفعاليان لمشخص ىك أحد أشكاؿ القمؽ كا

الخجؿ ىك استجابة سمبية يمر بيا الفرد في المكاقؼ االجتماعية كيعكد ذلؾ إلى األفكار الخاطئة التي يحمميا 
الداخمي دكر في تعمـ ف األفكار التي يحمميا عف نفسو كالمحيطيف بو كلحديثو أالفرد عف ىذه المكاقؼ إذ 

كاقؼ كاختيار إنما لو دكر فعاؿ في فيـ الم ان أك متمقي ان السمككيات اإليجابية أك السمبية فالفرد ليس سمبي
 ، كذلؾ يترابط مع االتجاىات المفسرة لمخجؿ.السمككيات المناسبة
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 السيكودراما: ثانيًا:
 :تمييد

الػػذم يسػػتخدـ التمثيػػؿ فػػي حػػؿ المشػػكبلت  ينفسػػشػػكؿ مػػف أشػػكاؿ العػػبلج ال Psychodramaالسػػيككدراما 
كىػي  dramaأم نفسػي كاآلخػر درامػا  Psychoالنفسية، كيتككف مصػطم  سػيككدراما مػف شػقيف األكؿ سػيكك 

كمعناىا " أنا أفعػؿ ، أنػا أناضػؿ"، كفػي الػدراما أم فػي الفعػؿ كالنضػاؿ Drao كممة مشتقة مف الكممة اليكنانية 
(، 31ص ، 1997عػف طريػػؽ معاناتػو النفسػية كاإلنفعاليػػة فػي أثنػاء التمثيؿ)سػػميد،يكتشػؼ الفػرد الحيػػاة كالػنفس 

كمػف خػػبلؿ الػػدراما يمكػف لمفػػرد تحريػػر شخصػيتو كالتنفػػيس عػػف مشػاعره، إذ تكػػكف ىػػذه المشػاعر مكبكتػػة، كىنػػا 
 ،1998 يتحقؽ اليدؼ مف الدراما كما حدده "أرسطك" كىػك أنيػا تطيػر المشػاعر مػف خػبلؿ التنفػيس عنيا)ريػد،

عػػػػػػػػرؼ نفسػػػػػػػػؾ" فنبػػػػػػػػدأ فػػػػػػػػي تكػػػػػػػػكيف تمثػػػػػػػػيبلت عمنػػػػػػػػا نقتػػػػػػػػرب مػػػػػػػػف المقكلػػػػػػػػة القديمػػػػػػػػة "اكالػػػػػػػػدراما تج (،23ص
Representations  كاعية ككذلؾ مماثبلتSimulations  كاعية خاصة بذاتنا كب ىدافنا ككذلؾ عبلقػة ىػذه

  .(347ص ، 2111 الذات كاألىداؼ ب فعالنا ثـ بالعالـ الذم نعيش فيو )عبد الحميد،

لفعػػؿ الػػدرامي ككنػػو كالرمػػاد يخفػػي تحتػػو النػػار التػػي تعػػيش فييػػا الشخصػػية قبيػػؿ التعػػرؼ ككشػػؼ المسػػتكر كا
عنيػػا إلػػى حػػاؿ التعقيػػد ثػػـ اإلنفػػراج أك الحػػؿ، كيكػػكف الفعػػؿ المقصػػكد ىنػػا ىػػك فعػػؿ إكتشػػاؼ البطػػؿ )المػػريض( 

مى تفيـ أكثػر لفرد يحصؿ عالمعالجة الدرامية مبنية عمى فرضية مؤداىا :أف اف (،59، ص 2111لذاتو.)سعد،
تيحت لو الفرصة أف يحتؿ مكاقؼ متعددة مػف حياتػو، كبالتػالي ممكػف أف يخمػؽ درامػا تمثػؿ ألممؤثرات عميو إذا 

كالػدراما النفسػية كالػدراما االجتماعيػة ىػي نمػاذج  ،مػع مكاقػؼ أخػرل فػي بيئتػو تمثيميػاالمكاقؼ في الحياة كيعيػد 
ؤلفػػراد لتمثيػػؿ أحػػداث ليػػا تػػ ثير ميػػـ فػػي حيػػاتيـ، كينتقػػي شػػخص لتمثيػػؿ مػػف اإلرشػػاد الجمػػاعي تتػػي  الفرصػػة ل

 فػػػيليػػػـ تػػػ ثير  الشخصػػػية الرئيسػػػية، بينمػػػا يقػػػـك أفػػػراد آخػػػركف مػػػف المجمكعػػػة بػػػ داء أدكار األشػػػخاص الػػػذيف
 .(282ص ، 1887)العاسمي، أما باقي المجمكعة فيككنكف الجميكر ،الشخصية الرئيسية

التمثيميػة النفسػية، أك تمثيميػة المشػكبلت النفسػية، أك اإلرشػاد بالتمثيميػات النفسػية  فالتمثيؿ النفسػي المسػرحي أك
شػكؿ تعبيػر حػر فػي  عمػىمف أشير أساليب اإلرشاد الجماعي، كىك تصكير تمثيمي مسرحي لمشػكبلت نفسػية 

  (.282ص ، 1888زىراف،) الذاتي ستبصارمكقؼ جماعي، يتي  فرصة التنفيس االنفعالي التمقائي كاال
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 :المبادئ كالمفاىيـ التي قامت عمييا السيككدراما  -1
خمسػػػة مفػػػاىيـ أساسػػػية ىػػػي: ب "مكرينػػػك"المبػػػادئ كالمفػػػاىيـ التػػػي قامػػػت عمييػػػا السػػػيككدراما كمػػػا حػػػددىا تتحػػػدد 

 . ستبصارالتمقائية كاإلبداع، المكقؼ، الب عػد، التطييػر، كاال

 :Spontaneity and Creativityواإلبداع  التمقائية (1
أف اإلبػػداع طاقػػة كامنػػة تحتػػاج إلػػى مػػا يػػدفعيا كيحركيػػا، كمػػا يػػدفعيا ىػػي التمقائيػػة فيػػي المبػػدأ  "مكرينػػك" يؤكػػد

األساسػي الػذم تقػػـك عميػو السػيككدراما كالتػػي يعرفيػا ب نيػا "االسػػتجابة لممكاقػؼ الجديػدة بطريقػػة مناسػبة، كاالسػػتجابة 
 أكجو لمتمقائية:ثبلثة  "مكرينك"لممكاقؼ القديمة ب ساليب جديدة " كيحدد 

  األكؿ تككف فيو االستجابة غير كافية لممكقؼ، فاألطفاؿ عمى سبيؿ المثاؿ يندفعكف بالتمقائية كلكف قيمة
 اإلبداع لدل استجاباتيـ غير مؤكدة بمقارنتيـ بعالـ البالغيف.

 ؿ االنطباعات الثاني أف تككف االستجابة التمقائية كافية لممكقؼ، كلكنيا تفتقر اإلشارة إلى اإلبداع مث
 لؤلداء الككميدم لممكقؼ الذم يحتكم عمى بعض الضحكات.

  الثالث كىك الذم يحتكم عمى درجة كبيرة مف اإلبداع المتنكع كالعبقرية فتككف االستجابة فيو كافية
كمصاحبة لسمك الشخصية، كىنا يككف اإلبداع، كتككف النتيجة شكبلن مف أشكاؿ التمثيؿ أك مقطكعة مكسيقية 

أك مكضكع فني، فتككف النتائج محتكية عمى شيء ما جديد نتيجة التمقائية  قطكعة مف قصيدة، أك قصة،أك م
كىذا ما بنى عميو مكرينك نظريتو في السيككدراما، حيث االعتماد  ،(p 76 ،1975 ،Moreno) الحقيقية.

 عمى التمقائية في التمثيؿ كعدـ التقيد بنص مكتكب.

 :Situation الموقــف (2
أف المقصػػكد بػػالمكقؼ ىػػك حالػػة "ىنػػا  Greenberg,Iraجرينبػػرج ايػػرا بػػو المكقػػؼ السػػيككدرامي كتؤكػػد  ي قصػػد
كفيو تتبلشى حكاجز الزماف، كالمكاف، عند ذلؾ ف ف كؿ شيء عمى خشػبة المسػرح السػيككدرامي يحػدث  كاآلف"

ممسافات الجغرافية، فكؿ مػا ، ال يكجد مستقبؿ في المكقؼ السيككدرامي، كال معنى لىنا كاآلف، فبل يكجد ماض  
يحػػدث يكػػكف فػػي حاضػػر المػػريض سػػكاءن مشػػكبلت الماضػػي أك مخػػاكؼ المسػػتقبؿ تحػػدث جميعيػػا "ىنػػا كاآلف" 

 (p،1975 ، Greenberg  17حتى تككف التمقائية حقيقية كيستطيع المريض حؿ مشكمتو. )
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 :Teleالُبعــد  (3
أم بعيػدان،  Farيمشػتقة مػف كممػة إغريقيػة تعنػعمػى أنيػا  Teleمعنػى الكممػة  Greenberg "جرينبرج"تكض  
التػ ثير عػف ب عػػد، كتؤكػد أف التػ ثير عػػف ب عػد ي خػذ مكانػان كجػػزء مػف التمقائيػة بػػيف شخصػيف أك أكثػر مػػف  كتعنػي

الناس في المكاقؼ السيككدرامية، كتؤكد أف مكرينك عرفيا عمى أنيا شعكر فرد تجػاه فػرد آخػر كيكضػ  مكرينػك 
بيف شخصيف: "العيف في العػيف، كالكجػو فػي الكجػو، كاآلف عنػدما نكػكف قػريبيف مػف بعضػنا ذلؾ بمثاؿ المقابمة 

ينيػػؾ، كأنػػت سػكؼ أنتػػزع عينيػؾ، كأضػػعيا بػدالن مػػف عينػي، كأنػػت سػػكؼ ت خػذ عينػػير لػؾ، عندئػػذ سػكؼ أراؾ بع
 .(Kipper, &Hundal, 2003, p 175)سكؼ تراني بعيني أنا"

 :Catharsisالتنفيس أو  التفريغ (4
بالمشكمة كي يمكػف حميػا  استبصاركصكالن إلى  ييس أك التفريغ ىك اليدؼ الذم ينشده العبلج السيككدرامالتنف

التطيير ف(، 103ص ، 1994 ،)ىيمتكف التنفيس الذم يؤدم إلى التطيير ىك ىدؼ الدراما عمكمان ك كعبلجيا، 
 (.20ص ، 2000 ،يحدث بفعؿ المسرح مف خبلؿ التفريغ االنفعالي)كيمسكف

 :Insight تبصاراالس (5
يمثؿ الخطػكة المنطقيػة التاليػة لمتنفػيس، كيحػدث عنػدما يقتػرح  ستبصارأف اال Greenberg "جرينبرج"تؤكد    

بعض ػاىدكف بعض األدكار التي تحدث عمى خشبة المسرح السيككدرامي، كيشارككف فييا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالممثمكف كالمش
 pائي)ػػػػػػػػس الفجػػػػػػػػػػػػػنك بالحػكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ما يعرفو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى حاضره،ػكب ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػكمة البطػػتبطة بمشمر ػال يـػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكمػػػمش

19  ،1975،Greenberg)،  يتكسػػػط عمميػػػة حػػػؿ  ستبصػػػارالعديػػػد مػػػف السػػػيككلكجييف فػػػي أف االكال يختمػػػؼ
 ف حميػػا، كيتفػػؽ مػػع ذلػػؾ حامػػد زىػػراف حيػػث فػػي العػػبلج بالسػػيككدراما يحػػدث التنفػػيسالمشػػكمة، كبدكنػػو ال يمكػػ

 (.290ص  ، 1997زىراف،ذاتي في مكقؼ جماعي ) استبصاراالنفعالي التمقائي الذم يتبعو 

 السيكودراما: جناصر  -2

ؤتي ثمارىػا تتككف السيككدراما مف مجمكعة مف العناصر التػي تتكامػؿ فيمػا بينيػا حتػى يمكػف أف تػنج  كتػ    
سػػػكاءن فػػػي مجػػػاؿ العػػػبلج كاإلرشػػػاد أك فػػػي مجػػػاؿ التربيػػػة كالتػػػدريب. ىػػػذه العناصػػػر كمػػػا اتفقػػػت عمييػػػا مختمػػػؼ 

 الكتابات كالدراسات التي تناكلت السيككدراما ىي:
 



 اإلطار النظري                                                          الثانيالفصل 

24 
 

 )المعالج(: المخرج (1

كجو، فيطمؽ عميو يكجد العديد مف تسميات المعالج في السيككدراما منيا: الم عالج ، الم خرج ، الم رشد ، كالم  
عمػى تنقيػة  -في أثناء األداء الػدرامي -الم رشد كيؤكد أف دكره األساسي ىك مساعدة األطفاؿ كبلرؾ مكستاكس

مشػػاعرىـ كأحاسيسػػيـ، كدكره ميػػـ فػػي تقبػػؿ األطفػػاؿ ألنفسػػيـ، كمػػا يتعػػيف عمػػى المرشػػد أف يسػػم  لمطفػػؿ بػػ ف 
 ،1997،ناف لمشاعره كانفعاالتو الداخمية الحبيسة)مكستاكسيعبر عف مشاعره تعبيران كامبلن كتامان كي يطمؽ الع

كيطمػػػػؽ عميػػػػو جيمػػػػدارد المرشػػػػد المعػػػػالج، كفػػػػي أثنػػػػاء الػػػػدراما يسػػػػتطيع المرشػػػػد المعػػػػالج أف يتػػػػدخؿ  ،(302ص
لمسػػاعدة األطفػػاؿ عمػػى الفيػػـ كالعمػػؿ مػػف خػػبلؿ نقاشػػيـ كمػػا يصػػدر مػػنيـ، كبػػذلؾ يحػػدث التغييػػر، كىػػك الػػذم 

 –كىػي عمميػة مسػتمرة مػف جانػب المعػالج  Warm-upة كدكره األكؿ ىػك عمميػة التييئػة يكجو الجمسة العبلجي
أنػو ينبغػي أال يبػدم المخػرج  إلػى ،(,p 141 1997,  Geldard) المخػرج باإلضػافة إلػى المسػاندة كالتعػاطؼ

دكر السػػػمطة فػػػي الجمسػػػة، كلكنػػػو يعمػػػؿ عمػػػى جعػػػؿ  يمثػػػؿ)المعػػػالج( تفسػػػيرات لفظيػػػة أك يشػػػعر المػػػريض أنػػػو 
التكاصؿ حيان كمستمر بينو كبيف المريض مف ناحية، كبيف ما يجرم عمى خشػبة المسػرح كالجميػكر مػف ناحيػة 
أخرل، كما عميو أف يفيػـ جيػدان مشػكمة العميػؿ كأزمتػو كيحػاكؿ أف يسػتخرج مػف المػريض كػؿ دكافعػو كانفعاالتػو 

التمثيػؿ، كالمخػرج )المعػالج( مسػؤكؿ المضطربة مف خبلؿ السمككيات التمقائية التي يصدرىا المريض في أثنػاء 
، كأف يغيػػر مػػا يشػػاء مػػف المػػؤثرات حسػػب الحاجػػة عػػف كػػؿ مػػا يحػػدث فػػي الجمسػػة، كلػػو أف يضػػيؼ أك يحػػذؼ

 (p112 ،1996 ،Mitchel المشاىد أك يبدؿ األدكار كمما الح لو تفسير جديد. )

األداء التمثيمػػػي، كلػػػذا ف نػػػو المخػػػرج أك المرشػػػد ىػػػك قائػػػد المجمكعػػػة السػػػيككدرامية إذ يسػػػاعد فػػػي تكجيػػػو ك 
 منكط ب داء بعض المياـ.

 وتتمحور تمك الميام فيما يمي:

 .بناء العمؿ الجماعي في إطار مشترؾ يتناسب مع مناخ المجمكعة 
 .إيقاظ الحدث التمثيمي كالتعامؿ مع أعضاء المجمكعة العبلجية 
  كمبلحػػػػظ فػػػػي العمميػػػػة لعػػػػب أكثػػػػر مػػػػف دكر فػػػػي العمػػػػؿ السػػػػيككدرامي إذ أنػػػػو منػػػػتج كعامػػػػؿ مسػػػػاعد

 السيككدرامية ككذلؾ يختار البطؿ )المريض(.
 .خمؽ جك مبلئـ كبناء تبلحـ بيف أفراد المجمكعة السيككدرامية 
 عداد الجيد لؤلداء كالمكاف أك خشبة المسرح.يقـك باإل 
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 .يساعد األنكات المساعدة عمى القياـ بدكرىا 
 .يحدد كقت كمكاف المشيد أك الجمسة 
 لمريض( الفرصة الكاممة إلظيار التمقائية كالتنفيس.يمن  البطؿ )ا 
 .يساعد المجمكعة عمى التغذية الراجعة 
  يقػـك بعمميػة إغػبلؽ الجمسػة بيػدؼ خمػؽ تكامػؿ لممػادة الممثمػة فػي الجمسػة لػدل البطػؿ كالمجمكعػة مػػع

 (79-78 ص ،2004عمي، تحديده ألنماط القضايا األساسية في األداء التمثيمي في بداية الجمسات.)
 خصائص المعالج الجيد:

  أف يككف ذا طاقة انفعالية، مرنان، متكاضعان، أمينػان، شػجاعان إذ يفعػؿ مػا يعتقػد أنػو صػكاب بحمػاس، مػع
 اتسامو بالشفقة كركح الدعابة كالمرح كالصبر.

 التخيؿ. أف يككف لديو حب استطبلع كقدرة عمى 
 ؾ أف تكػػكف لديػػو القػػدرة عمػػى إيقػػاؼ البطػػؿ أف يػػدرؾ متػػى ينيػػي األداء التمثيمػػي بنيايػػة سػػعيدة، ككػػذل

عادتو لؤلداء مرة ثانية.  )المريض( كا 
 
 :Patientأو الشخصية المحورية أو المريض  Protagonist البطـل (2

البطػػؿ أك المػػريض ىػػك الشخصػػية المحكريػػة، كىػػك الػػذم يقػػـك بػػ داء الػػدكر الرئيسػػي عمػػى خشػػبة المسػػرح، 
يككف ىك نفسو كأف يصكر عالمو الخاص، كليس المطمكب منو أف  المطمكب مف المريض أك بطؿ الركاية أفك 

ػدد Actorيككف ممثبلن  ، ذلؾ أف الممثؿ مجبر عمى التخمي عف شخصيتو الحقيقية لكي يتقمص الدكر الذم ح 
لو، كلممريض مطمؽ الحرية في أف يعبر عف نفسو كيفما شاء، كأف يقكؿ أك يفعؿ كؿ ما يخطر عمى بالو دكف 

الكسػائؿ المفظيػة كغيػر المفظيػة عمػى بىك المقصكد بالتمقائية، كيشمؿ ىػذا التعبيػر الحػر عػف الػنفس قيكد، كىذا 
البػػد أف يسػػم   ، ك ( ,p186  Moreno, 1975حػػد سػػكاء، كىػػذا مػػا يػػؤدم إلػػى التنفػػيس عػػف طريػػؽ التمثيػػؿ)

مػؽ كفيمػان أكبػر لنفسػو، لبطؿ الركاية أف يتحرؾ داخؿ المستكيات األكثر عمقان في مشكمتو كأف يحقؽ إدراكػان أع
(، كيجػػب أف يكػػكف المعػػالج فطنػػان فػػي إسػػناد الػػدكر 174 ص ،1999،كىػػذا مػػا يحقػػؽ الفائػػدة العبلجية)سػػميماف

الرئيسي إلى المريض، كيجب عمى المعػالج االنتبػاه فػي أف يػدفع المػريض مػرة كاحػدة إلػى تمثيػؿ مكقػؼ عنيػؼ 
تػدرج المػريض فػي القيػاـ بػاألدكار اليينػة التػي ال يخشػى مػف بو فكران خكفان عمى احتماؿ انيياره لػذلؾ يجػب أف ي

 ،ت ثيرىا االنفعالي عميو حتى إذا ما قاـ بيا بنجاح تشجع كتدرج في القيػاـ بػ دكار يمثػؿ فييػا مكاقػؼ أكثػر عنفػان 
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أف كالمطمكب أف يسمؾ المسترشد بحرية كأف يستغرؽ في الدكر استغراقان تامان، كمف أىـ ما يجب مراعاتو أيضان 
يتػكافر لػدل المػريض الػدافع القػكم لمقيػاـ بالػدكر المطمػػكب مثػؿ الحاجػة لمػتخمص مػف القمػؽ أك اإلحبػاط أك حػػؿ 

 (394ص ، 2008الصراع في مكقؼ يشبو مكاقؼ الحياة الكاقعية)العاسمي،

 :Auxiliary Egosالمساجدة  األنـوات (3
لمكجػػكديف مػػف المشػػاىديف الػػذيف يقكمػػكف األنػكات المسػػاعدة ىػػي فريػػؽ المعػػالجيف المسػػاعديف، أك الممثمػػيف ا

زمبلء المريض كالذم يمثؿ البطؿ الرئيسػي حيػث ـ ػػػػػػػػػػػػى كأب عادة تمثيؿ دكر المريض أك أشخاص في حياتو، 
مسة العمنيػػة ػػػػػػػػيشػػترككف مػػع المػػريض فػػي أداء المكاقػػؼ الدراميػػة كيقػػـك ىػػؤالء بػػدكر األعضػػاء الغػػائبيف عػػف الج

)زىراف، ي حياة المريض )كاإلخكة، الزكجة، األصدقاء، المعمـ، األب(.ػػػدكران ميمان ف غمكفشكيتعذر حضكرىـ كي
 .(292ص، 1997

 األنكات المساعدة ىي امتداد لدكر المعالج في المكقؼ العبلجي كتتمثؿ كظيفتيا في:ك 

 تسييؿ كتيسير عرض المشكمة. .1
تجسيد المكاقؼ بيف الشخصية كتجسيد ت كيد المغزل المراد مف المكقؼ الدرامي كتقكيتو مف خبلؿ  .2

 ىذه المكاقؼ مف كاقع خبراتيا الخاصة.
 القدرة عمى إحداث تغيير كاض  كتمقائية أكبر لمبطؿ. .3
 أداء دكره بالتزاـ كؿ فرد بدكره. إبافالحد مف تشتت البطؿ كالتركيز  .4
لمظػػكاىر  اتسػػاع مجػػاؿ حركػػة الشخصػػيات كتفاعميػػا كسػػرعة نمػػك العمميػػة العبلجيػػة كانتشػػار أكبػػر .5

 .المطركحة كبذلؾ يتحقؽ قدر أكبر لمكضكعية العبلج
 االستجابة لمطالب البطؿ كمتطمبات المكقؼ الدرامي. .6
 .مساعدة المريض عمى فيـ بعض أفكاره كالتعبير عما يريده  .7

ىػػذا كيػػرل ضػػركرة تجػػانس أفػػراد الجماعػػة العبلجيػػة كبطػػؿ الركايػػة أك الشخصػػية المحكريػػة فػػي مسػػتكياتيـ 
لكظيفػػة التػػي سػػكؼ يقكمػػكف بيػػا، ككػػذلؾ خمػػؽ المنػػاخ المبلئػػـ لتطػػكر كتحسػػف ىػػذه المسػػتكيات مػػف مػػف حيػػث ا
كقػػد ي خػػذ المعػػالج أحػػد األدكار لتجسػػيدىا مشػػاركان ألفػػراد ، (195-194 ص ص ،1999سػػميماف، ) الكظيفػػة.

مػػف يقػػـك أنػػو حينمػػا يختػػار المػػريض " جرينبػػرج"كتػػرل ، (293ص ، 1997)زىػػراف، الجماعػػة العبلجيػػة كالبطػػؿ
بتمثيؿ الشخصػيات الميمػة فػي حياتػو ف نػو يراعػى كجػكد تشػابو بػيف ىػذه الشخصػيات كمػف يمثميػا مػف األنػكات 
نمػػػا يكػػػكف  المسػػػاعدة كلػػػيس مػػػف الضػػػركرم أف يكػػػكف ىػػػذا التشػػػابو فػػػي السػػػف أك الجػػػنس أك التكػػػكيف البػػػدني، كا 
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ؿ دكر أمػػو التػػي تتسػػـ صػػارمان لتمثيػػ التشػػابو مػػف حيػػث رؤيػػة المػػريض الذاتيػػة ليػػذه الشخصػػية فقػػد يختػػار رجػػبلن 
سػػتبداد كمػػف ىنػػا فػػ ف إختيػػار المػػريض لتمػػؾ األنػػكات المسػػاعدة يمكػػف أف يكػػكف بدايػػة الخػػيط الػػذم بالتسػػمط كاال

 (,p 25  Greenberg, 1975يكصؿ المعالج لفيـ المشكمة الحقيقية لممريض. )
 :Audience الجميور (4

ا مف العناصر الجكىريػة لمسػيككدراما، ال ينبغػي النظػر إلػى الجميكر أك المشاىدكف أك جماعة السيككدرام
نما يتعيف النظر إلييا رمجرد جميك  بكصفياجماعة السيككدراما   –كجماعػة عبلجيػة  –أف سػمككياتيا  عمى، كا 

ب داء أدكارىا في الحيػاة الكاقعيػة، ىػذه الجماعػة يمكنيػا إحػداث التغييػر  تقكـنعكاسان لمنماذج األصمية التي اتعد 
(، حيػػث يؤكػػد مكرينػػك أف الجميػػكر ىػػك مجمكعػػة الحاضػػريف أك 167ص ، 1999،فػػي سػػمكؾ أفرادىا)سػػميماف

المشاىديف كىك يعمؿ عمؿ الجكقة )الككرس( في المسرح الكبلسيكي، فيك يمثؿ الرأم العػاـ بالنسػبة لممػريض، 
حتجػاج العنيػؼ تعكػس مػدل يف الضػحؾ أك المػزاح المطيػؼ أك االف استجاباتو أك تعميقاتو التي تتراكح بػإحيث 

قبػػػكؿ المجتمػػػع أك رفضػػػو لمػػػا يصػػػدر عػػػف البطػػػؿ )المػػػريض( مػػػف قػػػكؿ أك فعػػػؿ، ككممػػػا كػػػاف شػػػعكر المػػػريض 
بالكحػػػدة طاغيػػػان، اشػػػتدت حاجتػػػو داخػػػؿ الجمسػػػة إلػػػى جميػػػكر يفيمػػػو كيتقبمػػػو، كمػػػف ناحيػػػة أخػػػرل فػػػ ف البطػػػؿ 

ل نفسػػػو فػػػي المػػػريض، كيػػػرل فػػػي )المػػػريض( يصػػػكر أك يعكػػػس مػػػا يػػػدكر فػػػي نفػػػكس الجميػػػكر، فػػػالجميكر يػػػر 
( ، كتػرل جرينبػرج أف ,p105 Moreno, 1951) المػريض نائبػان عنػو أك ممػثبلن لػو يعبػر عنػو كينطػؽ باسػمو

إدراكيػـ أنيػـ بحاجػة لمعػبلج النفسػي غيػر المتػاح  جميكر المشاىديف يككنكف مف المرضػى الػذيف يشػترككف فػي
 خط  مكجكد لدييـ، فيشترككف في أعراض كاحدة جميعان. ليـ، كما أنيـ يشترككف في معرفتيـ بكجكد شيء ما

 (p 473  1975, Greenberg,) 

 :The Stageالمسرح  خشبة (5

مسػرح بػبل سػتائر أك  يالمسػرح السػيككدرامك ي قصد بخشبة المسرح المكاف الػذم يجػرم فكقػو العمػؿ الػدرامي، 
 غيػر المتعممػة، كقػد يكػكف فػي أم مكػاف مفتػكحككاليس، يسم  لمممثؿ أف يكػكف تمقائيػان فػي أداء أدكاره التمقائيػة 

دعػػػػاءات ا يطمػػػػؽ عميػػػػو االاألطفػػػػاؿ عمػػػػى المسػػػػرح يعممػػػػكف عمػػػى تقميػػػػد مػػػػك (، 196ص ، 1974،)عبػػػد القػػػػادر
يمكػػف ترتيػػب منطقػػة دائمػػة لمتمثيػػؿ بحجػػرة الدراسػػة، عمػػى ىيئػػة ك (، 145ص ، 1997 ،حسب)سػػميدبالمظيريػػة 

خ أك حجػرة نػكـ ألنيػا أكثػر المنػاطؽ شػيكعان لػدل األطفػاؿ كذلػؾ منطقة أزياء أك منطقة تػدبير منزلػي مثػؿ مطػب
لتشجيعيـ عمى تمثيؿ األدكار الم لكفة لؤلسرة، كيمكنؾ مف كقت آلخػر ترتيػب منطقػة تمثيػؿ بشػكؿ مؤقػت مثػؿ 

 (.125ص ، 1998 ،محؿ بقالة أك محؿ أحذية، أك مكتب بريد )صبحي
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راما ينبغػػػي أف يخمػػػك مػػػف التعقيػػػد كالشػػػكؿ التقميػػػدم لسػػػيككدالػػػذا فػػػ ف المسػػػرح الػػػذم يمػػػارس عميػػػو األطفػػػاؿ 
جتماعيػػة، كػػي نجنػػبيـ مخػػاكؼ كفكبيػػات أخػػرل مثػػؿ رىبػػة ااألطفػػاؿ الػػذيف يعػػانكف مػػف فكبيػػا  لممسػػرح، خاصػػة

 .(29ص، 2003)يحيى، المسرح كما يحممو مف مخاكؼ لمكاجية اآلخريف 

 المسرحية:المادة  (6

إال نػػادران، كذلػػؾ ألف السػػيككدراما تقػػكـ  درامية ال يعػػد مسػػبقان المػػادة المسػػرحية أك الػػنص فػػي العمميػػة السػػيكك 
أساسػػان عمػػى التمقائيػػة كارتجػػاؿ الػػنص، إال إذا أراد المعػػالج مسػػاعدة البطػػؿ فػػي التػػداعي ألداء دكره، عندئػػذ يقػػكـ 

أك  بعمميػػة مسػػاعدة كمسػػاندة البطػػؿ لمتغمػػب عمػػى المقاكمػػة كاسػػتمراره فػػي األداء، كال يكػػكف الػػنص ىنػػا متكػػامبلن 
نما يككف بقدر الحاجة )أبك زيد،  (.17ص ،2005 دائمان، كا 

فػػبعض المعػػالجيف يقكمػػكف بجمػػع أك إحصػػاء مشػػكبلت المسترشػػديف المتقػػدميف ، فقػػد تتعػػدد طػػرؽ اختيارىػػا
لئلرشػػاد، كيختػػاركف مػػف بػػيف ىػػذه المشػػكبلت المػػادة المسػػرحية، حيػػث يتػػكلى أحػػد األفػػراد تػػ ليؼ تمثيميػػة نفسػػية 

يقػـك بتمثيميػا بمسػاعدة أفػراد الجماعػة كىنػاؾ مرشػدكف آخػركف يسػتخدمكف طريقػة ثانيػة كىػي:  حكؿ مشكمتو ثػـ
كعبلقػة الفتػى بالفتػاة،  التي تمثؿ العبلقات الشائعة بيف األفراد، كالمنافسة بيف األخكة كاألخػكات، تمثيؿ األدكار

ختار ما يناسبو مف ىذه المشكبلت كعبلقة االبف بكالديو، كعبلقة العامؿ بصاحب العمؿ، كعمى المسترشد أف ي
 (.394 ص ،2008،)العاسمي

 :Psychodrama Techniqueالسيكودرامية  الفنية (7

كنظػػػران لكجػػػكد عػػػدد كبيػػػر مػػػف الفنيػػػات  تمثػػػؿ الفنيػػػة السػػػيككدرامية كاحػػػدة مػػػف عناصػػػر السػػػيككدراما الميمػػػة،
قػػؽ اليػػدؼ مػػف العمميػػة السػػيككدرامية، السػػيككدرامية، فمػػف األىميػػة بمكػػاف اختيػػار الفنيػػة السػػيككدرامية التػػي تح

كالتػػػي تعػػػيف بطػػػؿ الركايػػػة كبػػػاقي عناصػػػر العمميػػػة السػػػيككدرامية عمػػػى تحقيػػػؽ الحالػػػة التمقائيػػػة كالبنػػػاء النفسػػػي 
كالسيككدراما تعتبر عبلجان نفسيبان جماعيبان يتطمب ميارة  ،السيككلكجي الصحي  لجميع أفراد العممية السيككدرامية

ف إدارتو كالعبلج فيو، كشجاعة مف المشاركيف كشػبكة مػف األمػاف، كينكشػؼ جمػاؿ ىػذه مف جانب المسؤكؿ ع
  .(,p 737 2006, Alexandra العممية في استخداـ قالب ككميدم )
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ممػػا سػػبؽ يسػػتخمص الباحػػث أف التمقائيػػة ىػػي أسػػاس السػػيككدراما، فمسػػرح السػػيككدراما ىػػك مسػػرح تمقػػائي، 
مػر بيػا أبطػػاؿ العمميػة السػيككدرامية، كأنػو كممػػا سػاعدت عناصػر العمميػػة  كالمػادة المسػرحية ىػي الخبػػرات التػي

خراج انفعاالتػو الداخميػةك كممػا حػدث ثػراء فػي العمميػة  السيككدرامية البطؿ عمى تنفيس الرغبات المكبكتة لديو كا 
 السيككدرامية، كبالتالي أصبحت ناجحة لتحقيؽ أىدافيا.

 :chodramaTechniques of Psyفنيات السيكودراما   -3
يكجػػد عديػػد مػػف الفنيػػات التػػي ت سػػتخدـ مػػف خػػبلؿ عناصػػر السػػيككدراما، كتػػرل زيركػػا مكرينػػك أف المخػػرجيف 

ضػػافة فنيػػات جديػػدة أك تعػػديؿ فنيػػات قديمػػة لمقابمػػة التغيػػر فػػي المكاقػػؼ الحاليػػة ا( يمكػػنيـ )المعػػالجيف بتكػػار كا 
ات كفقػان لظػركؼ الجمسػة، كتكظػؼ ىػذه ( حيػث يػتـ تحديػد كاختيػار الفنيػ Moreno, 1975, p 57لممػريض)

بتكاريػػػة كاإلنتاجيػػػة، كالتكجػػػو العبلجػػػي، كمػػػف ىنػػػا يػػػتـ تطبيػػػؽ الفنيػػػات لفنيػػػات إلحػػػداث الحػػػد األقصػػػى مػػػف االا
)المعػالج(  رشػدخطة بدكف ترتيػب مسػبؽ، كعمػى المالمبلئمة في أثناء العرض، كاختيارىا يمكف أف يككف كفقان لم

المػػػريض )البطػػػؿ(  استبصػػػارسػػػتخدامو ليػػػذه الفنيػػػات حتػػػى تكػػػكف سػػػببان فػػػي أف يكػػػكف حساسػػػان فػػػي إختيػػػاره كا
 :كفيما يمي عرض لبعض ىذه الفنيات (،29 ص ،2003)يحيى،اآلخريف. استبصارك 

 :Role-Playing الدورلعب   (1
لقػػد حظيػػت ىػػذه الفنيػػة باىتمػػاـ كبيػػر مػػف جانػػب العػػامميف بالسػػيككدراما، ألنيػػا تعػػد األسػػاس لجميػػع الفنيػػات 

إذ أنػػو ال يػػتـ اسػػتخداـ أيػػة فنيػػة مػػف فنيػػات السػػيككدراما إال مػػف خػػبلؿ تمػػؾ الفنيػػة، كفييػػا يػػؤدم البطػػؿ  األخػػرل
أدكاران كمكاقػػػؼ حػػػدثت بالفعػػػؿ، كأحيانػػػان مػػػا يمعػػػب البطػػػؿ فييػػػا بعػػػض األدكار لمكاقػػػؼ فػػػي الحيػػػاة المسػػػتقبمية، 

الػػدكر ال ييػػدؼ إلػػى اكتشػػافات كالتركيػػز فػػي لعػػب الػػدكر إليجػػاد أفضػػؿ نيػػج لممشػػكمة. كلكػػف بشػػكؿ عػػاـ لعػػب 
أعمػػػؽ لممشػػػاعر الخفيػػػة فػػػي سػػػمكؾ الفػػػرد. تتمحػػػكر المشػػػكمة فػػػي أف لعػػػب الػػػدكر يشػػػبو السسػػػيكدراما )الػػػدراما 

إف الطريقة المركزيػة لمعػب الػدكر ىػي البحػث  ،االجتماعية(، ألنيا تيدؼ إلى تحديد الجكانب المختمفة لممشكمة
ف العمػػؿ عمػػى التػػدريب لتحسػػيف كجيػػات النظػػر كأسػػمكب الفػػرد مة. كا  يات بديمػػة لمتعامػػؿ مػػع المشػػكعػػف اسػػتراتيج

 (Blatner, 1991, p176) يصب  تدريب الدكر.

بيف التمثيؿ كلعب الدكر، فالممثؿ إنمػا يػؤدم أفكػار الكاتػب برؤيػة المخػرج  Vanmentsيفرؽ فاف مينتس ك 
عمػى عكػس لعػب األدكار السػيككدرامية  حتى تؤثر كتمتع المشاىديف كال يتمتع الممثؿ ىنا بالحرية فػي التعبيػر،
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إذ يكاجػػو الفػػرد مشػػكمتو كيعبػػر عنيػػا بحريػػة تامػػة، فاليػػدؼ ىػػك أف يشػػعر البطػػؿ )المػػريض( بنفسػػو كبمػػف معػػو، 
مف خبلؿ لعب ، ك (Vanments, 1987, p 116كيتصرؼ كما لككاف في مكقؼ حقيقي يتطمب ىذا السمكؾ )

فعنػدما يقػـك المػريض بمعػب دكر تمثيمػي  Soma Semaجسد قبػر" األدكار التمثيمية تتحقؽ مقكلة أفبلطكف " ال
ف ف جسده يككف قبران أك سجنان يحاكؿ أف يخرج منو، كيسكف جسدان جديدان، يحاكؿ أف ينفمت مف جسده المحدكد 
إلى جسد الممثػؿ الحػر البلمحػدكد الػذم يػؤدم كػؿ الحركػات ككػؿ األفعػاؿ ككػؿ التعبيػرات كاإليمػاءات، بمركنػة 

ة كاكتمػػاؿ، يحػػاكؿ الخػػركج مػػف األنػػا بكػػؿ نقائصػػيا الجسػػمية كالنفسػػية ككػػؿ مػػا تعانيػػو مػػف ك بػػة كأسػػى كتمقائيػػ
 .(13ص ،2001،كخكؼ إلى تمؾ الذات األخرل بكؿ مافييا مف أمنيات. )سعد

 وترجع أىمية ىذه الفنية بصفة خاصة لآلتي: 

لحيػػاة الحديثػة، ألنػػو يعمػـ النػػاس لعػب الػػدكر يعطػي خمفيػػة أكثػر إيجابيػػة مػف أجػػؿ التعامػؿ مػػع ضػبلالت ا  -1
ميارات المشاركة فػي إظيػار ىػكيتيـ الخاصػة، فبػدكف ىػذه الميػارات النػاس فػي خطػر كػرد فعػؿ لمضػغكط 
لػى األنمػاط الرجعيػة التػي تقبػؿ التغييػر الػكاقعي لمظػركؼ  الثقافية التػي تتجػو إلػى مقاكمػة إظيػار ىػكيتيـ كا 

 ( (Lifton, 1993, p 42كاألحداث. 

االجتماعيػة )مػف خػبلؿ لعػب الػدكر( ف التدريب عمى استكشػاؼ الػدراما إحيث  دكر ينمي الكعيأف لعب ال -2
قػػػائبلن "إف المشػػػكمة تكمػػػف حينمػػػا تحػػػاكؿ استكشػػػاؼ  Kottlerىػػػك حتمػػػان أمػػػر مبػػػدع كقػػػكة دافعػػػة. كيصػػػؼ

تعػرؼ  استجابة لحالة مؤثرة بالفعؿ، فالحاالت معقػدة بمػا فيػو الكفايػة، فيػي ليسػت فقػط مسػ لة معرفيػة بػ ف
( إلػى الشػركاء أك اآلخػريف الػذيف يشػترككف soldالجكاب الصػحي ، أك فرضػية أنػو يجػب أف تكػكف )مبػاح 

بعد ذلؾ يجب أف ت ختبر لكي ترل ماذا تعمؿ. بيذا المعنى يعد )لعب الدكر( مثػؿ مختبػر  ثـ-التمثيؿ في 
  العممية.تشابية لؤلجيزة أك معمؿ تنطمؽ منو فنيات مختمفة لتكليد المشاعر كاألفكار كالعناصر الم

Kottler, J. A. 1994, p 273)) 

مف الناحية الفنية، لعب الدكر يدعك إلى التعبير عف األفكار المبتكرة أك األصمية، كمػا أنػو يكلػد نكعػان )مػا  -2
( كالحداثة في التفكيػر ألنػو يتضػمف التفاعػؿ بػدالن مػف التكقػؼ، كاالنتقػاؿ post modernismبعد التجديد 

 (Greenberg, 1974, p177 ) الخاطئ.ديد مف كجيات النظر بدالن مف االعتماد عمى التفكير بيف الع

فػػي استكشػػاؼ الػػدراما االجتماعيػػة اإلبداعيػػة كاأللعػػاب المسػػرحية المكجيػػة ارتجاليػػان،  ميػػـلمعػػب الػػدكر دكر  -4
الميػارات، كالتػي ككجيات النظػر األخػرل التػي تػزرع التمقائيػة. فيشػكؿ طػرؽ غنيػة لتكليػد أنػكاع عديػدة مػف 

ىػػػي جػػػزء مػػػف المنطقيػػػة لمػػػا بعػػػد التجديػػػد، سػػػكاء فػػػي العمػػػؿ أك الميػػػف أك الفنػػػكف أك فػػػي الحيػػػاة الخاصػػػة 



 اإلطار النظري                                                          الثانيالفصل 

31 
 

كالعامػػة. مثػػؿ ىػػذه الميػػارات البػػد أف تبنػػى كتنمػػى فػػي المجمكعػػات التػػي تػػؤدم بػػدكرىا إلػػى التغييػػر البنػػاء. 
ميػة فػي أنػكاع المشػاحنات السػطحية التافيػة كفي المقابؿ بدكف ىػذه الميػارات تسػتنفذ نشػاطات البشػر التحمي

 ((Blatner, A 1992, p 21التي تعطي عف )المجالس( انطباعان بعدـ كفاءتيا كضعفيا الشخصي. 

لعب الدكر يعمؿ عمى تطػكر كنمػك المركنػة العقميػةك إف العنصػر الضػركرم كالفعػاؿ فػي حػؿ المشػاكؿ فػي  -5
القػدرة عمػى التنػازؿ عمػا ىػك عزيػز لػدينا مػف معتقػدات عصرنا الحالي ىك درجػة المركنػة العقميػة، كخاصػة 

ثقافتنػػػا الحاليػػػة، كمػػػف القيمػػػة العاليػػػة كالمرتبطػػػة )بػػػاحتراـ الػػػذات( كتػػػكىـ أف أكػػػكف دائمػػػان عمػػػى حػػػؽ، كفػػػي 
المقابػػؿ استكشػػاؼ أخطػػاء أنفسػػنا كالتػػي تػػدفع لػػئلذالؿ، كمػػا يطمػػؽ عمييػػا فػػي الػػديناميات النفسػػية )الجػػرح 

(. فالعديػػػد مػػػف األشػػػخاص يػػػدافعكف تمامػػػان عػػػف أفكػػػارىـ، كالتػػػي ال narcissistic woudingالنرجسػػػي 
يرىػػا، كال يسػػتطيعكف أف ينفتحػػكا عمػػى إمكانيػػات كقػػدرات اآلخػػريف التػػي سػػتجعميـ ييسػػتطيعكف التكيػػؼ لتغ

 مقبكليف كميان مف خبلؿ لعب الدكر. بديميفيممككف منظريف 

لقدرة عمى التفكير بطرؽ مختمفة، كىذه كميا نتاج التػدريب لعب الدكر ينمي القدرة عمى ما كراء المعرفة، كا -6
عمى أبعاد الدكر، كاالنتقاؿ بيف الجزء مف الدكر الذم يمعبو الممثؿ في المكقؼ كبيف مناقشػاتو مػع المػدير 

( لممركب النفسي chosing selfحكؿ كيفية لعب الدكر كما يجب أف يككف، كالنتيجة ىي )اختيار الذات 
ة المركنة العقمية، كىي خطكة ما بعد المسػتكل العقبلنػي الطبيعػي لمػكعي، ألف يتعامػؿ مػع الذم يمثؿ درج

القػػدرة الكاقعيػػة لبلنتقػػاؿ بػػيف عػػدد مػػف الػػدالالت المختمفػػة، ىػػذا النػػكع مػػف المركنػػة العقميػػة قػػد يمثػػؿ الخطػػكة 
 القادمة في تطكير الكعي.

ضػػمف تكقفػػان دكريػػان فػػي العمػػؿ كالتشػػاكر مػػع إف األسػػمكب األمثػػؿ فػػي لعػػب الػػدكر لتنميػػة الػػكعي ىػػك أف يت -7
(، ثػػـ التغييػػػر إلػػػى مػػػا كراء الػػػدكر Role distanceالمػػدير. ىػػػذا يمثػػػؿ تػػػدريبان عمػػى ظػػػاىرة )ب عػػػد الػػػدكر 

meta-role كىك المكقػؼ الػذم فيػو الممثػؿ ينضػـ إلػى المػدير، كمػف ىػذا المكقػع يػتـ دراسػة العمػؿ كمػف ،
 لمدكر.  كمؤدممف خبلؿ مكقع الخصـ ال  خبلؿ كجيات نظر الجميكر أيضان أك حتى

-كبيذا نجد أف )ب عد الدكر( يعد مفتاحان لممركنة العقمية كالتكيؼ المبػدع كأف تعمػـ العديػد مػف المجػاالت )الػنفس
ركحية( مف خبلؿ الت مؿ كالقدرة عمى المشاىدات المنفصمة ىي خاصية مرتبطة بالقدرة العقميػة، إال أف التمثيػؿ 

    ليذه الميارة بالنمك كالتطكر مف خبلؿ حرارة العمؿ.كلعب الدكر يسم

(Kipper, & Hundal 2003, p17) 
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 :Role Reversalقمب الدور  فنية  (2
زيركػػػا "ت سػػػتخدـ فنيػػػة قمػػػب الػػػدكر مػػػع األشػػػخاص الػػػذيف يػػػدرككف معاممػػػة اآلخػػػريف ليػػػـ إدراكػػػان مشكشػػػان، كتػػػرل 

عنػدما تضػطرب العبلقػة بيػنيـ كبػيف اآلبػاء كالمعممػيف  ،أف ىذه الفنية ت سػتخدـ بشػكؿ فعػاؿ مػع األطفػاؿ"مكرينك
تقمصو لتمؾ الشخصيات يتـ تصحي  شكؿ العبلقة بينو  يفيقكـ الطفؿ بتمثيؿ دكر األب أك األـ أك المعمـ، كف

 p92  شكؿ ىذه العبلقة)حيالذم مف ش نو تص ستبصاركبينيـ، كتتعدؿ إدراكاتو إلتجاىاتيـ نحكه، كيحدث اال
،1975،Moreno) بمقتضى ىػذا األسػمكب يطمػب المعػالج مػف الطفػؿ الػذم يشػكك خجػبلن أك فكبيػا أف يػؤدم ،

دكران مخالفػػان لشخصػػيتو، فيطمػػب مػػف الطفػػؿ أف يػػؤدم الػػدكر كنقيضػػو، أم اإلنتقػػاؿ مػػف دكر الخجػػكؿ إلػػى دكر 
ع الجرمء، حيث عف طريؽ قمب الػدكر يغيػر الطفػؿ دكره مػف ضػحية عػاجزة إلػى شػخص قػكم كبالتػالي يسػتطي

التغمب عمى القكل المعرقمػة لؤلحػداث المفزعػة عػف طريػؽ إعػادة تمثيميػا. ف حػدل الكظػائؼ الميمػة لقمػب الػدكر 
 ، 1997بيػػػرس ك النػػػدك، ) ىػػػي مسػػػاعدة األطفػػػاؿ عمػػػى تمثيػػػؿ الخبػػػرات المفزعػػػة أك الصػػػارمة كالتغمػػػب عمييػػػا

ـ نفسو كما لككاف يرل نفسو في لمعاكنة بطؿ الركاية )المريض( عمى رؤية كفي ي ستخدـ قمب الدكرك ، (68ص
، كيكػػػكف قمػػػب الػػػدكر ذا تػػػ ثير كفاعميػػػة فػػػي زيػػػادة  Insightsات ستبصػػػار مػػػرآة، ممػػػا يسػػػاعد عمػػػى إحػػػداث اال

التمقائية عند بطؿ الركاية )المريض( كذلؾ مف خبلؿ نقؿ أك تحكيؿ دفاعاتو، كبصفة عامػة يسػاعد قمػب الػدكر 
ي، كػػذلؾ ي سػػتخدـ حػػيف ي ػػراد معاكنػػة األنػػا المسػػاعد عمػػى فيػػـ عمػػى فيػػـ المػػريض لآلخػػريف فػػي المكقػػؼ الػػدرام

أفضؿ لكيفية القياـ بدكره، كبصفة خاصة في المكاقؼ الجديدة، فالمريض ىك الشخص الكحيػد الػذم لديػو خبػرة 
بػػالمكقؼ، كسػػكؼ ي خػػذ دكر اآلخػػر مػػف خػػبلؿ قمػػب الػػدكر، كبالتػػالي يرتػػدم المػػريض قنػػاع الشخصػػية األخػػرل 

القنػػاع كسػػيمة لئلخفػػاء كالكشػػؼ فػػي الكقػػت نفسػػو، كسػػيمة ك (، 183 ص ،1999سػػميماف،دكرىا) التػػي يقػػكـ بػػ داء
ألنػو يناسػب الممثػؿ الػذم يقػكـ بػدكر اآلخػر فػي كػؿ أفعالػو كأقكالػو  لممكاجية ككسيمة لميركب، ككسيمة لئلسػقاط

ذل يرتػػدم القنػػػاع، كأمانيػػو إلػػػى ذلػػؾ اآلخػػػر، كىػػك كسػػػيمة ألف ننسػػب كػػػؿ أفعالنػػا الشػػػريرة إلػػى ذلػػػؾ "اآلخػػر" الػػػ
يرتدم ذلؾ  مككسيمة ألف نقكؿ كؿ ما ال نستطيع أف نقكلو بشكؿ مباشر عبر ذلؾ اآلخر الذم ىك "نحف" كالذ

كترجع أىمية قمب الدكر في عدة نقاط رئيسية فعالة مف كجية نظر البطػؿ ، (274ص ، 2001،القناع. )سعد
 كتناكلو لقضاياه محؿ االضطراب منيا:
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صػبلح كافػة أنػكاع العبلقػات تبديؿ الدكر أساس -1 . لعممية الفيـك فانعكاس الدكر ىكذا يسػاعد عمػى تعػديؿ كا 
إف الفكػػرة التػػي تقػػكـ عمييػػا ممارسػػة السػػيككدراما أف الشػػخص يسػػتطيع مكاجيػػة دكر الشػػخص األخػػر فػػي 

 الحقيقة كيتصرؼ ك نو ىك، ىذا التكنيؾ ىك صميـ العممية السيككدرامية.

رؽ لتعمػػيـ كفيػػـ ماىيػػة أف يحػػؿ الفػػرد محػػؿ اآلخػػر كقمػػب الػػدكر ىكػػذا يعػػد ىػػذا األسػػمكب يمثػػؿ أفضػػؿ الطػػ -2
 طريقة فعالة لتطكير ميارات التعاطؼ.

قمػػب الػػدكر ينمػػي القػػدرة عمػػى عػػادة تحكيػػؿ كجيػػات النظػػر، كيبنػػي داخميػػان كبشػػكؿ تػػدريجي )مػػدير مبلحػػظ  -3
observing manager) .الذم يتجاكز المشاعر كالمعتقدات لمربط بيف األدكار 

مف خػبلؿ قمػب الػدكر ينفػت  العميػؿ كبشػكؿ خػبلؽ عمػى منظػكر اآلخػريف كتػرؾ كجيػات النظػر التسػمطية،  -4
كمػػا أنػػو يسػػاعد عمػػى دعػػـ ىكيػػة أعمػػؽ كىػػي القػػدرة عمػػى إحسػػاس أعمػػؽ بالرضػػا كالتقبػػؿ فػػي أف )أكػػكف 

 being wrong). (3-5 pp ،2002،(Blatner, Aمخطئان 

، كتتـ عف طريؽ Fast role reversalلة كىي قمب الدكر السريع مف ىذه الفنية تنبثؽ طريقة جديدة كفعا -5
لى تقديـ مكضكع لممحادثة كالحكار، سكاء  كاف عمى شػكؿ نػزاع أك تفاعػؿ بينػو أاستخداـ العميؿ لدميتيف كا 

كبيف شريكو، كفي ىذه الحالػة يمكػف اسػتعماؿ الكثيػر مػف فنيػات السػيككدراما المختمفػة بصػكرة أكثػر سػرعة 
 (p ،2006،Bostandjiev, Roumen 2)ة. كأكثر فاعمي

 to""لمعرفة الذات، أخطك خارج الػذات" Wittgensteinعمى لساف الفيمسكؼ  Zerka Morenoفكما تقكؿ 

learn about the self, step outside the self" (1  p،2006،Yalom, Victor). 

 :Soliloquy Techniqueالمنـاجاة  فنية  (3
المػريض دكران  يػؤدميقػكـ بػو المػريض كفيػو  Monologueنية المناجػاة ىػي مكنكلػكج أف ف" زيركا مكرينك"ترل 

كك نو في مكقؼ ما، ك ف يككف في طريقو مف المنزؿ إلى العمؿ، أك مف محطة المتػرك إلػى شػقتو، كفػي نفسػو 
كدرامي ىػػك الكثيػػر مػػف األفكػػار كالمشػػاعر التػػي ال يتفػػكه بيػػا فػػي حياتػػو الكاقعيػػة كىنػػا يكػػكف دكر المعػػالج السػػيك

عػػف أفكػػاره  –كىػػك يمشػػي  –مسػػاعدة المػػريض كتكجييػػو السػػتخداـ فنيػػة المكنكلػػكج بػػ ف يتحػػدث بصػػكت عػػاؿ 
كأحاسيسػػو ممػػثبلن المكقػػؼ الػػذل يكاجيػػو يكميػػان، كتفيػػد ىػػذه الفنيػػة فػػي سػػد الثغػػرة كتقريػػب المسػػافة بػػيف إدراكػػات 

خػػػريف، فيمكنػػػو مشػػػاركتيـ فػػػي التجػػػارب، المػػػريض، كاألحػػػداث كالعبلقػػػات الفعميػػػة التػػػي تربطػػػو باألشػػػخاص اآل
 (p85 ،1975،Morenoكالخبرات التي يخاؼ الفشؿ فييا.)
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المكنكلػػكج يعطػػي الفرصػػة إلثػػارة الحيػػاة الخاصػػة كاألفكػػار كالمشػػاعر، كاكتشػػاؼ الػػذات لػػدل مػػف يقػػـك بتمثيػػؿ ك 
اؿ بمػػا فييػػا تصػػيب األطفػػ يىنػػاؾ مػػا يثبػػت أف االضػػطرابات التػػك ، (435ص ، 1997 ،الدكر)ستانيسبلفسػػكي

نتيجػػة مباشػػرة لمػػا يػػردده الطفػػؿ مػػف  تعػػداضػػطرابات الخػػكؼ االجتمػػاعي كالقمػػؽ كتجنػػب اإلحتكػػاؾ بػػاآلخريف، 
أفكػػػػار أك حػػػػكارات ذاتيػػػػة، كمػػػػف أنجػػػػ  الكسػػػػائؿ لمعػػػػبلج أف ننبػػػػو الطفػػػػؿ إلػػػػى ىػػػػذا المكنكلػػػػكج أك الحػػػػكار مػػػػع 

ؽ التعبيػر لمسػتكل أعمػؽ مػف عػالـ مػا نطػا ىكىذه الفنيػة تػتـ عمػ ،(128ص ، 1993إبراىيـ كآخركف، النفس)
بيف األشخاص، حتى يككف مف الم لكؼ لممريض أف يعبر عف مشاعره كأفكاره الخبيثة التي ىي لديو اآلف، أك 

مكقؼ سابؽ مع شريؾ ما فػي الكاقػع، كالتعبيػر عػف ىػذه المشػاعر الدفينػة ليػا قيمتيػا التنفيسػية  إبافكانت لديو 
 (.166 ص ،1990سكقي، دالالعظيمة بالنسبة لممريض )

 الحميم:الصديق  فنية  (4

صػػكر  عبػػركىػػي فنيػػة حمػػت محػػؿ فنيػػة "مناجػػاة الػػنفس" فػػي اسػػتخداميا سػػيككدراميان منػػذ أف قػػاـ بتجريبيػػا      
يػػكر الصػػديؽ الحمػػيـ القػػرف السػػابع عشػػر. كظ إبػػافمختمفػػة الكاتبػػاف المسػػرحياف الفرنسػػياف "ككرنسػػيؿ كراسػػيف" 

متحػػػػدث إليػػػػو كدكره محصػػػػكر فػػػػي لحاجػػػػة  تكػػػػكف لديػػػػوكدرامي يسػػػػكغو أف البطػػػػؿ األداء السػػػػيكبػػػػعمػػػػى المسػػػػرح 
"الشخصػػية  أحيانػػان الصػػديؽ الحمػػيـ  ىكمشػػاعره. كيسػػمإلػػى خطػػط البطػػؿ، كأف يكػػكف صػػدل آلرائػػو االسػػتماع 

 (404ص، 2008،)العاسمي". الظؿ

 Mirror Technique:المـرآة   فنية  (5
جزان عػف التعبيػر عػف نفسػو بػالكبلـ كبالفعػؿ، فيػتـ االسػتعانة بػذات ت ستخدـ فنية المػرآة حينما يكػكف المػريض عػا

فػػي جػزء مػف سػمكؾ المػريض فػي مكقػػؼ سػيككدرامي، كيجمػس المػريض مػع بػػاقي  Auxiliary Egoمسػاعدة 
أفػػراد المجمكعػػة مػػف المشػػاىديف، كتسػػتمر األنػػا المسػػاعدة فػػي تمثيػػؿ دكر المػػريض بكػػؿ أبعػػاده حتػػى لينادييػػا 

المشكمة األصػمي )المػريض( كىنػا يػرل المػريض نفسػو بعػيف نفسػو، كبعيػكف المشػاىديف،  المعالج باسـ صاحب
يقػػكؿ الكاتػػب (، 33ص ، 2003)يحيػػى،كمػػف ثػػـ يصػػب  خػػارج الشخصػػية كيحكػػـ عمػػى نفسػػو كك نػػو فػػي مرآة.

مو "عندما يحيا إنساف فيك يحيا كال يرل نفسو. ضع أمامو مرآة كاجع Berandellw اإليطالي لكيجي بيرانديممك
يرل نفسو مف خبلؿ عممية الحياة. تجده إما أف يدىش مف منظره المرسػكـ قبالتػو، أك يشػي  بعينيػو بعيػدان حتػى 
ال يرل نفسو أك يبصؽ عمى صكرتو بدافع مف اإلشمئزاز، أك يحكـ قبضتو ليحطميا. كالخبلصة ينش  نكع مػف 

مػك الشخصػية كتطكرىػا كأيضػان فػي مفيػكـ فنيػة المػرآة ليػا تػ ثير كبيػر فػي نف(. 48ص، 1982ي،األزمة " )بنتم
المتميػػػز ينشػػػ  الػػػكعي الخػػػاص  ىػػػذا اإلدراؾكمػػػف خػػػبلؿ  الػػػذات حيػػػث يػػػتـ إدراؾ متميػػػز لمػػػذات عبػػػر اآلخػػػر،

الكعي المػرآكم الػذم يجنيػو مػف يػرل صػكرتو ك نػو فػي دعى ب(، كىذا ما ي31ص ، 1994رجب، )بالشخصية 
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مى مكاضع االختبلؼ بػيف صػكرتو التػي تجػب، كحقيقتػو مرآة. حيث يتعرؼ عمى صكرتو، ىكيتو، كيضع يده ع
 فكمػػا قػػاؿ ىميػػة أف نػػرل أنفسػػنا كمػػا يرانػػا اآلخػػركف تكمػػف ب(. كأىميػػة المػػرآة، 42ص ، 2001،)سػػعد المفزعػػة

"ياليا مف قكة تمؾ التي تمنحنا إياىا. رؤيتنا ألنفسنا كمػا  Robert Burns "ركبرت بيرنز"الشاعر االسكتمندم 
الطفػػػػؿ عنػػػػدما يػػػػرل نفسػػػػو فػػػػي مػػػػرآة ف نػػػػو يتعػػػػرؼ عمييػػػػا اآلف ف(، 144ص ، 2000،كيمسػػػػكفيرانػػػػا اآلخركف")

بكصفيا عبلمة لذاتو، فتتداخؿ الصكرة المكجكدة داخؿ المرآة مع األنا الكاقعي، كبالتالي يتحرر الطفؿ مف ذاتو 
 .(375ص ، 2001،المشيدية المكجكدة بالمرآة، كيترتب عمى ذلؾ أف يتعرؼ عمى ذاتو ككحدتيا.)عبد الحميد

كأسػػماىا فنيػػات المػػرآة خمػػػؼ  ،أف يطػػكر فنيػػػة المػػرآة كيسػػتخمص منيػػا فنيػػات أخػػػرل "مكرينػػك"كقػػد اسػػتطاع 
 ، كتنقسـ إلى:Mirror Techniques Behind Your Backالظير 

كفييا  Behind Your Back Audience Technique :فنية الجميور خمف ظيرك . أ
حيف يظؿ جالسان متظاىران ب نو غير مكجكد حتى يعطى لممريض يتخيؿ الجميكر مغادرتو لممسرح، في 

الحرية الكاممة في التعبير، كىذه الفنية ت ستخدـ كنقطة بداية لمعمؿ السيككدرامي، كتككف أكثر فاعمية 
 لك أف أعضاء الجماعة أداركا ظيكرىـ لممريض بالفعؿ. 

الفنية عندما رأل أف كثيران مف  أدخؿ مكرينك ىذه Turn Your Back Technique :فنية أدر ظيرك . ب
الممثميف يرتبككف في أثناء تقديـ المشيد كجيان لكجو أماـ الجماعة، كىنا عمى المعالج السماح ليـ ب دارة 
ظيكرىـ لمجماعة، كيقـك الممثمكف بالتمثيؿ كما لك كانكا بمفردىـ في منازليـ أك في مكاف آخر حتى إذا 

 ((Moreno, 1975, pp 97-96 ركا مرة أخرل لمكاجية الجميكر.ما تعكدكا المكقؼ التمثيمي إستدا

 :Double Techniqueالبـديـل  فنية  (6
المقصكد بالبديؿ ىك استخداـ شخص أك أنا مساعدة، تقـك بالتمثيؿ أماـ البطؿ )المريض( كتككف بمثابػة بػديؿ 

مػػثبلن لتنفيػػذ ىػػذه الفنيػػة:  لػػدكر البطػػؿ تتفاعػػؿ معػػو كمػػا لػػك كانػػت ىػػي الػػذات المريضػػة. كتعطػػي زيركػػا مكرينػػك
"المريضػػة فػػػي حجرتيػػػا تسػػػتعيد أحػػػداث يكميػػا الػػػذم انتيػػػى لتػػػكه، ككػػػؿ مػػف المريضػػػة كاألنػػػا المسػػػاعدة يؤديػػػاف 

، ىنا تقـك "المساعدة" ب شعار المريضة بتعاستيا ثػـ تنفجػر فػي البكػاء،  ياالحركات نفس في تجييز الفراش لمنـك
أسػػتطيع الكػػذب عمػػى اآلخػػريف لكننػػي ال أسػػتطيع أف أكػػكف  يإننػػ كالصػػراخ، كتقػػكؿ: لمػػاذا أكػػذب عمػػى نفسػػي 

حمقػاء ف كػػذب عمػػى نفسػػي. كعنػد ذلػػؾ ت خػػذ المريضػػة فػي البكػػاء أيضػػان" كبيػػذا يمكنيػا التخفػػؼ ممػػا يعتمػػؿ فػػي 
البػديؿ يقػكـ بػالتعبير عػف أحاسػيس كمشػاعر ، ك (p91 ،1975،Moreno) كصػراعاتنفسػيا مػف اضػطرابات 

البطؿ بػالخكؼ كتعبيػره عػف اتجاىػات البطػؿ العدائيػة، أك تعبيػره عػف عاطفػة الحػب  البطؿ، كتعبيره عف شعكر
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التي ال يككف بمقدكر بطؿ الركاية أف يعبر عنيا بمفرده. كقد ينتيز البديؿ الفرصة فيعبر عف افتراضات معينة 
ؽ بطؿ الركاية مػع األداء، كربما يتفؽ أك ال يتف إباف )أحاسيس كمشاعر مفترضة( تبدك لو في المكقؼ الدرامي

عديد مف األفكار التي يعبر عنيػا البػديؿ، كىنػا تظيػر فائػدة البػديؿ فػي معاكنػة بطػؿ الركايػة عمػى انتػاج دالئػؿ 
شارات كتمميحات لمزيد مف الفيـ لؤلدكار التي ال يسػتطيع البطػؿ أف يقػدميا  ، 1999،)سػميمافبنفسػو. جديدة كا 

 (184ص

 بديؿ في عدة نقاط:  دكر ال (Adam Blatner, 2006)كقد لخص 

 ىك المساعد الذم يعمؿ عمى تحفيز التفاعؿ مع البطؿ بسيكلة كيسر. -1

 كىك الذم يصكر الخبرات النفسية لمبطؿ )المريض(. -2

 كىك المكمؿ الذم يزكد الدعـ لمبطؿ. -3

 كىك الذم يقكـ أيضان بتقديـ كتصكير مشاعر البطؿ. -4

 تفسيرات األكثر فاعمية لمبطؿ.كىك الذم يعمؿ كخمفية لمصكرة إلعطاء المقترحات كال -5
(Blatner, A, 2006, p2) 

كال يشترط كجكد عضك مساعد في ىذه الفنية، كلكف مف الممكف أف يككف المعالج نفسو ىك )البػديؿ(، كيصػؼ 
قػػـك بعمػػؿ البػػديؿ، كعػػرض كجيػػة نظػػره فػػي ىػػذه النقطػػة. يالمسػػاعد/ أنػػا. ك  ى"أنػػو مػػف الممكػػف أخػػذ بعػػض الػػدم

 (Bostandjiev, Roumen, 2006, p 3) عمى منضدة العميؿ". ٍ   جديدد   كذلؾ في ابتكار مشي

 :Multiple Double Techniqueالبديل المتعدد  فنية  (7
ال تختمػػؼ ىػػذه الفنيػػة كثيػػران عػػف فنيػػة البػػديؿ، لكنيػػا تتميػػز بكجػػكد أكثػػر مػػف بػػديؿ، كفييػػا يكػػكف المػػريض عمػػى 

مرحمػػػة مػػػف مراحػػػؿ حياتػػػو، ف حػػػدىـ يقػػػكـ بػػػدكر  بػػػدائؿ لػػػو، ككػػػؿ مػػػنيـ يمثػػػؿبكصػػػفيـ المسػػػرح، كمعػػػو آخػػػركف 
المػػػريض اآلف بينمػػػا يقػػػكـ المػػػريض بتمثيػػػؿ نفسػػػو فػػػي الماضػػػي عنػػػدما كػػػاف صػػػغيران، كيقػػػكـ آخػػػر بتمثيػػػؿ دكر 

أف فنيػػػة البػػػديؿ المتعػػػدد أك االزدكاج  "زيركػػػا مكرينػػػك". كتػػػرل (34ص،2003)يحيػػػى،  المػػػريض فػػػي المسػػػتقبؿ
ى النفسػييف، عنػدما يعػاني المػريض مػف ضػبلالت كثيػرة تشػمؿ أجػزاء مػف المتعدد تككف أكثر فعالية مع المرض

 ((Moreno, 1975, p 91المريض. جسمو، فيقـك كؿ مساعد بتمثيؿ عضك مف أعضاء جسـ 
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 : Chair Techniquesالكرسي فنيـات  (8
األدكار، ككسيمة مف الفنيات المختمفة التي ت ستخدـ بكاسطة المعالجيف الذيف يطبقكف فنيات التمثيؿ ك  ةكاحدتعد 

لمتييئة كبيدؼ استدعاء كاستثارة إحساس معيف أك تككيف فكرة معينة، أك بيدؼ تكجيو إحساس معيف نحك فرد 
 ما، كقد ت خذ فنية الكرسي أكثر مف شكؿ منيا:

فعنػػدما يكػػكف المػػريض أكثػػر راحػػة فػػي غيػػاب األنػػا  An Empty Chair: فنيــة الكرســي الخــالي - أ
يػان يكػكف ىػك البػديؿ، كىػذا الكرسػي الخػالي يكضػع فػي المسػاحة التػي سػيجرم المساعدة ف ف كرسػيان خال

فييػػػا األداء التمثيمػػػي، كتػػػتـ دعػػػكة الجميػػػكر )أعضػػػاء الجماعػػػة( لتخيػػػؿ شػػػخص يجمػػػس عميػػػو، كيعمػػػؿ 
المخرج )المعالج( عمى تييئة أعضاء الجماعة مف خبلؿ تصكر الشخص الذم يجمػس عمػى الكرسػي، 

ميقػػات عمػػى الشػػخص المتصػػكر كيسػػ ؿ المعػػالج أعضػػاء الجماعػػة عػػف كيسػػم  ليػػـ ب عطػػاء بعػػض التع
تصكرىـ لمف يجمس عمى الكرسي كيتحدثكف عف الدكر الذم يقكـ بػو. كفػي بعػض األحيػاف يحػدث أف 
يسػػقط الشػػخص دكره ىػػك عمػػى صػػاحب الكرسػػي الخػػالي كيسػػند إليػػو الحػػديث نيابػػة عنػػو، فتمػػدنا فنيػػة 

ر عػػػف مشػػػاعر الػػػدؼء كالمشػػػاعر الحنكنػػػة تكػػػكف مخرجػػػان أك المقعػػػد الخػػػالي بمخػػػرج أك متػػػنفس لمتعبيػػػ
 متنفسان لممشاعر الغاضبة. 

ألف مػػػف يشػػػغؿ الكرسػػػي يمكػػػف أف يكػػػكف بمثابػػػة شػػػخص يعػػػانؽ كيحتضػػػف، أك قػػػكة دافعػػػة، أك بمثابػػػة أداة نقػػػد 
 قاسػػية، كيمكػػف لممعػػالج أف يقػػؼ خمػػؼ الكرسػػي كيسػػتجيب لمػػا يكجػػو إليػػو مػػف اتيامػػات، أك يجػػرم معػػو حػػكاران 

 (175 – 174ص ص، 1999 ،)سميمافالغائب. ممثبلن الشخص 
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1994)سػػميماف،
 (421ص، 

يكضع فييا الكرسي في مكاف مرتفع عمى خشبة المسرح أك  : High Chairفنية الكرسي العالي   - ب
في منطقػة األداء الػدرامي النفسػي، كيكػكف ىػذا الكرسػي فػي مكػاف أعمػى مػف جميػع الكراسػي المكجػكدة 

ب المعػػػػالج مػػػػف العمػػػػبلء )أفػػػػراد المجمكعػػػػة العبلجيػػػػة( أف يصػػػػرحكا بمػػػػا يػػػػكدكف قكلػػػػو بالمكػػػػاف، كيطمػػػػ
لمشػػخص الجػػالس عمػػى ىػػذا الكرسػػي المرتفػػع، كىػػذا فػػي العػػادة مػػف شػػ نو أف يسػػتثير عمميػػة االسػػقاط 
الخاصػػة باألشػػخاص الػػذيف يمثمػػكف السػػمطة كمػػف ثػػـ يكػػكف ىػػذا الكرسػػي معبػػران عػػف أعضػػاء الجماعػػة 

 اديثيـ.فيتكجيكف إليو ب ح
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 (423ص، 1994)سميماف،

يػتـ فػي ىػذه الفنيػة تنظػيـ عػدة كراسػي خاليػة عمػى  : Multiple Chairs فنيـة الكراسـي المتعـددة -جــ
ىيئػػة دائػػرة عمػػى خشػػبة المسػػرح، كيجمػػس عمػػى ىػػذه الكراسػػي جميػػع المرضػػى فػػي الجماعػػة العبلجيػػة، كيػػتـ 

تي دكره، بالتكحػػد مػػع الشػػخص المتصػػكر كضػػع كرسػػي خػػاؿ فػػي كسػػط الػػدائرة، كيقػػـك كػػؿ مػػريض حػػيف يػػ 
أم كجكد كرسي خاؿ، كحكلو كراسي يجمس عمييا أعضاء -جمكسو في الكرسي الخالي، كيعد ىذا الكضع 

ىػػػك األسػػػاس فػػػي العػػػرض السػػػيككدرامي، كقػػػد يطمػػػب المعػػػالج مػػػف كػػػؿ عضػػػك مػػػف  -المجمكعػػػة العبلجيػػػة
الكرسػػػي الخػػػالي كيبػػػيف ألعضػػػاء  الجماعػػػة أف يتحػػػدث عػػػف مظيػػػر مػػػف مظػػػاىر الشخصػػػية ثػػػـ ينتقػػػؿ إلػػػى

الجماعػػػة، أىميػػػة ىػػػذا المظيػػػر مػػػف الشخصػػػية، كعمػػػى أعضػػػاء الجماعػػػة معرفػػػة مػػػف يكػػػكف صػػػاحب ىػػػذه 
الشخصية. كقد يتحدث المريض عف مشكمة ما كيجمس عمى الكرسػي الخػالي، كعمػى أعضػاء الجماعػة أف 

 .(175– 174 ص ص،1999،. )سميمافىذه المشكمةيعرفكا مف يككف صاحب 
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 :Self Presentation Techniqueنية تقديم الذات ف  (9
كفييػػا يقػػدـ البطػػؿ نفسػػو فػػي منزلػػو، أك مكػػاف العمػػؿ، أك المدرسػػة، مػػع تصػػكير صػػمتو بػػاآلخريف فػػي تمػػؾ 
المجتمعػات، كىػك يعػرض كيػػؼ يتصػرؼ النػاس فيمػػا قيػؿ كيقػاؿ مػػع اسػتخداـ أبسػط الفنيػػات الدراميػة فػي كيفيػػة 

 تصكره ككجية نظره عف العالـ.

خكتػػو، أك صػػػديقو ىػػ ذه الفنيػػة تصػػم  لؤلطفػػاؿ كقػػد يقػػكـ الطفػػؿ الصػػػغير بتقػػديـ نفسػػو، أك تقػػديـ أمػػو، كأبيػػو كا 
كتقػـك طفمػة صػغيرة بػدكر األنػا  بػالمنزؿ،ك ف يقـك الطفؿ الصغير بتمثيؿ دكر أبيو في مكقؼ معيف  كصديقتو.
 يكيفيػة تصػرؼ أمػو مػع أبيػو فػ حيث تمثؿ أـ الطفؿ بعػد أف يكضػ  ليػا الطفػؿ ego – auxiliaryالمساعدة 

 (75ص، 2008)أبك حذيفة، ىذا المكقؼ. 

 :Self Realization Techniqueإدراك الذات  فنية (11
يقػػػـك بطػػػؿ الركايػػػة فػػػي ىػػػذه الفنيػػػة بتمثيػػػؿ مكاقػػػؼ معينػػػة مػػػف حياتػػػو بمسػػػاعدة عػػػدد مػػػف األشػػػخاص )األنػػػكات 

و الحقيقيػػة كحػػؿ محميػػا التكػػكيف النفسػػي أ سػػقطت شخصػػيت حيػػث-ىتمػػر " فػػالمريض مػػثبلن يعتقػػد أنػػو (.المسػػاعدة
المضػطرب، كلعػدـ قػػدرة المػريض عمػػى إدراؾ ذاتػو بمفػػرده فػي عػػالـ الكاقػع، ف نػػو يحتػاج إلػػى األنػكات المسػػاعدة 
البلتػي تكػكف بمثابػة القابمػة التػي تسػاعد فػي مػيبلد المكقػؼ السػيككدرامي، فعنػدما يصػب  الكليػد النفسػي مكػػتمبلن 

 ((Moreno, 1975, pp 88-87" و أم كالدة النمط السكم مف الشخصيةيمـز المساعدة في كالدت

 :Symbolic Realization Techniqueإدراك الرمز  فنية (11
فنيػة إدراؾ الرمػز ىػي فنيػػة تعتمػد عمػى التعبيػػر بصػكرة رمزيػة، فمػػثبلن عنػدما يخشػى الطفػػؿ التعبيػر عػف مشػػكمة 

خيالية يرمز فييا لمسمطة الكالديػة باألسػد أك بالحيكانػات  بينو كبيف أحد كالديو أك معمميو، ف نو يقـك بنسخ قصة
المفترسة، كيرمز لؤلطفاؿ الصغار باألرانػب الضػعيفة كفػي ىػذه الفنيػة يسػتخدـ المعػالج بعػض الفنيػات األخػرل 

 (.62ص، 1993)البياص، كالمناجاة. مثؿ قمب الدكر كلعب الدكر 

 :Dream Techniqueالحــمم   فنية (12
عمػى قيػاـ المػريض ب عػادة تمثيػؿ حممػو بػدالن مػف حكايتػو، كيعطػي مكرينػك مثػاالن لػذلؾ: "حيػث  تعتمد ىذه الفنية

ي خذ المريض كك نو في فراش يشبو فراشو كيبدأ بمكقؼ النكـ، ثـ يستيقظ مف فراشػو كعنػدما يصػب  قػادران عمػى 
خاص اآلخػريف فػي الحمػـ"، إعادة تمثيؿ الحمـ يعيد تمثيمو مستعينان باألشخاص المساعديف فػي تمثيػؿ دكر األشػ
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عطائػػػػادة تػػدريب المريػػػػػػػػػػػػػػػى إعػػػػػػػػػػػػػػػػػاعد عمػػػػػػػػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػػػػالفني كىػػذه و. ػػػػػػػػػمكذج حممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؿ نػػػػػػو الفرصػػة لتعػػػػػػض، كا 
(94 p ،1975،Moreno)ما ف حيانػػان مػػا نشػػعر أننػػا ال ف فنيػػة تصػػكير الحمػػـ ىػػي جػػكىر العمػػؿ بالسػػيككدرا، إ

نستطيع التصرؼ بناء عمى قكل دفاعاتنا، كقد يككف ىذا التصرؼ غير حكيـ، كربما نشعر أننا قد عمقنا. ففػي 
مسػػرح حياتنػػا قػػد نشػػعر أننػػا مفقػػكدكف، كقػػد ننسػػى خططنػػا، كنفقػػد أدكارنػػا، كك ننػػا متجمػػدكف غيػػر قػػادريف عمػػى 

إلػػى التػػدريب أك التمقػػػيف لممشػػيد القػػادـ أك العػػػكدة إلػػى مشػػيد سػػػابؽ  الحػػراؾ أك التغييػػر، فػػػنحف ىنػػا قػػد نحتػػػاج
كليذا ف ننا كؿ ليؿ نحف ندخؿ المسرح الغريػب مػف أحبلمنػا ، ـ يمكننا التحرؾ مف أجؿ التغييركتنظيمو، كمف ث

حيث نكاجو الصػكر كالمسػرحيات التػي ليػا معنػى فػي حياتنػا، ... كفػي جمسػة العػبلج بالسػيككدراما نسػتطيع أف 
نستكشؼ ىذه الصكر كنكتشؼ معناىا. في ىذه الفنية يمكف أف نعمؿ عمػى إعػادة كتجديػد الكػكابيس كلكػف فػي 
الحقيقة. ففي مرحمة العبلج بالسيككدراما نستطيع أف نحمـ بينمػا مػا نػزاؿ فػي مرحمػة اليقظػة أك الصػحياف، فقػط 

فػػي مقكلتػػو الشػػييرة لػػػ  (Moreno)كىػػذا مػػا لخصػػو ، قػػت قػػادريف عمػػى السػػيطرة عمػػى الحمػػـنكػػكف فػػي ىػػذا الك 
(Froud."أنت حممت أحبلميـ، كأنا أحاكؿ إعطاءىـ الشجاعة لمحمـ مرة ثانية" ) 

 (63، ص 1887)أبك حذيفة، 

 :Telephoneالتميفون )الياتف(  فنية (13

 كفييا يقكـ البطؿ بالحكار في المقاء كالمحادثة عف طريؽ التميفكف مع األنا المساعد. كتستخدـ ىذه الفنية
لمتشجيع عمى التمقائية كاإلبداع، فقد نتمقى ليس فقط مف المساعد، بػؿ مػف المشػاركيف الػدعكات أك نرسػميا دكف 

تجػػػد فػػػي ىػػػذه الفنيػػػة خاصػػػية أخػػػرل غيػػػر التمقائيػػػة  "زيركػػػا مكرينػػػك"إال أف ، كد نمطيػػػة مػػػف الػػػردااللتػػػزاـ بػػػ م قيػػػ
يػو بعيػدان عػف اآلخػريف، بحيػث يػؤدم ىػذا كالمشاركة، ىي أف فػي حػكار البطػؿ عبػر اليػاتؼ قػد كجػو البطػؿ كج

المشػػيد مػػف خػػبلؿ عػػدـ االتصػػاؿ الشػػفكم المباشػػر، ممػػا يعطػػي مسػػاحة كبيػػرة مػػف الحريػػة مػػع البطػػؿ مػػع إزاحػػة 
 يمة تنفيس قكية. ػػػػػػػد كسػػػػػػػػػػػ)أم إخراجو مف حيز العمؿ(. كىذا يع عنو دان ػػػػػػػػػػػػػػػػػكتحريؾ المساعد بعي

Moreno, 1975, p 95)) 

 :Improvisation of Fantasy Techniques رتجال الخيالا فنيات (14
رتجػاؿ يكػكف الطريػؽ قػد صػار كف دكر مكتػكب كبكاسػطة االاالرتجاؿ يمثؿ قكة دافعة لخيػاؿ الممثػؿ، فبػد

 مفتكحػػػػػػان كيمكننػػػػػػا الػػػػػػدخكؿ إلػػػػػػى الحيػػػػػػاة الباطنيػػػػػػة الداخميػػػػػػة لمشخصػػػػػػية بصػػػػػػكرة أكثػػػػػػر عمميػػػػػػة، كأكثػػػػػػر صػػػػػػدقان 
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(، كيؤكػػػػػد مكرينػػػػػك أف فنيػػػػػات ارتجػػػػػاؿ الخيػػػػػاؿ منػػػػػذ االسػػػػػتخدامات األكلػػػػػى 127ص ، 1997،ي)ستانسبلفسػػػػػك
  لمسيككدراما تعتبر مف أكثر الفنيات التي طبقت بشكؿ أفاد كثيران في تحقيؽ األىداؼ العبلجية.

 Moreno, 1975, p 97) ) 

 كتشتمؿ فنيات ارتجاؿ الخياؿ عمى عديد مف الفنيات ىي:

تعػد ىػذه الفنيػة مػف أكثػر فنيػات ارتجػاؿ الخيػاؿ شػيكعان   :Magic Shop فنيـة الـدكان السـحري - أ
حيث يقكـ المعػالج أك أحػد أفػراد الجماعػة بػدكر البػائع كيقػـك المػريض بػدكر المشػترم، أمػا السػمع فيػي 
عبارات خيالية كمقادير لػيس ليػا طبيعتيػا الفيزيقيػة، ىػذه السػمع ال تبػاع بػالنقكد، لكػف يمكػف مقايضػتيا 

أخػػرل تتػػكافر لػػدل أفػػراد الجماعػػة، فيػػ تي إلػػى المسػػرح مجمكعػػة المرضػػى كاحػػدان تمػػك اآلخػػر،  بمقػػادير
حيث يدخؿ أحدىـ الدكاف المتخيػؿ طمبػان لفكػرة أك حمػـ أك أمنيػة، أك طمػكح، كتتكقػع مػنيـ أف يػ تكا فػي 

. كتتركػز حالة رغبتيـ القكية في الحصكؿ عمى المقدار المحبب لدييـ كأف حياتيـ ليس ليا قيمة بدكنو
أىمية تمؾ الفنية في حارس الدكاف )المعالج( ألنو ىك الذم يحدد الثمف الذم يدفعو العميؿ مػف خػبلؿ 

 معرفتو بما يعانيو مف مشكبلت.
تقػػـك ىػػذه الفنيػة عمػػى أف يقػػص : Fairly Tales فنيــة التمثيــل الــدرامي لحكايــات العفاريــت  - ب

ريت( كعمى أفراد الجماعة تكممة القصة مف كحػي المعالج حكاية غير مكتممة مف حكايات الجف )العفا
 خياليـ، كالقياـ بتمثيميا. 

ــة المبكــرة  فنيــة - ت حيػػث يقػػـك : Early Childhood Experiencesارتجــال خبــرات الطفول
المرضػػى )الممثمػػكف( بتمثيػػؿ كػػؿ مػػا يتذكركنػػو مػػف مكاقػػؼ حػػدثت ليػػـ فػػي طفػػكلتيـ كيتخيمػػكف مػػا كػػاف 

إف فنية ارتجاؿ الخياؿ تعد مف أكثػر الفنيػات التػي طبقػت بشػكؿ أفػاد يجب أف يفعمكه في تمؾ المكاقؼ.
كثيػػػران فػػػي تحقيػػػؽ األىػػػداؼ العبلجيػػػة ألنػػػو يقػػػكد الشػػػخص الكتشػػػاؼ البلشػػػعكر الػػػذم يمكػػػف أف يكػػػكف 

 ((Blatner, A, 2006, p 5مصدران عظيمان لمحكمة كاإللياـ كاإلبداع.

األداء  إبػاف السػيككدراما كثيػرة كمتنكعػة كقػد تتػداخؿ معػان  كىكذا، استنادان إلى العرض السػابؽ يتضػ  أف فنيػات 
عمػى خشػبة المسػرح السػيككدرامي. كقػد اسػتخدمت الدراسػة  وذات السيككدرامي فت ستخدـ أكثر مف فنية في الكقت

الحالية بعض ىذه الفنيات في المكاقؼ السيككدرامية التي تتناسب مع المراىقيف الذيف يعانكف مف الخجؿ، مثؿ 
 ت لعب الدكر، قمب الدكر، المكنكلكج، تقديـ الذات، كفنية الدكاف السحرم. فنيا
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 العالقة بين السيكودراما والسيسودراما: -4

مف أشير أساليب اإلرشاد  رغـ أنيما يجدر بنا أف نتساءؿ عف الفرؽ بيف السيككدراما كالسيسكدراما،   
مشكبلت النفسية، كىذا ما يساعد العمبلء الجماعي التي تعتمد عمى طريقة التمثيؿ المسرحي في عرض ال

 ب نفسيـ. ستبصارعمى التعبير عف مشاعرىـ كزيادة اال

 كلكف الفرؽ بينيما يترتب عمى المشكمة، فمف المعركؼ أف لكؿ مشكمة جانبيف:

    جانب فردم. -
 جانب اجتماعي. -

 .يتـ التركيز عمى الجانب الفردم )التمثيؿ النفسي الفردم( ففي السيكودراما:

يتـ التركيز عمى الجانب االجتماعي في الخمفية. )التمثيؿ المسرحي الجماعي(. فالمنيج  بينما السيسودراما:
األخير بتناكؿ المشاكؿ ذات الطابع الجماعي المتصؿ بكظيفة الجماعة أك تركيبيا، كليس مف الضركرم أف 

الشخص المسرح مف الجيش  يتناكؿ مشكمة خاصة بشخص كاحد بعينو مف العمبلء. )ك ف تعالج مشكمة
باعتبار أنيا مشكمة تيـ المجتمع كمو، كليست مشكمة عضك معيف مف أعضاء الجماعة، ككذلؾ أم مشكمة 

، 1984اجتماعية أك دينية أك اقتصادية تسبب التكتر لممجتمع أك تككف ضمف سمكؾ جماعة معينة(. )الزراد،
ـ ىي سيككدراما تستبدؿ "األنا" ب "نحف" أم أنو ، كالبعض يرل أف السيسكدراما بشكؿ اجمالي كعا(240ص

 (.215، ص1999في السيسكدراما تحؿ الجماعية محؿ الفردية )سميماف، 

كىكذا نجد أف اىتماـ المرشد في السيككدراما ينصب عمى الفرد، أما في السيسكدراما فينصب اىتمامو عمى 
حرية الكاممة، كارتجاؿ المكاقؼ التمثيمية في مجمكعة العمبلء، كىـ يقكمكف بدكر سيككدرامي في جك  مف ال

 السيككدراما. 

 أشكال السيكودراما: -5
 " أف لمسيككدراما عدة صكر ىي: Morenoيرل مكرينك " 
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   Psychodrama:: السيكودراماأوالً 

الحدث "  –" الفعؿ  و تركيب يت لؼ مف تحميؿ سيككدرامي، كالدراما تعنيلككن كتركز عمى الفرد نظران 

 إلى بناء نشيط كفعاؿ لعكالـ الفرد كايدكلكجياتو الخاصة بو. كتيدؼ

 : Sociodramaودراما السيوس: ثانياً 

 عالة لمعكالـ االجتماعية، كىذا ماذكر سابقان.تركز عمى الجماعة كتيدؼ إلى إقامة بنية ايجابية ف

 Physiodrama 9: الفيزيودراما ثالثاً 

مفاتي   تعطي مية قبؿ كأثناء كبعد الدراما يتـ قياسيا كىيتركز عمى الجسـ إذ أف ظركؼ األفراد الجس

 تشخيص لمتدريب عمى المتطمبات كاإلعداد إلعادة التدريب.

 : Psychodance: الرقص النفسي رابعاً 

الرقص التمقائي كمسرحة النفس مع الدراما النفسية. كفيو يحدث ممارسة رقصات تمقائية في  يقصد بو

 السيككدراما.

 Psychomusic 9موسيقة النفسية : الخامساً 

 مع السيككدراما، كتعتمد عمى المكسيقى التمقائية كجزء مف الدراما. كيقصد بيا دمج اإليقاع المكسيقي

 Hypodrama 9: الييبودراما سادساً 

 دراما التنكيـ فيي مركب يشتمؿ عمى التنكيـ المغناطيسي كالدراما النفسية. كتعني

 Axiodrama 9: االكسيودراما سابعاً 
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كتركز عمى األخبلقيات كالقيـ مثؿ مبادئ الحؽ كالخير كالجماؿ كالعدالة كتيدؼ إلى مسرحة الفضائؿ 

 األبدية.

 : The rapeutic Motion Picture: الصور المتحركة العالجية ثامناً 

 (.167 ، ص1991الدسكقي، )كتشتمؿ عمى تركيب مككف مف الصكر المتحركة مع الدراما النفسية. 

 :استخدامات السيككدراما -6
مػػف خػػبلؿ عػػرض مفيػػـك السػػيككدراما كالعناصػػر المككنػػة ليػػا، كفنياتيػػا نجػػد أنيػػا تتمتػػع بمميػػزات عديػػدة قػػد ال 
تتكافر في أم أسمكب مف أساليب العبلج الجماعي األخرل، حيػث يتمتػع أسػمكب السػيككدراما بالسػيكلة كاليسػر 

المراىقيف، فضبلن عف الراشػديف، ممػا أدل إلػى التكسػع فػي نطػاؽ عند استخدامو سكاءن عمى مستكل األطفاؿ أـ 
اسػػػتخدمت فػػػػي حػػػد ذاتيػػػػا أـ  أكانػػػت اسػػػتخداميا فرديػػػان كجماعيػػػػان، كقائيػػػان كعبلجيػػػان. ممػػػػا يؤكػػػد فاعميتيػػػا سػػػػكاء

السػػيككدراما ، ك (207ص، 1999 ،)سػػميمافأخػػرل. باالسػػتعانة معيػػا ب سػػاليب كفنيػػات عػػبلج سػػمككية جماعيػػة 
شػارات، كالنظػرات كتعبيػرات ر عما يريد، مثؿ حركة اليػديف كاإلاستخداـ كسائؿ غير لفظية لمتعبي تتي  لممريض

 Bodyالكجػػػو، كالصػػػيحات، أك األصػػػكات المختمفػػػة، التػػػي تخمػػػك مػػػف الكممػػػات، أك مػػػا ي سػػػمى بمغػػػة الجسػػػد 

Language ( 60 ص ،1992 ،التي يستفيد منيا المعالج أكثر مما يفيد مف التعبيرات المفظية.)غازم 

مػف  يػيىذه المميزات التي تتمتع بيا السيككدراما جعمتيا مف األسػاليب المسػتخدمة لمكثيػر مػف االضػطرابات، ف
األسػػاليب المفيػػدة كالتػػي تصػػم  لبلسػػتخداـ مػػع الحػػاالت التػػي تعػػاني مػػف إنخفػػاض فػػي درجػػة الشػػعكر بكفػػاءة 

يكشفكا عف المعاني كالمفاىيـ  رتياد المشاكؿ كيمف خبلؿ استخداـ الدراما ف ف التبلميذ يشترككف في اك  الذات،
التػػي تتطمبيػػا مػػكاقفيـ المختمفػػة مػػف الحيػػاة، كمػػا يتحقػػؽ نتيجػػة اسػػتخداـ األطفػػاؿ لمػػدراما ىػػك زيػػادة الثقػػة عنػػد 
الكػػبلـ، كتحسػػيف األداء فػػي الكػػبلـ، كتطػػكير األفكػػار كالقػػدرة عمػػى التعبيػػر كالقػػدرة عمػػى التكاصػػؿ مػػع اآلخػػريف 

 (165ص ، 1997،نيكسكفكمناقشتيـ. )

 كىي:: كيمكف تقسيـ االستخدامات المتنكعة لمسيككدراما إلى ثبلثة أقساـ

 السيككدراما بكصفيا كسيمة مف كسائؿ العبلج النفسي الفردم كالجماعي.  -1
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 السيككدراما بكصفيا كسيمة مف كسائؿ التعميـ كالتربية. -2
 (210ص ، 1999، . )سميمافالسيككدراما بكصفيا كسيمة مف كسائؿ االسترخاء كالتركي -3
 يعرض الباحث ب يجاز ىذه االستخدامات: يكفيما يم

 :السيكودراما وسيمة من وسائل العالج النفسي . 1
السيككدراما كسيمة مػف كسػائؿ العػبلج النفسػي، حيػث تسػاعد المػريض الػذم يعػاني مػف  يؤكد الكثيركف عمى أف

، خػػارج أعماقػػو-ضػػكية أـ بالسػػمكؾ أـ بالحركػػة الجسػػمية كػػاف بالمغػػة العأسػػكاء -الكبػػت فػػي إخػػراج مػػا بداخمػػو 
-أيضػان ليس فقط إلػى مػف يتحػدثكف كيفكػركف بسػيكلة كلكػف  –مضمكف السيككدراما قابؿ ألف يصؿ حيث أف 

باندفاع ليثبتكا أنيـ يريػدكف أف يككنػكا أمنػاء أك صػادقيف، ككػذلؾ مػف ال يسػتطيعكف  الذيف يتصرفكفأؤلئؾ  إلى
 ((Marcus, 1975, p 50السيككدراما ك سمكب عبلجي معيـ. ف ثـ تصم  التحدث بطبلقة، كم

 :وسيمة من وسائل التعميم والتربية السيكودراما. 2
كسػػيمة مػػف كسػػائؿ التعمػػيـ كالتربيػػة، كالتػػي بمقتضػػاىا يمكػػف لمفػػرد أف يػػتعمـ أسػػاليب جديػػدة السػػيككدراما  دتعػػ    

قػػاـ بتجربػػة مػػع  "مكرينػػك"( أف (Marcus, 1975, p 51كيكتسػػب خبػػرات تعميميػػة جديػػدة، كيػػذكر مػػارككس 
المعاىد درس فييا كيؼ تعاؽ العممية التعميمية ككيؼ ت ستثار عػف طريػؽ المحاكػاه، كالتعبيػر  حدأبعض فتيات 

الحػػػر، كفػػػي مجمكعػػػات أخػػػرل لمسػػػيككدراما، تككنػػػت مػػػف طمبػػػة جػػػامعييف، قػػػاـ ىػػػؤالء الطمبػػػة بعػػػرض كتمثيػػػؿ 
ات الجامعيػػػة، فمثمػػػكا مخػػػاكفيـ كالطريقػػػة التػػػي يخافكنيػػػا، ككانػػػت ىػػػذه المحاكلػػػة مشػػػكبلتيـ المتعمقػػػة باالمتحانػػػ

 ناجحة في مساعدتيـ الجتياز االمتحاف. 

 :وسيمة من وسائل االسترخاء والترويح السيكودراما. 3

(أف اإلنسػػاف بحاجػػة إلػػى إعػػادة بنػػاء نفسػػو كبحاجػػة أيضػػان إلػػى أف p53  ،1975 ،Marcus) "مػػارككس"يؤكػػد 
لياء نفسػو، كيعػد يجد ذات السػيككدراما  "مػارككس"و، كأف يتقابؿ مع ذاتو مرة أخرل أكثر مف حاجتو إلى تسمية كا 

الػػذم ييػػدؼ إليػػو الفػػرد أحيانػػان فػػي ظػػؿ مػػا تشػػكمو العػػادات، كالعػػرؼ،  Relaxingطريقػػة مػػف طػػرؽ االسػػترخاء 
ألشػػػخاص، كأحيانػػان يػػػ تي الشػػػعكر كالتقاليػػد باإلضػػػافة إلػػى االلتزامػػػات الجمعيػػة كالفرديػػػة مػػػف قيػػكد عمػػػى حريػػة ا

طي مػػػػػػػارككس ػػػػػػػػػػػدؼ أعمػػػػػػػؽ كػػػػػػػالعبلج النفسػػػػػػػي، كيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالحاجػػػػػػػة إلػػػػػػػى أفػػػػػػػؽ أرحػػػػػػػب دكف الحاجػػػػػػػة إلػػػػػػػى ى
(Marcus,1975, p 54)  مػثبلن لحالػة سػيدة شػابة جػاءت إلػى إحػدل الجمسػات كىػي حػادة الطبػع، كصػرحت
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سػػترخاء، بػػؿ كتشػػعر بانتعػػاش كمػػا لػػك أنيػػا أخػػذت ، كخرجػػت مػػف الجمسػػة فػػي حالػػة ابالتعػػبب نيػػا دائمػػان تشػػعر 
جػػازة طكيمػػة. فقػػد أرادت أف تمثػػؿ مشػػيدان مػػف فػػيمـ شػػاعرم جػػدان " فيػػا ىػػي مسػػتمقية عمػػى الشػػاطئ قػػرب ميػػاه إ

اشػػترؾ معيػػا فػػي تمثيػػؿ ىػػذا قػػد البحػػر، تحػػيط بيػػا الكثبػػاف الرمميػػة الجميمػػة، كالرمػػاؿ الناعمػػة تحػػت جسػػدىا، ك 
، كبطريقة تمقائية مثؿ البعض دكر البحر كىػك يػداعب قػدمييا بمطػؼ كالػبعض مثػؿ المشيد كؿ أفراد المجمكعة

صػػػكت المػػػكج كبعػػػض القػػػكارب كىػػػي تبحػػػر". كمػػػف ثػػػـ شػػػعرت بمشػػػاركة كجدانيػػػة حميمػػػة دكف اإلخبػػػار عػػػف 
 مشكبلتيا، التي أدت إلى حدة إنفعاليا كما أف ىذه المشاركة خففت مف إحساسيا باإلرىاؽ كالتعب. 

القكؿ إف السيككدراما تساعد المريض فػي أف يسػاعد نفسػو كتػؤدم بشػكؿ نشػط إلػى تعػديؿ عميػؽ  كىكذا يمكننا
في تككينو الداخمي حتى أؤلئؾ الذيف ال يدركف عف متاعبيـ شيئان، كالذيف لـ يفكركا في العبلج، يصبحكف عف 

 .طريؽ السيككدراما عمى كعي بمشكبلتيـ سكاء أكانت مشكبلت فردية شخصية، أـ جماعية

 :استخدام السيكودراما مميزات -7
تتمتػػع السػػيككدراما بميػػزات عديػػدة قػػد ال تتػػكافر فػػي أم أسػػمكب مػػف أسػػاليب العػػبلج الجمػػاعي األخػػرل، 

 كىذه المميزات يمكف اإلشارة إلييا عمى الكجو التالي:

  يػػػة يتمثػػؿ نجػػاح العػػػبلج بالسػػيككدراما فػػي تحقيػػػؽ أىدافػػو العبلجيػػة، كىػػػي تػػكفير أكبػػر قػػػدر مػػف الحر
عف  كالتمقائية في األداء، كت كيد الثقة بالذات كالتشجيع المستمر إلظيار أعمؽ المشاعر المكبكتة كالتعبير

، كآخػػػػركف )طػػػػوي كالتػػػػداعيات الطميقػػػػة كالبعيدة.الصػػػػراعات كالتخفيػػػػؼ مػػػػف اإلحباطػػػػات كالتفريػػػػغ االنفعػػػػال
 (40 ص،1993

  جرائيػػػا سػػػكاء مسػػػتكل األطفػػػاؿ أك المػػػراىقيف فضػػػبلن عػػػف عمػػػى أكػػػاف سػػػيكلة كيسػػػر تطبيػػػؽ السػػػيككدراما كا 
ال يختمؼ  –ص  ىذا التعبير  إف-لغة ذلؾ إلى أف السيككدراما تستخدـ  السبب فيالراشديف، كربما يرجع 

عمييػػا أحػػد، كىػػي لغػػة األداء أك التجسػػيد، كمػػف ثػػـ يسػػيؿ التفػػاىـ بػػيف أعضػػاء الجماعػػة العبلجيػػة، كىػػذه 
سػػبقو خطػػكة عمػػى درجػػة كبيػػرة مػػف تالػػذم  Insight ستبصػػارالالسػػيكلة مػػف شػػ نيا أف تػػؤدم إلػػى حػػدكث ا

 التنفيس االنفعالي الذم يشكؿ بدكره محكران أساسيان في العبلج بيذا األسمكب. ىياألىمية 
  تتي  السيككدراما فرص المشاركة بيف أعضاء الجماعة العبلجية، كما أف ىناؾ فرصػة السػتخداـ اإلسػقاط

يػػران فػػي العمميػػة العبلجيػػة، إذ يعمػػؿ عمػػى خػػركج الخبػػرات السػػابقة، كمػػف ثػػـ كميكػػانيـز دفػػاعي يمعػػب دكران كب
 طرحيا عمى أفراد الجماعة كالتخمص منيا كخطكة مقابمة لكاجية ما يعانيو األفراد مف اضطرابات.
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  تتميز بطبيعة تفعيمية ىي جكىر ما يعيشو المريض تحقيقان لمرغبة في الكاقع ال في الخيػاؿ، كمػا أنيػا
 ((Holmes, P, 1994, p 15 التمثيؿ تحقؽ إشباعات بديمة لمتكحدات النرجسية. عف طريؽ 

  ،السيككدراما غنية بالفنيات التي تستخدـ، كىذا يعني أنيا أسمكب يبلئـ كافة المستكيات التعميميػة كالثقافيػة
 كما أنيا صالحة لبلستخداـ في عبلج عديد مف االضطرابات كصعكبات التكافؽ.

 يا حيكيتيا كأىميتيا كىي عممية التييئة.تنفرد بعممية ل 
  تصم  لبلستخداـ مع االضػطرابات التػي ال تحتػاج فييػا لبلتصػاؿ الكبلمػي، فقػد يػتـ تمثيػؿ األدكار بصػكرة

 .Pantomimeصامتة أك ما يسمى بالبانتكميـ 
 قعيػة الكا تشجع العمػبلء عمػى عػرض مشػكبلتيـ، كمػف ثػـ تتػي  ليػـ المشػاركة فػي طػرح العديػد مػف الحمػكؿ

 (   206ص ،1999الحؿ الذم بمقدكره األخذ بو. )سميماف،  يليا، كعمى كؿ عميؿ تبن
  إف لعػػب الػػدكرRole playing  يعػػد طريقػػة ممتػػازة لػػتعمـ ميػػارات الغضػػبAnger ف الغضػػب إ. حيػػث

عاطفة طبيعية تشير إلى الحاجة لمتغييػر فػي البيئػة. كىػك متػاح كعػادة مرغكبػة شػريطة أف يػتـ فػي أشػكالو 
ف تعمػػـ خاصػػية الغضػػب يعػػد عبلمػػة عمػػى النضػػج، كمػػف ثػػـ فدراسػػة الغضػػب مػػف خػػبلؿ ب عػػد ا لمعتدلػػة، كا 

األدكار ككيفية التعامؿ مػع المسػتكيات المختمفػة لمكاجيػة الغضػب تعػد خاصػية ميمػة مػف خػبلؿ الميػارات 
 Roleر االجتماعية لمجمكعة حؿ المشكبلت، كميارات تضارب القرارات، كالتعاطؼ مف خبلؿ قمب الدك 

reversal ، عطاء اآلخريف بعض المساحات .... كىذا كمو ال يػتـ إال مػف كفف االعتذار، كتعمـ التراجع كا 
 خبلؿ فنيات السيككدراما.

  تعد كسيمة فعالة في بناء التكاصؿ االجتمػاعي كدراسػة قضػايا المجتمػع كلتنميػة اإلبػداع كالتمقائيػة فػي
قامػػػة عبلقػػػة كثيقػػػة مػػػع  اآلخػػػريف، كفرصػػػة لتجريػػػب السػػػمككيات الجديػػػدة داخػػػؿ المجتمػػػع الحيػػػاة اليكميػػػة، كا 

 ((Carnabucci, Karen, 2006, p 1 المصغر )الجماعة العبلجية(.
 :العالج بالسيكودراما مراحل -8

لمجمسة السيككدرامية مراحؿ تمر بيا، كقد اختمفت بعض الدراسات في تحديد عدد ىذه المراحؿ فبعضيا 
نقػاط ىػي: التييئػة أك اإلحمػاء، الفعػؿ أك الحػدث، المشػاركة أك المناقشػة، اإلغػبلؽ حدد ىذه المراحػؿ فػي أربػع 

أك الخاتمػة. كتكجػد دراسػػات أخػرل قامػػت بتحديػد مراحػػؿ السػيككدراما فػي خمػػس مراحػؿ كىػػي )المراحػؿ السػػابقة 
 :بػػكتتمثؿ ىذه المراحؿ إضافة إلييا مرحمة البدء(، 
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 :The Startمرحمة البدء  المرحمة األولى:

كتعنػػي بدايػػة المقػػاء بػػيف المرشػػد كالمسترشػػد أكعمبلئػػو كضػػيكفو، ككممػػا تميػػزت ىػػذه البدايػػة بػػالقكة كالػػدؼء     
لمنجاح كتحقيؽ  العاطفي كالكد القمبي كالحنك األبكم المكضكعي مف غير تكمؼ كال تممؽ، كمما كاف ذلؾ سبيبلن 

)أبك النيايػػػة.حت البدايػػػة سػػػممت ػبلؽ، فػػػ ف صػػػحظة االنطػػػػيككدرامي فيػػػي بمثابػػػة لػػػػاليػػػدؼ مػػػف البرنػػػامج السػػػ
 (18 ص ،2005زيد،

 :The Warming up phaseالمرحمة الثانية: مرحمة التييئة 

زالػػة الرىبػػة لػػدييـ ككػػذلؾ تكػػكيف     كيقصػػد بيػػا تييئػػة المجمكعػػة لمجمسػػات السػػيككدرامية التاليػػة بيػػدؼ تشػػجيعيـ كا 
بػيف المعػالج مػف جيػة أخػرل، كفػي ىػذه المرحمػة يػتـ طػرح أك عبلقات دافئة كحميمة بينيـ كبػيف بعضػيـ مػف جيػة ك 

كتيػػػدؼ مرحمػػػة ، (176 ص ،1999اختيػػػار فكػػػرة أك مكضػػػكع لمتعبيػػػر عنػػػو تمقائيػػػان فػػػي المرحمػػػة التالية.)سػػػميماف،
شػاعة  التييئة إلى مساعدة أعضاء الجماعة عمى األداء التمقائي الذم البد أف يحتكم عمى: اإلحساس بالثقػة كا 

ف النفسػػي، كأف تسػػم  معػػايير الجماعػػة بػػالتعبير عػػف العكاطػػؼ، ككػػذلؾ ضػػركرة أف تشػػتمؿ عمػػى جػػك مػػف األمػػ
عنصر التسمية مع االستعداد لبلستكشاؼ كاالنكشاؼ في سمكؾ جديد، كأخيران يمػـز تييئػة المعػالج نفسػو كعامػؿ 

 ((Corey, 2000, p 227 رئيسي في خمؽ جك يشجع السمكؾ التمقائي. 

 استخداميا لتييئة أفراد المجمكعة السيككدرامية كىي: تكجد عدة طرؽ يمكفك 

 : Group Warm – upالجمعي اإلحماء -1

إذ يدخؿ أفػراد المجمكعػة إلػى مكػاف الجمسػة السػيككدرامية كي خػذكف أمػاكنيـ، كيتحػدثكف فػي مكضػكعات 
 ان.جماعي متنكعة كمتباينة كيتـ مف خبلؿ المناقشة إضفاء ركح الدعابة كالمرح األمر الذم يحدث

 :Immediately Warm – upالفوري  اإلحماء -2

 كيحدث ذلؾ في المكاقؼ الطارئة بيدؼ تناكؿ مشكمة ما لدل أحد العمبلء كحالة طارئة مطمكب تناكليا.    

 :Sequence Warm – upالتسمسمي  اإلحماء -3

قػػػـك ىػػػذا كيػػػتـ فيػػػو إجػػػراء المخػػػرج )المعػػػالج( مقابمػػػة شخصػػػية مػػػع شػػػخص كاحػػػد مػػػف الجماعػػػة العبلجيػػػة إذ ي
الشػخص بػػدكره ب حمػػاء أك تييئػػة بقيػػة المجمكعػػة مثػػؿ الفػػرد الػػذم يتحػدث عػػف حمػـػ خػػاص بػػو مػػثبلن، بينمػػا تقػػـك بقيػػة 

 المجمكعة بالتفكير في أحبلميـ.
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 :Direct Warm – upالموجو( اإلحماء ) -4

 مػف داخػػؿ المجمكعػػة أك إذ تكجػو الجمسػػة فػي تمػػؾ العمميػة مػػف خػبلؿ قائػػدىا أك مػف خػػبلؿ شػخص آخػػر
 (20 – 19ص ،2004عمي، )ككؿ تكجو مف خبلؿ أفراد المجمكعة 

 :The Action Phaseالحدث المرحمة الثالثة: مرحمة الفعل أو 

 كىي المرحمة التي يقـك فييا البطؿ بالتمثيؿ عمى خشبة المسرح.

 مرحمة الفعؿ أك الحدث السيككدرامي تتمثؿ فيما يمي: في لممعالج  تحيث إف ىناؾ بعض اإلرشادا

 .يجب أف يشجع البطؿ بقدر اإلمكاف ليدخؿ في مشاىد تشمؿ الصراع في العبلقات 
  كػؿ األحػداث يجػػب أف تػرتبط ب شػػياء ىنػا كاآلف كىكػػذا، فػ ذا كػاف الشػػخص يتعامػؿ مػػع مكقػؼ ماضػػي

 يقكؿ: " حينئذ أخبرتو " ف ف المعالج يتدخؿ كيقكؿ: "أنت تخبره اآلف".

  كالكقت كالمكاف كاألفراد المشاركيف في المكقؼ أك الحدث.يحتاج البطؿ لمحرية في انتقاء الحدث 

  ،أف يطمب مف البطؿ أف ينش  مكقفان ما بقدر اإلمكاف، دكف أف ييتـ باستدعاء الكممات الفعميػة المبدلػة
 لذلؾ ف ف تدفؽ األحداث ال يتكقؼ، كبدالن مف ذلؾ ف ننا نحتاج معرفة جكىر التفاعؿ حينما يستدعيو.

 طؿ عمى التعبير عف نفسو بكؿ طاقتو بقدر اإلمكاف، لغكيان أك غير لغكم.يجب أف يشجع الب 

  أف يعطي الفرصة لؤلبطاؿ أف يمعبكا دكر كؿ فرد بكاسطة فنية "عكس الدكر"، فيذا يساعد عمى تنميػة
حساس اآلخريف بالحدث  ((Corey, 2000, p 181 .الفيـ لكيفية إدراؾ كا 

 السػػػيككدرامي بػػػػيف البطػػػػؿ كاألنػػػكات المسػػػػاعدة كأبطػػػػاؿ  يحػػػدث فػػػػي مرحمػػػػة الفعػػػؿ أك الحػػػػدث التفاعػػػػؿ
المجمكعة، كذلؾ لتجسيد فعؿ أك حدث )ماضي أك حاضػر أك مسػتقبؿ( كذلػؾ فػي تمقائيػة كمكضػكعية 

 (28ص، 1887المبل، )بالحدث.  ستبصارلتحقيؽ الذات كاال

 : The  Discussion Phaseالمرحمة الرابعة: مرحمة المناقشة 

اركيف مشاركة البطؿ بمبلحظاتيـ كردكد أفعاليـ في السيككدراما، بطريقة بناءة كمشجعة. كفييا يطمب مف المش
 ((Corey, 2000, p 181شد ىنا في ت سيس كقيادة المحادثة كتتمثؿ كظيفة المر 

 Closure:المرحمة الخامسة: مرحمة اإلغالق 

مػػػف االمػػػتبلء الػػػذىني، كعمميػػػة بانقضػػػاء الكقػػػت عمػػػى نحػػػك متصػػػؿ يختفػػػي التركيػػػز كيصػػػب  المشػػػارككف فػػػي حالػػػة 
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اإلغبلؽ تمكف أعضػاء المجمكعػة مػف الشػعكر باألمػاف، كيعػد اإلغػبلؽ عمميػة فػي غايػة األىميػة، كبشػكؿ عػاـ فػ ف 
عمميػػة إنيػػاء كػػؿ جمسػػة تحتػػاج أف يشػػعر أعضػػاء المجمكعػػة عنػػد مغػػادرتيـ المكػػاف باألمػػاف الكػػافي بشػػكؿ يتػػي  ليػـػ 

اسب، كبالطبع ف ف عممية اإلنياء المبلئمة قد تسػيـ بشػكؿ فعػاؿ فػي الكصػكؿ استعادة حياتيـ كمعايشتيا ب سمكب من
بالمجمكعة إلى حد التماـ، كيجب تحديد كقت الجمسات السػيككدرامية مػف أجػؿ إعػداد المػريض لمقيػاـ بعمميػة اإلنيػاء 

حدكد زمنيػة كمػع ذلػؾ كاالنفصاؿ كاالستقبلؿ عف المعالج بانتياء الكقت، ككؿ أجزاء السيككدراما يجب أف يككف ليا 
يجػػب مراعػػاة المركنػػة كقػػت اإلغػػبلؽ، فػػ ف ىػػذا الكقػػت مػػف الممكػػف أف يػػتـ تجػػاكزه مػػف خػػبلؿ أىميػػة مفيػػـك فاعميػػة 
اإلصػػػبلح كالػػػدفاعات المعػػػادة، كفػػػي المكاقػػػؼ التػػػي تتطمػػػب مركنػػػة تكػػػكف الحػػػدكد الزمنيػػػة الجديػػػدة فػػػي حاجػػػة إلػػػى 

المعػالج ب خػذ لج كأعضاء المجمكعة، كذلؾ أفضؿ مػف أف يقػـك التفاكض بشكؿ كاض ، مف خبلؿ االتفاؽ بيف المعا
 (.(Karpe, P, 1998, pp 180-182 قرار سريع باإلغبلؽ

المراحػػؿ الثبلثػػة لمعمميػػة السػػيككدرامية فػػي شػػكؿ منحنػػى تكضػػيحي  (Adam Blatner, 2006)كقػػد لخػػص 
 كاآلتي:
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  Blatner, A, 2006, p 4)) 

 وأخيرًا وصف توضيحي لنموذج لجمسة جالجية سيكودرامية:

 :The warm- upأواًل: البدء واإلحماء  

 لمدير يييئ نفسو.ا -1

 المجمكعة تناقش األىداؼ، األدكار، ترتيبات الكقت ..... الخ. -2

 التدريبات التي تستخدـ لعرض أعضاء المجمكعة كالتعارؼ مع كؿ  منيـ.ك  التعارؼ -3

 المدير يقكد المجمكعة في التدريبات التي تبني التبلحـ كالتمقائية لممجمكعة. -4

 لشخصية الرئيسية.ظيكر مكضكع مشترؾ لممجمكعة أك ظيكر ا -5

أحد أعضاء المجمكعة يتـ اختياره ليككف البطؿ الػذم سػيقـك بػ داء المشػيد التمثيمػي بنفسػو أك مػع التكزيػع  -6
 لؤلدكار بيف المجمكعة.

 :Actionثانيًا: األداء  

 ف المشكمة قد تمت مناقشاتيا كطرحيا باختصار.إي تي المدير بالبطؿ عمى المسرح حيث  -1

 ي عبارات محدكدة كاالتفاؽ عمى نماذج مممكسة يمكف تمثيميا.الصراعات تـ شرحيا ف -2

المػػدير يسػػاعد البطػػؿ فػػي كصػػؼ مكػػاف العمػػؿ الػػذم سػػيتـ أداؤه كظركفػػو ككقتػػو مػػف خػػبلؿ )مكػػاف كزمػػاف  -3
 .setting the stageالمشيد التمثيمي عمى المسرح( 

 (. here and nowالبطؿ يتبع التعميمات لمقياـ بالمشيد كما لك كاف يحدث )ىنا كاآلف  -4

مف تصكرات المكقؼ الػدرامي لمبطػؿ. ىػؤالء النػاس يصػبحكف  ع أعضاء المجمكعة يمعبكف أجزاءالمدير م -5
 .auxiliary egosأنكات مساعدة 

 بداية كافتتاح تصكير المشيد. -6

المدير يساعد األنكات المساعدة لتعمـ دكرىـ عف طريؽ تغيير أجػزاء المكقػؼ مػع البطػؿ بمػا يسػمى )قمػب  -7
 (.Reverse rolesر األدكا
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يستمر المشيد التمثيمي مع تكاصؿ المدير إلدخاؿ فنيات سيككدرامية أخرل عمػى أف يكػكف ليػا دكر فعػاؿ  -8
 في الكشؼ عف المشاعر التي تـ االفصاح عنيا.

 مع تطكر التمثيؿ، المدير يستخدـ مجمكعات متنكعة مف الفنيات لبحث مختمؼ خبرات كتجارب البطؿ. -9

 :Working throughخالل   ثالثًا: العمل من

البطػػؿ يعمػػؿ كمسػػاعد لآلخػػريف لتطػػكير كتعػػديؿ المكاقػػؼ كردكد فعمػػو كسػػمككياتو تجػػاه المكقػػؼ. كىػػذا مػػا  -1
 . working throughيسمى بالعمؿ مف خبلؿ 

 تكرار لعب الدكر لمصراعات، مع محاكلة أف يتبع البطؿ نيج مختمؼ في كؿ محاكلة. -2

 المجمكعة اآلخريف( إلظيار كيفية التعامؿ مع ىذه المشكمة.طرح نماذج أخرل لممكقؼ )ب عضاء  -3

حتػػػى يتسػػػنى لمبطػػػؿ أف  -الػػػذم يمثػػػؿ اآلخػػػر فػػػي المكقػػػؼ الػػػدرامي-قمػػػب الػػػدكر بػػػيف البطػػػؿ كمسػػػاعده  -4
 يستكشؼ أم سمكؾ يمكف أف يحقؽ النتيجة المرجكة.

 Closure:رابعًا: االنغالق  

حصػػكؿ عمػػى الػػدعـ لػػبعض المعمكمػػات مػػف أعضػػاء متابعػػة العمػػؿ األساسػػي، المػػدير يسػػاعد البطػػؿ فػػي ال -1
 (.audience)الجميكر المجمكعة اآلخريف 

 المدير يشجع أعضاء المجمكعة أف تشاطر البطؿ المشاعر الشخصية المتعمقة بالمكقؼ الدرامي. -2

 دؽ عمى استخداـ مجمكعات متنكعة مف فنيات السيككدراما لمدعـ النفسي.االمدير ربما يص -3

 فريؽ العمؿ اآلخريف(. -الجميكر -المجمكعات المتتالية )األعضاءمناقشات أكثر مف  -4

 أخيران، المدير يتحرؾ فكر إنياء التجربة باستخداـ مجمكعة متنكعة مف فنيات االغبلؽ. -5
Munir, Samira, 2003, pp 27-29) ) 

كأخيران بعد أف حاكؿ الباحث عرض كؿ ما يتعمؽ بالسيككدراما قدر المستطاع، مف خبلؿ    
ض لمفيـك السيككدراما كالتعرؼ عمى مبادئيا كأىدافيا ككيفية تطبيقيا كفنياتيا، كفكائد عر 

استخداميا كمراحميا، نبلحظ أنيا مف األساليب اإلرشادية الفاعمة كاليامة جدان، تساعد المرشد 
عمى التعامؿ مع العمبلء، فالسيككدراما بمثابة )لعبة( حيث يطمب المرشد مف العمبلء القياـ 
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نما يترؾ ب التمثيمية المسرحية حكؿ فكرة )تمثؿ صراعان ليـ( يعطييـ إياىا، كال يقدـ ليـ النص، كا 
ليـ المجاؿ لمتصرؼ حسب طريقتيـ الخاصة كبشكؿ تمقائي، كيسقط كؿ عميؿ ما يعانيو مف 
صراعات كاحباطات كاتجاىات عميقة، عمى شخصية الدكر الذم يمثمو، مما يساعده عمى القياـ 

 التنفيس أك التفريغ االنفعالي كزيادة االستبصار لديو. بعممية

أما المرشد النفسي الذم قد يقـك بالمشاركة بالعمؿ المسرحي كالمسجؿ لجميع األحداث، فيك 
يقـك فيما بعد بعممية التحميؿ كتفسير الداللة النفسية لدكر كؿ عميؿ، أم يعمؿ عمى كشؼ 

 ديناميات المسرحية.
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 انفصم انثانث

 (اساخ انساتقحنذر)ا

 الدراسات العربية:: أوالً 

 :( مصر1994دراسة غريب ) -

 استخداـ السيككدراما لخفض االضطرابات االنفعالية لدل األطفاؿ. :جنوان الدراسة

خفػػػض بعػػػض االضػػػطرابات االنفعاليػػػة )القمػػػؽ، خػػػكاؼ الظػػػبلـ، نكبػػػات الغضػػػب، كالجمػػػكد  :ىـــدف الدراســـة
 الكسطى باستخداـ السيككدراما ك سمكب عبلجي. االنفعالي( لدل أطفاؿ مرحمة الطفكلة

" سػنكات، ممػف حصػمكا عمػى أعمػى 9-6تككنت مف سػتة أطفػاؿ تراكحػت أعمػارىـ الزمنيػة مػف" :جينة الدراسة
 درجات، عمى كاحد أك أكثر مف المقاييس الفرعية لمقياس االضطرابات االنفعالية لؤلطفاؿ. 

يػػػػة لؤلطفػػػػاؿ، كمقيػػػػاس االضػػػػطرابات االنفعاليػػػػة لؤلبنػػػػاء كمػػػػا : مقيػػػػاس االضػػػػطرابات االنفعالأدوات الدراســــة
يبلحظيػػا اآلبػػاء مػػف إعػػداد الباحثػػة، إلػػى جانػػب المقابمػػة الكمينيكيػػة كالبرنػػامج العبلجػػي الػػذم 
أعدتو الباحثة، كت لؼ البرنامج العبلجي مف عشريف جمسة سيككدراما أجريت عمى مدل شير 

ت لعػػػػب الػػػػدكر، المكنكلػػػػكج، الػػػػديالكج، كحػػػػؿ دقيقػػػػة لمجمسػػػػة فييػػػػا فنيػػػػا 41-31كنصػػػػؼ بكاقػػػػع
 المشكمة.

ــائج الدراســة: أظيػػرت النتػػائج كجػػكد فػػركؽ دالػػة بػػيف متكسػػطات درجػػات أفػػراد مجمكعػػة البحػػث قبػػؿ كبعػػد  نت
البرنامج لصال  القياس البعدم كالتتبعي عمى المقاييس المستخدمة، كما ساعد البرنامج إحدل 

عمػى الػتخمص منػو بػالرغـ مػف أف ىػذا االضػطراب لػـ الحاالت التي عانت مف الخجؿ المفرط 
 يكضع كيدؼ مسبؽ مف أىداؼ العبلج.

 :( مصر2113)دراسة يحيى  -

 السيككدراما في تخفيؼ الفكبيا االجتماعية لدل أطفاؿ مرحمة الطفكلة المت خرة.  استخداـ :الدراسةجنوان 

فاعمية كؿ منيما مف خبلؿ إعداد برنػامج استخداـ كؿ مف السيككدراما كالنمذجة كمعرفة مدل : دراسةىدف ال
سػػػيككدرامي كبرنػػػامج لمنمذجػػػة يعتمػػػد عمػػػى الػػػدراما فػػػي التخفيػػػؼ مػػػف حػػػدة الفكبيػػػا االجتماعيػػػة 
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كالكشػػؼ عػػف مػػدل فاعميػػة الػػدمج بػػيف البرنػػامجيف لتخفيػػؼ حػػدة الفكبيػػا االجتماعيػػة لػػدل عينػػة 
 مف أطفاؿ مرحمة الطفكلة المت خرة مف الجنسيف.

المػدارس الحككميػة بمنطقػة فػي  ( تمميذان كتمميذة مػف تبلميػذ المرحمػة االبتدائيػة80تككنت مف ) :دراسةجينة ال
كتػـ تقسػيميـ إلػى  ( سػنة12-9محافظة الغربية تراكحت أعمارىـ بػيف )ضمف طنطا التعميمية 

 ثماف مجمكعات فرعية. 

تقػػػػدير المسػػػػتكل  مارةاسػػػػت - (1978)صػػػػال  اختبػػػػار الػػػػذكاء المصػػػػكر إعػػػػداد أحمػػػػد زكػػػػي  :دراســــةأدوات ال
 مقيػػػاس -( 1995االجتمػػػاعي االقتصػػػادم لؤلسػػػرة المصػػػرية إعػػػداد عبػػػد العزيػػػز الشػػػخص )

النمذجػػػة برنػػػامج  –الباحػػػث السػػػيككدراما إعػػػداد  برنػػػامج -الباحػػػث الفكبيػػػا االجتماعيػػػة إعػػػداد 
 إعداد الباحث.

التجػريبيتيف ف درجات أفراد المجمكعتيف ت ثير داؿ لمتغير المعالجة )السيككدراما( في تباي كجكد الدراسة:نتائج 
نػػاث( ذكػػكر  2، مػػج1)مػػج كجػػكد تػػ ثير داؿ لمتغيػػر الجػػنس فػػي تبػػايف درجػػات أفػػراد  عػػدـ-كا 

نػػػػػػاث،  2، مػػػػػػج1المجمكعػػػػػػات الفرعيػػػػػػة المسػػػػػػتخدمة )المجمػػػػػػكعتيف التجػػػػػػريبيتيف مػػػػػػج ذكػػػػػػكر كا 
ناث( في المقياس البعدم لمفكبيا ا 8، مج7مج كالمجمكعتيف الضابطتيف - الجتماعيػةذككر كا 

ت ثير داؿ لمتغير المعالجة )السيككدراما ك النمذجة( في تبايف درجات أفػراد المجمكعػات  كجكد
نػػػػاث، ك المجمػػػػكعتيف  6، مػػػػج5الفرعيػػػػة المسػػػػتخدمة )المجمػػػػكعتيف التجػػػػريبيتيف مػػػػج ذكػػػػكر كا 

ناث( 8، مج7الضابطتيف مج في المقياس البعػدم لمفكبيػا االجتماعيػة لصػال  درجػات  ذككر كا 
ناث( 6، مج5اد )المجمكعتيف التجريبيتيف مجأفر   .ذككر كا 

 :( قطر2114دراسة ربيعو ) -

الخجػػؿ كعبلقتػػو ب سػػاليب المعاممػػة الكالديػػة كمػػا تػػدركيا طالبػػات المرحمػػة الثانكيػػة المتفكقػػات  جنــوان الدراســة:
 كغير المتفكقات.

 تيدؼ الدراسة إلى:  :أىداف الدراسة

 بات المرحمة الثانكية باختبلؼ مستكاىف العقمي كاألكاديمي.التعرؼ إلى مدل ظيكر الخجؿ لدل طال -
 الكشؼ عف مدل كطبيعة العبلقة بيف أساليب المعاممة الكالدية كالخجؿ. -
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التعرؼ إلى اختبلؼ العبلقة بيف الخجؿ لدل طالبػات المرحمػة الثانكيػة كأسػاليب المعاممػة الكالديػة بػاختبلؼ  -
 المستكل العقمي كاألكاديمي لمطالبات.

عينػة مػف طالبػات المرحمػة الثانكيػة القسػـ العممػي مػف الصػؼ الثػاني كالثالػث الثػانكم فػي دكلػة  :ينة الدراسةج
 ( سنة.19-15قطر، تتراكح أعمارىـ بيف )

-1999 "فتحيػة عبػد الػرؤكؼ"اختبار المصفكفات المتتابعػة الػذم قننتػو عمػى البيئػة الككيتيػة  أدوات الدراسة:
 مقياس لمخجؿ. -1988الدية إعداد "زيف العابديف دركيش" ك"محمد الطحاف" مقياس أساليب المعاممة الك 

ــائج الدراســة: تكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف الخجػػؿ يختمػػؼ لػػدل طالبػػات المرحمػػة الثانكيػػة بػػاختبلؼ مسػػتكاىف  نت
العقمػي كاألكػاديمي، كأف مجمػػكعتي المتفكقػات عقميػان كأكاديميػػان ك المتفكقػات أكاديميػان تتشػػابياف 

ل الخجػػؿ، كأف مسػػتكل الخجػػؿ لػػدييف مػػنخفض، كىاتػػاف المجمكعتػػاف يجمػػع بينيمػػا فػػي مسػػتك 
المسػػػػتكل األكػػػػاديمي المرتفػػػػع، كمػػػػا تبػػػػيف أف مجمػػػػكعتي المتفكقػػػػات عقميػػػػان كغيػػػػر المتفكقػػػػات 
تتشابياف في مستكل الخجؿ، كأف مستكل الخجػؿ لػدييف متكسطػػ، كمػا تبػيف أف الخجػؿ يػرتبط 

مف جية األب أك مػف جيػة األـ، كمػا تبػيف أف لجميػع أسػاليب  ب ساليب المعاممة الكالدية سكاء
المعاممة الكالدية باستثناء أسمكب الحماية مف جية األب عبلقة عكسية مع الخجؿ، بحيػث أف 

 المعاممة االيجابية تترافؽ مع انخفاض الخجؿ.

 :( فمسطين2115دراسة جمعة ) -

 بعػػض المشػػكبلت مػػف حػػدة لمتخفيػػؼ لسػػيككدراماا فػػي مقتػػرح إرشػػادم برنػػامج فعاليػػة مػػدلجنــوان الدراســة: 
 اإلعدادية. المرحمة لطبلب السمككية

حدة  مف لمتخفيؼ السيككدراما في مقترح برنامج فعالية مدل عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت :أىداف الدراسة
 اإلعدادية. المرحمة لطبلب السمككية المشكبلت بعض

  12 كقكاميػػا تجريبيػػة األكلػػى مجمػػكعتيف إلػػى تقسػػيميـ تػػـ لبػػان طا24مػػف الدراسػػة عينػػة تككنػػت :جينــة الدراســة
 مدرسػة مػفان طالب160 بيف مف اختيارىـ تـ حيث طالب، 12 كقكاميا ضابطة كالثانية طالب،

 المشػػػكبلت مقيػػػاس عمػػػى الػػػدرجات أعمػػػى عمػػػى حصػػػمكا ممػػػف اإلعداديػػػة لبلجئػػػيف ذكػػػكر رفػػػ 
 .السمككية
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إعػػداد )السػػمككية  المشػػكبلتمقيػػاس  –الباحػػث(  )تصػػميـ مككيةالسػػ المشػػكبلت مسػػ  نمػػكذج :أدوات الدراســة
  .الباحث( )إعدادالسيككدراما  في المقترحالبرنامج  –الباحث( 

 تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: نتائج الدراسة:

 السػػمككية حػػدة المشػػكبلت فػي كالضػػابطة التجريبيػػة المجمػكعتيف أفػػراد بػػيف إحصػائية داللػػة ذات فػػركؽكجػكد  -
 المجمكعة التجريبية. أفراد عمى المقترح السيككدرامي البرنامج تطبيؽ بعد

 بػيف التطبيػؽ السػمككية المشػكبلت حػدة فػي التجريبيػة المجمكعػة أفػراد لػدل إحصػائية داللة ذات فركؽكجكد  -
 .السمككية المشكبلت لمقياس كالبعدم القبمي

بػػيف  السػػمككية المشػػكبلت حػػدة فػػي التجريبيػػة كعػػةالمجم أفػػراد لػػدل إحصػػائية داللػػة ذات فػػركؽ كجػػكدعػػدـ  -
 السمككية. المشكبلت لمقياس شيريف بعد كالتتبعي البعدم التطبيؽ

 :( فمسطين2118الدادا ) دراسة -

فاعمية برنامج مقترح لزيادة الكفاءة االجتماعية لمطبلب الخجكليف في مرحمة التعميـ : جنوان الدراسة
 األساسي.

 ف مدل فاعمية برنامج مقترح لزيادة الكفاءة االجتماعية لمطبلب الخجكليف.الكشؼ ع أىداف الدراسة:

مدرسة المتنبي الثانكية لمبنيف في  عشكائية مف طبلب الصؼ العاشر مفتـ اختيار عينة  :جينة الدراسة
( طالبان قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس الخجؿ عمييا، 200محافظة "خاف يكنس" بمغ عددىا )

( طالبان ممف حصمكا عمى أعمى الدرجات عمى مقياس الخجؿ كتـ 30) كمف ثـ تـ اختيار
 ( طالبان.15( طالبان كضابطة )15تقسيميـ إلى مجمكعتيف، تجريبية )

مقياس أعراض الخجؿ مف إعداد "مايسة النياؿ" ك"مدحت أبك زيد" كالبرنامج اإلرشادم مف  أدوات الدراسة:
 إعداد الباحث.

ذات داللة إحصائية في مستكل الخجؿ بيف القياس البعدم لممجمكعة الضابطة كجكد فركؽ  :نتائج الدراسة
كالقياس البعدم لممجمكعة التجريبية أم البرنامج عمؿ عمى تخفيض الخجؿ لدل عينة 

 الدراسة.
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 :( مصر2111دراسة متولي ) -

 ف.فاعمية برنامج لمتخفيؼ مف حدة الخجؿ لدل عينة مف المراىقيف المدمني :ةـجنوان الدراس

بحث مدى فاعلٌة البرنامج المقترح للتخفٌف من حدة الخجل لدى عٌنة الدراسة من  أىداف الدراسة:

 المراهقٌن ومساعدتهم على أن ٌستجٌبوا بصورة أكثر اٌجابٌة لخجلهم.

( مراهق معتمد تم اختٌارهم من قسمم عم ا اتعتمماد علمى الممواد المخمدرة بمست مفى 18)  ة:ـــجينة الدراس

 قطم للصحة النفسٌة.دار الم

 أدوات الدراسة:

   McCroskey Shyness Scale.  2008اختبار مكروسكى للخجل، ترجمة مجدي حبٌب .1

 ( .2112مقٌاس المستوى الثقافً اتقتصادي اتجتماعً، إعداد محمد البحٌري ) .2

 استمارة مقابلة مقننة من إعداد الباحث. .3

 .( Bernardo, J. 2005و) برنامج للتخفٌف من حدة الخجل من إعداد بٌراود .4

 وقام الباحث بترجمته ونقله إلى العربٌة.    

أثبمما البرنممامج فاعلٌتممه فممً خفممل حممدة الخجممل ب ممكل دال لصممالي التطبٌممق القبلممً حٌممث نتااج الدراسد:اا  ل

ن اماالجٌامهماراا التواصمل ممال الم م ل والمعملحوظ لدى المجموعة التجرٌبٌة بظهرتحسن 

ساان أدائهاام فً البرناماامج العا جماً ذلك تحام وكاام لذواتهاتقدٌره انال وأٌضااً تحساواأله

 فى.االمست فاً 

وأدى اسممتخدام البرنممامج الع جممً المقتممرح إلممى انخفممال حممدة الخجممل بصممورة دالممة لممدى 

 المجموعة التجرٌبٌة مقارنة بالمجموعة الضابطة والتً لم تتلق البرنامج الع جً.

ل ق( العرا2112مصطفى ) اسد:  -

 أثر برنامج إرشادم لتخفيؼ العزلة االجتماعية لدل طالبات المرحمة المتكسطة.ة: ـوان الدراســـجن

التعػػػػرؼ عمػػػػى أثػػػػر البرنػػػػامج اإلرشػػػػادم فػػػػي خفػػػػض سػػػػمكؾ العزلػػػػة لػػػػدل طالبػػػػات الصػػػػؼ  :أىــــداف الدراســــة
 الثاني المتكسط.

ـــــة الدراســـــة ي عمػػػػػى مقيػػػػػاس ( طالبػػػػػة ممػػػػػف حصػػػػػمف عمػػػػػى درجػػػػػات أعمػػػػػى مػػػػػف الكسػػػػػط الفرضػػػػػ20) :جين
سػػػػػمكؾ العزلػػػػػة مػػػػػف مدرسػػػػػة الزىػػػػػراء لمبنػػػػػات التابعػػػػػة لممديريػػػػػة العامػػػػػة لتربيػػػػػة بغػػػػػداد، ككزعػػػػػت 
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( طالبػػػػػات 10بشػػػػػكؿ عشػػػػػكائي إلػػػػػى مجمػػػػػكعتيف إحػػػػػداىما تجريبيػػػػػة كاألخػػػػػرل ضػػػػػابطة بكاقػػػػػع )
 لكؿ مجمكعة.

عزلػػػػػػة ( كالبرنػػػػػػامج اإلرشػػػػػػادم لخفػػػػػػض سػػػػػػمكؾ ال2002مقيػػػػػػاس سػػػػػػمكؾ العزلػػػػػػة )المعينػػػػػػي  أدوات الدراســــــة:
 )إعداد الباحثة(.

كجػػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف رتػػػػػب درجػػػػات المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة كالضػػػػػابطة  نتــــائج الدراســــة:
 في االختبار البعدم لصال  المجمكعة التجريبية.

 :( السعودية2112الربعي ) دراسة -

 المرحمة الثانكية. ةفاعمية برنامج إرشادم سمككي معرفي لعبلج اضطراب الخجؿ لدل طمب: جنوان الدراسة

معرفة أثر برنامج إرشادم معرفي سػمككي فػي خفػض مسػتكل الخجػؿ االجتمػاعي لػدل طمبػة : أىداف الدراسة
 المرحمة الثانكية.

 ، البرنامج اإلرشادم مف إعداد الباحث.)٢٩٩١مقياس الخجؿ لمشناكم ) :أدوات الدراسة

 طالب.) ١٢٢ (بمغ عددىـ عينة قصدية مف طمبة الصؼ األكؿ الثانكم جينة الدراسة:

كأنيـ يعانكف منو بنسب متفاكتة، ىناؾ فركؽ ذات  ،الخجؿ ينتشر بيف طبلب المرحمة الثانكية :نتائج الدراسة
داللة إحصائية بيف طبلب عينة الدراسة لمقراءات القبمية كالبعدية نحك الدرجة الكمية لمقياس 

 .كلصال  درجات القياس البعدم ،الخجؿ
 :( سوريا2112)دراسة بطيخ  -

 فعالية برنامج إرشاد جمعي في خفض أعراض الخجؿ عند األطفاؿ.: جنوان الدراسة

دراسة الخجؿ لدل أطفاؿ الصؼ الرابع كالتعرؼ عمى نسب انتشاره إضافة إلى عبلقتو  أىداف الدراسة:
عداد برنامج إرشاد جمعي لخفض أعراض الخجؿ عند األطفاؿ كالتحقؽ  ببعض المتغيرات، كا 

 فاعميتو.مف 
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طفؿ مف أطفاؿ الصؼ الرابع في مدينة  558ىناؾ عينتاف لمدراسة األكلى تككنت مف جينة الدراسة: 
( طفبلن كطفمة ممف حصمكا عمى درجات تقابؿ المئيف 20حمص، كالثانية تجريبية تككنت مف )

 ( عمى مقياس الخجؿ كقائمة األعراض.75)

استمارة المستكل  -قائمة أعراض الخجؿ لدل األطفاؿ  -مقياس الخجؿ عند األطفاؿ  :أدوات الدراسة
 البرنامج اإلرشادم كجميعيا مف إعداد الباحثة. -التعميمي كاالجتماعي الخاصة باألىؿ 

 نتائج الدراسة:

 .عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الذككر كاإلناث في متكسط الدرجات عمى مقياس الخجؿ 
 الدرجات عمى مقياس الخجؿ كقائمة األعراض لدل أطفاؿ  كجكد فركؽ دالة إحصائيان في متكسط

 المجمكعة التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده لصال  القياس البعدم.
  كجكد فركؽ دالة إحصائيان في متكسط الدرجات عمى مقياس الخجؿ كقائمة األعراض لدل أطفاؿ

 مج لصال  التجريبية.المجمكعة التجريبية كأطفاؿ المجمكعة الضابطة بعد تطبيؽ البرنا
 :( فمسطين2112)دراسة شحادة  -

فعالية برنامج إرشادم باستخداـ السيككدراما في تنمية بعض الميارات االجتماعية لدل  :جنوان الدراسة
 األطفاؿ المنطكيف.

 قياس مستكل الميارات االجتماعية لدل األطفاؿ المنطكيف كالكشؼ عف فعالية السيككدراما أىداف الدراسة:
 ي تنمية الميارات االجتماعية.ف

( طالبان، كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف متكافئتيف األكلى ضابطة كقكاميا 31تككنت مف ) ة:ــجينة الدراس
طالبان، مف مدرسة مصطفى حافظ االبتدائية بخاف  (16( طالبان، كالثانية تجريبية قكاميا )15)

 سنة. (12-11) يكنس ممف تتراكح أعمارىـ مابيف

 لبلنطكاء/االنبساط.  C.G. Jung’sاختبار االنطكاء: أعد كفؽ نمكذج : ت الدراسةأدوا

 مف إعداد الباحث(.)مقياس الميارات االجتماعية لدل األطفاؿ المنطكيف  -
 .البرنامج اإلرشادم )مف إعداد الباحث( -
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التجريبية كالضابطة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الميارات االجتماعية بيف المجمكعة  :نتائج الدراسة
لصال  التجريبية ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الميارات االجتماعية في القياسات 

 المتعددة )قبمي، بعدم، تتبعي( لدل المجمكعة التجريبية لصال  القياس البعدم.

 :( السعودية2113)دراسة المالكي  -

يات السيككدراما في التخفيؼ مف الضغط النفسي فاعمية برنامج إرشادم قائـ عمى استراتيج :جنوان الدراسة
 لدل عينة مف طالبات جامعة أـ القرل.

الكشؼ عف فاعمية برنامج إرشادم جماعي مقترح قائـ عمى استراتيجيات السيككدراما في  :أىداف الدراسة
 التخفيؼ مف الشعكر بالضغط النفسي لدل عينة مف طالبات جامعة أـ القرل.

( طالبة مف طالبات المستكل األكؿ كالثامف مف كمية اآلداب كالعمكـ اإلدارية في جامعة 189) :جينة الدراسة
( طالبة مف الحاصبلت عمى أدنى الدرجات عمى استبانة الشعكر 33أـ القرل، كتـ اختيار )

 بالضغط النفسي ليطبؽ عمييف البرنامج.

ادم الذم يستيدؼ التخفيؼ مف الشعكر استبانة الشعكر بالضغط النفسي كالبرنامج اإلرش :أدوات الدراسة
 بالضغط النفسي كالقائـ عمى استراتيجيات السيككدراما مف إعداد الباحثة.

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات أفراد العينة عمى استبانة الشعكر بالضغط  :نتائج الدراسة
 البرنامج اإلرشادم.مايعني فاعمية النفسي في االختبار القبمي كالبعدم لصال  البعدم م

 :( فمسطين2113دراسة الزقزوق ) -

فاعمية استخداـ السيككدارما في خفض مستكل القمؽ كاألفكار البلعقبلنية لدل طمبة الكميات  :جنوان الدراسة
 التقنية في قطاع غزة.

نية لدل التعرؼ عمى فاعمية استخداـ السيككدارما في خفض مستكل القمؽ كاألفكار البلعقبل :أىداف الدراسة
 طمبة الكميات التقنية في قطاع غزة.

 عينة إختيار تـ حيث غزة قطاع في التقنية الكميات طبلب مف الفعمية الدارسة عينة تككنتجينة الدراسة: 
 الكميات طبلب عدد مجمكع % مف15بنسبة  الطمبة مفطالبان  350عددىـ كالبالغ عشكائية
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 المجمكعة إلختيار البم  دير التقنية فمسطيف ةكمي الباحث إختار ، ثـ2664 عددىـ كالبالغ
 لممجمكعة طالبان  20 الباح إختار كقد الكمية في يعمؿ الباحث كذلؾ ألف كالضابطة التجريبية
 لممجمكعة البةط 20الباحث إختار كما الذككر مف الضابطة طالبان لممجمكعة 20 ك التجريبية،
 .ناثاإل مف الضابطة لممجمكعة طالبة 20 ك التجريبية

 البرنػامج -) الريحػاني سػميمافكالبلعقبلنيػة ) العقبلنيػة األفكػاراختبػار  –لمقمػؽ  تػايمكر مقياس أدوات الدراسة:
 .) الباحث إعداد (السيككدراما في المقترح

: يكجػػػد أثػػػر السػػػتخداـ السػػػيككدراما فػػػي خفػػػض مسػػػتكل األفكػػػار البلعقبلنيػػػة عمػػػى المجمكعػػػة نتـــائج الدراســـة
 .التجريبية

 :الدراسات األجنبية: ثانياً 

 : (.Ragsdale, K&et.al 1996دراسة راغسدال وآخرون ) -

 :جنوان الدراسة

Effectiveness of Short-Term Specialized Inpatient treatment for War-Related 

Posttraumatic Stress Disorder: A Role for Adventure-Based Counseling 

and Psychodrama. 

ما بعد الصدمة كدكر االستشارة  صير المدل داخؿ المشفى إلضطراببرنامج عبلجي متخصص قفاعمية  
 المرتكزة عمى المغامرة كالسيككدراما.

 ,ISS; Cook)الخجل ) مقياس- مقياس بيؾ لمي س استخدمت الدراسة األدكات اآلتية: :أدوات الدراسة

ألساسيت واحجاهاث السلوك مقياس العالقاث الشخصيت ا-مقياس الشعور بالوحذة  -1987

(FIRO-B;Ryan, 1977)-  مقياس الغضب(STAS; Spielberger, Jacobs, Rüssel, 

& Crane,1983) -( مقياس قمؽ السمةSTAI; Spielberger, Gorsuch, Leushene, 
Vagg, & Jacobs, 1983). 
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مرضة شاركت بالبرنامج، ( محارب في فيتناـ كم23تككنت مف مجمكعة تجريبية مؤلفة مف ) :جينة الدراسة
سنة، كمف مجمكعة  43.3( ككاف متكسط العمر 49-40كتـ ترتيبيـ حسب العمر مف )

( تـ عبلجيـ مف 59-40( شخص تتراكح أعمارىـ )24ضابطة )قائمة االنتظار( مؤلفة مف )
 .PTSDخبلؿ برنامج أسبكعي لعبلج 

ة فيما يتعمؽ بالخجؿ، كالي س، كالشعكر لقد كجد تحسف ممحكظ لدل المجمكعة التجريبي :نتائج الدراسة
بالذنب، كالشعكر بالكحدة، كالتعبير العاطفي، أما فيما يتعمؽ بالمؤشرات األخرل لؤلداء النفسي 
ف أعراض  ناث(، كالقمؽ كالغضب، كا  مثؿ الميارات الشخصية كالقمؽ مف دكر الجنس )ذككر كا 

PTSD غيرات ايجابية في أم مجاؿ مف لـ تتغير كثيران باالستجابة لمعبلج، كلـ تحدث ت
 مجاالت العبلج النفسي بالنسبة لممجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة.

 (Hudgins et .al. 2000):  وآخرون  ىادجنس دراسة -

 :جنوان الدراسة

The effect of using psychodrama in the treatment of the symptoms of  PTSD 

 الصدمة. بعد ما أعراض عبلج يف السيككدراما استخداـ أثر 

 كتككنت بعد الصدمة، ما أعراض عبلج في السيككدراما استخداـ عميةاف مدل لىإ التعرؼ :أىداف الدراسة
  .النفسية الصدمة بعد ما أعراض مف تعاني فردية حالة مف الدراسة عينة

 النفسيت. الصذمت بعذ ما أعراض من حعاني فرديت من حالت الذراست عينت حكونج جينة الدراسة:

 االجتماعي غير السمكؾ ( كمقياس,Briere  1995) إعداد الصدمة بعد ما أعراض مقياسأدوات الدراسة: 
( (Beck et.al, 1961 إعداد االكتئاب ( كمقياسBernstein & Putman، 1986إعداد )
 ( (Chambless et. Al, 1984 .إعداد الجسمية األعراض كمقياس
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 أظيرت الدراسة مكضكع الفردية الحالة لنتائج الفردية لمحالة اإلحصائي إجراء التحميؿ كبعد :نتائج الدراسة
 المقاييس عمى كذلؾ كالبعدم، القبمي القياس بيف دالة إحصائيان  فركقان  ىناؾ أف النتائج

 مف التخفيؼ في السيككدراما سمكبأ مية استخداـاعف عمى يدلؿ مما .الدراسة في المستخدمة
 االكتئاب، االنسحاب، /السمكؾ التجنبي االجتماعية، غير )السمككيات الصدمة دبع ما أعراض

 (102، 2005)جمعة، .الجسمية( األعراض

 :(  (Daniel, S. 2006 دراسة دانيل -

 :جنوان الدراسة

 Day by Day—Role Theory, Sociometry, and Psychodrama With Adolescents and 

Young Women. 

 .الفتياتك  المراىقيف مع السيككدراما كاستخداـ االجتماعية، العبلقات قياس الدكر، نظرية ػ يكـ بعد يكـ

 مف يعانيف فتيات أربع مع الحالة دراسة عمى باعتماده كذلؾ النفسية لمدراما الحكيـ االستخداـ ىدف الدراسة:
 قػاتالعبل قيػاس الػدكر، نظريػة إطػار الباحػث اسػتخدـ .مختمفػة اجتماعيػة كمشػاكؿ مخػاكؼ

  .أسرىـ كأفراد مع الفتيات جمسات 6 في النفسي كالعبلج النفسية الدراما االجتماعية،

 يقػكـ الباحػث ككاف الحالة دراسة استخداـ كتـ فتيات 4 مف تت لؼ صغيره الدراسة عينة كانت :جينة الدراسة
 .سرتيـأ أفراد كأماـ عمبلئو ماـأ النفسية الحاالت بتمثيؿ

 الجمسػة كانت إنما معينة أدكات استخداـ يتـ لـ ،حالة دراسة عف عبارة كانت الدراسة فأ بما :أدوات الدراسة
 كيقػكـ الحػاالت تمػؾ مثػؿ فػي المتبعػة االرشػادية الشػركط ضػمف الباحػث بعيػادة تػتـ االرشػادية
 :مثػاؿ عميمػو أمػاـ النفسػية الحالػة بتمثيػؿ الباحػث يقػكـ كبالمقابػؿ عميو األحداث بسرد المسترشد

 بػالجمكس الباحػث قػاـ ،الخػكؼ مػف تعػاني ايمػكجيف العميمػة كانػت األكلػى اإلرشػادية الةالح في
 .مامياأ الخكؼ حالة بتمثيؿ كقاـ رأسو عمى يديو ككضع ركبتيو عمى

 ميػـ عمػؿ يعتبػر الحالية صكرتو كعكس العميؿ أماـ الخجؿ أك الخكؼ حالة بتمثؿ القياـ إف :نتائج الدراسة
 الحياة في دكاراأل كمراقبة مبلحظةك  منيا يعاني التي النفسية الحالة لتخطي المسترشد لمساعدة

 ىػذه شػارتأ اذان  .معػو يتعامػؿ الػذم المعػالج مػع لمتكيػؼ كتقػكده الػكراء الػى لمرجكع العميؿ تقكد
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 شػخاصاأل لمسػاعده االجتماعيػة العبلقػات كقيػاس الػدكر نظريػة اسػتخداـ ىميػةأ إلػى الدراسػة
 .فسيةن مشاكؿ مف يعانكف الذيف

 تعقيب جمى الدراسات السابقة:ثالثًا: 

تباينت أىداؼ الدراسات السابقة فيما بينيا، حيث أكدت بعض الدراسات عمى معرفة فاعمية السيككدراما في 
كأعراض ما بعد  خفض حدة بعض المشكبلت النفسية كاالغتراب كالفكبيا االجتماعية كالقمؽ كالضغط النفسي

كتناكلت ، (Hudgins et .al, 2000)(، 2013(، )المالكي، 2003)يحيى،  kـالصدمة، كما في دراسة كؿ 
(، 2005أخرل فاعمية السيككدراما في التخفيؼ مف المشكبلت السمككية لدل التبلميذ، كما في دراسة )جمعة، 

(، بينما اىتمت أخرل بعبلقة الخجؿ بمتغيرات أخرل كالجنس كالعمر كالثقافة كالشعكر 2007)الخطيب، 
لكحدة النفسية كأساليب المعاممة الكالدية كالتحصيؿ الدراسي، مف جانب آخر اختمفت عينات الدراسات با

(، )خكج، 2003السابقة باختبلؼ أىداؼ تمؾ الدراسات، فقد أجمع عدد مف الدراسات كدراسة )يحيى، 
دراسة (، عمى طمبة المدارس مف الصؼ األكؿ حتى الصؼ الثاني عشر، بينما طبقت كؿ مف 2002

عمى طمبة الجامعات، أما األدكات التي استخدمت في الدراسات (، 2013(، )الزقزكؽ،2013المالكي،)
السابقة فقد استخدـ الباحثكف أدكات تبلئـ األىداؼ التي كضعت، كتحتاج إلى التحقؽ منيا، فقد أجمع كؿ 

عداد برامج إرشادية مف قبؿ الباح ثيف أنفسيـ كدراسة )متكلي، الباحثيف عمى استخداـ مقياس لمخجؿ، كا 
(، كمف حيث النتائج التي تكصمت إلييا 2012(، )بطيخ، 2012(، )مصطفى، 2012(، )القاضي، 2010

الدراسات فقد تباينت النتائج، كذلؾ الختبلؼ األىداؼ التي كضعت لكؿ دراسة، فقد أجمعت بعض الدراسات 
المعاممة الكالدية، العصابية ، االنطكائية، الكحدة عمى العبلقة بيف الخجؿ ككؿ مف )الجنس، العمر، أساليب 

(، بينما أظيرت دراسات أخرل فاعمية السيككدراما في 2004النفسية، التكافؽ النفسي(، كما في دراسة )ربيعو، 
، التخفيؼ مف حدة بعض المشكبلت النفسية )االغتراب النفسي، كالفكبيا االجتماعية، القمؽ، الضغط النفسي

 (.  (Daniel, S. 2006، (2013(، ك)الزقزكؽ، 2013سة )المالكي، ( كدراالخجؿ

 رابعًا: أىم ما تميزت بو الدراسة الحالية جن الدراسات السابقة:

انفػػػػػردت الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة بعػػػػػبلج الخجػػػػػؿ عػػػػػف طريػػػػػؽ السػػػػػيككدراما عنػػػػػد المػػػػػراىقيف عمػػػػػى الصػػػػػعيد المحمػػػػػي 
 لية مكانتيا بيف الدراسات السابقة.مما يعطي لمدراسة الحا( عمى حد عمـ الباحث)كالعربي 

إمكانيػػػػػة تكظيػػػػػؼ نتػػػػػائج ىػػػػػذه الدراسػػػػػة كالبرنػػػػػامج السػػػػػيككدرامي عمػػػػػى المسػػػػػتكل األكػػػػػاديمي كالنفسػػػػػي  -

كاالجتمػػػػػػاعي لتبلفػػػػػػي مشػػػػػػكمة الخجػػػػػػؿ كمشػػػػػػاكؿ أخػػػػػػرل تكاجػػػػػػو المػػػػػػراىقيف، فالبرنػػػػػػامج مػػػػػػرف كقابػػػػػػؿ 
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افة إلػػػػػػى أنػػػػػػو مشػػػػػػركح لمتعػػػػػػديؿ كمصػػػػػػمـ بطريقػػػػػػة تنمػػػػػػي ميػػػػػػارات متنكعػػػػػػة لػػػػػػدل المػػػػػػراىقيف باإلضػػػػػػ

 بطريقة تسيؿ عمى مف يريد استخدامو كتكييفو ليناسب أىدافو اإلرشادية.

 تنكع البرنامج بالفنيات السيككدرامية كاألنشطة الجماعية التفاعمية.  -
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 انفصم انراتغ

 )منيج انذراسح ًإجراءاتيا(

 

 أًالً: منيج انذراسح:

جريبي حيث أنو يمثؿ أحد المناىج العممية التي تستخدـ في المنيج شبو التاستدعت طبيعة الدراسة الحالية  
دراسة الظاىرة النفسية كالظكاىر الطبيعية كيقكـ الباحث ب حداث الظاىرة النفسية ذاتيا كالتدخؿ في مسارىا 

 .(149، ص2002)حمصي، الطبيعي. 
كالنضج كالتعميـ الكالدم كسبب اختيار الباحث المنيج شبو التجريبي يعكد إلى صعكبة ضبط كافة المتغيرات 

 ، كالخبرات التي يكتسبيا الطمبة مف خبلؿ تفاعميـ في المدرسة كالحي.في البيت
استخدـ الباحث منيج تصميـ المجمكعتيف، مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة، مع القياس القبمي كالقياس 

 البعدم.
المجمكعتيف اختباران قبميان، كبعد ذلؾ تخضع  كفي ىذا التصميـ يتـ تعييف األفراد في مجمكعتيف، ثـ نختبر كبل

البرنامج اإلرشادم(، كيحجب عف المجمكعة الضابطة، كبعد نياية مدة )المجمكعة التجريبية لممتغير المستقؿ 
 التجربة يتـ اختبار المجمكعتيف اختباران بعديان لقياس األثر الذم أحدثو تطبيؽ البرنامج اإلرشادم.

 :تياوجين دراسةمجتمع الثانيًا: 

يتككف مجتمع الدراسة مف جميع طبلب الصؼ األكؿ الثانكم العاـ في مدينة  :الدراسة مجتمع - أ
 ( طالبان كطالبة.1188سممية بمحافظة حماه كالبالغ عددىـ )

( 24) صػكرتيا النيائيػػة مػػف ياختيػرت عينػػة الدراسػة بالطريقػػة المقصػػكدة، كتككنػت فػػ الدراســة: جينــة - ب
المػدارس الثانكيػػة فػي مدينػة السػممية بنػاءن عمػى رأم المرشػديف النفسػػييف رىـ مػف تػـ اختيػا طالبػان كطالبػة

 .كالمعمميف ب نيـ خجكليف

تـ تطبيؽ مقياس الخجؿ كتـ اختيار عينتيف مف الطمبة الذيف حصمكا عمى درجات مرتفعة عمى المقياس:  
( طالبان 12كعينة ضابطة كقدرىا ) ( طالبان كطالبة،12عينة تجريبية طبؽ عمييا البرنامج اإلرشادم كقدرىا )

كطالبة مف طمبة الصؼ األكؿ الثانكم العاـ في مدينة سممية ممف يعانكف مف مشكمة الخجؿ كفؽ مقياس 
الخجؿ حيث قاـ الباحث باعتماد فكرة المجمكعات الطرفية، باستخداـ قانكف الربيعيات، باالعتماد عمى 

 كليف، كيعد الطالب خجكالن باستخداـ ىذا المحؾ إذا كقعت درجتولتحديد الطمبة الخج spssالبرنامج اإلحصائي
عمى مقياس الخجؿ عند الربيع الثالث كما فكؽ بمعنى آخر كؿ مف زادت درجتو عمى مقياس الخجؿ عف 
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لمعينة التي ينتمي إلييا، كقد تـ مقابمة المرشديف النفسييف بالمدرسة كبعض  75الدرجة المقابمة لممئيف 
 اليـ عف ىؤالء الطمبة لمت كد مف أنيـ يعانكف مف مشكمة الخجؿ.المدرسيف كسؤ 

( طالب كطالبة مف الطمبة الذيف حصمكا عمى الدرجات 24قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس الخجؿ، كتـ اختيار )
( كمافكؽ، كتـ تقسيـ العينة إلى مجمكعتيف 91( عمى مقياس الخجؿ كىي الدرجة )75التي تقابؿ المئيف )

 ( إناث.6، ك )( ذككر6بطة ضمت كؿ منيما )تجريبية كضا

 وصف العينة التجريببة:

 العينة متجانسة من حيث:
 طبلب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة يعيشكف في المنطقة نفسيا. :الظروف االجتماجية -1
 ( سنة.15-14تـ اختيار الطمبة المستجديف في الصؼ العاشر كتراكحت أعمارىـ بيف )العمر:  -0

 تجانس المجموجة التجريبية والمجموجة الضابطة من حيث العمر( 1الجدول )

 القرار Sigالقيمة االحتمالية  د.ح المحسوبة Tقيمة  االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموجة

 47167 17075 10 التجريبية
 غير دال 27131 00 17603

 47278 171790 10 الضابطة

(ك كبذلؾ يتبيف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة 0.01الحتمالية أكبر مف )( أف القيمة ا1يبيف الجدكؿ رقـ )
في العمر كبالتالي المجمكعة الضابطة  أفرادالمجمكعة التجريبية كمتكسط  أفرادبيف متكسط إحصائية 

 المجمكعتيف متجانستيف مف حيث العمر.

الرياضيات )ألنيما حصؿ الباحث عمى عبلماتيـ في مادتي المغة العربية ك  :التحصيل الدراسي -3
مادتاف أساسيتاف(، كتـ حساب الفركؽ بيف درجاتيـ في ىاتيف المادتيف كما ىك مكض  بالجدكؿ 

 اآلتي:
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 ( تجانس المجموجة التجريبية والمجموجة الضابطة من حيث التحصيل الدراسي0الجدول )

 المتوسط العدد المجموجة المادة
االنحراف 
 المعياري

 Tقيمة 

 المحسوبة
القيمة االحتمالية  د.ح

Sig 
 القرار

 الرياضيات
 387879 082783 10 التجريبية

17875 00 27288 
غير 
 427588 077717 10 الضابطة دال

المغة 
 العربية

 527640 373705 10 التجريبية
27189 00 27853 

غير 
 497249 373 10 الضابطة دال

(ك كبذلؾ يتبيف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة 0.01أكبر مف )( أف القيمة االحتمالية 2يبيف الجدكؿ رقـ )
في المجمكعة الضابطة  كمتكسط درجات أفرادالمجمكعة التجريبية  أفراد درجات بيف متكسطإحصائية 

 التحصيؿ الدراسي كبالتالي المجمكعتيف متجانستيف مف حيث التحصيؿ الدراسي.

رجات عمى مقياس الخجؿ كما ىك مكض  تـ مجانسة طبلب المجمكعتيف مف حيث الد :الخجل -4
 بالجدكؿ اآلتي:

 ( تجانس المجموجة التجريبية والمجموجة الضابطة من حيث الخجل3الجدول )

 القرار Sigالقيمة االحتمالية  د.ح المحسوبة Tقيمة  االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموجة

 غير دال 27597 00 27544 77366 122790 10 التجريبية

 77004 98701 10 الضابطة

(ك كبذلؾ يتبيف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة 0.01( أف القيمة االحتمالية أكبر مف )3يبيف الجدكؿ رقـ )
عمى مقياس المجمكعة الضابطة  كمتكسط درجات أفرادالمجمكعة التجريبية  أفراد درجات بيف متكسطإحصائية 

 ف حيث الخجؿ.الخجؿ كبالتالي المجمكعتيف متجانستيف م
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 ثالثًا: أدوات الدراسة:

 (:0210مقياس تشخيص الخجل من إجداد شقير وكردي ) (1

ييدؼ ىذا المقياس إلى تشخيص الخجؿ لدل األفراد في األعمار مف سف الثانية عشر كما بعدىا، كيشتمؿ    
ة لشخصية سؤاالن مقسمة إلى خمس محاكر لتناسب األعراض كالمظاىر الخمسة المميز  41المقياس عمى 

األعراض كالمظاىر  -األعراض كالمظاىر المعرفية -الخجكؿ: األعراض كالمظاىر الفيزيكلكجية لمخجؿ
ىر السمكؾ االجتماعي لمخجؿ، كقاـ أعراض كمظا -األعراض كالمظاىر الشخصية لمخجؿ -االنفعالية لمخجؿ

ب االرتباط بيف كؿ عبارة المقياس بدراسة صدؽ المقياس عف طريؽ الصدؽ الظاىرم كعف طريؽ حسا معدم
كالدرجة الكمية لممقياس، كحساب االرتباط بيف المحاكر الخمسة لممقياس كبينيا كبيف الدرجة الكمية لممقياس 

المقياس بحساب  (، كما قاـ مصمما1.11ككانت جميع معامبلت االرتباط مكجبة كدالة عند مستكل داللة )
يقة ألفا كرك نباخ، ككانت معامبلت الثبات جميعيا دالة عند معامبلت ثباتو بطريقة التجزئة النصفية كطر 

 (.1011مستكل داللة )

يطمب مف المفحكص اإلجابة عمى مكاقؼ المقياس باختيار أحد اإلجابات الثبلثة التي  :تصحيح المقياس
ختيار )ج( ف، كاالدرجة كاحدة، كاالختيار )ب( درجتي تمثؿ إنطباعان دقيقان كصحيحان بحيث ي خذ االختيار )أ(

( مكقؼ تقيس الخجؿ العاـ كسمة لدل الفرد، كبذلؾ 41ثبلث درجات، ىذا كيشمؿ المقياس في مجممو )
درجة، كتشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع مستكل الخجؿ لدل  121-41تتراكح الدرجة الكمية لممقياس مف 

 . الفرد

عية قبؿ القياـ بتطبيؽ المقياس عمى عينة قاـ الباحث ب جراء الدراسة االستطبل :الدراسة االستطالجية
 ككاف اليدؼ منيا: األساسيةالدراسة 

 الدراسة كبنكدىا كسيكلة فيميا مف قبؿ المفحكصيف. لت كد مف كضكح تعميمات أداةا .1

 .التي يستغرقيا تطبيؽ ىذه األداة تحديد المدة الزمنية .2

 الت كد مف سبلمة العبارات. .3

 مكف أف تنش  في أثناء التطبيؽ األساسي كمحاكلة تبلفييا.الكقكؼ عند أىـ الصعكبات التي ي .4
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طبؽ مقياس تشخيص الخجؿ عمى عيبنة مسحكبة بالطريقة العشكائيبة مف طمبة  :العينة االستطالجية 
( طالبان كطالبة م خكذة مف ثانكيتي عمي بف أبي طالب 68الصؼ األكؿ الثانكمك حيث بمغ حجـ ىذه العينة )

نب لئلناثك حيث قاـ الباحث بزيارة المدرستيف، كاختيار الطمبة بشكؿ عشكائي، كبعد لمذككر، كالسيدة زي
عطاء التعميمات البلزمة طمب الباحث البدء في اإلجابة عف بنكد  تكزيع أداة الدراسة عمى المفحكصيف، كا 

ف جميع بنكد األداة، كأبدل استعداده لئلجابة عمى استفسارات الطمبة بخصكص البنكد، كقد تببيف لمباحث أ
المقياس كاضحة لمطمبة "باستثناء عدد قميؿ جدان مف الطمبة كانكا يس لكف عف معنى بعض الكممات مثؿ: 

("ك حيث  قاـ الباحث بتكضي  المعنى ليـ، ككجد أنو ليس مف الضركرم 31(، لجمجة البند )17أثنى )البند 
فيمكا المعنى كىذا األمر يتعمؽ بفيـ بعض  استبداليـ أك شرحيـ أكثر ألف الغالبية العظمى مف المفحكصيف

الكقت الذم احتاجو  تطبيؽ المقياس فقد قاـ الباحث بضبط المصطمحات بالمغة العربية، أما بالنسبة لكقت
دقيقة  31ك  21الطمبة لئلجابة عف البنكد فقد تبيبف أفَّ المدة الزمنية البلزمة لئلجابة عف بنكده تراكحت بيف 

 يقة.دق 25بمتكسط قدره 

 صدق المقياس:

(، كاستخدـ 118ص، 2115قياس ما يجب أف يقيسو )ككافحة، صدؽ االختبار يشير إلى فعاليتو ب
 الباحث لمت كد مف الصدؽ ما يمي:

( عمى مجمكعة مف المحكميف 2تـب عرض المقياس بصكرتو األكلية )الممحؽ رقـ: المحكمين دق -1
دؽ مضمكف عبارات المقياس كاتساقيا مع التعريؼ (، كذلؾ لمتحقؽ مف ص1المتخصصيف )الممحؽ رقـ

اإلجرائي لمخجؿ. اتفؽ جميع المحكميف عمى البنكد الكاردة في المقياس، كلكف كاف ىناؾ بعض 
المبلحظات المتعمقة بالصياغة كالمغة تـ تعديميا لكي تككف مناسبة أكثر، كبالنتيجة أشار جميع المحكميف 

 (3الممحؽ رقـ)سو. إلى أف األداة تقيس ما كضعت لقيا

تعتمد ىذه الطريقة عمى المقارنة بيف الفئات المتطرفة في االختبار ذاتو ك ف : الصدق التمييزي -2
يؤخذ الربع )الثمث( األعمى مف الدرجات المتحصمة في ىذا االختبار كالذم يمثؿ الفئة العميا كيقارف بالربع 

 (.125ص، 2006الدنيا )ميخائيؿ، )أك الثمث( األدنى لمدرجات فيو كالذم يمثؿ الفئة 
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( درجة مف درجات المفحكصيف بعد أف رتبت تصاعديان، 25( درجة كأدنى )25كلقد تـ االعتماد عمى أعمى )
 ستكدنت( ككانت النتائج كاآلتي: -كتـ اختبار الفركؽ عف طريؽ اختبار )ت

 س الخجل.ستودنت( لمتحقق من الصدق التمييزي لمقيا-( نتائج اختبار )ت 4الجدول )

االنحراف  المتوسط ن المجموجة
 المعياري

ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 القرار الداللة

 1.959 49.58 25 األدنى
 دالة جند مستوى الداللة 1.1111 48 19.871-

 6.361 76.61 25 األجمى 1.11

ىذا يشير إلى كجكد ( 1.11)أصغر مف (1.11 )يتض  مف الجدكؿ السابؽ أف مستكل الداللة ؿ ت المحسكبة
فركؽ بيف متكسط المجمكعتيف لصال  فئة الطمبة ذكم الدرجة المرتفعة، ىذا يعني أف المقياس يتمتع بصدؽ 

 تمييزم.
 ،2112يشير الثبات إلى مدل اتساؽ درجات االختبار مف قياس إلى آخر )مراد كسميماف، ثبات المقياس:  

 ي:استخدـ الباحث لحساب الثبات ما يم، (359

يكمان عمى العيبنة  21تمت دراسة الثبات باإلعادة بفاصؿ زمني قدره  :الثبات بإجادة تطبيق المقياس. 1
( طالبان كطالبة، كقد استخدـ معامؿ االرتباط )بيرسكف( لحساب درجة االرتباط 68نفسيا البتي كاف عددىا )

بذلؾ فالمقياس يتمتع بقدر مف الثبات (، ك 2787)بيف درجات الطمبة بيف التطبيقيف كقد بمغ معامؿ الثبات 
 يكثؽ بو.

 ( جدد الطمبة في العينة االستطالجية ومعامل الثبات لمقياس تشخيص الخجل5الجدول )

 مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون جدد الطمبة أبعاد المقياس

 2722 2785 68 لمظاىر الفيزيكلكجيةاألعراض كا

 0.00 0.66 68 األعراض كالمظاىر المعرفية

 0.00 0.72 68 ألعراض كالمظاىر االنفعاليةا

 0.00 0.83 68 األعراض كالمظاىر الشخصية
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 0.00 0.72 68 ىر السمكؾ االجتماعيأعراض كمظا

 2722 2787 68 البنكد الكمية

( 1.844بمغػت قيمػة معامػؿ ألفػا كركنبػاخ ) حساب االتساق الداخمي باستخدام معادلة ألفـا كرونبـاخ:. 2
ة اط درجػات كػؿب بنػد مػع الدرجػة الكميبػكقد تـ ىذا بحساب ارتبب  اط الثنائيب ف طريؽ حساب معامبلت االرتبب ع
 ممقياس.ل
 ثـ ،إلى نصفيف متعادليف المقياس كتقكـ ىذه الطريقة في حساب الثبات بتقسيـ بنكد التنصيف: طريقة .3

ـب  ػف الػدرجات التػي حصػؿ عمييػا المفحك بػاط بػيب حسػاب معامػؿ االرتب  ت ؼ صػكف عمػى بنػكد )أسػئمة( النصب
 .(268ص، 2111 ،ميخائيؿ) ،األكؿ كدرجاتيـ عمى بنكد النصؼ الثاني

 (.1.848اؼ المتساكية )لؤلنصب  براكف-سبيرماف ط بمغ معامؿ ترابب  -

 (.1.847ات بالتنصيؼ كفؽ معادلة غكتماف )كبمغ معامؿ الثبب  -

 ان لبلستخداـ.عمو صالحب يجب  عاؿ   ات  يتمتع بثبب  مقياسال كىذه النتائج تدؿ عمى أفب 

 البرنامج اإلرشادي:( 0

 يتضمف الحديث عف البرنامج النقاط اآلتية:

 :التعريف بالبرنامج اإلرشادي -1

( البرامج اإلرشادية ب نيا "مجمكعة الخبرات اإلرشادية المباشرة 2008عرؼ العاسمي) :البرنامج اإلرشادي

سميمة، تقدـ بطريقة بنباءة، بغية مساعدة األشخاص  كغير المباشرة المخططة كالمنظمة عمى أسس عممية
لى تنمية إمكاناتيـ إزاء ما يكاجييـ مف  المحتاجيف إلى المساعدة النفسية لمتعرؼ إلى مشكبلتيـ كحاجاتيـ، كا 
صعكبات أك مشكبلت نفسية أك انفعالية أك اجتماعية أك نمائية، كمساعدتيـ أيضانعمى اتخاذ القرارات السميمة 

يـ، كذلؾ لتحقيؽ النمك السكم كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي بيدؼ التعامؿ مع مكاقؼ الحياة في حيات
 الضاغطة بشكؿ بناء".
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( دقيقة، 120( جمسة إرشادية مدة الجمسة الكاحدة )15برنامج يتككف مف ): التعريف اإلجرائي لمبرنامج

المراىقيف، كينطكم عمى لخجؿ لدل يستند إلى مبادلء العبلج بالسيككدراما، كييدؼ إلى خفض مستكل ا
 مجمكعة مف الفنيات السيككدرامية، كاألنشطة الجماعية التفاعمية.   

 أىمية البرنامج: -0

ت تي أىمية البرنامج مف عدة النقاط: المكضكع الذم يطرحو البرنامج )الخجؿ(، كالفئة المستيدفة 
نشطة الجماعية التفاعمية، كالمركنة التي ، كمجمكعة األ)المراىقيف(، كاألسمكب المستخدـ )السيككدراما(

 يتميز بيا البرنامج.

 أىداف البرنامج:  -3

كجعميػـ أكثػر ، لدل المراىقيفالخجؿ  حدة أعراضالبرنامج إلى تخفيؼ  ييدؼ ىدف البرنامج العام: - أ
 .منونتياء االعمى التفاعؿ االجتماعي كتحقيؽ التكافؽ النفسي كاالجتماعي بعد  قدرة

ــامجاألىــداف اإلجر   - ب ــة لمبرن  الباحػػثقػػاـ  السػػيككدرامي،تحقيػػؽ اليػػدؼ العػػاـ لمبرنػػامج  مػػف أجػػؿ :ائي
الت كػػد مػػف مػػدل تحقيقيػػا مػػف خػػبلؿ ك بتحديػػد أىػػداؼ إجرائيػػة يمكػػف تحقيقيػػا خػػبلؿ جمسػػات البرنػػامج. 

  كىذه األىداؼ ىي: ،درجات األفراد عينة الدراسة عمى مقياس الخجؿ
 

مكاجيتػو، كسػبؿ التكافػؽ النفسػي كاالجتمػاعي لمفػرد، ك  الجتمػاعيالتفاعػؿ ا بالخجػؿ كأثػره عمػى التعريؼ .1
 تنفيذىا. يةالسيككدراما ككيف التعرؼ عمىك 
عمػػػا يعاينػػػو فػػػي المكاقػػػؼ االجتماعيػػػة، كتحديػػػد أىػػػـ  عمػػػى الحػػػديث أفػػػراد العينػػػةكػػػؿ فػػػرد مػػػف  تشػػػجيع .2

 المشاعر كاألفكار التي تنتاب كؿ منيـ.
-األب أك المسػػؤكليف ) ينػة عنػد التعامػػؿ مػع ذكم السػمطةالخجػػؿ الػذم يكاجيػو أفػػراد الع ةتخفيػؼ حػد .3

 (.المدير.
 تخفيؼ حدة الخجؿ الذم يعانيو أفراد العينة عند مقابمة الغرباء كالضيكؼ. .4
 الخجؿ الذم يعانيو أفراد العينة المتعمؽ بالقراءة كالكتابة أماـ اآلخريف. ةحد تخفيؼ .5
 مؽ بالمقاببلت كاالختبارات الشفيية.المتع الذم يعانيو أفراد العينة ة الخجؿحد تخفيؼ .6
 الخجؿ الذم قد يتعرض لو أفراد العينة في أثناء االحتكاؾ باآلخريف داخؿ المدرسة. ةحد تخفيؼ .7



جراءاتيا                                                          الرابعالفصل   منيج الدراسة وا 

76 
 

 حدة الخجؿ الذم يعانيو أفراد العينة المتعمؽ بالشراء مف المحبلت التجارية. تخفيؼ .8
كقػػؼ اجتمػػاعي كالت كيػػد عمػػى أىميػػة أف ، كالمركنػػة عنػػد مكاجيػػة أم مأفػػراد العينػػة ب نفسػػيـثقػػة  زيػػادة .9

 اآلخريف.ال يخشى  ئان يككف الشخص جري
 محتوى البرنامج: -4

 حم اخخيار محخوى البرنامج من مصادر مخنوعت9

  .الدراسة في المستخدـ الخجؿ مقياس -
  .سةرالمد النظرم اإلطار -
 القريبة كالمجاالت لية،الحا سةراالد مجاؿ في اإلرشادية مجراالب بعمؿ تتعمؽ التي السابقة الدراسات -

 .منيا
  .اإلرشادية رامجبالب عبلقة ليا التي كالكتب المراجع -

 خطوات إجداد البرنامج: -5

اطمع الباحث عمى العديد مف برامج السيككدراما التى أعدت ألىداؼ عبلجية لكثير مف االضطرابات 
عب الدكر كتقديـ ( الذم اشتمؿ عمى فنيات ل2112النفسية، مثؿ برنامج عمرك رفعت عمر عمي)

( 2112النفس كالمرآة كالدكاف السحرم كتضمف ست كعشريف جمسة، برنامج زينب سيد عبد الحميد )
الذم اشتمؿ عمى فنيات لعب الدكر كعكس الدكر كالدكاف السحرم كالمرآة كتقديـ الذات كتقديـ 

اسماعيؿ محمكد  اآلخريف كالكرسي المساعد ك القريف كاالسقاط المستقبمي، برنامج عبد الرؤكؼ
( المشتمؿ عمى فنيات لعب الدكر كالنمذجة كالتدعيـ االيجابي كتضمف أربعان كعشريف 2111محفكظ )
الذم اشتمؿ عمى فنيات لعب  (2009جيياف عبد العظيـ عبد المطيؼ عبد الكاحد ) برنامج جمسة،  

حمد إبراىيـ أبك حذيفة الدكر كعكس الدكر كتضمف ثبلثان كثبلثيف جمسة، برنامج زينب محمد محمد م
تسعان كعشريف جمسة، ( الذم اشتمؿ عمى فنيات المكنكلكج كلعب الدكر كتقديـ الحمـ كتضمف 2008)

( المشتمؿ عمى فنيات لعب الدكر كعكس الدكر كركاية 2008شيخة محمد سعيد المبل ) برنامج
د اشتمؿ عمى فنيات كق (2005المجيد جمعة ) عبد أمجدعزاتبرنامج القصة كتضمف ثبلثيف جمسة، 

( 2003ى )لطفي محمد يحيمحمد لعب األدكار كالمرايا كالقصة كتضمف سبع عشرة جمسة، برنامج 
كقد اشتمؿ عمى فنيات لعب الدكر كعكس الدكر كالمكنكلكج كالدكاف السحرم كتضمف خمس عشرة 

نيات لعب ( الذم اشتمؿ البرنامج عمى ف2002جمسة، برنامج عبد الفتاح رجب عمي محمد مطر )
 الدكر كعكس الدكر كالمرآة كتضمف ثماف عشرة جمسةن، كمف ثـ قاـ الباحث باتباع الخطكات اآلتية:
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 إعداد شكؿ مبدئي لبرنامج السيككدراما اشتمؿ عمى:أ( 

 األىداؼ اإلجرائية لمبرنامج، كالتي تحقؽ اليدؼ العاـ لو. -1
 تحديد عناصر السيككدراما المستخدمة في البرنامج. -0
 محتكل الدراما. تحديد -3
تحديػػػػػػد فنيػػػػػػات السػػػػػػيككدراما بخمػػػػػػس فنيػػػػػػات ىػػػػػػي: تقػػػػػػديـ الػػػػػػذات، قمػػػػػػب الػػػػػػدكر، المكنكلػػػػػػكج، الػػػػػػدكاف  -4

 السحرم، لعب الدكر.
 صياغة المكاقؼ السيككدرامية ككضع تصكر إلدارة الجمسات السيككدرامية. -5

الجمسػػػػات مػػػػف  تحتكيػػػػو اجمسػػػػة كمػػػػ ةاقتػػػػراح عػػػػدد الجمسػػػػات التػػػػى سػػػػيطبؽ خبلليػػػػا البرنػػػػامج بخمػػػػس عشػػػػر ب( 
  .فنيات

تػػػػػػـ عػػػػػػرض البرنػػػػػػامج فػػػػػػي صػػػػػػكرتو األكليػػػػػػة عمػػػػػػى خمسػػػػػػة مػػػػػػف أسػػػػػػاتذة الصػػػػػػحة النفسػػػػػػية كعمػػػػػػـ الػػػػػػنفس ج( 
 (4الممحؽ رقـ)

 %.111بمغت نسبة االتفاؽ عمى خطكات البرنامج كما اشتممت عميو مف فنيات كمكاقؼ د( 

رنػػػػػػػامج كالصػػػػػػػعكبات تػػػػػػػـ اجػػػػػػػراء تجريػػػػػػػب اسػػػػػػػتطبلعي لمبرنػػػػػػػامج، لمكقػػػػػػػكؼ عمػػػػػػػى جكانػػػػػػػب الضػػػػػػػعؼ بالبق( 
حيػػػػػػػث  كالتحػػػػػػػديات التػػػػػػػي ممكػػػػػػػف أف تحصػػػػػػػؿ، كمػػػػػػػدل مبلئمػػػػػػػة الفنيػػػػػػػات لمفئػػػػػػػة المسػػػػػػػتيدفة بالتػػػػػػػدريب،

( طالبػػػػػػان كطالبػػػػػػة ممػػػػػػف يعػػػػػػانكف مػػػػػػف الخجػػػػػػؿ تتضػػػػػػمف 12طبقػػػػػػت أربعػػػػػػة جمسػػػػػػات عمػػػػػػى عينػػػػػػة مػػػػػػف )
قػػػػػة طريكتػػػػػـ االسػػػػػتفادة مػػػػػف ىػػػػػذه التجربػػػػػة االسػػػػػتطبلعية بتعػػػػػديؿ الفنيػػػػػات التػػػػػي تػػػػػـ اقتراحيػػػػػا بالبرنػػػػػامج، 

ضػػػػػػػافة بعػػػػػػػض األنشػػػػػػػطة كالتمػػػػػػػاريف لزيػػػػػػػادة تفاعػػػػػػػؿ الطمبػػػػػػػة فػػػػػػػي الجمسػػػػػػػات تقػػػػػػػديـ  بعػػػػػػػض الفنيػػػػػػػات كا 
ضػػػػػفاء جػػػػػك مػػػػػف المػػػػػرح كالمتعػػػػػة كضػػػػػركرة كجػػػػػكد اسػػػػػتراحة لمػػػػػدة ربػػػػػع سػػػػػاعة بعػػػػػد السػػػػػاعة األكلػػػػػى ، كا 

 .كتحديد مدة الجمسة بساعتيف تقريبان، كأف يككف ىناؾ جمستيف أسبكعيان 
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رنػػػػامج كعػػػػدد الجمسػػػػات، كمػػػػا تحتكيػػػػو مػػػػف فنيػػػػات كاليػػػػدؼ منيػػػػا. كىػػػػذا مػػػػا كتػػػػـ صػػػػياغة الشػػػػكؿ النيػػػػائي لمب
 يكضحو الجدكؿ التالي.

 واليدف منيا وأنشطة جمسات السيكودراما وما تحتويو من فنيات( 6) جدولال

 اليدف واألنشطة الفنيات المدة الجمسة

 .تعريؼ الخجؿ، السيككدراما -مؿ قكاعد الع التعارؼ، التييئة، عرض بكربكينت –الكرة المسماة  د 100 األولى

 النحات كالعجينة - الذاتتقديـ  د 115 الثانية
النفس كمعرفة المشاعر كاألفكار  حكؿالتشجيع عمى الحديث 

 التي تظير في المكاقؼ االجتماعية.

 التحرر مف الخجؿ داخؿ المنزؿ أماـ الكالديف. المذياع  - الدكرلعب الدكر، قمب  د 110 الثالثة

 د 125 ابعةالر 
الحارس  - المكنكلكجلعب الدكر، 

 الشخصي
 التحررمف الخجؿ عند مكاجية الضيكؼ كالغرباء.

 د 125 الخامسة
سؤاؿ  -المكنكلكج ، لعب الدكر

 التحرر مف الخجؿ عند القراءة كالكتابة أماـ اآلخريف. كجكاب

 المدرسة. ياؾ باآلخريف فالتحرر مف الخجؿ عند االحتك تكممة القصة - الدكرلعب  د 110 السادسة

 د 110 السابعة
قنكات  - المكنكلكجلعب الدكر، 

 التمفاز
 التحرر مف الخجؿ عند األكؿ كالشرب أماـ اآلخريف.

 د 120 الثامنة
قمب لعب الدكر، الدكاف السحرم، 

 تفجير البكاليف - الدكر
 التحرر مف الخجؿ عند التعامؿ مع اآلخريف بالشارع

 د 115 التاسعة
الجكاب  - المكنكلكجالدكر،  لعب

 عمى اليميف
 يالشراء كالتعامؿ مع اآلخريف ف الخجؿ عندالتحرر مف 

 المحبلت التجارية.

 د 115 العاشرة
دائرة - الدكرقمب الدكر، لعب 
 المشاعر

األماكف  ياالحتكاؾ باآلخريف ف الخجؿ عندالتحرر مف 
 .العامة
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 .نظرات اآلخريفالتحرر مف خجؿ  صنـال- المكنكلكج، لعب الدكر د 110 الحاديةجشر

 د 110 الثانيةجشر
الحديث - الدكر، قمب الدكرلعب 

 معان 
بداء الرأم. يالمشاركة االيجابية ف  الحديث كا 

 المركنة كعدـ الخجؿ عند أم مكقؼ. زيادة الثقة بالنفس، الباراشكت- السحرمالدكاف  د 115 الثالثةجشر

 د 120 الرابعةجشر
 - لعب الدكر -كرسي الخالي ال

 كاليكميات العرفاف
في المكاقؼ التي لـ يتـ التخفيؼ منيا مف  مف الخجؿالتخفيؼ 

 .قبؿ بالجمسات السابقة

الخامسة 
 رسـ –حكار كمناقشة  د 110  جشر

في المكاقؼ التي لـ يتـ التخفيؼ منيا مف  مف الخجؿالتخفيؼ 
 التقييـ النيائي. -السابقة قبؿ بالجمسات 

ديد اإلطار العاـ لمبرنامج، عمى أف يتسـ البرنامج بالمركنة بحيث يستكعب ما قد يستجد مف كىكذا تـ تح
 مكاقؼ يطرحيا أفراد عينة الدراسة كيتـ تمثيميا بشكؿ تمقائي.

قاـ الباحث بتضميف الجمسات مجمكعة مف األنشطة الجماعية التفاعمية التي تيدؼ إلى كسر حاجز الخجؿ 
أللفة كالثقة كالتعاكف بيف أعضاء المجمكعة التجريبية، كىذه األنشطة تساعد عمى لدل المراىقيف كزيادة ا
ي يتـ التدرب عمييا ضمف الجمسات، حيث قاـ الباحث باالستعانة بمجمكعة مف األدلة اكتساب الميارات الت

)مدرب التدريبية كقاـ بتعديؿ بعض األنشطة لتتناسب كأىداؼ البرنامج مف خبلؿ خبرتو في ىذا المجاؿ 
 (.7راجع الممحؽ رقـ )مدربيف بالدعـ النفسي(. 

 

 

 

 



جراءاتيا                                                          الرابعالفصل   منيج الدراسة وا 

80 
 

 واليدف منيا األنشطة الجماجية التفاجمية( 7رقم ) جدولال

 اليدف مدة النشاط اسم النشاط

 التعارؼ ككسر الجميد بيف أفراد المجمكعة التجريبية. د 21 الكرة المسماة

 د 41 النحات كالعجينة
ربطيا بالخجؿ ككيؼ يمكف أف يككف معيؽ ألىدافيـ التعرؼ عمى أىدافيـ بالحياة ك 

 المستقبمية.

 القدرة عمى التحكـ بنبرات الصكت  د 21  المذياع

 تشجيع التعاكف كبناء الثقة باآلخر. د 21 الحارس الشخصي

 التشجيع عى الكتابة كالقراءة بجك مف المرح. د 21 سؤاؿ كجكاب

 التشجيع عمى الحديث. د 25 تكممة القصة

 التشجيع عمى الحديث أماـ اآلخريف. د 25 قنكات التمفاز

 تفريغ االنفعاالت. د 15  تفجير البكاليف

 زيادة القدرة عمى التركيز د 15  الجكاب عمى اليميف

 المساعدة عمى تحديد المشاعر كتسميتيا كالتعبير عنيا. د 25 دائرة المشاعر

 .التحكـ بالمشاعر كضبط االنفعاالت د 21 الصنـ

 تعمـ اإلصغاء الفعاؿ. د 21 الحديث معان 

 خمؽ مساحة آمنة كجك مف الفرح كالتفاعؿ بيف الطمبة. د 31  الباراشكت

 المساعدة عمى التعبير عف النفس عف طريؽ الكتابة أك الرسـ كالمشاركة مع اآلخر د 25 العرفاف كاليكميات
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 :إجراءات تطبيق البرنامج -6
 

 العينة كفؽ الخطكات اآلتية: تـ اختيار: اختيار العينة

  اختيار المدارس: - أ

مدرستي عمي بف أبي  استنادان إلى نتائج تطبيؽ مقياس الخجؿ عمى عينة الدراسة األساسية، تـ اختيار
طالب لمذككر كالسيدة زينب لئلناث، حيث تبيف كجكد أكبر عدد مف الطمبة الخجكليف في ىاتيف 

 ارة المدرستيف عمى تطبيؽ أدكات الدراسة.المدرستيف. كتـ الحصكؿ عمى مكافقة إد

 اختيار طمبة المجموجة التجريبية والمجموجة الضابطة:  - ب

 .تـ تطبيؽ مقياس الخجؿ عمى جميع طمبة الصؼ العاشر في ىاتيف المدرستيف 

 ( كالبالغ عددىـ 75تـ اختيار الطمبة الذيف حصمكا عمى درجات عمى مقياس الخجؿ تقابؿ المئيف )
(32.) 

  تعرؼ عمى المستكل الدراسي لمطمبة مف خبلؿ سجبلتيـ المدرسية.تـ ال 

  تـ استبعاد الطمبة المختمفيف مف حيث العمر، التحصيؿ الدراسي، كما تـ استبعاد الطمبة الذيف لـ يبدكا
 رغبة بالمشاركة في البرنامج.

 ( طبلب ضمف المجمكعة التجريبية6( طالب مف كؿ مدرسة، بحيث يككف )12تـ اختيار ) ( 6ك )
 ضمف المجمكعة الضابطة.

  قاـ الباحث بالحصكؿ عمى مكافقة فرع طبلئع البعث في حماه بعد مكافقة إدارة المدرسة التطبيقية في
سممية لتطبيؽ جمسات البرنامج ضمنيا لتكفر قاعة أنشطة كغرؼ صفية متعددة كقربيا مف المدرستيف 

 (6الممحؽ رقـ)التي تـ اختيارىما. 

 برنامج:تطبيق جمسات ال -7

بعد الحصكؿ عمى البرنامج بصكرتو النيائية تـ تطبيقو في المدرسة التطبيقية في سممية بمعدؿ جمستيف 
( دقيقة تتضمف الفنيات 131-111أسبكعيان )مع المركنة في تحديد الجمسات(، كمدة الجمسة تتراكح بيف )

 السيككدرامية كاألنشطة الجماعية التفاعمية.

 11/5/2114تاريخ االنتياء                               9/3/2114 تاريخ البدء بالتطبيؽ
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 آلية سير جمسات البرنامج: -8
بعد القياس القبمي تـ البدء بالجمسة التمييدية ككاف اليدؼ منيا التعارؼ بيف الباحث كالطمبة، كلكسر الجميد 

 .بيف الباحث كالطمبة كبيف الطمبة أنفسيـ، كلتييئتيـ لمجمسات المقبمة

قاـ الباحث بتعميؽ التعارؼ بينو كبيف الطمبة كبيف الطمبة أنفسيـ، كتـ أخذ تكقعاتيـ مف  الجمسة األولى:
مع الطمبة، كمف ثـ تـ  ةشاركفي الجمسات كذلؾ بالمالجمسات، كما تـ كضع مجمكعة مف قكاعد العمؿ 

 التعريؼ بالخجؿ كالسيككدراما، كالتعريؼ بالبرنامج كجمساتو كأىدافو.

ا بالنسبة لباقي الجمسات ف ف كؿ جمسة كانت تبدأ بالترحيب كلعبة تنشيطية لكسر الجميد كتييئة الطمبة أم
لمجمسة، كمف ثـ يبدأ الباحث بتطبيؽ اإلجراءات المحددة لكؿ جمسة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الجمسة، إضافة 

قمب  -السيككدراما )لعب الدكر إلى إجراء تقييـ لمجمسة مف قبؿ الطمبة، استخدـ الباحث مجمكعة مف فنيات
المكنكلكج، تقديـ الذات(، باإلضافة إلى أسمكب الحكار كالمناقشة مف أجؿ اكتساب  -الدكاف السحرم -الدكر

الميارات االجتماعية كالتغمب عمى الخجؿ لدل الطمبة، كما استخدـ الباحث العديد مف التماريف كاألنشطة 
ات ممتعة كلتعميؽ ما تـ اكتسابو مف ميارات ضمف الجمسات، كما لجذب انتباه الطمبة كلكي تككف الجمس

اتسمت جميع الجمسات بالتقبؿ غير المشركط لجميع الطمبة، كالمعاممة باحتراـ  كدكف تمييز، كتـ االتفاؽ مع 
 الطمبة ب ف يقـك كؿ اثنيف مف الطمبة بتمخيص الجمسة في نيايتيا.

ؽ مقياس الخجؿ عمى طمبة المجمكعة التجريبية كطمبة المجمكعة بعد االنتياء مف تطبيؽ البرنامج تـ تطبي
الضابطة مف أجؿ القياس البعدم، كبعد مركر شيريف عمى تطبيؽ البرنامج تـ إعادة تطبيؽ المقياس عمى 
طمبة المجمكعة التجريبية لمت كد مف استمرار فاعمية البرنامج اإلرشادم في خفض حدة الخجؿ لدل طمبة 

 (5يبية. )البرنامج السيككدرامي كامؿ بالممحؽ رقـ المجمكعة التجر 

 الصعوبات والتحديات التي واجييا الباحث في تطبيق البرنامج: -9
صعكبة تحديد تكقيت لمجمسات يناسب الطمبة في المدرستيف بسبب تضارب امتحاناتيـ في أثناء  -

 الفصؿ الدراسي.

 العائمية. عدـ التزاـ بعض الطمبة بحضكر أغمب الجمسات بسببب ظركفيـ -

 عدـ مكافقة أىؿ بعض الطمبة الخجكليف حضكر الجمسات بسبب عدـ كعييـ ب ىمية ىذه الجمسات. -



جراءاتيا                                                          الرابعالفصل   منيج الدراسة وا 

83 
 

 عدـ تقبؿ أغمب الطمبة فكرة تصكير الجمسات مف قبؿ الباحث في الجمسات األكلى. -

 قمة تفاعؿ بعض الطمبة الخجكليف جدان في بداية الجمسات. -

 يقية بمعرض فني لمدة تجاكزت األسبكعيف.إنشغاؿ قاعة األنشطة في المدرسة التطب -

 وقد تم التغمب جمى أغمب ىذه الصعوبات من خالل:

 المركنة في تحديد تكقيت الجمسات بما فييا تحديد أياـ العطؿ كتعاكف إدارة المدرسة بذلؾ. -

 زيادة األنشطة التفاعمية ضمف الجمسات بما يسيـ في دمج جميع الطمبة بالجمسات. -

 الصفية األخرل في المدرسة. استعماؿ القاعات -

 استبداؿ الطمبة الذيف لـ يتـ أخذ مكافقة األىؿ عمى حضكرىـ لمجمسات. -

 القوانين اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:: رابعاً 

قاـ الباحث ب دخاؿ نتائج تطبيؽ أدكات الدراسة في الحاسب اآللي، تمييدان لمعالجتيا بكاسطة الرزمة 
( الستخراج التحميبلت اإلحصائية المناسبة، كشممت ىذه التحميبلت 19( النسخة )SPSSاإلحصائية لمعمكـ )
 اإلحصائية ما يمي:

 معامؿ االرتباط بيرسكف لحساب ثبات المقياس. -

 .مكعتيفلتحديد داللة الفركؽ بيف مج استخداـ ماف كتني -

 (.Meanالمتكسط ) -

 (.Standard Deviationاالنحراؼ المعيارم ) -
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 انفصم انخامس

 )نتائج انذراسح ًتفسْرىا(

 تـ في ىذا الفصؿ عرض نتائج الدراسة كتفسيرىا:

 نتائج الفرضية األولى وتفسيرىا:

في القياس القبمي المجمكعة التجريبية  أفراد درجات اتبيف متكسطتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال 
 عمى مقياس الخجؿ.كمتكسطات درجاتيـ في القياس البعدم 

القياس القبمي والبعدي جمى  في المجموجة التجريبية متوسطات درجاتلداللة الفرق بين  مان وتني باراخت( 8الجدول )
 الخجل مقياس

 المجموجة
متوسط  المجاالت

 الرتب
مجموع 
 الرتب

 Uقيمة 

القيمة 
 االحتمالية

sig 

 القرار

لمظاىر األعراض كا قبمي التجريبية
 الفيزيكلكجية

18.50 222.00 .000 .000 

 دال
 78.00 6.50 التجريبية بعدي

األعراض كالمظاىر  قبمي التجريبية
 المعرفية

18.50 222.00 

.000 

 

.000 

 

 

 دال
 التجريبية بعدي

6.50 78.00 

ألعراض كالمظاىر ا قبمي التجريبية
 االنفعالية

17.54 210.50 

11.500 
 دال 000.

 89.50 7.46 التجريبية بعدي

عراض كالمظاىر األ قبمي التجريبية
 الشخصية

17.88 214.50 

7.500 
 دال 000.

 85.50 7.13 التجريبية بعدي
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ىر السمكؾ أعراض كمظا قبمي التجريبية
 االجتماعي

17.79 213.50 8.500 .000 

 دال
 86.50 7.21 التجريبية بعدي

 دال 000. 000. 222.00 18.50 البنود الكمية قبمي التجريبية

 78.00 6.50 ديالتجريبية بع

الفرضيةك أم تكجد فركؽ ذات  ترفض(ك كبذلؾ 0.01( أف القيمة االحتمالية أصغر مف )8يبيف الجدكؿ رقـ )
في القياس درجاتيـ  اتكمتكسط في القياس القبميدرجات المجمكعة التجريبية  اتبيف متكسطداللة إحصائية 

ممحكظ في جميع المجاالت )الفيزيكلكجية كالمعرفية ، كيبلحظ أف كاف ىناؾ تحسف عمى مقياس الخجؿ البعدم
كاالنفعالية كالشخصية كاالجتماعية(، كىذا يدؿ عمى أف البرنامج راعى ىذه المجاالت، باإلضافة إلى أف ىذه 
المجاالت ليس منفصمة عف بعضيا، بؿ أف كؿ مجاؿ يؤثر بالمجاؿ اآلخر، فالمجاؿ االنفعالي يؤثر بالمجاؿ 

 عكس صحي .الفيزيكلكجي كال

 
 قبل تطبيق البرنامج وبعدهمتوسطات درجات الخجل لدى المجموجة التجريبية ( يبين 4الشكل رقم )

الدرجات عمى مقياس  ات( كجكد فركؽ دالة إحصائيان في متكسط4( كالشكؿ رقـ )8تبيف مف الجدكؿ رقـ )
 القياس البعدم.الخجؿ لدل أفراد المجمكعة التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده لصال  
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كتعني ىذه النتيجة فاعمية استخداـ السيككدراما في تخفيؼ حدة الخجؿ، فالخجكلكف يشترككف في 
، كممارسة السيككدراما معيـ كاالجتماعية العديد مف األعراض الفيزيكلكجية كاالنفعالية كالمعرفية كالسمككية
قبؿ في حياتيـ العادية مما جعؿ األفراد في ك رشاد جماعي، أتاحت ليـ اجتياز مكاقؼ لـ يقكمكا بيا مف 

مجمكعة السيككدراما أكثر ارتباطان بيا كالتزامان في حضكر الجمسات مما جعؿ لدييـ اتجاىان نحك اإلرشاد كرغبة 
( حيث أكد عمى أف األشخاص الذيف يخافكف مف التعامؿ مع 29ص ، 1998فيو، كىذا ما أكده إريؾ برف )

 حديث أماـ الغرباء ىـ الذيف يستفيدكف مف العبلج الجماعي داخؿ الجماعة. اآلخريف، كيخافكف مف ال

كيرل الباحث أف استخداـ فنيات لعب الدكر، قمب الدكر، المكنكلكج، تقديـ الذات، كالدكاف السحرم 
كاف ليا األثر الكبير في تقدـ المراىقيف نحك ىدؼ البرنامج كتخفيؼ حدة الخجؿ لدييـ في الجمسات 

رامية حيث أتاح استخداـ فنية لعب الدكر السيككدرامي الفرصة لممراىؽ لزيادة ثقتو بنفسو كساعدتو السيككد
عمى اكتشاؼ ذاتو كاستبصاره بما يعانيو مف مشكبلت، كذلؾ فنية قمب الدكر التي مف خبلليا لعب المراىؽ 

 ،1993الستار إبراىيـ ) الدكر كنقيضو ساىمت فى تخفيؼ حدة الخجؿ كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما ذكره عبد
( مف أنو بمقتضى ىذه الفنية يطمب مف الطفؿ الذل يشكك خجبلن أف يؤدم دكران مخالفان لشخصيتو 16 ص

فيؤدم الدكر كنقيضو، فينتقؿ مف القياـ بدكر الخجكؿ إلى دكر الجرمء، كما ساعدت فنية قمب الدكر عمى 
نحك األشخاص الذيف يخشى االحتكاؾ بيـ. ككاف لفنية تحقيؽ التكافؽ مع اآلخريف كتعديؿ اتجاىات المراىؽ 

المكنكلكج المستخدمة في البرنامج السيككدرامي أثران في إحداث عممية التفريغ كالتطيير كأدت إلى زيادة إدراؾ 
( أف اضطرابات الفكبيا االجتماعية كالقمؽ 128ص، 1993المراىؽ لنفسو حيث يرل عبد الستار إبراىيـ )

نتيجة مباشرة لما يردده الطفؿ مف أفكار كحكارات ذاتية، كمف أنج  الكسائؿ  تعدؾ باآلخريف كتجنب االحتكا
لمعبلج أف ننبو الطفؿ إلى ىذا المكنكلكج أك الحكار، فساعدت فنية المكنكلكج عمى التحرر مف الخجؿ كأتاحت 

اد المجمكعة بعضيـ البعض كما الفرصة لمتنفيس االنفعالي، كأدت فنية تقديـ الذات إلى زيادة األلفة بيف أفر 
أدت إلى زيادة التقبؿ بيف الطمبة كالباحث، فساىمت  في نجاح تنفيذ الفنيات األخرل كتحقيقيا ألىدافيا، كما 
كاف لفنية الدكاف السحرم أثر في تقبؿ المراىؽ لذاتو كالت كيد عمى تخمصو مف الخجؿ، فاستخداـ برنامج 

خدمة كاعتماده عمى التمقائية في تنفيذىا أدل إلى زيادة ثقة المراىقيف السيككدراما الحالي بفنياتو المست
( في أف ما يتحقؽ 183ص ،1997الخجكليف ب نفسيـ كفيميـ لمشكبلتيـ كىذا ما أكده جكف نيكسكف )

، لؤلطفاؿ نتيجة استخداـ الدراما ىك زيادة الثقة بالنفس عند الكبلـ، كالقدرة عمى التعبير كالتكاصؿ مع اآلخريف
التجريبية التي طبؽ عمييا البرنامج السيككدرامي، كما أكدتو  ةكىذا ما الحظو الباحث عمى أفراد المجمكع

 نتائج القياس البعدم.

 كلحساب حجـ األثر لممجمكعة التجريبية في القياس القبمي كالبعدم نقـك باستخداـ القانكف التالي:
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 يارم لممتغيريف معان. حجـ األثر       متكسط الفركؽ / االنحراؼ المع

 كىك يعتبر حجـ أثر كبير. 8.78/33 = 3.75حجـ األثر       

كىذا يدؿ عمى أف المجمكعة التجريبية ت ثرت بالبرنامج بشكؿ كبير، كقد حصؿ الباحث عمى تغذية راجعة مف 
طمبة المستيدفيف المعمميف كالمرشديف النفسييف في المدرستيف، حيث ذكركا أنيـ الحظكا تغيران في تفاعؿ ال

بالبرنامج سكاءن مع معممييـ، أك مع زمبلئيـ في الصؼ، باإلضافة إلى تحسف في عبلقاتيـ االجتماعية بشكؿ 
عاـ، كمما قالو المعممكف كالمرشدكف " كنت عندما أس ليا أم سؤاؿ تحمر كتصفر.... أما ىمؽ بتحسيا كاثقة 

 ؼ شك بده يقكؿ.... ىمؽ بيجي كبيحكي بثقة".مف حاليا "ك" لما كاف يجي بده إذف يتمبؾ كما يعر 

فييا الفيـ العميؽ ألنفسػيـ، كاإلجابػة عػف  تتي  لممشاركيف إرشاديةاما كفنية استخداـ السيككدر  كىذا ما يؤكد أف
 لسػػػػػػػػػمككيـدكافعنػػػػػػػػػا الداخميػػػػػػػػػة  كتعطػػػػػػػػػييـ أمثمػػػػػػػػػة  يأسػػػػػػػػػئمة مثػػػػػػػػػؿ: مػػػػػػػػػف نكػػػػػػػػػكف  ككيػػػػػػػػػؼ نبػػػػػػػػػدك  كمػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػ

)157,p1995Gregory,( أنو مف خبلؿ استخداـ الدراما فػ ف 165 ، ص1997كسكف )(. كيضيؼ جكف ني
تتطمبيػػا مػػكاقفيـ المختمفػػة مػػف  يكالمفػػاىيـ التػػ ييكشػػفكا عػػف المعػػان يارتيػػاد المشػػاكؿ كػػ يالتبلميػػذ يشػػترككف فػػ

الكػػبلـ،  يالحيػػاة، كمػػا يتحقػػؽ نتيجػػة اسػػتخداـ األطفػػاؿ لمػػدراما ىػػك زيػػادة الثقػػة عنػػد الكػػبلـ، كتحسػػيف األداء فػػ
تتفػؽ الدراسػة الحاليػة مػع  ،التكاصػؿ مػع اآلخػريف كمناقشػتيـ األفكػار كالقػدرة عمػى التعبيػر كالقػدرة عمػى كتطكير

 ،المػػػػالكي)، (2012شػػػػحادة، )، (2005 ،)جمعػػػػة، ك (2003(، ك)يحيػػػػى، 1994كػػػػؿ مػػػػف دراسػػػػة )غريػػػػب، 
عػض االضػطرابات بفاعمية السيككدراما بالتخفيؼ مف حدة المشكبلت النفسػية، كب (2013 ،(، )الزقزكؽ2013
 النفسية.

 وتفسيرىا: الثانيةنتائج الفرضية 

أفراد درجات  اتالمجمكعة التجريبية كمتكسط أفراد متكسطات درجاتبيف تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال 
 .في القياس البعدم عمى مقياس الخجؿالمجمكعة الضابطة 

درجات المجموجة  اتومتوسط ات المجموجة التجريبيةدرج اتلداللة الفرق بين متوسط مان وتني اختبار( 9الجدول )
 الخجل القياس البعدي جمى مقياس في الضابطة
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 المجموجة
متوسط  المجاالت

 الرتب 
مجموع 
 الرتب

 Uقيمة 

القيمة 
 االحتمالية

sig 
 القرار

لمظاىر األعراض كا الضابطة
 الفيزيكلكجية

18.13 217.50 4.500 .000 

 دال
 82.50 6.88 تجريبية ال

األعراض كالمظاىر  الضابطة
 المعرفية

18.50 222.00 .000 .000 

 دال
 78.00 6.50 تجريبية ال

ألعراض كالمظاىر ا الضابطة
 االنفعالية

17.79 213.50 8.500 .000 

 دال
 86.50 7.21 تجريبية ال

األعراض كالمظاىر  الضابطة
 الشخصية

17.42 209.00 13.000 .001 

 دال
 91.00 7.58 بية تجريال

ىر السمكؾ أعراض كمظا الضابطة
 االجتماعي

17.63 211.50 10.500 .000 

 دال
 88.50 7.38 تجريبية ال

  222.00 18.50 البنود الكمية الضابطة

 .000 

.000 

 دال
 78.00 6.50 تجريبية ال

الفرضيةك أم تكجد فركؽ  رفضذلؾ ت(ك كب0.01أف القيمة االحتمالية أصغر مف )نجد ( 9الجدكؿ رقـ ) مف
في بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية كمتكسطات درجات المجمكعة الضابطة ذات داللة إحصائية 

، كيبلحظ أف كاف ىناؾ تحسف ممحكظ في جميع المجاالت )الفيزيكلكجية عمى مقياس الخجؿ القياس البعدم
 في المجمكعة التجريبية مقارنةن بالمجمكعة الضابطة. كالمعرفية كاالنفعالية كالشخصية كاالجتماعية(
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 درجات الخجل لدى المجموجة التجريبية والمجموجة الضابطة اتمتوسط( يبين 5الشكل رقم )

الدرجات عمى مقياس  ات( كجكد فركؽ دالة إحصائيان في متكسط5( كالشكؿ رقـ )10تبيف مف الجدكؿ رقـ )
 ية كالمجمكعة الضابطة لصال  أفراد المجمكعة التجريبية.الخجؿ لدل أفراد المجمكعة التجريب

المقترح الى انخفاض حدة الخجؿ  اإلرشادمأدل استخداـ البرنامج  أم، يةصحة الفرضعدـ  كبذلؾ تتحقؽ
لج   حيث رشادملـ تتمؽ البرنامج اإل يكالت ةالضابط ةبالمجمكع مقارنةن  ةالتجريبي ةلدل المجمكع ةدال ةبصكر 

 يكحرص الباحث عمى عدـ تمق المتبع، اإلرشادمثير البرنامج  لضبط ت ةالضابط ةداـ المجمكعالباحث الستخ
ة، باإلضافة التجريبي ةثناء تطبيقو عمى المجمكعأ رشادممعمكمات عف البرنامج اإل أم ةالضابط ةالمجمكع

ة إحصائية ضمف إلى التغيير الحاصؿ لدل المجمكعة التجريبية بعد البرنامج كعدـ كجكد فركؽ ذات دالل
 سيككدراميةنيات فالدراسة الحالية مف  واستخدمت في القياس البعدم، مما يؤكد أف ما قد الضابطةالمجمكعة 

األنشطة الخاصة األبعاد الرئيسية ك  يالخجؿ كالمتمثمة فمف حدة لمتدريب عمى ميارات تساعد عمى تخفيؼ 
المركنة كعدـ الجمكد كاعتماده عمى تقديـ المدعمات حقؽ أىدافو بنجاح التسامو بأنو  ،رشادمبالبرنامج اإل
مسمكؾ الناج  ك قابميتو لمتقكيـ باستمرار كبانتظاـ ك نجاح انتقاؿ التدريب مف خبلؿ التعزيز الذاتي لااليجابية 

 إلى المجتمع ك إلى البيئة الخارجية . المدرسةمف 

سس النفسية كالتربكية كالنظرية كاالجتماعية كمما ال شؾ فيو أف بناء البرنامج اإلرشادم كاعتماده عمى األ
المكضحة في اإلطار النظرم لمدراسة، كاستخداـ الفنيات السيككدرامية المبلئمة لتنفيذه كفقان لمدراسات السابقة 
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يعد مف أىـ العكامؿ التي ساعدت عمى كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف أفراد المجمكعة التجريبية كأفراد 
في تخفيؼ حدة الخجؿ لدل المراىقيف لصال  المجمكعة  اإلرشادمة بعد تطبيؽ البرنامج المجمكعة الضابط

 التجريبية.

 كلحساب حجـ األثر لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة نقكـ باستخداـ القانكف التالي:

 (.41، ص2013حجـ األثر        متكسط الفركؽ / االنحراؼ المعيارم لممتغيريف معان )أبك دقة كصافي، 

 كىك يعتبر حجـ أثر كبير. 8.71/31.4 = 13.6حجـ األثر        

كىذا يعطي داللة أف لمبرنامج ت ثيران كبيران عمى المجمكعة التجريبية، كىذا ما أكدتو التقارير الذاتية ألفراد 
ـ، أما بعد المجمكعة التجريبية، حيث ذكر بعضيـ ب نو: "قبؿ البرنامج كاف انعزاليان عف رفاقو كال يحتؾ بي

البرنامج أصب  اجتماعيان يتعرؼ عمى الناس كيختبلط معيـ" كبعضيـ ذكر ب نو: " قبؿ البرنامج لـ أكف كتير 
اجتماعي، أما بعد البرنامج فقد حرقت الشجرة " الخكؼ" كأصبحت اجتماعي " ك " قبؿ البرنامج كنت كتير ما 

البرنامج صرت أمشي كاثقة مف حالي كصرت احكي مع الناس كأخجؿ كأنا عـ أمشي بالشارع، أما بعد 
 شخص تاني".

األخرل،  يأسمكب مف أساليب العبلج الجماع مأي مميزات قد ال تتكافر فلمسيككدراما "أف كىذا يدؿ عمى 
عمى مستكل األطفاؿ أـ المراىقيف، مما  حيث يتمتع أسمكب السيككدراما بالسيكلة كاليسر عند استخدامو سكاءن 

حد ذاتيا أـ باالستعانة معيا ب ساليب كفنيات عبلج سمككية جماعية أخرل.  يكاء استخدمت فيؤكد فاعميتيا س
، (2003(، ك)يحيى، 1994، تتفؽ الدراسة الحالية مع كؿ مف دراسة )غريب، (207 ، ص1999 ،)سميماف

التخفيؼ بفاعمية السيككدراما ب (2013 ،(، )الزقزكؽ2013 ،المالكي)، (2012شحادة، )، (2005 ،)جمعةك 
 مف حدة المشكبلت النفسية، كبعض االضطرابات النفسية.

 وتفسيرىا: الثالثةنتائج الفرضية 

في القياس البعدم المجمكعة التجريبية  أفراد درجات اتبيف متكسطتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال 
 كمتكسطات درجاتيـ في القياس المؤجؿ عمى مقياس الخجؿ.
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في القياس البعدي والقياس  درجات المجموجة التجريبية اتلداللة الفرق بين متوسط وتني مان اختبار( 11الجدول )
 الخجل جمى مقياس المؤجل

 المجموجة
متوسط  المجاالت

 الرتب 
مجموع 
 الرتب

 Uقيمة 

القيمة 
 االحتمالية

sig 
 القرار

لمظاىر األعراض كا التجريبية بعدي
 الفيزيكلكجية

11.83 142.00 64.000 .638 

 ر دالغي
 158.00 13.17 تجريبية مؤجلال

األعراض كالمظاىر  التجريبية بعدي
 المعرفية

13.04 156.50 65.500 .699 

 غير دال
 143.50 11.96 تجريبية مؤجلال

ألعراض كالمظاىر ا التجريبية بعدي
 االنفعالية

12.88 154.50 63.500   .613 

 غير دال
 145.50 12.13 تجريبية مؤجلال

األعراض كالمظاىر  التجريبية بعدي
 الشخصية

12.33 148.00 70.000 .906 

 غير دال
 152.00 12.67 تجريبية مؤجلال

ىر السمكؾ أعراض كمظا التجريبية بعدي
 االجتماعي

12.50 150.00 72.000 .000 

 غير دال
 150.00 12.50 تجريبية مؤجلال

 582. 62.500 140.50 11.71 البنود الكمي التجريبية بعدي

 غير دال
 159.50 13.29 تجريبية مؤجلال
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الفرضيةك أم ال تكجد فركؽ ذات  تقبؿ(ك كبذلؾ 0.05( أف القيمة االحتمالية أكبر مف )10يبيف الجدكؿ رقـ )
في القياس البعدم كالقياس درجات المجمكعة التجريبية عمى مقياس الخجؿ  اتبيف متكسطداللة إحصائية 

 جؿ.المؤ 

 
 في القياس البعدي والمؤجلدرجات الخجل لدى المجموجة التجريبية  اتمتوسط( يبين 6الشكل رقم )

( عػػػػػػػدـ كجػػػػػػػكد فػػػػػػػركؽ دالػػػػػػػة إحصػػػػػػػائيان فػػػػػػػي متكسػػػػػػػطات 6( كالشػػػػػػػكؿ رقػػػػػػػـ )10تبػػػػػػػيف مػػػػػػػف الجػػػػػػػدكؿ رقػػػػػػػـ )
الػػػػػػػدرجات عمػػػػػػػى مقيػػػػػػػاس الخجػػػػػػػؿ لػػػػػػػدل أفػػػػػػػراد المجمكعػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػة بعػػػػػػػد تطبيػػػػػػػؽ البرنػػػػػػػامج كفػػػػػػػي القيػػػػػػػاس 

، كىػػػػػػذا يؤكػػػػػػد أف البرنػػػػػػامج قػػػػػػاـ بتقكيػػػػػػة كزيػػػػػػادة الثقػػػػػػة بػػػػػػالنفس لػػػػػػدل مؤجػػػػػػؿ أم اسػػػػػػتمرار تػػػػػػ ثير البرنػػػػػػامجال
 الطمبػػػػػػة، كمػػػػػػا عػػػػػػػزز لػػػػػػدييـ  الشػػػػػػػعكر بالثقػػػػػػة بػػػػػػػاآلخريف، كتعامػػػػػػؿ مػػػػػػػع أغمػػػػػػب األسػػػػػػػباب المؤديػػػػػػة لمخجػػػػػػػؿ

الػػػػػتكمـ ممػػػػػا سػػػػػاعدىـ عمػػػػػى ، عنػػػػػدىـ الجماعيػػػػػة كالمناقشػػػػػة، االنفعػػػػػالي التنفػػػػػيس عمػػػػػىتػػػػػو قدر باإلضػػػػػافة إلػػػػػى 
ة كسػػػػػػب ثقػػػػػػالباحػػػػػػث مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ البرنػػػػػػامج اسػػػػػػتطاع  كمػػػػػػا أف الدفينػػػػػػة، مشػػػػػػكبلتيـ عػػػػػػف ككضػػػػػػكح بسػػػػػػيكلة
عمػػػػى التعبيػػػػر عػػػػف مشػػػػاعرىـ السػػػػمبية كػػػػالخكؼ كاأللػػػػـ كالتػػػػكتر تيـ لزيػػػػادة قػػػػدر  مسػػػػاعدتيـ، كبالتػػػػاليالطمبػػػػة 

 .مشاعرىـ اإليجابية كالفرح كالمرحككذلؾ عف 

 ة في القياس البعدم كالمؤجؿ نقـك باستخداـ القانكف التالي:ة التجريبيعكلحساب حجـ األثر لممجمك 

 حجـ األثر       متكسط الفركؽ / االنحراؼ المعيارم لممتغيريف معان.
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 .صغير كىك يعتبر حجـ أثر 10/0.5 = 0.05حجـ األثر       

يبية، كبالتالي ف غمب كىذا يؤكد أف حجـ أثر العكامؿ البيئية كالمتغيرات األخرل صغير عمى المجمكعة التجر 
األثر ناجـ عف البرنامج، كىذا يؤكد فاعمية البرنامج، كبالتالي ف ف مف الميـ أف يككف ىناؾ برامج إرشادية 

 لمتخفيؼ مف حدة بعض المشكبلت.

نظر حاليان إلى مدارسنا، نبلحظ أف عممية التكجيو كاإلرشاد النفسي عبارة عف محاكالت كجيكد مف عندما ن
يف في مجاؿ التكجيو كاإلرشاد لتقديـ خدمات اإلرشاد بطريقة ينقصيا التخطيط كالتنفيذ كالتصميـ، بعض العامم

لذلؾ ف ف كضع مثؿ ىذه البرامج في المدرسة قد أصب  أمران ميمان، نتيجة لمتطكرات العممية كالتقنية كما ينتج 
ىذا ما جعؿ ضركرة تقديـ برامج المدرسة كالمجتمع بشكؿ عاـك ك ك عنيا مف تغيرات سريعة تناكلت األسرة 

منظمة كمخططة لمتكجيو كاإلرشاد في المدارس بمراحميا المختمفة ككذلؾ في المؤسسات الصحية أمران ميمان، 
بيدؼ رعاية النمك السميـ لؤلفراد، كمساعدتيـ في اجتياز مراحؿ النمك الحرجة في حياتيـ، كالتغمب عمى 

عترضيـ، كمساعدة أكلياء األمكر في كيفية مساعدة أبنائيـ داخؿ األسرة المشكبلت النفسية كاالجتماعية التي ت
 (.26ص، 2008، )العاسميكخارجيا، كذلؾ مف خبلؿ التكاصؿ المستمر معيـ". 

 وتفسيرىا: الرابعةنتائج الفرضية 

راد أفػالمجمكعة التجريبيػة كمتكسػطات درجػات  أفراد متكسطات درجاتبيف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
 .عمى مقياس الخجؿ في القياس المؤجؿالمجمكعة الضابطة 

درجات المجموجة  اتومتوسط درجات المجموجة التجريبية اتلداللة الفرق بين متوسط مان وتني اختبار( 11الجدول )
 الخجل جمى مقياس القياس المؤجل في الضابطة

 المجموجة
متوسط  المجاالت

 الرتب 
مجموع 
 الرتب

 Uقيمة 

القيمة 
 الحتماليةا

sig 
 القرار

لمظاىر األعراض كا الضابطة بعدي
 الفيزيكلكجية

18.22 016.00 6.000 000 

 دال
 84.00 7.22 التجريبية مؤجل
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األعراض كالمظاىر  الضابطة بعدي
 المعرفية

 دال 000.  000.  222.00 18.50

 78.00 6.50 التجريبية مؤجل

ألعراض كالمظاىر ا الضابطة بعدي
 نفعاليةاال

 دال 000. 8.500 213.50 17.79

 86.50 7.21 التجريبية مؤجل

األعراض كالمظاىر  الضابطة بعدي
 الشخصية

 دال 000. 11.500  210.50 17.54

 89.50 7.46 التجريبية مؤجل

ىر السمكؾ أعراض كمظا الضابطة بعدي
 االجتماعي

 دال 000 12.500 211.50 17.63

 88.50 7.38 التجريبية مؤجل

 دال 000. 000. 222.00 18.50 البنود الكمية الضابطة مؤجل

 78.00 6.50 التجريبية مؤجل

تكجد فركؽ أم الفرضيةك  ترفض(ك كبذلؾ 0.01مف )( أف القيمة االحتمالية أصغر 11يبيف الجدكؿ رقـ )
المجمكعة أفراد تكسطات درجات المجمكعة التجريبية كم أفراد متكسطات درجاتبيف ذات داللة إحصائية 

لدل  كبالتالي ال يكجد أم تغير يذكر في مستكل الخجؿ .عمى مقياس الخجؿ في القياس المؤجؿالضابطة 
أم عكامؿ  كىذا يبيف أف التغير الحاصؿ لدل المجمكعة التجريبية ناتج عف ت ثير البرنامج كليس المجمكعتيف

 أخرل.
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 في القياس والمؤجلوالضابطة التجريبية ت الخجل لدى المجموجة درجا اتمتوسط( يبين 7الشكل رقم )

كجكد فركؽ دالة إحصائيان في متكسطات الدرجات عمى مقياس ( 7( كالشكؿ رقـ )11تبيف مف الجدكؿ رقـ )
أم استمرار  لصال  المجمكعة التجريبية في القياس المؤجؿكالضابطة  الخجؿ لدل أفراد المجمكعة التجريبية

كىذا يدؿ أف ت ثير باقي العكامؿ كالمتغيرات األخرل، ليست ذات ت ثير كبير عمى الطمبة،  ،رنامجت ثير الب
فت ثير البرنامج عمى المجمكعة التجريبية ىك العامؿ األىـ في حدكث التغير لدييـ، كليس باقي المتغيرات التي 

 مف الصعب ضبطيا، كىذا يؤكد أىمية البرنامج كفاعميتو.

جميػع الجمسػات  يحيػث عمػد الباحػث فػو، ىدافػأتحقيػؽ  يثػر كبيػر فػأ ات التي تضمنيا البرنػامجمفنيكاف للقد ك 
ي البدء فػ ةكلاكالتدريب عمييا فيما بينيـ ثـ محي تناسب مشاكميـ الت ةر الدراميادك لؤل الطمبةإلى ضركرة تمثيؿ 

 ،1987عميػو سػكزانا ميمػر )، كيتفؽ ىػذا مػع مػا أكػدت يتعرضكف ليا يالت ةبعض المكاقؼ المشابي يتنفيذىا ف
لو تعمػؿ  ةنيا تمثؿ صدمة بالنسبأيعرؼ أك يفترض  ةيؿ مشاىد معينمثعادة قياـ الطفؿ بتإف أ ي(  ف274ص

إلػػى  مبالمشػاركة مػع اآلخػريف، ممػا يػؤد ةتمثيػؿ مكاقػؼ اجتماعيػة معينػ يكفػو، كمػا يحػدث فػاعمػى تخفيػؼ مخ
 ةكقػد احتػػكل البرنػامج عمػػى العديػد مػػف المكاقػؼ الحياتيػػ، عػف االنفعػػاالتثػػر مػري  عػػف طريػؽ التعبيػػر أحػداث إ
عػاـ،  مكػاف مأأك  ةكالمنزؿ أك الشارع أك المحبلت التجارية ثناء تكاجده بالمدرسأ مراىؽقد يتعرض ليا ال يالت

 ـكفيامخػػػػ ة األطفػػػػاؿ عمػػػػى مكاجيػػػػ ةكنػػػػانػػػػو يمكػػػػف معأ(  151ص ،1997ليػػػػو بيتػػػػر سػػػػميد )إشػػػػار أمػػػػا كىػػػػذا 
 ، كيعػد ذلػؾ شػػكبلن كالػػذىاب إلػى محػؿ لمبيػع أك الشػػراء ة،مكاقػؼ صػغير عػف طريػػؽ تمثيػؿ  جتماعيػة المرضػيةاال
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العػػالـ مػػرة أخػػرل  كيحصػػؿ عمػػى  ةالقػػدرة عمػػى مكاجيػػ ف المػػريض يكشػػؼ تػػدريجيان مػػف أشػػكاؿ العػػبلج ، ذلػػؾ أل
 ء القياـ بدكره . اثنأ ةالراح

 وتفسيرىا: الخامسةنتائج الفرضية 

 ئية بيف الذككر كاإلناث في حجـ األثر لمبرنامج.كجد فركؽ ذات داللة إحصاال ت
القياس القبمي والبعدي و المؤجل جمى  في درجات الذكور واإلناث في المجموجة التجريبيةبين  حجم األثر( 10الجدول )

 مقياس الخجل

 حجم األثر الذكور

 مؤجل( –)قبمي 

 حجم األثر اإلناث

 جلمؤ  بعدي قبمي مؤجل بعدي قبمي مؤجل( –)قبمي 

102 77 77 25 112 54 55 47 

103 65 66 37 114 57 58 46 

111 66 63 38 95 57 58 37 

99 61 63 36 111 69 71 41 

94 88 89 5 112 76 76 36 

93 78 76 17 95 67 67 28 

، كىذا أف حجـ أثر البرنامج عمى اإلناث كاف أكبر مف حجـ أثره عمى الذككر (12رقـ ) يتبيف مف الجدكؿ
عكد إلى الفركؽ البيكلكجية بيف الذككر كاإلناث، فمف المعركؼ أف اإلناث يمتمكف ميارات اجتماعية تفكؽ ي

قدرات الذككر، باإلضافة إلى قدرتيف عمى التعبير كالتفاعؿ المفظي، بشكؿ أفضؿ مف الذككر، كىذا ماالحظو 
ف في تقييميف الذاتي بشكؿ أفضؿ مف ايضان الباحث خبلؿ الجمسات، كفي نياية البرنامج حيث أف اإلناث عبر 

 الذككر، كبالتالي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في حجـ األثر لصال  اإلناث.
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 مقترحات الدراسة:

عدد مف  يقترح الباحث، كما تكصمت إليو مف نتائج ليا مالنظر  كاإلطارضكء أىمية الدراسة كمشكمتيا  يف
  كتتضمف: كالتربية النفسية الصحةتفيد فى مجاؿ  أفيمكف  يكالت التربكية كالتطبيقات المقترحات

لتحقيؽ  المراىقة، ةمرحم ألطفاؿ كالعبلجية الكقائية كالتشخيصيةصكرىا  يف النفسيةالخدمات  تكفير -
 ليـ.  كالتكافؽ النفسي الصحة النفسية

عطاء ا المسرحية باألنشطةاالىتماـ  - ا لدييـ مف طاقات كانفعاالت عف طريؽ لتفريغ م لمطمبة ةلفرصكا 
 يثر ايجابأكذلؾ لما لو مف  الطالبالحر كليس التمثيؿ المقيد بنص مكتكب يحفظو  يالتمثيؿ المسرح

 بداخمو.يتي  لو التنفيس عما يو حيث عم

 التربيةار غر عمى  المسرحية أسبكعية لمتربية حصةالمدارس كتخصيص في  المسرحية التربيةدكر  تفعيؿ -
 .  يالتمثيؿ المسرح يلممشاركة ف طمبةلجميع ال الفرصة ةتاحإل الرياضية كالتربية المكسيقية ةلتربياك  لفنيةا

كالخكؼ كتستخرج مف الممثؿ طاقاتو  الخجؿتثير مشاعر  يتقدـ خبلليا الدراما الت ةمسرحيات مدرسي تقديـ -
 السيككدراما. يف Morenoأكده مكرينكك  أرسطكبما قدمو  أسكةيفرغيا عف طريؽ التمثيؿ  يالت المكبكتة

يسجؿ فيو جميع  التحاقو بالمدرسة،منذ  البكتكفير ممؼ خاص بكؿ ط لمطمبة النفسيةبالجكانب  االىتماـ -
 .عميو تطرأي كالمشكبلت الت النفسية التطكارت
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 ممخص الدراسة بالمغة العربية:

 ة الخجل لدى المراىقينفاجمية برنامج ارشادي جماجي بالسيكودراما لمتخفيف من حد 

 دراسة ميدانية جمى جينة من طمبة الصف األول الثانوي في مدينة السممية

يعاني مف الخجؿ كثير مف الناس، كىذه المعاناة النفسية تتحكـ كتستبد بصاحبيا إلى درجة تشؿ بيا المكاىب 
اعدة الفرد لمخركج مف كتجعؿ سمككو االجتماعي ضئيؿ اإلنتاج ضعيؼ األثر، مما يتطمب العمؿ عمى مس

ىذا االضطراب، مف ىنا كانت الحاجة ممحة لمبحث عف أسمكب إرشادم يتناسب كطبيعة المراىقيف، كما 
يتماشى مع مشكمة الخجؿ بغرض التخفيؼ مف حدة ىذه المشكمة، فكاف األسمكب متمثبلن بالسيككدراما، كمف 

السيكودراما لمتخفيف من حدة الخجل لدى فاجمية برنامج ارشادي جماجي بىنا تناكؿ الباحث مكضكع: 
 المراىقين.

 وقد تناول الفصل األول: منيجية الدراسة:

  مشكمة الدراسة ومسوغاتيا: -1

مف خبلؿ ما استعرضو الباحث مف آثار لمخجؿ عمى تكيؼ المراىؽ كنسب انتشاره الكاسعة ، كندرة الدراسات 
مى الصعيد العربي عامةن، كعمى الصعيد المحمي خاصةن، التي تناكلت كضع برامج إرشادية كعبلجية لمخجؿ ع

لذلؾ رأل الباحث ضركرة كضع برنامج إرشادم جماعي بالسيككدراما لمتخفيؼ مف حدة الخجؿ عند 
المراىقيف، لما لمسيككدراما مف فكائد في عبلج الخجؿ كما تتميز بو مف مركنة، كبناءن عمى ذلؾ تكمف مشكمة 

ما مدى فاجمية برنامج ارشادي جماجي بالسيكودراما لمتخفيف من حدة الخجل : الدراسة في السؤاؿ اآلتي
 لدى المراىقين؟

 أىمية الدراسة: -2

 تكمف أىمية الدراسة في النقاط اآلتية:

نتائج الدراسة التي أثبتت فاعمية السيككراما بالتخفيؼ مف حدة الخجؿ، كبالتالي دكر تقنية السيككدراما   -
 بحؿ ىذه المشكمة.
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( 2011دـ كجكد أم دراسة محمية تناكلت السيككدراما، حيث ال تكجد سكل دراسة كاحدة )حميرة، ع -
 .-عمى حد عمـ الباحث  –تناكلت دكر المسرح في خفض السمكؾ العدكاني لدل طفؿ الركضة 

فض عدـ كجكد دراسة عربية أك أجنبية تناكلت السيككدراما بفنياتيا مع دمجيا ب نشطة جماعية تفاعمية لخ -
 حدة الخجؿ.

 اإلثراء بمكضكع يتسـ بالندرة في مكتبة الجامعات السكرية. -

  أىداف الدراسة: -3

 تيدؼ الدراسة الحالية إلى:

 بناء برنامج إرشادم جماعي بالسيككدراما لمتخفيؼ مف حدة الخجؿ لدل المراىقيف. -
ؿ لدل المراىقيف في مدينة بياف مدل فعالية برنامج إرشادم جماعي بالسيككدراما لمتخفيؼ مف حدة الخج -

 سممية.
 التخفيؼ مف حدة الخجؿ لدل المراىقيف. -

 فرضيات الدراسة: -4 

فػػي القيػػاس القبمػػي المجمكعػػة التجريبيػػة  أفػػراد بػػيف متكسػػطات درجػػاتال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية  .6
 عمى مقياس الخجؿ.كمتكسطات درجاتيـ في القياس البعدم 

المجمكعػة التجريبيػة كمتكسػطات درجػات  أفػراد متكسػطات درجػاتبػيف ائية ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصػ .7
 .في القياس البعدم عمى مقياس الخجؿالمجمكعة الضابطة أفراد 

فػػي القيػػاس البعػػدم المجمكعػػة التجريبيػػة  أفػػراد بػػيف متكسػػطات درجػاتال تكجػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية  .8
 لخجؿ.كمتكسطات درجاتيـ في القياس المؤجؿ عمى مقياس ا

المجمكعػة التجريبيػة كمتكسػطات درجػات  أفػراد متكسػطات درجػاتبػيف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية  .9
 .في القياس المؤجؿ عمى مقياس الخجؿالمجمكعة الضابطة أفراد 

 كجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في حجـ األثر لمبرنامج.ال ت .10

سمات الشخص -الخجؿ  أنكاع بعض المتغيرات المرتبطة بالخجؿ – تناكؿ مفيكـ الخجؿ الفصل الثاني:
المبادئ كالمفاىيـ التي قامت  -مفيكـ السيككدراما-النظريات المفسرة لمخجؿ -مككنات الخجؿ -الخجكؿ 
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 -العبلقة بيف السيككدراما كالسيسكدراما -فنيات السيككدراما -عناصر السيككدراما -عمييا السيككدراما
 مراحؿ العبلج بالسيككدراما -مميزات استخداـ السيككدراما -لسيككدرامااستخدامات ا

 -تناكؿ الدراسات السابقة كتـ تقسيميا إلى دراسات تناكلت السيككدراما )عربية كأجنبية( الفصل الثالث:
مى تعقيب ع -دراسات تناكلت السيككدراما كالخجؿ )عربية كأجنبية( -دراسات تناكلت الخجؿ )عربية كأجنبية(

 أىـ ماتميزت بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة. -الدراسات السابقة

جراءاتيا، ككذلؾ كصؼ شامؿ لمعينة كشركط اختيارىا كتجانسيا، إضافة  الفصل الرابع: تناكؿ منيج الدراسة كا 
ستخدمة في إلى األدكات التي تـ استخداميا بيدؼ اإلجابة عمى فرضيات الدراسة كاألساليب اإلحصائية الم

 معالجة النتائج.
 اعتمد الباحث المنيج شبو التجريبي. منيج الدراسة:

يتككف مجتمع الدراسة مف جميع طبلب الصؼ األكؿ الثانكم العاـ في مدينة السممية  الدراسة: مجتمع
 ( طالبان كطالبة.1188بمحافظة حماه كالبالغ عددىـ )

، كتـ تقسيـ سممية مدينةمف طبلب الصؼ األكؿ الثانكم في ( طالبان كطالبةن 24) مف تككنت جينة الدراسة:
 .أفراد العينة إلى مجمكعتيف متساكيتيف. أحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة

مقياس تشخيص الخجؿ مف إعداد زينب محمكد شقير كسميرة عبد اهلل كردم -استخدـ الباحث  أدوات الدراسة:
( جمسة كمجمكعة مف األنشطة الجماعية مف 15ما تككف مف )(، ككذلؾ البرنامج اإلرشادم لمسيككدرا2012)

 إعداد الباحث.

 تناكؿ نتائج الدراسة كتفسيرىا في ضكء الدراسات السابقة كاإلطار النظرم. الفصل الخامس:

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

فػػػػي القيػػػػاس القبمػػػػي ة المجمكعػػػة التجريبيػػػػ أفػػػػراد بػػػيف متكسػػػػطات درجػػػػاتتكجػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية  -
 عمى مقياس الخجؿ.كمتكسطات درجاتيـ في القياس البعدم 

أفػراد المجمكعػة التجريبيػة كمتكسػطات درجػات  أفػراد متكسطات درجػاتبيف تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -
 .في القياس البعدم عمى مقياس الخجؿالمجمكعة الضابطة 
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فػػي القيػػاس البعػػدم المجمكعػػة التجريبيػػة  أفػػراد درجػػاتبػػيف متكسػػطات ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية  -
 كمتكسطات درجاتيـ في القياس المؤجؿ عمى مقياس الخجؿ.

أفػراد المجمكعػة التجريبيػة كمتكسػطات درجػات  أفػراد متكسطات درجػاتبيف تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -
 .في القياس المؤجؿ عمى مقياس الخجؿالمجمكعة الضابطة 

                                                 داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في حجـ األثر لمبرنامج.يكجد فركؽ ذات  -
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 المراجع

 المراجع بالمغة العربية:-أواًل 

براىيمف رضكل ) - (. العبلج السمككي 1993إبراىيـ، عبد الستار، الدخيؿ، عبد العزيز عبد اهلل، كا 
. الككيت: المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف مجمة جالم المعرفةحاالتو.  لمطفؿ: أساليبو كنماذج مف

 كاآلداب.
(. فاعمية بعض فنيات العبلج بالسيككدراما في 2008أبك حذيفة، زينب محمد محمد محمد إبراىيـ ) -

. رسالة دكتوراه غير منشورةتعديؿ صكرة الذات لمفتيات المفضبلت اإلقامة في المؤسسات اإليكائية. 
 د الدراسات العميا لمطفكلة. جامعة عيف شمس.معي

(. فعالية السيككدراما في تنمية السمكؾ اإليثارم لدل األطفاؿ. 2005أبك زيد، إبراىيـ أحمد محمد ) -
 . كمية التربية. جامعة بني سكيؼ.رسالة ماجستير غير منشورة

 لمعارؼ.. القاىرة: دار االطفل وجالمو المسرحي(. 1993أبك السعد، عبد الرؤكؼ ) -
ت. إبراىيـ سبلمة إبراىيـ. القاىرة: الييئة  الطب النفسي والتحميل النفسي.(. 1998برف، إريؾ ) -

 المصرية العامة لمكتاب.
(. فعالية برنامج إرشاد جمعي في خفض اعراض الخجؿ عند األطفاؿ. 2012بطيخ، لينا إبراىيـ ) -

 . كمية التربية. جامعة دمشؽ.رسالة دكتوراه غير منشورة
ت. جبرا إبراىيـ جبرا. بيركت: المؤسسة العربية لمدراسات  الحياة في الدراما.(. 1982بنتمي، اريؾ ) -

 كالنشر.  
رسالة (. فاعمية أسمكبي السيككدراما كالقراءة المتزامنة في حاالت التمعثـ. 1993البياص، سيد ) -

 كمية التربية. جامعة طنطا. دكتوراه غير منشورة.
. ت. عبد الرحمف سميماف كشيخة المعب ونمو الطفل(. 1997ك، جنيفيؼ )بيرس، ماريا، كالند -

 يكسؼ. القاىرة: مكتبة زىراء الشرؽ.
رسالة دكتوراه (. الخجؿ كعبلقتو بتقدير الذات كالكحدة النفسية. 2007جعفر، فاكية جعفر محمد ) -

 كمية التربية. جامعة دمشؽ. غير منشورة.
. مدل فعالية برنامج إرشادم مقترح في السيككدراما (2005جمعة، أمجد عزات عبد المجيد ) -

رسالة ماجستير غير لمتخفيؼ مف حدة بعض المشكبلت السمككية لطبلب المرحمة اإلعدادية. 
 كمية التربية. الجامعة اإلسبلمية. غزة.منشورة. 
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 تطبيقات باستخدام برنامج-والتربوي اإلحصاء النفسي (. 2011)عزت عبد الحميد محمد  حسف، -
SPSS 18.األردف: دار الفكر العربي . 

، األردف: دار 1. طاستراتيجيات إدارة الخجل والقمق االجتماجي(. 2009حسيف، طو عبد العظيـ ) -
 الفكر العربي.

 . دمشؽ: منشكرات جامعة دمشؽ.أصول البحث في جمم النفس .)2002حمصي، أنطكف ) -
. رسالة العدكاني لدل طفؿ الريػػاض دكر المسرح في خفض السمكؾ(. 2011حميرة، دياال عيسى ) -

 كمية التربية. جامعة دمشؽ. ماجستير غير منشورة.
(. مدل فاعمية برنامج إرشادم نفسي تربكم لتخفيؼ المشكبلت 2007الخطيب، محمد جكاد محمد ) -

لة دراما( في مدارس ككا – السمككية لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية الدنيا باستخداـ أساليب المعب )فف
. غزة. ص ٢. العدد٩. سمسمة العمكـ اإلنسانية. المجمدمجمة جامعة األزىر .الغكث الدكلية بغزة

213-272. 
 . االسكندرية. المركز العربي لمنشر كالتكزيع.الخجل والتشاؤم وجالجيما(. 2001خميفة، عمي السيد ) -
اءة االجتماعية لمطبلب (. فاعمية برنامج مقترح لزيادة الكف2008الدادا، مركاف سميماف سالـ ) -

. كمية التربية. الجامعة رسالة ماجستير غير منشورةالخجكليف في مرحمة التعميـ األساسي. 
 اإلسبلمية. غزة.

 . المجمد الثاني. القاىرة: مؤسسة األىراـ.ذخيرة جموم النفس(. 1990لدسكقي، كماؿ )ا -
 اضطراب لعبلج معرفي ككيسم إرشادم برنامج (. فاعمية2012الربعي، سميماف حمزة محمد ) -

كمية العمكـ االجتماعية. جامعة  رسالة ماجستير غير منشورة.. المرحمة الثانكية الخجؿ لدل طمبة
 اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية. 

(. الخجؿ كعبلقتو ب ساليب المعاممة الكالدية كما تدركيا طالبات 2004ربيعو، شيخو عبد اهلل محمد ) -
. السنة الثالثة عشر. العدد مجمة مركز البحوث التربويةتفكقات كغير المتفكقات. المرحمة الثانكية الم

 .291-283السادس كالعشركف. جامعة قطر. ص
 . القاىرة: دار المعارؼ. فمسفة المرآة(. 1994رجب، محمكد ) -
 . ت.  سامي خشبة. القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب.  معنى الفن (.1998ريد، ىربرت ) -
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. بيػركت: 1. طعػبلج األمػراض النفسػية كاالضػطرابات السػمككية(. 1984لزراد، فيصؿ محمد خير )ا -
 دار العمـ لممبلييف.

 . دمشؽ. دار الفكر.مشكالت األطفال النفسية والسموكية والمدرسية(. 2005الزعبي، أحمد محمد ) -
 كاألفكار القمؽ مستكل خفض في السيككدراما استخداـ فاعمية(. 2013الزقزكؽ، رامي عبد المطيؼ ) -

كمية التربية.  رسالة ماجستير غير منشورة.طمبة الكميات التقنية في قطاع غزة.  لدل البلعقبلنية
 جامعة األزىر بغزة. 

 . القاىرة: عالـ الكتب.3ط الصحة النفسية والعالج النفسي.(. 1997زىراف، حامد ) -
 القاىرة: عالـ الكتب. .الصحة النفسية والعالج النفسي(. 2000زىراف، حامد ) -
. ت. شريؼ شاكر. إجداد الممثل في المعاناة اإلبداجية(. 1997ستانيسبلفسكي، ككنستانتيف ) -

 القاىرة. الييئة المصرية العامة لمكتاب.
 . ت. لطفي فطيـ. القاىرة: دار كليد. فن العالج النفسي(. 1991ستكر، أنطكني ) -
. الككيت: المجمس مجمة جالم المعرفةالفف التمثيمي.  (. األنا اآلخر: ازدكاجية2001سعد، صال  ) -

 الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب.
 . ت.  كماؿ زاخر لطيؼ. القاىرة: المكتب العربي لممعارؼ. دراما الطفل(. 1997سميد، بيتر ) -
حولية كمية السيككدراما: مفيكميا كعناصرىا كاستخداماتيا.  (.1994سميماف، عبد الرحمف سيد ) -

 .453-396. جامعة قطر. ص11. العددربيةالت
. القاىرة: مكتبة زىراء بحوث ودراسات في العالج النفسي(. 1999سميماف، عبد الرحمف سيد ) -

 الشرؽ.
(. فعالية برنامج إرشادم باستخداـ السيككدراما في تنمية بعض 2012شحادة، حساـ محمد ) -

. كمية التربية. الجامعة جستير غير منشورةرسالة ماالميارات االجتماعية لدل األطفاؿ المنطكيف. 
 اإلسبلمية. غزة.

. مقياس تشخيص الخجل في البيئة العربية(. 2012ككردم، سميرة عبد اهلل ) محمكد،شقير، زينب  -
 القاىرة: مكتبة االنجمك المصرية. 

ىرة: . دراسة باستخداـ التحميؿ العاممي. القابناء تقنين مقياس الخجل(. 1992الشناكم، محمد ) -
 مكتبة االنجمك المصرية.

 . عماف: دار الشركؽ لمنشر.األمراض النفسية والعالج النفسي(. 2009شكشؾ، أنس ) -
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. مشكالت األطفال والمراىقين وأساليب المساجدة فييا(. 2001ميمماف، ىكارد )-شيفر، شارلز  -
 . ت. نسيمة داككد كنزيو حمدم. عماف. منشكرات الجامعة األردنية. 2ط

 . القاىرة: دار الكتب.  طفل حائر(. 1998سيد )صبحي،  -
. الككيت: دار سعاد موسوجة جمم النفس والتحميل النفسي(. 1993طو، فرج عبد القادر كآخركف ) -

 الصباح.
 . دمشؽ: منشكرات جامعة دمشؽ.برامج اإلرشاد النفسي(. 2008العاسمي، رياض نايؿ ) -
 بيركت: دار العمـ لممبلييف. .أصول جمم النفس وتطبيقاتو(. 1984عاقؿ، فاخر ) -
(. فاعمية فنيات السيككدراما في خفض اضطراب نقص االنتباه 2012عبد الحميد، زينب سيد ) -

. 32. العددمجمة اإلرشاد النفسيالمصحكب بالنشاط الزائد لدل األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ. 
 .339-282أغسطس. القاىرة. مركز اإلرشاد النفسي. ص

مجمة جالم (. التفضيؿ الجمالي. دراسة في سيككلكجية التذكؽ الفني. 2001) عبد الحميد، شاكر -
 . الككيت: المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب. المعرفة

رسالة الفصاـ بحث في العبلقة بالمكضكع كما ظير في السيككدراما.  .(1974عبد القادر، حسيف ) -
 مس. . كمية اآلداب. جامعة عيف شماجستير غير منشورة

(. مشكبلت المراىقات االجتماعية كالنفسية كالدراسية 2004العبد الكريـ، خكلة بنت عبد اهلل السبتي ) -
دراسة كصفية عمى عينة مف الطالبات السعكديات في المرحمة المتكسطة في المدارس الحككمية في 

 . كمية اآلداب. جامعة الممؾ سعكد.. رسالة ماجستير غير منشورةالرياض
(. فاعمية السيككدراما كالنمذجة في تحسيف 2009كاحد، جيياف عبد العظيـ عبد المطيؼ )عبد ال -

. رسالة ماجستير غير منشورةبعض ميارات التكاصؿ لدل التبلميذ ذكم اإلعاقة العقمية البسيطة. 
 كمية التربية. جامعة عيف شمس.

ككدراما في تنمية الميارات فعالية برنامج تدريبي باستخداـ السي(. 2012عمي، عمرك رفعت عمر ) -
 (.2(. الجزء)91. العدد)مجمة كمية التربية ببنيااالجتماعية لؤلطفاؿ المعاقيف بصريان. 

فعالية السيككدراما في خفض حدة اضطراب االنتباه المصحكب  (.2004عمي، محمد النكبي محمد ) -
رسالة دكتوراه عاقة السمعية. بالنشاط الحركي الزائد كأثره في التكافؽ النفسي لدم األطفاؿ ذكم اإل

 . كمية التربية. جامعة الزقازيؽ.غير منشورة
فاعمية أسمكب العبلج الجماعي )السيككدراما( كالممارسة السمبية لعبلج  .(1992غازم، صفاء ) -

 . كمية التربية. جامعة عيف شمس.رسالة دكتوراه غير منشورةبعض حاالت المجمجة. 



 

106 
 

رسالة ـ السيككدراما لخفض االضطرابات االنفعالية لدل األطفاؿ. (. استخدا1994غريب، أسماء ) -
 . كمية البنات. جامعة عيف شمس.دكتوراه غير منشورة

. اإلسكندرية: المكتب الجامعي 1. طدراسات في الصحة النفسية(. 2001فايد، حسف عمي ) -
 الحديث.

. الككيت: المجمس عرفةمجمة جالم الم(. الخجؿ. ت. معتز سيد عبد اهلل. 2009كركزير، رام ) -
 الكطني لمثقافة كاآلداب.

القياس والتقييم وأساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة. (. 2005ككافحة، تيسير مفم  ) -
 . عماف. األردف: دار المسيرة.2ط

فاعمية برنامج إرشادم قائـ عمى استراتيجيات السيككدراما في (. 2013المالكي، حناف عبد الرحيـ ) -
المجمة الدولية التربوية فيؼ مف الضغط النفسي لدل عينة مف طالبات جامعة أـ القرل. التخ

 . 117-96(. شباط. ص2(. العدد )2. المجمد )المتخصصة
(. فاعمية برنامج لمتخفيؼ مف حدة الخجؿ لدل عينة 2010متكلي، عبد المجيد محمد السيد أحمد ) -

معيد الدراسات العميا لمطفكلة. جامعة عيف  نشورة.رسالة ماجستير غير ممف المراىقيف المدمنيف. 
 شمس.

فعالية برنامج عبلجي قائـ عمى السيككدراما في (. 2011محفكظ، عبد الرؤكؼ اسماعيؿ محمكد ) -
خفض درجة السمكؾ العدكاني كاكتساب الميارات االجتماعية المناسبة لدل األطفاؿ ذكم اإلعاقة 

. جامعة األزىر. 1. ج145. العدد مجمة كمية التربيةجدة.  عقميان في بعض مدارس الدمج في مدينة
 .84-41ص

االختبارات والمقاييس في العموم النفسية (. 2002مراد، صبلح أحمد، كسميماف، أميف عمي ) -
 . القاىرة: دار الكتاب الحديث.والتربوية خطوات إجدادىا وخصائصيا

العزلة االجتماعية لدل طالبات  أثر برنامج إرشادم لتخفيؼ(. 2012مصطفى، ضفاؼ عدناف ) -
 .1391-1369. بغداد. ص203. العدد مجمة االستاذالمرحمة المتكسطة. 

(. فاعمية السيككدراما في تنمية بعض الميارات االجتماعية 2002مطر، عبد الفتاح رجب عمي محمد ) -
 لقاىرة.. كمية التربية ببني سكيؼ. جامعة ارسالة دكتوراه غير منشورةلدل األطفاؿ الصـ. 

االجتماجية لؤلطفال والشباب الذين -لمعب واألنشطة النفسية (. ا2002مكيو، ركبرت كآخركف ) -
 . مركز عمـ نفس األزمات النركيج. األردف.1. ت. زىير زكريا. طتعرضوا لظروف صعبة
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(. برنامج سيككدراما لخفض اضطراب نقص االنتباه كفرط الحركة 2008المبل، شيخة محمد سعيد ) -
. كمية رياض رسالة ماجستير غير منشورةاؿ الركضة بدكلة اإلمارات العربية المتحدة. ألطف

 األطفاؿ. جامعة القاىرة.
. ت.عبد الرحمف سميماف. القاىرة: مكتبة زىراء جالج األطفال بالمعب(. 1997مكستاكس، كبلرؾ ) -

 الشرؽ.  
 امعة دمشؽ. . دمشؽ: منشكرات ج1. جالقياس النفسي(. 2006ميخائيؿ، مطانيكس ) -
 . دمشؽ: منشكرات جامعة دمشؽ.القياس والتقويم في التربية الحديثة(. 2001ميخائيؿ، امطانيكس ) -
. الككيت: المجمس مجمة جالم المعرفة(. سيككلكجية المعب. ت. حسف عيسى. 1987ميمر، سكزانا ) -

 الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب.  
مجمة دراسات د الشخصية. دراسة ارتقائية كارتباطية. (. الخجؿ كبعض أبعا1996مايسة ) ،النياؿ -

 .2. العدد 6مجمد نفسية. 
بعاد الشخصية. دراسة األالخجل وبعض (. 1999النياؿ، مايسة كأبك زيد، مدحت عبد الحميد ) -

 . األزاريطة: دار المعرفة الجامعية.مقارنة في ضوء جوامل الجنس، العمر الثقافية
. ت. كماؿ زاخر لطيؼ. القاىرة: المكتب الدراما كوسيمة تعميمية تدريس(. 1997نيكسكف، جكف ) -

 العربي لممعارؼ.
ت. نياد صميحة. القاىرة: الييئة المصرية  نظرية العرض المسرحي.(. 1994ىيمتكف، جكلياف ) -

 العامة لمكتاب.
يركت: ، ب1، طأفكار في العمل مع الناس نيج في التعمم والتدريب(. 2000كرشة المكارد العربية ) -

 بيساف لمنشر كالتكزيع.
. مجمة جالم المعرفة(. سيكمكجية فنكف األداء. ت. شاكر عبد الحميد. 2000كيمسكف، جيميف )   -

 الككيت: المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب.
(. استخداـ السيككدراما في تخفيؼ الفكبيا االجتماعية لدل أطفاؿ 2003يحيى، محمد لطفي محمد ) -

 . كمية التربية. جامعة عيف شمس.رسالة ماجستير غير منشورةفكلة المت خرة. مرحمة الط
 . نيكيكرؾ.دليل التدريب في التقنيات المسرحيةاليكنسكك كشبكة تعميـ النظراء الشباب )ببلعاـ(.  -
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 (2الممحق رقم )
 بصورتو األولية مقياس تشخيص الخجل

 البيانات األولية:
 .................االسـ أك الرمز.............................

 .............العمر .........................................

 .............المدرسة........................................
 التعميمات

إف كؿ منا لديو درجة مف الخجؿ كالحياء قد تككف كبيرة أك متكسطة أك خفيفة، إذ أف الخجؿ سمة مف سمات 
السمة لديؾ، كتحت كؿ مجمكعة مف العبارات التي تيدؼ إلى تحديد درجة ىذه  فيما يميالشخصية اإلنسانية، 

ج(، تخير أحد اإلختيارات كضع دائرة حكليا بما يتناسب مع درجة انطباقيا  – ب-أ ) ثبلثة اختياراتعبارة 
 عميؾ.

ليست ىناؾ إجابات صحيحة كأخرل خاطئة فاإلجابة الصحيحة ىي التي تعكس مشاعرؾ  :تذكر)تذكري( أنو
بالسرية التامة كلف يطمع عمييا سكل الباحث كلف تستخدـ  كاتجاىاتؾ كسمككؾ بالفعؿ، كما أف إجابتؾ ستحاط

م عبارة أإال في أغراض البحث العممي، لذا أرجك منؾ أف تجيب )تجيبي( بصدؽ كأمانة كال تترؾ )تتركي( 
 اختيار إجابة كاحدة فقط إما )أ( أك )ب( أك )ج(، كعدـ ترؾ عبارة دكف إجابة. ف إجابة، كال تنسدك 

 وشكرًا لتعاونكم
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 األول: المحور

 أثناء االختبارات الشفيية )أك المقاببلت الشخصية(: (1
       أككف مستريحان )مستريحة( كال أشعر ب م اضطراب. - أ
 قميبلن في البداية ثـ أجيب بحياء. اىتز - ب
 ريقي مراران كيجؼ حمقي. ابمع - ت

 إذا طمب مني التحدث أماـ جمع مف الناس )أك شرح درس أماـ زمبلئي(: (2
 .ؼ بيدكء كدكف تكترأكاجو المكق - أ
 في البداية تزيد ضربات قمبي قميبلن ثـ أبدأ في الحديث. - ب
 مع زيادة ضربات قمبي أشعر بخفقاف في القمب. - ت

 عند الحديث أماـ أستاذم أك مديرم: (3
  أتحدث بطبلقة دكف ت ثر بالمكقؼ. - أ
 في البداية ترتعش أطرافي ثـ تيدأ قميبلن. - ب
 أشعر ببركدة كرعشة في يدم طكؿ الحديث. - ت

 في مكاقؼ المكاجية مع اآلخريف: (4
 .أقؼ بثبات دكف ت ثر - أ
 يتغير لكف كجيي بسرعة ثـ أىدأ كأتفاعؿ. - ب
 يحمر كجيي كتتخبط أسناني معظـ الكقت. - ت

 عندما أشارؾ في أنشطة جماعية:  (5
      أشارؾ بفاعمية كحماس. - أ
 في البداية أشعر بارتباؾ خفيؼ في معدتي كمغص في بطني ثـ ينتيي. - ب
 استمرار ألـ شديد في بطني أغمب الكقت.تضطرب معدتي مع  - ت

 في مكاقؼ مكاجية الغرباء: (6
 .جسمي في أثناء المكاجيةداخؿ ال أشعر بارتباؾ  - أ
 تيدأ. أشعر برعشة خفيفة في يدم ثـ - ب
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 أقبض عمى أصابعي بشدة كترتعش أطرافي. - ت
 في الحفبلت كالمقاءات الجماعية العامة كالخاصة: (7

       أشارؾ كاتحرؾ ىنا كىناؾ دكف حرج. - أ
 يتغير لكف كجيي قميبلن في البداية ثـ ييدأ. - ب
 يشحب )يصفر( لكف كجيي كأتصبب عرقان. - ت

 إذا أحرجني أحد زمبلئي )زميبلتي( أمامي بقية الزمبلء )الزميبلت(: (8
                 أتعامؿ مع المكقؼ بيدكء. - أ
 تحمر عينام قميبلن. - ب
 أشعر بالغثياف أك الدكار )الدكخة( كقد تدمع عينام. - ت
 ور الثاني:المح
 عندما أتحدث أماـ مجمكعة كبيرة نسبيان مف الناس. (9

     كارم بسيكلة ككضكح.فأعبر عف أ - أ
 تيرب مني أفكارم كبعض الكممات المعبرة عنيا. - ب
 تضطرب أفكارم كال استطيع التعبير عنيا بكضكح. - ت
 في أثناء االختبارات الشفيية )أك المقاببلت الشخصية(:  (11
   فكار المرتبطة باإلجابة عمى السؤاؿ.أجيب بطبلقة كأتذكر كؿ األ - أ
 أتذكر بعض األفكار كأنسى بعضيا. - ب
 ال استطيع استرجاع إجابة سؤاؿ أعرفو جيدان. - ت
 عندما يطمب مني في أم لقاء أف أعبر عف رأيي الشخصي: (11
       أعبر عنو بشجاعة كدكف خكؼ. - أ
 أتردد قميبلن كأفكر بصعكبة  قبؿ الحديث فيما س قكلو. - ب
 فكير كأنسى ما كنت أتمنى قكلو.ال استطيع الت - ت
 إذا حضرت لقاء دار خبللو حكاران ساخنان مع زمبلئي )زميبلتي(: (12
      أعبر عف رأيي كأدافع عنو بشدة. - أ
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 أتردد كارتبؾ عند التعبير عف رأيي الشخصي خكفان مف إحراجي. - ب
 احتفظ برأيي لنفسي كال استطيع أف أعبر عنو عبلنية رىبة مف المكقؼ. - ت
 مكقؼ مخجؿ ثـ انتيى المكقؼ:إذا تعرضت ل (13
       سرعاف ما أنساه تمامان بعد أخذ العبر منو. - أ
 أفكر فيو مف حيف آلخر. - ب
 أتذكره باستمرار كال أنساه. - ت
 عندما أككف مع جماعة لمتفكير في أمر معيف ف نني: (14
     يسيؿ عمي تحديد أفكارم فيما أقكلو كأعبر عنو بدقة. - أ
 ر عنيا.أحاكؿ بصعكبة تحديد أفكارم كالتعبي - ب
 يصعب عمي تحديد أفكارم كالتعبير عنيا. - ت
 عندما أشعر بالحرج:  (15
      أفيـ جيدان كؿ ما يقكلو اآلخر. - أ
 أفيـ بصعكبة بعض ما يقكلو اآلخر. - ب
 ال استطيع الفيـ إطبلقان. - ت
 إذا اختمفت مع بعض الزمبلء )الزميبلت(: (16
    أستطيع إقناعيـ برأيي ككجية نظرم. - أ
 آرائيـ دكف التفكير فييا.أقتنع بكجية نظر اآلخريف ك  - ب
 ال أعبر عف رأيي لعدـ قدرتي عمى إقناعيـ بكجية نظرم. - ت

 المحور الثالث:
 إذا أثنى عمي زمبلئي )زميبلتي(: (17
    أشعر بالراحة كالسعادة. - أ
    ال أدرم كيؼ يككف شعكرم. - ب
 أشعر بالخكؼ كالخشية كأستحي مف كبلميـ. - ت
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 إذا أحرجني أحد زمبلئي )زميبلتي(: (18
 .      شيءال ييمني  - أ
                  أفكر في االنسحاب. - ب
 أشعر باإلىانة كالخجؿ. - ت
 إذا تعرضت لتقييـ أدائي مف اآلخريف: (19
      ال ييمني سكاء كاف التقييـ ايجابيان أك سمبيان. - أ
           أت ثر مف نتيجة التقييـ لشعكرم بالحرج عند احتماؿ تعرضي لمنقد. - ب
 ألؼ حساب. أخشى مف التقييـ السمبي كأعمؿ لو - ت
 عندما أتكاجد مع الغرباء: (21
    اندمج معيـ بسيكلة. - أ
   أشعر بالحرج كأنا بينيـ. - ب
 أشعر بعدـ االرتياح كأتمنى لك أنصرؼ عنيـ. - ت
 إذا فقدت شيئان ىامان )ضاع مني(: (21
   أس ؿ زمبلئي )زميبلتي( عنو. - أ
    أتردد قبؿ أف أس ليـ عنو. - ب
 أخجؿ مف سؤاليـ عنو خكفان مف اإلحراج. - ت
 اآلخريف كآراؤىـ عني: أفكار (22
   استقبميا بصدر رحب. - أ
               تيز مشاعرم بعض الشيء. - ب
 تحرجني جدان. - ت
 في الحفبلت كالمناسبات االجتماعية:  (23
    أشعر بالراحة كالفرح. - أ
 ال أككف سعيدان لشعكرم بالحرج مف اآلخريف. - ب
 ينتابني شعكر بالضيؽ كعدـ الراحة كلذا أنصرؼ بسرعة. - ت



 

)7) 
 

 كم سمطة أك أحد المسؤكليف )األب أك المدير(:عندما ألتقي بذ (24
          ال تيتز مشاعرم. - أ
            أشعر ببعض الحرج. - ب
 أشعر بالخكؼ كاالرتباؾ. - ت

 المحور الرابع:
 عندما يتحدث زمبلئي )زميبلتي( مع الناس بجرأة كشجاعة: (25
        احتـر جرأتيـ كشجاعتيا كأقدرىا. - أ
     أفكر كأتردد في جرأتيـ كشجاعتيـ. - ب
 أتعجب كاندىش مف جرأتيـ كشجاعتيـ. - ت
 إذا اضطررت لدخكؿ محاضرة )أك حصة أك اجتماع( مت خرأ: (26
                        أست ذف كأدخؿ بكؿ ثقة. - أ
 أتردد كأحاكؿ الدخكؿ قدر استطاعتي. - ب
 أشعر باإلحراج الشديد مف دخكؿ المحاضرة كتضعؼ ثقتي بنفسي. - ت
 نقاشية( مع جماعة:عندما أككف في لقاء حكارم )محاضرة  (27
        أميؿ إلى المناقشة كالتعبير عف رأم الشخصي. - أ
 أفضؿ قمة الكبلـ كأككف حذران )حذرة(. - ب
 أفضؿ الصمت كعدـ الكبلـ. - ت
 إذا كمفني أستاذم )مديرم( بقيادة الجماعة: (28
              تزداد ثقتي بنفسي كأكافؽ. - أ
 أتردد في القياـ بالميمة كقد أرفض.  - ب
 كاعتذر عف القيادة لشعكرم ب ني غير كؼء ليا. تضعؼ ثقتي بنفسي - ت
 إذا استعار )استعارت( مني أحد شيئان يخصني كت خر )ت خرت( في إرجاعو لي: (29
      أبادر بطمبو منو )منيا(. - أ
      أتردد في طمبو منو )منيا(. - ب
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 أجد صعكبة في طمبو منو )منيا(. - ت
 إذا اضطررت لمتحدث في محاضرات أك لقاءات عامة: (31
                                  حاضر بكؿ ثقة.أتحدث كأ - أ
               أشعر بمجمجة في بداية حديثي. - ب
 تضعؼ شخصيتي كال أستطيع التحدث بطبلقة. - ت
 عندما أتكاجد مع مجمكعة جديدة مف الناس: (31
       أتعرؼ عمييـ بكؿ ثقة. - أ
      ار مف التعرؼ عمييـ.تاتردد كأح - ب
 يـ.أشعر بحرج شديد مف التعرؼ عمي - ت
 في أثناء كجكدم في لقاء أك محاضرة: (32
                             أس ؿ كأتحدث بجرأة كشجاعة. - أ
 أتحدث قميبلن إذا طمب مني ذلؾ. - ب
 أخشى أف أتعرض إلحراج عند طرح أسئمة أك التحدث مع المحاضر. - ت

 المحور الخامس:
 في المناسبات االجتماعية: (33
               أحضر كأشارؾ بفاعمية كنشاط. - أ
    أحضر لمجرد الحضكر كلـ أشارؾ لشعكرم بالحرج. - ب
 أتكارل كابتعد عف المكجكديف. - ت
 حينما أتحاكر مع مجمكعة مف الناس: (34
                     أتحدث معيـ كأبادليـ الحديث. - أ
 استمع ليـ أكثر مما أتحدث. - ب
 أظؿ صامتان معظـ الكقت لحيائي كشعكرم أف حديثي غير مقبكؿ. - ت
 ظركؼ لممشاركة في نشاط جماعي كنكع مف التكميؼ:عندما تضطرني ال (35
           أشارؾ بالنشاط بفاعمية. - أ
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 أشارؾ بحرج كأترؾ لزمبلئي )زميبلتي( القياـ بالنشاط. - ب
 أرفض المشاركة كأرفض تزعـ المجمكعة. - ت
 إذا تقابمت مع غرباء لـ أقابميـ مف قبؿ: (36
     أبادر بالتعرؼ عمييـ. - أ
      عمي. انتظر حتى يبادركا ىـ بالتعرؼ - ب
 ال أتعرؼ عمييـ. - ت
 عندما أكاجو مسؤكالن )المدير أك األب(: (37
      أبدأ بالحديث معيـ بشجاعة. - أ
   أشارؾ مف خبلؿ الرد عميو فقط. - ب
 أفضؿ الصمت كال أشاركو الحديث. - ت
 في المقاءات كاالجتماعات التي أكمؼ بحضكرىا: (38
    أسارع بالذىاب كأشارؾ. - أ
 نبية بعيدان عف نظر الحاضريف.أجمس في المقاعد الخمفية أك الجا - ب
 أبحث عف مبررات تمنعني مف الحضكر. - ت
 عندما يكجو لي سؤاؿ مف شخص أكبر مني سنان: (39
                 أجيب بشجاعة. - أ
 أنظر إلى كجو اآلخريف كاىتـ بتمميحاتيـ قبؿ اإلجابة. - ب
 أتمعثـ كأتعثر في اإلجابة. - ت
 :في المقاءات الجماعية عمكمان كالتي تجمعني بالناس (41
                   انتيز الفرصة لتككيف صداقات. - أ
 أتردد إذا طمب مني شخص مصادقتي. - ب
 يككف مف الصعب عمي تككيف صداقات جديدة.  - ت
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 (3الممحق رقم )
 بصورتو النيائية مقياس تشخيص الخجل

 
 البيانات األولية:

 ..................االسـ أك الرمز.............................
 ....................................................... العمر

 ...............الجنس........................................
 ..............المدرسة........................................

 التعميمات
يفة، إذ أف الخجؿ سمة مف سمات إف كؿ منا لديو درجة مف الخجؿ كالحياء قد تككف كبيرة أك متكسطة أك خف

الشخصية اإلنسانية، فيما  يمي مجمكعة مف العبارات التي تيدؼ إلى تحديد درجة ىذه السمة لديؾ، كتحت 
ج(، تخير أحد اإلختيارات كضع دائرة حكليا بما يتناسب مع درجة  –ب  -كؿ عبارة ثبلث اختيارات )أ

 انطباقيا عميؾ.
جابات صحيحة كأخرل خاطئة فاإلجابة الصحيحة ىي التي تعكس مشاعرؾ ليست ىناؾ إ :تذكر)تذكري( أنو

كاتجاىاتؾ كسمككؾ بالفعؿ، كما أف إجابتؾ ستحاط بالسرية التامة كلف يطمع عمييا سكل الباحث كلف تستخدـ 
م عبارة أإال في أغراض البحث العممي، لذا أرجك منؾ أف تجيب )تجيبي( بصدؽ كأمانة كال تترؾ )تتركي( 

 إجابة، كال تنسى اختيار إجابة كاحدة فقط إما )أ( أك )ب( أك )ج(، كعدـ ترؾ عبارة دكف إجابة.دكف 
 لتعاونكموشكرًا 
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 المحور األول:
 االختبارات الشفيية )أك المقاببلت الشخصية(: في أثناء (1
          أككف مستريحان )مستريحة( كال أشعر ب م اضطراب. - أ
 بحياء. اىتز قميبلن في البداية ثـ أجيب - ب
 ابمع ريقي مراران كيجؼ حمقي. - ت
 إذا طمب مني التحدث أماـ جمع مف الناس )أك شرح درس أماـ زمبلئي(: (2
       أكاجو المكقؼ بيدكء كدكف تكتر. - أ
 في البداية تزيد ضربات قمبي قميبلن ثـ أبدأ في الحديث. - ب
 مع زيادة ضربات قمبي أشعر بخفقاف في القمب. - ت
 مديرم:عند الحديث أماـ أستاذم أك  (3
          أتحدث بطبلقة دكف ت ثر بالمكقؼ. - أ
 في البداية ترتعش أطرافي ثـ تيدأ قميبلن. - ب
 أشعر ببركدة كرعشة في يدم طكؿ الحديث. - ت
 في مكاقؼ المكاجية مع اآلخريف: (4
                     أقؼ بثبات دكف ت ثر. - أ
 يتغير لكف كجيي بسرعة ثـ أىدأ كأتفاعؿ. - ب
 معظـ الكقت.يحمر كجيي كتتخبط أسناني  - ت
 عندما أشارؾ في أنشطة جماعية:  (5
              أشارؾ بفاعمية كحماس. - أ
 في البداية أشعر بارتباؾ خفيؼ في معدتي كمغص في بطني ثـ ينتيي. - ب
 تضطرب معدتي مع استمرار ألـ شديد في بطني أغمب الكقت. - ت
 في مكاقؼ مكاجية الغرباء: (6
            ال أشعر بارتباؾ في جسمي في أثناء المكاجية. - أ
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 أشعر برعشة خفيفة في يدم ثـ تيدأ. - ب
 أقبض عمى أصابعي بشدة كترتعش أطرافي. - ت
 في الحفبلت كالمقاءات الجماعية العامة كالخاصة: (7
       أشارؾ كاتحرؾ ىنا كىناؾ دكف حرج. - أ
 يتغير لكف كجيي قميبلن في البداية ثـ ييدأ. - ب
 يشحب )يصفر( لكف كجيي كأتصبب عرقان. - ت
 زمبلئي )زميبلتي( أمامي بقية الزمبلء )الزميبلت(: إذا أحرجني أحد (8
               أتعامؿ مع المكقؼ بيدكء. - أ
 تحمر عينام قميبلن. - ب
 أشعر بالغثياف أك الدكار )الدكخة( كقد تدمع عينام. - ت

 المحور الثاني:
 عندما أتحدث أماـ مجمكعة كبيرة نسبيان مف الناس. (9
        كارم بسيكلة ككضكح.فأعبر عف أ - أ
 ب مني أفكارم كبعض الكممات المعبرة عنيا.تير  - ب
 تضطرب أفكارم كال استطيع التعبير عنيا بكضكح. - ت
 االختبارات الشفيية )أك المقاببلت الشخصية(: في أثناء (11
    أجيب بطبلقة كأتذكر كؿ األفكار المرتبطة باإلجابة عمى السؤاؿ. - أ
 أتذكر بعض األفكار كأنسى بعضيا. - ب
 اؿ أعرفو جيدان.ال استطيع استرجاع إجابة سؤ  - ت
 عندما يطمب مني في أم لقاء أف أعبر عف رأيي الشخصي: (11
         أعبر عنو بشجاعة كدكف خكؼ. - أ
 أتردد قميبلن كأفكر بصعكبة  قبؿ الحديث فيما س قكلو. - ب
 ال استطيع التفكير كأنسى ما كنت أتمنى قكلو. - ت
 إذا حضرت لقاء دار خبللو حكاران ساخنان مع زمبلئي )زميبلتي(: (12
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      ر عف رأيي كأدافع عنو بشدة.أعب - أ
 أتردد كارتبؾ عند التعبير عف رأيي الشخصي خكفان مف إحراجي. - ب
 احتفظ برأيي لنفسي كال استطيع أف أعبر عنو عبلنية رىبة مف المكقؼ. - ت
 إذا تعرضت لمكقؼ مخجؿ ثـ انتيى المكقؼ: (13
       سرعاف ما أنساه تمامان بعد أخذ العبر منو. - أ
 خر.أفكر فيو مف حيف آل - ب
 أتذكره باستمرار كال أنساه. - ت
 عندما أككف مع جماعة لمتفكير في أمر معيف ف نني: (14
      يسيؿ عمي تحديد أفكارم فيما أقكلو كأعبر عنو بدقة. - أ
 أحاكؿ بصعكبة تحديد أفكارم كالتعبير عنيا. - ب
 يصعب عمي تحديد أفكارم كالتعبير عنيا. - ت
 عندما أشعر بالحرج:  (15
      خر.أفيـ جيدان كؿ ما يقكلو اآل - أ
 أفيـ بصعكبة بعض ما يقكلو اآلخر. - ب
 ال استطيع الفيـ إطبلقان. - ت
 إذا اختمفت مع بعض الزمبلء )الزميبلت(:  (16
     أستطيع إقناعيـ برأيي ككجية نظرم. - أ
 أقتنع بكجية نظر اآلخريف كآرائيـ دكف التفكير فييا. - ب
 ال أعبر عف رأيي لعدـ قدرتي عمى إقناعيـ بكجية نظرم. - ت

 :المحور الثالث
 إذا أثنى عمي زمبلئي )زميبلتي(:  (17
    أشعر بالراحة كالسعادة. - أ
     ال أدرم كيؼ يككف شعكرم. - ب
 أشعر بالخكؼ كالخشية كأستحي مف كبلميـ. - ت
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 إذا أحرجني أحد زمبلئي )زميبلتي(:  (18
 .      ال ييمني شيء - أ
                  أفكر في االنسحاب. - ب
 أشعر باإلىانة كالخجؿ. - ت
 ائي مف اآلخريف:إذا تعرضت لتقييـ أد (19
      ال ييمني سكاء كاف التقييـ ايجابيان أك سمبيان. - أ
           أت ثر مف نتيجة التقييـ لشعكرم بالحرج عند احتماؿ تعرضي لمنقد. - ب
 أخشى مف التقييـ السمبي كأعمؿ لو ألؼ حساب. - ت
 عندما أتكاجد مع الغرباء: (21
    اندمج معيـ بسيكلة. - أ
   أشعر بالحرج كأنا بينيـ. - ب
 ر بعدـ االرتياح كأتمنى لك أنصرؼ عنيـ.أشع - ت
 إذا فقدت شيئان ىامان )ضاع مني(:  (21
   أس ؿ زمبلئي )زميبلتي( عنو. - أ
    أتردد قبؿ أف أس ليـ عنو. - ب
 أخجؿ مف سؤاليـ عنو خكفان مف اإلحراج. - ت
 أفكار اآلخريف كآراؤىـ عني: (22
    استقبميا بصدر رحب. - أ
                تيز مشاعرم بعض الشيء. - ب
 ي جدان.تحرجن - ت
 في الحفبلت كالمناسبات االجتماعية: (23
    أشعر بالراحة كالفرح. - أ
 ال أككف سعيدان لشعكرم بالحرج مف اآلخريف. - ب
 ينتابني شعكر بالضيؽ كعدـ الراحة كلذا أنصرؼ بسرعة. - ت
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 عندما ألتقي بذكم سمطة أك أحد المسؤكليف )األب أك المدير(:  (24
          ال تيتز مشاعرم. - أ
            أشعر ببعض الحرج. - ب
 أشعر بالخكؼ كاالرتباؾ. - ت

 المحور الرابع:
 عندما يتحدث زمبلئي )زميبلتي( مع الناس بجرأة كشجاعة: (25
        احتـر جرأتيـ كشجاعتيا كأقدرىا. - أ
     أفكر كأتردد في جرأتيـ كشجاعتيـ. - ب
 أتعجب كاندىش مف جرأتيـ كشجاعتيـ. - ت
 خرأ:إذا اضطررت لدخكؿ محاضرة )أك حصة أك اجتماع( مت   (26
                        أست ذف كأدخؿ بكؿ ثقة. - أ
 أتردد كأحاكؿ الدخكؿ قدر استطاعتي. - ب
 أشعر باإلحراج الشديد مف دخكؿ المحاضرة كتضعؼ ثقتي بنفسي. - ت
 عندما أككف في لقاء حكارم )محاضرة نقاشية( مع جماعة: (27
        أميؿ إلى المناقشة كالتعبير عف رأم الشخصي. - أ
 كأككف حذران )حذرة(.أفضؿ قمة الكبلـ  - ب
 أفضؿ الصمت كعدـ الكبلـ. - ت
 إذا كمفني أستاذم )مديرم( بقيادة الجماعة:  (28
             تزداد ثقتي بنفسي كأكافؽ. - أ
 أتردد في القياـ بالميمة كقد أرفض.  - ب
 عتذر عف القيادة لشعكرم ب ني غير كؼء ليا.أتضعؼ ثقتي بنفسي ك  - ت
 ي كت خر )ت خرت( في إرجاعو لي:إذا استعار )استعارت( مني أحد شيئان يخصن (29
      أبادر بطمبو منو )منيا(. - أ
         أتردد في طمبو منو )منيا(. - ب
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 أجد صعكبة في طمبو منو )منيا(. - ت
 إذا اضطررت لمتحدث في محاضرات أك لقاءات عامة: (31
                                  أتحدث كأحاضر بكؿ ثقة. - أ
                أشعر بمجمجة في بداية حديثي. - ب
 تضعؼ شخصيتي كال أستطيع التحدث بطبلقة. - ت
 عندما أتكاجد مع مجمكعة جديدة مف الناس:  (31
        أتعرؼ عمييـ بكؿ ثقة. - أ
       ار مف التعرؼ عمييـ.تاتردد كأح - ب
 أشعر بحرج شديد مف التعرؼ عمييـ. - ت
 أثناء كجكدم في لقاء أك محاضرة: (32
                              أس ؿ كأتحدث بجرأة كشجاعة. - أ
 أتحدث قميبلن إذا طمب مني ذلؾ. - ب
 أخشى أف أتعرض إلحراج عند طرح أسئمة أك التحدث مع المحاضر. - ت

 المحور الخامس:
 في المناسبات االجتماعية:  (33
                  أحضر كأشارؾ بفاعمية كنشاط. - أ
    أحضر لمجرد الحضكر كلـ أشارؾ لشعكرم بالحرج. - ب
 يف.أتكارل كابتعد عف المكجكد - ت
 حينما أتحاكر مع مجمكعة مف الناس:  (34
                     أتحدث معيـ كأبادليـ الحديث. - أ
 استمع ليـ أكثر مما أتحدث. - ب
 أظؿ صامتان معظـ الكقت لحيائي كشعكرم أف حديثي غير مقبكؿ. - ت
 عندما تضطرني الظركؼ لممشاركة في نشاط جماعي كنكع مف التكميؼ: (35
             أشارؾ بالنشاط بفاعمية. - أ
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 أشارؾ بحرج كأترؾ لزمبلئي )زميبلتي( القياـ بالنشاط. - ب
 أرفض المشاركة كأرفض تزعـ المجمكعة. - ت
 إذا تقابمت مع غرباء لـ أقابميـ مف قبؿ: (36
           أبادر بالتعرؼ عمييـ. - أ
            انتظر حتى يبادركا ىـ بالتعرؼ عمي. - ب
 ال أتعرؼ عمييـ. - ت
 ألب(:عندما أكاجو مسؤكالن )المدير أك ا (37
      أبدأ بالحديث معيـ بشجاعة. - أ
   أشارؾ مف خبلؿ الرد عميو فقط. - ب
 أفضؿ الصمت كال أشاركو الحديث. - ت
 في المقاءات كاالجتماعات التي أكمؼ بحضكرىا: (38
    أسارع بالذىاب كأشارؾ. - أ
 أجمس في المقاعد الخمفية أك الجانبية بعيدان عف نظر الحاضريف. - ب
 كر.أبحث عف مبررات تمنعني مف الحض  - ت
 عندما يكجو لي سؤاؿ مف شخص أكبر مني سنان: (39
                 أجيب بشجاعة. - أ
 أنظر إلى كجو اآلخريف كاىتـ بتمميحاتيـ قبؿ اإلجابة. - ب
 أتمعثـ كأتعثر في اإلجابة. - ت
 في المقاءات الجماعية عمكمان كالتي تجمعني بالناس:  (41
                   انتيز الفرصة لتككيف صداقات. - أ
 طمب مني شخص مصادقتي. أتردد إذا - ب
 يككف مف الصعب عمي تككيف صداقات جديدة.  - ت
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 (4الممحق رقم )
 البرنامج اإلرشادي بصورتو األولية

 جدول يوضح جمسات السيكودراما وما تحتويو من فنيات واليدف منيا

 اليدف الفنيات المدة الجمسة

 األكلى
 
 الثانية
 
 
 الثالثة
 
 الرابعة
 

 الخامسة
 

 السادسة
 
 ابعةالس

 
 الثامنة
 

 التاسعة
 

 د 90
 
 د 90
 
 
 د 90
 
 د 90
 
 د 90
 
 د 90
 
 د 90
 
 د 90
 
 د 90
 

 تقديـ الذات
 

 تقديـ الذات
 
 

 لعب الدكر، قمب الدكر
 

 لعب الدكر، المكنكلكج
 

 نكلكج، لعب الدكرالمك 
 

 لعب الدكر
 

 المكنكلكج، لعب الدكر
 

 لعب الدكر، المكنكلكج
 

 المكنكلكج، لعب الدكر
 

 .الخجؿ، السيككدراماتعريؼ  التعارؼ، التييئة،
رفة المشاعر كاألفكار النفس كمع حكؿالتشجيع عمى الحديث 

 التي تظير في المكاقؼ االجتماعية.
 التحرر مف الخجؿ داخؿ المنزؿ أماـ الكالديف. 

 التحررمف الخجؿ عند مكاجية الضيكؼ كالغرباء.
 التحرر مف الخجؿ عند القراءة كالكتابة أماـ اآلخريف.

 التحرر مف الخجؿ عند االحتكاؾ باآلخريف فى المدرسة.
 ؿ عند األكؿ كالشرب أماـ اآلخريف.التحرر مف الخج

 التحرر مف الخجؿ عند التعامؿ مع اآلخريف بالشارع.
الشراء كالتعامؿ مع اآلخريف فى  الخجؿ عندالتحرر مف 

 المحبلت التجارية.
 .األماكف العامةاالحتكاؾ باآلخريف فى  الخجؿ عندالتحرر مف 

 .نظرات اآلخريفالتحرر مف خجؿ 
   

بداء الرأم. المشاركة االيجابية  فى الحديث كا 
 المركنة كعدـ الخجؿ عند أم مكقؼ. زيادة الثقة بالنفس،

في المكاقؼ التي لـ يتـ التخفيؼ منيا مف  مف الخجؿالتخفيؼ 
 قبؿ بالجمسات السابقة.

 تطبيؽ المقياس، الت كيد عمى األىداؼ السابقة.
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 العاشرة
 

 الحاديةعشر
 

 الثانيةعشر
 

 الثالثةعشر
 

 الرابعةعشر
 الخامسة عشر

 د 90
 
 د 90
 
 د 90
 
 د 90
 
 د 90
 د 90

 قمب الدكر، لعب الدكر
 

 المكنكلكج
 

 لعب الدكر
 

 الدكاف السحرم
 

 الدكاف السحرم
 تقديـ الذات

 



 

)20) 
 

 (5الممحق رقم )

 جمسات البرنامج اإلرشادي.
 :والتعارف التمييدية :األولى الجمسة

 .المجمكعة أعضاء بيف التعارؼ :الجمسة موضوعأ( 
 الباحث بيف العبلقة تكثيؽ في تساىـ أف ش نيا مفكالتي  بنائية جمسة الجمسة ىذه تعد :المسوغاتب( 

العمؿ  قكاعد تحدد ككذلؾ ككاجباتيـ، كحقكقيـ المجمكعة في األعضاء أدكار كالمجمكعة اإلرشادية، كتكض 
 .البرنامج جمسات ؿخبل
 :الجمسة أىدافج( 
 .كاأللفة بالثقة كالشعكر بينيـ الحكاجز لكسر كالمجمكعة الباحث بيف التعارؼ .1
 .كمككناتو منو كاليدؼ لممراىقيف، المخصص اإلرشادم بالبرنامج الباحث تعريؼ .2
 .المسترشديف الطمبة عند الفريؽ بركح كالعمؿ الجماعي العمؿ ركح تنمية .3
 :التمارينو  الفنياتد( 

 دقيقة (1 ): 20 النشاط
كيتعرؼ  البرنامج نشاطات عف مبسطة مقدمة كيعطي نفسو، كيقدـ بالمجمكعة الباحث يرحب :الجمسة بداية
دائرة كيقـك  شكؿ عمى أفراد المجمكعة يقؼ حيث )الكرة المسماة(، لعبة خبلؿ أفراد المجمكعة مف عمى

ة إيجابية يحبيا بنفسو كماىي اليكايات التي يمارسيا كمف ثـ الباحث بمسؾ الكرة كالتعريؼ بنفسو كذكر صف
يرمي الكرة ألحد أفراد المجمكعة الذم بدكره يعرؼ بنفسو أيضان كيذكر صفة إيجابية يحبيا بنفسو كاليكايات 
التي يمارسيا كيرمي الكرة لشخص آخر كىكذا حتى نتعرؼ عمى الجميع، بعد االنتياء يقؼ الباحث في 

ئرة كيرمي الكرة إلى األعمى مع ذكر اسـ تعرؼ عميو اآلف كالمطمكب مف ىذا الشخص أف الدا منتصؼ 
 أعضاء بيف التعارؼ :النشاط ىذا مف يركض اللتقاط الكرة كىكذا حتى يتـ ذكر جميع األسماء ... كاليدؼ

 .المجمكعة ككسر الجميد بينيـ
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 دقيقة 31 (2 ): النشاط
عرض بكربكينت تـ الشرح فيو عف معنى  خبلؿ مف العاـ المكضكع عف فكرة تقديـ :بالبرنامج التعريف

 البرنامج الباحث أف أكض  الخجؿ كأسبابو ككيفية التخفيؼ منو، كما تـ الحديث عف السيككدراما كفنياتيا كقد
)بحسب ما قاـ بو  تقريبنا ساعتاف الجمسة كمدة في األسبكع، جمستاف جمسة، عشرة خمس مف مككف اإلرشادم

ث مف اطبلع عمى الدراسات كالبرامج السيككدرامية، فبعضيا اعتمد جمستاف باألسبكع كدراسة شحادة الباح
كبحسب طبيعة المشكمة التي تناكليا الباحث  ،2008، كالبعض ثبلث جمسات أسبكعيان كدراسة المبل 2012

برة الباحث في مجاؿ التدريب بالدراسة كالفئة المستيدفة كالدراسة االستطبلعية التي قاـ بيا، باإلضافة إلى خ
 الباحث عرؼ الجمسة، كما بداية مف ساعة بعد دقيقة (15) مدتيا راحة فترة يتخمميا كالعمؿ مع فئة المراىقيف(

 التخفيؼ مف الخجؿ، في مساعدتيـ منيا اليدؼ المقاءات، مف مجمكعة ب بنو بالبرنامج أفراد المجمكعة
 كالفنيات التي ذكرت بالعرض. كاأللعاب األنشطة المقاءات ىذه كتتضمف
 دقيقة  15(: 3النشاط )

-االلتزاـ –يقكـ الباحث بتكزيع مجمكعة مف القصاصات مكتكب عمييا عبارات )االحتراـ : قواجد الجمسات
السرية( ب نحاء الغرفة بحيث تككف كؿ كممة عمى قصاصتيف كالمطمكب مف -التقبؿ  –اإلصغاء -المشاركة 

عنيا كمف ثـ االجتماع مع الشخص الذم يكمؿ الكممة المكجكدة لدل كؿ منيما كمف أفراد المجمكعة البحث 
 –ثـ كتابة عبارة أك أكثر متعمقة بالكممة كيرغبكف بكضعيا كقكاعد لمجمسات مثاؿ )االحتراـ: احتراـ الكقت 

يتـ عة القكاعد لاحتراـ مشاعر اآلخريف........( كىكذا، كفي النياية يتـ االتفاؽ عمى مجمك -احتراـ اآلراء 
 لجمسات المقبمة.االلتزاـ بيا خبلؿ ا

 دقيقة 21(: 4النشاط )
يقـك الباحث بتكزيع بكاليف عمى أفراد المجمكعة كيطمب مف كؿ منيـ كتابة تكقعو : التوقعات من البرنامج

باحث مف البرنامج اإلرشادم عمى البالكف، كمف ثـ يقكـ كؿ شخص بقراءة تكقعاتو مف البرنامج كيقكـ ال
بالتعميؽ عميو كمف ثـ يعمؽ البالكف في المكاف المخصص ضمف الغرفة كىكذا حتى ينتيي الجميع مف قراءة 
تكقعاتيـ كفي النياية يقكـ الباحث بتقديـ التغذية الراجعة المتعمقة بربط تكقعاتيـ ب ىداؼ البرنامج كاألنشطة 

 التي ستنفذ خبلؿ الجمسات.
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راجعة ما تـ االتفاؽ عميو كيحفز الطمبة عمى حضكر الجمسات البلحقة يقـك الباحث بم :إنياء الجمسة
 حدد مكعد الجمسة القادمة.ييشكرىـ عمى حضكرىـ كيكدعيـ بعد أف ك 

 الجمسة الثانية:
 )تقديم الذات( :الجمسة موضوعأ( 

فػة تـ تدريب الطمبة عمػى تقػديـ الػذات بطريقػة تشػجعيـ عمػى الحػديث عػف أنفسػيـ كمعر يفي ىذه الجمسة 
مما يؤدم إلى زيادة ، يفية تصكره ككجية نظره عف العالـك كمعرفةمشاعرىـ كأفكارىـ في المكاقؼ االجتماعية، 

 كعييـ كاستبصارىـ كبالتالي القدرة عمى تقديـ ذاتيـ لآلخريف بشكؿ مناسب.

 فنيات سيككدرامية كفنيات تفاعمية.: أسموب الجمسة
 تقديـ الذات.: فنيات الجمسة

 كراسي كطاكلة. :سةأدوات الجم
التشجيع عمى الحديث عف النفس كمعرفة المشاعر كاألفكار التي تظير في المكاقؼ  :الجمسة أىدافب( 

 االجتماعية.
 :والتمارين فنياتالج( 

 دقيقة 15(: 1النشاط )
مب منيـ أف يتذكركا ماىي في البداية يرحب الباحث بالطمبة كيشكرىـ عمى حضكرىـ ىذه الجمسة، كيط

التي نفذت في الجمسة السابقة، كنقكـ باستعراضيا بشكؿ سريع، كمف ثـ يقكـ الباحث كالتماريف  ياتالفن
حياة كتماريف متعمقة بالمكاقؼ التي تحدث معنا في ال فنياتبالحديث عف جمسة اليـك ب نيا تتضمف 

 .حياليااالجتماعية ككيفية التصرؼ 
 دقيقة )النحات والعجينة( 41(: 2النشاط )

الباحث بتقسيـ الطمبة إلى قسميف كيطمب منيـ أف يككنكا عمى شكؿ صفيف متقابميف، بحيث كؿ طالب يقـك 
يقابمو طالب آخر، كيقكـ الباحث بشرح التمريف عمى الشكؿ التالي: فريؽ سيككف ىك النحات يقكـ بنحت 

ينة كالصفات التي يرغب الفريؽ اآلخر )العجينة(عمى الشكؿ الذم يتمنى النحات أف يككف عميو بالمستقبؿ)الم
نقكـ بعكس الدكر  عد انتياء الفريؽ األكؿ مف النحتأف تككف لديو بعد عشر سنكات مف خبلؿ الجسد(، كب
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بينيما فيقكـ فريؽ العجينة بدكر النحات كالنحات بدكر العجينة، كبعد االنتياء نطمب مف الجميع أف يعكد إلى 
ماـ الجميع كعرض ما قامكا بو مف نحت كيتحدثكا عف أحبلميـ الجمسة الجماعية كيقكـ كؿ ثنائي بالكقكؼ أ

بيا كماذا عمييـ القياـ بو لمكصكؿ إلى تمؾ األحبلـ أك األىداؼ  يرغبكفبالمستقبؿ كماىي الصفات التي 
 .(.أستاذ جامعي محبكب-ية ميضـكأستاذ جغراف -ضابط قكم الشخصية –المستقبمية.)طبيب كاثؽ مف نفسو 

  بتصرؼ( 81اـ، ص)اليكنسكك، ببلع
شجع ىذا التمريف أغمب الطمبة عمى التفاعؿ فيما بينيـ بالرغـ مف كجكد حاجز الخكؼ كالخجؿ في البداية 
مما دفعيـ لمتفاعؿ بشكؿ كبير كساعدىـ عمى التعبير بالجسد عف أحبلميـ، كمف ثـ كاف محفزان لمتعبير 

 ىمية الميارات االجتماعية لمكصكؿ إلى تمؾ المفظي لمحديث عنيا كأدل إلى زيادة كعييـ كاستبصارىـ ب
 جك مف المتعة كالفرح فيما بينيـ.األحبلـ، كما أدل إلى خمؽ 

 دقيقة. 41(: 3النشاط )
 :الفنية المستخدمة: تقديم الذات

: التشجيع عمى الحديث أماـ اآلخريف، معرفو كاستبصار الفرد بنفسو، كتحقيؽ االندماج كاأللفة بيف اليدف
 د العينة.جميع أفرا

 يطمب الباحث مف الطمبة بحسب الرغبة الحديث عف أنفسيـ بالطريقة التي يركنيا مناسبة كفؽ المكاقؼ اآلتية:
 تكمـ أماـ الجميع دكف خجؿ أك خكؼ كعرؼ نفسؾ لمجميع، كما ترغب. الموقف األول:
 جيرانؾ. –زمبلئؾ بالمدرسة -مدرسيؾ  –كالديؾ  –تحدث عف أخكتؾ  الموقف الثاني:
 تحدث عف األشياء كالمكاقؼ التي دكمان تتجنبيا، ألنيا تقمقؾ، كتجعمؾ خائفان.  الموقف الثالث:
 كيؼ يراؾ اآلخركف، كماذا تظف، أك ما ىك اعتقادؾ فيما يقكلكنو عنؾ. الموقف الرابع:

ا كيؼ ترل نفسؾ، كما الشيء الذم تتمناه كمثؿ مف ترغب أف تككف مف الشخصيات، كم الموقف الخامس:
 يعجبؾ في ىذه الشخصية. 

شجعت ىذه الفنية الطمبة عف الحديث عف أنفسيـ، ككاف ىناؾ في البداية تردد لدل البعض في الحديث عف 
أنفسيـ، حيث قاـ الباحث بتشجيعيـ عمى الحديث مف خبلؿ التعزيز المفظي، كخمؽ جك مف المكدة كاأللفة بيف 

 لتحفيزىـ عمى الحديث. ان إيجابي ان النشاط السابؽ دكر  قد أدلأفراد العينة ك 
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 دقائق 5إنياء الجمسة: 
 حدد مكعد الجمسة القادمة.يعمى حضكرىـ كيكدعيـ بعد أف ىـ يشكر ، ك ييئ الباحث الطمبة إلنياء الجمسةي

 الجمسة الثالثة:
 )الخجل داخل المنزل( :الجمسة موضوع -أ 

خؿ المنزؿ أماـ الكالديف، مما يؤدم إلى تـ تدريب الطمبة عمى كيفية التحرر مف الخجؿ دايفي ىذه الجمسة 
 زيادة كعييـ كاستبصارىـ كبالتالي القدرة عمى التعامؿ مع كالدييـ بطريقة مريحة كبدكف خجؿ.

 فنيات سيككدرامية كأنشطة تفاعمية.: أسموب الجمسة
 قمب الدكر. –لعب الدكر : فنيات الجمسة
 كراسي كطاكلة. :أدوات الجمسة

 مف الخجؿ داخؿ المنزؿ أماـ الكالديف. التحرر :الجمسة أىداف -ب 
 والتمارين: فنياتال  -ج 

 دقيقة 15(: 1النشاط )
 فنياتفي البداية يرحب الباحث بالطمبة كيشكرىـ عمى حضكرىـ ىذه الجمسة، كيطمب منيـ أف يتذكركا ال

 نيا تتضمف الحديث عف جمسة اليـك بك استعراضيا بشكؿ سريع،  معكالتماريف التي نفذت في الجمسة السابقة، 
 .تياكتماريف متعمقة بالمكاقؼ التي تحدث معنا في البيت ككيفية التصرؼ لمكاجي فنيات

 دقيقة )المذياع( 21(: 2النشاط )
يقكـ الباحث بشرح المعبة ب نيا لعبة لمتحكـ بدرجة الصكت كحدتو، مف خبلؿ األزرار كما المذياع، فيطمب مف 

يث بالسرعة التي يراىا مناسبة كالمكضكع الذم يختاره كمف ثـ يشرح أحد الطبلب الكقكؼ أماـ اآلخريف كالحد
لو كيفية التحكـ بصكتو مف خبلؿ الربت عمى كتفو كاآلتي: إذا قاـ الباحث بالربت عمى كتفو األيمف يقـك 
برفع صكتو أعمى كأعمى، كعندما يربت عمى كتفو األيسر يبدأ بخفض صكتو كيبقى ىك يتابع حديثو كنقـك 

ات بالربت عمى كتفو أثناء الحديث كىك يقكـ برفعو أك خفضو بحسب التعميمات السابقة، ثـ نطمب مف عدة مر 
 كالتدريب عمييا. ياالعممية نفسبثنيف أف يقكما إكؿ 
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مف التفاعؿ كالمرح بيف الطمبة كساعدىـ عمى التحكـ بصكتيـ كتـ االتفاؽ عمى اعتماد  ان خمؽ ىذا النشاط جك 
 ت إذا أحد الطمبة كاف صكتو خافت لتقكيتو. ىذه الطريقة بالجمسا

 دقيقة. 55(: 3النشاط )
 .قمب الدور –الفنية المستخدمة: لعب الدور  

 : استبصار الطالب بذاتو، كتحقيؽ التكافؽ مع اآلخريف، كتعديؿ اتجاىاتو نحكىـ.اليدف
 يطمب الباحث مف الطمبة تمثيؿ المكقؼ اآلتي:

  .الخ( –األخ  –األـ  –المنزؿ كتكاجو )األب فيو في تككف  ان ر المكقؼ: المطمكب منؾ أف تمثؿ دك 
 ." يختار الطالب مف أفراد الجماعة مف يمثؿ دكر الشخص الذم اختاره كيبدأ معو المكقؼ التمثيمي "

  .الخ( –األخ  –األـ  –* عميؾ قمب الدكر، كتمثيؿ دكر )األب       
ره ىك ")يعطى الطمبة الكقت الكافي لمتحضير كاالتفاؽ عمى " يختار الطالب مف أفراد الجماعة مف يمثؿ دك 

 .المكقؼ المراد تمثيمو(
الحظ الباحث في ىذه الفنية أف أغمب الطمبة اإلناث يترددكف في الحديث مع األب، ككانت المكاقؼ المختارة 

 متعمقة ب قناع األب بالخركج مع صديقاتيف، أك لمخركج في رحمة.
 دقائق 5إنياء الجمسة: 

 حدد مكعد الجمسة القادمة.يعمى حضكرىـ كيكدعيـ بعد أف ىـ يشكر ، ك ييئ الباحث الطمبة إلنياء الجمسةي
 الجمسة الرابعة:

 )مواجية الضيوف والغرباء( :الجمسة موضوع -أ 
تـ تدريب الطمبة عمى كيفية التحرر مف الخجؿ عند مكاجية الضيكؼ كالغرباء، مما يؤدم يفي ىذه الجمسة 
 يـ كاستبصارىـ كبالتالي القدرة عمى التعامؿ معيـ بطريقة مريحة كبدكف خجؿ.إلى زيادة كعي

 فنيات سيككدرامية كأنشطة تفاعمية.: أسموب الجمسة
 المكنكلكج. –لعب الدكر فنيات الجمسة: 
 كراسي كطاكلة كطابة. أدوات الجمسة:

 التحرر مف الخجؿ عند مكاجية الضيكؼ كالغرباء. :الجمسة أىداف  -ب 
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 والتمارين: فنياتال  -ج 
 دقيقة 15(: 1النشاط )

 فنياتفي البداية يرحب الباحث بالطمبة كيشكرىـ عمى حضكرىـ ىذه الجمسة، كيطمب منيـ أف يتذكركا ال
ب نيا تتضمف  الحديث عف جمسة اليـكك استعراضيا بشكؿ سريع،  معكالتماريف التي نفذت في الجمسة السابقة، 

تحدث معنا في البيت عند مكاجية الضيكؼ أك مقابمة الغرباء ككيفية  كتماريف متعمقة بالمكاقؼ التي فنيات
 .تياالتصرؼ لمكاجي

 (دقيقة )الحارس الشخصي 21(: 2النشاط )
يقكـ الباحث بشرح المعبة لتشجيع التعاكف كبناء الثقة باآلخر، نقكـ بتشكيؿ دائرة مع أغنية كبمسؾ األيدم" 

مكيف صاركا أكتر كس كس كسعمك كعطي كعطي كعطي  دفشة "  ثـ ياهلل نعمؿ دكرية كالدكيرة عـ تكبر كالح
يككف الجميع ضمف الدائرة كنقكـ بشرح التمريف عمى الشكؿ اآلتي: نطمب مف شخصيف الدخكؿ إلى الدائرة  
بحيث يككف شخص ىك الحارس الشخصي كاآلخر ىك األمير كنطمب مف البقية محاكلة صيد األمير بالطابة 

س الشخصي حماية األمير مف الضربات كعند إصابة األمير يخسر الفريؽ فيخرج كيدخؿ كالمطمكب مف الحار 
 (بتصرؼ30، ص2002، كآخركف مكيو )ف كىكذا حتى االنتياء مف جميع المشاركيف.اآخر  افشخص

مف التفاعؿ كالمرح بيف الطمبة كساعدىـ عمى بناء الثقة كزيادة األلفة كالتعاكف فيما  ان خمؽ ىذا النشاط جك 
 ينيـ.ب

 دقيقة. 31(: 3النشاط )
 الفنية المستخدمة: لعب الدور. 

 : استبصار الطالب بذاتو، كتحقيؽ التكافؽ مع اآلخريف، كتعديؿ اتجاىاتو نحكىـ.اليدف
 يطمب الباحث مف الطمبة تمثيؿ المكقؼ اآلتي:

 المنزؿ كتكاجو الضيكؼ. في تككف فيو  ان المكقؼ: المطمكب منؾ أف تمثؿ دكر 
الطالب مف أفراد الجماعة مف يمثؿ دكر الضيكؼ كيبدأ معيـ المكقؼ التمثيمي ")يعطى الطمبة الكقت " يختار 

 الكافي لمتحضير كاالتفاؽ عمى المكقؼ المراد تمثيمو(
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يع التي الحديث مع الضيكؼ، كاليعرفكف ماىي المكاضبالحظ الباحث في ىذه الفنية أف أغمب الطمبة يترددكف 
، باإلضافة إلى أنيـ يرتبككف مف تعميقاتيـ حكؿ شكميـ كلباسيـ كالتغيرات التي يـا معيمكف أف يتحدثكا عني

 تعرضكا ليا بسبب سف المراىقة.
 دقيقة. 25(: 4النشاط )

 الفنية المستخدمة: المناجاة العالجية " المونولوج" 
تاحة الفرصة لمتنفيس كالتطيير االنفعالي. اليدف:  التحرر مف الخكؼ، كالقمؽ كا 

مكقؼ: أنت في المنزؿ، كفي غرفة بمفردؾ، سمعت أصكات ضيكؼ في غرفة الجمكس تحدث بصكت عاؿ ال
 عف أفكارؾ، كمشاعرؾ، ككؿ ما تفكر فيو، كتقكلو لنفسؾ. 

أغمب األفكار التي تراكد الطمبة في ىذه المكاقؼ ىي الخكؼ مف المكاجية كاالرتباؾ أماـ الضيكؼ كالتعرؽ 
 . يـعكعدـ القدرة عمى الحديث م

 دقائق 5إنياء الجمسة: 
 حدد مكعد الجمسة القادمة.يعمى حضكرىـ كيكدعيـ بعد أف ىـ يشكر ، ك ييئ الباحث الطمبة إلنياء الجمسةي

 الجمسة الخامسة:
 )القراءة والكتابة أمام اآلخرين( :الجمسة موضوع -أ 

كتابة أماـ اآلخريف، مما يؤدم تـ تدريب الطمبة عمى كيفية التحرر مف الخجؿ عند القراءة كاليفي ىذه الجمسة 
 إلى زيادة كعييـ كاستبصارىـ كبالتالي القدرة عمى القراءة كالكتابة بطريقة مريحة كدكف خجؿ.

 فنيات سيككدرامية كأنشطة تفاعمية.: أسموب الجمسة
 المكنكلكج. –لعب الدكر فنيات الجمسة: 
 كراسي كطاكلة كأكراؽ كأقبلـ. :أدوات الجمسة

 مف الخجؿ عند القراءة كالكتابة أماـ اآلخريف. التحرر :الجمسة أىداف  -ب 
 والتمارين: فنياتال  -ج 
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 دقيقة 15(: 1النشاط )
 فنياتفي البداية يرحب الباحث بالطمبة كيشكرىـ عمى حضكرىـ ىذه الجمسة، كيطمب منيـ أف يتذكركا ال

تتضمف  ث عف جمسة اليـك ب نياالحديك استعراضيا بشكؿ سريع، مع كالتماريف التي نفذت في الجمسة السابقة، 
كتماريف متعمقة بالمكاقؼ التي تحدث معنا في المدرسة أك األماكف العامة عند القراءة أك الكتابة أماـ  فنيات

 .تيااآلخريف ككيفية التصرؼ لمكاجي
 دقيقة )سؤال وجواب( 21(: 2النشاط )

بطريقة فييا متعة، حيث نقسـ الطمبة إلى قسميف يقـك الباحث بشرح المعبة ب نيا لمتشجيع عمى القراءة كالكتابة 
باليـ أم سؤاؿ بغض النظر عمى نكعو  فيكنطمب مف فريؽ أف يكتب مجمكعة مف األسئمة التي تخطر 

، كنطمب مف المجمكعة الثانية أف تكتب مجمكعة مف األجكبة ألسئمة معينة بحيث كؿ طالب يكتب سؤاالن 
ب مف المجمكعة األكلى أف يطرح السؤاؿ الذم كتبو كطالب مف باليـ أيضان، ثـ نطمب مف طالفي تخطر 

المجمكعة الثانية أف يقرأ الجكاب الذم كتبو لسؤالو ىك كىنا تظير المفارقات باإلجابات كتككف في بعض 
األحياف فكاىية كتخمؽ جك مف الضحؾ ك ف يككف طالب كتب سؤاؿ " لماذا األرض كركية" كيككف جكاب 

نا النحب بعض" كىكذا ثـ في النياية يتـ فت  حكار كنقاش حكؿ أىمية التكاصؿ الجيد بيف الطالب اآلخر " ألن
المرسؿ كالمستقبؿ كماىي صفاتيـ باإلضافة إلى تحقيؽ اليدؼ األساسي الذم ىك التحرر مف الخجؿ عند 

 القراءة كالكتابة أماـ اآلخريف.
القراءة كالكتابة  إبافالتغمب عمى الخجؿ  فيـ خمؽ ىذا النشاط جك مف التفاعؿ كالمرح بيف الطمبة كساعدى

 أماـ اآلخريف بطريقة ممتعة.
 دقيقة. 35(: 3النشاط )

 الفنية المستخدمة: لعب الدور. 
 : استبصار الطالب بذاتو، كتحقيؽ التكافؽ مع اآلخريف، كتعديؿ اتجاىاتو نحكىـ.اليدف

 يطمب الباحث مف الطمبة تمثيؿ المكقؼ اآلتي:
المدرسة كتقكـ بالقراءة أماـ اآلخريف بصكت كاض  في تككف فيو  ان مكب منؾ أف تمثؿ دكر المكقؼ: المط

 كمسمكع. 
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" يختار الطالب مف أفراد الجماعة مف يمثؿ دكر الطمبة كالمعمـ كيبدأ معيـ المكقؼ التمثيمي ")يعطى الطمبة 
 .الكقت الكافي لمتحضير كاالتفاؽ عمى المكقؼ المراد تمثيمو(

ث في ىذه الفنية أف أغمب الطمبة يترددكف في القراءة أماـ اآلخريف بسبب الخكؼ مف عدـ القراءة الحظ الباح
 بشكؿ صحي  كالخكؼ مف استيزاء زمبلئيـ بالصؼ.

 دقيقة. 35(: 4النشاط )
 الفنية المستخدمة: المناجاة العالجية " المونولوج" 

تاحة الفرصة لمتنفيس اليدف:  كالتطيير االنفعالي. التحرر مف الخكؼ، كالقمؽ كا 
المكقؼ: أنت في المدرسة، كطمب منؾ المعمـ أف تقرأ قصيدة أك مكضكع أك تكتب عمى السبكرة أماـ زمبلئؾ 

 أفكارؾ، كمشاعرؾ، ككؿ ما تفكر فيو، كتقكلو لنفسؾ.  عمىتحدث بصكت عاؿ 
ؿ صحي  أك الخكؼ مف أغمب األفكار التي تراكد الطمبة في ىذه المكاقؼ ىي الخكؼ مف عدـ القراءة بشك

 استيزاء زمبلئيـ.
 دقائق 5إنياء الجمسة: 

 حدد مكعد الجمسة القادمة.يعمى حضكرىـ كيكدعيـ بعد أف ىـ يشكر ، ك ييئ الباحث الطمبة إلنياء الجمسةي
 الجمسة السادسة:

 (اآلخرين في المدرسةمع االحتكاك ) :الجمسة موضوع -أ 
التفاعؿ كاالحتكاؾ مع اآلخريف في المدرسة، مما يؤدم إلى تـ تدريب الطمبة عمى كيفية يفي ىذه الجمسة 

 زيادة كعييـ كاستبصارىـ كبالتالي القدرة عمى االحتكاؾ مع اآلخريف بطريقة مريحة كبدكف خجؿ.
 فنيات سيككدرامية كأنشطة تفاعمية.أسموب الجمسة: 
 لعب الدكر.فنيات الجمسة: 
 كراسي كطاكلة. أدوات الجمسة:

 اآلخريف في المدرسة.مع لتحرر مف الخجؿ عند االحتكاؾ ا :الجمسة أىداف -ب 
 والتمارين: فنياتال  -ج 
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 دقيقة 15(: 1النشاط )
 فنياتفي البداية يرحب الباحث بالطمبة كيشكرىـ عمى حضكرىـ ىذه الجمسة، كيطمب منيـ أف يتذكركا ال

عف جمسة اليكـ ب نيا تتضمف الحديث ك استعراضيا بشكؿ سريع، مع كالتماريف التي نفذت في الجمسة السابقة، 
كتماريف متعمقة بالمكاقؼ التي تحدث معنا في المدرسة عند االحتكاؾ مع اآلخريف ككيفية التصرؼ  فنيات
 .تيالمكاجي

 دقيقة )تكممة القصة( 25(: 2النشاط )
ث يككف عمى سرعة البديية كالتركيز، بحي كاالعتماديقـك الباحث بشرح المعبة ب نيا لمتشجيع عمى االبداع 

ف عمى شكؿ مربع مفتكح كنطمب مف أكؿ طالب أف يبدأ بقصة ما كيقؼ ثـ يقـك الثاني ب عادة ما يالطمبة جالس
ضافة تفاصيؿ أخرل  ضافة تفاصيؿ أخرل مف خيالو، كمف ثـ يقكـ الثالث ب عادة ما قالو الثاني كا  قالو األكؿ كا 

ضافة شيء مف  لمقصة مف خيالو كىكذا حتى الكصكؿ إلى آخر شخص الذم يجب عميو إعادة كؿ ما سبؽ كا 
 بتصرؼ( 79. )اليكنسكك، ببلعاـ، صخيالو إلنياء القصة
 التغمب عمى الخجؿ عند الحديث مع فيمف التفاعؿ كالمرح بيف الطمبة كساعدىـ  ان خمؽ ىذا النشاط جك 

 اآلخريف بطريقة ممتعة.
 .دقيقة 51(: 3النشاط )

 الفنية المستخدمة: لعب الدور. 
 استبصار الطالب بذاتو، كتحقيؽ التكافؽ مع اآلخريف، كتعديؿ اتجاىاتو نحكىـ.: اليدف

 يطمب الباحث مف الطمبة تمثيؿ المكاقؼ اآلتية:
المدرسة كتقـك باالحتكاؾ بمجمكعة الطمبة ألكؿ مرة فيو في تككف  ان المكقؼ األكؿ: المطمكب منؾ أف تمثؿ دكر 
 ة معينة.كتحاكؿ التعرؼ إلييـ أك تطمب منيـ مساعد

" يختار الطالب مف أفراد الجماعة مف يمثؿ دكر الطمبة كيبدأ معيـ المكقؼ التمثيمي ")يعطى الطمبة الكقت 
 الكافي لمتحضير كاالتفاؽ عمى المكقؼ المراد تمثيمو(.

 المدرسة كتقـك باالحتكاؾ مع المعمميف أك الكادرفي تككف فيو  ان المكقؼ الثاني: المطمكب منؾ أف تمثؿ دكر 
أميف سر( كتحاكؿ أف تتحادث معيـ حكؿ أمكر المدرسة أك تطمب منيـ -مدير -التعميمي كاإلدارم )مكجو 

 مساعدة معينة.
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" يختار الطالب مف أفراد الجماعة مف يمثؿ دكر المعمميف أك الكادر التعميمي كاإلدارم كيبدأ معيـ المكقؼ 
 اؽ عمى المكقؼ المراد تمثيمو(.التمثيمي ")يعطى الطمبة الكقت الكافي لمتحضير كاالتف

الحظ الباحث في ىذه الفنية أف أغمب الطمبة يترددكف في الحديث مع المعمميف كالمدراء خكفان كرىبةن نتيجة 
 ف كيمكف أف يكبخكىـ أك يعاقبكىـ.ك تصكرىـ ب نيـ صارم

 دقائق 5إنياء الجمسة: 
 حدد مكعد الجمسة القادمة.يكدعيـ بعد أف عمى حضكرىـ كيىـ يشكر ، ك ييئ الباحث الطمبة إلنياء الجمسةي

 الجمسة السابعة:
 (األكل والشرب أمام اآلخرين) :الجمسة موضوع -أ 

، مما يؤدم إلى زيادة كعييـ األكؿ كالشرب أماـ اآلخريففي ىذه الجمسة تـ تدريب الطمبة عمى كيفية 
 حة كبدكف خجؿ.بطريقة مري األكؿ كالشرب أماـ اآلخريفكاستبصارىـ كبالتالي القدرة عمى 

 فنيات سيككدرامية كأنشطة تفاعمية.أسموب الجمسة: 
 المكنكلكج.-لعب الدكر فنيات الجمسة: 
 كراسي كطاكلة كعصير كبسككيت. أدوات الجمسة:

 .التحرر مف الخجؿ عند األكؿ كالشرب أماـ اآلخريف :الجمسة أىداف -ب 
 والتمارين: فنياتال -ج 

 دقيقة 15(: 1النشاط )
 فنياتالباحث بالطمبة كيشكرىـ عمى حضكرىـ ىذه الجمسة، كيطمب منيـ أف يتذكركا الفي البداية يرحب 

تتضمف  الحديث عف جمسة اليـك ب نياك استعراضيا بشكؿ سريع، مع كالتماريف التي نفذت في الجمسة السابقة، 
 .تيالتصرؼ لمكاجيكتماريف متعمقة بالمكاقؼ التي تحدث معنا عند األكؿ كالشرب أماـ اآلخريف ككيفية ا فنيات

 (دقيقة )قنوات التمفاز 25(: 2النشاط )
عمى سرعة البديية كالتركيز، يطمب الباحث  كاالعتماديقـك الباحث بشرح المعبة ب نيا لمتشجيع عمى الحديث 

طبلب أف ي تكا إليو كيجمسكا مقابؿ المجمكعة كىك يقؼ خمفيـ يشرح ليـ المعبة عمى الشكؿ اآلتي:  ةمف أربع
مؿ جياز تحكـ بالتمفاز كأنتـ تمثمكف جياز التمفاز عندما أضع جياز التمفاز عمى رأس أحدكـ يقكـ ىذا أنا أح
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الشخص باختيار أم قناة كيبدأ بالحديث ك نو قناة تمفزيكنية كىك يحدد نكع القناة كالمضمكف الذم يريد كيستمر 
أ بالحديث بحسب ما يريد )نتخيؿ رأس شخص آخر الذم بدكره أيضان يبد إلىنقؿ الجياز أبالحديث حتى 

ف ك كىكذا بعد أف ينتيي أربعة مشارك (كننقؿ مف قناة ألخرل بحثان عما نريد التمفاز نشاىدأنفسنا في البيت 
 نختار أربعة آخريف. 
التغمب عمى الخجؿ عند الحديث مع  فيمف التفاعؿ كالمرح بيف الطمبة كساعدىـ  ان خمؽ ىذا النشاط جك 

 متعة.اآلخريف بطريقة م
 دقيقة. 25(: 3النشاط )

 الفنية المستخدمة: لعب الدور. 
 : استبصار الطالب بذاتو، كتحقيؽ التكافؽ مع اآلخريف، كتعديؿ اتجاىاتو نحكىـ.اليدف

 يطمب الباحث مف الطمبة تمثيؿ المكقؼ اآلتي:
 رب أماـ اآلخريف.المدرسة كتقـك باألكؿ كالشفي تككف فيو  ان المكقؼ األكؿ: المطمكب منؾ أف تمثؿ دكر 

" يختار الطالب مف أفراد الجماعة مف يمثؿ دكر الطمبة كيبدأ معيـ المكقؼ التمثيمي ")يعطى الطمبة الكقت 
 الكافي لمتحضير كاالتفاؽ عمى المكقؼ المراد تمثيمو(.

 الحظ الباحث في ىذه الفنية أف أغمب الطمبة يخشكف مف نظرة اآلخريف إلييـ أثناء األكؿ كالشرب.
 دقيقة. 25(: 4لنشاط )ا

 الفنية المستخدمة: المناجاة العالجية "المونولوج" 
تاحة الفرصة لمتنفيس كالتطيير االنفعالي. :اليدف  التحرر مف الخكؼ، كالقمؽ كا 

أفكارؾ،  عمىالمكقؼ: أنت في الشارع، كترغب باألكؿ كالشرب مف مطعـ مزدحـ بالناس تحدث بصكت عاؿ 
 و، كتقكلو لنفسؾ. كمشاعرؾ، ككؿ ما تفكر في

 أغمب األفكار التي تراكد الطمبة في ىذه المكاقؼ ىي الخكؼ مف نظرة اآلخريف إلييـ كخاصةن اإلناث.
 دقائق 5إنياء الجمسة: 

 حدد مكعد الجمسة القادمة.يعمى حضكرىـ كيكدعيـ بعد أف ىـ يشكر ، ك ييئ الباحث الطمبة إلنياء الجمسةي
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 الجمسة الثامنة:
 الشارع(في )التعامل مع اآلخرين  :الجمسة موضوع -أ 

معيـ في المكاقؼ التي تحدث  في أثناءتـ تدريب الطمبة عمى الكعي بانفعاالتيـ كأفكارىـ يفي ىذه الجمسة 
الشارع كتحديدىا، مما يؤدم إلى زيادة كعييـ كاستبصارىـ مما يؤدم بيـ إلى التصرؼ السميـ في ىذه 

 المكاقؼ.
 مية كأنشطة تفاعمية.فنيات سيككدرا: أسموب الجمسة
 الدكاف السحرم، لعب الدكر، قمب الدكر.فنيات الجمسة: 
 كراسي كطاكلة كبكاليف. أدوات الجمسة:

الشارع مف خبلؿ زيادة كعي في التحرر مف الخجؿ عند التعامؿ مع اآلخريف  :الجمسة أىداف -ب 
 لتعامؿ مع ىذه المكاقؼ.الطمبة بانفعاالتيـ كأفكارىـ عند مقابمة اآلخريف كتدريبيـ عمى ميارات ا

 والتمارين: فنياتال  -ج 
 دقيقة 15(: 1النشاط )

 فنياتفي البداية يرحب الباحث بالطمبة كيشكرىـ عمى حضكرىـ ىذه الجمسة، كيطمب منيـ أف يتذكركا ال
تتضمف  الحديث عف جمسة اليـك ب نياك استعراضيا بشكؿ سريع، مع كالتماريف التي نفذت في الجمسة السابقة، 

 .تياكتماريف متعمقة بالمكاقؼ التي تحدث معنا في الشارع ككيفية التصرؼ لمكاجي اتفني
 

 (دقيقة )تفجير البوالين 15(: 2النشاط )
 المحافظةمف كؿ شخص كيطمب ب رجميـ، ربطيا ك  نفخيايكزع الباحث عمى الطمبة بكاليف كيطمب منيـ أف 

، كالشخص الذم يبقى بالكنو ىك الفائز، الكقت عينو في بكاليف اآلخريف برجمو األخرل كتفجيرعمى بالكنو، 
 فيجك مف المتعة كالفرح ك  يظيربعد االنتياء مف المعبة ك تفجير البكاليف،  إبافمع مراعاة عدـ إيذاء اآلخر 

تطبيقيا ينبغي يقكـ الباحث بالحديث عف الفنيات التي كعقب ذلؾ التنفيس االنفعالي لممشاركيف، عينو الكقت 
 دخكؿ بمكضكع الجمسة.اليـك كال
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 دقيقة. 35(: 3النشاط )
 الفنية المستخدمة: الدكان السحري 

: التخفيؼ مف حدة الخجؿ، كزيادة القدرة عمى مكاجيتو كالكصكؿ إلى حمكؿ لممشكبلت في المكاقؼ اليدف
 التي تحدث بالشارع. 

تمك اآلخر  ان يدخؿ أفراد الجماعة كاحديقكـ الباحث بدكر البائع كيقكـ أحد أفراد العينة بتمثيؿ دكر المشترم   
 إلى الدكاف المتخيؿ يطمب مف البائع تحقيؽ أمنية أك طمكح أك حمـ. 

يطمب البائع مف الطالب مقابؿ تحقيؽ أمنيتو أف يتخيؿ نفسو في الشارع كيقـك بشراء زجاجة  :الموقف األول
 مياه غازية كيشربيا.
 كيجادؿأف يتخيؿ نفسو داخؿ إحدل المحبلت كيشترم سمعة  يطمب فيو البائع مف الطالب الموقف الثاني:

 في ثمنيا كيعكد مرة أخرل الستبداليا. 
الشارع كيتبادؿ معو في يطمب البائع مف الطالب أف يتخيؿ أنو يسمـ عمى شخص يعرفو  الموقف الثالث:

 الحديث.
الطمبة كجعمت الطمبة يتحدثكف عف مف التفاعؿ بيف  ان الحظ الباحث تفاعؿ األغمبية مع ىذه الفنية، كخمقت جك 

المكاقؼ التي تثير الخجؿ لدييـ في الشارع، ككانت أغمب أمنياتيـ ىي زيادة الثقة بالنفس، الرغبة بالتخمص 
 مف الخجؿ، القدرة عمى التعامؿ مع اآلخريف بشكؿ مري ، القدرة عمى بناء عبلقة صداقة.

 دقيقة. 35(: 4النشاط )
 لدور، قمب الدور. الفنيات المستخدمة: لعب ا

 استبصار الطالب بذاتو، كتحقيؽ التكافؽ مع اآلخريف، كتعديؿ اتجاىاتو نحكىـ. اليدف:
في  يقكـ الباحث بالشرح أنو بعد أف تعرفنا مف خبلؿ فنية الدكاف السحرم عمى المكاقؼ التي تحدث معنا

دراكنا ليذه المكاقؼ، اآلف سنقكـ بتمثيؿ ىذ ه المكاقؼ مف خبلؿ فنية لعب الدكر الشارع، كزادت معرفتنا كا 
 كقمب الدكر. 
 الشارع كترل أحد أقرباءؾ أك زمبلء لكالدؾ، كيؼ تتصرؼ   في عميؾ تمثيؿ دكران تسير فيو  :الموقف األول

 .طالب مف يقـك بدكر أحد األقارب ""يختار ال
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                      * عميؾ قمب الدكر كتمثيؿ دكر أحد األقارب عندما قابمؾ في الطريؽ.         
 "يختار الطالب مف يقكـ بدكره ىك "          

عميؾ القياـ بتمثيؿ دكر في مكقؼ تككف مكجكدان فيو داخؿ محؿ تشترم شيئان.                   :الموقف الثاني
 "يختار الطالب مف يقـك بدكر البائع "

 معؾ في مكقؼ ما يحدث لؾ داخؿ المحؿ.  * عميؾ قمب الدكر كتمثيؿ دكر البائع، ككيؼ يتصرؼ       
مف التفاعؿ بيف الطمبة كزاد مف استبصارىـ  ان الحظ الباحث تفاعؿ األغمبية مع ىذه الفنية، كخمقت جك 

بالمكاقؼ التي تحدث معيـ كعممتيـ كيفية التصرؼ، ككاف ىناؾ تفاعؿ أكثر بمكاقؼ قمب الدكر عندما يقـك 
البائع(، حيث جعمتو يرل نفسو مف الخارج كيؼ يككف عند  –قارب الطالب ب خذ دكر الطرؼ اآلخر )األ

 مكاجية ىذه المكاقؼ.
 دقائق 5: إنياء الجمسة

 حدد مكعد الجمسة القادمة.يعمى حضكرىـ كيكدعيـ بعد أف ىـ يشكر ، ك ييئ الباحث الطمبة إلنياء الجمسةي
 الجمسة التاسعة:

 (التجاريةالتعامل مع اآلخرين في المحالت ) :الجمسة موضوع -أ 
كأفكارىـ في المكاقؼ التي تحدث معيـ عند  ،تـ تدريب الطمبة عمى الكعي بانفعاالتيـيفي ىذه الجمسة 

 كتصرىـ السميـ.التعامؿ مع اآلخريف في المحبلت التجارية، مما يؤدم إلى زيادة كعييـ كاستبصارىـ 
 فنيات سيككدرامية كأنشطة تفاعمية.: أسموب الجمسة
 عب الدكر، المكنكلكج.ل: فنيات الجمسة
 كراسي كطاكلة. أدوات الجمسة:

مف الخجؿ عند الشراء كالتعامؿ مع اآلخريف في المحبلت التجارية مف  التحرر :الجمسة أىداف -ب 
 خبلؿ زيادة كعي الطمبة بانفعاالتيـ كأفكارىـ كتدريبيـ عمى ميارات التعامؿ مع ىذه المكاقؼ.
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 والتمارين: فنياتال  -ج 
 دقيقة 15(: 1النشاط )

 فنياتفي البداية يرحب الباحث بالطمبة كيشكرىـ عمى حضكرىـ ىذه الجمسة، كيطمب منيـ أف يتذكركا ال
يقكـ الباحث بالحديث عف جمسة اليـك ك بشكؿ سريع،  مع استعراضياكالتماريف التي نفذت في الجمسة السابقة، 

 .حياليا ككيفية التصرؼ المحبلت التجاريةي كتماريف متعمقة بالمكاقؼ التي تحدث معنا ف فنياتب نيا تتضمف 
 دقيقة )الجواب جمى اليمين( 15(: 2النشاط )

يطمب الباحث مف الطمبة الكقكؼ عمى شكؿ دائرة كيقـك بشرح المعبة عمى الشكؿ اآلتي: أنا س قكـ بطرح 
لب الذم عمى يجيب ىك أك يبدم أم ردة فعؿ، بؿ مف سيقكـ بالجكاب ىك الطا أالسؤاؿ لمطالب )س( كعميو 

ذا لـ يجاكب الذم عمى يمينو أيضان يجمس كيخرج خارج  يمينو إذا جاكب ىك يجمس كيخرج خارج المعبة كا 
المعبة كىكذا يقكـ الباحث بطرح مجمكعة مف األسئمة بشكؿ عشكائي كبطريقة تثير المتعة كالفرح بينيـ كيطرح 

ة لمبرنامج حكؿ كيؼ تجد نفسؾ اآلف بعد أف يتقييمبعض األسئمة المتعمقة بالجمسات السابقة كبعض األسئمة ال
 حضرت عدة جمسات  ماىي أىـ الميارات التي اكتسبتيا  ماىي المكاقؼ التي مازلت تخاؼ مف مكاجيتيا 

 ىي بحاجة لمتركيز.ك الفكاىة كالمرح  كنكعان مفبيف الطمبة  ان جيد تخمؽ ىذه المعبة تفاعبلن 
 دقيقة. 31(: 3النشاط )

 تخدمة: لعب الدور.الفنية المس 
 استبصار الطالب بذاتو، كتحقيؽ التكافؽ مع اآلخريف، كتعديؿ اتجاىاتو نحكىـ.: اليدف

 يطمب الباحث مف الطمبة تمثيؿ المكقؼ اآلتي:
 محؿ تجارم كتريد شراء سمعة معينة.في تككف فيو  ان المكقؼ األكؿ: المطمكب منؾ أف تمثؿ دكر 

مف يمثؿ دكر البائع كيبدأ معو المكقؼ التمثيمي ")يعطى الطمبة الكقت " يختار الطالب مف أفراد الجماعة 
 الكافي لمتحضير كاالتفاؽ عمى المكقؼ المراد تمثيمو(.

الحظ الباحث في ىذه الفنية أف أغمب الطمبة اليمتمككف ميارة التفاكض مع البائع كال يستطيعكف تقدير قيمة 
 ة.السمعة كمكاصفاتيا كخاصةن المتعمقة باأللبس

 دقيقة. 35(: 4النشاط )



 

)37) 
 

 الفنية المستخدمة: المناجاة العالجية " المونولوج" 
تاحة الفرصة لمتنفيس كالتطيير االنفعالي. اليدف:  التحرر مف الخكؼ، كالقمؽ كا 

لمحؿ لشرائيا إلى االمكقؼ: أنت في السكؽ ترل قطعة ثياب في إحدل المحبلت كترغب بشرائيا كتدخؿ 
 فكارؾ، كمشاعرؾ، ككؿ ما تفكر فيو، كتقكلو لنفسؾ. أ مىتحدث بصكت عاؿ ع

أغمب األفكار التي تراكد الطمبة في ىذه المكاقؼ ىي الخكؼ مف عدـ القدرة عمى تحديد سعرىا بشكؿ جيد أك 
 معرفة نكعيتيا كالخكؼ مف عدـ إعجاب األىؿ أك تكبيخيـ ليـ بسبب غبلء السمعة أك نكعيتيا.

 دقائق 5إنياء الجمسة: 
 حدد مكعد الجمسة القادمة.يعمى حضكرىـ كيكدعيـ بعد أف ىـ يشكر ، ك الباحث الطمبة إلنياء الجمسةييئ ي

 الجمسة العاشرة:
 االحتكاك مع اآلخرين في األماكن العامة() :الجمسة موضوع-أ 

تـ تدريب الطمبة عمى الكعي بانفعاالتيـ كأفكارىـ في المكاقؼ التي تحدث معيـ عند يفي ىذه الجمسة 
 حتكاؾ مع اآلخريف في األماكف العامة، مما يؤدم إلى زيادة كعييـ كاستبصارىـ كالتصرؼ السميـ.اال

 فنيات سيككدرامية كأنشطة تفاعمية.: أسموب الجمسة
 لعب الدكر، قمب الدكر.: فنيات الجمسة
 كراسي كطاكلة كجياز كمبيكتر محمكؿ كأجيزة صكت. :أدوات الجمسة

مف الخجؿ عند االحتكاؾ باآلخريف في األماكف العامة مف خبلؿ زيادة كعي التحرر  :الجمسة أىداف-ب  
 الشارع كتدريبيـ عمى ميارات التعامؿ مع ىذه المكاقؼ.في يـ كأفكارىـ عند مقابمة اآلخريف الطمبة بانفعاالت

 والتمارين: فنياتال-ج  
 دقيقة 15(: 1النشاط )

 فنياتضكرىـ ىذه الجمسة، كيطمب منيـ أف يتذكركا الفي البداية يرحب الباحث بالطمبة كيشكرىـ عمى ح
بالحديث عف جمسة اليكـ ب نيا  يقكـك استعراضيا بشكؿ سريع، مع كالتماريف التي نفذت في الجمسة السابقة، 

 .حياليا كتماريف متعمقة بالمكاقؼ التي تحدث معنا في األماكف العامة ككيفية التصرؼ فنياتتتضمف 
 )دائرة المشاجر( دقيقة 25(: 2النشاط )
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يطمب الباحث مف الطمبة الكقكؼ عمى شكؿ دائرة كيقكـ بشرح المعبة عمى الشكؿ اآلتي: سنقكـ بالدكراف مع 
عندما  مثبلن:األغنية كعند إيقاؼ األغنية س قـك بطرح شعكر كالمطمكب منكـ تحديد متى تشعركف بو كالخكؼ 

ف ثـ نتابع الدكراف مع األغنية كنطرح شعكر آخر أككف لكحدم مع الناس، عند رؤية كمب...........كم
الكمية كنتناقش حكؿ المشاعر كأىمية التعبير  ة( كمف ثـ نعكد لممجمكع...........- فرح-حزف -غضب )

 عنيا كطرؽ التعبير المناسبة عنيا.
تي  ليـ كتثير لدييـ مختمؼ المشاعر كت ،تخمؽ ىذه المعبة تفاعؿ جيد بيف الطمبة باإلضافة إلى النشاط

 .نياالفرصة لمتعبير ع
 دقيقة. 55(: 3النشاط )

 الفنيات المستخدمة: لعب الدور، قمب الدور. 
 استبصار الطالب بذاتو، كتحقيؽ التكافؽ مع اآلخريف، كتعديؿ اتجاىاتو نحكىـ. اليدف:

األماكف العامة  خريف فياالحتكاؾ مع اآل إبافيقكـ الباحث بالشرح أنو اآلف سنقكـ بتمثيؿ مكاقؼ تحدث معنا 
 مف خبلؿ فنية لعب الدكر كقمب الدكر. 

شراء كلكف يكجد الالحديقة كترل بائع جكاؿ يبيع الذرة كترغب بفي تسير فيو  عميؾ تمثيؿ دكر   الموقف األول:
 ازدحاـ حكلو، كيؼ تتصرؼ   

 "يختار الطالب مف يقـك بدكر البائع كالناس" 
 لبائع*                        * عميؾ قمب الدكر كتمثيؿ دكر ا      

 "يختار الطالب مف يقكـ بدكره ىك "          
عميؾ القياـ بتمثيؿ دكر في مكقؼ تككف مكجكدان فيو داخؿ محؿ تريد استبداؿ أحد األغراض  الموقف الثاني:

 التي لـ تكف مناسبة بعد شرائيا.
 "يختار الطالب مف يقـك بدكر البائع "        
 ميؾ قمب الدكر كتمثيؿ دكر البائع، ككيؼ يتصرؼ معؾ في المكقؼ. * ع       

مف استبصارىـ  تمف التفاعؿ بيف الطمبة كزاد ان خمقت جك التي الحظ الباحث تفاعؿ األغمبية مع ىذه الفنية، 
كاف ىناؾ تفاعؿ أكثر بمكاقؼ قمب الدكر عندما قد بالمكاقؼ التي تحدث معيـ كعممتيـ كيفية التصرؼ، ك 
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الطالب ب خذ دكر الطرؼ اآلخر )البائع(، حيث جعمتو يرل نفسو مف الخارج كيؼ يككف عند مكاجية يقـك 
 ىذه المكاقؼ.

 دقائق 5إنياء الجمسة: 
 حدد مكعد الجمسة القادمة.يعمى حضكرىـ كيكدعيـ بعد أف ىـ يشكر ، ك ييئ الباحث الطمبة إلنياء الجمسةي

 الجمسة الحادية جشر:
 رات اآلخرين(نظ) :الجمسة موضوع-أ 

تـ تدريب الطمبة عمى الكعي بانفعاالتيـ كأفكارىـ في المكاقؼ التي تحدث معيـ عند مكاجية يفي ىذه الجمسة 
 التصرؼ السميـ.ك نظرات اآلخريف، مما يؤدم إلى زيادة كعييـ كاستبصارىـ 

 فنيات سيككدرامية كأنشطة تفاعمية.: أسموب الجمسة
 لدكر.المكنكلكج، قمب افنيات الجمسة: 
 .كبسككيت كعصيركراسي كطاكلة  :أدوات الجمسة

مف خبلؿ زيادة كعي الطمبة بانفعاالتيـ كأفكارىـ  نظرات اآلخريفمف خجؿ  التحرر :الجمسة أىداف-ب 
 الشارع كتدريبيـ عمى ميارات التعامؿ مع ىذه المكاقؼ.في عند مقابمة اآلخريف 
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 والتمارين: الفنيات-ج 

 دقيقة 15(: 1النشاط )
 فنياتفي البداية يرحب الباحث بالطمبة كيشكرىـ عمى حضكرىـ ىذه الجمسة، كيطمب منيـ أف يتذكركا ال

استعراضيا بشكؿ سريع، كيقكـ الباحث بالحديث عف جمسة اليـك مع كالتماريف التي نفذت في الجمسة السابقة، 
 .تياف العامة ككيفية التصرؼ لمكاجيكتماريف متعمقة بالمكاقؼ التي تحدث معنا في األماك فنياتب نيا تتضمف 

 (دقيقة )الصنم 21(: 2النشاط )
القياـ بحركات بالكجو الستثارة الشخص المقابؿ ك يطمب الباحث مف الطمبة الكقكؼ عمى شكؿ صفيف متقابميف 

، كبعد االنتياء إثارتياالثبات كعدـ التحرؾ ميما حاكؿ الطرؼ اآلخر  التي عمييامف المجمكعة الثانية، ك 
 نطمب تبديؿ األدكار.

مف خبلؿ  نظرات اآلخريفالتغمب عمى الخجؿ مف  فيبيف الطمبة كتساعدىـ  ان جيد تخمؽ ىذه المعبة تفاعبلن 
 مف المتعة كالفرح. ان فعؿ باإلضافة إلى أنيا تخمؽ جك  ةكعدـ ابداء أية رد االنفعاؿالت مؿ باآلخر كضبط 

 دقيقة. 31(: 3النشاط )
 الدور. الفنية المستخدمة: لعب 

 : استبصار الطالب بذاتو، كتحقيؽ التكافؽ مع اآلخريف، كتعديؿ اتجاىاتو نحكىـ.اليدف
 يطمب الباحث مف الطمبة تمثيؿ المكقؼ اآلتي:

 مكاف عاـ كترل الناس ينظركف إليؾ.في تككف فيو ت كؿ  ان المكقؼ األكؿ: المطمكب منؾ أف تمثؿ دكر 
ثؿ دكر الناس كيبدأ معيـ المكقؼ التمثيمي ")يعطى الطمبة الكقت " يختار الطالب مف أفراد الجماعة مف يم

 الكافي لمتحضير كاالتفاؽ عمى المكقؼ المراد تمثيمو(.
 كخاصةن اإلناث. نظرات اآلخريفالحظ الباحث في ىذه الفنية أف أغمب الطمبة يخشكف 

 دقيقة. 25(: 4النشاط )
 " الفنية المستخدمة: المناجاة العالجية " المونولوج

تاحة الفرصة لمتنفيس :اليدف  كالتطيير االنفعالي. ،التحرر مف الخكؼ، كالقمؽ كا 
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ينظركف إليؾ نظرة اندىاش لمباسؾ أك قصة شعرؾ تحدث بصكت عاؿ  ان ناسأالمكقؼ: أنت في الشارع كترل 
 عف أفكارؾ، كمشاعرؾ، ككؿ ما تفكر فيو، كتقكلو لنفسؾ. 

ه المكاقؼ ىي الخكؼ مف تقييـ الناس ليـ كلمباسيـ كقصة شعرىـ أغمب األفكار التي تراكد الطمبة في ىذ
 باإلضافة إلى خجؿ اإلناث مف نظرات الذككر في الشارع.

 دقائق 5إنياء الجمسة: 
 حدد مكعد الجمسة القادمة.يعمى حضكرىـ كيكدعيـ بعد أف ىـ يشكر ، ك ييئ الباحث الطمبة إلنياء الجمسةي
 

 الجمسة الثانية جشر:
بداء الرأي() :لجمسةا موضوع-أ   المشاركة اإليجابية في الحديث وا 

تـ تدريب الطمبة عمى الكعي بانفعاالتيـ كأفكارىـ في المكاقؼ التي تحدث معيـ عند يفي ىذه الجمسة 
بداء الرأم، مما يؤدم إلى زيادة كعييـ كاستبصارىـ كبالتاليبالمشاركة   .التصرؼ السميـك  الحديث كا 

 يككدرامية كأنشطة تفاعمية.فنيات سأسموب الجمسة: 
 لعب الدكر، قمب الدكر.فنيات الجمسة: 
 كراسي كطاكلة. أدوات الجمسة:

بداء الرأم مف خبلؿ زيادة كعي الطمبة بانفعاالتيـ باإليجابية  المشاركة :الجمسة أىداف-ب   الحديث كا 
 كأفكارىـ عند الحديث كالتدريب عمى ميارات التحدث كاإلصغاء.

 لتمارين:وا الفنيات-ج  
 دقيقة  15(: 1النشاط )

 فنياتفي البداية يرحب الباحث بالطمبة كيشكرىـ عمى حضكرىـ ىذه الجمسة، كيطمب منيـ أف يتذكركا ال
يقكـ الباحث بالحديث عف جمسة اليـك ك استعراضيا بشكؿ سريع، مع كالتماريف التي نفذت في الجمسة السابقة، 

 .تيالمكاقؼ التي تحدث معنا في األماكف العامة ككيفية التصرؼ لمكاجيكتماريف متعمقة با فنياتب نيا تتضمف 
 دقيقة )الحديث معًا( 21(: 2النشاط )

عف مكضكع ييمو كيرغب بالحديث التحدث مف كؿ شخص ك  ،يطمب الباحث مف الطمبة الجمكس بشكؿ ثنائي
دقائؽ،  ةـ الحديث لمدة عشر اآلخر أيضان يتحدث دكف االستماع لبعضيما، كيت نفسو الكقتفي ك  ،عنو لآلخر
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الحديث، كمف ىنا يتـ النقاش  إبافكبعد االنتياء يتـ سؤاؿ كؿ طالب عما فيمو مف اآلخر كىؿ كاف سعيد 
كرشة المكارد ) لو.حكؿ آداب الحديث كميارات اإلصغاء كضركرة أف يتكمـ شخص كاحد كاآلخركف يصغكف 

 بتصرؼ( 209، ص2000العربية،
 .دقيقة 55(: 3النشاط )

 . الفنيات المستخدمة: لعب الدور، قمب الدور
 استبصار الطالب بذاتو، كتحقيؽ التكافؽ مع اآلخريف، كتعديؿ اتجاىاتو نحكىـ. اليدف:

يقكـ الباحث بالشرح أنو اآلف سنقكـ بتمثيؿ مكاقؼ تحدث معنا أثناء حضكر نقاش كحكار حكؿ مكاضيع تيمنا 
 مف خبلؿ فنية لعب الدكر كقمب الدكر. 

بداء  عميؾ تمثيؿ دكر   لموقف األول:ا تككف فيو مع العائمة كيتـ طرح مكضكع ييمؾ كترغب بالمشاركة كا 
 الرأم، كيؼ تتصرؼ   

 "يختار الطالب مف يقـك بدكر األب كاألـ كبقية أفراد العائمة" 
 * عميؾ قمب الدكر كتمثيؿ دكر األب أك األـ*                              

 تار الطالب مف يقكـ بدكره ىك " "يخ         
بداء الرأم، كيؼ  الموقف الثاني: دكران تككف فيو في الصؼ كيتـ طرح مكضكع ييمؾ كترغب بالمشاركة كا 

 تتصرؼ   
 "يختار الطالب مف يقـك بدكر المعمـ كالطبلب "        
 * عميؾ قمب الدكر كتمثيؿ دكر المعمـ، ككيؼ يتصرؼ معؾ في المكقؼ.        

مف استبصارىـ  تمف التفاعؿ بيف الطمبة كزاد ان حظ الباحث تفاعؿ األغمبية مع ىذه الفنية، كخمقت جك ال
بالمكاقؼ التي تحدث معيـ كعممتيـ كيفية التصرؼ، ككاف ىناؾ تفاعؿ أكثر بمكاقؼ قمب الدكر عندما يقـك 

ؼ يككف عند مكاجية ىذه الطالب ب خذ دكر الطرؼ اآلخر )المعمـ(، حيث جعمتو يرل نفسو مف الخارج كي
 المكاقؼ.

 دقائق 5: إنياء الجمسة
 حدد مكعد الجمسة القادمة.يعمى حضكرىـ كيكدعيـ بعد أف ىـ يشكر ، ك ييئ الباحث الطمبة إلنياء الجمسةي



 

)43) 
 

 الجمسة الثالثة جشر:
 )زيادة الثقة بالنفس والمرونة( :الجمسة موضوع -أ 

عاالتيـ كأفكارىـ في أم مكقؼ يحدث معيـ كتحديده، مما تـ تدريب الطمبة عمى الكعي بانفيفي ىذه الجمسة 
 .كالتصرؼ السميـ يؤدم إلى زيادة كعييـ كاستبصارىـ بو،

 فنيات سيككدرامية كأنشطة تفاعمية.أسموب الجمسة: 
 الدكاف السحرم.: فنيات الجمسة
 كباراشكت. ،كطاكلة ،كراسي أدوات الجمسة:

 :الجمسة أىداف -ب 
 كنة كعدـ الخجؿ عند أم مكقؼ كتدريبيـ عمى ميارات التعامؿ مع ىذه المكاقؼ.الثقة بالنفس، المر  زيادة

 والتمارين: فنياتال -ج 
 دقيقة 15(: 1النشاط )

 فنياتفي البداية يرحب الباحث بالطمبة كيشكرىـ عمى حضكرىـ ىذه الجمسة، كيطمب منيـ أف يتذكركا ال
يقكـ الباحث بالحديث عف جمسة اليـك ك  ،شكؿ سريعاستعراضيا ب معكالتماريف التي نفذت في الجمسة السابقة، 

 تيا.كتماريف متعمقة بالمكاقؼ التي تحدث معنا بشكؿ عاـ ككيفية التصرؼ لمكاجي فنياتب نيا تتضمف 
 دقيقة )الباراشوت( 35(: 2النشاط )

شريط  فردية،آلة  ىميمة،"طبؿ"  ط جدان يتكضع المظمة في منتصؼ المكاف المخصص لمنشاط كعمى إيقاع بس
المظمة كبمكاجية مركز الدائرة كىـ ينخرطكف في أنشطة  لمكصكؿ إلىيستمقي الطمبة عمى بطكنيـ  مسجؿ،

تفاعمية متنكعة مثؿ محاكلة الكصكؿ لبعضيـ البعض، الطرؽ عمى األرض بنعكمة أك بصكت عاؿ أك 
 التكاصؿ العياني مع كؿ أفراد المجمكعة. 

 بالتكافؽ مع الحركة: ىاؤ فيما يمي مثاؿ عمى كممات يمكف غنا
)انزلؽ عمى األرض، أري  رأسي ببل صكت. بطني تحت، الشمس تطمع، أفت  عيني، أنظر لمجميع حكلي 

 أرفع يدم ألكركر السماء، المطر ييبط لؤلسفؿ يكركر بمطؼ كيحدث صكتان عاليان(
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ركاتو لبلنتقاؿ إلى حالة عندما يتحقؽ االنسجاـ في حالة االستمقاء، يرشد الباحث أفراد المجمكعة بصكتو كح
بافالجمكس،  الجمكس يستمر األطفاؿ في التفاعؿ كالتركيز عمى بعضيـ البعض بطريقة تناغمية مثؿ: )مد  كا 

 .ميمؾ، اضرب بقدمؾ األرض إيقاعان(أصبع قدمؾ باتجاه اآلخر، ىز جانبؾ مع جانب ز 
 الحركات:كالكممات المقترحة التالية يمكف أف تترافؽ مع 

 لشجرة مد قدمؾ خارجان، ىز أصابع قدميؾ، ضـ أصابعؾ إلييـ، كف مستديران كالشمس. طكيبلن كا
 طر نحك األسفؿ بيدكء كأحدث صكتان عاليان. 

 األيدم عالية جاىزة لتيز كتيز كتيز ثـ تتكقؼ 
 األيدم مغمقة كتتحرؾ دائريان مرة كمرة كمرة ثـ تفت  

 طر نحك األرض كأحدث صكتان عاليان.
مف الطمبة أف يحكلكا المكف الذم يجمسكف عميو مف المظمة إلى طبؿ كاف يعزفكا معان المحف  يطمب الباحث

عدة  4-3-2-1)الذم يضعو أك يختاره الباحث( كيصمـ القائد لحنان مف خبلؿ التصفيؽ كالعد مع المكسيقى 
 مرات لتشجيع الطمبة عمى االنضماـ إليو.

 ة:كينشد أثناء تحريؾ الباحث ليديو عبر المظم
 بيدكء، بيدكء، بيدكء، بيدكء

 مرات: 4كعندما يحرؾ الطمبة أيدييـ مع القائد يبدأ ىك بالكممات التالية كيعيد كؿ سطر 
 تحت، تحت، عمى األرض
 تحت، تحت، صفقة، صفقة

 ر، دكر، دكر، دكر )ببطء(دك 
 دكر، دكر، دكر، دكر، دكر، دكر، دكر، دكر، دكر، دكر، )بسرعة كضعؼ الكقت(

 (بتصرؼ22، ص2002، كآخركف مكيو) المكسيقى.قاطع كميا مرتيف حتى تتكقؼ تكرر الم
 دعمؽ ىذا النشاط االنسجاـ بيف أفراد المجمكعة كرسخ الشعكر باألمف لدييـ كرسـ الحدكد مف خبلؿ النغـ كيع

بير عف استخداـ الباراشكت مف أىـ أنشطة الدعـ النفسي لككنو يشعر الطمبة ب نيـ في مكاف آمف كمساحة لمتع
 مشاعرىـ كتفريغ انفعاالتيـ بطرؽ ابداعية.

 دقيقة. 45(: 3النشاط )
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 الفنية المستخدمة: الدكان السحري 
: التخفيؼ مف حدة الخجؿ، كزيادة القدرة عمى مكاجيتو كالكصكؿ إلى حمكؿ لممشكبلت في أم مكقؼ اليدف

 قد يكاجيو الطالب. 
اآلخر  كاحدان تمكلعينة بتمثيؿ دكر المشترم يدخؿ أفراد الجماعة يقكـ الباحث بدكر البائع كيقكـ أحد أفراد ا  

 إلى الدكاف المتخيؿ يطمب مف البائع تحقيؽ أمنية أك طمكح أك حمـ. 
 ان شاىد شخصقد يطمب البائع مف الطالب مقابؿ تحقيؽ أمنيتو أف يتخيؿ نفسو في الشارع ك  :الموقف األول

 بو أك يحبو كيرغب الحديث معو. ان معجب
يطمب فيو البائع مف الطالب أف يتخيؿ نفسو داخؿ إحدل الكافتيريات كتجمس مع زمبلئؾ  موقف الثاني:ال

 كتتناقش مع زمبلئؾ بما تريدكف طمبو كمف ثـ تقـك أنت بالطمب مف الكرسكف ما اتفقتكا عميو.
يتحدثكف عف يـ عمتمف التفاعؿ بيف الطمبة كج ان خمقت جك قد الحظ الباحث تفاعؿ األغمبية مع ىذه الفنية، ك 

التي تثير الخجؿ لدييـ بشكؿ عاـ بمكاقؼ لـ يتـ الحديث عنيا سابقان، ككانت أغمب أمنياتيـ ىي  الحاالت
مكانيةالقدرة عمى التعامؿ مع اآلخريف بشكؿ مري ، ك الرغبة بالتخمص مف الخجؿ، ك زيادة الثقة بالنفس،   كا 

 التعبير عف مشاعرىـ لمف يحبكف.
 دقائق 5إنياء الجمسة: 

 حدد مكعد الجمسة القادمة.يعمى حضكرىـ كيكدعيـ بعد أف ىـ يشكر ، ك ييئ الباحث الطمبة إلنياء الجمسةي
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 الجمسة الرابعة جشر:

 )مواقف أخرى( :الجمسة موضوع -أ 
تـ تدريب الطمبة عمى الكعي بانفعاالتيـ كأفكارىـ في أم مكقؼ يحدث معيـ كتحديده، مما يفي ىذه الجمسة 

 التصرؼ السميـ.ك ادة كعييـ كاستبصارىـ بو، يؤدم إلى زي
 فنيات سيككدرامية كأنشطة تفاعمية.: أسموب الجمسة
 الدكر. لعب-الكرسي الخالي  فنيات الجمسة:
 .كرؽ أبيض، أقبلـ شمع زيتيك  ،كطاكلة ،كراسي أدوات الجمسة:

ؿ بالجمسات مف الخجؿ في المكاقؼ التي لـ يتـ التخفيؼ منيا مف قب التخفيؼ :الجمسة أىداف -ب 
 السابقة.

 والتمارين: فنياتال -ج 
 دقيقة 15(: 1النشاط )

 فنياتفي البداية يرحب الباحث بالطمبة كيشكرىـ عمى حضكرىـ ىذه الجمسة، كيطمب منيـ أف يتذكركا ال
الحديث عف جمسة اليـك ب نيا تتضمف ك ، استعراضيا بشكؿ سريع معكالتماريف التي نفذت في الجمسة السابقة، 

 .تياتماريف متعمقة بالمكاقؼ التي تحدث معنا بشكؿ عاـ ككيفية التصرؼ لمكاجيك  فنيات
 (.دقيقة )العرفاف كاليكميات 25(: 2النشاط )

أثناء سيره حكؿ الدائرة بالتعبير لفظيان أك بالحركة عف شيء كاحد يشعر تجاىو بالعرفاف عضك في يقكـ كؿ 
كؿ شخص قد  ألفصاغ بصيغة الحاضر " أنا ممنكف كاالمتناف. كيمكف لمباحث أف يبدأ ب عطاء مثاؿ م

 ةحضر معنا اليكـ، أنني تناكلت إفطارا جيدان ... الخ". كينبغي عدـ تفسير العبارة أك الحركة أك تقييميا ب ي
 (بتصرؼ44، ص2002، كآخركف مكيو).طريقة. 

عف  التعبيرد يختار الطالب أقرانو. كق وىذا النشاط الجماعي يتي  لمطالب االستماع كالمصادقة عمى ما يقكل
 نفسو عف طريؽ اليكميات كتابة أك رسمان بما يسم  لو بخصكصية التعبير مع إبقاء التشارؾ اختياريان. 
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 دقيقة. 35(: 3النشاط )
  الكرسي الخاليالفنية المستخدمة: 

شخاص الذيف مف خبلؿ التعبير عف كؿ المشاعر كاألفكار تجاه أحد األ: التخفيؼ مف حدة الخجؿ، اليدف
 يتـ تخيميـ جالسيف عمى الكرسي كىذا ما يساعد عمى عممية التنفيس االنفعالي.

تخيؿ شخص ما يجمس أمامنا كنرغب بتكصيؿ رسالة لو كلكننا نخجؿ يقكـ الباحث بالشرح أنو اآلف سنقكـ ب
   مف مكاجيتو.

سات السابقة أك ما زالكا يخشكف يقكـ الطمبة باختيار مف يرغبكف مف األشخاص الذيف لـ يتـ ذكرىـ بالجم
مكاجيتيـ كيقكمكف بتخمييـ عمى الكرسي الفارغ المكضكع أماميـ كيبدؤكا بالتعبير بشكؿ حر عما يخطر 

 بباليـ.
الحظ الباحث تفاعؿ الطمبة مع ىذه الفنية كرغبتيـ بتكجيو رسائؿ لذكم السمطة كباألخص الكالديف 

تطيعكا مكاجيتيـ بيا كلكنيا تركت أثران كبيران فييـ، بعضيا كانت كاألصدقاء، عف أمكر تتعمؽ بمكاقؼ لـ يس
 أخطاء ارتكبكىا كشعركا بالذنب حكليا، كبعضيا اآلخر متعمؽ حكؿ سكء فيـ حدث بينيـ.   

 دقيقة. 25(: 4النشاط )
 الفنيات المستخدمة: لعب الدور. 

 يؿ اتجاىاتو نحكىـ.استبصار الطالب بذاتو، كتحقيؽ التكافؽ مع اآلخريف، كتعد :اليدف
أثناء حضكر حفمة مف خبلؿ فنية لعب في يقكـ الباحث بالشرح أنو اآلف سنقكـ بتمثيؿ مكاقؼ تحدث معنا 

 الدكر. 
عميؾ تمثيؿ دكران تككف فيو مع العائمة في حفمة كترغب بالمشاركة بالرقص مع أحد األقارب،  الموقف األول:
 كيؼ تتصرؼ   

 ر الشخص المقرب كبقية أفراد العائمة" "يختار الطالب مف يقـك بدك 
 دقائق 5إنياء الجمسة:  
 حدد مكعد الجمسة القادمة.يعمى حضكرىـ كيكدعيـ بعد أف ىـ يشكر ، ك ييئ الباحث الطمبة إلنياء الجمسةي

 الجمسة الخامسة جشر:
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 )تقييم نيائي( :الجمسة موضوع -أ 
 مسات السابقة.في ىذه الجمسة تـ الكقكؼ عمى أىـ ما تعممو الطمبة في الج

 فنيات سيككدرامية كأنشطة تفاعمية.أسموب الجمسة: 
 حكار كمناقشة.-رسـ : فنيات الجمسة
 .كرؽ أبيض، أقبلـ شمع زيتيك ، كطاكلة ،كراسي أدوات الجمسة:

 :الجمسة أىداف -ب 
 .تخفيؼ حدة الخجؿ لدييـ ناحية تقييـ البرنامج كمعرفة مدل أثره عمى الطمبة مف

 :األنشطة والتمارين  -ج 
 دقيقة 15(: 1النشاط )

 فنياتفي البداية يرحب الباحث بالطمبة كيشكرىـ عمى حضكرىـ ىذه الجمسة، كيطمب منيـ أف يتذكركا ال
الحديث عف جمسة اليكـ ب نيا الجمسة ك باستعراضيا بشكؿ سريع،  معكالتماريف التي نفذت في الجمسة السابقة، 

 ة األثر الذم تركو لدييـالنيائية كسيتـ تقييـ البرنامج مف خبلؿ معرف
 (.دقيقة )الرسـ 35(: 2النشاط )

يقكـ الباحث بتكزيع أكراؽ بيضاء كألكاف عمى الطمبة، كيطمب منيـ أف يرسمكا أنفسيـ قبؿ الجمسة كبعدىا 
بالشكؿ الذم يرغبكف بو، بحيث يتـ التركيز عمى الفكرة كليس عمى الجانب الفني لمرسمة، كيقكـ كؿ طالب 

 الجميع بالحديث عما رسمو، كما تركو ىذا البرنامج مف أثر.بعد انتياء 
كانت جميع الرسمات معبرة عف الفرؽ الذم أحدثو البرنامج بالطمبة مف حيث القدرة عمى التفاعؿ االجتماعي 
كاكتساب الميارات االجتماعية البلزمة لنجاحو، كما تركو البرنامج مف أثر عمى حياتيـ الشخصية كالدراسية، 

 يؤكد نجاح البرنامج.كىذا 
 دقيقة 45حكار كمناقشة  (:3النشاط )

 ياتـ فت  حكار كنقاش حكؿ الجمسات كماتـ االستفادة منو خبلليا، كأىـ التغيرات التي طرأت عمى الطمبة خبلل
، فيما بينيـ كتنفيذ مجمكعة مف األنشطة ككاف ىناؾ رغبة لدل الطمبة ب ف يككف ىناؾ لقاءات دكرية

 االجتماعية.
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 ساعتاف )نزىة في الحديقة( 
تـ االتفاؽ مع الطمبة أف تككف ىناؾ نزىة في نياية البرنامج إلى الحديقة العامة، كتـ االتفاؽ عمى أف تككف 
ىناؾ مشاركة مف الجميع بتحضير كؿ ما يمـز مف طعاـ كشراب، كمستمزمات أخرل، تـ خبلؿ ىذه النزىة 

جراء التقييـ البعدم، كاالتفاؽ عمى مجمكعة مف األلعاب كاألنشطة، باإلضافة إل ى تناكؿ الطعاـ كالشراب، كا 
 مكعد إلجراء التقييـ المؤجؿ.

ألىـ  ان كمبلحظ ان الحظ الباحث تفاعؿ المجمكعة مع بعضيا بشكؿ كبير خبلؿ ىذه النزىة، ككاف دكره مراقب
سكاءن مف ية الجمسات كنيايتيا أثناء البرنامج، حيث كاف الفرؽ كاضحان بيف بدافي الميارات التي تـ اكتسابيا 
غير المفظي، أك مف خبلؿ القدرة عمى التعبير عف المشاعر كالمشاركة بالحديث خبلؿ التفاعؿ المفظي ك 

كاآلراء كالتغمب عمى أغمب مظاىر الخجؿ، كىذا ما انعكس ارتياحان لدل الباحث حكؿ فاعمية البرنامج الذم 
 تـ كضعيا لمبرنامج. يؤكد تحقيؽ األىداؼ التي مماجرل تطبيقو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

)50) 
 

 (6الممحق رقم )
 موافقة فرع طالئع البعث بحماه

 
 



 

)51) 
 

 (7الممحق رقم )

 صور لبعض األنشطة خالل جمسات البرنامج
 

  

  
 



 

)52) 
 

 (8الممحق رقم )

 نماذج من تقارير ذاتية
خجؿ شديد، حصمت عمى ( سنة ترتيبيا الثالثة بيف أخكاتيا األربع تعاني مف 15الطالبة س. ع عمرىا )

( في القياس البعدم تقكؿ ىي أنيا ال تستطيع إقامة عبلقات 77( في القياس القبمي ك)102عبلمة )
اجتماعية جيدة، فيي تنحرج مف أم مكقؼ كتظير عمييا عبلمات االحمرار كتشعر بالرجفة أثناء الحديث مع 

 اآلخريف.
كلة جدان، ال تتكمـ بالصؼ، عبلماتيا في الفحص الشفيي كتقكؿ المرشدة النفسية في المدرسة عنيا ب نيا خج

ضعيفة بسبب عدـ قدرتيا عمى التعبير بشكؿ جيد، مع أنيا حافظة جيدة لدركسيا، كعبلماتيا الكتابية جيدة، 
 .عبلقاتيا مع زميبلتيا لدييا صديقة كحيدة فقط كال تتفاعؿ مع باقي زميبلتيا

ت بشكؿ جيد كأصبحت أكثر اجتماعية كقادرة عمى فت  حديث بعد أف حضرت الجمسات: قالت ب نيا تحسن
مع اآلخريف كىذا ما كانت تعاني منو قبؿ الجمسات، عبلماتيا في الفحص الشفيي تحسنت، عبلقاتيا بالبيت 

 كالجيراف أصبحت أفضؿ، أصبحت قادرة عمى التعبير عف مشاعرم بشكؿ أفضؿ.
ر مممكس لدييا فيي أصبحت متحدثةػ، ال ترتبؾ أثناء رأم المرشدة النفسية بعد الجمسات: الحظت تغيي
 .الحديث كما كانت سابقان تفاعميا مع زمبلئيا أفضؿ

( في 99( سنة ترتيبيا الثاني في العائمة يعاني مف خجؿ شديد، حصؿ عمى عبلمة )15الطالبة ع. ـ عمره )
جتماعية، كيرتبؾ كيشعر بحشرجة ( في القياس البعدم يقكؿ ىك أنو يخجؿ بالمكاقؼ اال61القياس القبمي ك)

 بصكتو أثناء حديثو مع الغرباء.
كيقكؿ المرشد النفسي في المدرسة عنو ب نو خجكؿ جدان، ال يتفاعؿ مع معمميو كزمبلئو بالصؼ عبلماتو في 
الفحص الشفيي ضعيفة بسبب عدـ قدرتو عمى التعبير بشكؿ جيد، مع أنو يدرس جيدان في البيت، كعبلماتو 

 جيدة، عبلقاتو مع زمبلئو بالمدرسة محدكدة. الكتابية
بعد أف حضر الجمسات: قاؿ ب نو أصب  أكثر ثقة بنفسو كقادر عمى الحديث بطبلقة أكثر مف السابؽ، كب نو 
تغمب عمى مخاكفو السابقة، كأصب  أكثر سعادةن بعبلقاتو مع زمبلئو بالصؼ، كتحسنت عبلماتو في الفحص 

 الشفيي.
بعد الجمسات: الحظت تغيير مممكس لديو مف خبلؿ الثقة بالنفس كالقدرة عمى التعبير رأم المرشد النفسي 

 سكاءن عف مشاعره اإليجابية أك السمبية.
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The Effectiveness of psychodrama Group Counseling Program to Reduce the 

Shyness in The adolescents 

 Field Study for Sample of first grade of secondary school in Salamieh town. 

Most of people suffer from shyness, this psychological problem controls over the 

person who suffers from these problems to an extent that it kills its skills, and it 

makes its social behavior less productive and effective. This requires helping this 

person to get out of this disorder .  As a result of this, there is an insistent need to 

search for instructive method that fits the nature of teenagers and which goes with the 

problem of shyness in order to reduce the effect of this problem. This method is 

embodied in psychodrama, So that, the researcher presents the theme: Effectiveness 

of the collective Instructive program in psychodrama to reduce the effect of shyness 

of teenagers.  

  

The current study included six chapters dealing with each chapter including the 

following: 

The first chapter deals with Study Methodology 

1- The problem of the study, its Justifications: 

Through the facts that the researcher reviews regarding the effects of the shyness on 

the teenagers’ adaptation and the level of its spread, in addition to the scarcity of 

studies that addressed setting up instructive therapeutic programs for the shyness at 

the Arab level in general, and at the local level in particular, so, the researcher 

believes that there is a necessity to establish a collective Instructive program in 

psychodrama to alleviate shyness of teenagers. As the Psychodrama has benefits in 

the treatment of shyness and has flexibility. Therefore the issue of the study focuses 

on the following question: What is the effectiveness of a group counseling 

program in psychodrama to reduce the shyness of teenagers?  
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2- The importance of the study: 

This study is important because of the following points: 

- The results of the study proved the effectiveness of psychodrama in reducing 

shyness .So, it has role in solving this problem. 

- There is not any local study that has discussed psychodrama except one 

(Humera, 2011) that focused on the role of theatres in reducing the aggressive 

behavior of Kindergarten’s child (according to the researcher’s knowledge). 

- There is not any Arabic or foreign study that focused on psychodrama with its 

techniques and integrates it with interactive collective activities to reduce the 

shyness. 

- Enriching subject which is rare in the library of Syrian universities. 

-Addressing an important stage in the life of an individual, adolescence” which most 

of the studies and research emphasize on the importance of this stage in the life of 

the individual. 

-Study the effectiveness of a pilot program in psychodrama to reduce the effects of 

shyness among Syrians teenagers, where there is only one study (Humera, 2011) 

which dealt with the role of theater in reducing aggressive behavior of kindergarten 

children - to the best knowledge of the researcher  

3- Objectives of the study: The current study aims to: 

Establish group Counseling program in psychodrama to reduce shyness of teenagers. 

- clarifying the effectiveness of group counseling program in psychodrama to reduce 

shyness of teenagers in Salamieh town. 

-Alleviation shyness of teenagers. 
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4- The study hypotheses: 

1. There are not statistically significant differences between the average scores of the 

individuals of the experimental group before the implementation of the counseling 

program and the average scores of the individuals of the control groups after the 

implementation on a scale of shyness.  

2. There are not statistically significant differences between the average scores of the 

individuals of the experimental group and the average scores of the individuals of 

the control group after applying the consoling program on a scale of shyness.  

3. There are not statistically significant differences between the average scores of the 

individuals of the experimental group after the implementation of the counseling 

program and their average scores in the differed measurement on a scale of shyness  

4. There are not statistically significant differences in average scores of the 

individuals of the experimental group and the average scores of the control group in 

the differed measurement on a scale of shyness. 

5. There are not statistically significant differences between males and females as for 

the extent of impact of the program. 

The Second Chapter: addresses the concept of shyness- Some changes that are 

related to the shyness -shyness types - features of shy person - the components of 

shyness - explanatory theories of shyness 

the concept of psychodrama - the principles and concepts upon which the 

psychodrama lies - the elements of psychodrama - psychodrama techniques – the 

relationship between Psychodrama  and social drama -usage of psychodrama - the 

advantages of using psychodrama - stages of psychodrama treatment  
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The third Chapter: addresses the previous studies where they were divided into 

studies that dealt with psychodrama (Arab and foreign) - studies dealt with shyness 

(Arab and foreign) - studies dealt with psychodrama and shyness (Arab and 

foreign).-commentary on the previous studies- what distinguishes the current study 

from the previous ones 

The fourth chapter: includes study methodology and procedures, as well as a 

comprehensive description of the sample and the selected conditions and 

homogeneity, as well as tools that have been used in order to answer the hypotheses 

of the study and the statistical methods used in processing the results 

Methodology of the study: the researcher depended on semi experimental 

approach. 

Constituency of the study: The study constituency consists of all first-grade 

students in public secondary schools of Salamieh city, a province of Hama's (1188) 

students. 

The Sample of study: Was consisted of (13) students from first-grade students in 

secondary school of Salamieh town, has been divided into two parts: a pilot sample 

and a controlled sample. 

Study tools: the researcher has used a measure of shyness diagnosis prepared by  

Zainab Shakir Mahmoud and Samira Abdullah Kurdi (2012), as well as the 

counseling program on Psychodrama consists of (15) sessions and groups of 

collective activities prepared by the researcher. 

The fifth Chapter:  addresses the results of the study and its interpretation in the 

light of previous studies and theoretical framework. 

The most important results of the study: 



 

V 
 

1. There are statistic significant differences between the average scores of the 

individuals of experimental group before and after the implementation of the 

counseling program on a scale of shyness.  

2. There are significant differences between the average scores of the individuals 

of the experimental group and the average scores of the individuals of the 

control group after implementing the counseling program on a scale of 

shyness. 

3. There are not significant differences between the average scores of the 

individuals of the experimental group after the implementation  and their 

average scores in the deferred measurement on a scale of shyness 

4. There are statistically significant differences between the average scores of the 

individuals of the control group before and after implementing the program on 

a scale of shyness.  

5. There are statistically significant differences between males and 

females as for the extent of impact of the program. 
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