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ملخص: 
هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على فاعلية برنامج قائم على 
الدراما العالجية يف حت�سني مفهوم الذات لدى الأطفال املعاقني 
ب�رصيًا، وقد تاألفت عينة الدرا�سة من )30( طفال وطفلة من ذوي 
للمكفوفني  اأّم مكتوم  ابن  اهلل  الب�رصية، يف مدر�سة عبد  الإعاقة 
اأية  من  يعانون  ل  ممن  ق�سدّية  بطريقة  اختريوا  عّمان،  مبدينة 
جمموعتني:  اىل  توزيعهم  ومت  الب�رص،  كف  �سوى  اأخرى  اإعاقة 
واإناث،  ذكورا   )15( اأفرادها  وعدد  التجريبية،  املجموعة 
ابطة وعدد اأفرادها )15( ذكورا واإناثا، وقد طبق  املجموعة ال�سّ
 )Piers- Harris( على اأفراد املجموعتني مقيا�س بري�س- هار�س
ملفهوم الذات، وطبق الربنامج القائم على الدراما العالجية على 
فتلقت  ال�سابطة  املجموعة  اأما  فقط،  التجريبية  املجموعة  اأفراد 
جل�سات  �سكل  على  الربنامج  بناء  مت  حيث  التقليدي،  الربنامج 
اإر�سادّية عالجّية، بلغ عددها )12( جل�سة، تراوحت كل جل�سة ما 

بني )40 - 45( دقيقة. 
واأ�صفر حتليل البيانات اإح�صائيا عن النتائج التالية: - 

1 . )a = 0.05( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى
التجريبية  املجموعتني  اأطفال  درجات  متو�سطات  بني 
وال�سابطة على مقيا�س مفهوم الذات بعد تطبيق الربنامج 

القائم على الدراما العالجية ل�سالح املجموعة التجريبية.
م�ستوى . 2 عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم 

والإناث يف  الذكور  )a = 0.05( بني متو�سطات درجات 
املجموعة التجريبّية على مقيا�س مفهوم الذات بعد تطبيق 

الربنامج القائم على الدراما العالجية.
م�ستوى . 3 عند  اإح�سائّية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم 

الب�رص  كّف  ذوي  درجات  متو�سطات  بني   )a = 0.05(
على  التجريبّية  املجموعة  يف  الب�رص  و�سعاف  الكلي 
على  القائم  الربنامج  تطبيق  بعد  الذات  مفهوم  مقيا�س 

الدراما العالجّية

The Effect of therapeutic drama program in im-
proving self- concept among visually impaired 

children

Abstract: 

The study aimed at identifying the effect of 
therapeutic drama program in improving self- 
concept among visually impaired children. The 
sample of study consisted of (30) visually impaired 
children, in Abdullah ibn Umm Maktum School 
for the blind in Amman. They were distributed in 
purpose into two groups equally, one experimental 
(15) male and female and (15) male and female is 
control ,

The scale of (Piers- Harris) to the self- concept, 
was applied on the two groups, the training program 
of the therapeutic drama was applied only on the 
experimental group members, while the control 
group members received the traditional program. 
The training program was applied in (12) a session, 
ranged between (40- 45) minutes. 

The study showed the following
1. There are statistically significant differences 

at level (a=0.05) between the mean scores 
of the experimental group and control group 
on the scale in its sub- areas in favor of the 
experimental group after applying the program. 

2. There are no statistical interaction at level 
(a =0.05) between the mean scores of the 
experimental group and control group on the 
scale and child sex after applying the program. 

3. There are no statistical interaction at level 
(a =0.05) between the mean scores of the 
experimental group and control group on the 
scale and Degree of disability totally blind and 
low vision) after applying the program. ) 
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مقدمة: 
ومن  الفرد،  �سخ�سّية  يف  الزاوية  حجر  الذات  مفهوم  يعّد 
اأهم اأبعادها التي توؤّثر يف �سلوكّيات الفرد، وت�رصفاته، فمفهوم 
الّذات هو الذي يوّجه اأفعال الفرد يف املواقف املختلفة. لذا فقد 
لها،  حموًرا  الذات  مفهوم  من  النف�سّية  الّدرا�سات  معظم  اتخذت 
الّن�سق  وهذا  اخلربة،  من  معا�ًسا  ن�سًقا  متّثل  الّذات  اأّن  باعتبار 
اخلرباتي هو ما يجعل للحياة دللة بالّن�سبة للفرد )عبد العال، 
اأن   )2004( وعلي  احلوراين  يرى  ذاته  ال�ّسياق  ويف   .)2007
باهتمام  حظيت  التي  الأ�سا�سّية  املفاهيم  من  الذات  مفهوم 
بناء  يف  اأ�سا�سّي  دور  من  له  ملا  النف�س،  وعلماء  الدار�سني 
مفهوم  لأن  لفهمها،  املرجعّي  الإطار  يعّد  وبذلك  ال�سخ�سّية، 
�ّسلوك  فهم  عب  ال�سّ فمن  الإن�سايّن؛  لل�سلوك  ومنّظم  موّجه  الذات 

الفرد والتنبوؤ به دون معرفة الذات. 
وي�سري ال�رصيف )2012( اإىل اأن مفهوم الذات يتعلق ب�سورة 
والعقلية  اجل�سدية  اجلوانب  خمتلف  يف  نف�سه  عن  املدركة  الفرد 
واجتاهات  اأفكار  من  يحمله  وما  والجتماعية،  والنفعالية 
وم�ساعر نحو نف�سه مبختلف هذه اجلوانب. فمفهوم الذات يتكون 
الفرد  نظرة  اأهمها  العوامل،  من  العديد  وت�سابك  لتفاعل  نتيجة 
اخلا�سة لذاته، ونظرة الآخرين للفرد، وتقديرهم له وانطباعاتهم 
نحوه )ال�سيخ، 2003(. وينق�سم مفهوم الذات وفقًا )لروجرز( اإىل 
الفرد  بل  تقُّ وهو  للذات،  اإيجابي  مفهوم  هما:  اأ�سا�سيني،  نوعيني 
لذاته، والقيام ب�سلوك يتنا�سب مع نظرته الإيجابية، فالأ�سخا�س 
التوافق  من  يتمكنون  ذواتهم  اإىل  اإيجابية  نظرة  لديهم  الذين 
الجتماعي. ومفهوم �سلبي للذات، وهو تكوين نظرة �سلبية للذات، 
فئة  يف  فت�سفه  النف�سي،  اأو  الجتماعي  التوافق  �سوء  اإىل  توؤدي 
غري الأ�سوياء )الأ�سول، 1982(، حيث ت�سري عقل )2009( اإىل اأن 
درجة ال�سعور بالأمن والطماأنينة النف�سية تزداد عند الأفراد كلما 
اخلطر  م�ساعر  وتزداد  اإيجابية،  اأكرث  الذات  عن  املفاهيم  كانت 
والتهديد والقلق عند الأفراد الذين يعانون من مفاهيم �سلبية عن 

ذواتهم. 
الطفولة؛  مرحلة  يف  الذات  مفهوم  بتنمية  الهتماُم  ياأتي 
ملا  وتر�سمها،  ال�سخ�سّية  مالمح  تكّون  التي  املرحلة  كونها 
امليول  تنمو  املرحلة  تلك  ففي  م�ستقباًل،  الفرد  عليه  �سيكون 
التي من خاللها يتحدد م�سار  القيم واملهارات  وتتطّور وتتكّون 
ا )Sattler, 2000(، ويف هذا  ا واجتماعيًّ ا ونف�سيًّ منو الطفل ج�سميًّ
ال�سياق ي�سّلم كثري من اأ�سحاب نظريات ال�سخ�سّية باأهمّية تكوين 
هذه  على  الّتاأكيد  يف  وي�ساركهم  لذاته،  اإيجابّي  ملفهوم  الطفل 
الأهمّية العديد من علماء النف�س الجتماعيني؛ بحيث ت�سري كثري 
اأهمية  اإىل  ال�سدد  هذا  يف  اأجريت  التي  ودرا�ساتهم  بحوثهم  من 
وفعاليته  النف�سّية  الطفل  ل�سحة  الإيجابي  الذات  مفهوم  تكوين 

 .)March, 1989( الجتماعية
ب�سكل عام،  الأطفال املعاقني  لدى  الذات  ويكت�سب مفهوم 
مفهوم  ُيّكن  اإذ  بالغة،  اأهمية  خا�س  ب�سكل  ب�رصًيا  واملعاقني 

الذات الإيجابي الطفل من حتمل نتائج الإعاقة، وُيكّون له وجهة 
نظر اإيجابية للحياة، بينما مفهوم الذات ال�سلبّي يوؤّثر على �سحته 
الذات.  احرتام  بانخفا�س  تتعلق  نتائج  وله  والعقلّية،  الّطبيعّية 
لدى  الذات  مفهوم  اأهمية  على   )Forteza, 2002( فورتزا  ويوؤكد 
الطفل الكفيف بالقول: اإن اجلانب الأكرث اأهمية من الطفل الكفيف 
نف�سه  لريى  الطفل  يتعلم  التي  الطريقة  واأن  الذاتي،  مفهومه  هو 
وال�سعادة  والإجناز  امل�ستقبلية،  طموحاته  على  هائل  تاأثري  لها 

ال�سخ�سية. 
ومن خالل ا�ستعرا�س نتائج الدرا�سات التي تناولت مفهوم 
 )2012( وال�سوارب  عواد  وجد  ب�رصًيا  املعاقني  لدى  الذات 
الّذات،  مفهوم  يف  تدنًيا  يعانون  ب�رصًيا  املعوقني  الأطفال  اأّن 
يف  وق�سوًرا  القلق،  م�ستوى  يف  وارتفاًعا  الجتماعي،  والّن�سج 
بالإ�سافة  املب�رصين.  من  بذويهم  مقارنة  الجتماعية  الكفاية 
التي ترفع م�ستوى  العجز والدونّية  اأّنهم يعانون من م�ساعر  اإىل 
الذي  باخلجل  والإح�سا�س  الآخرين،  على  امل�رصف  العتماد 
يرجع اإىل الإح�سا�س باأن الإعاقة لها دور كبري يف ت�سويه �سورة 
الآخرين  اإخفاءها بالبتعاد عن  الوجه، فيحاول املعاق ب�رصيا 
فيليب  يركز  ال�سياق  هذا  ويف   .)2005 القادر،  )عبد  والنطواء 
املعاقني  نحو  ال�سلبية  الآخرين  نظرة  اأّن  على   )Philip, 2005(
ب�رصًيا ت�سعرهم بالعزلة، وهو ما يتحول اإىل اجتاه �سلبي للمعاق 
من  يعاين  ل  ب�رصيًا  املعاق  فالطفل  الآخرين،  ونحو  ذاته،  نحو 
الآخرين،  مع  الجتماعي  تفاعله  خالل  من  اإل  باحلرمان  �سعور 
الآخرين  م�ساعر  مالحظة  على  قدرته  نق�س  اإىل  يرجع  وهذا 
التفاعل  تعزيز  اأهمّية  على   )2012( علي  يوؤكد  لذلك  وفهمها، 
الجتماعّي لدى الطفل املعاق، وذلك ل�سمان بناء مفهوم اإيجابي 
للذات وتطوير ال�سخ�سية ب�سكل �سليم. حيث ت�سري الدرا�سات اإىل اأن 
الق�سور يف �سخ�سية الطفل املعاق والنخفا�س يف مفهوم الذات 
لديه يعود يف ق�سم كبري منه اإىل نق�س اخلربات الناجحة التي ير 
الذات  مفهوم  لنمو  �رصورية  الناجحة  اخلربات  تعترب  حيث  بها، 
ال�سوارب  ذكرته  ما  مع  ين�سجم  وهذا   ،)2009 )عقل،  الإيجابي 
)2005( من اأن تاأثري الإعاقة الب�رصية يف اإدراك الإن�سان لذاته 
هو تاأثري موؤّقت، ويكن التقليل من اآثاره ال�سلبية عن طريق تعامل 
البيئة املحيطة مع املعاقني ب�رصًيا، اإذ ُيعزى الفتقار اإىل الثقة 
بالذات و�سوء التكيف لديهم لعدم كفاية تفاعلهم مع املب�رصين، 
ولجتاهات املب�رصين نحوهم، وبالتايل من ال�رصوري م�ساعدة 
فاقد الب�رص على تقبل فقدان الب�رص، وتقبل نف�سه كمعاق ب�رصيا، 
�سعيدة  حياة  يعي�س  اأن  على  قادر  باأنه  لديه  القناعة  وتر�سيخ 
الالزمة  والأدوات  واملعارف  املهارات  اكت�ساب  وعلى  وطبيعية 

لال�ستقالل الذاتي وامل�ساواة مع الآخرين. 
العون  يد  مّد  اإىل  يحتاجون  ب�رصًيا  املعاقني  الأطفال  اإن 
وذلك  لديهم،  الذات  مفهوم  حت�سني  اأجل  من  وامل�ساعدة  اإليهم 
ا�ستثمار  على  ت�ساعد  التي  املالئمة  الظروف  توفري  خالل  من 
طاقاتهم، وما ي�سعرهم باأهميتهم ب�سفتهم ب�رص لهم حق احلياة 
 )2012( وال�سوارب  عواد  ذكر  املجال  الذات، ويف هذا  وحتقيق 
املعاقني  واملراهقني  الأطفال  لرعاية  الدولية  املنظمة  اأن 
التعليمّية  ال�سرتاتيجّيات  با�ستخدام  اأو�ست  ب�رصًيا  �سمعًيا- 
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التي تلّبي احتياجات هوؤلء املعوقنّي، ومبا يكفل تنمية مهارات 
التوا�سل مع الآخرين، ودعم ال�سلوك الإيجابي، وتنمية مهارات 
والعتماد  وال�ستقاللية  الذات،  وحماية  الجتماعي،  التفاعل 
الإيجابي.  الذات  مفهوم  تنمية  على  ي�ساعد  ومبا  النف�س،  على 
درا�سة  مثل  الدرا�سات؛  بع�ُس  عليه  اأجمعت  ما  مع  يتفق  وهذا 
علي )2012( ودرا�سة احلجري )2011(، من اأن الطفل املعاق 
يا عندما يتعر�س لربامج م�سممة بكفاءة عالية، تقوم على  ب�رصًّ
املهارات  من  العديد  يكت�سب  اأن  يكن  حديثة،  فنّيات  ا�ستخدام 
فيها،  يعي�س  التي  البيئة  ومن  اأقرانه  من  تقربه  التي  احلياتّية 
الربامج  هذه  ومن  ذاته،  عن  مفهومه  حت�سني  على  ي�ساعد  مما 
الدراما.  على  القائمة  الربامج  الدرا�سات،  اإليها  اأ�سارت  التي 
مـن  �سل�سلة   )Forteza, 2002( فورتزا  اأورد  ال�سيـاق  هذا  ويف 
املعاق  الطفل  لدى  الذات  مفهوم  تنمية  ت�سجع  التي  الإجراءات 
ب�رصيًا، وحتديداً تلك الإجراءات التي توؤكد على م�ساركة الطفل 
من  وحت�ّسن  ال�سخ�سية،  بقيمته  لإح�سا�سه  املعززة  التجارب  يف 
الف�سول  يف  والتاأمل  الق�س�س،  كاأ�سلوب  ذاته،  عن  مفهومه 
قبول  على  ت�سجع  اأ�ساليب  باعتبارها  وال�سيكودراما،  الدرا�سية، 

الفروق الفردية واحرتامها. 
تعّد الدراما اأحد مناهج العالج النف�سّي اجلماعّي، وتتلخ�س 
موقف  اأداء  يف  الإر�سادية  املجموعة  ع�سو  م�ساركة  يف  فكرتها 
على  الدور  هذا  بتمثيل  يقوم  حيث  احلياة،  مواقف  من  متثيلي 
امل�ساهدين  وبع�س  املجموعة  واأع�ساء  املر�سد  اأمام  امل�رصح 
م�ساعره،  عن  يك�سف  فاإنه  العر�س  هذا  خالل  ومن  الآخرين، 
ال�سلة  ذات  املو�سوعات  يف  واآرائه  وعالقاته،  وانفعالته، 
مب�سكلته )ال�سفا�سفة، 2003(. وحتتوي طرق العالج بالدراما على 
العديد من الأ�ساليب كاحلركة والرق�س والألعاب امل�رصحية ولعب 
الدور والرجتال والعرائ�س وكل مهارات امل�رصح، التي ُتطّبق مع 
وغري  اللفظّية  التعبريات  على  وحتتوي  الأطفال،  من  جمموعة 
 Hefferon,( الق�س�سّي  الرتكيب  اأو  الدرامّي  والّت�سميم  اللفظّية 

 .)2000 ; Jennings, 1998

ويعّد العالج بالدراما من اأهم الطرق امل�ستخدمة يف عالج 
)غنب،  وانفعالّية  �سلوكّية  م�سكالت  من  يعانون  الذين  الأطفال 
2007(. حيث يقوُم على تطبيق فن امل�رصح يف العالج مع اأطفال 
يعانون من م�سكالت نف�سية اأو �سلوكية، ومن وجهة نظر جينينجز 
)Jennings، 1998( اإن الفن امل�رصحي �رصوري للتعبري عن بيئة 
الأفراد واجلماعات لتاأكيد التفاوؤل وحل امل�سكالت، وهو �رصوري 
عر�سة  هم  من  اأو  نف�سية  اأمرا�س  من  يعانون  الذين  لالأطفال 

للمر�س النف�سي. 
اأن   )Li,  Wang, Guo, & Li, 2015( ورفاقه  يل  ويذكر 
وهي:  متتالية،  مراحل  ثالثة  يف  يّر  بالدراما  العالج  خطوات 

مرحلة التهيئة )الإحماء(، ومرحلة التمثيل، ومرحلة املناق�سة. 
بالدراما  العالج  اأهمّية  اإىل   )2000( ح�سني  وي�سري 
باعتبارها عالج جماعي، اإذ اإّن الأدوار يف العمل الدرامي توزع 
على املجموعة يف اأكرث الأحيان، وبالرغم من وجود البطل للعمل 
الدرامي، كما اأن العالج بالدراما يقوم على تنويعات من ال�ستخدام 

الدرامية وامل�رصحية مثل الطقو�س  التقاليد  والتوظيف لكثري من 
ورواية الق�سة، واللعب الدرامي، واأعمال عدة من تدريبات املمثل، 
تبًعا للمناهج املّتبعة، الأمر الذي جعل هذا النوع من العالج اأكرث 
تنوعًا يف التطبيق، وبالتايل يف حتقيق اأهدافه، ومن وجهة نظر 
جينينجز )Jennings، 1998( فاإّن الدراما النف�سّية )ال�سيكودراما( 
تعّد واحدة من تقنيـات الدراما العالجّيـة التي يكن من خاللها 
حتقيق جمموعة من الأهداف العامة والإجرائّية التي تخاطب يف 
احلركّية،  واحل�سّية  والوجدانّية  والعقلية  الذهنية  جوانبه  الطفل 
كما اأّن الدراما جتمع بني الفائدة واملتعة، وبني التعليم والت�سلية، 
يف  الأطفال  اإ�رصاك  هو  منها  فالهدف  والرتفيه.  الإقناع  وبني 
مظاهر  تذوق  على  القدرة  وتنمية  الرجتالية،  الدرامية  اللعبة 
هذه  عن  والتعبري  احلركات،  واإتقان  بالنف�س،  والثقة  اجلمال، 
اخلربات اأمام اأع�ساء اجلماعة ال�سغرية، وحتقيق الذات، والتدريب 
اجلماعّي  اللعب  روح  عليه  يغلب  جّو  يف  التعاون  على  العملي 
 Blatener &( وبالترن  بالترن  يقول  جهته  ومن   .)2010 )علي، 
ا  Blatener, 1997( اإّن الدراما لي�ست فقط امل�رصح، واإمنا هي اأي�سً

اأو�ساعنا الدراماتيكية  اأننا نكت�سب  اأي  اأنف�سنا وخرباتنا،  ت�سغيل 
وننفذها، ومن خاللها نك�سف انفعالتنا وتخيالتنا، فنفهم ذواتنا 

ونتعرف عليها. 
حيث  كبرية،  وتربوّية  عالجّية  قيمة  ذات  و�سيلة  والدراما 
العالقات  حت�سني  يف  فّعالًة  التمثيلّي،  الن�ساط  اأ�ساليب  من  تعّد 
كما  واإحباطاتهم،  خماوفهم  عن  تعبريهم  ويف  الأطفال،  بني 
ا يف منّو وعيهم الذاتّي من خالل ا�سرتاك الأطفال يف  ت�سهم اأي�سً
الن�ساطات التمثيلّية املختلفة، بالإ�سافة اإىل حت�سني تكّيفهم مع 
الطفل،  عند  اخليال  تنمية  على  تعمل  كونها  والآخرين،  اأنف�سهم 
اإّن هدف الدراما هو تنمية  وتعزز ثقته بنف�سه )زهران، 2010(. 
قدرة الطفل على لعب اأدواره يف احلياة على نحو مبدع؛ ليتمكن 
يواجهها  التي  اجلديدة  املواقف  يف  احلياة  مطالب  مواجهة  من 
بطريقة �سليمة، بدل من اأْن ي�ستخدم اأمناًطا جديدة من ال�ستجابات 
اّلتي قد ل تتوافق مع الواقع ال�سحيح )Corey, 2001(. كما ي�سري 
العملّية  يف  الدراما  توظيف  اأن  اإىل   )Hefferon, 2000( هيفرون 
الرتبوّية يوّفر و�سيلة جلعل الأطفال على بّينة من مفهوم احرتام 
الذات، وهذا يحدث يف �سياق التفاعل بني الطفل من جهة، وبني 
املعلم والأطفال الآخرين من جهة اأخرى، ومبا ي�ساعد يف اإيجاد 
الذاتية  ال�سورة  بني  الفجوة  ت�سييق  يف  ت�سهم  التي  الظروف 

املدركة و�سورة الذات املثالّية لدى الطفل. 

مشكلة الدراسة: 	
الأطفال  بنمو  تهتم  واإر�سادية  عالجية  برامج  تطوير  يعّد 
النفعالية  ا�سطراباتهم  عالج  بغر�س  اأو  وتطورهم،  املعاقني 
يف  للعاملني  الأ�سا�سّية  املهّمات  من  وال�سلوكية،  والجتماعية 
يف  العالجية  الدراما  ا�ستخدام  ويكن  ة،  اخلا�سّ الرتبية  حقل 
يف  املعاقني  لالأطفال  والعالجية  الوقائية  ال�سرتاتيجيات 
موؤ�س�سات الرتبية اخلا�سة، للح�سول على اأطفال ينعمون بال�سحة 

النف�سية والعقلية، )زهران، 2010(. 
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ا من اأكرث فئات  ومما ل �سك فيه اأّن الأطفال املعاقني ب�رصيَّ
الإعاقات حاجة اإىل تطوير مفهوم اإيجابي عن ذواتهم، حيث اإّن 
الأطفال املعوقني ب�رصًيا يعانون تدنًيا يف مفهوم الذات، مقارنة 
باأقرانهم من املب�رصين )علي، 2012؛ عواد وال�سوارب، 2012؛ 
احلجري، 2011(، ويف هذا الإطار، وملا للدراما العالجية من دور 
خالل  من  املحيط  الو�سط  مع  ب�رصًيا  املعاقني  تفاعل  يف  فعال 
تعر�سهم اإىل كثري من املواقف التي توؤثر على تكّيفهم وتفاعلهم 
الجتماعي، وكذلك مفهومهم لذواتهم. فقد ارتاأى الباحث القيام 
الدراما  على  قائم  برنامج  فاعلية  للك�سف عن  احلالّية  بالدرا�سة 
العالجية يف حت�سني مفهوم الذات لدى الأطفال املعاقني ب�رصًيا 
ا يف ظّل قّلة الدرا�سات ال�ّسابقة التي حاولت  يف الأردن، خ�سو�سً
الربط بني الدراما العالجّية ومفهوم الّذات لدى الأطفال املعاقني 

ب�رصًيا ب�سكل عام ويف الأردن ب�سكل خا�س. 
عن  الإجابة  احلالية  الدرا�صة  حاولت  فقد  وبالتحديد، 

الأ�صئلة التالية: 
الّدراما  ● القائم على  الربنامج  الأول: ما فاعلّية  ال�سوؤال 

العالجّية يف حت�سني مفهوم الذات لدى الأطفال املعاقني ب�رصًيا 
يف الأردن؟ 

ال�سوؤال الثاين: هل تختلف فاعلية الربنامج القائم على  ●
الدراما العالجية يف حت�سني مفهوم الذات لدى الأطفال املعاقني 

ب�رصًيا يف الأردن باختالف اجلن�س )ذكر، اأنثى(؟ 
ال�سوؤال الثالث: هل تختلف فاعلية الربنامج القائم على  ●

الدراما العالجية يف حت�سني مفهوم الذات لدى الأطفال املعاقني 
كلي،  )كّف  الب�رصية  الإعاقة  نوع  باختالف  الأردن  يف  ب�رصًيا 

�سعف الب�رص(؟ 

فرضيات الدراسة: 
للإجابة عن اأ�صئلة الدرا�صة مت �صياغة الفر�صيات التالية: 

الفر�سّية الأوىل: - ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية  ●
اأطفال  درجات  متو�سطات  بني   )a = 0.05( م�ستوى  عند 
املجموعتني التجريبّية وال�سابطة على مقيا�س مفهوم الذات بعد 

تطبيق الربنامج القائم على الدراما العالجية.
الفر�سية الثانية: - ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائّية  ●

عند م�ستوى )a = 0.05( بني متو�سطات درجات الذكور والإناث 
تطبيق  بعد  الذات  مفهوم  مقيا�س  على  التجريبّية  املجموعة  يف 

الربنامج القائم على الدراما العالجّية.
الفر�سّية الثالثة: - ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائّية  ●

عند م�ستوى )a = 0.05( بني متو�سطات درجات ذوي كّف الب�رص 
مقيا�س  على  التجريبّية  املجموعة  يف  الب�رص  و�سعاف  الكلّي 

مفهوم الذات بعد تطبيق الربنامج القائم على الدراما العالجّية. 

أهمية الدراسة: 
تتلّخ�س اأهمية الّدرا�صة النظرّية والتطبيقّية مبا يلي: 

خا�س، . 1 ب�سكل  الأردنية  املكتبة  تزويد  النظرّية:  الأهمية 
الدراما  جمال  يف  بدرا�سة  عام،  ب�سكل  العربية  واملكتبة 
العالجّية، وفاعليتها يف حت�سني مفهوم الذات لدى الأطفال 
متوفر  غري  الدرا�سة  هذه  مثل  اإّن  حيث  ب�رصًيا،  املعاقني 
ح�سب علم الباحث. ولذلك فاإن هذه الدرا�سة �ستتيح املجال 
يف  وفاعليتها  العالجية  الدراما  حول  املعرفة  لزيادة 
حت�سني مفهوم الذات لدى الأطفال املعاقني ب�رصًيا. كما قد 
اأنظار امل�سئولني والعاملني  الدرا�سة يف توجيه  ُت�سهم هذه 
يف مراكز رعاية الأطفال املعاقني ب�رصًيا يف الأردن، اإىل 
هوؤلء  لدى  الذات  مفهوم  حت�سني  يف  ال�سيكودراما  اأهمية 

الأطفال. 
الدراما . 2 على  القائم  الربنامج  ُيعّد  التطبيقّية:  الأهمية 

املعاقني  الأطفال  لدى  الذات  العالجية يف حت�سني مفهوم 
الأن�سطة  تنويع  اإىل  تهدف  التي  الإ�سهامات  من  ب�رصًيا 
كما  ب�رصيًا،  املعاقني  لالأطفال  العالجية  والأ�ساليب 
والأن�سطة  ال�سيكودراما  اأهمية  مدى  الدرا�سة  تظهر  قد 
الالمنهجية يف حل امل�سكالت النف�سية ومنها تدين مفهوم 

الذات لدى الأطفال املعاقني ب�رصًيا يف الأردن. 

مصطلحات الدراسة: 
الدراما العلجية: هي جمموعة من الأن�سطة التمثيلّية  ◄

التي ت�ساعد على زيادة تكّيف الطفل يف بيئته املحيطة، وتعّرف 
احلركة  على  املعتمدة  الن�ساطات  من  جمموعة  باأّنها:  اإجرائًيا 
ينفذها  والتي  ومتثيلها،  الق�س�س  و�رصد  الدور  ولعب  والألعاب 
الأطفال يف مدر�سة عبد اهلل ابن اأم مكتوم للمكفوفني يف الأردن 
من خالل عدد من اجلل�سات التدريبّية املحددة م�سبًقا واّلتي ت�سهم 

يف حت�سني مفهوم الذات لديهم. 
مفهوم الذات: يعّرف باأنه: تقييم الفرد لنف�سه ككل، من  ◄

واجتاهاته،  وو�سائله،  وقدراته،  واأ�سوله،  وخلفيته  مظهره  حيث 
وم�ساعره، وهو املوّجه لل�سلوك، والقوة الدافعة له )لبني وجرين، 
اخلام  للدرجات  الكلّي  املجموع  باأّنه  اإجرائًيا  ويعّرف   .)1981
التي يح�سل عليها الطالب املعاق ب�رصًيا يف كّل بعد من الأبعاد 
 Piers-( ويف الدرجة الكلّية ملقيا�س مفهوم الذات لبري�س- هار�س

Harris( من تعريب الداود )1982( ليالئم البيئة الأردنّية. 

هم  ◄ احلالّية  الّدرا�سة  يف  ب�رشًيا:  املعاقون  الأطفال 
عبداهلل  مبدر�سة  امللتحقون  الب�رص  و�سعاف  املكفوفون،  الطلبة 
بن اأم مكتوم التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف الأردن – مدينة 
عمان خالل العام الدرا�سي 2012 - 2013م، وترتاوح اأعمارهم 

ما بني )8 - 12( �سنة. 

حدود الدراسة: 
ميكن تعميم نتائج الدرا�صة �صمن احلدود التالية: 

Ú  تقع الدرا�سة  عينة  لأفراد  العمرّية  الفئة  الب�رصّي:  احلّد 
�سمن الفئة من )8 - 12 �سنة(. 
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د. صهيب سليم يوسف سليمفاعلية برنامج قائم على الدراما العالجية في حتسني مفهوم الذات لدى األطفال املعاقني بصرياً

Ú  احلّد املكايّن: اأجريت الدرا�سة يف مدر�سة عبد اهلل بن اأم
مكتوم التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف الأردن – عمان. 

Ú  احلّد الزمايّن: اأجريت الدرا�سة على عّينة الدرا�سة خالل
الف�سل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 2012 - 2013م. 

Ú  تتحدد نتائج هذه الدرا�سة مبدى �سدق اأدوات الدرا�سة
اإعداد  العالجّية من  الدراما  القائم على  )الربنامج  وثباتها وهي 
الباحث، ومقيا�س مفهوم الذات لبري�س- هار�س من تعريب الداود 

 .)1982(

الدراسات السابقة: 
هدفت درا�سة مطر )2002( اإىل التعرف على فاعلية برنامج 
الجتماعية  املهارات  بع�س  تنمية  يف  ال�سيكودراما  على  قائم 
وتكونت  ّم،  ال�سّ الأطفال  لدى  ال�سداقة(  ال�ستقاللية،  )التعاون، 
ّم يف مدينة  لل�سّ الأمل  )24( طفال وطفلة يف مدر�سة  العّينة من 
�سابطة،  جمموعة  اإىل  بالت�ساوي  توزيعهم  مت  مب�رص،  الزقازيق 
واأخرى جتريبية خ�سعت لربنامج قائم على ال�سيكودراما لتنمية 
الربنامج  الدرا�سة فاعلية  نتائج  واأظهرت  الجتماعية،  املهارات 
الجتماعية  املهارات  حت�سني  يف  ال�سيكودراما  على  القائم 
ّم يف املجموعة  )التعاون، ال�ستقاللية، ال�سداقة( لدى الأطفال ال�سّ

التجريبّية، مقارنة باأقرانهم يف املجموعة ال�سابطة. 
قيا�س  اإىل  درا�سة هدفت  باإجراء   )2005( عمرية  اأبو  وقام 
النفعالّية  ال�سعوبات  خف�س  يف  وال�سيكودراما  اللعب  فاعلية 
الذين  الإيوائية  املوؤ�س�سات  لأطفال  والجتماعّية  وال�سلوكّية 
من  العينة  وتكونت   )SOS( الأ�رصي  التفكك  �سدمة  من  يعانون 
)28( طفاًل بعمر )5 - 6( �سنوات، مت اختيارهم بطريقة ع�سوائّية 
باللعب  الإر�ساد  الدرا�سة يف نتائجها فعالية برناجمي  واأظهرت 
وال�سلوكّية  النفعالّية  ال�سعوبات  خف�س  يف  وبال�سيكودراما 

والجتماعّية. 
 Monteiro, Temporini,( وحاولت درا�سة مونرتيو ورفاقه
ا�ستخدام  على  قائم  برنامج  اأثر  حتديد   )de Carvalho, 2006
ال�سيكودراما الرجتالية يف اإبراز امل�سكالت الجتماعية والثقافية 
منهج  الدرا�سة  واتبعت  ب�رصيًا،  املعاقون  الطالب  يواجهها  التي 
التهيئة  مرحلتي  يف  الطلبة  مالحظة  خالل  من  النوعي  البحث 
فيها  ما  وحتليل  الدرامي،  املوقف  يف  والتمثيل  )الإحماء(، 
امل�سكالت  ل�ستنتاج  وال�سلوكيات،  والتعبريات،  الإياءات  من 
املواقف  يف  الطالب  يواجهها  التي  والثقافية  الجتماعية 
املعاقني  الطالب  جميع  الدرا�سة  عينة  �سملت  وقد  املختلفة، 
اأعمارهم  ترتاوح  الذين  البتدائية،  العامة  املدار�س  من  ب�رصيًا 
اأظهر  14 عاما يف مدينة �ساو باولو الربازيلية. وقد   - 10 بني 
يواجهونها  م�سكالت  عدة  الدرامية  املواقف  يف  الطالب  �سلوك 
العام  ال�ستخدام  يف  الراحة  وعدم  اخل�سو�سية،  من  كاحلرمان 

للم�ساعدات وعدم امل�ساركة يف اتخاذ القرارات اخلا�سة. 
فاعلّية  قيا�س  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2010( زهران  وقامت 
التكّيفّي  ال�سلوك  الدراما يف حت�سني مهارات  برنامج عالجي يف 

لدى الأطفال ذوي ا�سطراب الّتوحد يف فل�سطني. وبلغ عدد اأفراد 
الدرا�سة )4( اأطفال )ذكور واإناث( يعانون من ا�سطراب التوحد، 
الرباءة  نور  مدر�سة  من  �سنة،   )11  -  7( بني  اأعمارهم  تراوحت 
عالجي  برنامج  عليهم  طبق  اّلذين  واللغوي  ال�سمعي  للتاأهيل 
درامّي لتح�سني مهارات ال�سلوك التكيفّي، وقد طبق عليهم اختبار 
لل�سلوك التكيفّي قبل وبعد خ�سوعهم للربنامج العالجّي املقرتح، 
التكيفّي  ال�سلوك  مهارات  يف  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت  حيث 
وذلك  وبعده  العالجّي  الربنامج  تطبيق  قبل  الدرا�سة  اأفراد  لدى 
ل�سالح التطبيق البعدي، مما ي�سري اإىل فاعلّية الربنامج العالجّي 
لدى  الّتكّيفي  ال�سلوك  مهارات  حت�سني  يف  الدراما  على  القائم 

الأطفال مو�سوع الدرا�سة. 
برنامج  فاعلّية  ي  تق�سّ  )2011( احلجري  درا�سة  وحاولْت 
يف  ا  ب�رصيًّ املعاقني  لدى  الذات  تقدير  تنمّية  يف  جمعّي  اإر�ساد 
معهد  يف  مراهًقا   )30( الدرا�سة  عّينة  وبلغت  عمان،  �سلطنة 
ومّت  العمانّية،  نزوى  مبحافظة  للمكفوفني  اخلطاب  بن  عمر 
حيُث  وجتريبّية،  �سابطة  جمموعتني:  اإىل  منا�سفة  توزيعهم 
خ�سعت املجموعة التجريبّية اإىل برنامج اإر�سادي جمعي م�ستند 
وا�ستخدمت  ال�سلوكّي  العقاليّن  النفعايّل  العالج  نظرّية  اإىل 
واملناق�سة  الأدوار  لعب  منها:  تدريبية  واأ�ساليَب  ا�سرتاتيجياٍت 
تدريب.  اأي  اأفرادها  يتلق  فلم  ال�سابطة  املجموعة  اأما  واحلوار، 
اإح�سائًيا بني درجات تقدير  دالة  النتائج وجود فروق  واأظهرت 
الذات لدى املجموعتني التجريبّية وال�سابطة، ل�سالح املجموعة 

التجريبية على القيا�س البعدي واملتابعة
ا�ستق�ساء  اإىل  هدفت  درا�سة   )2012( الرمامنة  واأجرى 
خف�س  يف  ال�سيكودراما  على  قائم  تدريبي  برنامج  فاعلية 
�سعوبات  ذوي  الطلبة  لدى  والنفعالية  ال�سلوكية  امل�سكالت 
التعلم، وتكونت العينة من )40( طالبًا وطالبًة من طلبة ال�سف 
اخلام�س وال�ساد�س يف املدار�س احلكومية بال�سلط مت توزيعهم اإىل 
جمموعتني: الأوىل جتريبية مت تطبيق الربنامج عليها والأخرى 
�سابطة مل يتم تطبيق الربنامج عليها، واأ�سارت اأهم النتائج اإىل 
وجود فروق دالة اإح�سائًيا بني اأداء الطلبة ذوي �سعوبات الّتعلم 
ال�سيكودراما  على  القائم  التدريبي  الربنامج  اإىل  خ�سعوا  الذين 
مقارنة مع الطلبة الذين مل يخ�سعوا للربنامج التدريبي يف خف�س 
والن�ساط  النتباه  �سعف  العدواين،  )ال�سلوك  ال�سلوكية  امل�سكالت 
التي  التجريبّية  املجموعة  ول�سالح  املدر�سي(  الن�سباط  الزائد، 

خ�سع اأفرادها للربنامج التدريبي القائم على ال�سيكودراما. 
فعالّية  على  التعّرف  اإىل   )2012( علي  درا�سة  وهدفت 
املهارات  تنمية  يف  ال�سيكودراما  با�ستخدام  تدريبي  برنامج 
الدرا�سة  عينة  وتكّونت  ب�رصًيا.  املعاقني  لالأطفال  الجتماعية 
العربية  باململكة  بربيدة  النور  معهد  من  طفاًل   )42( من 
تق�سيمهم  مت  �سنوات،   )9  -  6( بني  اأعمارهم  ترتاوح  ال�سعودية، 
اإىل جمموعتني مت�ساويتني، ع�سوائًيا، اإحداهما �سابطة، والأخرى 
جتريبية خ�سعت لربنامج تدريبي با�ستخدام ال�سيكودراما لتنمية 
والتعاون  الجتماعي،  )التفاعل  اأبعاد  يف  الجتماعية  املهارات 
وال�سداقة، وال�ستقاللية، وامل�ساركة الجتماعية(، وبعد النتهاء 
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تفّوق  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  التدريبي  الربنامج  تطبيق  من 
اإىل  اأّدى  التدريبي  الربنامج  تطبيق  اأن  اإىل  ي�سري  املجموعة، مما 

حت�سني املهارات الجتماعية لدى الأطفال املعاقني ب�رصًيا. 
 Konopik & Cheung,( وهدفت درا�سة كونوبيك وت�صيونغ
تنمية  يف  بال�سيكودراما  العالج  فاعلية  عن  الك�سف  اإىل   )2013
الذاتي،  الوعي  منها  ال�سخ�سية  واخل�سائ�س  املهارات،  بع�س 
مرحلة  يف  الإعاقات  ذوي  من  املر�سى  لدى  الذات  وتقدير 
ال�ست�سفاء. ومت يف الدرا�سة حتليل النتائج لبع�س مواقف الدراما 
العالجية لدى )13( فرداً مّثل كل فرد منهم دور بطل الق�سة، ومت 
قيا�س النتائج على اأ�سا�س قدرة كل فرد لربط م�ساعر القلق التي 
املحتوى مت  املتوقعة. ومن خالل حتليل  والتغريات  اأعرب عنها 
التو�سل اإىل ثماين نتائج اإيجابية ل�ستخدام العالج بال�سيكودراما، 
منها القدرة على تغيري يف امل�ساعر، والجتاهات الإيجابية نحو 
الذاتي،  والوعي  الآخرين،  مع  العالقات  وتنمية  اجلماعي،  العمل 
من  كل  بني  التعاون  اأن  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست  الذات،  وتقدير 
بال�سيكودراما ج�رصا  العالج  والعميل، جتعل  املعالج  الأخ�سائي 
ال�سخ�سية  التح�سن يف املهارات الجتماعية واخل�سائ�س  ملزيد 

لدى املعاق. 
اأن  الباحث  ي�ستنتج  ال�سابقة  الدرا�سات  مراجعة  خالل  من 
غالبية الدرا�سات ال�سابقة اأثبتت فاعلية ا�ستخدام الدراما العالجية 
يف حت�سني املهارات لدى خمتلف فئات الإعاقات، واأّن ا�ستخدام 
الدراما العالجية يوؤثر اإيجاًبا يف �سلوك الأطفال املعاقني، حيث 
اأثبتت درا�سة حرت )1995( فاعليتها يف حت�سني تقدير الذات لدى 
الأطفال الذين يت�سفون مبفهوم ذات منخف�س، وبّينت درا�سة مطر 
)2002( فاعليتها يف تنمية املهارات الجتماعية لدى الأطفال 
ّم، يف حني بّينت درا�سة زهران )2010( فاعليتها يف حت�سني  ال�سّ
التوحد،  ا�سطراب  ذوي  الأطفال  لدى  التكّيفّي  ال�سلوك  مهارات 
املهارات  تنمية  يف  فاعليتها   )2012( علي  درا�سة  اأثبتت  كما 
الدرا�سة احلالّية  الجتماعية لالأطفال املعاقني ب�رصًيا. وتقرتب 
ي فاعلّية برنامج  من درا�سة احلجري )2011( التي حاولت تق�سّ
من ا�سرتاتيجية لعب الأدوار، يف تنمية تقدير  اإر�ساد جمعّي يت�سّ
اإّن  اأّنها تختلف معها من حيث  اإل  املعاقني ب�رصًيا،  لدى  الذات 
الدرا�سة احلالية ركّزت على الدراما العالجّية، يف حني اأّن درا�سة 
ال�سرتاتيجيات  �سمن  من  كواحدة  الدور  لعب  تناولت  احلجري 
املختلفة التي اعتمدت عليها تلك الدرا�سة، كما تختلف معها من 
املعاقني ب�رصًيا من  اإذ كانت درا�سة احلجري على  العّينة  حيث 
الأطفال  على  اقت�رصت  احلالية  الدرا�سة  اأن  حني  يف  املراهقني، 
�سمن الفئة العمرية )-8 12( �سنة، كما تختلف معها من حيث 
البيئة التي طبقت فيها الدرا�سة، كون الدرا�سة احلالّية طبقت يف 
الأردن. كذلك فقد ا�ستفاد الباحث من اجلوانب التطبيقية للدراما 
العالجية يف الدرا�سات ال�سابقة، وكيفية اإعداد الربامج العالجية 
يف  منها  ال�ستفادة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سيكودراما،  على  القائمة 
الدرا�سة  نتائج  تف�سري  ويف  املنا�سبة  البحث  منهجية  حتديد 

ومناق�ستها. 

عينة الدراسة: 
تاألفت عينة الدرا�سة من )30( طفال وطفلة من ذوي الإعاقة 
مبدينة  للمكفوفني  مكتوم  اأّم  ابن  اهلل  عبد  مدر�سة  يف  الب�رصية، 
اإعاقة  اأية  من  يعانون  ل  ممن  ق�سدّية  بطريقة  اختريوا  عّمان، 
اأخرى �سوى كف الب�رص، ومت توزيعهم اىل جمموعتني املجموعة 
ابطة  التجريبية وعدد اأفرادها )15( ذكورا واإناث، املجموعة ال�سّ
وعدد اأفرادها )15( ذكورا واإناثا يقع اأفراد الدرا�سة �سمن الفئة 
12( �سنة، مبتو�سط قدره )10.40( واإنحراف  العمرية من )8 - 

معياري قدره )2.42(.
والجدول )1( 

يبّين توزيع أفراد عينة الّدراسة على المجموعتين التجريبّية والّضابطة في َضْوء متغيري 
الجنس ونوع اإلعاقة البصرّية.

اجلن�سدرجة الإعاقة
املجموعة

املجموع
ال�صابطةالتجريبية

�سعف ب�رص

448ذكر

336اأنثى

7714املجموع

كّف كلي

448ذكر

448اأنثى

8816املجموع

املجموع

8816ذكر

7714اأنثى

151530املجموع

أدوات الدراسة: 
تاأّلفت اأدوات الدرا�صة مما يلي: 

اأّول: الربنامج القائم على الدراما العلجّية:  ◄
ي�ستند  العالجّية  الدراما  على  قائم  برنامج  اإعداد  مّت 
النمذجة  دور  على  والرتكيز  الق�س�سي  اخليال  ا�ستخدام  اإىل 
تطرح  التي  الق�س�س  من  اأنواع  اإىل  الرجوع  ا  واأي�سً بامل�ساركة، 
عادة على الأطفال وقد رّكزت املجموعة الق�س�سّية على اأن تكون 
الربنامج وهو حت�سني  الهدف من  مع  وتن�سجم  لالأطفال،  حمببة 
مفهوم الذات لدى الطفل املعاق ب�رصًيا، حيث مت بناء الربنامج 
على �سكل جل�سات اإر�سادّية عالجّية، بلغ عددها )12( جل�سة، مدة 

تراوحت كل جل�سة ما بني )40 - 45( دقيقة.
Ú .حمتوى الربنامج التدريبّي
كبداية  - لالأطفال  يقّدم  مترين  وهو  التهيئة:  ن�ساط 

ومدته  بالربنامج  امل�ساركة  يف  والبدء  اجلل�سة  لدخول  للّتمهيد 
)10( دقائق تقريًبا.

تقدمي الق�سة )مو�سوع العمل الدرامي(:  -
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على أ.  الق�سة  ب�رصد  هنا  الباحث  يقوم  الق�سة:  عر�س 
والألفاظ وعمل حوارات  احلركات  ا�ستخدام  مع  الأطفال  م�سامع 

على األ�سنة اأبطال الق�سة ومدته )12( دقيقة تقريًبا.
توزيع الأدوار على الأطفال: مّت توزيع الأطفال بحرية ب. 

الذي  الدور  عن  منهم  واحد  كل  ي�ساأل  الباحث  كان  حيث  كاملة 
يجب اأن يلعبه، ويعطى له زمن ومدته )5( دقائق تقريًبا.

مّثل الأطفال يف مّدة )10( دقائق تقريًبا.ويف اجلل�سات ت. 
الالحقة مت تدريب الأطفال على متثيل الق�سة على خ�سبة امل�رصح 

يف مدر�سة عبد اهلل بن اأم مكتوم.
يقوموا  - اأن  بعد  لالأطفال  وتعزيز  راجعة  تغذية  تقدمي 

باأداء الأدوار املطلوبة، ويتم تعزيز ما تو�سلوا اإليه، وكان غالًبا 
واأحياًنا  املنزل،  اإخوانهم يف  الق�سة على  يطلب منهم �رصد هذه 
 )4( الربنامج  هذا  ت�سمن  وقد  اأخرى،  مرة  الق�س�س  هذه  متثيل 
اختيار  حرية  لالأطفال  الباحث  يرتك  كان  حيث  حّرة  جل�سات 
مناذج  يبنّي  الدرا�سة  متثيلها.وملحق  يف  يرغبون  التي  الق�سة 
على  القائم  الربنامج  يف  ت�سمينها  مت  التي  الق�س�س  لبع�س 

الدراما العالجّية.
ثانياً: مقيا�س مفهوم الذات )بري�س – هار�س( )تعريب  ◄

الداوود، 1982(: 
هار�س  بري�س-  مقيا�س  احلالية  الدرا�سة  يف  ا�ستخدم 
بري�س  بت�سميمه  قام  والذي  الذات،  ملفهوم   )Piers- Harris(
وهار�س عام 1964م، ليطّبق على الأطفال �سمن الفئة العمرية 
)8 - 18 �سنة(، وقد قام الداود )1982( بتقنينه وتعريبه ليالئم 
البيئة الأردنيّة، ويتكوّن املقيا�س من )80( فقرة تكون الإجابة 

عنها بـ )نعم، ل(، وتقي�س الفقرات �ستة اأبعاد فرعية هي: 
Ú .بعد ال�سلوك: ويتكون هذا البعد من )18( فقرة
Ú  البعد من ويتكّون هذا  واملدر�سي،  الفكري  الو�سع  بعد 

)18( فقرة.
Ú  ويتكّون اخلارجي:  واملظهر  الف�سيولوجي  املظهر  بعد 

هذا البعد من )12( فقرة.
Ú .بعد القلق، ويتكّون هذا البعد من )12( فقرة
Ú  )12( من  البعد  هذا  ويتكّون  وال�سعبية،  ال�سهرة  بعد 

فقرة.
Ú  )8( من  البعد  هذا  ويتكون   ، وال�سعادة:  الر�سا  بعد 
فقرات.

ت�صحيح املقيا�س: مّت ح�ساب العالمة الكلية على املقيا�س 
من )80( درجة بحيث تاأخذ كل فقرة اأجيب عنها اإجابة �سحيحة 
الت�سحيح  درجات  اأّن  اإىل  هنا  الإ�سارة  وجتدر  واحدة،  عالمة 
ولي�س  البعد  لهذا  الإيجابي  الجتاه  تقي�س  القلق،  بعد  لفقرات 
مّت  منخف�س.وقد  قلق  وجود  على  يدّل  العالمة  فارتفاع  ال�سلبي؛ 
الإجابة عن املقيا�س يف ح�سور الباحث، وذلك مل�ساعدة الأطفال 

املعاقني ب�رصًيا يف الإجابة عن بنود املقيا�س.
Ú دللت ال�صدق والثبات ملقيا�س مفهوم الذات

دللت  با�ستخراج   )1982( الداود  قام  املقيا�س:  �صدق 
البناء. التمييزي و�سدق  ال�سدق  املقيا�س بطريقتني هما:  �سدق 
حيث وجد اأّن املقيا�س قادر على التمييز بني الطالب الذين لديهم 
مفهوٌم اإيجابيٌّ للذات، والطالب الذين لديهم مفهوٌم �سلبيٌّ للذات.

اأما �سدق البناء فقد مّتت مقارنة عالمات جمموعات الطلبة على 
مقيا�س تقدير الذات مع عالماتهم على مقيا�س معّرب للقلق، وذلك 
للتاأكد من الفرتا�س الذي ت�سري اإليه الدرا�سات النف�سية من وجود 
عالقة عك�سية بني القلق وتقدير الذات الإيجابي، حيث ت�سري اإىل 
اأنه كلما ارتفع م�ستوى تقدير الذات لدى الفرد اأو اجلماعة انخف�س 
م�ستوى القلق لدى ذلك الفرد اأو تلك اجلماعة والعك�س �سحيح.وقد 
اأكدت املقارنة بني عالمات الطلبة على مقيا�سي )مفهوم الذات- 
القلق( على وجود عالقة عك�سّية بينهما، اإذ بلغ معامل الرتباط 

بينهما )0.72 - ( مما ي�سري اإىل �سدق بناء املقيا�س.
بالتاأكد من مدى  الباحث  قام  احلالية  الدرا�سة  ولأغرا�س 
الداود،  )تعريب  الذات  ملفهوم  هار�س  بري�س-  مقيا�س  مالءمة 
1982( للتطبيق على الأطفال املعاقني ب�رصًيا، حيث مّت عر�سه 
)12( حمّكًما من ذوي  بلغ عددهم  على جمموعة من املحّكمني 
والقيا�س  النف�س،  وعلم  اخلا�سة،  الرتبية  الخت�سا�س يف جمال 
مدى  حتديد  منهم  طلب  وقد  الأردنّية،  اجلامعات  يف  والتقومي، 
املعاقني  الأطفال  لدى  الذات  مفهوم  لقيا�س  املقيا�س  مالءمة 
مّت  املقيا�س  اإعادة  وبعد  مقرتحة،  تعديالت  اأي  وذكر  ب�رصًيا، 
اإجراء التعديالت املقرتحة التي اأوردها املحّكمون يف تو�سياتهم، 
فقرة   )12( لـ  اللغوّية  ال�سياغة  اإعادة  يف  التعديالت  ومتثلت 

لتتنا�سب وفئة الأطفال املعاقني ب�رصيا.
بدللت  املعربة  ب�سورته  املقيا�س  متّتع  املقيا�س:  ثبات 
ثبات عالّية، حيُث قام الداود )1982( با�ستخراج دللت الثّبات 
 )95( من  موؤّلفة  عّينة  على  الختبار  اإعادة  بطريقة  للمقيا�س 
�سنة   )18  -  8( العمرّية  الفئة  من  ع�سوائًيا  اختيارهم  مّت  طالًبا 
وكان الفا�سل الزمنّي بني التطبيقني )30( يوًما حيث بلغت قيم 
معامالت الرتباط بني التطبيقني للمقيا�س الكلي )0.95( بينما 
ال�ستة  الفرعية  املقيا�س  لأبعاد  الرتباط  قيم معامالت  تراوحت 
بني )0.66 - 0.82(.ولأغرا�س الدرا�سة احلالّية مت التحقق من 
واإعادة  الختبار  طريقة  با�ستخدام  الذات  مفهوم  مقيا�س  ثبات 
الختبار )test- retest(، حيث مت تطبيق مقيا�س مفهوم الذات على 
عينة ا�ستطالعية مكونة من )20( طفال وطفلة من ذوي الإعاقة 
اأعيد  اأ�سبوعني  مرور  وبعد  الأ�سلية،  العينة  خارج  من  الب�رصّية 
اأنف�سهم،  ال�ستطالعية  العينة  اأفراد  على  ثانية  املقيا�س  تطبيق 
التطبيقني  بني   )Pearson( بري�سون  ارتباط  معامل  ُح�ِسب  ثم 
الأّول والثاين.وقد بلغت قيم معامل الثبات ملقيا�س مفهوم الذات 

واأبعاده ال�ستة الواردة، كما يف اجلدول )2(.
قيم معامات الثبات بطريقة االختبار وإعادة االختبار لمقياس مفهوم الذات 

وأبعاده الستة

قيمة معامل الثباتاأبعاد مقيا�س مفهوم الذاتالرقم

0.80ال�سلوك1
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قيمة معامل الثباتاأبعاد مقيا�س مفهوم الذاتالرقم

0.85الو�سع الفكري واملدر�سي2

0.86املظهر الف�سيولوجي واملظهر اخلارجي3

0.91القلق4

0.83ال�سهرة وال�سعبية5

0.79الر�سا وال�سعادة6

0.88املقيا�س الكلي

وعّدت هذه القيم منا�سبة لأغرا�س الدرا�سة احلالية.

منهجية الدراسة: 
التجريبي،  �سبه  املنهج  هو  الدرا�سة  يف  امل�ستخدم  املنهج 
من  وجتريبية(  )�سابطة  جمموعات  وجود  يتطلب  املنهج  وهذا 
تابع  متغري  على  اأكرث  اأو  م�ستقل  متغري  اأثر  فيها  يعالج  الأفراد، 
التوزيع  يتطلب  التجريبي ل  �سبه  املنهج  والت�سميم يف  اأكرث،  اأو 
ال�سابطة  املجموعات  على  )املبحوثني(  لالأفراد  الع�سوائي 
اإىل  املجموعات  تعيني  اأو  تخ�سي�س  فيه  يتم  بل  والتجريبية، 

�سابطة وجتريبية )اجلادري واأبو حلو، 2009(.

عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات: 
ذات  ◄ الأوىل: - ل توجد فروق  الفر�سية  اختبار  نتائج 

دللة اإح�سائية عند م�ستوى )a = 0.05( بني متو�سطات درجات 
مفهوم  مقيا�س  على  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني  اأطفال 

الذات بعد تطبيق الربنامج القائم على الدراما العالجية.
لختبار هذه الفر�سية مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابّية، 
املجموعة  يف  الأطفال  لدرجات  املعيارّية،  والنحرافات 
ال�ستة  باأبعاده  الذات  مفهوم  مقيا�س  على  وال�سابطة  التجريبّية 
اجلدول  يف  كما  النتائج  وكانت  والبعدي،  القبلي  التطبيقني  يف 

.)3(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات األطفال في المجموعتين 
التجريبية والضابطة على مقياس مفهوم الذات بأبعاده الستة في التطبيقين 

القبلي والبعدي

اأبعاد 
مقيا�س 

مفهوم الذات
املجموعة

التطبيق البعديالتطبيق القبلي

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

ال�سلوك
11.133.0914.871.55التجريبية

11.402.6411.872.20ال�سابطة

الو�سع 
الفكري 

واملدر�سي

8.932.7913.332.19التجريبية

9.272.319.202.48ال�سابطة

اأبعاد 
مقيا�س 

مفهوم الذات
املجموعة

التطبيق البعديالتطبيق القبلي

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املظهر 
الف�سيولوجي 

واملظهر 
اخلارجي

4.601.508.071.83التجريبية

4.531.464.731.22ال�سابطة

القلق
4.931.287.731.33التجريبية

5.331.455.471.13ال�سابطة

ال�سهرة 
وال�سعبية

6.531.608.671.59التجريبية

6.931.717.131.68ال�سابطة

الر�سا 
وال�سعادة

4.071.286.071.33التجريبية

4.271.164.471.13ال�سابطة

املقيا�س 
الكلي

40.206.9558.736.80التجريبية

41.736.1542.875.79ال�سابطة

يت�سح من اجلدول )3( وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات 
على  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني  لأطفال  اخلام  الدرجات 
ال�ستة  واأبعاده  الكلي،  الذات  مفهوم  ملقيا�س  القبلي  التطبيقني 
)ال�سلوك، الو�سع الفكري واملدر�سي، املظهر الف�سيولوجي واملظهر 
مت  وال�سعادة(.وقد  الر�سا  وال�سعبية،  ال�سهرة  القلق،  اخلارجي، 
امل�سرتك  التباين  حتليل  با�ستخدام  اإح�سائيا  الفروق  هذه  �سبط 

.)ANCOVA(
بني  ظاهرية  فروقا  هناك  اأّن   )3( اجلدول  يظهر  كذلك 
التجريبّية  املجموعتني  لأطفال  اخلام  الدرجات  متو�سطات 
الكلي  الذات  مفهوم  ملقيا�س  البعدي  التطبيق  على  وال�سابطة 
اأطفال  لدرجات  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  حيث  ال�ستة،  واأبعاده 
املجموعة التجريبية )58.73( وبانحراف معياري )6.80( يف 
حني كان املتو�سط احل�سابي لدرجات اأطفال املجموعة ال�سابطة 
فرقا  هناك  اأن  اأي   )5.79( معياري  وبانحراف   )42.87(
مقيا�س  على  املجموعتني  بني  احل�سابي  املتو�سط  يف  )ظاهريًا( 

مفهوم الذات الكلي مقداره )15.86(.
احل�سابية  املتو�سطات  يف  الفروق  كانت  ما  اإذا  وملعرفة 
التطبيق  يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني  اأطفال  لدرجات 
دللة  ذات  ال�ستة  واأبعاده  الكلي  الذات  مفهوم  ملقيا�س  البعدي 
بني  الفروق  عزل  وبهدف   )α =  0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية 
املجموعتني يف التطبيق القبلي ملقيا�س مفهوم الذات اإح�سائًيا، 
 )ANCOVA( امل�سرتك  التباين  حتليل  اختبار  ا�ستخدمالباحث 

وكانت النتائج كما يف اجلدول )4(. 
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د. صهيب سليم يوسف سليمفاعلية برنامج قائم على الدراما العالجية في حتسني مفهوم الذات لدى األطفال املعاقني بصرياً

نتائج تحليل التباين المشترك )ANCOVA( لدرجات األطفال في المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس مفهوم الذات البعدي

اأبعاد مقيا�س مفهوم 
درجات جمموع املربعاتم�صدر التباينالذات

احلرية
متو�صط 
املربعات

قيمة ف 
املح�صوبة

م�صتوى
الدللة

η2 حلجم تاأثري 

الربنامج

ال�سلوك

58.100158.10042.3330.000القيا�س القبلي

0.0000.666*73.810173.81053.780املجموعة

37.056271.372اخلطاأ

168.96729الكلي

الو�سع الفكري 
واملدر�سي

40.230140.23010.5400.003القيا�س القبلي

0.0000.574*138.5851138.58536.310املجموعة

103.052273.817اخلطاأ

281.86729الكلي

املظهر الف�سيولوجي 
واملظهر اخلارجي

2.04412.0440.8310.370القيا�س القبلي

0.0000.555*82.771182.77133.665املجموعة

66.385272.459اخلطاأ

151.20029الكلي

القلق

0.12610.1260.0830.775القيا�س القبلي

0.0000.495*40.097140.09726.421املجموعة

40.976271.518اخلطاأ

81.20029الكلي

ال�سهرة وال�سعبية

15.021115.0217.3170.012القيا�س القبلي

0.0030.286*22.248122.24810.837املجموعة

55.430272.053اخلطاأ

92.70029الكلي

الر�سا وال�سعادة

4.43014.4303.2770.081القيا�س القبلي

0.0010.365*20.936120.93615.487املجموعة

36.501271.352اخلطاأ

61.86729الكلي

املقيا�س الكلي

343.1371343.13717.0070.000القيا�س القبلي

0.0000.795*2116.90712116.907104.921املجموعة

544.7562720.176اخلطاأ

3004.80029الكلي

* دالة إحصائًيا

تظهر النتائج يف اجلدول )4( وجود فروق دالة اإح�سائًيا عند م�ستوى )a = 0.05( بني متو�سطات درجات الأطفال يف املجموعتني 
ال�سابطة والتجريبّية على التطبيق البعدي ملقيا�س مفهوم الذات الكلي واأبعاده ال�ستة، حيث تراوحت قيم )ف( املح�سوبة لها ما بني 
الربنامج  متغري  تاأثري  حجم  اإىل  وللتعرف   ،)a = 0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائًيا  دالة  القيم  وهذه   )104.921( و   )10.837(
امل�ستخدم يف حت�سني مفهوم الذات باأبعاده ال�ستة لدى الأطفال مّت ح�ساب مربع اإيتا )η2( وقد بلغت قيمته على مقيا�س مفهوم الذات الكلي 
)0.795(، وبذلك يكننا القول اإّن %79.5 من التباين يف مفهوم الذات ب�سكل عام بني اأطفال املجموعتني التجريبّية وال�سابطة يرجع 
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لأبعاد   )η2( اإيتا  مربع  كان  كذلك  امل�ستخدم،  الربنامج  ملتغري 
ال�سهرة  لبعد   )0.286( بني  ما  ترتاوح  الذات  مفهوم  مقيا�س 

وال�سعبية، و )0.666( لُبعد ال�سلوك.
اأطفال  درجات  متو�سطات  يف  الفروق  قيمة  ولتحديد 
الذات  مفهوم  مقيا�س  على  والتجريبية  ال�سابطة  املجموعتني 
الناجتة عن  املعّدلة  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخراج  البعدي، مت 
عزل اأثر التطبيق القبلي للمقيا�س يف اأداء الأطفال على التطبيق 

البعدي للمقيا�س، وكانت النتائج كما يف اجلدول )5(.
المتوسطات الحسابية المعدلة لدرجات األطفال في المجموعتين الضابطة 

والتجريبية على مقياس مفهوم الذات البعدي، بعد عزل أثر التطبيق القبلي 
للمقياس

اأبعاد مقيا�س 
اخلطاأ املعيارياملتو�صط املعّدلاملجموعةمفهوم الذات

ال�سلوك
14.940.30التجريبية

11.800.30ال�سابطة

الو�سع الفكري 
واملدر�سي

13.420.50التجريبية

9.110.50ال�سابطة

املظهر الف�سيولوجي 
واملظهر اخلارجي

8.060.40التجريبية

4.740.40ال�سابطة

القلق
7.770.32التجريبية

5.430.32ال�سابطة

ال�سهرة وال�سعبية
8.770.37التجريبية

7.030.37ال�سابطة

الر�سا وال�سعادة
6.110.30التجريبية

4.430.30ال�سابطة

املقيا�س الكلي
59.261.16التجريبية

42.341.16ال�سابطة

ت�سري نتائج املتو�سطات احل�سابية املعّدلة لدرجات الأطفال 
يف املجموعتني التجريبّية وال�سابطة على مقيا�س مفهوم الذات 
التطبيق  اأثر  بعد عزل  البعدي  التطبيق  ال�ستة، يف  واأبعاده  الكلّي 
اأطفال املجموعة  ل�سالح  الفروق كانت  اأن  اإىل  للمقيا�س،  القبلي 
التجريبية حيث ح�سلوا على متو�سطات ح�سابية معّدلة اأعلى من 
املتو�سطات احل�سابية املعّدلة لأطفال املجموعة ال�سابطة.ولهذا 
ي�سري  مما  البديلة،  الفر�سية  وُتقبل  الإح�سائّية  الفر�سية  ترف�س 
اإىل فاعلية الربنامج القائم على الدراما العالجية الذي مّت تطبيقه 
الذات  مفهوم  على حت�سني  التجريبّية حيث عمل  املجموعة  على 

لديهم.
نتائج اختبار الفر�سية الثانية: - ل توجد فروق ذات  ◄

دللة اإح�سائية عند م�ستوى )a = 0.05( بني متو�سطات درجات 
مفهوم  مقيا�س  على  التجريبّية  املجموعة  يف  والإناث  الذكور 

الذات بعد تطبيق الربنامج القائم على الدراما العالجية، لختبار 
والنحرافات  احل�سابّية  املتو�سطات  ا�ستخراج  مت  الفر�سية  هذه 
املعيارّية لدرجات الأطفال يف املجموعة التجريبّية على مقيا�س 
مفهوم الذات باأبعاده ال�ستة يف التطبيقني القبلي والبعدي، وذلك 

وفًقا ملتغري اجلن�س وكانت النتائج كما يف اجلدول )6(.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات األطفال في المجموعة 

التجريبية على مقياس مفهوم الذات بأبعاده الستة في التطبيقين القبلي والبعدي 
وفًقا لمتغير الجنس

اأبعاد 
مقيا�س 

مفهوم الذات
اجلن�س

التطبيق البعدي التطبيق القبلي 

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

ال�سلوك
11.752.8715.131.25ذكر

10.433.4114.571.90اأنثى

الو�سع 
الفكري 

واملدر�سي

9.382.8313.132.03ذكر

8.432.8813.572.51اأنثى

املظهر 
الف�سيولوجي 

واملظهر 
اخلارجي

4.381.858.002.14ذكر

4.861.078.141.57اأنثى

القلق
4.881.368.001.41ذكر

5.001.297.431.27اأنثى

ال�سهرة 
وال�سعبية

6.880.649.131.55ذكر

6.142.278.141.57اأنثى

الر�سا 
وال�سعادة

4.131.365.881.36ذكر

4.001.296.291.38اأنثى

املقيا�س 
الكلي

41.384.7559.255.34ذكر

38.869.0858.148.59اأنثى

يت�سح من اجلدول )6( وجود فروق ظاهرّية بني متو�سطات 
وذلك  التجريبّية  املجموعة  يف  والإناث  للذكور  اخلام  الدرجات 
على التطبيق القبلي ملقيا�س مفهوم الذات الكلّي واأبعاده ال�ستة.
با�ستخدام  ا  اإح�سائيًّ اجلن�سني  بني  الفروق  هذه  �سبط  مت  وقد 

.)ANCOVA( حتليل التباين امل�سرتك
بني  ظاهرّية  فروًقا  هناك  اأّن   )6( اجلدول  يظهر  كذلك 
متو�سطات الدرجات اخلام للذكور والإناث يف املجموعة التجريبية 
على التطبيق البعدي ملقيا�س مفهوم الذات الكلي واأبعاده ال�ستة، 
، فقد بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات الذكور على مقيا�س مفهوم 
الذات الكلي )59.25( وبانحراف معياري )5.34( يف حني كان 
املتو�سط احل�سابي لدرجات الإناث )58.14( وبانحراف معياري 
احل�سابي  املتو�سط  يف  )ظاهرًيا(  فرقا  هناك  اأن  اأي   )8.59(
 ،)1.11( مقداره  الكلي  الذات  مفهوم  مقيا�س  على  اجلن�سني  بني 
اإذا كانت الفروق يف املتو�سطات احل�سابية لدرجات  وملعرفة ما 
البعدي  التطبيق  واإناًثا( يف  )ذكوًرا  التجريبية  املجموعة  اأطفال 
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ملقيا�س مفهوم الذات الكلي واأبعاده ال�ستة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )α = 0.05( وبهدف عزل الفروق بني املتو�سطات احل�سابية 
للذكور والإناث يف التطبيق القبلي ملقيا�س مفهوم الذات اإح�سائًيا، ا�ستخدم الباحث اختبار حتليل التباين امل�سرتك )ANCOVA( وكانت 

النتائج كما يف اجلدول )7(.
نتائج تحليل التباين المشترك )ANCOVA( لدرجات األطفال في المجموعة التجريبية على مقياس مفهوم الذات البعدي، تبعًا لمتغير الجنس

درجات جمموع املربعاتم�صدر التبايناأبعاد مقيا�س مفهوم الذات
قيمة ف متو�صط املربعاتاحلرية

املح�صوبة
م�صتوى
الدللة

ال�سلوك

18.894118.89415.2920.002القيا�س القبلي

0.01310.0130.0100.921اجلن�س

14.827121.236اخلطاأ

33.73314الكلي

الو�سع الفكري واملدر�سي

3.43113.4310.6590.433القيا�س القبلي

1.45411.4540.2790.607اجلن�س

62.448125.204اخلطاأ

67.33314الكلي

املظهر الف�سيولوجي واملظهر 
اخلارجي

3.55613.5560.9920.339القيا�س القبلي

0.35610.3560.0990.758اجلن�س

43.021123.585اخلطاأ

46.93314الكلي

القلق

1.71211.7120.9280.354القيا�س القبلي

1.08011.0800.5860.459اجلن�س

22.141121.845اخلطاأ

24.93314الكلي

ال�سهرة وال�سعبية

6.86916.8693.0830.105القيا�س القبلي

1.72911.7290.7760.396اجلن�س

26.736122.228اخلطاأ

35.33314الكلي

الر�سا وال�سعادة

0.03810.0380.0190.893القيا�س القبلي

0.64710.6470.3200.582اجلن�س

24.248122.021اخلطاأ

24.93314الكلي

املقيا�س الكلي

196.7461196.7465.2470.041القيا�س القبلي

0.24310.2430.0060.937اجلن�س

449.9441237.495اخلطاأ

646.93314الكلي

تظهر النتائج يف اجلدول )7( عدم وجود فروق دالة اإح�سائًيا عند م�ستوى )a = 0.05( بني متو�سطات درجات اأطفال املجموعة 
التجريبّية يف التطبيق البعدي ملقيا�س مفهوم الذات، وذلك تبًعا جلن�سهم )ذكر، اأنثى(، حيث تراوحت قيم )ف( املح�سوبة ملقيا�س مفهوم 
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ال�ستة ما بني )0.006( و )0.776( وهذه  الذات الكلي واأبعاده 
القيم غري دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة )a = 0.05(، ولهذا 

يتّم قبول الفر�سّية الإح�سائّية.
نتائج اختبار الفر�سية الثالثة: - ل توجد فروق ذات  ◄

دللة اإح�سائية عند م�ستوى )a = 0.05( بني متو�سطات درجات 
ذوي كّف الب�رص الكلي و�سعاف الب�رص يف املجموعة التجريبية 
على مقيا�س مفهوم الذات بعد تطبيق الربنامج القائم على الدراما 

العالجية.
احل�سابّية  املتو�سطات  ا�سُتخرجت  الفر�سية  هذه  لختبار 
التجريبّية  املجموعة  اأطفال  لدرجات  املعيارية  والنحرافات 
التي خ�سعت للربنامج القائم على الدراما العالجية، على مقيا�س 
مفهوم الذات باأبعاده ال�ستة يف التطبيقني القبلي والبعدي، وذلك 
وكانت  ب�رص(  �سعف  كلي،  )كّف  الإعاقة  درجة  ملتغري  وفًقا 

النتائج كما يف اجلدول )8(.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات األطفال في المجموعة 

التجريبية على مقياس مفهوم الذات بأبعاده الستة في التطبيقين القبلي والبعدي 
وفقًا لمتغير درجة اإلعاقة

اأبعاد مقيا�س 
مفهوم الذات

درجة 
الإعاقة

التطبيق البعدي التطبيق القبلي 

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

ال�سلوك

�سعف 
12.572.1515.290.95ب�رص

كّف 
9.883.3614.501.93كلي

الو�سع الفكري 
واملدر�سي

�سعف 
9.143.0213.861.95ب�رص

كّف 
8.752.7612.882.42كلي

املظهر 
الف�سيولوجي 

واملظهر اخلارجي

�سعف 
5.141.578.141.57ب�رص

كّف 
4.131.368.002.14كلي

القلق

�سعف 
4.861.467.861.46ب�رص

كّف 
5.001.207.631.30كلي

ال�سهرة وال�سعبية

�سعف 
6.861.778.710.95ب�رص

كّف 
6.251.498.632.07كلي

الر�سا وال�سعادة

�سعف 
3.861.076.430.79ب�رص

كّف 
4.251.495.751.67كلي

اأبعاد مقيا�س 
مفهوم الذات

درجة 
الإعاقة

التطبيق البعدي التطبيق القبلي 

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املقيا�س الكلي

�سعف 
42.436.2960.294.27ب�رص

كّف 
38.257.3057.388.50كلي

يت�سح من اجلدول )8( وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات 
التجريبية تبعًا ملتغري درجة  الدرجات اخلام لأطفال املجموعة 
الكلي  الذات  القبلي ملقيا�س مفهوم  التطبيق  الإعاقة، وذلك على 
الإعاقة  فئتي  بني  الفروق  هذه  �سبط  مت  وقد  ال�ستة  واأبعاده 

.)ANCOVA( اإح�سائيا با�ستخدام حتليل التباين امل�سرتك
بني  ظاهرّية  فروًقا  هناك  اأّن   )8( اجلدول  يظهر  كذلك 
على  التجريبّية  املجموعة  لأطفال  اخلام  الدرجات  متو�سطات 
ال�ستة، يف  الكلّي واأبعاده  الذات  البعدي ملقيا�س مفهوم  التطبيق 
�سوء متغري درجة الإعاقة، حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات 
�سعيفي الب�رص )60.29( وبانحراف معياري )4.27( يف حني 
 )57.38( املكفوفني  الأطفال  لدرجات  احل�سابي  املتو�سط  كان 
يف  )ظاهرًيا(  فرًقا  هناك  اأّن  اأي   )8.50( معياري  وبانحراف 
الذات  الإعاقة على مقيا�س مفهوم  املتو�سط احل�سابي بني فئتي 

الكلي مقداره )2.91(.
احل�سابّية  املتو�سطات  يف  الفروق  كانت  اإذا  ما  وملعرفة 
لدرجات اأطفال املجموعة التجريبّية يف التطبيق البعدي ملقيا�س 
عند  اإح�سائية  دللة  ذات  ال�ستة  واأبعاده  الكلي  الذات  مفهوم 
كلي،  )كّف  الإعاقة  درجة  ملتغرّي  وفًقا   )α =  0.05( م�ستوى 
احل�سابّية  املتو�سطات  بني  الفروق  عزل  وبهدف  ب�رص(،  �سعف 
مفهوم  ملقيا�س  القبلي  التطبيق  يف  الإعاقة  فئتي  من  لالأطفال 
الذات اإح�سائًيا، ا�ستخدم الباحث اختبار حتليل التباين امل�سرتك 

)ANCOVA( وكانت النتائج كما يف اجلدول )9(.
نتائج تحليل التباين المشترك )ANCOVA( لدرجات األطفال في المجموعة 

التجريبية على مقياس مفهوم الذات البعدي، تبًعا لمتغير درجة اإلعاقة

اأبعاد 
مقيا�س 

مفهوم الذات

م�صدر 
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة ف 
املح�صوبة

م�صتوى
الدللة

ال�سلوك

القيا�س 
16.832116.83213.8380.003القبلي

درجة 
0.24310.2430.2000.663الإعاقة

14.596121.216اخلطاأ

33.73314الكلي
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اأبعاد 
مقيا�س 

مفهوم الذات

م�صدر 
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة ف 
املح�صوبة

م�صتوى
الدللة

الو�سع 
الفكري 

واملدر�سي

القيا�س 
2.95512.9550.5830.460القبلي

درجة 
3.12513.1250.6170.447الإعاقة

60.778125.065اخلطاأ

67.33314الكلي

املظهر 
الف�سيولوجي 

واملظهر 
اخلارجي

القيا�س 
4.47714.4771.2680.282القبلي

درجة 
0.99810.9980.2830.605الإعاقة

42.380123.532اخلطاأ

46.93314الكلي

القلق

القيا�س 
1.65111.6510.8580.372القبلي

درجة 
0.14010.1400.0730.792الإعاقة

23.081121.923اخلطاأ

24.93314الكلي

ال�سهرة 
وال�سعبية

القيا�س 
6.96116.9612.9470.112القبلي

درجة 
0.12210.1220.0510.824الإعاقة

28.343122.362اخلطاأ

35.33314الكلي

الر�سا 
وال�سعادة

القيا�س 
0.16610.1660.0870.774القبلي

درجة 
1.84711.8470.9620.346الإعاقة

23.048121.921اخلطاأ

24.93314الكلي

املقيا�س 
الكلي

القيا�س 
166.9001166.9004.4670.056القبلي

درجة 
1.78411.7840.0480.831الإعاقة

448.4031237.367اخلطاأ

646.93314الكلي

دالة  فروق  وجود  عدم   )9( اجلدول  يف  النتائج  ُتظِهر 
درجات  متو�سطات  بني   )a = 0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائًيا 
اأطفال املجموعة التجريبّية يف التطبيق البعدي ملقيا�س مفهوم 
الذات، وذلك تبًعا ملتغري درجة الإعاقة )كّف كلي، �سعف ب�رص(، 
الكلّي  الذات  مفهوم  ملقيا�س  املح�سوبة  )ف(  قيم  تراوحت  حيث 
املظهر  واملدر�سي،  الفكري  الو�سع  )ال�سلوك،  ال�ستة  واأبعاده 

الف�سيولوجي واملظهر اخلارجي، القلق، ال�سهرة وال�سعبية، الر�سا 
دالة  القيم غري  )0.962( وهذه  و   )0.048( وال�سعادة(، ما بني 
قبول  يتّم  ولهذا   ،)a = 0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائًيا 

الفر�سية الإح�سائية.
مناقشة النتائج

ذات  فروق  وجود  الأوىل  الفر�سية  اختبار  نتائج  اأظهرت 
دللة اإح�سائية عند م�ستوى )a = 0.05( بني متو�سطات درجات 
مفهوم  مقيا�س  على  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني  اأطفال 
الذات بعد تطبيق الربنامج القائم على الدراما العالجية.مما ي�سري 
اإىل فاعلية الربنامج القائم على الدراما العالجية الذي مّت تطبيقه 
الذات  مفهوم  على حت�سني  التجريبّية حيث عمل  املجموعة  على 

لديهم.
التي  الأدوار  ولعب  والتمارين  الأن�سطة  اإىل  يعود  وهذا 
ما  ا�ستك�ساف  اإىل  هدفت  والتي  العالجي،  الربنامج  ت�سّمنها 
على  العمل  وبالتايل  و�سلبّية،  اإيجابّية  جوانب  من  الأطفال  لدى 
التي �ساعدت يف  الأ�ساليب  زيادة وعيهم وتقبلهم لذواتهم، ومن 
حت�سني مفهوم الذات لدى الأطفال احلوار واملناق�سة اللذان كانا 
يدوران خالل اجلل�سات بني الأطفال والباحث، ومناق�سة الأفكار 
العينة،  اأفراد  لدى  الذات  مفهوم  حول  تدور  التي  الالعقالنية 
وتوؤثر على �سلوكهم وحياتهم، حيث اأ�سبح معظم اأفراد املجموعة 
كانوا  بعدما  اآراءهم،  ويبدون  ويتحاورون  يناق�سون  التجريبية 
الوقوف على  اأّن تدريبهم على  بداية اجلل�سات، كما  منطوين يف 
�ساهم  التمثيلية  الأدوار  خالل  بتلقائية  والتعبري  امل�رصح  خ�سبة 
تفاعل  اأّن  كما  نفو�سهم،  من  والرتدد  اخلوف  حاجز  اإزالة  يف 
احل�سور معهم وتعزيزهم من خالل الت�سفيق والثناء عليهم عزز 
يف نفو�سهم الثقة بالنف�س، وهذا بالتايل �ساعد يف حت�سني مفهوم 

الذات لديهم.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج البحوث ال�سابقة التي هدفت 
النف�سية،  والدراما  الدراما،  على  قائمة  عالجية  برامج  بناء  اإىل 
اتفقت مع نتائج  ي فعاليتها لدى املعاقني ب�رصًيا، حيث  وتق�سّ
اإر�سادي  برنامج  فاعلية  اأظهرت  التي   )2011( احلجري  درا�سة 
الذات  تقدير  تنمية  الأدوار، يف  لعب  ا�سرتاتيجية  يت�سمن  جمعي 
لدى املعاقني ب�رصًيا، كما اتفقت مع درا�سة كونوبيك وت�سيونغ 
العالج  فاعلية  اإىل  تو�سلت  التي   )Konopik & Cheung، 2013(
نتائج  ومع  الآخرين،  مع  العالقات  تنمية  يف  بال�سيكودراما 
درا�سة علي )2012( التي اأظهرت فعالية ا�ستخدام ال�سيكودراما 
كما  املعاقني ب�رصًيا،  لالأطفال  الجتماّعية  املهارات  تنمية  يف 
اتفقت هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي هدفت اإىل 
ي  بناء برامج عالجية قائمة على الدراما والدراما النف�سية وتق�سّ
فعاليتها لدى فئات الإعاقة الأخرى، حيث تتفق مع نتيجة درا�سة 
زهران )2010( التي اأظهرت فاعلية الدراما العالجية يف حت�سني 
التوّحد،  ا�سطراب  ذوي  الأطفال  لدى  التكيفّي  ال�سلوك  مهارات 
فاعلية  اأظهرت  التي   )2002( مطر  درا�سة  نتيجة  مع  تتفق  كما 
ّم. ال�سيكودراما يف تنمية املهارات الجتماعية لدى الأطفال ال�سّ

وجود  عدم  الثانية  الفر�سية  اختبار  نتائج  اأظهرت  كما 
بني   )a = 0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
متو�سطات درجات الذكور والإناث يف املجموعة التجريبّية على 
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الدراما  على  القائم  الربنامج  تطبيق  بعد  الذات  مفهوم  مقيا�س 
الدراما  على  القائم  الربنامج  اأن  تعني  النتيجة  العالجية.وهذه 
العالجية قد اأ�سهم يف حت�سني مفهوم الذات لدى الذكور والإناث 

يف املجموعة التجريبية بدرجة متقاربة.
على  القائم  الربنامج  اإىل  النتيجة  هذه  ُتعزى  اأن  ويكن 
ولعب  والتمارين  الأن�سطة  من  يحتويه  مبا  العالجية  الدراما 
الأدوارالتي وّلدت لدى الأطفال ذكوًرا واإناثا م�ساعر متقاربة جتاه 
�سمن  عا�سوا  واإناًثا  ذكوًرا  الأطفال  اأّن  لديهم.كما  الذات  مفهوم 
الربنامج  اأّن  الربنامج، كما  تنفيذ  نف�سها خالل  التعليمية  البيئة 
القائم على الدراما العالجية مل ييز بني ذكر واأنثى، حيث خ�سع 
له الأطفال من كال اجلن�سني، وبالزمن نف�سه، خ�سو�سًا اأنه متت 
مراعاة �رصوط اختيار العينة على كل من الذكور والإناث يف عينة 
الدرا�سة فكانت اأعمارهم الزمنية مت�ساوية وكذلك درجة الإعاقة 

لدى كل من الذكور والإناث.
عدم  الثالثة  الفر�سية  اختبار  نتائج  اأظهرت  حني  يف 
 )a = 0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائّية  دللة  ذات  فروق  وجود 
الب�رص  الكلي و�سعاف  الب�رص  بني متو�سطات درجات ذوي كّف 
تطبيق  بعد  الذات  مفهوم  مقيا�س  على  التجريبّية  املجموعة  يف 
الربنامج القائم على الدراما العالجّية، ويعود ال�سبب يف ذلك اإىل 
اأّن الربنامج القائم على الدراما العالجية مل يرّكز على فئة دون 
ي�ستفيدون من  الإعاقـة وجعلهـم  �سـدة  قلل مـن دور  غريها، مما 
اأّن  كما  متقاربة،  بدرجة  العالجية  الدراما  القائم على  الربنامج 
القائم  الأن�سطة والتمارين ولعب الأدوار املت�سمنة يف الربنامج 
الإعاقة  فئتي  يف  الأطفال  لدى  وّلدت  قد  العالجية  الدراما  على 
م�ساعر اإيجابية جتاه مفهوم الذات لديهم، مما اأدى اإىل اأن يكون 
الفعل  ردود  يف  مت�سابهني  الب�رص  و�سعاف  املكفوفون  الأطفال 
حول مفهوم الذات، كما اأّن اأفراد فئتي الإعاقة )كّف كلّي، �سعف 
احلما�س  درجة  نف�س  لهم  كانت  الربنامج  تطبيق  اأثناء  ب�رص( 
وزاد  الأدوار،  ولعب  والتمارين  الأن�سطة  للم�ساركة يف  والدافعية 
يف  مت�ساويًا  الربنامج  تاأثري  كان  لذلك  باأنف�سهم،  ثقتهم  من 

حت�سني مفهوم الذات لدى الفئتني.
التوصيات: 

يف �صوء النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة احلالية، مت 
تقدمي التو�صيات التالية: 

مثل . 1 املالئمة  وال�سرتاتيجيات  بالربامج  التدخل  اأهمّية 
الأطفال  لدى  الذات  مفهوم  لتح�سني  العالجية  الدراما 

املعاقني ب�رصًيا.
عقد دورات تدريبّية لتطوير مهارات العاملني مع الأطفال . 2

العالجية  الدراما  توظيف  جمال  يف  ب�رصًيا،  املعاقني 
لتح�سني مفهوم الذات لدى الأطفال.

اإجراء املزيد من الدرا�سات حول الربامج العالجية الأخرى . 3
التي يكن اأن ت�ساهم يف حت�سني مفهوم الذات لدى الأطفال 

املعاقني ب�رصًيا
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