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 ومدص: 

قائم لممسرح النفسي الىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى فاعمية برنامج تدريبي 
عمى السيكودراما في بناء قناعات اإلقالع عن التدخين لدى المراىقين، حيث تكونت عينة 

 مراىقًا من الطالب المدخنين بالسنة التحضيرية بجامعة الحدود الشمالية 43الدراسة من 
 51طالبًا(، وضابطة ) 51قسموا إلى مجموعتين؛ تجريبية ) دية،السعو بالمممكة العربية 

طالبًا(. وقد قام الباحث بتطبيق مقياس قناعات اإلقالع عن التدخين قبل بدء البرنامج 
التدريبي عمى المجموعة التجريبية والضابطة في القياس القبمي، ثم تطبيق المقياس مرة 

السيكودراما عمى  برنامج المسرح النفسي باستخدامأسابيع تم خالليا تطبيق  4أخرى بعد 
فرضيات الدراسة باستخدام اختبار مان ويتني اختبار المجموعة التجريبية دون الضابطة، وتم 

لمفروق بين مجموعتين مستقمتين، واختبار ويمكوكسون لمفروق بين مجموعتين غير 
د فروق دالة إحصائيًا بين ، وقد أظيرت النتائج وجو  Z مستقمتين، وذلك باستخراج قيمة

متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية بين القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس 
قناعات اإلقالع عن التدخين، وكذلك بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية 

تتبعي ال والمجموعة الضابطة في القياس البعدي، ولم توجد فروق بين القياسين البعدي و
ألفراد المجموعة التجريبية مما يعني التأكد من التأثير الممتد لبرنامج السيكودراما في بناء 

 لدى طالب الجامعة المدخنين. قناعات اإلقالع عن التدخين

 .  القناعات، المراىقين، التدخين ،السيكودراماالمسرح النفسي، : الكممات المفتاحية
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The effectiveness of the Psychological theatre program, based on 

Psychodrama, in building Smoking cessation convictions among 

adolescents: An Experimental Study 

Abstract: 

This study aimed to know the effectiveness of a training program for 

psychological psychodrama-based theater in building convictions for smoking 

cessation in adolescents ,Where the study sample consisted of 30 adolescent 

students who smoke in the preparatory year at Northern Borders University in 

the Kingdom of Saudi Arabia, they were divided into two groups. 

Experimental (15 students), and an officer (15 students). The researcher 

applied the measure of smoking cessation convictions before the start of the 

training program on the experimental group and the control in the tribal 

measurement, then applied the scale again after 8 weeks during which the 

psychological theater program was applied using the psychodrama on the 

experimental group without the control, and the study hypotheses were 

examined Using the Mann-Whitney test for the differences between two 

independent groups, and the Wilcoxon test for the differences between two 

non-independent groups, by extracting the value of Z, the results showed that 

there were statistically significant differences between the mean scores for the 

students of the experimental group between the pre and post measurements on 

the quit conviction scale Smoking, as well as between the average ranks of the 

degrees of students of the experimental group and the control group in the 

dimensional measurement, and there were no differences between the 

dimensional and tracking measures of the members of the experimental group, 

which means making sure of the extended impact of the Psychodrama program 

in building convictions of smoking cessation among university students who 

smoke. 

 

Key words: psychological theater, psychodrama, convictions, adolescents, 

smoking. 
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 وكدوة الدراسة: : أواًل

التدخين آفة حضارية سببت لإلنسان العمل واألمراض والفقر والمشكالت االجتماعية،       
وليا تأثير سيئ عمى صحتو بصفة عامة، ويمثل التبغ في المجتمع المعاصر أحد األسباب 

مميون حالة وفاة  423المؤدية لمموت والمرض األكثر قابمية لمتدارك، حيث ُوجد أنو من بين 
مميون حالة وفاة ُتعزى إلى التدخين، وذلك  13ي المجتمعات النامية ُقدر أن بين الذكور ف
م  4343مميون في العام  4.4، وىذا الرقم مرشح لالرتفاع إلى 4333و 5513بين عامي 
في مكافحة التدخين والتوعية بمخاطره  الكبيرة المبذولة. ورغم الجيود (5)(4331)العثمان، 

لطمبة خصوصًا في مرحمة المراىقة المتأخرة قد تزايدت في الفترة إال أن نسبة التدخين بين ا
األخيرة، نظرًا لطبيعة مرحمة المراىقة التي تتسم بالتمرد والرغبة في االستقالل، والحصول عمى 
شعور زائف بالرجولة والمغامرة وتحدي السمطة المتمثمة في الوالدين والمعمم، مدفوعًا بتأثير 

ء أو الوالدين المدخنين والتأثر باألفالم السينمائية التي تقدم صورة أصدقاء السوء واألشقا
 جذابة لمبطل المدخن، أو اإلعالنات التجارية.

في الكويت،  (4)(4332وىذا ما دعا كل من المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة التدخين )      
ر الممتقى الوطني الرابع في تقري (4)(4351واألمانة العامة لمجنة الوطنية لمكافحة التدخين )

لمجيات العاممة في مجال مكافحة التدخين بالرياض، ومؤتمر االتحاد الدولي لمكافحة التدخين 
إلى  (2)(4353(، ومؤتمر الجمعية المصرية العامة لمكافحة التدخين )4353في الكويت )

ن التدخين مشكمة التدخين، وتطوير برامج إقالع ع تشجيع البحوث والدراسات الخاصة بحل
 أكثر فاعمية، وجعل المكافحة قضية وطنية. 

التي ثبت جدواىا في حاالت عديدة  الجماعي وتعتبر السيكودراما أحد أساليب اإلرشاد     
 ومجاالت مختمفة وفي مراحل عمرية متباينة وىذا ما تؤكده دراسة كل من: كيبر وريتشي

(Kipper, & Ritchie, 2003)ايتيمور وآخرون، (Aytemur et al 2012)  عبد ،
(، جمعة 4353(، كرم الدين )4354(، بيومي؛ يوُسف )4354( ، الزقزوق )4354الحميد )

( ، عسمية 4352(، جبر )4354(، المالكي )4352(، دراسة يعقوب؛ عالونة )4352)
 (.4354(، ودراسة أبو الرب )4351)
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بعض تقنيات  (1)( ,.4354Cruz, et alكما حددت دراسة كروز وزمالءه )      
السيكودراما األساسية ومنيا: المناجاة، الديالوج، المرآة، قمب الدور، استيفاء المقاومة، 

وقد جاءت  النحت، الذرة االجتماعية، أشياء وسيطة، ألعاب، اجتماعي، تدريب عمى الدور.
قناعات معرفة مدى فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى السيكودراما في بناء ىذه الدراسة ل

 .اإلقالع عن التدخين لدى المراىقين

 :السابكة تثاٌيًا: الدراسا

 :والسموك واالجتاِات األفكار تعدين يف السيكودراوا دور تٍاولت دراسات-1
تباينت الدراسات التي تناولت دور السيكودراما في تعديل األفكار واالتجاىات والتأثير  

" Hod OrkibiI (2) 2019دراسة عمى السموك في معالجة ظاىرة التدخين حيث تناولت 
سموك  عمى اتجاىات المراىقين نحو استخدام السيكودراما في عالج العادات السمبية بالتطبيق

اتجاىات المراىقين نحو  عمىالتعرف  إلىالدراسة  تىدفوقد  التدخين بين المراىقين".
التعرف  إلىالمراىقين، باإلضافة  ىاستخدام العالج الدرامي في معالجة السموكيات السمبية لد

تأثير استخدام الدراما في عالج سموكيات المراىقين المنحرفة مثل اإلقالع عن التدخين  عمى
أشكال وأنواع األساليب الدرامية المستخدمة في عالج  ىرب الكحوليات، كذلك التعرف عموش

 سمبيات البرامج الدرامية المستخدمة في إعادة تأىيل الشباب. عمىسموك المراىقين، والتعرف 
مفردة  542المنيج المسحي، حيث قام باالستعانة بعينة مكونة من  ىاعتمد الباحث عمو 

استمارة االستقصاء  تطبيقبعد و التدخين،  ىين عمنوالمراىقين المدم بحثية من الشباب
إجابات المبحوثين كانت أىم نتائج الدراسة كاآلتي: أشارت نتائج الدراسة أن  ىلمتعرف عم

حيث يكون المراىق جزء من  Role playاستخدام لعب األدوار  عمىالعالج الدرامي يعتمد 
يكون  يمر الذيقوم بتمثيل ومعالجة القضايا التي يعاني منيا الشباب، األ يالعمل الدرامي الذ
 عمىالمراىقين الذين يقومون بأداء تمك األدوار التي تعتمد في األساس  ىلو بالغ التأثير عم

الشباب في  عمىتقديم سموكيات ونماذج طيبة يقبميا المجتمع، مما يكون لو تأثير كبير 
تنوع  إلىنتائج الدراسة  أشارتكما ، ت المقبولة في الحياة الواقعيةاالقتداء بتمك السموكيا

األشكال التي يعتمد عمييا العالج الدرامي في إعادة تأىيل سموكيات المراىقين من بينيا 
واستخدام مسرح العرائس واألقنعة، األمر الذي  Storytellingاستخدام القصص والروايات 
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االندماج والتشجيع في المشاركة في  إلىيؤدي بالمراىقين التنويع الدرامي الذي  إلىيؤدي 
وجود  أيضا إلىنتائج الأشارت  نمط معين. أوقالب  عمىتمك العالج الدرامي بدال من االعتماد 
 Psychodramaالتعرض لمبرامج التأىيمية الدرامية  عالقة طردية إيجابية بين زيادة مدة

تأثيرات إيجابية في سموكيات الشباب المشاركين في األعمال الدرامية التي  إحداثوبين 
أن ذلك العالج الدرامي قد  الدراسة أكدتكما المراىقين باإلقالع عن التدخين،  إقناعتستيدف 

بعض السمبيات مثل االستعانة بالدراما الخيالية غير الواقعية  ىيحتوي في بعض األحيان عم
Fantasyذلك النوع من األساليب الدرامية قد ال تحدث التأثير  أنالدراسة  ، حيث وجدت
 .الشباب والمراىقين نتيجة السياق والنسج الخيالي الذي تفرضو الدراما الخيالية ىالمطموب عم

إلى معرفة مدى فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى  (3)(4354وىدفت دراسة أبو الرب ) 
جتماعية لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمم، وقد تكونت السيكودراما في تحسين الكفاءة اال

طالبًا يعانون قصورًا في الكفاءة االجتماعية، كالممتحقين بغرف  13عينة الدراسة من 
طالب،  41المصادر في المدارس الحكومية في جدة وقد قسموا إلى مجموعتين، )تجريبية

قبل بدء وبعد تطبيق البرنامج  طالب(، ُطبق عمييم مقياس الكفاءة االجتماعية 41وضابطة 
وقد  Zالقائم عمى السيكودراما وتم تحميل البيانات باستخدام اختبار ويمكوكسون وحساب قيم 

 أثبتت النتائج فاعمية البرنامج التدريبي.

فقد ىدفت إلى تحديد فنيات  Cruz, et al.,(4))8102) أما دراسة كروز وزمالءه 
أغراض الدراسة واألغراض السريرية، واستخراج قائمة  في السيكودراما المستخدمة حالياً 

في السيكودراما،   Moreno بالتقنيات األساسية التي تعكس المبادئ الرئيسية لنظرية
وتعريف عممي لمتقنيات السيكودرامية األساسية المحددة. ولتحقيق ذلك تم إجراء الدراسة بين 

 PubMed Embase,(Psychالرئيسية )ي قواعد البيانات اإللكترونية فيونيو وسبتمبر 

INFO,  واستخدام الكممات التالية: "سيكودراما"، "العالج النفسي الجماعي"، "العالج النفسي
ورقة مختارة  45التجريبي"، "مورينو"، "التقنيات". تم استخراج ست وخمسين تقنية من 

 تقنية 55ضيا إلى تقنية، والتي تم تخفي 43لممراجعة، كما تم اختيار قائمة أولية من 
الدور، استيفاء المقاومة، النحت، الذرة  منيا: المناجاة، الديالوج، المرآة، قمب أساسية

االجتماعية، أشياء وسيطة، ألعاب، اجتماعي، تدريب عمى الدور. وتم التحقق من مصداقية 
في وقت ىذه القائمة األساسية بواسطة خبير في الدراما النفسية المورنية، وتمت مناقشتيا 
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سيكودراما أوروبي لضمان اإلجماع. وتوفر ىذه المراجعة إطارًا معاصرًا  أخصائي 44الحق مع 
لألخصائيين النفسيين يوفق بين األساليب الحالية لمسيكودراما والتقنيات األساسية التي 

 اقترحيا مورينو.

  Annika Okamoto 2017 دراسةوجاءت  
"اتجاىات الممارسين بعنوان  (5)

في عالج السموكيات المنحرفة  Psychodramaوالخبراء نحو استخدام السيكو دراما 
 إلى تىدفو  التدخين بين المراىقين" إدمانلممراىقين في الواليات المتحدة بالتطبيق عمى 

العالج الدرامي في عالج السموك المنحرف لمشباب والمراىقين المتمثل  فاعمية عمىالتعرف 
اتجاىات الخبراء نحو استخدام العالج الدرامي، كذلك  عمىالتعرف  إلىفي التدخين، باإلضافة 

الخصائص والمزايا التي يتمتع بيا العالج الدرامي والتي تساعد المراىقين في  ىالتعرف عم
المنيج المسحي، حيث قام باختيار عينة  ىاعتمد الباحث عم، و اإلقالع عن السموكيات السمبية
اختيار عينة من  إلىمفردة، باإلضافة  524التدخين قواميا  ىمن المراىقين المدمنين عم

كانت  عمى العينة استمارة االستقصاء وبعد تطبيقمفردة،  51خبراء العالج الدرامي قواميا 
الية العالج الدرامي فع ىمد إلىأشارت نتائج الدراسة  أىم نتائج الدراسة كاآلتي:

Psychodrama  ك انمهفي عالجيا لالضطراب النفسي والعقمي مثلanxiety  واالكتئاب
depression  أشارت  ، كمااالستمرار في ارتكاب السموكيات السمبية إلىوالذي يدفع المراىق

توظيف مجموعة متنوعة من  ىعه Psychodramaاعتماد العالج الدرامي  إلىنتائج ال
السموك المراىقين من بينيا األداء  ىالدرامي عم ىاآلليات التي تزيد من تأثير ذلك المحتو 

والتي تساعد المراىقين في تنفيذ  Roleplayطريقة لعب األدوار  إلىالجماعي، باإلضافة 
لبحثية المكونة من بينت استجابات العينة ا، كما وتطبيق األداء الدرامي في الحياة الواقعية

عن غيره من األساليب  Psychodramaانفراد العالج الدرامي  إلىمجموعة من الخبراء 
المستخدمة في تقويم سموكيات المراىقين المنحرفة مثل التدخين، وذلك نتيجة اعتماد العالج 

مبية، الخبرات الفعمية لمشباب، وأسباب ودوافع قياميم نحو تمك السموكيات الس عمىالدرامي 
مواطن الضعف وبالتالي وضع العالج المناسب لمتخمص  عمىوالتي يمكن من خالليا التعرف 

 من تمك العادات السيئة.

إلى التعرف عمى مدى فاعمية برنامج مقترح  (53)(4353وىدفت دراسة كرم الدين ) 
في السيكودراما لمتخفيف من حدة بعض المشكالت السموكية لدى األطفال بطيئي التعمم، وقد 
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 2طالبًا تم تقسيميم إلى مجموعتين: األولى تجريبية قواميا  54تكونت عينة الدراسة من 
طالبا من مؤسسة  23من بين طالب، حيث تم اختيارىم  2طالب، والثانية ضابطة وقواميا 

الغد المشرق لذوي االحتياجات الخاصة ممن حصموا عمى أعمى الدرجات عمى مقياس 
المشكالت السموكية. وتمثمت أدوات الدراسة في األدوات التالية: مقياس ستانفورد بينيو 

الصورة الخامسة، ومقياس المستوى االقتصادي االجتماعي، ونموذج مسح  -لمذكاء
ت السموكية، ومقياس المشكالت السموكية، والبرنامج المقترح في السيكودراما، وقد المشكال

أظيرت النتائج فاعمية السيكودراما في تخفيف حدة بعض المشكالت السموكية لدى األطفال 
 بطيئي التعمم. 

فعالية برنامج إرشادي ، بعنوان"  (55)(4352) دفت دراسة أمجد عزات جمعةوقد ى 
رحمة لمب االعند ط ت السموكيةالشكلميكودراما لمتخفيف من حدة بعض اقائم عمى الس

ى السيكودراما في التخفيف من مى فعالية برنامج إرشادي قائم عمإلى التعرف ع ،عداديةإلا
 42 تكونت عينة الدراسة من السموكية عند طالب المرحمة اإلعدادية، تالحدة بعض المشك

طالبا، والثانية ضابطة وقواميا  54ألولى تجريبية قواميا طالبا تم تقسيميم إلى مجموعتين، ا
)ج(  عداديةإلطالب من مدرسة ذكور رفح ا 523 م من بينى، حيث تم اختيار طالبا 54

وكية. مت السالى مقياس المشكمى الدرجات عمأععمى وا ملوكالة الغوث بغزة، ممن حص التابعة
ا: استمارة يصحة فروض الدراسة منتحقق من مأدوات ل عدة وواستخدم الباحث في دراست

تم التوصل إلى وجود فروق ذات ، و وكيةمت السالوكية ومقياس المشكمت السالمسح المشك
وكية بعد مت الساللة إحصائية بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في حدة المشكال د

لة ال فروق ذات دالبرنامج السيكودرامي لصالح أفراد المجموعة التجريبية، ووجود  تطبيق
ي موكية بين التطبيق القبمت السالالمشك إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في حدة

 لة إحصائية بين أفرادال وكية، وعدم وجود فروق ذات دمت السالوالبعدي لمقياس المشك
رين يالتتبعي بعد ش وكية بين التطبيق البعدي ومت السالالمجموعة التجريبية في حدة المشك

 وكية.مت السالالمشك لمقياس

إلى التعرف عمى فاعمية برنامج إرشادي قائم  (54) (4352بينما ىدفت دراسة جمعة ) 
طالبًا  41عمى السيكودراما في التخفيف من حدة بعض المشكالت السموكية، لدى عينة من 

طالبًا، ممن حصموا عمى  44تم تقسيميم إلى مجموعتين؛ تجريبية وضابطة وقوام كل منيا 
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مارة مسح المشكالت أعمى الدرجات عمى مقياس المشكالت السموكية. ُطبق عمييم است
السموكية ومقياس المشكالت السموكية والبرنامج اإلرشادي القائم عمى السيكودراما، وتم 
التوصل إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في 

وق ذات حدة المشكالت السموكية بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية، ووجود فر 
داللة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية في حدة المشكالت السموكية بين التطبيق 
القبمي والبعدي لمقياس المشكالت السموكية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد 

لمقياس  التتبعي المجموعة التجريبية في حدة المشكالت السموكية بين التطبيق البعدي و
 الت السموكية.المشك

فعالية برنامج تدريبي باستخدام  عمىالتعرف  إلى (54)(4352وىدفت دراسة حبيب ) 
السيكودراما لتنمية التفاعل االجتماعي لألطفال المتمجمجين وأثره عمى تقدير الذات لدييم، وقد 

 ( ضابطة، وقد54( تجريبية )54( طفاًل متمجمجًا، قسمت إلى )42تكونت عينة البحث من  )
طبق عمييم مقياس المجمجة، مقياس التفاعل االجتماعي، ومقياس تقدير الذات، واستمارة 

وقد توصمت  السيكودراما، عمىدراسة الحالة لألطفال المتمجمجين، والبرنامج التدريبي القائم 
فاعمية السيكودراما في تنمية التفاعل االجتماعي وتقدير الذات لدى األطفال  نتائج الدراسة إلى

 المتمجمجين .

 Empathy إلى تنمية الشعور بالتعاطف (52) (4352وىدفت دراسة عثمان ) 
وتعديل االتجاىات السمبية لدى التالميذ العاديين نحو أقرانيم من ذوي االحتياجات الخاصة. 

في المرحمة  تمميذا وتمميذة 513تكّونت عينة الدراسة من عينة استطالعية قواميا و 
تمميذا ممن حصموا عمى درجات سمبية عمى مقياس  13االبتدائية، ومن عينة تجريبية قواميا 

التعاطف ومقياس االتجاىات نحو ذوي االحتياجات الخاصة، وفي الوقت نفسو تم تقييميم 
سمبيًا من معممييم أو من جانب االختصاصي النفسي. وتمثمت أدوات الدراسة في مقياس 

تعاطف لدى عينة الدراسة من التالميذ العاديين، ومقياس لقياس اتجاىات عينة لقياس ال
الدراسة من التالميذ العاديين نحو زمالئيم من ذوي االحتياجات الخاصة، وبطاقة مالحظة 
الستطالع آراء المعممين واالختصاصيين النفسيين وتقييميم لتالميذىم، وبرنامج قائم عمى 

تنمية التعاطف وتعديل اتجاىات التالميذ العاديين نحو أقرانيم من ذوي السيكودراما والنمذجة ل
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وتعديل  االحتياجات الخاصة. وقد أظيرت النتائج فاعمية السيكودراما في تنمية التعاطف
 االتجاىات السمبية لدى التالميذ العاديين نحو أقرانيم من ذوي االحتياجات الخاصة.

إلى الكشف عن فاعمية برنامج إرشادي قائم  (51) (4352وىدفت دراسة يعقوب؛ عالونة )
عمى السيكودراما في خفض السموك الفوضوي وتنمية الميارات االجتماعية لدى طمبة 

صعوبات  ( طالب من ذوي42صعوبات التعمم في لواء بني عبيد. تكونت عينة الدراسة من )
طالبا،  (12) ضمتالتعمم الذكور، وزعوا بالتساوي إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية 

تم إعداد مقياس لمسموك  ( طالبًا. ولمتأكد من تحقيق األىداف54ومجموعة ضابطة ضمت )
إرشادي قائم عمى السيكودراما. ولمعالجة  الفوضوي، ومقياس لمميارات االجتماعية، وبرنامج

ن الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وتحميل التباي بيانات الدراسة استخدمت المتوسطات
لصالح 3.31وجود فروق دالة إحصائيا عند المستوى  وأظيرت النتائج المشترك المتعدد،

كل من  المجموعة التجريبية في خفض السموك الفوضوي، وتنمية الميارات االجتماعية عمى
 الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية.

في عالج  استخدام السيكودراما Eva Vollera (52) (2016)دراسة وىدفت  
التعرف  إلى تىدفو  .التدخين" إدمانالسموكيات السمبية لممراىقين: بالتطبيق عمى انتشار 

الدور الذي تقوم بو مؤسسات إعادة تأىيل المراىقين والشباب والذي يقومون بسموكيات  عمى
في  Psychodramaمنحرفة وسيئة مثل التدخين، من خالل االستعانة باألسموب الدرامي 

تمك السموكيات المنحرفة والسيئة التي تقوم بيا فئة الشباب والمراىقين، والتعرف معالجة 
وتعديل سموك الشباب نحو  Psychodramaالعالج الدرامي  العالقة بين استخدام ىأيضا عم

اعتمد الباحث في دراستو و  اإلقالع عن السموكيات السمبية من بينيا االمتناع عن التدخين.
مكونة من  A purposive sampleحيث قام باختيار عينة عمدية  المنيج المسحي، ىعم

 Drama  في والية شيكاغو بالواليات المتحدة تقوم باستخدام العالج الدرامي  منشآتسبع 

therapy programs اُ عام 53-54مفردة بحثية تتراوح أعمارىم ما بين  52مكونة من 
 المراىقين كانت أىم نتائج الدراسة كاآلتي: ىوباستخدام استمارة االستقصاء التي طبقت عم

متكامال يمكن من فيم مشاعر وأفعال  إطاراأشارت نتائج الدراسة أن األسموب الدرامي تقدم 
سموك المراىقين وتحويل تمك السموكيات  ىتأثير فعال عم إحداثالشباب وبالتالي يمكن 

األسموب الدرامي النفسي أو  أنإلى كما أشارت نتائج الدراسة ، سموكيات إيجابية إلىالسمبية 
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يقدم فرصة جيدة لممراىقين لمتعبير عن مشاعرىم وبالتالي  Psychodramaــــ ما يعرف ب
األسباب الرئيسية التي دفعتيم نحو التدخين وبالتالي اختيار العالج واألسموب  ىالتعرف عم

عادة تأىيميم  Dramaلعالج الدرامي كذلك بينت نتائج الدراسة أن ا، األنسب لتقويميم وا 

therapy programs  تساىم بشكل كبير في فصل وعزل المراىقين عن حياتيم الروتينية
تغيير في سموك  إحداثالتفكير في إيجاد حمول تساىم بشكل كبير في  ىوبالتالي تساعد عم

 المراىقين نحو اإلقالع عن التدخين.

"استخدام السيكودراما في عالج بعنوان  OğuzKilinç  (2015) (53)دراسة وكانت  
 إقناعالتعرف عمى تأثير العالج الدرامي في  إلى تىدفو  المراىقين". لدىسموك التدخين 

العوامل النفسية في زيادة  عمىالتعرف  إلىالمراىقين في اإلقالع عن التدخين، باإلضافة 
ي يتمتع بيا العالج المزايا الت عمىالتعرف  إلىاالقتناع باإلقالع عن التدخين، باإلضافة 

عن غيره من المناىج واألساليب العالجية التي تساعد المراىقين  Psychodrama الدرامي
المنيج التجريبي  عمىاعتمد الباحث و  في التخمص من السموكيات السمبية من بينيا التدخين.

عن  الشباب نحو اإلقالع إقناعالذي يمكن من قياس تأثير استخدام العالج الدرامي عمى 
 إلىمفردة بحثية قام بتقسيمو  543التدخين، لذلك قام الباحث باختيار عينة مكونة من 

 إلىمجموعتين مجموعة تجريبية واألخرى ضابطة، حيث تم تعريض المجموعة التجريبية 
استمارة االستقصاء تطبيق العالج الدرامي لمدة زمنية مقدارىا أسبوعين، ومن خالل استخدام 

أن البرامج الدرامية  إلىأشارت نتائج الدراسة  كانت أىم نتائج الدراسة كاآلتي:عمى العينة 
ما يعرف العالج المعرفي السموكي المكثف  إلىتيدف  Psychodramaالعالجية 

intensive cognitive-behavioral therapy (CBT)  زيادة التعريف  عمىالقائم
يتم تقديميا في  إلىلممارسات السموكية بمخاطر التدخين والقيام بإسقاط ذلك من خالل ا

بعد تعرض العينة البحثية لذلك العالج الدرامي،  ونتائج أنال أشارتكذلك ، السياق الدرامي
عت كميا عن م% من تمك العينة بعد شير واحد من التعرض لذلك العالج قد أق43.4 أنوجدت 

ثالث من التعرض لمعالج % بعد الشير ال24.5 إلىالتدخين، بينما انخفضت تمك النسبة 
 إقناعالدرامي المتعمق بالتخمص من عادة التدخين، مما يفيد بأىمية العالج الدرامي في 

 Psychodramaبينت الدراسة أىمية العالج الدرامي ، أيضا المراىقين والشباب عن التدخين
أنو يزيد من في توضيح المخاطر المتعمقة بانتشار ظاىرة التدخين بين المراىقين، باإلضافة 
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تعمم سموكيات  إلىالمراىقين نحو اإلقالع عن التدخين، باإلضافة  ىالعاطفة والمنطق لد إثارة
لعالج ابينت الدراسة أن ، كما اإلقالع عن التدخين عمىوعادات تمكن المراىقين وتساعدىم 

ينيا الذي تم تقديمو لممراىقين لمعالجو السموكيات المنحرفة من ب Psychodramaالدرامي 
المراىقين  gaining insightالتدخين يقوم بمجموعة من الوظائف منيا زيادة إدراك وتوعية 

 .بمخاطر التدخين

إلى التعرف عمى فاعمية السيكودراما في تنمية  (54) (4351وىدفت دراسة عسمية ) 
فعالية الذات لدى التالميذ المعاقين حركيًا بالمدارس األساسية العميا بغزة، وقد تكونت عينة 

ضابطة(، ُطبق عمييم مقياس فعالية الذات،  43تجريبية،  43( تمميذًا )23الدراسة من )
قد أشارت النتائج إلى فاعمية البرنامج في واختبار الذكاء المصور، وبرنامج السيكودراما، و 
 تنمية فعالية الذات لصالح المجموعة التجريبية.

إلى التعرف عمى فاعمية البرنامج اإلرشادي في  (55) (4352وىدفت دراسة جبر ) 
أًما، تم توزيعين  42تنمية التواصل غير المفظي لدى األميات، وقد تكونت عينة الدراسة من 

بطريقة عشوائية عمى ثالث مجموعات متكافئة )مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة( 
وب العالج المعرفي مع األميات أم في كل مجموعة. ثم قامت الباحثة بتطبيق أسم 54وبواقع 

في المجموعة التجريبية )أ(، وتطبيق أسموب السيكودراما مع األميات في المجموعة 
التجريبية )ب(. في حين لم يطبق أي أسموب إرشادي مع األميات في المجموعة الضابطة. 

عمى  وقد أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعتين التجريبيتين
مقياس التواصل غير المفظي لألميات بعد تطبيق األسموبين اإلرشاديين )العالج المعرفي 

 والسيكودراما( لتنمية التواصل غير المفظي لدى األميات.

فقد ىدفت التعرف عمى فاعمية السيكودراما  (43)(4354ويوُسف ) أما دراسة بيومي 
لقمق االجتماعي لدى األطفال ذوى في خفض اضطراب قصور االنتباه وعالقتو بمستوى ا

( تمميذًا وتمميذة من 43صعوبات التعمم بالمرحمة االبتدائية، حيث تكونت عينة الدراسة من )
بالصف الخامس  ذوي صعوبات التعمم ولدييم قصور في االنتباه ومرتفعي القمق االجتماعي

يبية وضابطة، وقد تجر  :، تم تقسيميم إلى مجموعتين }( إناث54( ذكور، )4){االبتدائي
أظيرت النتائج فاعمية السيكودراما في خفض اضطراب قصور االنتباه والقمق االجتماعي لدى 

 .األطفال ذوى صعوبات التعمم بالمرحمة االبتدائية
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إلى تعرف فاعمية استخدام السيكودراما في خفض  (45)(4354وىدفت دراسة الزقزوق )
طمبة الكميات التقنية في قطاع غزة. لتحقيق ىذا  مستوى القمق واألفكار الالعقالنية لدى

اليدف تم اختيار: العينة المسحية وتكونت عينة الدراسة الفعمية من طالب الكميات التقنية في 
طالًبا من الطالب تم تقسيميم  413قطاع غزة حيث تم اختيارىا عشوائيا والبالغ عددىا 

طالًبا وكمية تدريب  54دير البمح  -التقنيةطالبا، كمية فمسطين  552كالتالي: كمية العموم 
طالًبا. استخدمت الدراسة الحالية مقياس  12غزة التابعة لوكالة الغوث لتشغيل الالجئين 

تايمور لمقمق، اختبار األفكار العقالنية والالعقالنية، برنامج السيكودراما، وقد توصمت الدراسة 
القمق واألفكار الالعقالنية عمى المجموعة  إلى فاعمية برنامج السيكودراما في خفض مستوى

 التجريبية. 

إلى الكشف عن فاعمية برنامج إرشادي جماعي  (44)(4354وىدفت دراسة المالكي ) 
مقترح قائم عمى استراتيجيات السيكودراما لمتخفيف من الشعور بالضغط النفسي لدى طالبات 

طالبات المستوى األول والثامن من  ( طالبة من545جامعة أم القرى، وبمغت عينة الدراسة )
( طالبة من الحاصالت عمى 44كمية اآلداب والعموم اإلدارية بجامعة أم القرى، وقد تم اختيار)

أدنى الدرجات عمى استبانة الشعور بالضغط النفسي ليطبق عميين البرنامج كما تم استخدام 
رشادي الذي يستيدف التخفيف أداتين وىما: استبانة الشعور بالضغط النفسي، والبرنامج اإل 

من الشعور بالضغط النفسي والقائم عمى استراتيجيات السيكودراما من إعداد )الباحثة(. وقد 
توصمت النتائج إلى فاعمية البرنامج اإلرشادي القائم عمى استراتيجيات السيكودراما في 

 التخفيف من الشعور بالضغط النفسي لدى عينة الدراسة. 

إلى التعرف عمى مدى فعاليتيا مع األطفال  (44)(4354عبد الحميد )وىدفت دراسة  
المكفوفين في التخفيف من واحدة من أىم االضطرابات التي تواجو الطفل الكفيف وىي مشكمة 
المخاوف المرضية. لذا فقد ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء وتصميم مقياس المخاوف المرضية 

لمتخفيف من حّدة  سيكودرامالى بناء وتصميم برنامج لدى األطفال المكفوفين، باإلضافة إ
المخاوف المرضية لدييم والتأكد من فاعميتو. اعتمدت الدراسة عمى المنيج شبو التجريبي 

أطفال مكفوفين مقيدين في المركز النموذجي لممكفوفين بجسر  53حيث تّم اختيار عينة من 
يو الصورة الرابعة، مقياس المخاوف السويس. شممت أدوات الدراسة: مقياس ستانفورد بين

المرضية لمطفل الكفيف، برنامج لخفض المخاوف المرضية لمطفل الكفيف. وقد أشارت النتائج 
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إلى فاعمية برنامج السيكودراما في خفض حدة المخاوف المرضية لدى أفراد العينة بالنسبة 
 لنوع المخاوف المرضية. 

إلى تقييم فاعمية  (42)(Aytemur et al 2012وآخرون ) وىدفت دراسة ايتيمور 
الدراما النفسية )السيكودراما( في عيادة مكثفة لإلقالع عن التدخين، باستخدام العالج المعرفي 

باإلضافة إلى الدراما النفسية  PTوCBT ( أو PT( والعالج الدوائي )CBTالسموكي المكثف )
دراسة إلى أن التدخل السريري مشارك تم اختيارىم بصورة عشوائية وقد خمصت ال 554عمى 

المكثف باإلضافة إلى الدراما النفسية زاد من معدل نجاح اإلقالع عن التدخين في الفترة 
 المبكرة.

باستخدام  Kipper, & Ritchie, 2003))(41)قامت دراسة كبير وريتشي وأخيرا  
دراسة تم تصميميا تجريبًيا لمتأكد من فاعمية التطبيقات السريرية  41التحميل البعدي لنتائج 

لفنيات السيكودراما. وقد أظير التحميل التجميعي الذي تم إجراؤه عمى أساس أن حجم التأثير 
عادًة الكمي يشير إلى تأثير تحسين كبير الحجم مماثل أو أفضل من ذلك الذي ُيبمغ عنو 

لمعالج النفسي الجماعي بشكل عام. وقد أظيرت فنيات لعب الدور تأثيرًا مضاعفًا باعتبارىا 
 من بين التقنيات التي تناولتيا الدراسة. التدخالت األكثر فاعمية

 دراسات تٍاولت تٍىية االجتاِات حنو اإلقالع عَ التدخني:  -0

االتجاىات نحو اإلقالع عن التدخين في تباينت الدراسات السابقة التي تناولت تنمية  
إلى التعرف عمى أثر اإلعالن  (42)(4353مداخميا أدواتيا، حيث ىدفت دراسة الدجاني )

التوعوي لمحد من ظاىرة التدخين لدى الطمبة في الجامعات األردنية، عمى عينة طبقية 
ن التوعوي في ( طالب وطالبة، وأظيرت النتائج فاعمية اإلعال 433عشوائية مكونة من )

التصدي لظاىرة التدخين لدى الطمبة في الجامعات األردنية الخاصة بدرجة مرتفعة، وذات 
 داللة إحصائية في الحد من ظاىرة التدخين لدى الطمبة في الجامعات األردنية الخاصة.

إلى استكشاف العالقة بين اتجاىات الطمبة  (43)(4351وىدفت دراسة إبراىيم؛ عتو ) 
خين وبعض الخصائص الشخصية: كالجنس، والسن، والمستوى الدراسي، ومحل نحو التد

بقسم عمم النفس وعموم  434( طالبا وطالبة )344اإلقامة، حيث تكونت عينة الدراسة من )
بقسم اإلعالم اآللي(، ُطبق عمييم مقياس اتجاىات الطمبة نحو التدخين، وبعد  445التربية، 
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عن وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة بين اتجاىات الطمبة  تحميل المعطيات أسفرت النتائج
نحو التدخين والمستوى الدراسي، ولم تالحظ عالقة بين اتجاىات الطمبة نحو التدخين 

 والجنس والسن، ومحل اإلقامة.

التطبيقية إلى تقييم عادات وتقاليد طمبة  (44)(4352كما توصمت دراسة الزيادي ) 
طالب  534االمتناع عن التدخين وغيرىا، وذلك عمى عينة مقدارىا جامعة المثنى من ناحية 

% من كال 44من كميات الجامعة في المرحمة األولى وأظيرت النتائج أن أكثر من  ةوطالب
 الجنسين يرفضون ظاىرة التدخين.

إلى فاعمية استخدام نموذج التركيز عمى الميام  (45)(4355وتوصمت دراسة ناصف ) 
ة في تعديل الجوانب المعرفية والوجدانية والسموكية التجاىات الشباب نحو في خدمة الجماع

 التدخين.

فقد استيدفت اختبار صحة الفرض الرئيسي وىو  (43)(4332أما دراسة درويش ) 
 ،ىناك عالقة إيجابية بين استخدام تكنيكات المناقشة الجماعية وتغيير اتجاىات المدخنين

بمستشفى أم المصريين العام  (44عينة من المدخنين )ن=وىي دراسة تجريبية طبقت عمى 
 وأثبتت النتائج فاعمية بالجيزة واستخدمت مقياس االتجاه نحو التدخين والتقارير الدورية،
 تكنيكات المناقشة الجماعية في تغيير اتجاىات العينة نحو التدخين.

ظاىرة  (45)(4334ة )بينما تناولت دراسة وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطيني 
التدخين بين الطمبة في المدارس الفمسطينية، وقد توصمت نتائجيا فيما يتعمق بتوجيات 

% من الطمبة ليس لدييم الرغبة في 44.2أن  الطمبة المدخنين نحو اإلقالع عن التدخين
%( ولم توجد فروق ذات داللة بين 25.2% إناث 43.5التوقف عن التدخين اآلن )ذكور 

 الجنسين في ذلك.

 (CBT) مدخل العالج المعرفي السموكي (44)(5554وقد استخدمت دراسة أبو زيد ) 
اإلقالع عن التدخين، وتوصمت إلى فاعمية برنامج عالجي جماعي معرفي سموكي )ميارات  في

التأقمم( في اإلقالع عن التدخين وتخفيف قمقو، لدى عينة من ذوي التعميم الثانوي والجامعي 
 سكندرية.باإل
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إلى دراسة أثر  (44)(Schutte, et al., 1990ىدفت دراسة شاتي وآخرون ) 
 534العواقب االجتماعية السمبية لمتدخين في الوقاية منو، وقد تكونت عينة الدراسة من 

طالب من المشاركين في برنامج الوقاية من التدخين يتضمن دورًا في كتابة نصوص تتناول 
لسمبية لمتدخين لمدة خمس أسابيع وقد أظيرت مجموعة التدخل المزيد من اآلثار االجتماعية ا

المعتقدات السمبية حول العواقب االجتماعية لمتدخين وكانوا أقل عرضة لمتخطيط لبدء التدخين 
 أسابيع(. 1أكثر من المجموعة الضابطة في كل من االختبار البعدي والتتبعي )

 :تعكيب عمى الدراسات السابكة

لمدراما يتضح التأثير الكبير  فيما يتعمق بالدراسات التي تناولت برامج السيكودراما 
لسيكودراما في تنمية وتعديل شتى مجاالت السموك اإلنساني والنواحي النفسية باستخدام ا

العقمية واالنفعالية،  ففي مجاالت الممارسات اإلكمينيكية )العيادية( أثبتت دراسة كيبر وريتشي 
Kipper, & Ritchie, 2003) فاعمية التطبيقات السريرية لفنيات السيكودراما، كما )

( إلى أن التدخل السريري Aytemur et al 2012خمصت دراسة ايتيمور وآخرون   )
،  المكثف باإلضافة إلى السيكودراما زاد من معدل نجاح اإلقالع عن التدخين في الفترة المبكرة

( فاعمية السيكودراما في خفض حدة المخاوف 4354)كما أثبتت دراسة عبد الحميد 
( إلى فاعمية السيكودراما في خفض مستوى 4354المرضية، وتوصمت دراسة الزقزوق )

وتعتبر نتائج تمك الدراسات نواة لبناء برنامج المسرح النفسي  القمق واألفكار الالعقالنية.
لعالج مشكالت التدخين لدى السيكودراما باستخدام تكنيكات الذي تتبناه الدراسة الحالية 

 المراىقين في السنة األولى من المرحمة الجامعية.

تعديل السموك وحل المشكالت السموكية توصمت دراسة بيومي؛ يوُسف مجال وفي      
( إلى فاعمية السيكودراما في خفض اضطراب قصور االنتباه والقمق االجتماعي لدى 4354)

( فاعمية 4353التعمم بالمرحمة االبتدائية، كما أثبتت دراسة كرم الدين )األطفال ذوى صعوبات 
السيكودراما في تخفيف حدة بعض المشكالت السموكية لدى األطفال بطيئي التعمم، وتوصمت 

( إلى فاعمية السيكودراما في تخفيف حدة بعض المشكالت السموكية، 4352دراسة جمعة )
( فاعمية السيكودراما في خفض السموك الفوضوي 4352كما أثبتت دراسة يعقوب؛ عالونة )

وتعتبر تمك الدراسات منطمقا لتأثير  وتنمية الميارات االجتماعية لدى طمبة صعوبات التعمم.
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سموك  السموك السمبي لدى المراىقين وىوظاىر مأحد عمى حل  التأثيرالسيكودراما في 
 التدخين.

( إلى فاعمية استراتيجيات 4354سة المالكي )وفي مجال الصحة النفسية توصمت درا      
( إلى 4352السيكودراما في التخفيف من الشعور بالضغط النفسي، وتوصمت دراسة جبر )

فاعمية السيكودراما في تنمية التواصل غير المفظي لدى األميات، وأثبتت دراسة عسمية 
 إلى( 4352راسة حبيب )كما توصمت د ( فاعمية السيكودراما في تنمية فاعمية الذات،4351)

فعالية السيكودراما في تنمية التفاعل االجتماعي وتقدير الذات لدى األطفال المتمجمجين، 
وتعديل  ( إلى فاعمية السيكودراما في تنمية التعاطف4352وتوصمت دراسة عثمان )

وأثبتت االتجاىات السمبية لدى التالميذ العاديين نحو أقرانيم من ذوي االحتياجات الخاصة، 
( فاعمية السيكودراما في تحسين الكفاءة االجتماعية لدى الطمبة ذوي 4354دراسة أبو الرب )
كودراما في التأثير يويستنتج من نتائج تمك الدراسات أثر استراتيجيات الس صعوبات التعمم.

ممسرح لمفرد، بما يعد نواة لمدراسة الحالية في بناء برنامجيا ل عمى الصحة النفسية اإليجابي
 النفسي الذي يستيدف تعديل سموك التدخين لدى المراىقين من طالب الجامعة.

بعض تقنيات السيكودراما ,.Cruz, et al) 4354)وزمالءه وحددت دراسة كروز  
ومنيا: المناجاة، الديالوج، المرآة، قمب الدور، استيفاء المقاومة، النحت، الذرة  األساسية

 االجتماعية، أشياء وسيطة، ألعاب، اجتماعي، تدريب عمى الدور. 

عمى في بناء برنامج المسرح النفسي في ضوء ما سبق تعتمد الدراسة الحالية و      
في بناء قناعات اإلقالع  لدراسات السابقةالتي استخدمتيا معظم ا استراتيجيات السيكودراما

عن التدخين، حيث أن التدخين ظاىرة مركبة ذات جوانب نفسية واجتماعية وانفعالية وصحية 
من طالب  ترى الدراسة الحالية أن السيكودراما تستطيع تناوليا وتعديميا لدى المدخنين

 .الجامعة

 ىات نحو اإلقالع عن التدخينفيما يتعمق بالدراسات التي تناولت تنمية االتجاو  
( العواقب االجتماعية السمبية Schutte, et al., 1990استخدمت دراسة شاتي وآخرون )

  (CBT) ( مدخل العالج المعرفي السموكي5554لمتدخين، بينما استخدمت دراسة أبو زيد )
تكنيكات ( فقد استخدمت 4332في اإلقالع عن التدخين وتخفيف قمقو، أما دراسة درويش )
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المناقشة الجماعية في تغيير اتجاىات المدخنين نحو التدخين، وتوصمت دراسة ناصف 
( إلى فاعمية استخدام نموذج التركيز عمى الميام في خدمة الجماعة في تعديل 4355)

الجوانب المعرفية والوجدانية والسموكية التجاىات الشباب نحو التدخين، واستخدمت دراسة 
ة العمل مع الجماعات باستخدام إستراتيجية التسويق االجتماعي في ( طريق4352عمي )

( فقد أثبتت فاعمية 4353تنمية اتجاىات الشباب الرافضة لمتدخين، أما دراسة الدجاني )
 .المرحمة الجامعيةاإلعالن التوعوي في الحد من ظاىرة التدخين لدى الطمبة في 

ن ببعض المتغيرات ومنيا دراسة وزارة التربية بينما تناولت دراسات أخرى عالقة التدخي     
% من الطمبة ليس لدييم 44.2( وقد توصمت إلى أن 4334والتعميم العالي الفمسطينية )

% ( ولم توجد فروق ذات 25.2% إناث 43.5الرغبة في التوقف عن التدخين اآلن ) ذكور 
التطبيقية إلى أن أكثر ( 4352داللة بين الجنسين في ذلك، بينما توصمت دراسة الزيادي )

% من كال الجنسين يرفضون ظاىرة التدخين، وأسفرت نتائج دراسة إبراىيم؛ عتو 44من 
( عن وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة بين اتجاىات الطمبة نحو التدخين والمستوى 4351)

 قامة.الدراسي، ولم تالحظ عالقة بين اتجاىات الطمبة نحو التدخين والجنس والسن، ومحل اإل

في المرحمة  التوعويةوتستخمص الدراسة بذلك أىمية بناء البرامج اإلعالمية  
والتي تستيدف تعديل السموكيات السمبية لدى الطالب ومن أخطر ىذه السموكيات الجامعية 
والتي ترى الدراسة الحالية في ضوء نتائج الدراسات السابقة أنو يمكن تعديمو  التدخين،سموك 

تكنيكات مصمم خصيصا ليذا الغرض باستخدام  برنامجعنو من خالل  اإلقالعوبناء قناعات 
 السيكودراما المختمفة.

 

 :وصكمة الدراسةثالجًا: 

تتضح خطورة ظاىرة التدخين وما تم عرضو من الدراسات السابقة  في ضوء ما سبق     
خاصة لدى شباب الجامعة عمى الجوانب الصحية واالجتماعية واألكاديمية لدييم، كما يؤثر 
التدخين سمبًا عمى توافق الطالب النفسي وتوافقو مع بيئة الدراسة الجامعية، لذلك أوصت 

خالل عممو جيات ومؤتمرات عديدة بضرورة مكافحة ظاىرة التدخين، كما الحظ الباحث من 
بالسنة التحضيرية بجامعة الحدود الشمالية ووحدة اإلعالم والنشر  اإلرشاد الطالبي بوحدة

تفشي ظاىرة التدخين بين طالب الجامعة رغم إجراءات وحمالت بالمممكة العربية السعودية 
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 التوعية بخطورة ىذه الظاىرة وجيود اإلرشاد الطالبي في إرشاد الطالب لوسائل اإلقالع عن
ومن ثم التدخين واإلجراءات التأديبية الالزمة لمقضاء عمى ىذه الظاىرة داخل حرم الجامعة، 

لمجابية مشكمة التدخين لدى  عمى جامعاتنا المصرية في حال فاعميتيا تعميم التجربة
ما  التساؤل الرئيسي التالي:اإلجابة عمى  ويمكن التعبير عن مشكمة الدراسة في الطالب.

 ج قائم عمى السيكودراما في بناء قناعات اإلقالع عن التدخين لدى المراىقين؟فاعمية برنام

 أِىية الدراسة: رابعًا: 

 :تتمثل أىمية الدراسة الحالية فيما يمي 

تتناول الدراسة ظاىرة خطيرة عمى شباب الجامعة وىي ظاىرة التدخين التي يتوجب  -5
لمتغمب عمييا نظرًا النعكاساتيا تسخير إمكانات وطاقات الجامعة البشرية والبحثية 

 السمبية عمى صحة وشخصية الطالب في مرحمة المراىقة المتأخرة.
تستخدم الدراسة مدخل وفنيات المسرح النفسي باستخدام السيكودراما في بناء قناعات  -4

اإلقالع عن التدخين لدى ذوي المراىقة المتأخرة وىو من أىم مداخل بناء القناعات 
عوائق العقمية واالنفعالية التي تحول دون اقتناع الطالب باإلقالع عن والتغمب عمى ال

 التدخين.
اإلقالع عن التدخين، وبرنامج سيكودراما لبناء قناعات  لقناعات اتوفر الدراسة مقياسً  -4

 اإلقالع عن التدخين يمكن استخداميا في دراسات أخرى.
القائم عمى السيكودراما برنامج لممسرح النفسي  تطبيقفي ضوء نتائج الدراسة يمكن  -2

  .التدخينلمعالجة بعض السموكيات السمبية لدييم ومنيا  عمى طمبة الجامعات المصرية

 أِداف الدراسة:خاوسًا: 

 :تتمثل أىداف الدراسة الحالية فيما يمي

اإلقالع  الداخمية، والخارجية، والممتدة( في بناء قناعاتالتحقق من فاعمية البرنامج ) .5
 عن التدخين.

 ولتحقيق ىذا اليدف سعت الدراسة إلى:
 .بناء مقياس قناعات اإلقالع عن التدخين ( أ)
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 .تصميم برنامج سيكودراما لبناء قناعات اإلقالع عن التدخين  ( ب)

 :الدراسة دسادسًا: حدو

الدراسة الحالية عمى ذوي المراىقة المتأخرة من طالب  اقتصرت الحدود البشرية: -5
 التحضيرية البنين بجامعة الحدود الشمالية بفرع طالب عرعر.السنة 

الحالية عمى عمادة السنة التحضيرية بشطر طالب  الدراسة الحدود المكانية: اقتصرت -4
 الشمالية بالمممكة العربية السعودية. بجامعة الحدود عرعر

عام الدراسة الحالية عمى الفصل الدراسي األول من ال اقتصرت الحدود الزمانية: -4
 .م(4343-4355/  ىـ5225-5223) الجامعي

 :وصطمخات الدراسةسابعًا: 
: تعبير الفرد عن مشاكمو في مواقف انفعالية مع األخذ في (السيكودراماالمسرح النفسي ) -5

االعتبار أن المواقف عبارة عن لعبة ويتم العالج بواسطة معالجين متخصصين وعادة 
مشكمتو بشكل أفضل  )الطالب المدخن( المريضيشترك فيو أعضاء الجماعة ليتفيم 

 واالستجابة بطرق آمنة ومختمفة. 
ُيعرف الباحث القناعات بأنيا محركات سموك معرفية تؤثر بعمق في اتخاذ  القناعات: -4

 القرار.
تعديل االتجاىات نحو األفكار والمفاىيم بيدف تغيير القرارات المترتبة  تغيير القناعات: -4

 عمييا.
: عممية يتم فييا حرق مادة غالبا ما تكون ىذه المادة ىي التبغ حيث يتم تذوق التدخين -2

 .(42) (4354الدخان أو استنشاقو. )الشمري، 
سنة تمييدية لطالب الجامعة المستجدين قبل انتقاليم إلى كمياتيم يتم  السنة التحضيرية: -1

 وميارات تطوير الذات فييا يتم التركيز عمى تنمية ميارات الطالب في الميارات المغوية
 وميارات الحاسب اآللي، ومبادئ العموم األساسية. كميارات االتصال وميارات التفكير

في اكتساب القيم والسموكيات التي تساعد الفرد عمى االستقرار  المراىقة: التدّرج مرحمة -2
والوصول إلى النضج النفسي واالجتماعي، وقد تكون ىادئة أو مزعجة أو منحرفة، 
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عامًا،  45و 54ميز بالتغيرات الجسمية والشخصية، أما المراىقة المتأخرة فتتراوح بين وتت
 وتتميز بالتغيرات الشخصية نحو النضج النفسي والفكري.

 

 : لمدراسة اإلطار الٍظزيثاوًٍا: 

إلى تعديل النظرية األصمية  Cruz, et al., (41)(4354يشير كروز وآخرون )     
عادة تفسيرىا من قبل العديد من  5545اقترحيا جاكوب مورينو عام لمسيكودراما التي  وا 

المؤلفين عمى مدى عدة عقود، وقد أدى ذلك إلى انتشار التقنيات التي تكون تعريفاتيا 
 وسياقات تطبيقيا غير واضحة وموثقة بشكل سيء في األدبيات.

 : (السيكودراوااملسزح الٍفسي )وفّوً  (أ 

حرفيًا "الدراما النفسية" وىي إحدى طرق العالج النفسي ُطورت في وتعني السيكودراما      
 الثالثينات من القرن الماضي، وفييا يقوم األفراد بتمثيل المواقف مما يساعدىم عمى إنتاج

 ,Batler)األفكار البناءة والتنفيس االنفعالي واكتشاف طرق مواجية المشكالت. 
السيكودراما عمى  Aytemur et al (2012)(43)كما يعرف ايتيمور وآخرون  ، (42)(2000

أنيا نظام عالجي، يستخدم أساليب العمل، والتدريب عمى األدوار، وديناميات الجماعة لتسييل 
 التغيير البناء في حياة المشاركين.

عالجي نفسي جماعي قائم عمى  أسموب السيكودراما عمى أنيا (44) (5543وُيعرف زىران )
رة عن تصوير مسرحي وتعبير لفظي حر وتنفيس انفعالي تمقائي نشاط المرضى، وىو عبا

 واستبصار ذاتي في موقف جماعي. 

 من مجموعة يتضمن إرشادي أسموب أن السيكودراما (45) (4353ويذكر مصطفى )     
 إلى تتمثل باالستماع اإلرشادية الجمسات أثناء المشاركون ينفذىا األنشطة واإلجراءات

 واأللفة، األمان يسوده جو في المناسبة وتمثيميا األدوار الطمبة واختيار اليادفة، القصص
 وضبطيا. انفعاالتيم عن والتعبير بمشكالتيم فعالة لالستبصار طرًقا األفراد ويعمم

إلى أن الوحدة األساسية لمسيكودراما ىي لعب  (23) (Moreno, 1994ويشير مورينو )     
يرشد المسترشد ليؤدي األدوار التي تكون  الذي المسرحيالمخرج  ىنا بمثابةفالمعالج  الدور،

محور حياتو وخبراتو الماضية بعمق، وفي ىذا الصدد يعد لعب الدور الطريقة التي تيدف 
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التخاذ استجابات لسموك في موقف معين، فمعب الدور يمثل وسيمة أولية لتنمية الميارات 
 يعيش فييا الفرد.النفسية الالزمة لمتكيف مع الحياة التي 

أن السيكودراما أسموب إسقاطي، وشكل من أشكال  (25)) 4334ويرى عبد الفتاح مطر )     
 الجماعي، يقوم عمى تحديد الفرد لبعض األدوار أو المواقف الحياتية التي العالج النفسي

 فيوالتي كمف بيا وأيضًا عالقاتو مع اآلخرين لطريقة ارتجالية سواء كان ذلك  واجييا
الماضي أو الحاضر أو المستقبل، وذلك في حضور الموجو أو المرشد، واألدوات المساعدة، 

التي تشفيو في بيئة محمية،  والجميور، مما يتيح من فرد أن يعبر عن االنفعاالت والصراعات
وتحقق استبصارا لسموكو، والتعمم من خالل خبرة الدور الذي يؤديو، وتعديل أنماط سموكو 

 .ئمالغير مال 

عمى أنو  (24) (4335وتعد السيكودراما أحد أنواع المدخل الدرامي الذي يعرفو القرشي )     
طريقة يتبعيا المعمم خالل عممية التدريس، وفيو يقوم بمعالجة أجزاء من محتوى المنيج 
بطريقة مسرحية، وفقًا لخطوات معينة، ليقوم التالميذ بتمثيل ولعب أدوار أجزاء من المنيج 

 ممسرح، وذلك تحت إشراف وترتيب المعمم. ال

كما تعتبر السيكودراما أحد األساليب اإلرشادية الجماعية التي ثبت جدوى استخداميا في 
 االضطرابات السموكية والعديد من االضطرابات األخرى في مختمف األعمار. حاالت

 أِداف السيكودراوا:  (ب 

السموك من خالل مساعدة المشاركين عمى أىم أساليب تعديل  تعتبر السيكودراما أحد     
إدراك الذات والواقع وتحميل المشكمة لموصول إلى حمول قد تتسم باإلبداعية والواقعية، وقد 

، عقل (24) (5552تناولت دراسات عديدة أىداف السيكودراما ومنيا دراسة سميمان )
 ، ومن أىداف السيكودراما ما يمي:(22)(5555)

بالذات لدى المشاركين ومعرفة نقاط القوة والضعف من خالل إدراك زيادة مستوى الوعي  -
 .الرغبات والواقع والمشكالت السموكية

الميارات االجتماعية والتعاون  تحقيق التوافق والتفاعل االجتماعي السميم وتنمية -
 االجتماعي والسموكيات البديمة المناسبة لمواقع.
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وفقدان  نفعالي والبعد عن العزلة واالنطوائيةالتعبير عن الذات والمشاعر والتنفيس اال  -
 .الثقة بالنفس

 والدفاع عن حقوقو.  مالئم عن المشاعر توكيد الذات من خالل التعبير بشكل -
 إدراك نماذج واحتماالت جديدة في حياتو مما يؤدي لترشيد قدراتو في اتخاذ القرار. -
عادة توجييو -  االجتماعية. من خالل الخبرة وتعميمو تعديل سموك الفرد وا 

 الكٍاعات:  (ج 

تمثل القناعات أحد أىم دوافع األفراد ومحركات سموكيم، كما أنيا تحدد مستويات      
نجاز، ويمكن تصنيف  طموحيم ودرجات المثابرة واالجتياد لتحقيق ىذه الطموحات في واقع وا 

د وتحول بينو تثبط الفر  القناعات في ضوء تأثيرىا وما يترتب عمييا إلى نوعان: قناعة سمبية
وبين المحاولة والتجديد والتفكير، والقناعات اإليجابية التي تؤدي إلى مستويات طموح مناسبة 

 لقدرات الفرد تساعده عمى تحقيق أىدافو من خالل دفعو لمعمل واإلنجاز. 

أن القناعات أحكام شخصية متأصمة في نفس اإلنسان،  (21) (4334ويذكر الشاعر )    
الرئيسة في توجيو سموك اإلنسان، ويكّونيا اإلنسان من خالل تجاربو وخبراتو تمعب األدوار 

، وتمعب االنفعاالت والميول فييا دورًا كبيرًا في تكوينيا، لذا (22)(4334السابقة )الشاعر، 
ولكي يصل اإلنسان إلى القناعة عميو االرتقاء  فإن تغيير القناعات ليس باألمر اليسير.

والتشغيل والتفكير ليصل إلى القناعة التي تجعمو يصبح قادرًا عمى التمييز  بالعقل واالستعمال
 .(23) (4334والمقايسة واالستنتاج والمقارنة )مصطفى، 

 :Adolescence املزاِكة (د 

 المراىقة عمى أنيا "مرحمة انتقال من الطفولة إلى الرشـد"، (24)(5542زىران ) يعرف     
 محاواًل أن الفرد فييا يتجو وىي مرحمة عامًا. 45-54 وتمتد المراىقة المتأخرة من سن

 البيئةالجديدة وظروف  المشاعر تمك بين ويوائم فيو، يعيش الذي المجتمع مع نفسو يكيف
 العزلة عن واالبتعاد النفس ضبط عمى التعود محاوال الناضجين ىؤالء من موقفو ليحدد

 .  (25)(5552الجماعة. )معوض،  لواء تحت واالنطواء

 أكبر وتوجد البالد، سكان من 436من أكثر األحيان من كثير المراىقون في ويشكل     
 الرامية التدخالت لنجاح نتيجة الدخل والمتوسطة المنخفضة البمدان المراىقين في من نسبة
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 المراىقة، فترة وأثناء الخصوبة، معدالت ارتفاع واستمرار الحياة قيد عمى األطفال إبقاء إلى
 مثل الصحية الحاالت الحماية من عوامل أو الخطر عوامل من تزيد التي المسارات تتحدد

 ولممستقبل، وىم لمحاضر رئيسياً  ومورداً  المراىقون ثروة وُيعد  .السارية غير األمراض
 أطراف أنيم كما. وبمدانيم المحمية ومجتمعاتيم أسرىم في لممساىمة كبيرة بإمكانات يتمتعون
)منظمة الصحة  .االجتماعية البرامج من مستفيدين مجرد وليس مجتمعتغيير ال في فاعمة

 . (13) (4351العالمية، 

مجموعة من الصراعات  (15) (5552وتتسم المراىقة بأنيا مرحمة صراعات يذكر منيا راجح )
 المراىق فيما يمي: يعانييا التي

 .والرجولة الطفولة مغريات بين صراع -

 .بالجماعة الشديد وشعوره بذاتو الشديد شعوره بين صراع -

 .الجديد تفكيره لو يصوره ما وبين شعائر، من تعممو ما بين ديني صراع  -

 .سمطتيا وبين األسرة قيود من التحرر إلى ميمو بين عائمي، صراع  -

 .والواقع الشباب مثالية بين صراع  -

 .السابق والجيل جيمو بين صراع  -

 والقمق. االنطواء مشكالت -

 والخجل والتردد العزلة في رغبتو إظيار المراىق محاولة في المشكالت ىذه وتتجمى     
 القيم وبين رغباتو بين صراع لديو ويظير اليقظة، بأحالم المنطوي ويتميز المراىق واالكتئاب

حباط لممراىق مما يدفعو إلى التدخين  الدينية، وقد تسبب ىذه الصراعات قمقًا وتوتر وا 
 .لمخاطرهوالتعرض 

 تساؤالت الدراسة:تاسعًا: 

ما فاعمية برنامج قائم عمى السيكودراما في تتمثل تساؤالت الدراسة في تساؤل رئيسي وىو 
 بناء قناعات اإلقالع عن التدخين لدى المراىقين؟

 ويتفرع من ىذا التساؤل الرئيسي عدد من التساؤالت الفرعية:
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 ما بالفاعمية الخارجية في بناء قناعات السؤال األول: ىل يتصف برنامج السيكودرا
 مرحمة المراىقة المتأخرة. في اإلقالع عن التدخين لدى الطالب

  السؤال الثاني: ىل يتصف برنامج السيكودراما بالفاعمية الداخمية في بناء قناعات
 في مرحمة المراىقة المتأخرة. اإلقالع عن التدخين لدى الطالب

  برنامج السيكودراما بالفاعمية الممتدة في بناء قناعات السؤال الثالث: ىل يتصف
 في مرحمة المراىقة المتأخرة. اإلقالع عن التدخين لدى الطالب

 فزوض الدراسة:عاشزًا: 

في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة يمكن التعبير عن فروض الدراسة الحالية فيما 
 يمي:

درجات المجموعة التجريبية  رتبتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  (5)
 والمجموعة الضابطة عمى مقياس قناعات اإلقالع عن التدخين في القياس البعدي.

درجات المجموعة التجريبية عمى  رتب توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات (4)
 القبمي والقياس البعدي.مقياس قناعات اإلقالع عن التدخين في القياس 

درجات المجموعة التجريبية عمى  رتب توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات (4)
 مقياس قناعات اإلقالع عن التدخين في القياس البعدي والقياس التتبعي.

 رجزاءات املٍّيية لمدراسة:اإلحادي عصز: 

لإلجابة عمى أسئمة  Experimental methodاستخدم الباحث المنيج التجريبي  
الدراسة من خالل مقياس لجمع المعمومات من عينة الدراسة وتحميميا إحصائيًا باستخدام 

 لمدراسة.( التصميم التجريبي 5االستداللي، ويوضح شكل ) اإلحصاء الوصفي واإلحصاء
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 ( انتصمٍم انتدزٌبً نهذراست0شكم )

 

 اإلحصائية: املعاجلة-1

 SPSS االجتماعية اإلحصائية لمعموماستخدم الباحث عدة أساليب إحصائية باستخدام الحزمة 
: معامل ألفا لكرونباخ، والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، ومعامالت االرتباط، وىي

الختبار الفروق   Mann- Whitneyويتني -باستخدام اختبار مان الالبارامتري واإلحصاء
الختبار الفروق بين   Wilcoxonبين مجموعتين غير متجانستين، واختبار ويمكوكسون

 مجموعتين متجانستين.

 القٍبس القجلً
 (مقٍبس قىبعبد اإلقالع عه التذخٍه)

التجشٌجٍخ  المجمىعخ  
( طبلجب   15)  

 

 المجمىعخ الضبثطخ
 (طبلجب   15)

 

 التذخل التجشٌجً 
( ثشوبمج الضٍكىدسامب)  

 

 القٍبس التتجعً للمجمىعخ التجشٌجٍخ فقظ
 (مقٍبس قىبعبد اإلقالع عه التذخٍه)

 

 دون التذخل التجشٌجً 

 

العٍىخ عشىائٍب  مه طالة الضىخ التذضٍشٌخ ثجبمعخ الذذود صذت 

 الشمبلٍخ ثشطش الطالة فً عشعش 

 الجعذيالقٍبس 
 (مقٍبس قىبعبد اإلقالع عه التذخٍه)
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 عيٍة الدراسة: -0

( طالبًا من طالب السنة التحضيرية بالمراىقة المتأخرة 14تكونت عينة الدراسة من ) 
-5223بجامعة الحدود الشمالية بشطر طالب عرعر، بالفصل الدراسي األول لمعام الجامعي 

ين؛ إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة، تم تقسيميم بطريقة عشوائية إلى مجموعت ىـ، 5225
برنامج الدراسة القائم عمى السيكودراما في  بيدف المقارنة بين المجموعتين لمتأكد من فاعمية

 بناء قناعات اإلقالع عن التدخين.

ويتني لمفروق  -ولمتأكد من تجانس المجموعتين، قام الباحث باستخدام اختبار مان 
التجريبية والمجموعة الضابطة عمى مقياس قناعات اإلقالع بين متوسطات درجات المجموعة 

 ( النتائج:5عن التدخين في القياس القبمي، ويوضح جدول )
 ( 0خذول رلم )

وٌتىً نهفزوق بٍه متىسطاث درخاث انمدمىعت انتدزٌبٍت وانمدمىعت انضابطت  -وتائح اختبار مان

 انمبهًعهى ممٍاس لىاعاث اإللالع عه انتذخٍه فً انمٍاس 

 انعذد انمدمىعت انمتغٍز
متىسظ 

 انزتب

مدمىع 

 انزتب
z انذالنت 

لىاعاث اإللالع عه 

 انتذخٍه

 261.50 17.43 15 انتدزٌبٍت
01801 0.225 

 203.50 13.57 15 انضابطت

عدم داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة يتضح من ىذا الجدول  
التجريبية والمجموعة الضابطة عمى مقياس قناعات اإلقالع عن التدخين في القياس القبمي، 

مما يعني التأكد  3.35وىي قيمة غير دالة عند مستوى  Z (1.213)حيث بمغت قيمة 
مق بقناعات اإلقالع عن التجانس بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فيما يتع

 التدخين.

 أدوات الدراسة: -3

 قٍاعات اإلقالع عَ التدخني: وكياس ( أ)
قناعات اإلقالع  مقياسلإلجابة عمى أسئمة الدراسة والتحقق من فروضو قام الباحث بإعداد 

تم حساب  لممقياسعن التدخين لدى عينة الدراسة، ولمتأكد من صدق االتساق الداخمي 
طالب من طالب السنة  13درجات العينة االستطالعية لمبحث ) معامالت االرتباط بين
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مفردة( والدرجة الكمية لممقياس، عممًا 41التحضيرية( عمى مفردات الصورة األولية لممقياس )
 ال أوافق، ال محايد،بأن خيارات االستجابة تتبع تدرج ليكرت الخماسي )أوافق بشدة، أوافق، 

 5ممحق رقم  – .(افق بشدةأو 

 وقد أظيرت النتائج معامالت ارتباط دالة إحصائيا بين جميع المفردات والدرجة الكمية لممقياس
ليصبح  3.31والتي كانت دالة عند مستوى 3عدا المفردة رقم  3.35عند مستوى داللة 

 :( النتائج4مفردة، ويوضح جدول ) 41المقياس في صورتو النيائية مكون من 
 (8)رلم  خذول

 مفزدة(  82مفزداث انصىرة األونٍت نالستبٍان ) بٍه االرتباط معامالث

 ودرخته انكهٍت 

 معامم االرتباط انبىذ معامم االرتباط انبىذ معامم االرتباط انبىذ

0 11420** 01 116.2** 0. 11486** 

8 11121** 00 11260** 81 11620** 

1 114..** 08 11641** 80 11680** 

4 11200** 01 11612** 88 11208** 

2 11200** 04 11060** 81 1101.** 

6 11201** 02 11601** 84 111.1** 

0 11820* 06 11280** 82 116.8** 

2 11201** 00 11468**   

. 11210** 02 11218**   

 درجات جميع مفردات ( يتضح داللة معامالت االرتباط بين4)رقم  جدولالمن  
 يعني التأكد من صدق االتساق الداخمي لممقياس. الكمية مماودرجتو  المقياس

ويتني  -كما تم التأكد من صدق المقارنة الطرفية لممقياس باستخدام اختبار مان 
بعد تحديدىما  لعينة الدراسة األدنى لمفروق بين متوسطات درجات اإلرباعي األعمى واإلرباعي

(، ويوضح 4355تدخين عند الشباب )القشعان، باستخدام مقياس االتجاىات السمبية لم
 ( النتائج.4) رقم جدول

 ( 1) رلم خذول

الختبار انفزوق بٍه متىسطاث درخاث اإلرباعً (Mann- Whitney) وٌتىً  -وتائح اختبار مان

 األعهى واإلرباعً األدوى نهعٍىت االستطالعٍت

 انعذد انمدمىعت انمتغٍز
متىسظ 

 انزتب

مدمىع 

 انزتب
 انذالنت  z لٍمت 

 لىاعاث اإللالع

 عه انتذخٍه

 78.00 6.50 12 اإلرباعً األدوً
41008 0.000 

 222.00 18.50 12 اإلرباعً األعهى
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داللة الفروق بين متوسطات درجات اإلرباعي األعمى ىذا الجدول من يتضح  
اإلقالع عن التدخين لصالح  لمبحث عمى مقياس قناعات لمعينة االستطالعية األدنى واإلرباعي

مما يعني  35وىي قيمة دالة عند مستوى . Z 2.534اإلرباعي األعمى، حيث بمغت قيمة 
 التأكد من صدق المقارنة الطرفية لممقياس.

( 2كما تم التحقق من ثبات االستبيان بحساب معامل ألفا لكرونباج ويوضح جدول ) 
 النتائج.

 (4رلم ) خذول

 لىاعاث اإللالع عه انتذخٍه نثباث كزووباخ أنفا معامم

 كزووباخ أنفا معامم انفمزاث عذد

82 0.948 

( يتضح ارتفاع قيمة معامل ألفا لكرونباخ حيث تبمغ قيمتو 2)رقم من جدول  
قناعات اإلقالع عن التدخين واالعتماد عميو في  مما يعني التأكد من ثبات مقياس 3.524

 جمع بيانات اإلجابة عن أسئمة الدراسة. 

 السيكودراوا لبٍاء قٍاعات اإلقالع عَ التدخني: املسزح الٍفسي الكائي عمى بزٌاوج  ( ب)

 :أِداف الربٌاوج

 :اهلدف العاً 1-

إلى بناء  ةالحاليالسيكودراما في الدراسة المسرح النفسي القائم عمى ييدف برنامج  
لدى طمبة السنة التحضيرية ممن يعبرون مرحمة المراىقة  قناعات اإلقالع عن التدخين

 المتأخرة وذلك من خالل تحقيق األىداف الفرعية التالية: 

 .اإلثارة والتنشيط لخطورة التدخين وتقدير الموقف 
 بناء الدوافع لإلقالع عن التدخين. 
 خينبناء الدوافع لإلقالع عن التد. 
 بناء الدوافع لإلقالع عن التدخين. 
 االستبصار بالمعوقات والصعوبات. 
 .الصمود والمرونة في مواجو مخاطر االنتكاس والعودة لمتدخين 
 .التسجيل في البرنامج العالجي واإلقالع عن التدخين 
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برنامج السيكودراما لبناء قناعات المسرح النفسي باستخدام جمسات ( 1) رقم ويوضح جدول
 .إلقالع عن التدخينا

 (2)رلم خذول 

 خهساث بزوامح انسٍكىدراما نبىاء لىاعاث اإللالع عه انتذخٍه

 فىىن انسٍكىدراما انهذف انمذة اندهست

 دلٍمت 1. األونى

انتعارف وبىاء األنفت، ولىاعذ 

 انعمم، وانتعزٌف بانبزوامح

 وانمٍاس انمبهً

نعبت انمزاسهت، عزض تمذٌمً 

وتعزٌف ألهذاف انبزوامح 

انسٍكىدراما وأدوار انمشاركٍه 

فٍها، ومىالشت الختٍار لىاعذ 

 انعمم1

 دلٍمت 1. انثاوٍت
اإلثارة وانتىشٍظ نخطىرة 

 انتذخٍه وتمذٌز انمىلف1
 مسزحٍت "محاكمت سٍدارة"1

 انتهٍفىن، وتمذٌم انذاث1 بىاء انذوافع نإللالع عه انتذخٍه دلٍمت 1. انثانثت

 دلٍمت 1. انزابعت
انمىوىنىج، ولهب األدوار، تكمهت  انذوافع نإللالع عه انتذخٍه بىاء

 انمصت

 دلٍمت 1. انخامست
انمىوىنىج، ولهب األدوار، تكمهت  بىاء انذوافع نإللالع عه انتذخٍه

 انمصت

 دلٍمت 1. انسادست
االستبصار بانمعىلاث 

 وانصعىباث

انذكان انسحزي، وارتدال 

 انخبزاث1

 دلٍمت 1. انسابعت
انمىوىنىج، ولهب األدوار، تكمهت  انصمىد وانمزووت

 انمصت

 دلٍمت 1. انثامىت
 انتسدٍم فً بزوامح انعالج

 وانمٍاس انبعذي

سٌارة عٍاداث مكافحت انتذخٍه 

 وانتسدٍم فً انبزوامح انعالخ1ً

 الفٍيات املستددوة يف بزٌاوج السيكودراوا: 

اختيار عشرة فنيات في ضوء فنون السيكودراما المستخدمة في الدراسات السابقة تم  
بعد التحقق من مدى مناسبتيا وقابميتيا لمتطبيق لممرحمة العمرية لعينة الدراسة  لمناسبتيا

  وىذه الفنيات ىي:
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 لعبة المراسمة: تيدف إلى تعارف المشاركين في البرنامج من خالل كتابة كل فرد رسالة -5
ألحد المشاركين يختميا بتعريف نفسو، وبعد تبادل الرسائل يقرأ المستقبل رسالة المرسل 

 معرفًا إياه لمحضور.
فنية لعب األدوار "المسرحية": من خالل تقديم مسرحية "محاكمة سيجارة" وفييا  -4

الشخصية الرئيسية ىي السيجارة التي تتيم بتأثيرات سمبية عمى أعضاء الجسم، التي 
 عوى ضد السيجارة، والشيود من األطباء، والشخصيات المساعدة من المشاركين. تقدم د

فنية التميفون: تقدم فرصة لممشاركين بحوار مع طرف آخر عمى التميفون، قد يكون أحد  -4
 أعضاء الجسم، أو السيجارة، أو المعالج، وتعطي فرصة لمتحرر من المواجية.

 المشارك والمعالج وبين غيره من المشاركين.الديالوج: الحوار الخارجي الظاىر بين  -2
فنية تقديم الذات: وفييا يقدم المشارك نفسو مع اآلخرين في البيت أو العمل وسموكو  -1

 معيم فيما يتعمق بسموك التدخين ووجية نظره فيو.
إحدى فنيات ارتجال الخيال، وفييا يقوم أحد  ي: وىMagic Shopالدكان السحري  -2

أفراد المجموعة يقوم بدور المشتري، كما يقوم المعالج بدور البائع الذي يحدد ثمن 
 أمنيات وأحالم المشاركين.

ارتجال الخبرات: وفييا يتعامل المشارك مع الالشعور، حيث يتذكر المشاركون خبراتيم  -3
 أن يفعموه. ومواقفيم ويتخيمون ما كان يجب عمييم

المونولوج أو النجوى )المناجاة الذاتية(: ويكون حوار مع الذات، بين الشخصية  -4
وضميرىا، ويمثل فرصة لمتنفيس أو الحديث عن الذات، وتناول موضوع المناقشة من 

 خالل خبراتو وآرائو ومعتقداتو.
ب المعالج يمعب المشارك دور المعالج، بينما يمع ا(: وفييقمب األدوار )عكس األدوار -5

 دور المدخن، وتمثل فرصة لبناء اتجاىات وقناعات جديدة، وتقمل المقاومة لمتغيير.
تكممة القصة: وفييا يكتب المعالج جزء صغير من القصة ويكمل المشاركون أحداثيا   -53

 دون اتفاق مسبق. 
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 :بزٌاوج املسزح الٍفسي الكائي عمى السيكودراواتطبيل 

سيكودراما النفسي باستخدام الفنيات السابق ذكرىا لم المسرحاستغرق تطبيق برنامج  
أسابيع خالل الفصل الدراسي األول  4 لمدة المجموعة التجريبية دون الضابطةطالب عمى 

ىـ، بواقع جمسة أسبوعيًا مدتيا ساعة ونصف، وذلك خالل 5225-5223من العام الجامعي 
وقد عاون الباحث في تطبيق تجربة  البحث،جمسات الباحث في اإلرشاد الطالبي لمطالب عينة 

بعمادة بوحدة اإلرشاد الطالبي  والعاممينالمتعاونين البحث عمى الطالب مجموعة من األساتذة 
 .*السنة التحضيرية بجامعة الحدود الشمالية

 ٌتائج الدراسة:: زاثٍا عص

 SPSSلإلجابة عمى أسئمة الدراسة قام الباحث بتحميل البيانات باستخدام برنامج  
( مقارنة بين درجات 4ويتني، وويمككسون، ويوضح شكل ) -وذلك بتطبيق اختباري مان

 المجموعة التجريبية في القياس القبمي والبعدي والتتبعي.

 
نهمماروت بٍه درخاث انمدمىعت انتدزٌبٍت فً انمٍاس انمبهً  Box plot( انزسم انصىذول8ًشكم )

 عهى ممٍاس لىاعاث اإللالع عه انتذخٍه وانبعذي وانتتبعً

                                                           
 

*
 :أصمبء أعضبء هٍئخ التذسٌش المتعبووٍه فً تطجٍق ثشوبمج المضشح الىفضً القبئم على الضٍكىدسامب

 –أصتبر مضبعذ علم الىفش التشثىي ثقضم مهبساد تطىٌش الزاد, عضى ودذح اإلسشبد الطالثً  -مذمذ صعٍذ  شثك. د -1
 .جبمعخ الذذود الشمبلٍخ –عمبدح الضىخ التذضٍشٌخ 

 –أصتبر مضبعذ الخذمخ االجتمبعٍخ ثقضم مهبساد تطىٌش الزاد, عضى ودذح اإلسشبد الطالثً  -جمعخ مذمذ الزهٍشي . د -2
 .جبمعخ الذذود الشمبلٍخ –عمبدح الضىخ التذضٍشٌخ 

عمبدح  –هبساد تطىٌش الزاد, عضى ودذح اإلسشبد الطالثً أصتبر مضبعذ علم االجتمبع ثقضم م -دضه ثكشي  خصبم. د -3

 .جبمعخ الذذود الشمبلٍخ –الضىخ التذضٍشٌخ 
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( ارتفاع متوسطات درجات 4بشكل ) Box plotيتضح من الرسم الصندوقي  
المجموعة التجريبية في كل من القياس البعدي والتتبعي عمى مقياس قناعات اإلقالع عن 
التدخين عن متوسطاتيا في القياس القبمي، وعدم داللة الفروق بين متوسطات درجات 

المسرح مجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي مما يعني التأكد من فعالية برنامج ال
في بناء قناعات اإلقالع عن التدخين لدى كأسموب درامي السيكودراما النفسي القائم عمى 

 ذوي المراىقة المتأخرة.

 اإلرجابة عمى السؤاه األوه لمبخح والذي يٍص عمى وا يمي:-1

يتصف برنامج السيكودراما بالفاعمية الخارجية في بناء قناعات اإلقالع  السؤال األول: ىل
 ؟عن التدخين لدى طالب السنة التحضيرية

 لإلجابة عمى ىذا السؤال قام الباحث بالتحقق من صحة الفرض األول وينص عمى: 

 درجات المجموعة التجريبية  رتب توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
 لضابطة عمى مقياس قناعات اإلقالع عن التدخين في القياس البعدي.والمجموعة ا

ويتني لمفروق بين متوسطات درجات المجموعة  -حيث قام الباحث باستخدام اختبار مان
التجريبية والمجموعة الضابطة عمى مقياس قناعات اإلقالع عن التدخين في القياس البعدي، 

 :( النتائج2) رقم ويوضح جدول
(6)خذول رلم   

وٌتىً الختبار انفاعهٍت انخارخٍت نبزوامح انسٍكىدراما نبىاء لىاعاث اإللالع عه  -وتائح اختبار مان

 انتذخٍه 

 انعذد انمدمىعت انمتغٍز
متىسظ 

 انزتب

مدمىع 

 انزتب
Z انذالنت 

لىاعاث اإللالع عه 

 انتذخٍه

 120.00 8.00 15 انضابطت
4.689 0.000 

 345.00 23.00 15 انتدزٌبٍت

درجات المجموعة  رتب يتضح داللة الفروق بين متوسطاتالجدول السابق من  
التجريبية والمجموعة الضابطة عمى مقياس قناعات اإلقالع عن التدخين في القياس البعدي 

 3.35وىي قيمة دالة عند مستوى  Z4.689لصالح المجموعة التجريبية، حيث بمغت قيمة 
مما يعني التأكد من الفاعمية الخارجية لبرنامج السيكودراما لبناء قناعات اإلقالع عن 

 التدخين.
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 اإلرجابة عمى السؤاه الجاٌي لمبخح والذي يٍص عمى وا يمي: -0
ع عن يتصف برنامج السيكودراما بالفاعمية الداخمية في بناء قناعات اإلقالىل السؤال الثاني: 

 التحضيرية؟التدخين لدى طالب السنة 

 لإلجابة عمى ىذا السؤال قام الباحث بالتحقق من صحة الفرض الثاني وينص عمى: 

  درجات المجموعة التجريبية رتب ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
 عمى مقياس قناعات اإلقالع عن التدخين في القياس القبمي والقياس البعدي.

( لمعينات المترابطة Wilcoxonحيث قام الباحث باستخدام اختبار ويمكوكسون ) 
الصغيرة الختبار الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية عمى مقياس قناعات 

 ( النتائج.3اإلقالع عن التدخين في القياس القبمي والقياس البعدي، ويوضح جدول )
 (0)رلم خذول 

الختبار انفاعهٍت انذاخهٍت نبزوامح سٍكىدراما بىاء لىاعاث  (Wilcoxon)وٌهكىكسىنوتائح اختبار  

 اإللالع عه انتذخٍه

 انعذد انمدمىعت انمتغٍز
متىسظ 

 انزتب

مدمىع 

 انزتب
Z انذالنت 

 لىاعاث اإللالع

 عه انتذخٍه

 0.00 0.00 15 انتدزٌبٍت لبهً
3.415 0.001 

 120.00 8.00 15 انتدزٌبٍت بعذي

داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية يوضح الجدول السابق  
عمى مقياس قناعات اإلقالع عن التدخين في القياس القبمي والقياس البعدي لصالح القياس 

مما يعني التأكد من  3.35وىي قيمة دالة عند مستوى  Z4.251البعدي، حيث بمغت قيمة 
 يكودراما لبناء قناعات اإلقالع عن التدخين.الفاعمية الداخمية لبرنامج الس

 اإلرجابة عمى السؤاه الجالح لمبخح والذي يٍص عمى وا يمي: -3

ىل يتصف برنامج السيكودراما بالفاعمية الممتدة في بناء قناعات  الثالث:السؤال  
 اإلقالع عن التدخين لدى طالب السنة التحضيرية؟ 

 تحقق من صحة الفرض الثاني وينص عمى:لإلجابة عمى ىذا السؤال قام الباحث بال 
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  درجات المجموعة التجريبية عمى رتب توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
 مقياس قناعات اإلقالع عن التدخين في القياس البعدي والقياس التتبعي.

( لمعينات المترابطة الصغيرة Wilcoxonقام الباحث باستخدام اختبار ويمكوكسون ) 
الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية عمى مقياس قناعات اإلقالع عن  الختبار

التدخين في القياس البعدي والقياس التتبعي )يقصد بالقياس التتبعي إعادة تطبيق أدوات 
القياس البعدي بعد شيرين من تطبيق البرنامج والقياس البعدي لمتأكد من األثر الممتد 

 :( النتائج4بيقو بفترة( ويوضح جدول )لمبرنامج بعد انتياء تط
 (2)رلم خذول 

الختبار انفاعهٍت انممتذة نبزوامح سٍكىدراما بىاء لىاعاث  (Wilcoxon) وتائح اختبار ونكىكسىن 

 اإللالع عه انتذخٍه

 انعذد انمدمىعت انمتغٍز
متىسظ 

 انزتب

مدمىع 

 انزتب
Z انذالنت 

 لىاعاث اإللالع

 عه انتذخٍه

 88.00 9.78 15 انتدزٌبٍت بعذي
1.609 0.108 

 32.00 5.33 15 انتدزٌبٍت تتبعً

( يتضح عدم وجود فروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية 4)جدول من  
عمى مقياس قناعات اإلقالع عن التدخين في القياس البعدي والقياس التتبعي، حيث بمغت 

 مما يعني التأكد من الفاعمية 3.35مستوى  وىي قيمة غير دالة عند Z5.235قيمة 
 الممتدة لبرنامج السيكودراما في بناء قناعات اإلقالع عن التدخين.

 وٍاقصة الٍتائج:
أظيرت النتائج أن برنامج السيكودراما يتصف بكل من: الفاعمية الخارجية والفاعمية      

تدخين لدى طالب السنة الداخمية والفاعمية الممتدة في بناء قناعات اإلقالع عن ال
التحضيرية، حيث ُوجدت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة 
التجريبية والمجموعة الضابطة عمى مقياس قناعات اإلقالع عن التدخين في القياس البعدي، 
كما ُوجدت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية عمى 

اعات اإلقالع عن التدخين في القياس القبمي والقياس البعدي، كما أظيرت النتائج مقياس قن
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية عمى مقياس 
 قناعات اإلقالع عن التدخين في القياس البعدي والقياس التتبعي.

ى السيكودراما في التأثير اإليجابي في بناء ويعكس ذلك أثر البرنامج اإلرشادي القائم عم     
قناعات اإلقالع عن التدخين لدى المجموعة التجريبية لمبحث، ويتفق ذلك مع عديد من 
الدراسات السابقة التي أكدت فاعمية السيكودراما في تعديل السموك واألفكار واالنفعاالت ومنيا 

( ، ايتيمور وآخرون Kipper, & Ritchie, 2003دراسة كل من كيبر وريتشي )
(Aytemur et al 2012( عبد الحميد ، )بيومى؛ يوُسف 4354( ، الزقزوق )4354 ،)
(، المالكي 4352(، دراسة يعقوب؛ عالونة )4352(، جمعة )4353(، كرم الدين )4354)
 (.4354(، ودراسة أبو الرب )4351( ، عسمية )4352(، جبر )4354)

السيكودراما في لفت انتباه  مالمسرح النفسي باستخداويرجع ذلك إلى فاعمية برنامج      
عينة الدراسة من خالل اإلثارة والتنشيط إلى خطورة التدخين وتقدير الموقف وذلك من خالل 

الشيود من األطباء،  ثسيجارة "حيالدراما المسرحية المتمثمة في مسرحية "محاكمة 
المشاركين، من خالل عرض مخاطر السجائر عمى مختمف  والشخصيات المساعدة من

أعضاء الجسم والصحة بصفة عامة، وبناء دوافع اإلقالع عن التدخين، واالستبصار الذاتي 
بالمعوقات والصعوبات التي تحول دون اإلقالع عن التدخين، ثم التحمي بالصمود والمرونة في 

 عالج والتسجيل في برنامج العالج المناسب.إكمال خطة اإلقالع عن التدخين، ثم تفقد خطط ال

كما ترجع فاعمية البرنامج إلى ما تتمتع بو السيكودراما من تأثير في إحداث األلفة      
والتمقائية في التعبير والصدق مع الذات، خاصة في ظل اإلرشاد الجماعي الذي يتشارك فيو 

 دراسة الحالي.أشخاص يعانون من نفس المشكمة وىي مشكمة التدخين في ال

السيكودراما فرصة لمتحرر من المواجية من المسرح النفسي باستخدام كما يوفر برنامج      
خالل فنية التميفون التي تقدم فرصة لممشاركين بحوار مع طرف آخر عمى التميفون، قد يكون 

التغمب أحد أعضاء الجسم، أو السيجارة، أو المعالج، كما تقدم السيكودراما فرصة لمحوار و 
عمى األفكار اإليجابية عن التدخين والتوصل لألخطاء المفاىيمية من خالل فنية الديالوج بين 
المشارك والمعالج وبين غيره من المشاركين، وكذلك من خالل فنية تكممة القصة وفييا يكتب 
المعالج جزء صغير من القصة ويكمل المشاركون أحداثيا دون اتفاق مسبق. كما تقدم 
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بمكاسب  ودراما فرصة إلقناع المشاركين بأن معاناة اإلقالع عن التدخين ال تقارنالسيك
التي تحفز خيال المشاركين في  Magic Shopاإلقالع عنو من خالل فنية الدكان السحري 

تحديد ما يعانونو في مقابل تحقيق أمنياتيم وأحالميم، كما تؤثر السيكودراما في الالشعور 
الخبرات بتذكر المشاركون خبراتيم ومواقفيم ويتخيمون ما كان يجب  من خالل فنية ارتجال

عمييم أن يفعموه، كما توفر فرصة لمحوار مع الذات )المناجاة الذاتية( بين الشخصية 
وضميرىا، ويمثل فرصة لمتنفيس أو الحديث عن الذات، وتناول موضوع المناقشة من خالل 

أو األب أو  األدوار ففييا يمعب المشارك دور المعالجخبراتو وآرائو ومعتقداتو، أما فنية قمب 
األم أو من ييتم بصحتو، بينما يمعب المعالج دور المدخن، وتمثل فرصة لبناء اتجاىات 

 وقناعات جديدة، وتقمل المقاومة لمتغيير.

 : الدراسة توصيات

 .تشكيل فريق مسرحي طالبي وتفعيمو في مناقشة وحل مشكالت الطمبة -
 المسرح الجامعي لمعالجة بعض المشكالت السموكية داخل الحرم الجامعي.تفعيل  -
 والمعممين الستخدام السيكودراما كأحد الوسائل التعميمية.  اإلعالم التربويتأىيل أخصائي  -
 تثقيف المعمم بطرق الوقاية من التدخين وتدعيم دوره في آلية مكافحتو. -
عالجة السموكيات السمبية الطالبي في الكميات والجامعات المصرية لم اإلرشادوحدات تفعيل  -

 داخل الحرم الجامعي.
الخطط الدراسية الخاصة بالمسرح التربوي ال سيما المسرح النفسي وذلك بكميات  إضافة -

  التربية النوعية في مصر.

 دراسات وكرتحة:

 في عالج أفكار ومعتقدات أخرى مثل أفكار التطرف واإلرىاب لدى الشباب.  توظيف السيكودراما -
 توظيف السيكودراما في حل مشكالت أخرى لدى طمبة الجامعة. -
 التنشئة أساليب: مثل قينىمرامل وكيةمالس تالالمشك في المؤثرة العوامل دراسة -

 .جتماعيالوا قتصاديالوا الثقافي المستوى جتماعية،الا
وتأثير برامج المسرح النفسي عمى عالج بعض تشمل عينة أخرى من الطالبات  دراسة -

 السموكيات السمبية لدييم.
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