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  :الدراسة ملخص
وهو القائم على إكساب التلميذ  Empathyتهدف الدراسة إلى تنمية الشعور بالتعاطف

الطريقة التي يتمكن من خاللها أن يشعر بما يعاني منه اآلخر محاواًل وضع ذاته مكان اآلخر، 
مكونًا مشاعر وسلوكيات إيجابية. مع ضرورة التنويه بأن التعاطف الذي تهدف إليه الدراسة 

لى مجرد التفهم المجرد من القائم فقط ع Sympathyالحالية يختلف كليًا عن مجرد التعاطف 
المشاعر الصادقة. كما تهدف الدراسة تعديل االتجاهات السلبية لدى التالميذ العاديين نحو 

 أقرانهم من ذوي االحتياجات الخاصة.
تلميذًا وتلميذًة في المرحلة  )150(تتكون عينة الدراسة من عينة استطالعية قوامها

ممن حصلوا على درجات سلبية على  ( تلميذاً 50قوامها )االبتدائية. وتتكون من  عينة تجريبية 
مقياس التعاطف ومقياس االتجاهات نحو ذوي االحتياجات الخاصة وفي نفس الوقت تم تقييمهم 
سلبيًا من معلميهم أو األخصائي النفسي. ويتحدد مجتمع الدراسة في بعض المدارس االبتدائية 

شرقية المطبق بها نظام دمج العاديين مع ذوي في المملكة العربية السعودية بالمنطقة ال
 االحتياجات الخاصة. 

( إعداد مقياس لقياس التعاطف لدى عينة 1أما عن أدوات الدراسة فقد قام الباحث: )
( إعداد مقياس لقياس اتجاهات عينة الدراسة من التالميذ 2الدراسة من التالميذ العاديين. )
( إعداد بطاقة مالحظة الستطالع آراء 3االحتياجات الخاصة. )العاديين نحو زمالئهم من ذوي 

( أخيرًا قام الباحث بتصميم برنامج قائم 4المعلمين واألخصائيين النفسيين وتقييمهم لتالميذهم )
على السيكودراما والنمذجة لتنمية التعاطف وتعديل اتجاهات التالميذ العاديين نحو أقرانهم من 

 شارك في تطبيقها كل من الباحث والمعلمين واألخصائيين النفسيين. ذوي االحتياجات الخاصة.
  



 
 

 

)   138) 
2016 اغسطس،2، ج47جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

نمذجة يف تنمية التعاطف وتعديل اجتاهات التالميذ العاديني حنو أقرانهمدور السيكودراما وال  

دور السيكودراما والنمذجة يف تنمية التعاطف وتعديل اجتاهات 
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 :مقدمة ومشكلة الدراسة
مجتمع متقدم، حتى أن رقى تالميذ ذوي االحتياجات الخاصة من دعائم أي ال يعد

. السيما الخدمات المجتمعات وتحضرها تقاس بما توفره لتلك الفئة من خدمات ورعاية
تقديمها لهم في بيئة أقل تقييدًا وجنبًا إلى جنب مع التالميذ العاديين وهو ما التربوية التي يتم 

 . يسمى بنظام دمج الصفوف
سبعينيات القرن المنصرم والتي منذ  عالمياً  ويعد نظام الدمج من النظم الهامة التي بدأت

عة من أثير حولها جدل واسع، والتي تم تطبيقها في الوطن العربي وواجهة وال تزال مجمو 
ذوي االحتياجات الخاصة اتجاه المجتمع نحو تغيير هي  التحديات تلكواحدة من . التحديات

ويظهر ذلك جليًا في  وتحولها من النظرة السلبية والقاصرة إلى نظرة أكثر إيجابية وشمولية.
االتجاهات السلبية التي يكونها التالميذ العاديين نحو مدارس أو فصول الدمج من خالل 

نهم من ذوي االحتياجات الخاصة فيكونون حزمة من األفكار المغلوطة عنهم ويبتعدون أقرا
ل إلى حد اإليذاء المادى واللفظى. قد تصعنهم ويهملوهم أو يكنون لهم مشاعر غير إيجابية 

مما يعيق نجاح نظام الدمج وينعكس بشكل سلبي على التلميذ ذوي االحتياجات الخاصة 
وهذا ما تؤكده نتائح العشرات من الدراسات السابقة  ماعي واألكاديمي.وتوافقه النفسي واالجت

 (2004سحر الخشرمي )و ( 1998يمان كاشف منصور )مثل إ
تتسم بعدد من السمات مثل  طبيعة نمائية خاصةمرحلة المدرسة االبتدائية ولتالميذ 

 ،وعدم النضج العاطفى ،وسلوكيات التقوقع على الذات ،ضعف المهارات االجتماعية
تفق عدد من . وتوالشعور بما يعانيهفهم اآلخر ، والقدرة على توضعف في الذكاء العاطفي
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( أن التلميذ في هذه المرحلة في حاجه إلى 2003اآلراء العلمية مثل أمل محمد حسونة)
 تنمية تلك الجوانب.
أحد قدرة تنطوى على تفهم ومشاركة الحالة الوجدانية لآلخر  باعتباره ويعد التعاطف

قد تسهم ربما يفتقدها التلميذ في هذه المرحلة ويمكن تنميتها لديه والتي السمات الهامة التي 
قرانهم من ذوي االحتياجات نحو أ السلبيةبشكل كبير في تغيير نمط اتجاهات التالميذ 

 Cohen and Strayer (1996) .الخاصة
حلو لكثير من الباحثين أن يتحدثوا عن التعاطف باعتباره مكون أساسي من مكونات وي

الذكاء العاطفى إذ أن الذكاء العاطفى ينطوى على فهم وتعرف عواطف ومشاعر الذات 
قامة عالقات بينشخصية مرنة ) دراتها وفهم وا  جولمان،  ؛2001شابيرو، ومشاعراآلخرين  وا 

2000  ،Bar-on,1997) 
مشكلة الدراسة األساسية في إيجاد وسائل لتنمية التعاطف وتغيير االتجاهات وتكمن 

السالبة لدى األطفال العاديين تجاه أقرانهم من ذوي االحتياجات الخاصة بغرض إنجاح نظام 
وفي هذا الخصوص فقد بينت دراسات علمية عديدة أن . تكوين اتجاهات ايجابيةالدمج ب

علون اجتماعيًا مع األطفال ذوي الحاجات الخاصة ما لم يتم األطفال العاديين قد ال يتفا
ولكي يتحقق الهدف المرجو من الدمج على صعيد إتاحة الفرص  تشجيعهم على القيام بذلك

للتفاعل االجتماعي بين الطلبة ذوي الحاجات الخاصة وأقرانهم الطلبة العاديين يجب تنفيذ 
مل البرامج على محاكة حاالت اإلعاقة العقلية ، برامج توعية للطلبة العاديين ويمكن أن تشت

لقاء المحاضرات التثقيفية. )الخطيب،   .(2004واستخدام أشرطة الفيديو وأنشطة تدريبية وا 
السيكودراما والنمذجة لتنمية التعاطف وتعديل  فعاليةوتحاول الدراسة الحالية اختبار 

سيما مع األطفال. وهذا ما تؤكده عدد االتجاهات؛ حيث أن هذين االتجاهين قد ثبتا فعالية ال
وبتيرسليد ؛ ) 1993من اآلراء العلمية ونتائج الدراسات السابقة مثل عبد الستار إبراهيم )

مفيدة لألطفال حيث يكتشف التي تؤكد على أن الدراما  (1998) ( وهربرت ريد1997)
التمثيل وتشجيعه على الطفل الحياة والنفس عن طريق معاناته النفسية واالنفعالية أثناء 

 .االنتقال من دور الخجول إلى دور الجرئ
خالل الدراما يمكن للفرد تحرير شخصيته والتنفيس عن مشاعره، إذا ما تكون هذه ومن 

المشاعر مكبوتة، وهنا يتحقق الهدف من الدراما كما حدده أرسطو وهو أنها تطهر المشاعر 
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( أن الدراما تجعلنا نقترب 347،2001ميد )من خالل التنفيس عنها، ويقرر شاكر عبد الح
واعية  Representations من المقولة القديمة " أعرف نفسك " فنبدأ في تكوين تمثيالت

واعية خاصة بذاتها، وبأهدافها، وكذلك عالقة هذه الذات  Simulations وكذلك مماثالث
 .واألهداف بأفعالنا، ثم بالعالم الذي نعيش فيه

( أن الفعل الدرامي كونه كالرماد يخفى تحته النار التي تعيش 2001ويجد صالح سعد )
فيها الشخصية قبيل التعرف، وكشف المستور عنها إلى حال التعقيد، ثم االنفراج أو الحل، 

 ويكون الفعل المقصود هنا هو فعل اكتشاف البطل لذاته
تخدامها في مبتدع السيكودراما سوى اس Moreno (1975)من هنا لم يكن أمام مورينو

العالج النفسي، حيث اكتشف في "فينا" انه عند السماح لألطفال بالتعبير التلقائي، عن 
مشكالتهم فإنهم يحققون نتائج عالجية ال بأس بها، وكانت بداية استخدام الدراما في العالج 

 .النفسي وظهور مفهوم السيكودراما
كما أن للنمذجة فعالية في تنمية كثير من المهارات السيما االجتماعية منها في مرحلة 
الطفولة ووسيلة لتعديل كثير من السلوكيات السلبية. السيما النمذجة من خالل الفيديو الذي 

 ( 2014يؤثر بشكل كبير على سلوكيات األطفال وتقليد نماذج إيجابية. )كوثر قواسمة، 
   في التساؤالت التالية: الدراسةمشكلة  ياغةيمكن ص من هنا

لتنمية التعاطف البرنامج الحالي القائم على استخدام السيكودراما والنمذجة ما مدى إسهام  -
في  اإلعاقةالتالميذ العاديين نحو زمالئهم من ذوي االتجاهات السلبية لدى تحسين و 

 ؟ الدمج فصول
 :الدراسة هدف

برنامج مقترح قائم على السيكودراما والنمذجة  وتصميم إعدادتهدف الدراسة الحالية إلى 
تجاه أقرانهم من ذوي لتنمية التعاطف وتعديل االتجاهات السلبية لدى التالميذ العاديين 

االحتياجات الخاصة واختبار مدى فاعليته. كما يهدف أيضًا إلى إعداد أداة لقياس التعاطف 
أداة لقياس اتجاهاتهم نحو أقرانهم من ذوي االحتياجات  لدى تالميذ المرحلة االبتدائية وكذلك

 الخاصة. 
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 :أهمية الدراسة
بمنحى علم  ُتعنىالتي  القليلة من الدراسات تتمثل أهمية الدراسة الحالية في كونها -

السيما مع تالميذ المرحلة التربية الخاصة  وتطبيقاته في مجال اإليجابي النفس
 االبتدائية.

لم النفس لمزيد من البحث في إمكانية تأصيل الكثير من متغيرات عيفتح الباب  -
ها وتوظيفها في خدمة المجال التعليمي السيما تعليم ذوي اإليجابي واالستفادة من
 االحتياجات الخاصة.

وفي كونها لها أثر مزدوج من خالل االهتمام بزرع جوانب انفعالية إيجابية في  -
شخصيته في المستقبل. وأيضًا االهتمام  علىفّعال األطفال العاديين سيكون له أثر 

الدمج من خالل محاولة تهيئة الجو في نظام باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة 
مع أقرانهم العاديين وذلك بتحسين التوافق النفسي المالئم لنجاح تجربة دمجهم 
 واالجتماعي واألكاديمي لديهم. 

فعالية السيكودراما والنمذجة واستحداث  كما تكمن أهمية الدراسة في اختبار مدى -
عدد من األنشطة التي يمكن تعميمها في قطاع واسع في مدارس الدمج بدول 

 الخليج.
 :مصطلحات الدراسة

  Psychodramaالسيكودراما      
يحظى بجاذبية خاصة لدى التالميذ له وظيفة تنفيسية هامة ويعتمد أسلوب عالجى 

على توظيف عدد من الفنيات أهمها لعب الدور وقلب الدور الذ يعتمد على تمثيل ومسرحة 
المواقف المراد معالجتها. يتم توظيفة في جلسات برنامج الدراسة بهدف تنمية روح التعاون 

 العاديين ألقرانهم من ذوي االحتيجات الخاصة. والتعاطف واإلحساس بمشاعر التالميذ 
 Modelingالنمذجة       

أسلوب يستمد جذورة من المدرسة السلوكية التي تولى اهتمامًا كبيرًا بأهمية المالحظة 
والتقليد في اكتساب السلوكيات السليمة، ويستخدم مع األطفال بفعالية ألنهم يميلون إلى 
التقليد، وله عدد من الفنيات مثل النموذج الرمزى والقصة الرمزية والتقليد للنماذج الحقيقية 
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عديل سلوكيات التالميذ السلبية في تعاملهم مع وظيفة في جلسات البرنامج بهدف تويتم ت
 أقرانهم من ذوي االحتيجات الخاصة واستبدالها بنماذج إيجابية.

 Empathyالتعاطف      
ة يعبر عنها سلوكيًا، بحيث تمكن التالميذ العاديين من هو قدرة معرفية ووجداني

والمشاركة لمشاعر وانفعاالت ووجهات نظر  ،التعاطفي المقصودهم فالممارسة الموجهة، وال
مما يؤدي إلى التعاطف بقوة والميل واالستعداد  ؛زمالئهم من ذوي االحتياجات الخاصة
لحالي: بأنه الدرجة الكلية ف إجرائيًا في البحث اويعرّ  للتواصل والتعبير عنها واإلنجاز لحلها.

 المستخدم في الدراسة. التعاطفس على مقيا التلميذحصل عليها التي ي
 Psychological Attitudesاالتجاهات النفسية  

حالة من االستعداد النفسي والعقلى والوجداني السلوكي للتلميذ العادي نحو زميله من 
ذوي االحتياجات الخاصة تعبر عن مدى تقبله وتفهمه له وإلعاقته وانفعاالته ومشاعره 

وذلك من  التعامل عه في الفصل الدراسي أو المدرسة أو المجتمع.ونزوعه أو سلوكياته في 
على إيجابية هذا  عليهوالتي تدل الدرجة المرتفعة  في الدراسة خالل المقياس المستخدم

 االتجاه والدرجة المنخفضة على سلبيته.
  Inclussive Classroomsفصول دمج ذوي االحتياجات الخاصة مع العاديين 

فصول تجمع بين التالميذ العاديين في الصف الثالث والرابع االبتدائي مع أقرانهم من 
ذوى اإلعاقة العقلية ( سنوات من 10 -8ذوي االحتياجات الخاصة وتتراوح أعمارهم ما بين )

قات الحسية والجسدية وطيف التوحد واالعاقات السلوكية، مدمجين وصعوبات التعلم واالعا
بالصف وبعض الوقت بغرفة  جزئيًا حيث يقضون أغلبهم أغلب الوقتدمجًا كليًا أو 

 المصادر، بالمدراس الحكومية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
 :اإلطــار النظــري

يتناول يفضل الباحث تناول متغيرات دراسته تبعًا ألهميتها على النحو التالي: حيث   
نظام الدمج ومعوقاته أما القسم الثاني يتناول التعاطف القسم األول من اإلطار النظري 

أما القسم  لعاديين نحو أقرانهم من ذوي االحتياجات الخاصةلالنفسية  وأهمها االتجاهات
 السيكودراما والنمذجة.الثالث يتناول 
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  :أواًل: التعاطف
واضحًا من استقراء اهتم علم النفس اإليجابي بالتعاطف اهتمامًا بالغًا وقد بدا ذلك      

 SCOPUSفطبقًا لنتائج  الدراسات التي اهتمت بدراسته على مدى الخمس سنوات الماضية.
 2200اتضح أن عدد البحوث التي اهتمت بموضوع التعاطف بلغت أكثر من  2015عام 

 بحث في كافة.  
 التعاطف كمشاركة وجدانية هو انفتاح على عوالم اآلخرين. 
المفاهيم التي يجب إكسابها لألطفال إذ أنه أحد أبعاد الذكاء يعد التعاطف من أهم  •

الوجداني وهي قدرة الطفل على التأثير في اآلخرين والملكة في التعرف على انفعاالته 
وانفعاالت اآلخرين، ولديه القدرة على التعبير عن انفعاالته بصورة دقيقة تمنع سوء فهم 

 اآلخرين له.
حد المكونات األساسية للذكاء االنفعالي لدى األطفال حيث واعتبرت سوليفان التعاطف أ •

قامت بإعداد مقياس للتعاطف لألطفال وتطبيقه جنبًا إلى جنب مع مقياس الذكاء 
االنفعالي لألطفال وقد حصلت على معلومات ارتباطيه داله إيجابيًا مما يشير أن 

تعاطف بينهم وبين اآلخرين. مهارات الذكاء العاطفى لألطفال ترتبط ارتاطًا دااًل مع  ال
 (2012)فتحى جروان،

التعاطف أحد أهم Goleman  (2000 )جولمان  ( و1997) Bar onبارأون  ويعتبر    
 الغضب، في التحكم التعاطف، بالذات، الوعي( الذي يتكون منقدرات الذكاء الوجداني 

   (اآلخرين مع اجتماعية عالقات إقامة اإلشباع، تأجيل
 على التوافق االجتماعي والتخلص من السلبية والالمباالة. يساعد الفرد

 تنمية التواصل والتعاون والرحمة واإليثار.
بأن األول يتضمن في  Empathyالتعاطف و  Sympathyالعطف ويفرق الباحث بين 

( حال اآلخر دون أن تفهم على وجه التحديد Forأنك تأسف وتحزن أو تشفق) لـ معناه 
الذي التعاطف وهو  -وهي ما تهتم به الدراسة الحالية –بينما الثاني  مايشعر به اآلخر.

يتضمن كل ما يشعر به الشخص في العطف ولكنه يختلف في تفهم الفرد لمشاعر تمامًا 
وتخيل نفسه مكانه تمامًا ومحاولة مشاركته الوجدانية بأي شكل من األشكال فهو )مع 
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With) توظف هذا الفهم وتنفذ الدراسة وأنشطتها أن  وتحاول جلسات البرنامج المستخدم في
   عدد من الجلسات قائمة على تنمية التعاطف القائم على المشاركة اإليجابية.

قابلية الفطرة اإلنسانية ب تتصفحالة إيجابية هو التعاطف وعلى ذلك قيمكن القول أن 
انفعاليًا موقف آخر ألن تضع نفسها شعوريًا، وتصوريًا موضع اآلخر أو قدرتها أن تتخذ 

واتجاهه، فترى اآلخر في فرحه أو ترحه، فزعه أو جزعه، خجله أو وجله، فتتخذ موقفه 
سيد عثمان  وتتقمص مشاعره حتى تكاد تحس أنها قد حلت في أهابه ودخلت وجوده.

(1986 ) 
( الفهم التعاطفى التي تتضمن قدرة المتعاطف على 1وللتعاطف ثالثة مركبات رئيسة )

( التعبير التعاطفي 2دالل على مشاعر وأفكار الشخص المستهدف بالتعاطف بدقة. )االست
ويتضمن القدرة على التعبير عن األفكار والمشاعر المستدل عليها عند الشخص المستهدف 
بالتعاطف من قبل الشخص المتعاطف بشكل يتطابق مع الخبرة الواقعية لها من قبل 

تصال التعاطفى ويتضمن مظاهر الحوار أو الجدل ( اال3الشخص المستهدف بالتعاطف. )
بين المتعاطف والشخص المستهدف بالتعاطف التي تتضمنها عملية التعاطف، منذلك مثاًل/ 
عالقات االتصال التي تعبر عن التعاطف وينمو من خاللها الفهم التعاطفى. )دخيل دخيل 

 (2007اهلل، 
فطرية تولد مع اإلنسان والفرق بين  ويمكن القول أن سمة التعاطف اإلنساني هي سمة

البشر فيها هو فرق في الدرجة وليس النوع، وعلى ذلك فيمكن تنميتها السيما في الطفولة 
ليد الجدد قادرون على التعرف االمو  بقوله : أن 1978أمرًا يسيرًا؛ وهذا ما يؤكده هوفمان 

التعاطف في شكل بدائي عند على انفعاالت اآلخرين، وهذه القدرة تعرف بالتعاطف. ويظهر 
 صغار األطفال، حيث يبكي الصغير عند رؤيته ألقرانه يبكون.

 :االتجاهات نحو دمج الصفوف
الدمج بمعناه الحديث واحًدا من أكثر موضوعات التربية الخاصة إثارة للجدل وتعدًدا في 

لمتقدمة والنامية في وجهات النظر وقد لعب التميز العلمي دوًرا بارًزا في التمييز بين الدول ا
هذا الموضوع، ففي الدول المتقدمة وفي مقدمتها إيطاليا والواليات المتحدة وبريطانيا اعتمد 
الدمج على التخطيط العلمي السليم والدعم القوي من قبل العديد من أجهزة هذه الدول 

تبنته بعض  كالمؤسسات العلمية ووسائل اإلعالم ومراكز البحوث، أما في الدول النامية فقد
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المؤسسات من منظور التبعية والتقليد واالنجذاب إلى بريق الحداثة دون تخطيط سليم أو 
دراسات مسبقة أو توعية مجتمعية وأحياًنا دون إعداد الفريق المهني المتخصص الالزم 
لتنفيذه وخاصة مع وجود مناخ اجتماعي تسوده العديد من االتجاهات السلبية واألفكار 

مكانياتهم )يوسف حسن أحمد، الخاطئة ع  (.2010،1ن قدرات ذوي االحتياجات الخاصة وا 
يعد دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة )ذوو اإلعاقات والموهوبين والمتفوقين(في  

المدارس النظامية أو العادية امتداد طبيعي للحياة التي كانوا يعشونها وسط أهليهم وذويهم 
اقهم بالمدرسة، كما ينظر إليه على أنه وسيلة تأهيلية طبيعية تتسق وأقرانهم العاديين قبل التح

مع ما ستؤول إليه أحوالهم بعد انقضاء سنوات تعليمهم من ممارسة حياتهم العملية 
واالجتماعية بصورة طبيعية في المجتمع، وذلك على العكس من العزل الذي يعد تعسفًيا 

براز مظاهر  اختالفهم أكثر من أوجه تشابههم واحتياجاتهم اصطناعًيا يؤكد على التمييز وا 
الخاصة مما قد يعوق تأهيلهم لممارسة حياتهم الطبيعية مستقباًل )عبد المطلب القريطي، 

2010 ،24.) 
هو تدريس المعاقين في و  (الدمج المكاني)وللدمج العديد من الصور واألشكال منها      

ويقصد به التحاق الطلبة غير  (األكاديميالدمج )فصول خاصة ملحقة بمدارس العاديين، و
في برامج تعليمية مشتركة بشرط   العاديين مع العاديين في الصفوف العادية طوال الوقت

توفر الظروف والعوامل التي تساعد على إنجاح هذا النوع من الدمج، ومنها: تقبل الطلبة 
اصة يعمل جنًبا إلى جنب العاديين لغير العاديين في الصف العادي، توفير مدرس تربية خ

يجاد الفرص التي تعمل على إيصال المادة العلمية  مع المدرس العادي في الصف العادي وا 
إلى الطلبة غير العاديين وتوفير اإلجراءات التي تعمل على نجاح هذا االتجاه والمتمثلة في 

والمتمثلة في  التغلب على الصعوبات التي تواجه الطلبة غير العاديين في الصفوف العادية
جراء االمتحانات وتصحيحها. كما أن هناك   (الدمج االجتماعي)االتجاهات االجتماعية وا 

وهو دمج األفراد غير العاديين مع العاديين في األنشطة غير األكاديمية مثل اللعب 
 وهو النظام الذي (الدمج الشامل)أخيرًا  .والرحالت والتربية الفنية وكافة األنشطة المختلفة

يعتمد على مبدأ نسبة الرفض تساوى صفر وقبول كافة أنواع األعاقة مهما كانت درجتها 
ونوعها وهي ما تسمى بسياسة الباب المفتوح؛ حيث يدرس التلميذ وفقًا للخطة التربوية 

 (2011عبد العزيز العبد  ،2005زينب شقير، 2000. )برادلي وآخرونالفردية
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الطفل العادي نحو الطفل المعاق، ويشعره بأنه يجب أن  إن الدمج يؤدي إلي تغيير اتجاهات
يشترك مع الطفل المعاق في مجاالت األنشطة المختلفة باعتباره أخ له في البشرية وليس 
بكائن غريب منه، وأن عليه واجبا نحو مساعدته وتنمية قدراته، ومشاركته في األعمال 

ها وربما يتفوق فيها علي كثير من المختلفة، بل االستفادة منه في األعمال التي يجيد
أضف إلي ذلك أن الدمج يساعد الطفل العادي علي أن يتعود علي تقبل . األطفال العاديين

الطفل المعاق ويشعر باالرتياح مع أشخاص مختلفين عنه. وقد أوضحت الكثير من 
لمعاقين الدراسات علي إيجابية األطفال العاديين عندما يجدون فرصة اللعب مع األطفال ا
. وتؤكد باستمرار، وفي نظام الدمج هناك فرصة لعمل صداقات بين األشخاص المختلفين

( أن الدمج والمساندة 2004دراسة زايد الزهراني ) هذه الحقيقة مثلالعديد من الدراسات 
االجتماعية قد ساهمتا بفاعلية في تحسين االتجاه نحو بيئة التعلم وكذلك رفع الكفاءة 

( نفس النتيجة حيث أوضحت أن مستوى القبول 2004) وتؤكد دراسة الخطيب االجتماعية.
االجتماعي للطلبة ذوي الحاجات الخاصة من قبل أقرانهم الطلبة العاديين كان مرتفعًا نسبيًا. 
ولكنه أكثر ارتفاعًا وبشكل دال إحصائيًا لدى الطلبة الذين تنفذ برامج دمج في مدارسهم. 

( التي أكدت على تقبل المعاقين عقليًا 2014ة أحمد الحضري )وكذلك نتيجة دراسة سوم
( التى أكدت Hollowood et al, 1995هولوود وزمالؤه )ودراسة  والعاديين لنظام الدمج.

على أن الجوانب التعليميه كانت في تحسن عند األطفال المعاقين والعاديين ولم يتأثر 
المعاقين. كما أكدت نتائج دراسة أودم ودكلن التالميذ العاديين سلبيًا بوجود أقرانهم من 

( أن أداء األطفال العاديين الذين كانوا Odom, Deklyen & ،Jenkins, 1984وجنكنز )
يدرسون في صفوف الدمج لمدة عام دراسي كامل لم يختلف عن أداء األطفال العاديين الذين 

 درسوا في صفوف لم يكن فيها أطفال معوقون.
  :مذجةالسيكودراما والن

  Psychodramaالسيكودراما  -
" السيكودراما بهدف إثراء مجال العالقات اإلنسانية بتجسيد مشكالت  مورينو ابتكر

الحياة الواقعية، وذلك من خالل التعبير الحر عن الصراعات والتحليل الذى يتم بين المريض 
أسلوب عالجى يحظى بجاذبية خاصة لدى ، وهو والمعالج فى الجلسات السيكودرامية

األطفال، إذ يلقى فى كثير من األوجه مع اللعب ذلك النشاط الفطرى التلقائى الحركى، 
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لكونها تمزج الخيال بالواقع والحقيقة بالخرافة، ومن ثم يقوم الطفل بالتنفيس عن رغباته 
كما يحدث نوعا من المكبوتة وانفعاالته ويفصح عن دواعى القلق ومصادر التوتر لديه 

االشباع الداخلى لحاجات الطفل الذى يتعذر إشباعها ، كما يحدث نوعا من االشباع الداخلى 
لحاجات الطفل الذى يتعمد إشباعها فى الواقع، ولقد اكتشف"مورينو" أنه عند السماح 

تمد تعو لألطفال بالتعبير التلقائى عن مشكالتهم فانهم يحققون نتائج عالجية ال بأس بها، 
نظرية التعلم من خالل مالحظة الطفل للسلوكيات  العالج الجماعي وعلى السيكودراما على

 (1980أحمد عكاشة ) Moreno( "1975)مورينو المرغوب فى تعلمها . 
والتي استخدم الباحث على العديد من الفنيات  Psychodramaوتحتوى السيكودراما    

  وهي على النحو التالي: أغلبها في جلسات البرنامج مع التالميذ
وتتناسب تلك الفنية مع طفل رياض األطفال حيث أن  :Role – playingلعب الدور  -

الطفل في هذ المرحلة يكون شغوفًا لسماع القصص وتقليدها، ومحاكاة بعض المواقف، حيث 
ه يقوم بلعب دور األب، أو أى دور يروق له، مما يساعد ذلك في خفض السلوك المراد تعديل

 عن طريق التنفيس اإلنفعالى بالتقليد.
حيث تساعد تلك الفنية في وضع الطفل مكان اآلخر  -:Role Reversalقلب الدور  -

حتي يشعر بنفس اإلحساس الذي يعاني منه نتيجه للسلوك غير المرغوب فيه الذي يمارس 
 عيًا. معه، وبالتالي يتم إستبصار ، وتعديل سلوك الطفل لما هو متفق عليه إجتما

تستخدم فنية المرأة حينما تكون عاجزا عن التعبير - Mirror techniqueفنية المرآة     
هي جزء من  auxiliary ego عن نفسك بالكالم وبالفعل، فيتم االستعانة بذات مساعدة

الملوك في موقف سيكودرامى ويجلس مع باقي أفراد المجموعة من المشاهدين، وتستمر األنا 
المساعدة في تمثيل الدور بكل أبعاده حتى ليناديها المعالج باسم صاحب المشكلة األصلي، 
وهنا يرى نفسه بعين نفسه وبعين المشاهدين، ومن ثم يصبح خارج الشخصية ويحكم على 

 أنه في مرآه. نفسه وك
هذه الفنية تصلح لألطفال، وقد  - Self presentation techniqueفنية تقديم الذات     

يقوم الطفل الصغير بتقديم نفسه، أو تقديم امه، وأبيه وأخواته، أو صديقه وصديقته كأن يقوم 
نا الطفل الصغير بتمثيل دور أبيه في موقف معين بالمنزل، وتقوم طفلة صغيرة بدور األ
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حيث تمثل أم الطفل بعد ان يوضح لها الطفل كيفية تصرف أمة  Auxiliary ego المساعدة
 .مع أبية في هذا الموقف

حيث يقوم بطل الرواية في هذه  - Self realization techniqueفنية إدراك الذات     
(، الفنية بتمثل مواقف معينة من حياته بمساعدة عدد من األشخاص )األنوات المساعدة

مثال: المريض يعتقد انه هتلر، حيث أسقطت شخصيته الحقيقية، وحل محلها التكوين 
النفسي المضطرب، ولعدم قدرة المريض على إدراك ذاته بمفرده في عالم الواقع، فإنه يحتاج 
إلى األنوات المساعدة الالتي تكون بمثابة القابلة التي تساعد في ميالد الموقف 

صبح الوليد النفسي مكتمال يلزم المساعدة في والدته، أي والدة النمط السيكودرامى، فعندما ي
 .السوي من الشخصية

ويقصد به التعبير بصورة  - Symbolic realization techniqueفنية ادراك الرمز     
رمزية كاستخدام األسر للتعبير عن السلطة المتمثلة في الوالدين، وآخرون للتعبير عن 

ستخدام تلك الرموز عندما يخاف الطفل من التعبير عن بعض االضطرابات األبناء، إذ يتم ا
الخاصة بينة وبين األب أو األم أو المعلم، وهنا يقوم المعالج )المرشد( بتوجيه الطفل من 
خالل قصة خيالية ينتجها الطفل بنفسه حول هذه الشخصيات الرمزية، ويمكن استخدام 

 ة لعكس الدور أو المناجاة، والمرأة أو البديلأساليب أخرى للمساعدة مع تلك الفني
فنية الدكان السحري من اكثر الفنيات االرتجال   - :Magic shopفنية الدكان السحري

الخيال شيوعا، حيث يقوم المعالج، أو احد أفراد الجماعة بدور البائع ويقوم المريض بدور 
طبيعتها الفيزيائية، وهذه السلع  المشترى، أما السلع فهي عبارات خيالية ومقادير ليس لها

التباع بالنقود، ولكن يمكن مقايضتها بمقادير آخري تتوافر لدى الجماعة، فيأتي إلى المسرح 
مجموعة من المرضى واحدا تلو اآلخر، حيث يدخل احدهم الدكان المتخيل، طلبا لفكرة أو 

لقوية في الحصول على حلم أو امنيه، أو طموح، وتتوقع منهم أن يأتوا في حالة رغبتهم ا
المقدار المجيب لديهم، وان حياتهم ليس لها قيمة بدونه، وتتركز أهمية هذه الفنية في حرس 
الدكان ألنه هو الذي يحدد الثمن الذي يدفعه العميل من خالل معرفته بما يعانيه من 

 . مشكالت
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ية على أن يقص تقوم هذه الفن  :Fairy talesفنية التمثيل الدرامي لحكايات العفاريت 
المعالج حكاية غير مكتملة عن حكايات الجن )العفاريت( وعلى أفراد الجماعة تكملة القصة 

 .من وحى خيالهم، والقيام بتمثيلها
حيث يقوم  :Early childhood experiences فنية ارتجال خبرات الطفولة المبكرة 

لهم في طفولتهم، ويتخيلون المرضى )الممثلون( بتمثيل كل ما يتذكرونه من مواقف حدثت 
 ما كان يجب أن يفعلوه في تلك المواقف. 

تعتمد هذه الفنية على قيام البطل بإعادة تمثيل حلمه  - Dream technique فنية الحلم
بدال من حكايته، حيث يأخذ مكانه في فراش يشبه فراش مجهزا نفسه لموقف النوم، وعندما 

ينهض من الفراش، ويعيد تمثيله مستعينا باألشخاص يصبح قادرا على إعادة تمثيل الحلم 
 .المساعدين في تمثيل دور األشخاص اآلخرين في الحلم

وهذه الفنية تساعد على إعادة تدريب البطل، ومنحه الفرصة لتعديل نموذج حلمه وهذا هو 
تمد اإلسهام الفريد للسيكودراما في العالج القائم على األحالم، وتبقى رموز الحلم التي تع

  على التحليل والتفسير.
؛ عبد الرحمن (1997ماريا بيرس، وجنيفيف الندو )؛  Mitchell (1996) ميتشل
(؛ آمال إبراهيم عبد 2000ريهام محمد فتحي )؛ Corsini (199)؛ )1999(سليمان
 &Slentz(؛ 2001صالح سعد )( ؛ 2001آمال إبراهيم عبد العزيز:  ؛) 2001العزيز)

Krogh(2001)  (2003)محمد لطفى محمد؛ و   
 Modeling    :ةالنمذج 

تمثل النظرية السلوكية تيارا علميا فى علم النفس، وتقوم معطيات هذه النظرية على     
إنكار ما يسمى بالالشعور أو الالوعى، مؤكدة دور الحتمية البيئية، فاإلنسان نبت للبيئة التى 

 يعيش فيها؛ وسلوكه وخبراته وعاداته يتم اكتسابها عن طريق التعلم . 
ية كبيرة للتعلم عن طريق المالحظة والتقليد، حيث أكدت إمكان وتولى النظرية السلوكية أهم

الفرد إكتساب كثير من جوانب السلوك المرضى من خالل مالحظة بعض النماذج واالقتداء 
وأكتساب جوانب  كما يمكن استخدام النماذج فى تحليل وعالج السلوك المرضى، .بها

 إيجابية معارضة لهذا السلوك. 
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( فى أن األنموذج يقوم اساسا على فكرة 1988) .George,Rج وآخرون وهذا ما يؤكده جور 
 تقليد الشخص لسلوك األخرين وهذه هى النقطة األساسية فى نظرية التعليم األجتماعى،

ويؤكد كوستلنيك   حيث يتعلم الشخص من خالل اتصاله ومالحظتة للألخرين،
kostelnik,M.J.  (1993) االطفال الصواب والخطأ، أن النمذجة طريقة هامة لتعليم 

وهذا ما اكده أيضا ما سون وهارفيل   والحقيقة أن االطفال يقلدون أكثر للشئ  الذى يرونه،
Masson، Harvill (1994 أن النموذج واحد من افضل الطرق لتعلم السلوك المرغوب )

 .فية ويكون عن طريق النمذجة داخل سلوك الجماعة 
فيعرفها ألبرت   Modelingات عند تحديد مفهوم النمذجة  وتتفق العديد من التعريف     

( النمذجة عملية اكتساب استجابات بسيطة أو معقدة من خالل 1976) Banduraباندورا 
 مالحظة نموذج يقوم بهذه االستجابات.

على العديد من الفنيات، استخدمت منها بعضها الباحثة ما  Modelingوتحتوى النمذجة 
 يناسب الطفل فى هذه المرحلة العمرية  وهى:

  Symbolic  modeling(النموذج الرمزى 2
يستعان فى هذا الشكل برموز للنماذج الحية الواقعية عن طريق الفيديو أو التليفزيون ،       

 Gunterأو أشرطة التسجيل  كرمز للسلوك المستهدف وفيه يقول كال من جينتر وماكليير 
and Mcaleer (1997)  أن التلفزيون وأفالم الفيديو من األشكال المحببة لألطفال والتى
لها إكسابهم معلومات حقيقية، وتعلمهم  كيفية التعامل مع اآلخرين، فى العديد يمكن من خال

( أن 1994( . وهنا يذكر مجدى محمد الدسوقى )56من المواقف االجتماعية المختلفة )ص
المعالج يفضل أن يستخدم النموذج الرمزى الذى يساعد على تجسيد سلوك النموذج فى 

عية تركز على السلوك المراد تغيره أو تعديله، والنموذج صورة أفالم فيديو، أو تسجيالت سم
الرمزى يتميز عن النموذج الحى بأن تأثيره يحرز نجاحا فى معظم األحوال، كذ لك فإن 
أشرطة الفيديو واألفالم يمكن حفظها لإلستخدام المتكرر فى األطر العيادية، يضاف إلى 

مكن طبع نسخ عديدة منه، وفيه يمكن ذلك أن السلوك المسجل للنموذج يمكن ضبطه ،كما ي
 والتوقف عندها .  التركيز غلى أجزاء معينة من سلوك النموذج،

 ي البرنامج عدد من األنشطة مثل:وقد استخدم الباحث ف    
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 اصطحاب األطفال في زيارات لدور المسنين أو األطفال المرضى وجلب الزهور والهدايا.
وحكايات في هذه العروض المسرحية تتضمن نماذج مسرح العرائس الذي يقدم قصصًا 

التمثيل  أفالم.، و القصص المصورة للتعاطف يقلدها الطفل ويتوحد معها ويسترجع أنماطها.
الجماعي )لعبة الزيارة كأن يقوم أحد األطفال بتمثيل دور زميل له مريض أو تعرض إلعاقة 

، إضافة إلى له والدعاء له بالشفاء( أو إصابة، ويقوم بقية الزمالء بزبارته وتقديم الزهور
 األناشيد المتضمنة لمعاني التعاطف.

وتعتبر القصص من الفنيات الهامة في تنمية الذكاء الوجداني والتعاطف لدى األطفال      
 األطفال ممارسة ( أن2000:291) Shuster شوستر دراسة أكدت بشكل كبير فقد

 األطفال كتابة أن حيث لديهم، الوجداني الذكاء تنمية في يسهم القصة باستخدام لألنشطة
 عن للتعبير أو قصص عن أنفسهم تعد فرصاً  صورة، عن قصة وسرد للقصص وقراءتهم

 اآلخرين. مشاعر مع وتعاطفاً  ألنفسهم أكبر فهماً  يكسبهم مشاعرهمو
ويحرص الباحث على تضمين الجلسات مجموعة من القصص المصورة والمتلفزة     

متحركة والقصص التي تجسد خبرات التالميذ أنفسهم، والصور القصصية التي والرسوم ال
يقوم األطفال بتأليف قصة حولها وكذلك القصص المجسدة؛ حيث يجد الباحث كل ذلك 
وسيلة جيده تتناسب مع تالميذ المرحلة االبتدائية وتساعد كثيرًا في التأثير عليهم وتعد أثر 

يرًا في التخلص من المشاعر السلبية واحالل مشاعر بقائها طوياًل. كما تساعدهم كث
 واتجاهات إيجابية محل السلبية.
 دراسات وحبوث سابقة: 

التي هدفت إلى يستعرض الباحث مجموعة من الدراسات والبحوث العربية واألجنبية   
 تنمية التعاطف وتعديل اتجاهات التالميذ العاديين نحو أقرانهم من ذوي االحتياجات الخاصه

 بفصول الدمج واستخدمت فيها أساليب وفنيات متنوعة من بينها السيكودراما والنمذجة.
( تهدف هذه الدراسة إلى تعديل اتجاهات التالميذ 2000دراسة أميرة طه بخش )  

العاديين نحو أقرانهم المتخلفين عقليا المدمجين معهم بالمدرسة وذلك من خالل البرنامج 
يساهم إلى حد كبير في اكتساب األقران المتخلفين عقليا المدمجين اإلرشادي المستخدم، مما 

معهم بالمدرسة للسلوك التكيفي. وتألفت العينة من عشرين طفلة من األطفال العاديات 
جلسة  12الملتحقات بالروضة بمدينة جدة. وتم تطبيق جلسات البرنامج حيث تكون من 
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ترجمة أهداف البرنامج في صورة دقيقة وتمت  60تمت بشكل جماعي كل جلسة متها 
مواقف معرفية سلوكية باستخدام فنيات متعددة هي الشرح والمناقشة والنمذجة ولعب 
مكاناتهم،  الدوروتمت االستفادة من الوسائل مثل األفالم التي تبين قدرات المعاقين ذهنيًا وا 

 برنامج فاعليته.والرحالت واألنشطة الفنية والرياضية التي يشتركون فيها، وقد أثبت ال
( هدفت إلى تنمية الذكاء االنفعالي لدى عينة من 2004دراسة منال عبد الخالق )     

المراهقين ذوي الميول االندفاعية العدوانية من خالل جلسات جماعية تركز على تنمية روح 
نية التعاون والعمل الجماعي وتنمية العالقت بين الشخصية والمبادأة ، واستخدمت الجلسات ف

عادة االستبصار والفهم. واستخدمت عدد من  لعب الدور وتبادل األدوار، والتأمل الذاتي وا 
األنشطة العملية مثل كتابة التقارير وأجندات يومية لتسجيل المشاعر واستخدام ملصقات 

 ورسوم وكتابة السير الذاتية والمساهمة في تقديم مساعدات وخدمات للمجتمع الخارجي.
( هدفت إلى تصميم برنامج مقترح يشمل على دمج 2005فاطمة عبد الباقي )دراسة      

المعاقين ذهنيًا )بسيطي اإلعاقة( واألسوياء باستخدام مهارات ألعاب القوى، واإلعالم التربوي 
المدرسي متمثل في )اإلذاعة المدرسية ومجالت الحائط والمحاضرات القصيرة قبل حصة 

أثيره على اتجاهات التالميذ العاديين نحو أقرانهم من الدمج الرياضي( للتعرف على ت
المعاقين وكذلك تحسين التوافق النفسي واالجتماعي لدى المعاقين. وتكونت عينة الدراسة من 

( تلميذا معاقًا. وقد كان للبرنامج فاعلية قصوى في تحسين 14( تلميذًا من العاديين و )80)
 االتجاهات .

( تناولت عمل برنامج 2007)Ulutas and Omerogluلو أوغدراسة أولتاز وأومير      
( 120تربوي لتنمية الذكاء العاطفى ومكوناته لدى األطفال وقد تكونت عينة الدراسة من )

وكانت المجموعة التجريبية مكونه من  من مدارس أنقرة بتركيا سنوات 6طفل من عمر 
وبعد ذلك تم قياس الذكاء االنفعالي  ( أسبوعًا.12( تلميذًا تلقوا التدريبات على مدى )40)

باستخدام مقياس سوليفان وأثبتت النتائج أن برنامج تنمية الذكاء العاطفى التربوي ساهم 
 بشكل كبير في زيادة مستوى الذكاء االنفعالي لدى األطفال.

( هدفت إلى تنمية الذكاء االجتماعي والتعاطف لدى تالميذ 2008دراسة رضا محمد )     
المرحلة االبتدائية وقد استخدم الباحث مجموعة من الجلسات والفنيات التي كانت تركز على 
الوعي بالذات واألسلوب القصصي واستخدام النماذج الحية والقصص كما قام بعمل وحدات 
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رات إدارة الوجدان وتنظيمة واستعان بأفالم عن الفتوحات تتضمن شرح وتحليل لمها
اإلسالمية وصور ومحتويات لها طابع الحزن والفرح والتشاؤم والندم، كما استخدم فنية لعب 
الدور، وأسلوب دراسة الحالة، وركزت الجلسات على تنمية المهارات االجتماعية من خالل 

. وقد ساهم البرنامج في تنمية مهارات التعاطف أسلوب التعلم التعاوني، والمناقشة والحوار
 والذكاء الوجداني.

( تهدف إلى تقديم رؤية اجتماعية لمعنى التعاطف وتحديد 2011دراسة المنشاوي )     
لقاء الضوء على كيفية استخدام أسلوب القصائد الشعرية في تدريس وحدة علم  أبعاده وا 

علم االجتماع على تنمية التعاطف االجتماعي االجتماع وقضايا الفرد والجماعة في مادة 
لدى طالب المرحلة الثانوية العامة بمدرسة سمنود وقد كشفت الدراسة عن فعالية البرنامج 

 في تنمية التعاطف.
( وكان الغرض من هذه الدراسة التعرف 2011) Yildiz and Duyدراسة يلديز ودوي      

على فعالية برنامج تربوي نفسي لتحسين مهارات التعاطف والتواصل من المراهقين المعاقين 
بصريا. وكان المشاركون في الدراسة ستة عشر مراهقا في مدرسة ابتدائية للمعاقين بصريا 

ارات االتصال. وشاركت في تركيا. وتم قياس مستويات التعاطف من المشاركين، ومه
المجموعة التجريبية في برنامج العالج لمدة تسع جلسات، غير أن أعضاء المجموعة 
الضابطة لم تتلق أي عالج. وكانت الجلسات جماعية تحتوى على أنشطة ونقاشات. وكان 
للبرنامج فعالية في زيادة مستويات التعاطف ومهارات التواصل بين المراهقين المعاقين 

 .بصريا
(. هدفت الدراسة إلى تصميم برنامج لتنمية الوعي بالذات، 2012دراسة أسماء النقيب )     

التعاطف، التحكم في الغضب، تأجيل اإلشباع، إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين لدى 
تكون البرنامج من  .أطفال المؤسسات اإليوائية ومن ثم تنمية الذكاء الوجداني لدى هذه العينة

دقيقة هدفت إلى إكساب األطفال مهارة الوعي  60ة أغلبها جماعي كل جلسة جلس 13
بالذات، إكساب األطفال مهارة تأجيل اإلشباع، إكساب األطفال مهارة التعاطف، إكساب 
األطفال مهارة التحكم في الغضب، إكساب األطفال مهارة إقامة عالقات اجتماعية، وقد 

النشاط القصصي، النشاط الموسيقي، النشاط الحركي، شمل البرنامج، أنشطة متباينة مثل: 
النشاط الفنى، النشاط اللغوي، الدراما االجتماعية باإلضافة إلى أفالم الرسوم المتحركة 
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المقدمة من خالل برامج األطفال بالتليفزيون، وحلقات من مسلسل عالم سمسم وبكار. 
ار واللعب. وقد ساهمت جلسات واستخدمت استراتيجيات الحوار والمناقشة وتمثيل األدو 

 البرنامج في تنمية التعاطف وعدد من المهارات. 
( هدفت إلى تنمية 2012) Goldstein and Winnerدراسة جولدشتاين ووينر     

المهارات المعرفية االجتماعية مثل التعاطف والتعاون، والتعلم الثقافي للتالميذ الذين لديهم 
ل طيف التوحد وصعوبات التعلم واالضطرابات السلوكية ضعف في تلك الجوانب مثل أطفا

واالنفعالية. وقد كانت العينات من المدرسة االبتدائية والثانوية وقامت بعمل برنامج يتضمن 
أنشطة التمثيل ولعب الدور والتدريب على الفنون البصرية والموسيقية وأظهر البرنامج فاعلية 

 في تنمية التعاطف.
  :ت السابقةتعقيب على الدراسا

أغلب الدراسات  يمكن استيقاء عدد من المالحظات حول الدراسات السابقة أهمها أن     
الفنيات القائمة على أسلوب  المعروضة تناولت فئة األطفال في عمر المدرسة االبتدائية. وأن

 ثمةفعالية كبيرة مع األطفال، وأن كان لها قد المستخدمة في البرامج السيكودراما والنمذجة 
اشتركت فيها أغلب الدراسات مثل فنية لعب الدور، وقلب الدور. وعدد آخر من  قدفنيات 

مثل األنشطة القصصية والفنية. كما  األنشطة الهامة التي كان لها أثر كبير على األطفال
 كانت أغلب جلسات البرامج جلسات جماعية. 

 :ةفروض الدراس
يمكن تنمية التعاطف وتعديل اتجاهات التالميذ العاديين نحو أقرانهم من ذوي 
االحتياجات الخاصة من خالل جلسات وأنشطة برنامج مقترح قائم على السيكودراما 

 والنمذجة. وتتمثل في عدة فروض يمكن صياغتها على النحو التالي: 
اد المجموعة التجريبية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات أفر  .1

برنامج السيكودراما ومتوسط رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيق 
والدرجة الكلية  مقياس التعاطففي اتجاه المجموعة التجريبية، وذلك على  والنمذجة

 له.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية  .2

رجات أفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيق برنامج السيكودراما ومتوسط رتب د
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والنمذجة في اتجاه المجموعة التجريبية، وذلك على مقياس االتجاهات والدرجة الكلية 
 له.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية  .3
ط رتب درجات أفراد نفس المجموعة ، ومتوسبرنامج السيكودراما والنمذجةقبل تطبيق 

بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج، وذلك على 
 مقياس التعاطف والدرجة الكلية له.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية  .4
رتب درجات أفراد نفس المجموعة قبل تطبيق برنامج السيكودراما والنمذجة، ومتوسط 

بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج، وذلك على 
 مقياس االتجاهات والدرجة الكلية له.

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في  .5
 والدرجة الكلية له.مقياس التعاطف القياسين البعدي والتتبعي على 

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في  .6
 القياسين البعدي والتتبعي على مقياس االتجاهات والدرجة الكلية له.

 :منهج الدراسة واجراءاتها
فاعلية  التأكد منالذي يهدف إلى  التجريبي شبه اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج

لدى التالميذ العاديين نحو  وتعديل االتجاهات السلبيةتنمية التعاطف ل السيكودراما والنمذجة
 .أقرانهم ذوي االحتياجات الخاصة بفصول الدمج

 أواًل : عينة الدراسة 
وقد  تلميذًا في المرحلة االبتدائية )150(تتكون عينة الدراسة من عينة استطالعية قوامها    

تم تطبيق أدوات الدراسة عليها من أجل دواعي صدق وثبات األدوات ومن أجل اختيار عينة 
( تلميذًا من الذين حصلوا 50تجريبية قوامها )الدراسة ال. وتتكون من  عينة البحث التجريبي

ن كانت اتجاهاتهم سلبية على مقياس االتجاهات التعاطف وممعلى أقل درجة على مقياس 
 األخصائيين النفسيينالحتياجات الخاصة وفي نفس الوقت صنفوا من جانب نحو ذوي ا

 والمعلمين أو أولياء األمور بأن نمط تعاملهم مع أقرانهم سلبيًا. 
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(، ومجموعه 25وقد تم تقسيم عينة الدراسة التجريبية إلى مجموعتين: مجموعه تجريبة )  
مجموعتين كما هو متبع في المنهج (. وقد راعي الباحث معيار التكافؤ بين ال25ضابطة )

تطبيق اإليعاز لالتجريبي. ومراعاة للجوانب األخالقية قام الباحث بعد انتهاء التجريب ب
 األنشطة المقترحة على العينة الضابطة فيما بعد.

لتحقق من تجانس أفراد المجموعتين في العمر والمستوى االجتماعي وقد تم ا     
 جاهات.والتعاطف واالت االقتصادي

مجتمع الدراسة في بعض المدارس االبتدائية في المملكة العربية السعودية ويتحدد      
 بالمنطقة الشرقية المطبق بها نظام دمج العاديين مع ذوي االحتياجات الخاصة. 

للتالميذ موضوع الدراسة،  المتغيرات السابق ذكرهابإجراء التجانس في  وقد قام الباحث
 ى النحو التالي:علبالتحقق من شروط المجانسة بين أفراد المجموعتين  اوضبط تأثيره

 :التجانس في العمر  -1
  (1جدول )

 (50تجانس أفراد العينة في متغير العمر)ن= 

 العدد المجموعات
 مجموع
 الرتب

 متوسط
 الرتب

 Zقيمة 
 مستوى
 الداللة

 24.52 613 25 مجموعة تجريبية
 غير دالة 527,.

 26.48 662 25 مجموعة ضابطة
 التجانس في المستوى االجتماعي االقتصادي  -2

 (2جدول )
 (50)ن= المستوى االجتماعي واالقتصاديتجانس أفراد العينة في متغير  

 العدد المجموعات
 مجموع
 الرتب

 متوسط
 الرتب

 Zقيمة 
 مستوى
 الداللة

 24.66 616.50 25 مجموعة تجريبية
 غير دالة 465,.

 26.34 658.50 25 مجموعة ضابطة
 
 
 
 



 

  

)   157) 
2016 اغسطس،2، ج47جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

. حممد سعد حامد  عثماند.  
 

 التسامح التجانس في  -3
 (3جدول )

  (50)ن= التسامحتجانس أفراد العينة على مقياس  

 العدد المجموعات المقياس
 مجموع
 الرتب

 متوسط
 الرتب

 Zقيمة 
 مستوى
 الداللة

 الدرجة الكلية 
 20.40 422.30 25 تجريبية

  640.30 25 ضابطة غير دالة 1.91

 االتجاهات التجانس في  -4
 (4جدول )

 (50)ن= االتجاهاتتجانس أفراد العينة على مقياس 

 العدد المجموعات المقياس
 مجموع
 الرتب

 متوسط
 الرتب

 Zقيمة 
 مستوى
 الداللة

 الدرجة الكلية 
 21.50 537.50 25 تجريبية

 غير دالة 2.24
 29.50 737.50 25 ضابطة

 
 

 :ةــأدوات الدراس: ثانياً 
 (1)ملحق  الباحث)ت م م(    تالميذ المرحلة االبتدائيةالتعاطف لدى  مقياس ( أ)

  :أواًل : الهدف من المقياس
يهــدف المقيــاس إلــى التعــرف علــى مــدى امــتالك التالميــذ العــاديين لســمة التعــاطف فــي      

 حياتهم.
 ثانيًا: خطوات إعداد المقياس 

 قام الباحث في سبيل بناء المقياس باإلجراءات التالية:  
يس اإلطالع على مجموعة من القراءات  واألطر النظريـة وكـذلك بعـض األدوات والمقـاي -

لمالحظــة المنظمــة التــي اســتخدمت فــي هــذا الميــدان منهــا مــا  هــو قــائم علــى أســلوب ا
 ;Lennon et al., 1986; de Wied et al., 2005المباشـرة للسـلوك التعـاطفى )

Light et al., 2009 ومنها المقاييس القائمة على التقارير الذاتية واالسـتبيانات وهـي )
 Jol-liffe لجولليـف وفرانجيتـون BESاألوسع انتشارًا مثل مقيـاس التعـاطف األساسـي 
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and Farrington, 2006 سـوليفان ( ومقيـاسSullivan 1999   وقائمـة التعـاطف
 .(Bryant, 1982)لبراينت  IEC لألطفال

بهـــدف  ومعلمـــى التربيـــة الخاصـــةقـــام الباحـــث بمقابلـــة عـــدد مـــن اإلخصـــائيين النفســـيين 
 التعرف على وجهة نظرهم وخبراتهم في التعامل مع التالميذ.

فــي شــكل قــام الباحــث بصــياغة مفــردات المقيــاس وقــد راعــي الباحــث أن يكــون عباراتــه  -
كما راعـي أن  ميذ المرحلة االبتدائيةبحيث تتناسب مع تال Situational Formموقفي 

 يكون المقياس مختصر وقصير.
  -( بندًا يقع في بعدين رئيسين هما:12من  ) تكون المقياسي -
تقـيس مـدى قـدرة التلميـذ العـادى علـى  بنـود( 6( الجانب المعرفي للتعاطف: ويتكون مـن )1) 

 ذوي االحتياجات الخاصـة زميله منو  ،اآلخرين بصفة عامة فهم واستيعاب مشاعر وانفعاالت
( 1،3،7،9بنـــود( أرقامهـــا ) 4نحـــو التعـــاطف هـــي )اإليجـــابي وبنـــود االتجـــاه  .بصـــفة خاصـــة

 (.5،11وبنود االتجاه العكسي )بندين فقط( أرقامهما )
تقـيس مـدى قـدرة التلميـذ العـادى علـى  بنـود( 6ويتكون من ) :لتعاطف ( الجانب الوجداني2) 

والتفكيــر  ،ر وانفعــاالت زميلــه مــن ذوي االحتياجــات الخاصــةاستشــعار ومشــاطرة وتمثــل مشــاع
ــــه. ــــي مســــاعدته ومؤازرت ــــود( أرقامهــــا  4وبنــــود االتجــــاه اإليجــــابي نحــــو التعــــاطف هــــي ) ف بن

 (.6،12( وبنود االتجاه العكسي )بندين فقط( أرقامهما )2،4،8،10)
 حياتيـــة متنوعـــةتعـــاطف التلميـــذ فـــي مواقـــف أغلـــب بنـــود المقيـــاس  تقـــيسوكمـــا ذكـــرت آنفـــًا   

زميلــه مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة؛ وذلــك ألن الباحــث  مــن بينهــا تعاطفــه مــعوبشــكل عــام 
يريد الكشف عن مكون التعاطف في حد ذات في مواقـف متنوعـه مـع التركيـز علـى التعـاطف 

لـو شـاهدت زميلـك  وهـذا مثـال مـن أحـد العبـارات الموقفيـة :  " مع ذوي االحتياجات الخاصة.
 ؟"ي الفصل يبكي وحده وحزين هل تواسيه وتحزن من أجله المعاق ف
 -يتم االستجابة على المقياس على النحو التالي: -
يقــوم المعلــم بقــراءة كــل عبــارة علــى التلميــذ قــراءة شــفهية واضــحة مــن صــياغته باللغــة  -

العاميـة بشــرط أال يخــرج عــن معنـى العبــارة ويســتجيب التلميــذ وفقـًا لــذلك علــى مقيــاس 
، وتأخذ القيمـة  في حالة نعم 2القيمة  ثالثى )نعم، ال أدري، ال( وتأخذ العبارةمتدرج 
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فـي حالـة العبـارات وذلك صفر في حالة ال ،  وأخيرا تأخذ القيمةال أدري  في حالة 1
 تعكس في حالة العبارات العكسية.اإليجابية و 

تحديـد مسـتويات وقـد تـم درجة(  24 –ما بين )صفر الدرحة الكلية للمقياس تتراوح  -
 التعاطف في مستويات هي: مرتفع، متوسط، منخفض.

  :صدق وثبات أداة الدراسة
قام الباحث بالتأكد من الصدق الظاهري لألداة من خالل عرضها على مجموعة من الزمالء 
الخبراء في المجال وأيضًا أخذ رأي المعلمين واألخصائيين النفسيين. وقد كانت نسب االتفاق 

 والثبات:وفيما يلى مجموعة  أخرى من طرق التثبت من الصدق   مرتفعة.
  :صدق االتساق الداخلى

تم إيجاد التجانس الداخلى للمقياس عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجات 
 األفراد على كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليه.

 ( 5جدول )
 (150)ن =  التعاطفاالتساق الداخلى لعبارات مقياس 

 الجانب الوجداني للتعاطف  الجانب المعرفي للتعطاف 
 معامل االرتباط رقم  العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 .733** 2 .938** 
3 .696** 4 .683** 
5 .223** 6 .356** 
7 .733** 8 .937** 
9 .234** 10 .471** 
11 .903** 12 .356** 

السابق أن قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة يتضح من الجدول     
تم إيجاد التجانس الداخلى للمقياس عن طريق حساب معامل االرتباط بين  ( وقد0،01)

 درجات األفراد على الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية للمقياس.
 (6جدول )

 (150الكلية )ن = معامالت االتساق الداخلى ألبعاد المقياس والدرجة 
 معامل االرتباط األبعـــاد

 **947. الجانب المعرفي للتعطاف 
 **909. الجانب الوجداني للتعاطف 
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يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى 
 .( وهذا يوكد صدق المقياس0،01داللة )

 :ثبات المقياس
 (7جدول )

 االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( الفقرات المقياس
 0.8222 12-1 التعاطف

  للتأكد من ثبات األداة، تم حساب معامل االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( 
Cronbach Alpha( 0.8222) للمقياسمعامل الثبات للمحتوى الرئيسي  قيمة وكانت

 .حيث تعد هذه القيم مقبولة ألغراض هذه الدراسة؛
  .ذوي الحاجات الخاصةزميله مقياس اتجاه التلميذ العادي نحو  ( ب)

 ((2ملحق ) -الباحث)                                                          
  :أواًل : الهدف من المقياس

طبيعة اتجاه التلميذ العادى نحو أقرانه من ذوي االحتياجات يهدف المقياس إلى التعرف على 
 المدمجين معه في الصف أو المدرسة .الخاصة 

  :ثانيًا: خطوات إعداد المقياس
 قام الباحث في سبيل بناء المقياس باإلجراءات التالية:    

يس التـي اإلطالع على مجموعة من القراءات  واألطـر النظريـة وكـذلك بعـض األدوات والمقـاي -
 استخدمت في هذا الميدان .

واضـحة ومبسـطة كـون عباراتـه المقيـاس وقـد راعـي الباحـث أن تدات قام الباحث بصـياغة مفـر  -
 .وحياتية

 في ثالثة أبعاد رئيسة: بنداً  30يتكون المقياس في صورته النهائية من  -
 البعد األول: الجانب المعرفي لالتجاهات  -

تقــيس المعــارف والمفــاهيم المرتبطــة باتجاهــات التالميــذ العــاديين نحــو (بنــود  10تتكــون مــن )و 
-7-4-1( بنــود هــي )5، وبنــود االتجــاه اإليجــابي )م مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة أقــرانه
 ( .28-22-19-13-10( بنود هل )5( وبنود االتجاه العكسي )16-25
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 : الجانب الوجداني لالتجاهات الثانيالبعد  -
( بنـود تقـيس االنفعـاالت والمشـاعر والقـيم المرتبطـة باتجاهـات التالميـذ  10وتتكون مـن )

( بنـود 5العاديين نحـو أقـرانهم مـن ذوي االحتياجـات الخاصـة ، وبنـود االتجـاه اإليجـابي )
-20-14-11-5( بنـــود هـــل )5( وبنـــود االتجـــاه العكســـي )29-23-17-8-2هـــي )
26. ) 

 : الجانب السلوكي لالتجاهات الثالثالبعد  -
أقـرانهم مـن  ( بنود تقيس نزوع أفعـال وسـلوكيات التالميـذ العـاديين نحـو 10وتتكون من )

( بنـــود هـــي 5ذوي االحتياجــات الخاصـــة فــي الحيـــاة اليوميـــة ، وبنــود االتجـــاه اإليجــابي )
 ( .30-27-15-12-6( بنود هل )5( وبنود االتجاه العكسي )3-9-18-21-24)

" اليزعجنـي وجـود ذوي الحاجـات الخاصـة :  الوجدانيـة بنـود المقيـاسوهذا مثال من أحد  -
 في مدرستي" 

 -االستجابة على المقياس على النحو التالي:يتم  -
يقـــوم المعلـــم بقـــراءة كـــل عبـــارة علـــى التلميـــذ قـــراءة شـــفهية واضـــحة مـــن صـــياغته باللغـــة  -

العاميـــة بشـــرط أال يخـــرج عـــن معنـــى العبـــارة ويســـتجيب التلميـــذ وفقـــًا لـــذلك علـــى مقيـــاس 
،  الـــة موافـــقفـــي ح 2( وتأخـــذ العبـــارة القيمـــة غيـــر موافـــق، متـــردد، أوافـــقمتـــدرج ثالثـــى )
وذلـك  ، غيـر موافـقصـفر فـي حالـة وأخيـرا تأخـذ القيمـة  متـرددفـي حالـة  1وتأخذ القيمة 

 وتعكس في حالة العبارات العكسية. في حالة العبارات اإليجابية
 نمـط االتجــاهوقـد تـم تحديــد درجة(  60 –ما بين )صفر الدرحـة الكليـة للمقيــاس تتراوح  -

 .سلبي، متوسط، ايجابيفي مستويات هي: 
  :صدق وثبات أداة الدراسة

قام الباحث بالتأكد من الصدق الظاهري لألداة من خالل عرضها على مجموعة من      
الزمالء الخبراء في المجال وأيضًا أخذ رأي المعلمين واألخصائيين النفسيين. وقد كانت 

 نسب االتفاق مرتفعة.
 والثبات:من طرق التثبت من الصدق وفيما يلى مجموعة  أخرى 
تم إيجاد التجانس الداخلى للمقياس عن طريق حساب معامل  :صدق االتساق الداخلى

 االرتباط بين درجات األفراد على كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليه.
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 (8جدول )
 (150)ن =  االتجاهاتاالتساق الداخلى لعبارات مقياس 

الجانب السلوكي  الوجداني لالتجاهاتالجانب  الجانب المعرفي لالتجاهات
 رقم      التجاهات

 العبارة
 رقم      معامل االرتباط

 العبارة
 رقم      معامل االرتباط

 العبارة
 معامل االرتباط

1 .813** 2 .611** 3 .528** 
4 .387** 5 .664** 6 .547** 
7 .322** 8 .715** 9 .381** 
10 .339** 11 .302** 12 .547** 
13 .815** 14 .664** 15 .547** 
16 .618** 17 .446** 18 .340** 
19 .343** 20 .302** 21 .528** 
22 .339** 23 .611** 24 .421** 
25 .350** 26 .642** 27 .547** 
28 .339** 29 .611** 30 .519** 

مستوى داللة يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند     
تم إيجاد التجانس الداخلى للمقياس عن طريق حساب معامل االرتباط بين  ( وقد0،01)

 درجات األفراد على الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية للمقياس.
 (9جدول )

 (150معامالت االتساق الداخلى ألبعاد المقياس والدرجة الكلية )ن = 
 معامل االرتباط األبعـــاد

 **634. المعرفي لالتجاهات الجانب
 **591. لالتجاهات الوجدانيالجانب 
 **991. لالتجاهات السلوكيالجانب 

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى   
 ( وهذا يوكد صدق المقياس.0،01داللة )

 :ثبات المقياس
 (10جدول )

 الداخلي )كرونباخ ألفا(االتساق  الفقرات المقياس
 0.8923 30-1 االتجاهات
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 Cronbach للتأكد من ثبات األداة، تم حساب معامل االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( 
Alpha ،(، حيث 0.8923)للمقياس معامل الثبات للمحتوى الرئيسي  قيمة حيث كانت

 تعد هذه القيم مقبولة ألغراض هذه الدراسة.
ــــــــــمبطاقــــــــــة مالحظــــــــــة  - ــــــــــى األمر/المرشــــــــــد المعل ــــــــــذ العــــــــــاديين              النفســــــــــي / ول للتالمي

 (3)ملحقالباحث 
تهدف بطاقة المالحظة إلـى معرفـة المزيـد عـن اتجاهـات وسـولكيات التلميـذ العـادى نحـو      

كمــا  أقرانــه مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة الموجــودين معــه فــي الصــف الدراســي أو المدرســة
وذلــك ألن طبيعــة عينــة الدراســة مــن تالميــذ  .األمــر أو المرشــد النفســييدركــه المعلــم أو ولــى 

ــة االبتدائيــة، وربمــا ال يمكــن الوثــوق بدرجــة كبيــرة فــي مصــداقيتهم وطريقــة اســتجاباتهم  المرحل
على أدوات الدراسة التقليديـة، فقـد تـواجههم بعـض العراقيـل وذلـك راجـع لعـدم النضـج المعرفـي 

 لديهم.
المعلم أو ولى األمـر أو المرشـد يقوم بتعبئتها بحيث قام الباحث بتصميم بطاقة مالحظة      
احتكاكــــه بهــــم ومشــــاهدة ســــلوكياتهم اليوميــــة. ولبطاقــــة و تالميــــذه فســــي بنــــاءًا علــــى درايتــــه بالن

ــه التأكــد التــام مــن المالحظــة أهميــة  خاصــة لتكــون بمثابــة معيــار آخــر إضــافي يــتم مــن خالل
تـــــي ستخضـــــع للتجريـــــب بمـــــا ال يـــــدع مجـــــال للشـــــك أو الخطـــــأ فـــــي درجـــــة اختيـــــار العينـــــة ال

 االستبيانات؛ حيث يتم االستعانة بآراء كل من هم على اتصال وثيق بالتلميذ.
وقد روعي في تصميم البطاقة أن تقيس اتجاهات وسـلوكيات التلميـذ كمـا هـي فـي الواقـع      

ولية عن التلميذ والتعليمات الخاصة وتحتوى بطاقة المالحظة على البيانات األ وبشكل محدد.
مواقــف يســتطيع المالحــظ أن يرصــدها مــن خــالل  8بمــن يقــوم بالمالحظــة إلــى جانــب تحديــد 

. وذلـك علــى مقيــاس ليكـرت ثالثــى )غالبــًا، أحيانـًا، نــادرًا( وذلــك ضــمانًا بالتلميــذ التامــة معرفتـه
المالحظـة  ةا تركـت بطاقـإذا مـ مـن جانـب المالحـظ لمزيد مـن الموضـوعية والبعـد عـن التحيـز

مفتوحـــة، كمـــا تضـــمنت بطاقـــة المالحظـــة أيضـــًا مســـاحة مفتوحـــة مـــن أجـــل الســـماح للمالحـــظ 
 برصد وجهة نظره ورؤيته وانطباعاته الذاتية عن حالة التلميذ.

أخيرًا تم عرض بطاقة المالحظة على مجموعة مـن الـزمالء ومجموعـة مـن األخصـائيين      
  على كل ما جاء بها واعتمد الباحث البطاقة كأداة من أدوات البحث.النفسيين وأبدوا موافقة 

 (4)ملحق الباحث )   وتعديل االتجاهات لتنمية التعاطف برنامج السيكودراما والنمذجة)د(  
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التــي أرتــأى أنهــا قــد تفيــد فــي تنميــة التعــاطف الســيكودراما والنمذجــة  قــام الباحــث بــاقتراح     
كمــــا أن الســــيكودراما  نحــــو أقــــرانهم مــــن ذوي االحتياجــــات الخاصــــة.لــــدى التالميــــذ العــــاديين 

والنمذجــة قــد تتناســب بشــكل كبيــر مــع الفئــة العمريــة التــي تتناولهــا الدراســة الحاليــة وهــي فئــة 
ويمكن الرجوع إلى الدراسـات أطفال المدرسة االبتدائية وقد أثبتت عدد من الدراسات فعاليتهما 

 السابقة.
بعدد مـن الدراسـات والبحـوث العربيـة واألجنبيـة فـي هـذا الصـدد وقـام وقد استفاد الباحث  

لتــــي اســــتخدمت الســــكودراما ابــــاالطالع علــــى مجموعــــة األطــــر النظريــــة والبــــرامج اإلرشــــادية 
 والنمذجة ويمكن الرجوع إلى اإلطار النظري. 

 : األنشطةأهداف 
 ياجات الخاصة.يتفهم ويتسامح التالميذ العاديين مع أقرانهم من ذوي االحتأن  -
 فيما بعد. ديين التعاطف وتصبح سمة من سمات شخصيتهميكتسب التالميذ العاأن  -
أن نهيـــئ الجـــو النـــاجح والمالئـــم لنظـــام دمـــج التالميـــذ مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصـــة  -

 ليشعروا بالتوافق النفسي واالجتماعي في المدرسة بشكل أفضل.
 الفنيات المستخدمة: 

وهــي: فنيــة لعــب الــدور وقلــب الــدور، النمــوذج الرمــزي،  االســتعانة بعــدد مــن الفنيــاتيــتم      
 النموذج الحي، الدكان السحري، المرآة، التعزيز، المناقشة، القصص والمسرحيات.

 فنية القصة الرمزية المصورة  -
حيــث يلعــب دور زميلــه المعــاق  Role Reversalفنيــة الســيكودراما  )قلــب الــدور  -

 ويتقمصه تمامًا ليشعر شعوره ويحدث االستبصار 
حيــث تســتخدم فيهــا أفــالم  Sympolic Modelingفنيــة النمذجــة )النمذجــة الرمزيــة  -

 .وفيديوهات كارتونية أو مغناه لتعزيز التعاطف
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 ( 11جدول )
 دف العام والمشاركين والفنيات المستخدمةواله جلسات البرنامج الذى يستخدم فنيتى السيكودراما والنمذجة

 الفنيات المستخدمة المكان المشاركين الهدف العام الجلسة م
التعريف بطبيعة البرنامج والهدف  األولى والثانية   1

الرئيسي منه وتعريفهم بالمفاهيم 
األساسية في البرنامج )التسامح 
مفهومه وأهميته واالتجاهات 

النفسية نحو اإلعاقة ودورها في 
 نجاح منظومة الدمج 

المعلمين واالخصائيين 
النفسيين واألخصاء 
االجتماعيين وأولياء 

 األمور 

غرفة المصادر 
معلمين ومكاتب ال

 ومكتب الباحث 

 -المحاضرة  -تقديم الذات 
 المناقشة

تهيئة التالميذ العاديين لجلسات  الثالثة  2
البرنامج وتعريفهم ببعض المفاهيم 
األساسية بشكل مبسط . )معنى 

 التسامح واإلعاقة(

المجموعة التجريبة 
والباحث والمعلمين 

واألخصائيين النفسيين 
واألخصائيين 
 االجتماعيين 

غرفة المصادر 
ومكتب االخصائي 

 النفسي

 –المحاضرة  -تقديم الذات 
 النموذج الرمزي -المناقشة

التحرر من التمركز حول الذات  الرابعة 3
والشعور  واإلهتمام باآلخرين
 بمشاعر اآلخر 

المجموعة التجريبة 
 والباحث والمعلمين

 غرفة المصادر
 والمسرح

النموذج الرمزى  -قلب الدور
-لعب الدور –المرآة  –

النموذح  -التعزيز –التعزيز 
 الحي

الخامسة  4
 والسادسة

تنمية بعض المهارات االجتماعية 
 وتكوين الصداقات 

المجموعة التجريبة 
 والمعلمين

غرفة المصادر 
 والمسرح

 المرآة –لعب الدور 

المجموعة التجريبة  تنمية تقبل االختالف  السابعة 5
والمعلمين واألخصائي 

 النفسي

 –عكس الدور  –لعب الدور  الفصل الدراسى
 الحلم -المرآة

المجموعة التجريبة  تنمية الحس الديني وتقبل اآلخر  الثامنة 6
 ومعلمي التربية الدينية

 حجرة األوساط
 المسرح -

 -التعزيز –النموذج الرمزى 
 لعب الدور –المرآة 

المجموعة التجريبة  تنمية فعل الخير  التاسعة 7
 والمعلمين 

المسرح وفناء 
 المدرسة 

 –المرآة  –النموذج الحى 
 التعزيز -لعب الدور

التحرر من مشكالت العنف  العاشرة  8
 والعدوان

المجموعة التجريبة 
والباحث واألخصائي 
النفسي واالجتماعي 

 والمعلمين

 المقصف المدرسى
 والمسرح

الدكان  –لعب الدور 
 التعزيز –المرآة  –السحرى 

التحرر من مشكالت العنف  الحادية عشر 9
 والعدوان )تعميم في بيئة الصف(

المجموعة التجريبة 
 والمعلمين

 –لعب الدور  -نمذجة حية الفصل الدراسى
 التعزيز -قلب الدور –المرآة 

لعب الدور  -النموذج الحى  المسرحالمجموعة التجريبة متابعة األطفال وتشجيعهم على  الثانية عشر  10
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 الفنيات المستخدمة المكان المشاركين الهدف العام الجلسة م
تعميم ما تعلموه في المواقف 

 المختلفة بالمدرسة والبيئة الخارجية 
 -قلب الدور –المرآة  – والمعلمين والباحث

 التعزيز
الثالثة عشر  11

 )الختام( 
تعميم األنشطة على التخطيط ل

 المجموعة الضابطة لعموم الفائدة
 الختام وتقييم البرنامج 

 المجموعة التجريبة
والباحث  والضابطة

والمعلمين واألخصائيين 
النفسيين واألخصائيين 
 االجتماعيين واإلداريين 

الفصل الدراسي 
 ومكاتب المعلمين

أوراق  –محاضرة  –نقاش 
 عمل 

  :: منهج الدراسة ثالثاً 
مدى فعالية السيكودراما والنمذجة المنهج شبه التجريبي كي يختبر استخدم الباحث    

 المطبق على العينة التجريبية.
 رابعًا : األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

في تحليل البيانات برنامج التحليل االحصائي للعلوم االجتماعية  استخدم الباحث    
Statistical Package for Social Sciences (SPSS)   العديد . واستخدم 19النسخة

أساليب التحقق السيكومتري ألدوات الدراسة مثل معامل اراتباط مثل من األساليب االحصائية 
بيرسون ومعامل ألف كرونباخ. كما أستخدمت أساليب التحقق الالبارمتري في القياس 

 التجريبي؛ مثل اختبار ويلكوكسون ومان ويتني.
 : ومناقشتها نتائج الدراسة

 تائج التحقق من فروض الدراسة:فيما يلي عرضًا لن    
 أواًل: نتائج التحقق من الفرض األول وتفسيرها:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات أفراد " أنهينص الفرض على      
المجموعة التجريبية ومتوسط رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيق برنامج 

اتجاه المجموعة التجريبية، وذلك على مقياس التعاطف والدرجة السيكودراما والنمذجة في 
 ." الكلية له
 Mann-Whitneyوللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث اختبار مان ويتني     

U Test  الالبارامتري لحساب داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة
بعد  التعاطفمجموعة الضابطة على أبعاد مقياس التجريبية ومتوسطات رتب درجات أفراد ال
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تطبيق برنامج السيكودراما والنمذجة المستخدم في الدراسة، كما هو موضح في الجدول 
(12.) 

 (12جدول )
رتب درجات أفراد  اتأفراد المجموعة التجريبية ومتوسطنتائج الفروق بين متوسطات رتب درجات  

 في القياس البعدي التعاطفعلى مقياس  Zالمجموعة الضابطة وقيمة 
 أبعاد
 العدد المجموعات المقياس

 مجموع
 الرتب

 متوسط
 Zقيمة  الرتب

 مستوى
 الداللة

دال عند  4.716 34.36 859.00 25 تجريبية الجانب المعرفي للتعاطف
 16.64 416.00 25 ضابطة 0،01

دال عند  4.814 34.64 866.00 25 تجريبية الجانب الوجداني للتعاطف 
 16.36 409.00 25 ضابطة 0،01

دال عند  4.916 34.92 873.00 25 تجريبية التعاطفالدرجة الكلية لمقياس 
 16.08 402.00 25 ضابطة 0،01

( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب درجات أفراد 12يتضح من الجدول )    
المجموعة التجريبية ومتوسطات رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة على أبعاد مقياس 

( المحسوبة لجميع أبعاد Zوالدرجة الكلية له في القياس البعدي، حيث كانت قيمة ) التعاطف
( كما هو موضح 0.01يًا عند مستوى داللة )والدرجة الكلية له دالة إحصائالتعاطف مقياس 

 بالجدول السابق.
 مناقشة النتائج:

التالميذ العاديين من أفراد عينة  وتشير هذه النتائج إلى أن ثمة تحسنًا قد طرأ على    
وذلك عند مقارنتهم بأفراد العينة الضابطة التي لم تنضم لبرنامج  البرنامج التجريبية،
المستخدم، وقد بدا هذا التحسن واضحًا جاليًا في كل أبعاد مقياس  السيكودراما والنمذجة

 التعاطف والدرجة الكلية له.
تنمية التعاطف لدى في فعالية البرنامج القائم على السيكودراما والنمذجة مما يرجح      

التالميذ العاديين نحو أقارنهم من ذوي االحتياجات الخاصة، وهذا ما أكدته أغلب الدراسات 
 لسابقة.ا

 أواًل: نتائج التحقق من الفرض الثاني وتفسيرها:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات أفراد  أنه " ينص الفرض على    

المجموعة التجريبية ومتوسط رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيق برنامج 
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مقياس االتجاهات والدرجة وذلك على السيكودراما والنمذجة في اتجاه المجموعة التجريبية، 
 ."الكلية له

 Mann-Whitneyوللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث اختبار مان ويتني     
U Test  الالبارامتري لحساب داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة

 االتجاهاتالتجريبية ومتوسطات رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة على أبعاد مقياس 
بعد تطبيق برنامج السيكودراما والنمذجة المستخدم في الدراسة، كما هو موضح في الجدول 

(13.) 
 (13جدول )

رتب درجات أفراد المجموعة  اتأفراد المجموعة التجريبية ومتوسطق بين متوسطات رتب درجات نتائج الفرو 
 في القياس البعدي االتجاهاتعلى مقياس  Zالضابطة وقيمة 

 أبعاد
 المقياس

 مجموع العدد المجموعات
 الرتب

 متوسط
 الرتب

 مستوى Zقيمة 
 الداللة

الجانب المعرفي 
 لالتجاهات

 0،01دال عند  5.809 36.68 917.00 25 تجريبية
 14.32 358.00 25 ضابطة

الجانب الوجداني 
 لالتجاهات

 19.50 487.50 25 ضابطة 0،01دال عند  3.293 31.50 787.50 25 تجريبية
الجانب السلوكي 

 لالتجاهات
 0،01دال عند  2.262 29.50 737.50 25 تجريبية
 21.50 537.50 25 ضابطة

لمقياس  الدرجة الكلية
 االتجاهات

 6.289 37.50 937.50 25 تجريبية
 

 0،01دال عند 
 13.50 337.50 25 ضابطة

( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب درجات أفراد 13يتضح من الجدول )    
المجموعة التجريبية ومتوسطات رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة على أبعاد مقياس 

( المحسوبة لجميع Zوالدرجة الكلية له في القياس البعدي، حيث كانت قيمة ) االتجاهات
( كما هو 0.01والدرجة الكلية له دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )جاهات تاالأبعاد مقياس 

 موضح بالجدول السابق.
 مناقشة النتائج:

يين من أفراد عينة قد طرأ على التالميذ العادوتشير هذه النتائج إلى أن ثمة تحسنًا     
البرنامج التجريبية، وذلك عند مقارنتهم بأفراد العينة الضابطة التي لم تنضم لبرنامج 
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السيكودراما والنمذجة المستخدم، وقد بدا هذا التحسن واضحًا جاليًا في كل أبعاد مقياس 
 االتجاهات والدرجة الكلية له.

تعديل اتجاهات التالميذ في البرنامج القائم على السيكودراما والنمذجة فعالية مما يرجح      
، وهذا ما أكدته أغلب نتائج الدراسات العاديين نحو أقرانهم من ذوي االحتيجات الخاصة

 السابقة.
 ثانيًا: نتائج التحقق من الفرض الثالث وتفسيرها:

ـــه  ـــة إحصـــائية "  يـــنص هـــذا الفـــرض علـــى أن ـــين متوســـط رتـــب توجـــد فـــروق ذات دالل ب
درجــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة قبــل تطبيــق برنــامج الســيكودراما والنمذجــة، ومتوســط رتــب 
درجــات أفــراد نفــس المجموعــة بعــد تطبيــق البرنــامج لصــالح المجموعــة التجريبيــة بعــد تطبيــق 

 البرنامج، وذلك على مقياس التعاطف والدرجة الكلية له.
 -Wilcoxonوللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث اختبار ويلكوكسون 

Test  الالبارامتري لحساب داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة
السيكودراما والدرجة الكلية له قبل وبعد تطبيق برنامج  التعاطفالتجريبية على أبعاد مقياس 

 (.14كما هو موضح في الجدول)المستخدم في الدراسة،  والنمذجة
 ( 14جدول )

 التعاطفعلى مقياس  السيكودرما والنمذجةقبل وبعد تطبيق برنامج  Zداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية وقيمة  

 أبعاد
 المقياس

 نتائج القياس
 مجموع العدد قبلي/ بعدي

 الرتب
 متوسط
 مستوى Zقيمة  الرتب

 الداللة

الجانب المعرفي 
 للتعاطف 

 0 0 0 الرتب السالبة

 دالة عند  4.26
0.01 

 12 276 23 الرتب الموجبة
 - - 2 الرتب المتعادلة
 - - 25 اإلجمالي

الجانب الوجداني 
 للتعاطف 

 0 0 0 الرتب السالبة

 دالة عند  4.37
0.01 

 12.50 300 24 الرتب الموجبة
 - - 1 الرتب المتعادلة
 اإلجمالي
 
 

25 - - 

الدرجة الكلية لمقياس 
 التعاطف
 

 0 0 0 الرتب السالبة

 دالة عند  4.44
0.01 

 13 325 25 الرتب الموجبة
 - - 0 الرتب المتعادلة
 - - 25 اإلجمالي
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نمذجة يف تنمية التعاطف وتعديل اجتاهات التالميذ العاديني حنو أقرانهمدور السيكودراما وال  

( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب درجات 14يتضح من الجدول )
أفراد المجموعة التجريبية ومتوسطات رتب درجات أفراد نفس المجموعة على أبعاد مقياس 

( Z، حيث كانت قيمة )برنامج السيكودراما والنمذجةوالدرجة الكلية له قبل وبعد  التعاطف
والدرجة الكلية له دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  التعاطفالمحسوبة لجميع أبعاد مقياس 

 (  كما هو موضح بالجدول السابق.0.01)
 مناقشة النتائج:

العاديين  التالميذوتشير هذه النتائج إلى ارتفاع درجات أفراد المجموعة التجريبية من     
 اس القبلي،والدرجة الكلية له في القياس البعدي عنه في القي التعاطفعلى أبعاد مقياس 

عة التجريبية بعد مرورهم بخبرة ويرجع الباحث هذه النتائج إلى تحسن واستفادة أفراد المجمو 
 المستخدم، مقارنة بما كانوا عليه قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي.  السيكودراما والنمذجةبرنامج 

 ثانيًا: نتائج التحقق من الفرض الرابع وتفسيرها:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات "  ينص هذا الفرض على أنه

أفراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق برنامج السيكودراما والنمذجة، ومتوسط رتب درجات 
أفراد نفس المجموعة بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج، 

 ه.وذلك على مقياس االتجاهات والدرجة الكلية ل
 -Wilcoxonوللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث اختبار ويلكوكسون 

Test  الالبارامتري لحساب داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة
السيكودراما والدرجة الكلية له قبل وبعد تطبيق برنامج  االتجاهاتالتجريبية على أبعاد مقياس 

 (.15اسة، كما هو موضح في الجدول)المستخدم في الدر  والنمذجة
 (  15جدول )

 السيكودراما والنمذجةقبل وبعد تطبيق برنامج  Zداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية وقيمة 
 االتجاهاتعلى مقياس 

 أبعاد
 المقياس

 نتائج القياس
 مجموع العدد قبلي/ بعدي

 الرتب
 متوسط
 مستوى Zقيمة  الرتب

 الداللة

الجانب المعرفي 
 لالتجاهات

 0 0 0 الرتب السالبة

 دالة عند  4.30
0.01 

 12.5 300 24 الرتب الموجبة
 - - 1 الرتب المتعادلة
 - - 25 اإلجمالي
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 أبعاد
 المقياس

 نتائج القياس
 العدد قبلي/ بعدي

 مجموع
 الرتب

 متوسط
 Zقيمة  الرتب

 مستوى
 الداللة

الجانب الوجداني 
 لالتجاهات

 0 0 0 الرتب السالبة

 دالة عند  3.83
0.01 

 10 190 19 الرتب الموجبة
 - - 6 المتعادلةالرتب 

 اإلجمالي
 
 

25 - - 

الجانب السلوكي 
 لالتجاهات

 4 12 3 الرتب السالبة

 دالة عند  3.49
0.01 

 11.65 198 17 الرتب الموجبة
 - - 5 الرتب المتعادلة
 - - 25 اإلجمالي

الدرجة الكلية لمقياس 
 لالتجاهات

 0 0 0 الرتب السالبة

 دالة عند  4.38
0.01 

 13 325 25 الرتب الموجبة
 - - 0 الرتب المتعادلة
 - - 25 اإلجمالي

( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب درجات 15يتضح من الجدول )
 التالميذ العاديينأفراد المجموعة التجريبية ومتوسطات رتب درجات أفراد نفس المجموعة من 

برنامج السيكودراما والدرجة الكلية له قبل وبعد تطبيق  االتجاهاتعلى أبعاد مقياس 
والدرجة الكلية له  االتجاهات( المحسوبة لجميع أبعاد مقياس Z، حيث كانت قيمة )والنمذجة

 (  كما هو موضح بالجدول السابق.0.01دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
 مناقشة النتائج:

العاديين وتشير هذه النتائج إلى ارتفاع درجات أفراد المجموعة التجريبية من التالميذ 
 والدرجة الكلية له في القياس البعدي عنه في القياس القبلي، االتجاهاتعلى أبعاد مقياس 

ويرجع الباحث هذه النتائج إلى تحسن واستفادة أفراد المجموعة التجريبية بعد مرورهم بخبرة 
 المستخدم، مقارنة بما كانوا عليه قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي.  السيكودراما والنمذجةبرنامج 

 وتفسيرها: الخامسثالثًا: نتائج التحقق من الفرض 
يـنص الفــرض علــى أنــه " ال توجـد فــروق دالــة إحصــائيا بـين متوســطات رتــب درجــات أفــراد 

والدرجـة الكليـة  التعـاطفالمجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على أبعاد مقيـاس 
 له".
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نمذجة يف تنمية التعاطف وتعديل اجتاهات التالميذ العاديني حنو أقرانهمدور السيكودراما وال  

 -Wilcoxonوللتحقـق مـن صـحة هـذا الفـرض اسـتخدم الباحـث اختبـار ويلكوكسـون 
Test اللــة الفــروق بــين متوســطات رتــب درجــات أفــراد المجموعــة الالبــارامتري لحســاب د

والدرجـة الكليـة لـه. فـي القياسـين البعـدي والتتبعـي،  التعاطفالتجريبية على أبعاد مقياس 
 (.16كما هو موضح في الجدول )

 (16جدول )
في القياسين  التعاطفعلى مقياس  Zداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية وقيمة 

 البعدي والتتبعي

 أبعاد
 المقياس

 نتائج القياس
 العدد قبلي/ بعدي

 مجموع
 الرتب

 متوسط
 Zقيمة  الرتب

 مستوى
 الداللة

الجانب المعرفي 
 للتعاطف 

 3 12 4 الرتب السالبة

 3 3 1 الرتب الموجبة غير دالة 1.34
 - - 20 الرتب المتعادلة
 - - 25 اإلجمالي

الجانب الوجداني 
 للتعاطف 

 3 3 1 الرتب السالبة

 3 12 4 الرتب الموجبة غير دالة 1.34
 - - 20 الرتب المتعادلة
 - - 25 اإلجمالي

الدرجة الكلية 
 لمقياس التعاطف

 5.50 27.50 5 الرتب السالبة

 5.50 27.50 5 الرتب الموجبة غير دالة 0.00
 - - 15 الرتب المتعادلة
 - - 25 اإلجمالي
( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب 16يتضح من الجدول )

والدرجة الكلية له في القياس  التعاطفدرجات أفراد المجموعة التجريبية على أبعاد مقياس 
 التعاطف( المحسوبة لجميع أبعاد مقياس Zالتتبعي عن القياس البعدي، حيث كانت قيمة )

 والدرجة الكلية له غير دالة إحصائيًا كما هو موضح بالجدول السابق.
 مناقشة النتائج:

بعد انقضاء أكثر من  السيكودراما والنمذجةبرنامج ويتضح مما سبق استمرار فاعلية 
، وذلك في استمرار العاديين التالميذشهرين على تطبيقه على أفراد المجموعة التجريبية من 

؛ حيث لم تكن هناك فروق دالة إحصائيًا بين كال التطبيقين التعاطفالتحسن في درجة 
 البعدي والتتبعي.
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ويمكن تفسير تلك النتيجة بأن أثر فنيات السيكودرما والنمذجة لها طابع البقاء 
السيما عند األطفال في هذه المرحلة؛ حيث يكتسب األطفال المهارات ويظل أثرها باقي 

الصغر كالنقش على الحجر، وقد أكدت عدد من نتائج الدراسات  تعليم فيلفترات طويله، فال
مثل دراسة محمد أن التعاطف يمكن زرعه في الطفولة أفضل كثيرًا من تنميته في الكبر 

 .( 2006النوبي )
 ثالثًا: نتائج التحقق من الفرض السادس وتفسيرها:

يــنص الفــرض علــى أنــه " ال توجــد فــروق دالــة إحصــائيا بــين متوســطات رتــب درجــات أفــراد 
والدرجـة الكليـة  االتجاهـاتالمجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على أبعاد مقياس 

 Wilcoxon- Testوللتحقق من صحة هذا الفرض اسـتخدم الباحـث اختبـار ويلكوكسـون  له".
داللة الفروق بين متوسطات رتـب درجـات أفـراد المجموعـة التجريبيـة علـى  الالبارامتري لحساب

والدرجة الكلية له. في القياسين البعدي والتتبعي، كمـا هـو موضـح فـي  االتجاهاتأبعاد مقياس 
 (.17الجدول )

 (17جدول )
 في القياسين البعدي والتتبعياالتجاهات على مقياس  Zداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية وقيمة

 أبعاد
 المقياس

 نتائج القياس
 العدد قبلي/ بعدي

 مجموع
 الرتب

 متوسط
 Zقيمة  الرتب

 مستوى
 الداللة

الجانب المعرفي 
 لالتجاهات

 3.67 11 3 الرتب السالبة

 غير دالة 0.108
 3.33 10 3 الرتب الموجبة
 - - 19 الرتب المتعادلة
 - - 25 اإلجمالي

الجانب الوجداني 
 لالتجاهات

 1.50 1.50 1 الرتب السالبة

 غير دالة 0.816
 2.25 4.50 2 الرتب الموجبة
 - - 22 الرتب المتعادلة
 - - 25 اإلجمالي

الجانب السلوكي 
 لالتجاهات

 6.50 13.0 2 الرتب السالبة

 3.0 15.0 5 الرتب الموجبة غير دالة 0.186
 - - 18 الرتب المتعادلة
 - - 25 اإلجمالي

الدرجة الكلية لمقياس 
 التجاهات 

 7.13 28.50 4 الرتب السالبة

 4.42 26.50 6 الرتب الموجبة غير دالة 0.103
 - - 15 الرتب المتعادلة
 - - 25 اإلجمالي

( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب 17يتضح من الجدول )
والدرجة الكلية له  االتجاهاتدرجات أفراد المجموعة التجريبية من الطالب على أبعاد مقياس 
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( المحسوبة لجميع أبعاد مقياس Zفي القياس التتبعي عن القياس البعدي، حيث كانت قيمة )
 كما هو موضح بالجدول السابق. والدرجة الكلية له غير دالة إحصائياً  االتجاهات

 مناقشة النتائج:
بعد  السيكودراما والنمذجة المستخدمويتضح مما سبق استمرار فاعلية برنامج 

، العاديين انقضاء أكثر من شهرين على تطبيقه على أفراد المجموعة التجريبية من التالميذ
فروق دالة إحصائيًا بين كال ؛ حيث لم تكن هناك بقاء أثر االتجاهات اإليجابيةوذلك في 

 التطبيقين البعدي والتتبعي.
لها تأثير  السيكودراما والنمذجةويرجح الباحث سبب هذه النتيجة إلى أن فنيات 

 عزة عبد الجواد العزازي طويل األمد في تعديل السلوكيات واالتجاهات وهذا ما يؤكده 
في ( اللذان يؤكدان على بقاء واستمرارية السيكودراما 2006) Mary( ودراسة ماري 1999)

 إكساب األطفال سلوكيات إيجابية 
 :تطبيقات وتوصيات الدراسة

توظيف علم النفس اإليجابي والعوامل الوقائية في تحسين التوافق النفسي  -
واالجتماعي لدى ذوي الحتياجات الخاصة بداًل من التركيز على معالجة النقاط 

ي يتم التركيز عليه أكثر من التركيز على جوانب القوة في صلب السلبية الذ
 تكوينهم.

تعميم التجربة على مدارس المملكة التي يطبق فيها نظام الدمج وكذلك خارج  -
 المملكة في بعض دول الخليج وتبادل الخبرات في هذا الشأن.

تحقق أهدافها إمكانية تعديل المناهج في المرحلة االبتدائية ومرحلة الروضة بحيث  -
ومحتواها مجموعة من القيم اإليجابية التي من بينها التعاطف والتسامح واإليثار 

 .... إلخ
 :توصيات حبثية

أوصي الباحثين بضرورة التركيز على البحوث التجريبية التي تركز على تنمية التعاطف     
وضع تحليل عاملى . وكذلك لدى فئات عمرية أخرى مثل أطفال ما قبل المدرسة والمراهقين

  ألبعاد التعاطف.  
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 مالحق الدراسة 
 ( 1ملحق رقم )

 مقياس التعاطف املوقفى املختصر لألطفال يف صورته النهائية  
 

التعليمات: عزيزي المعلم/ المرشد/ ولـي األمـر اقـرأ التعليمـات التاليـه والعبـارات بصـوت عـالي 
 على األطفال.

 أنا اآلن سأسلكم بعض األسئلة حول مجموعة من المواقف ومشاعركم تجاهها.
 سؤال على سبيل المثال: 

عبد اهلل ذلك الولد الهزيل الذي ال يملك حذاء يرتديه هل تشعر بالحزن أو األسى من شاهدت 
 أجله؟

ذا لــم تكــن متأكـد قــل لــي أنــك ال  ذا لــم تشــعر أخبرنــي بـال وا  إذا شـعرت بــالحزن أخبرنــي بـنعم وا 
 تعلم.

 من فضلك ضع عالمة ) ( في الخانة المالئمة 
 ال ال أدري نعم
   

 المهمة، إقرأ كل فقرة أو موقف واحدًا واحدًا وبتمهل.عندما يفهم الطفل 
 

 ال ال أدري نعم المواقف
إذا رأيـت زمـياًل لـك لـيس لديـه أحـد يلعــب معـه هـل تـتفهم مـا يشـعر بــه اآلن  .1

 من حزن؟ +
   

إذا شاهدت طفاًل ليس لديه منزل سكن فيه، هل تشعر باألسى والحـزن مـن  .2
 أجله؟ +

   

زميلــى المعــاق أســتطيع أن أدرك أنــه يشــعر  عنــدما يهــدد أحــد مــن زمالئــي .3
 بالخوف اآلن. +

   

إذا رأيت زميلك يضربه أحد مـا هـل ستشـعر بالغضـب والحـزن مـن أجلـه؟    .4
+ 

   

    -ال أهتم كثيرًا بمحاولة فهم ما يشعر به زمالئي في الفصل .  .5
    -هل تفرح عندما تجد زميلك مجروحًا ومصابًا.  .6
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 ال ال أدري نعم المواقف
    عندما يغضب أحد زمالئي المعاقين أفهم ذلك على الفور.  .7
ـــو شـــاهدت زميلـــك المعـــاق فـــي الفصـــل يبكـــي وحـــده وحـــزين هـــل تواســـيه  .8 ل

 وتحزن من أجله؟ +
   

    أفهم ما يعاني منه زمالئي المعاقين دون أن يخبروني بذلك. + .9
ــــك مــــن ذوي االحتياجــــات الخاصــــة هــــل  .10 ــــو شــــاهدت أحــــد يضــــرب زميل ل

 عنه؟ +ستدافع 
   

    -ال أفهم ما يسبب األلم لزميلى المعاق.  .11
    -ال أكترث أو أنشغل كثيرًا بمشاعر اآلخرين وما يشعرون به.  .12
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 ( 2ملحق رقم )
 مقياس اجتاه التلميذ العادي حنو ذوي احلاجات اخلاصة

 

ـــرأ التعليمـــات  ـــم/ المرشـــد/ ولـــي األمـــر اق التاليـــه والعبـــارات التعليمـــات: عزيـــزي المعل
 بصوت عالي على األطفال.

أنــا اآلن سأســألكم بعــض األســئلة حــول مجموعــة  -أواًل : قــم بقــول اآلتــى للتالميــذ :
مـــن المواقـــف وأريـــد معرفـــة آرائكـــم تجاههـــا فيمـــا يتعلـــق  بزمالئـــك ذوي االحتياجـــات 

 الخاصة :
  -عزيزي المعلم ضع استجابات تالميذك على النحو التالي: -ثانيًا:

 إذا كان التلميذ موافق على ما جاء في العبارة ... ضع عالمة )  ( في خانة )موافق( (1
إذا كان التلميذ غير موافق على ما جاء في العبارة .. ضع عالمة )  ( في خانة)غير  (2

 .موافق(
أكد على ما جاء في العبارة ... ضع عالمة  )  ( في إذا كان التلميذ ال يعلم وغير مت (3

 خانة ) متردد(
 

 ال أوافق متردد أوافق العبـــارات م

    ذوي الحاجات الخاصة نظيفين ويهتموا بمظهرهم  +  .1
    يسعدني أن يكون لي صديقا من ذوي الحاجات الخاصة +  .2
    استطيع ممارسة أنشطتي مع ذوي الحاجات الخاصة +  .3
    اللعب مع ذوي الحاجات الخاصة به متعه  +  .4
    -أحب مضايقة زمالئي ذوي الحاجات الخاصة   .5
لصف مع ذوي االحتياجات أكره أن أنضم إلى مجموعات عمل داخل ا  .6

 الخاصة. 
   

    ذوي الحاجات الخاصة يفهمون كل ما يحدث حولهم +  .7
    أحب أن ألعب مع ذوي الحاجات الخاصة +  .8
    تناول الطعام مع ذوي الحاجات الخاصة +أقبل   .9
    -أرى أن االبتعاد عن ذوي الحاجات الخاصة أفضل   .10
اشعر بالضيق اذا جلس ذوي الحاجات الخاصة بجواري في النشاط   .11

 -المدرسي 
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 ال أوافق متردد أوافق العبـــارات م

    -ال أسعى للتعارف والصداقة مع ذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة.   .12
    –الخاصة غير قادرين على التعلم أعتقد أن ذوي الحاجات   .13
    -أفضل االنتقال إلى مدرسة ال تضم ذوي الحاجات الخاصة   .14
     -ال أميل أن أساعد ذوي االحتياجات الخاصة    .15
    أريد أن اعرف الطريقة الصحيحة للتعامل مع ذوي الحاجات الخاصة +  .16
    +أحاول أن أتسامح مع ذوي الحاجات الخاصة إذا أخطأوا   .17
    أقبل دعوة زميلي ذوي الحاجات الخاصة لحضور حفلة عيد ميالده +  .18
    -أري أن ذوي الحاجات الخاصة ال يستطيعون ممارسة األنشطة   .19
    -ارفض أن يجلس ذوي الحاجات الخاصة بجواري في الفصل   .20
    المانع من استضافة ذوي الحاجات الخاصة في منزلي +  .21
    -المناسب أكثر لذوي الحاجات الخاصة هو المستشفى اعتقد أن المكان   .22
    اليزعجني وجود ذوي الحاجات الخاصة في مدرستي +  .23
أحب أن يكون ذوي الحاجاات الخاصة في المجموعة التي ألعب معها في   .24

 فترة الفسحة +
   

أهتم بمعرفة حقائق ومعلومات حول طبيعة اإلعاقات كي أفهم أكثر تلك   .25
 الفئة +

   

    -يجب رفض أي طلب لذوي الحاجات الخاصة لاللتحاق بالمدراس العادية   .26
عندما أرى أحد زمالئي من ذوي االحتياجات الخاصة بحاجه للمساعدة   .27

  –أهرب منه 
   

     -يعد دمج ذوي االحتياجات الخاصة من أفشل األنظمة التي تهتم بهم.   .28
    جاري في السكن + ال أجد مانع أن يكون ذوي الحاجات الخاصة  .29
     -أحب التنمر ومضايقة زالئي ذوي االحتياجات الخاصة   .30
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 ( 3ملحق رقم )
 بطاقة مالحظة امللعم / وىل األمر/ األخصائي النفسي للتلميذ 

 
 بطاقة مالحظة

 اسم الطفل : ........................
 .................. الصف الدراسي ......................عمر الطفل: ........................ النوع : 

 الشخص الذي يمأل بطاقة المالحظة:     المعلم  / ولى األمر  / المرشد النفسي / آخر
 من فضلك قم قم بتقدير مستوى الطفل في السمات اآلتيه تقديرًا مناسبًا:

 نادراً  أحياناً  غالباً  المواقف كما تراها
    التلميذ / التلميذه مشاعر الزمالء اآلخرينيدرك ويفهم  -1
    تحافظ على مشاعر اآلخرين  -2
    تحرص على المشاركة الوجدانية للمحيطين بها  -3
    يتقبل انفعاالت اآلخرين . -4
    يقوم بعمل عالقة وجدانية جيدة من الزمالء. -5
    يكون صداقات مع الزمالء من ذوي االحتياجات الخاصة -6
    يدافع عن زمالءه ضد أي اعتداء  -7
    يبكى ويحزن عند رؤية أحد يعاني أو ينجرح -8

 مالحظات : ..............................................................
......................................................................................... 
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 ( 4ملحق رقم )
جلسات برنامج السيكودراما والنمذجة لتنمية التسامح وتعديل اجتاهات 

 التالميذ العاديني حنو أقرانهم من ذوي اإلعاقة
 الجلسة األولى والثانية 

 التعريف بطبيعة البرنامج موضوع الجلسة: 
)التسامح والهدف الرئيسي منه تعريفهم بالمفاهيم األساسية في البرنامج الهدف من الجلسة: 

 مفهومه وأهميته واالتجاهات النفسية نحو اإلعاقة ودورها في نجاح منظومة الدمج
 المناقشة. –المحاضرة  -الفنيات: تقديم الذات 

 دقيقة 90دقيقة بإجمالي  60زمن الجلسة: جلستين كل جلسة 
ائيين مضمون الجلسة: قام الباحث بعقد لقاءات مع المعلمين واألخصائيين النفسيين واألخص

االجتماعيين وبعض من أولياء أمورالمنوطين بالتعاون وتنفيذ األنشطة والجلسات مع 
التالميذ. وقام الباحث بعمل عرض تقديمي وافي عن كل متغيرات الدراسة وتعريفهم بالهدف 
من البرنامج وهو تنمية التسامح وتعديل االتجاهات السلبية للتالميذ العاديين نحو أقرانهم من 

إلعاقة، وأوضح لهم أهمية هذا البرنامج، ثم قاموا بعمل نقاشات مع الباحث تضمنت ذوي ا
مقترحات ضمن الجلسات ومناقشة حول طبيعة األطفال من عينة الدراسة التجريبية، وقاموا 
بطرح مجموعة من األفكار المفيدة الخاصة ببعض األنشطة وأماكن تنفيذها. وقد كانت لهم 

 نوعة. رؤية متميزه وخبرات مت
وهذا جزء من اإلطار النظري وبعض شرائح الباوربوينت التي قام الباحث بعرضها على      

 المعلمين واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين وأولياء األمور. 
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 الجلسة  الثالثة 
 موضوع الجلسة: تهيئة التالميذ 

تهيئة التالميذ العاديين لجلسات البرنامج وتعريفهم ببعض المفاهيم  الهدف من الجلسة:
 األساسية بشكل مبسط . )معنى التسامح واإلعاقة(

 النموذج الرمزي -المناقشة –المحاضرة  -تقديم الذات الفنيات: 
 دقيقة  45زمن الجلسة: 

 مضمون الجلسة:
يين واالجتماعيين بالجلوس مع قام الباحث بمصاحبة معلمى الفصول أو واألخصائيين النفس

التالميذ. وقام بالترحيب بهم والتعرف على أسمائهم وتشجيعهم على العمل وحكى لهم ما 
سيتم معهم من أنشطة وأن أغلبها يتسم بالمرح وأنهم سيشاهدون أفالم كارتون ويذهبون في 

 هم. نزهات قصيرة ويذهبون إلى مسرح المدرسة وسيتم مكافآتهم على نشاطهم وطاعت
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 التحرر من التمركز حول الذات واإلهتمام باآلخرين.الجلسة الرابعة: 
 أهداف الجلسة: 

 تدريب التالميذ على التحرر من التمركز حول الذات . -
 تدريب التالميذ على االهتمام والشعور باآلخرين. -

 الفنيات المستخدمة: 
 المنزلية. قلب الدور، النموذج الرمزي ، لعب الدور،المالحظة، الواجبات

 دقيقة )جماعي(. 45زمن الجلسة: 
 محتوى الجلسة:

قام الباحث بزيارة التالميذ العاديين داخل الفصول ثم إصطحابهم فى غرفة المصادر      
قصة قصيرة كان بطلها يحب نفسه ومغرور  Data-showوبدأ يعرض عليهم من خالل ال

يطرح عليهم االسئلة ويالحظ استجابتهم واليساعد اآلخرين، وبعد انتهاء الفيلم القصير بدأ 
على هذه القصة. ثم عرضت عليهم تمثيل هذه القصة وقمت بتوزيع  األدوار عليهم ثم قمت 
بعد ذلك بالتبادل األدوار فيما بينهم ومالحظة نفورهم ورفضهم لشخصية الطفل المغرور 

 الذي اليساعد اآلخرين ورغبتهم في تمثيل الشخصية المحبة لألخرين.
 تنمية بعض المهارات االجتماعية وتكوين الصداقات.الجلسة الخامسة والسادسة : 

 أهداف الجلسة: 
 زرع االحساس والشعور باآلخرين عن طريق التخيل واالقناع. -
 تدريب التالميذ على المشاركة مع أقرانهم من غير العاديين. -

 الفنيات المستخدمة: 
 واالقناع.المناقشة والحوار، التبصير،  التخيل 

 دقيقة  )فردي (15زمن الجلسة:  
 محتوى الجلسة:

قام الباحث في هذه الجلسة بتدريب أفراد المجموعة على االسترخاء وتخيل أنفسهم      
ماذا يشعر في هذه اللحظة؟  وكيف  -بحاجة إلي شخص يعاينهم ويساعدهم ولم يجد أحد 
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المشاركة والتعاون مع اآلخرين وكان ذلك يتصرف ؟ وهل يستطيع العيش في الحياة بدون 
 في شكل جلسات فردية لكل تلميذ على حده.

ثم قمت بإصطحابهم داخل حجرة الفصل وطلبت منهم عمل أنشطة قص و لصق مع أقرانهم 
من التالميذ غير العاديين. وبعد االنتهاء من األنشطة التي شاركوا فيها أقرانهم بدأت استمع 

وفي أقرانهم وبدأنا الحوار والمناقشة فيما بين الباحث وبين التالميذ  إلي آرائهم في اليوم
 بعضهم البعض.
 التفاهم وتقبل اآلخر.الجلسة السابعة: 
 أهداف الجلسة: 

 تنمية روح التقبل االجتماعي والتسامح -
 تنمية االحساس بالمساواة بين العاديين وأقرانهم غير العاديين. -

 الفنيات المستخدمة: 
   ، التقليد، المالحظة، عكس الدور ، المناقشة ، الواجبات المنزلية. السيكودراماالنمذجة 

 دقيقة.)جماعي(. 45زمن الجلسة :
 محتوى الجلسة:

قام الباحث بعرض نموذج حي لشخصية تاريخية وهي شخصية )طه حسين( وكيف     
ستفاد من علمه وآدابه اآلخرين وكيف كان يعاملونه الناس في مجتم عه وقت إذ وصل وا 

ماذا كان يحدث لو  -وتبادل النقاش بين الباحث والتالميذ وطرحت العديد من االسئلة منها
ماذا لو لم تساعده أسرته وأقرانه  -كان الناس ينفرون ويعاملون طه حسين معاملة سيئة ؟ 

 بعد ذلك على مواصلة التعليم؟ .
المطروحة. كما عرضت عليهم  وبدأت استمع إلى تعليقات التالميذ وآرائهم حول االسئلة

قصص من القرآن الكريم )كقصة االعمي( الذي آتي إلي النبي )صل اهلل علية وسلم(. 
وكيف عظم المولي عز وجل هذا الشخص ونزل من أجله سورة في القرأن الكريم اال وهي 

 سورة )عبسي( .
عرضت  وبعد ذلك اخترت أحد التالميذ وطلبت منه تمثيل شخصية طه حسين كمت    

عليهم وطلبت من زمالئه التعامل معه وتقليد باقي األدوار األخري ومالحظة رد فعل كل 
 منهم فى التعامل معه.
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ثم اعطيت لهم واجبات منزلية وطلبت منهم البحث عن شخصية مشهورة وتاريخية له بصمة 
ية االحساس في التاريخ ولديه اعاقة وكيف تغلب على اعاقته واستفاد العالم منه، وذلك لتنم

بأهمية أقرانهم من التالميذ غير العاديين وأنهم على مستوي المساواة مثلهم وهم اليقلون عنهم 
 فى الحقوق والواجبات اإلنسانية فكلنا بشر والبد من تقبلنا لبعضنا البعض .

يقوم المعلم باخبار التالميذ أنه سيحكي لهم قصة جميله ومشوقه وهي قصة )الجسر إلى 
األحالم( وهي قصة الهدف منها تنمية التعاطف مع اآلخرين وعدم الحقد عليهم أرض 

يذائهم لمجرد أنهم مختلفين عنه.  وا 
تدور أحداث القصة عن طفل اسمه سامر في الصف الخامس االبتدائي كان منعزال     

ومًا إال دائمًا ولم يكن محبوبًا من أصدقائه وكان لديه حلم أن يفوز بسباق الجرى الذي يحبه د
أن تلميذه جديدة دخلت السباق وتفوقت عليه وحزن سامر حزنًا شديدًا وتوقع الجميع أن 
سامر سوف يكره هذه الفتاه ولكن أمورًا تحدث ويصبح هو والفتاه أصدقاء مقربين. وقامت 
الفتاه في التأثير عليه كثيرًا وذهبت معه إلى الغابه لتريه قدرتها على التخيل وقالت له 

ع مكان بالغابه نسميه أرض األحالم وبالفعل كانوا يذهبون هناك كثيرًا ويقوموا سنصن
بمغامرات ولعب. وفي يوم من األيام ماتت الفتاة وهي تلعب في الغابة وغرقت في النهر. 
وحزن سامر حزنًا شديدًا ثم قرر أن يقوم بكل شيء كان يسعد هذه الفتاه ويصنع الخير دومًا 

 .وتغيرت حياته لألبد
بعد ذلك يقوم المعلم بتلقى أسئلة تالميذه وحب استطالعهم عنها ثم يناقشون شخصيات     

 القصة ومدى استفادتهم منها والدروس المستفادة منها. 
ويقوم كل تلميذ باختيار شخصية من شخصيات القصة ويتقمصها ويقوم بتمثيلها ووضع 

 لمساته الخاصة عليها. 
 الجلسة الثامنة: غرس روح المساواة وتنمية الحس الديني 

 أهداف الجلسة: 
 تنمية الضمير من خالل زرع الحس الديني للتالميذ. -
 غرس روح المساواة بين التالميذ وأقرانهم من غير العاديين. -

 الفنيات المستخدمة: 
 المناقشة والحوار ، حل المشكلة ، التنفيس االنفعالي، التعزيز.
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 الجلسة: محتوى 
قام الباحث في بداية الجلسة بالترحيب بالتالميذ ووسؤالهم من عمل الواجب المنزلي وبدأ     

التالميذ التي قامت بالمهام المطلوبه منهم بذكر الشخصية التاريخية التي طلبت منه في 
التالميذ الجلسة السابقة . وبدأ كل واحد منهم يذكر لماذا اختار هذه الشخصية وبدأت بتعزيز 

 على تعاونهم ومشاركتهم وتجاوبهم معي.
ثم قمت بمناقشتهم وحثهم على التعاون مع ذاويهم غير العاديين وومحاولة لغرس القيم 

وسورة  –االنسانية فيهم وذلك من خالل ذكر أيات من القرأن الكريم .مثال :سورة عبسي 
 الحشر.

واجبات منزلية حيث طلب منهم إحضار ثم قمت في نهاية الجلسة بإعطاء التالميذ     
 قصص من األنترنت عن أبطال يحبون فعل الخير ويساعدون االخرين.

استعان الباحث بمعلم التربية الدينية والذ قدم للتالميذ مجموعة من المواعظ واألحاديث 
النبوية وااستشهادات من القرآن الكريم تضمنت تحبيب التالميذ لمساعدة اآلخر والسالم 

 يهم وأنا من يفعل ذلك فجزاؤه الجنة.عل
من هذه األحاديث: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )ما من مسلمين يلتقيان      

فيتصافحان إال غفر لهما قبل أن يتفرقا( رواه أبو داود . وكثير من االحاديث إلفشاء السالم. 
حدث عن إماطة األذى وكذلك ثواب عيادة المريض ومساعدة اآلخر وبعض الدروس التي تت

 عن المسلم. وكان لها تأثيرا كبيرًا في نفوس التالميذ.
 تنمية روح المسئولية والمساعدة . الجلسة التاسعة: 
 أهداف الجلسة: 

 تدريب التالميذ على االحساس بالمسئولية اتجاه أقرانهم غير العاديين. -
 حب مساعدة اآلخرين. -

 الفنيات المستخدمة: 
 .، الممارسة، التعزيز ، القصص المصورة التحصين التدريجي
بدأت الجلسة بسؤال التالميذ عن واجباتهم التي أعطتهم إياها الجلسة  محتوى الجلسة:

السابقة، وبالفعل بدأ كل تلميذ عرض قصته التي احضرها من االنترنت وبدأت المناقشة 
 والحوار بيني وبين التالميذ بعضهم البعض.
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ذ إلي المسرح فكان موعد هذه الجلسة يتماشي مع مناسبة وطنية ثم قمت بأصطحاب التالمي
صطحاب أيضا  وهي االحتفال باليوم الوطني في المدرسة فقمت بأصطحاب التالميذ وا 
مجموعة من التالميذ غير العاديين وطلبتوا من كل تلميذ من أفراد البرنامج بإختيار زميل له 

مله عنه خالل الحفل وبالتالي بدأوا في اختيار من التالميذ غير العاديين والمسئولية الكا
 أقرانهم من زمالئهم غير العاديين وكانوا مسئولين عنهم طوال الحفل.

وبعد االنتهاء من الحفل طلبتوا من كل تلميذ أن يحكي على تجربته مع زميله وعن     
وشعورهم  مايشعر به بعد اتمام هذا النشاط، وبدأ التالميذ يحكون عن ارتياحهم النفسي

 بالتقدير الذات العالي لما فعلوه اتجاه أقرانهم .
في هذه الجلسة يعرض على التالميذ مجموعة من القصص الرمزية المصورة المقترحة     

ويقوم المعلم والمعلمة بحكايتها للتالميذ بأسلوب تشويقي ووجداني كي يتم التأثير في نفس 
 م تأليف القصة حولها.التالميذ، وهذه مجموعة من الصور التي يت

 رجل مسكن يعبر الطريق وهناك طفل يقوم بمساعدته في العبور. -

 
 في عيد ميالده المعاق طفل يقوم بجلب هديه لجاره -
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 طفل يقوم بإطعام قط هزيل رآه بالشارع. -
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في كل هذه الصور يقوم المعلم بالحديث مع التالميذ بأن ما يحدث في هذه الصورة شيء 
إيجابي وعظيم وأن اهلل سبحانه وتعالى يحثنا على مساعدة المحتاج والفقير والضعيف وذو 

 الحاجه وأن التعاطف شيء عظيم. 
  الجلسة العاشرة: اإليثار وغرس روح التعاون بينهم

 أهداف الجلسة: 
 التدريب على عمل أنشطة مشتركة بينهم. -
 التدريب على المبادرة بمساعذة ذاويهم. -

 الفنيات المستخدمة: 
 لعب الدور، التعزيز، المناقشة، قلب الدور.

 محتوى الجلسة:
فى هذه الجلسة قام الباحث بإلقاء التحية على التالميذ وتقديم خالص الشكر والتقدير لهم 

لحفل التي أدت إلى نجاح الجلسة السابقة واألتيان بثمارها عليهم على مشاركتهم الفعالة فى ا
وعلى أقرانهم من غير العاديين في زرع روح المشاركة والتعاون بينهم حيث كانت تتسم 

 بالمرح والفكاهة .
ثم قام الباحث بطلب منهم عمل تمثيلية قصيرة بالمشاركة والتعاون مع أقرانهم غير العاديين 

 بعد ذلك بينهم، والسماع بعد االنتهاء إلي آرائهم للدور الذي قام به كل منهم. وتبادل األدوار
 الجلسة الحادي عشر: الرضا عن الذات والسعادة في حب اآلخرين.

 أهداف الجلسة: 
 تنمية االحساس بالرضا عن الذات . -
 تنمية الشعور بالسعادة من خالل مساعدة اآلخرين. -

 الفنيات المستخدمة:
 لمالحظة، التعميم، الواجبات المنزلية.النمذجة ، ا

 محتوي الجلسة: 
قام الباحث بالتأكد من هذه الجلسة من الوصول إلي األهداف المرجوة من بحثه      

وجلساته السابقة فقام بعرض نموذج حي لشخصية قامت بالتضحية وقامت بمساعدة شقيقتها 
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المدرسة حيث أختها كفيفة ال تستطيع الصغيرة في التعليم فكانت تأتي بها كل يوم إلي 
 الذهاب والعودة إلي المدرسة بمفردها.

وكانت تقص حكايتها مع أختها بسعادة وألفة وبإحساس عالي بالرضا عن الذات وأن اهلل عز 
 وجل كافئها بالنجاح في المدرسة بسبب مساعدتها ألختها الصغيرة الكفيفة .

كل يوم وهي تشعر بالسعادة في مساعدة وخدمة فكانت تقص للتالميذ كيف كانت الحقيبة 
 أختها وأن ذلك اختبار من اهلل ليجزيها عليه أجر وثواب .

 وشعر التالميذ من خالل هذه القصة الحية بالرضا والسعادة فى مساعدة اآلخرين .
 والتقييم الختامي الجلسة الثانية عشر: الختام والتأكيد على ما سبق اكتسابه

 أهداف الجلسة: 
 تطبيق مقياس التعاطف على أفراد المجموعة. -
 أخذ رأي أفراد المجموعة عن مدى استفادتهم من جلسات البرنامج. -

 الفنيات المستخدمة: 
 المحاضرة، المناقشة، الحوار، المرح والدعابة.

 محتوى الجلسة:
قام الباحث بعمل مراجعة شاملة عما سبق تعلمه من مهارات من أجل التأكد من      

االستفادة، وقام بفتح نقاش حول مدى االستفادة من البرنامج وقد أبدى الجميع رضا عن 
الجلسات واألنشطة، ثم قام الباحث بالقياس البعدي من خالل تطبيق مقياس التعاطف على 

الباحث بتحية أفراد المجموعة وشكرهم على حسن تعاونهم  أفراد المجموعة التجربيية. وقام
 موعد للقياس التتبعي بعد مرور شهرين . وتم االتفاق على 
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The role of Psychodrame and Modeling in development of 

empathy and modificate attitudes of normal children towards 

towards their peers with special needs in inclusive classrooms 

 

Abstract: 

The study aims to develop a sense of empathy based on providing 

the pupil a way through which to feel what the other is suffering from, 

while trying to put him/herself in the others’ shoes, creating positive 

feelings and behaviors. With the need to note that the Eympathy 

aimed at in the current study is completely different from mere 

sympathy based only on mere abstract understanding of sincere 

feelings. Through the development of this positive force, the study 

endeavors to reflect positively on the direction and behavior of 

ordinary students towards their peers with special needs. The study 

sample consists of an exploratory sample of 150 male and female 

students at the elementary level; and it consists of an experimental 

sample of 50 male and female students who scored negatively on 

Attitudes towards with special needs scale and at the same time were 

assessed negatively by their teachers and the student counselor. The 

study population is determined in some primary schools in Saudi 

Arabia as per the Eastern Region where the system applied involves 

merging ordinary people with those of special needs. As for the study 

tools, the researcher 1) prepared a measure of the study sample of 

ordinary pupils' attitudes towards their peers with special needs. 2) He 

also set up note cards to solicit the views of teachers and the student 

counselor and their assessment of their students in this regard. (3) 

Finally, the researcher designed and developed a program based on 

psychodrama and modeling, which included stories, films role-playing 

games & switching roles etc… and the organization of a variety 

special trips & the provision of enhancing prizes and methods. The 

student counselor and a group of teachers were involved in its 

application. Several parametric & non-parametric statistical methods 

were implemented, & two levels of the attitudes of ordinary students 

toward their peers with special needs have been identified; Level I 

represents students who have a negative and hostile attitude toward 

their peers with special needs. The second level represents students 

who have sound positive attitudes. The prepared classroom and extra-

curricular activities were implemented with level I students over the 
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course of a whole semester, subsequently, these activities were 

applied to the rest of the students. Following that, the tendencies’ 

scale was applied towards families with special needs once again, & 

the views of teachers and the student counselor were sought. Study 

results concluded the efficacy of the program in the development of 

empathy and the modification of negative attitudes of ordinary 

students toward their peers with special needs. This was further 

confirmed through reconnoitering the views of teachers and the 

student counselor in their assessment of the behavior of students. A 

follow-up measurement was completed at the end of another semester, 

which ensured the continued effectiveness of the applied activities. 

Key Words:- Psychodrama, Modeling, Empathy, Psychological 

Attitudes,Inclusive Classrooms . 

 


