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  قائمة الجـداول

  

رقم 
  الصفحة  جدولوان الــــعن  الجدول

 المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة فـي         المتوسطات الحسابية واالنحرافات    1
  138  أدائهم القبلي على المقياس موضوع الدراسة

في حدة المشكالت السلوكية فـي      ) 12=ن(والضابطة  ) 12=ن(الفروق بين المجموعتين التجريبية       2
  U  139القياس القبلي للمقياس موضوع الدراسة باستخدام اختبار مان ويتني 

  140  المشكالت السلوكية التي تم الحصول عليها  خالل المسح  3
  144  نسبة اتفاق المحكمين على فقرات المقياس  4
  146  )50= ن  (معامل ارتباط درجة كل فقرة من المقياس مع الدرجة الكلية له  5
  147  ة للمجال مع الدرجة الكلي العدواني معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات مجال مشكالت السلوك  6
  148  مشكالت االنضباط المدرسي مع الدرجة الكلية للمجال  معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات مجال  7
  149  مشكالت سوء التوافق مع الدرجة الكلية للمجال  معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات مجال  8
  150  س مصفوفة ارتباط المجاالت الفرعية والدرجة الكلية للمقيا  9

  U 151 ويتني –صدق المقارنة الطرفية بين مرتفعي ومنخفضي الدرجات باستخدام اختبار مان  10
  152  معامالت ثبات المجاالت الفرعية والدرجة الكلية للمقياس بطريقة التجزئة النصفية  11
  153  قيمة ألفا كرونباخ لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقياس موضوع الدراسة  12

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة فـي             13
  175  أدائهم البعدي على المقياس موضوع الدراسة

14 
الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في حدة المشكالت السلوكية فـي القيـاس البعـدي             

 Uبار مان ويتني للمقياس موضوع الدراسة باستخدام اخت
176  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي          15
  180  والبعدي على المقياس موضوع الدراسة

16 
الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في حدة المشكالت السلوكية موضـوع             

 Wدام اختبار ويلكوكسون الدراسة باستخ
181  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي   17
  185  والتتبعي على المقياس موضوع الدراسة

الفروق بين القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية في حدة المشكالت السلوكية موضوع   18
  186  اسة باستخدام اختبار ويلكوكسونالدر
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  المالحــق
  

 الصفحة عنوان الملحق الملحق

 206  .نموذج مسح المشكالت السلوكية الخاص بالعاملين بالحقل التربوي 1

 207  .نموذج مسح المشكالت السلوكية الخاص بأوليــاء األمــور 2
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  ــةص الدراسـملخ
  :لدراسة  اهدف

 مدى فعالية برنامج مقترح في السيكودراما للتخفيـف مـن حـدة           التعرف على   إلى هدفت الدراسة 
   .بعض المشكالت السلوكية لطالب المرحلة اإلعدادية

  

  :عينة الدراسة 
) 12(طالباً تم تقسيمهم إلى مجموعتين األولى تجريبية وقوامها ) 24(من تكونت عينة الدراسة 

طالب من مدرسة ذكور ) 160(طالب، حيث تم اختيارهم من بين ) 12(ضابطة وقوامها طالب، والثانية 
  .لالجئين ممن حصلوا على أعلى الدرجات على مقياس المشكالت السلوكية) ج(رفح اإلعدادية 

    

  :أدوات الدراسة 
  :استخدم الباحث في دراسته الحالية األدوات التالية للتحقق من صحة فروض الدراسة

  )تصميم الباحث(مسح المشكالت السلوكية  نموذج  •
  ) .من إعداد الباحث(مقياس المشكالت السلوكية  •
 ).إعداد الباحث(البرنامج المقترح في السيكودراما   •

 

  :منهج الدراسة 
      استخدم الباحث المنهج التجريبي باستخدام مجموعتين متكافئتين، مجموعة تجريبية ومجموعة 

  . ضابطة
  

  :صائياألسلوب اإلح
  .Pearson’s Correlationمعامل ارتباط بيرسون  .1
  . U Mann-Wittnyاختبار مان ويتني  .2
 .Wilcoxonاختبار ويلكوكسون  .3

 

  : نتائج الدراسة
بعد استخدام الباحث ألدوات الدراسة وإجراء المعالجة اإلحصائية للبيانات تم التوصل إلى النتائج 

 -:التالية 

بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في حدة  فروق ذات داللة إحصائية وجود .1
المشكالت السلوكية بعد تطبيق البرنامج السيكودرامي المقترح على أفراد المجموعة 

  .التجريبية 



ط   

 فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد المجموعة التجريبية في حدة المشكالت السلوكية بين وجود .2
  .الت السلوكية التطبيق القبلي والبعدي لمقياس المشك

فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد المجموعة التجريبية في حدة المشكالت السلوكية بين عدم وجود  .3
 .التطبيق البعدي والتتبعي بعد شهرين لمقياس المشكالت السلوكية 

 
  :التوصيـات 

  -: عنه الدراسة من نتائج يمكن للباحث أن يوصي بما يليتنتيجة لما أسفر
  . مدرسي في جميع المدارس وتفعيله ليناقش من خالله مشكالت الطلبة المختلفةتشكيل مسرح . 1
  .عقد الندوات والمحاضرات للمعلمين واآلباء حول المشكالت السلوكية في المراحل العمرية المختلفة . 2
تأهيل المرشدين واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين، وجميع العاملين في الحقلين النفـسي والتربـوي          . 3

 .ل استخدام السيكودراما كطريقة عالجية وإرشادية جماعيةحو

 .تصميم برامج إرشادية عالجية في السيكودراما بهدف مواجهة مشكالت أخرى . 4

االستفادة من وسائل اإلعالم في زيادة وعي المجتمع بالمشكالت السلوكية التي يعاني منها الطلبة فـي                 . 5
 .رشادية المناسبة لمواجهتهاكافة المراحل، وكذلك باألساليب الوقائية واإل

إشراك الطلبة المشكلين في األنشطة االجتماعية والرياضية والفتية والثقافية بالمدرسة، حيث أنها تعمل              . 6
 .على توظيف طاقاتهم وقدراتهم واستثمارها فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة

يكون مرشد نفسي اجتماعي واحد     تفعيل دور اإلرشاد النفسي االجتماعي في المدارس الفلسطينية بحيث           . 7
على األقل لكل مدرسة ليساهم في مساعدة الطالب في التخلص من المشكالت السلوكية وخاصـة فـي      

 ).  انتفاضة األقصى(ظل الظروف الصعبة التي يحياها الطالب 

ـ     ) السيكودراما، القصة، المناقشة، األلعاب   (استخدام اإلرشاد والعالج الجماعي      . 8 سية فـي العيـادات النف
  . والمدارس والمراكز ذات الصلة




