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اإلهــــــــــــــــــــــــداء

إلى من علمني صغيرا والدي
إلى رمز الكف اح والتضحية والدتي
إلى توأم روحي زوجتي أم لميس التي زرعت في األمل وساندتني بال ملل
إلى ف لذات أكبادي ورياحين حياتي (لميس ،والمهلب ،واأليهم) الذين
أرى من خاللهم المستقبل
إلى أفراد أسرتي الكريمة وكل األخوة واألصدق اء
إلى كل من يسعى لتحقيق ذاته
إلى كل من علمني حرف ا
إليهم جميعا أهدي هذا العمل المتواضع

الباحث /خميس بن خلفان الهنائي

ب

الشكر والتقدير
احمد اهلل أوال حمدا كثي ار متواليا على ما أكرمنا به من واعنف لهنله و مرننا بلفهنه
وكرمه لألهمنا التوليق والرشاد للخروج بهذه الرعالة كما هي عليه وما تنولييي الال بناهلل
ثننا انننه "م ن لننا يشننكر النننار لننا يشننكر اهلل" لأتينندا بشننكرخ الخننالي وتيننديرخ ال ميننق
عرلانا وامتنانا اللى المشرف الرئير على هذه الرعالة للدكتورة هدى أحمد الهنوخ لمنا
أبدت ننه من ن ت نناو بن نناا وم ننا بذلت ننه من ن

ه نند وعن نناا لك ننا عفاؤه ننا تو يه ننام يم ننة
لك ننا له ننا ال نندور الكبي ننر ل نني التم نناا ه ننذه

ونص ننائي ع ننديدة اع ننتنرم به ننا ع ننب البحن ن

الدراعة ،كما أتيدا بالشكر ال زي للدكتور باعا الدحادحة الذخ كا له دور بارز لني
بزوغ البراعا األولى لهذه الدراعة واخذ يرعاها ويدعمها ب هد محعور حتى أصنبحم
وا ننا ملموع نا .والشننكر ك ن الشننكر لل ندكتور ام نند هيا نننة الننذخ اعننتلهمنا منننه الكثيننر
وتشربنا م نبف علمه الغزير للا نت لا منه اإلرشاد لحعن

بن ت لمننا مننه مننهة حيناة

للننه مننني كن الشنكر ووالننر التينندير ،كمننا ال يهننوتني أ أتينندا بخننالي الشننكر وال رلننا
اللننى ميننف أعهنناا الهيئننة األكاديميننة بيعننا التربيننة والد ارعننام اإلنعننانية ب ام ننة نننزوى
والشكر ك الشكر لأللاه أعهاا ل نة المنا شة ،على تههنلها بيبنو منا شنة هنذه
الرعالة للها مني ك الشكر وعظيا االمتنا .
وال يهوتني أ أتيدا ببالغ الشكر إلدارة المركز الثيالي ب ام ة العلفا

نابور دوادارة

مكتب ننة الش نني ازي نند ،دوادارة مكتب ننة ام ننة أا الي ننرى عل ننى ت نناونها ومع نناندتها ل نني ل نني
تولير ب ض المصادر والدراعام لخدمة هذه الدراعة.
واع ننفر كلم ننة ش ننكر خاص ننة للك ننادر اإلدارخ ولكال ننة م لم نني مدرع ننة يت نني للت ل ننيا
األعاع نني عل ننى ت نناونها ودعمه ننا وتشن ن ي ها وأخن ني بال ننذكر األع ننتاذ عل نني الشن ن يلي
ت

واألعننتاذ أحمنند ب ن حمنند الننوهيبي واألعننتاذ حمنند ب ن شننها

الزد ننالي واألعننتاذ أحمنند

الم مرخ.
والش ن ننكر موص ن ننو لم ن نندير مرك ن ننز رعاي ن ننة الفهول ن ننة ب ن ننالخوض وكال ن ننة المش ن ننرلي
واألخصائيي والخبراا بالمركز على دعمها ومعاندتها وتولير ك ما م شأنه الن نا
تنهيذ البرنامة لي ذلك المركز ل ازها اهلل عني خير ال زاا .ومعك الختاا كلمنة شنكر
خاصننة اللننى م ن اعتبننرها عبننق الحينناة وأنعننها وأري هننا أولئننك األفهننا الننذي تشننرلم
بتفبيق البرنامة م ها متمنيا لها ك التوليق والع ادة لي معتيبلها المشرق.

ث
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ملخص الدراسة
فاعلية برنامج إرشادي جمعي باللعب لتنمية مفهوم الذات
لدى األطفال المحرومين من األبوين بسلطنة عمان
العداد :خمير ب خلها ب حمدا الهنائي
الشراف :د .هدى أحمد الهوخ

هنندلم هننذه الد ارعننة اللننى بننناا برنننامة الرشننادخ م نني وتيصنني لاعليتننه لنني تحع ني
مههوا الذام لدى األفها المحرومي من األبنوي لني عنلفنة عما .و ند تألهنم عيننة
الدراعة م ( )20فهال م مركز رعاية الفهولنة لني الخنوض ،ووزعنم عيننة الد ارعنة
عشن نوائيا الل ننى م م ننوعتي  :ت ريبي ننة وامه ننا ( )10أفه ننا وم موع ننة ه ننابفة وامه ننا
( )10أفها .
و نند اعننتند البرنننامة اإلرشننادخ ال م نني اللننى اعننتراتي يام اإلرشنناد بالل ن
المرحل ننة ال مري ننة ،حين ن

لتناعننبه مننف

تك ننو البرن ننامة من ن ( )20لع ننة بوا ننف لع ننتي الرش نناديتي

أع ننبوعيا ،وتراوح ننم م نندة كن ن

لع ننة م ننا ب نني ( )80 _60د يي ننة .و نند اعتب ننرم ه ننذه

الد ارع ننة البرن ننامة اإلرش ننادخ متغين ن ار مع ننتيال ،بينم ننا ك ننا مهه ننوا ال ننذام ل نندى األفه ننا
المحرومي م األبوي متغي ار تاب ا.
ولهح ن نني لره ن ننية الد ارع ن ننة ت ن ننا احتع ن ننا

المتوع ن ننفام الحع ن ننابية واالنح ارل ن ننام

الم يارية لم رلة الهروق لندر ام مههنوا النذام لندى الم منوعتي الت ريبينة والهنابفة
على اليياعي الب دخ والمتاب ة.

ز

كما تا اعتخداا اختبار "ما ونتي"( )TestMann-Whitney Uللتحيق م داللنة
لي الم موعة الت ريبية لي مييار مههنوا

الهروق بي در ام الذكور ودر ام اإلنا

النذام وأب ناده وذلنك لني اليينار الب ندخ ،كمنا اعنتخدا اختبنار Wilcoxon Signed
) )Ranksلم رلننة داللننة الهننروق بنني در ننام أل نراد الم موعننة الت ريبيننة ب نند تفبيننق
البرنامة اإلرشادخ وب د مرور لترة المتاب ة على مييار مههوا الذام وأب اده.
و د أظهرم نتائة الدراعة و ود لروق ذام داللة الحصنائية بني در نام مههنوا النذام
لدى ألراد الم موعتي الت ريبية والهابفة ،لصنالي الم موعنة الت ريبينة علنى اليينار
الب نندخ والمتاب ننة ،حين

لننوحظ ارتهنناف لني در ننام مههننوا الننذام لنندى ألنراد الم موعننة

الت ريبيننة ميارنننة بالم موعننة الهننابفة ،وي ن از ذلننك للبرنننامة اإلرشننادخ ال م نني الننذخ
خهن م لننه الم موعننة الت ريبيننة ،كمننا و نندم لننروق بنني ال نعنني لنني مييننار مههننوا
ال ننذام الب ن نندخ وذل ننك لن نني الب نند اال تمن نناعي ول نني الدر ن ننة الكلي ننة للميين ننار لصن ننالي
اإلن ننا  ،كم ننا توص ننلم الد ارع ننة الل ننى ع نندا و ننود ل ننروق ب نني در ننام ألن نراد الم موع ننة
الت ريبيننة ب نند تيننديا البرنننامة اإلرشننادخ وب نند مننرور لتنرة المتاب ننة علننى مييننار مههننوا
الذام وأب اده وهذا يد على اعتم اررية بياا اثر البرنامة اإلرشادخ.
وخلص ن ننم الد ارع ن ننة الل ن ننى نتي ن ننة مهاده ن ننا لاعلي ن ننة البرنن ن نامة اإلرش ن ننادخ الي ن ننائا عل ن ننى
اعننتراتي يام اإلرشنناد بالل ن

لنني تحعنني مههننوا النذام لنندى األفهننا المحننرومي من

األبوي .
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1

الفصل األول
المدخل إلى الدراسة

المقدمة
إن مرحلة الطفولة من المراحل المهمة في حياة اإلنسان فهي القاعدة لبناء شخصية الفررد فيمرا بعرد واهتممرا
بالطفولة يعد اتمماما بمسمقبل البشرية فأطفال اليو تر رارال المسرمقبل وان قيرا
بأطفالها أما إذا كان تؤهء امطفرال ممرن حرمروا مرن الرعايرة والحنران امبرو والحر
شك يحمرااون إلرع عنايرة خاصرة واتممرا اكبرر حير

مطرور اممر يقرا

باتممامهرا

والعطرا امسرر فهرؤهء ه

أن ذلرك يعرد مطلبرا إنسرانيا و واابرا وطنيرا ودينيرا سريما وأن

ذلك الحرمان سيمرك بصممه عليه ومأثي ار بالغا في نفوسه في المسمقبل.
فحرمان الطفل من العيش في كنا امسرة يعني انه افمقد اانبا مهما مرن الخبرراف فري ترذم المرحلرة فامسررة
من أت مؤسساف المنشئة اهامماعية للطفل فهري معمرل علرع إرسراء امسرا

السرلي لبنراء شخصريمه ف ر عرن

دور امس ررة فرري شررعور الطفررل باممرران واهسررمقرار النفسرري ومكرروين دعررائ الصررحة النفسررية .ونظ ر ار متميررة تررذم
المرحلررة العمريررة مررن حيرراة الطفررل فقررد أكرردف الد ارسرراف الدوليررة واإلقليميررة المرري مهررم بالطفررل فرري مواثيقهررا الرردور
المه لألسرة في المنشئة اهامماعية ( .الزعبي )2005
كمرا أن حرمران الطفرل مرن الرعايرة امبويرة وعرد إشرربا الحااراف العاطفيرة لرد الطفرل يروثر سرلبا فري نظررة
امطفرال إلرع أنفسره ويسره فرري مبلرد مشراعر الحر
امبوية أنه افمقدوا شيئا مهما سمام "اإلحسا

لررديه  .ولقرد وصرا فرويرد امطفررال الرذين حرمروا مرن الرعايررة

الغامر"  "oceanic feelingويراد بذلك حينما مكون نف

الطفل

وذامه ممصلمين أوثق اهمصال بحياة امبوية وخاصة ام (.الاسماني )1994
والكثيررر مررن الد ارسرراف المرري بحثررف مررأثير الحرمرران مررن امبرروين وارردف أن تنرراك فروقررا فرري مفهرو الررذاف بررين
اقرنه الذين يعيشون في كنا والديه  ( .الظاتر )2004
تؤهء امطفال و ا
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كم ر ررا موص ر ررلف د ارس ر ررة ك ر ررل م ر ررنا كمي ر رراني( )2009 Kimaniود ارس ر ررة (دروي ر ررش وعط ر ررا  )2005ود ارس ر ررة
لطف رري( )2000ود ارس ررة االغام ررد (  )2000ود ارس ررة الف ررلي(  )1988إل ررع نميا ررة مفادت ررا بر رأن الحرم رران م ررن
امبوين له أثر كبير في مدني مفهو الذاف عند امطفال.
أما دراسة الدومي ( )2004موصلف إلع أن ماهولي الوالدين وامحدا

الاانحين لديه دراة مرن اهكمئرا

أعلع من المقيمين مع أسرت .
وعند الحدي
الشخصية وإلحدا

عن مفهو الرذاف فهرو يعرد مرن المفراتي المهمرة فري اإلرشراد النفسري ويشركل حارر الزاويرة فري
مغيير في اوان

ولقد اسمخلص علماء النف

الشخصية قد يسمدعي ذلك إحدا

مغيير في مفهو الذاف .

في النصا امول من القرن العشرين حقيقة انه ه يمكن الكمابرة فري علر الرنف

دون اهتمما بالذاف وفي امربعينياف من القرن العشرين أخذف الذاف مكانهرا الطبيعري فري د ارسراف علر الرنف
وفي الوقف الحا ر أصبح مفهو الذاف يحمل مكان الصدارة في اإلرشاد والع ج النفسي (ابر .)2008
ولمفه الذاف و إدراكاف الفرد حول نفسه مأثير كبيرر فري مفاعرل الفررد مرع انخررين وبالمرالي قرد مسره بشركل
أو بر ر خر ف رري محدي ررد س ررلوك الف رررد فق ررد مب ررين أن ال ررذاف ت رري المح ررور ال ررذ

مق ررو علي رره اإلد ارك رراف الم ررؤثرة نح ررو

انخ ررين وأن الفرررد حينمررا يمقبررل ذامرره فهررو يمقبررل انخ ررين بال رررورة وأن اهمااترراف المرري ممكررون نحررو الررذاف
منعك

.)2007

علع اهمااتاف نحو انخرين (.بطر
كما أن مدني مفهو الذاف يؤثر علع اوان

أن الطرر

كثيرة أخر مثل مدني مسمو المحصيل الد ارسري حير

ذو المحص رريل العلم رري القلي ررل يمملك ررون مف رراتي

مبرين

ررعيفة ع ررن ذوامهر ر بينم ررا يممل ررك رف رراقه م ررن ذو

المحصيل الدراسي العالي مفاتي ومشاعر عن ذوامه أكثر إياابية ( .شحيمي .)1997

مشكلة الدراسة
لعررل مررن أثمررن مررا قررد يفمقرردم اإلنسرران فرري حيامرره تررو فقرردم لوالديرره فامطفررال المحروم رون مررن امبرروين فئررة
افمقرردف اانبررا كبير ار مررن الحنرران والحر

امبررو

والعطررا واهحمرواء امسررر

فهر لر ينشرأوا فرري أكنرراا مفرراع ف

أس ر ررية محم ر ررنه ول ر ر يمر ررروا بخب ر ررة اممومر ررة ويموقر ررع أن يكرررون لر ررذلك دور كبر ررر فررري نمر رروت ومشر رركيل اوان ر ر
شخصيامه .
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ولقررد لرروحظ أن امطفررال الررذين يعررانون مررن الحرمرران امبررو

لررديه مررأخر عررا فرري النمررو فرري اميررع الصررعد

الاس ررمية والحس ررية والحركي ررة والق ررو الذتني ررة واهنفعالي ررة رغر ر المغذي ررة الاي رردة والعناي ررة الص ررحية ( حا رراز
)2000
ومرن الاوانر

المري يمرأثر بهرا امطفرال المحرومرون مرن امبروين مردني مفهرو الرذاف لرديه ( low self-

 )conceptبمعنر ررع أن يمولر ررد لر ررديه إحسر ررا

بأنر رره ه قيمر ررة له ر ر فينظر رررون إلر ررع أنفسر رره نظ ر ررة سر ررلبية دونير ررة

فيحمقرونهررا وه ير ررون عنهررا ويسررود تررذم النظررة المشرراؤ واليررأ

وعررد المحاولررة لل رربط والسرريطرة علررع البيئررة

لمغيير واقع معين لذلك فان تؤهء امفرراد الرذين يمصرفون بمفهرو ذاف سرال

يعرانون مرن

رعا الثقرة برالنف

ومدني القدرة علع اهنااز فيشعرون بأنه عاازون سلبيون (السفاسفة .)2003
وتذا يمفق مع اهمااتاف النظرية المي يمبناتا روارز واريكسون وترورني وسرليفان وادلرر والرذين يعمقردون
أن مط رروير مفه ررو ال ررذاف اهيا ررابي ي ررأمي نميا ررة ش ررعور الطف ررل بامم رران النفس رري ف رري ظ ررل مف رراع ف أسر ررية قوي ررة
خصوصا مع الوالدين في مرحلة النمو المبكر فامسررة مسرات بصرورة كبيررة فري النمرو النفسري اهياابي(الردليمي
.)2004
كما منبثق مشكلة الدراسة الحالية من خ ل نمائج الدراساف العديدة المي أاريف علع فئرة امطفرال المحررومين
مرن امبروين والمري موصرلف إلرع نميارة مفادترا برأن ترذم الفئرة مرن امطفرال معراني مرن مردني مفهرو الرذاف كد ارسرة
(عبد ربه  )2000و (نبوية  )2000و ( الدومي  )2004وغيرتا.
وقررد ملم ر

الباح ر

المشرركلة مررن خ ر ل الد ارسررة اهسررمط عية المرري أا ارتررا لفئررة امطفررال المحرررومين مررن

امبوين بمركز رعاية الطفولة بالخوض ومن خ ل المقائه مدير مركرز رعايرة الطفولرة واثنمرين مرن امخصرائياف
في المركز ومن بعد الوقروا علرع بعرض الاوانر

الممعلقرة بمفهرو الرذاف لرد أطفرال المركرز مبلرورف المشركلة

أكثر في ذتن الباح .
كمررا ارراءف تررذم الد ارسررة اسررماابة لموصررياف بعررض الد ارسرراف السررابقة المرري اطلررع عليهررا الباح ر
الدراسة الصادرة من المكم

المنفيذ لمال

وزراء العمل والشؤون اهامماعية لدول مال

كمررا فرري

المعاون المي أا ارترا

حا رراز (  )2005وك ررذلك د ارس ررة لطف رري( )2000والغام ررد ( )2000الم رري أوص ررف اميعه ررا ب رررورة مهيئ ررة
المحرومين من امسر للحياة خارج المؤسسة اهامماعية بمنمية مفهو الرذاف الموابرة والرفرع مرن مسرمو دافعيرة
اهنااز لديه  .وتذا ما دفع الباح

إلع اهتمما بمشكلة الدراسة بشكل اكبر.
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باإل افة إلع أن فئة امطفال المحرومين من امبوين في سلطنة عمان فئة ل منل اهتمما الكافي مرن قبرل
البرراحثين فل ر مقررع يررد الباح ر

علررع أ د ارسررة علررع تررذم الفئررة وعلررع الرررغ مررن اتممررا الكثيررر مررن الد ارسرراف

امانبية باسم ارمياياف اإلرشاد باللع

والمي أكدف أتميمها وفاعليمها منذ القد في محسرين مفهرو الرذاف كد ارسرةا

 )1948) Axlineودراسة  )1974( Ankerودراسة.(1983( Mathew
إه إن تناك ندرة في اهسمفادة مرن اهسرمرامياياف المطبيقيرة للعر

فري بيئمنرا العربيرة بصرفة عامرة وبيئمنرا المحليرة

بصفة خاصة.
وقرد عمرد الباحر
( )1961أن اللع

فري تررذم الد ارسرة إلرع اسرمخدا اسرمرامياياف اإلرشرراد باللعر

يرر اينرروف Ginott

حير

يعمل علع محقيق الكثير من امتداا منها مقوية مفهو الذاف ومعزيز

بط الذاف.

وفي السياق نفسه ير عبد الهاد (  )2004أن الطفل بحااة إلع المخفيا من المخراوا والمرومراف السريئة
وبحااررة إلررع معررويض الررنقص والحرمرران سرواء كرران حرمانرا عاطفيررا أو ماديررا أو معبيريررا فيلارأ إلررع اللعر

ليسررمعيد

موازنا فقدم اراء المومر والحرمان.
وفري

روء نمرائج الد ارسراف المري سربق اإلشرارة إليهرا والموصرياف المري انبثقرف مشركلة ترذم الد ارسرة منهررا

وفرري ظرل نرردرة الد ارسرراف المرري مناولررف فئررة المحرررومين مررن امبرروين فرري السررلطنة أ ررا إلررع ذلررك النظررة السررلبية
للماممع نحو فئرة امطفرال المحررومين مرن امبروين كمرا يرر زترران ( )1999والمري مرؤثر سرلبا فري مكروين مفهرو
الذاف لد تؤهء امطفال كما مشكل ملك النظرة حائ دون انردماج ترؤهء امطفرال فري الماممرع كرل ذلرك حردا
بالباح

إلع اهعمقاد بواود مشكلة حقيقية مسمحق الدراسة واهتمما .

خصوصا وكما ير روارز  Rogerأن مفهو الذاف ثابف إلع حد كبير إه أنه يمكن مغييرم ومعديله محرف
ظروا الع ج النفسي المممركز حرول المسمرشرد الرذ يرر أن أف رل طريقرة إلحردا
أن يحد

المغييرر فري السرلوك تري

المغيير في مفهو الذاف(زتران .)1994

من تنا يطمح الباح

من خ ل تذم الدراسة إلع إحدا

تذا النو من المحسين في مفه الذاف لد امطفال

المحرررومين مررن امبرروين فرري سررلطنة عمرران ليصرربحوا أكثررر مقررب منفسرره ولرخررين ومررن ثر يقبلررون علررع الحيرراة
بشكل أف ل .
وبناء علع ما مقد محدد مشكلة الدراسة في اإلاابة علع المساؤل الماليا
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مررا مررد فاعليررة البرنررامج اإلرشرراد باللعر

فرري محسررين مفهررو الررذاف لررد امطفررال المحرررومين مررن امبرروين فرري

سلطنة عمان؟
وينبثق عن تذا السؤال امسئلة الفرعية انميةا
1ر ر تررل مواررد فررروق ذاف دهلررة إحصررائية بررين مموسررط درارراف أف رراد الماموعررة الماريبيررة ومموسررط درارراف أف رراد
الماموعة ال ابطة علع مقيا

مفهو الذاف قبل وبعد مقدي البرنامج اإلرشاد ؟

 2ر تررل مواررد فررروق ذاف دهلررة إحصررائية بررين مموسررط درارراف الررذكور ومموسررط درارراف اإلنررا
الماريبية في مقيا

مفهو الذاف في القيا

فرري الماموعررة

البعد ؟

3ر ر تررل مواررد فررروق ذاف دهلررة إحصررائية بررين مموسررط درارراف أف رراد الماموعررة الماريبيررة بعررد مطبيررق البرنررامج
اإلرشاد وبعد مرور فمرة الممابعة علع مقيا

مفهو الذاف؟

أهمية الدراسة ا
مكمن أتمية الدراسة الحالية فيما يأميا
ر ر ر إعررداد ب ررامج إرشررادية مسررمندة علررع أس ر

علميررة نظريررة لمحسررين مفهررو الررذاف لررد امطفررال المحرررومين مررن

امبوين لمعينه علع محقيق الموافق مع أنفسه ومع غيرت .
ر ر ممناول تذم الدراسة شريحة من امطفال ت من أكثر الشرائح حااة للدع والرعاية كما أوصع ديننا الحنيا.
ر ر قلة الدراساف المي مناولف مرحلة الطفولة بصفة عامة والمحرومين من امبوين بصفة خاصة فل مقع يد الباح
علع دراسة مناولف تذم الفئة في الماممع العماني و يأمرل الباحر

أن مكرون ترذم الد ارسرة إ رافة اديردة للمكمبرة

العمانية.
ر ر ر ر ا ر راءف تر ررذم الد ارسر ررة اسر ررماابة لنمر ررائج موصر ررية بعر ررض الد ارسر رراف مثر ررلا الشر رريخي( )2003ولطفر رري()2004
وحااز ( )2005حي

أامعف ملك الد ارساف علع

رورة مقدي برامج لمحسين مفهو الذاف لد ترذم الفئرة مرن

امطفال.
ر ر مسلط تذم الدراسة ال وء علع مكون أساسي للشخصية وتو مفهو الذاف باعمبارم محركا عاما للسلوك وأسا
دراسة الصحة النفسية.
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ر معممد تذم الدراسة علع اسمرامياياف اإلرشاد باللع

ول يمحصل الباح

علع دراسة من تذا النرو فري البيئرة

المحلية.

أهداف الدراسة:
ومعرفرة فاعليمره فري محسرين مفهرو الرذاف لرد

مهدا الدراسة الحالية إلع بناء برنرامج إرشراد امعري باللعر
امطفال المحرومين من امبوين بسلطنة عمان.
وينبثق من الهدا الرئي

امتداا الماليةا

ر ر المعرا علع مفهو الذاف لد المحرومين من امبوين نزهء مركز رعاية الطفولة.
ر ر بناء برنامج إرشاد امعي قائ علع اسمرامياياف اإلرشاد باللعر
نزهء مركز رعاية الطفولة وتي فئة في أم

لمنميرة مفهرو الرذاف لرد عينرة مرن امطفرال

الحااة إلع الرعاية النفسية.

ر ر الموصل إلع ماموعة من الموصياف المي معين العاملين في المؤسساف اإليوائية علرع محسرين أسرالي

المعامرل

مع امطفال لمحقيق نمائج أف ل مع تذم الفئة.

ـ فرضيات الدارسة:

سعف تذم الدراسة إلع اخمبار الفر ياف الماليةا

الفر ررية امولررعا مواررد فررروق ذاف دهلررة إحصررائية عنررد مسررمو دهلررة ( )α≤...0بررين مموسررط درارراف أف رراد
الماموعررة الماريبيررة ومموسررط درارراف أف رراد الماموعررة ال ررابطة عل رع مقيررا

معز للبرنامج اإلرشاد .

مفهررو الررذاف فرري القيررا

البعررد

الفر ررية الثانيررةا مواررد فررروق ذاف دهلررة إحصررائية عنررد مسررمو دهلررة ( )α≤...0بررين مموسررط درارراف الررذكور
ومموسررط درارراف اإلنررا

فرري الماموعررة الماريبيررة علرري مقيررا

مفهررو الررذاف فرري القيررا

البعررد معررز للبرنررامج

اإلرشاد .
الفر ية الثالثةا موارد فرروق دالرة إحصرائيا عنرد مسرمو دهلرة ( )α≤...0برين مموسرطي دراراف مفهرو الرذاف
للماموعة الماريبية علع قيا

الممابعة معز للبرنامج اإلرشاد .
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حدود الدراسة:
ر الحدود الزمنيةا اقمصرف تذم الدراسة علع امطفال نزهء مركز رعاية الطفولة لعا . 2011
ر ر الحدود المكانيةا مركز رعاية الطفولة بمحافظة مسقط في سلطنة عمان.
ر ر الحدود البشرريةا عينرة مرن امطفرال الرذكور واإلنرا

ممرن ممرراوم أعمرارت مرا برين (10ر ر  )14سرنة نرزهء مركرز

رعاية الطفولة بسلطنة عمان.

ـ مصطلحات الدراسةا
البرنامج اإلرشادي (:)Counseling Program
يمكررن معريررا البرنررامج اإلرشرراد بأنرره "ماموعررة مررن الخط رواف المحررددة والمنظم رة مسررمند فرري أساسررها علررع
نظريرراف وفنيرراف ومبررادا اإلرشرراد النفسرري ومم ررمن ماموعررة مررن المعلومرراف و الخب رراف والمهرراراف وامنشررطة
المخملفررة والمرري مقررد لألف رراد خ ر ل فم ررة زمنيررة محررددة بهرردا مسرراعدمه فرري معررديل سررلوكيامه واكسررابه مهرراراف
اديدة مؤد إلع محقيق الموافق النفسي"( .حسين .)2008
ويعرا الباح
المربوية وامسالي

البرنامج اإلرشاد إارائيا بأنه ماموعة من اإلاراءاف المنظمة وامنشطة الهادفة واملعا
واهسمرامياياف والخبراف المخططة بصورة علمية ومحددة بخطة زمنية ينفذتا المرشد علع

الماموعررة اإلرشررادية لمرردة شررهرين بواقررع السررمين كررل أسرربو مرردة كررل السررة مم رراوم مررا بررين ( )0. – 0.دقيقررة
والمكون من ( )10السة إرشادية بهدا مساعدة امطفال في رفع مسمو مفهو الذاف لديه .
مفهوم الذات (:)Self-concept
يمكرررن معرير ررا مفهرررو الرررذاف بأنررره "مكررروين معرفر رري مرررنظ موح ررد ومرررمعل للم رردركاف الشر ررعورية والمصر رروراف
والمعميماف الخاصة بالذاف يبلورم الفرد ويعمبرم معريفا نفسيا لذامه"( حامد زتران .)1994
ويعرفه الباح

إارائيا بأنه ا الدراة المي يحصرل عليهرا أفرراد العينرة علرع مقيرا

الدراسة.
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مفهرو الرذاف المسرمخد فري

اإلرشاد باللعب :يعرفه اللبابيد ( )1990بأنه عملياف دينامية معبر عن حاااف الفررد إلرع اهسرممما والسررور
واشرربا الميررل الفطررر للنشرراط والمرررويح كمررا يعبررر عررن نمررو شخصررية الفرررد الممكاملررة وتررو وسرريلة الطفررل للمعرررا
علع ذامه ويمهد عندم سبل بناء الذاف الممكاملة في ظل ظروا مزداد معقيدا ويزداد معها مكيفا.
األطفال المحرومون مـن األبـوين :فئرة امطفرال المحررومين مرن ام وام
المابع لو ازرة المنمية اهامماعية.
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نرزهء مركرز رعايرة الطفولرة برالخوض

الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

أوال :مفهوم الذات
ثانيا :اإلرشاد باللعب
ثالثا :الدراسات السابقة
ـ الدراسات التجريبية التي تناولت أهمية البرامج اإلرشادية
ـ الدراسات الوصفية التي تناولت مفهوم الذات عند المحرومين من األبوين.
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الفصل الثاني
أوالً :اإلطـار الـنظري

يمناول تذا الفصل اإلطار النظر في تذم الدراسة وأدبياف الدراسة فيما يمعلق بمفهو الذاف واإلرشاد
باللع .

أوال :مفهوم الذاتا
دلف الدراساف المي دارف حول مو و مفهو الذاف أنره يعمبرر حارر الزاويرة فري الشخصرية وأصربح مفهرو
الذاف انن ذا أتمية بالغة ويحمل ترذم اميرا مكانرا أساسريا فري الموايره واإلرشراد النفسري وفري اإلرشراد الممركرز
حول المسمرشد (زتران .)2005
ويمفررق البرراحثون علررع أن وظيفررة مفهررو الررذاف ترري العمررل علررع مماسررك وامسرراق الاوان ر

المخملفررة للشخصررية

واكسابها طابعا ممي از ( إبراتي .)1986
كما مبين أن مفهو الفررد عرن ذامره ذو مرأثير كبيرر فري كثيرر مرن اوانر

سرلوكه كمرا انره ممعلرق بشركل كبيرر

بحالمه العقلية وشخصيمه بشكل عا  .ويميل أولئك الذين يرون أنفسه علع أنه غير مرغوبين إلع السرلوك وفرق
تذم الصورة كما يميل أصحا
واقعية ويماه أصحا

المفهو غيرر الرواقعي عرن أنفسره إلرع المعامرل مرع الحيراة والنرا

المفهو الشاذ أو المنحرا عن أنفسه إلع السلوك بأسالي

بأسرالي

غيرر

منحرفة (أحمد .)2003

تعريف مفهوم الذاتSelf- concept Definition:
ظهرف معريفاف عديدة لمفهو الذاف وقا زتران( )2003بد ارسرة عردد كبيرر مرن ترذم المعريفراف واسرمخلص
أن مفهررو الررذاف تررو "مكرروين معرفرري مررنظ موحررد ومررمعل للمرردركاف الشررعورية والمطرروراف والمعميمرراف الخاصررة
بالذاف يبلورم الفرد ويعمبرم معريفا نفسيا لذامه".
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ويعرا أبو ااد( )2007مفهو الذاف بأنه "المامو الكلي إلدراكاف الفرد وتو صورة مركبة ومؤلفة مرن مفكيرر
الفرد عن نفسه وعن محصيله وخصائصه وصفامه الاسمية والعقلية والشخصية وامااتامه نحو نفسه ومفكيرم
بما يفكر به انخرون عنه وبما يف ل أن يكون عليه".
( )Williama Jamesأول من مناول مفهو الذاف بالمعريا حير

ويعد ولي ايم

عرفره " بأنره المامرو

الكلرري للخصررائص المرري يمملكهررا الفرررد ويم ررمن الاس ر والخصررائص والممي رزاف والقرردراف والطمرروم وامس ررة
والو ع في العمل وامصدقاء والكثير غير ذلك"( الغامد

.)56 2009

ويفرق سليمان ( )1999بين مصطلحي الذاف ومفهو الذاف .فالذاف تي ذلك الازء الذ نعيه عن أنفسنا
فري المسررمو الشررعور

أمررا مفهررو الرذاف فلنرره يشررير إلررع ملررك امفكررار واهمااتراف المرري ممكررون لرردينا حررول وعينررا

بأنفسنا.
أما أبو زيد ( )151 1987فيعرا مفهو الذاف بأنه "مركي

معرفري مرنظ موحرد ومرمعل لمردركاف الفررد

الواعية يم من اسمااباف الفرد نحو نفسه ككل ومقديرامه لذامه ووصرفه لهرا كمرا ترو كرائن حاليرا( الرذاف المدركرة
أو الواقعية) وكما يود أن يكون وكذلك كما يرام انخرون ( ذاف انخرين) وذلرك فري قطاعراف عامرة مرن المواقرا
اهامماعية واهنفعالية والمعرفية والامالية واهقمصادية".
ويعرفره امرل الليرل (  )1998أنره عبرارة عرن ماموعرة مرن المردركاف وامفكرار والصرور المري يكونهرا الفرررد
عن نفسه .أو بمعنع أكثر اخمصا ار فكرة الفرد عن نفسه ومقويمه لهذم الفكرة.
كمررا معرفرره الرروتيبي ( )2009بأنرره مامررل امفكررار وانراء المرري يكونهررا الفرررد عررن نفسرره نمياررة للخبرراف المرري
يمررر بهررا فرري حيامرره س رواء نمياررة احمكاكرره بامس ررة أو بررانخرين وقررد مكررون تررذم الفك ررة سررلبية أو اياابيررة بحس ر
العوامل المي مؤثر في مكوين الذاف لد الفرد .
ويعرفرره وه

هبررين( )Wallaceو بيرررف اررين ( )1981( )Bertمفهررو الررذاف علررع أنرره "ماموعررة مررن

الشعور والعملياف المأملية المي يسمدل عنها بواسطة سلوك ملحروظ أو ظراتر فهرو بمثابرة مقيري الشرخص لنفسره
ككل من حي

مظهرم وخلفيمه وأصوله وكذلك وسائله وامااتامه وشعورم حمع يبلر كرل ذلرك ذرومره حير

قوة مواهة لسلوكه".
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مصربح

كم ررا يع رررا االعل رري (  )31 2003مفه ررو ال ررذاف " بأن رره ذل ررك الك ررل الم ررنظ ال ررذ يم ررأثر بعوام ررل المنش ررئة
اهامماعية والذ يعمبر فه الفرد لها حار امسا

فيهرا والرذ يرنعك

بردورم علرع سرلوك الفررد وبرذلك مكرون

مدخ ف تذا الكل تي امفكار المي يحملها الفرد عن نفسه ومخراامه تي سلوكياف الفرد"
أمررا أدلررر فيررر ب رأن مفهررو الررذاف تررو " منظرري يحرردد للفرررد شخصرريمه وفرديمرره وتررذا المنظرري يفسررر خب رراف
الكائن الع و ويعطيها معناتا ( .دويدر )32 1992
ويعرفه الحربي ( )12 2003بأنه "ماموعة من الصفاف اهياابية والسلبية المي يعمقد الفرد أنه يمصا بهرا
وممشكل من خ ل المفاعل بين الفرد والبيئة المحيطة به"
كمررا يعرفرره برونررو( )Bruno,1986,p208بأنرره" مقيرري شررامل عررا للفرررد عررن شخصرريمه وتررو مسررممد مررن المقيرري
المو وعي عن طبيعة سلوكنا وبالمالي فأما أن يكون سلبيا أو إياابيا.
وير أبو سعد( )21 2004أن المقصود بمفهو الذاف تو "الصورة المي نكونها عن أنفسنا منذ الصغر وما
يرمبط بهذم الصورة من إحسا

بالر ا أو ما يسمع بمقدير الذاف".

بينما يصفه ويلمي ( )Whitley, 2008بأنه ماموعة من المااهف المي يفمررض برأن مررمبط بع رها بربعض
وبدرااف مخملفة.
أما سميوراف) )Stuat Sutherland, 1991,p. 394فيعرا مفهرو الرذاف بأنره "الطريقرة المري يرر بهرا الفررد
نفسه"
كمررا معرفرره سررعيد ( )2008بأنرره منظومررة مصرروراف الفرررد اماررام أفكررارم ومشرراعرم وسررلوك ومظه ررم الخرراراي
وطبيعة رؤية انخرين له وما يطمح أن يكونه في

وء انطباعامه عن واقعه.

ومن خ ل اسمقراء المعريفاف المي قدمها الباحثون لمفهو الرذاف نارد أنهرا مكراد مامرع علرع أن مفهرو الرذاف
محرك مه لشخصية الفرد وان تذا المفهو إما أن يكون مفهوما اياابيرا أو سرلبيا يمكرون مرن خر ل مفاعرل العرال
الداخلي للفرد مع المؤثراف الخاراية مكونا صورة عن ذامه ويعطيها معنا خاصا به.
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نظريات مفهوم الذاتا
نظرية الذاف عند ولي ايم
يعمبررر ولرري ارريم

()WilliamJames

نقطررة اهنمقررال بررين الطرررق القديمررة والحديثررة فرري د ارسررة الررذاف وينرراقش ولرري ارريم

الررذاف

محف ث ثة عناوين رئيسة وتيا
ر مكوناف الذاف.
ر مشاعر الذاف.
ر نشاط البح

عن الذاف.

وقد حدد أسلوبين لدراسة الذاف الذاف العارفة واعمبرتا ه قيمرة لهرا فري فهر السرلوك إذ تري مم رمن ماموعرة
من العملياف كالمفكير واإلدراك والمذكر أما الذاف كمو و وتي الذاف الماريبية العملية ومم منا
الذاف المادية ا وتي مم من اس الفرد وأسرمه وممملكامه.
الذاف اهامماعيةا ومم من واهة نظر انخرين نحو الفرد.
الذاف الروحية ا ومم من انفعاهف الفرد ورغبامه.
كما أ اا ايم

بعدا آخر يمس بالشمولية أطلرق عليره الرذاف المممردة ( )Refected selfويم رمن كرل مرا

يشمرك به الفرد مع انخرين كما ذكر ايم

أن لإلنسان من الرذواف بقردر الرذين يعرفونره مرن النرا

( الظراتر

 2010إبراتي .)2008
كما ممفق ملك النظرة مع ما ير العنز ( )2001من أن مفهو الرذاف لرد الفررد يخملرا براخم ا امشرخاص
الررذين يقررابله وبرراخم ا المواقررا المرري يمررر بهررا فرري حيامرره اليوميررة ولقررد أيررد قرروة تررذم النظ ررة عرردة د ارسرراف مثررل
دراسة فازيرو وزم ئه ) ) Faziet, 1981ودراسة شايكن وبالدوين (.)Chaiken& Baldwin,1981
وير البعض أن سينج وكومب ) )Snygg and Combsتما أو رح مرن يمثرل نظريرة الفكررة الذاميرة وكانرا
يريان أن ((كل السلوك)) _ب اسمثناء_ محدد بشكل كامل ووثيق الصلة بالماال الخاص بالظواتر للكائن الحي
أ إن الكيفية المي يمصرا بها الشخص ما تي إه نمياة إدراكه للموقا وادراكه لنفسه وه
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وبيرف(.)1981

ومررن أت ر المطرروراف الحديثررة فرري نظريررة الررذاف مررا قدمرره فرنررون( )Vernonحي ر

قس ر الررذاف إلررع أربع رة

مسموياف تي ا
ر الذاف اهامماعية أو العامةا المي يعر ها الفرد للمعارا والغرباء وامخصائيين النفسيين.
ر ر الرذاف الشرعورية الخاصرة ( )Conscious Private Selfكمرا يردركها الفررد عرادة ويعبرر عنهرا لفظيرا ويشرعر
بها وتذم يكشفها الفرد مصدقائه الحميمين فقط.
ر ر الذاف البصريرة ( )Insightfulالمري يمحقرق منهرا الفررد عرادة عنردما يو رع فري موقرا محليلري شرامل كمرا يحرد
في عملية اإلرشاد النفسي المممركز حول المسمرشد.
ر الذاف العميقة ( )Depth Selfالمي يموصل إلع صورمها عن طريق المحليل النفسي( الظاتر .)2010
وتر رذا يمف ررق م ررع م ررا ذتر ر

إلي رره ويلم ررر ( )Walter,1976حير ر

قسر ر ال ررذاف إل ررع مس ررموياف فرعي ررة وت رري ال ررذاف

اهامماعية العامة ث الذاف الشعورية الخاصة وتذم ممكون من الذاف ث الذاف البعيدة ث مأمي الذاف المكبومة.
ويشربه كرولي ) (Cooleyإدراكامنرا عرن كيفيرة رؤيرة انخررين لنرا بالرذاف المنعكسرة Looking glass self
إ مفهو الذاف كما ينعك

من انخرين عنها وقد اسمخد ميلر  Millerمصطلح الهوية الذاميرة العامرة للمعبيرر

عن إدراك الفرد لمظهرم بالنسبة لاماعة خاصة وتو ما يقابل مصطلح الذاف عند كولي (.زتران )2003
مفهوم الذات عند روجرز ()Rogers
إن مفهو الذاف يشكل اانبا رئيسا في نظرية "روارز" ومقو تذم النظرية علع المصوراف الماليةا
ر ر الك ررائن الع ررو Organismا ويش ررمل امي ررع الاوانر ر

الاس ررمية واهنفعالي ررة والعقلي ررة للف رررد أ الف رررد بكليم رره.

(السفاسفة )2003
ر ر الماررال الظرراتر Phenomenalا ويشررمل اميررع الخب رراف المرري حرردثف للفرررد أو حصررل عليهررا .كمررا مم ررمن
اإلطار المراعي للفرد.
ر الذاف  Selfتي الازء المممايز في الماال الظاتر ممكون من اإلدراكاف والقي الشعورية بالنسبة لألنا و مير
الممكل واهسمبصار والقي المي يكونها الفرد عن نفسه (.الكناني والكندر
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.)2002

ويررر روارررز أن الررذاف ترري كينونررة الفرررد ومنمررو ومنفصررل عررن ماررال الفرررد اإلد اركرري ومشررمل الررذاف المدركررة
والذاف اهامماعية والذاف المثالية .ومن خصائص الذاف عند روارز.
ر منمو من مفاعل الكائن مع البيئة
ر قد مممص قي انخرين ومدركها بطريقة ه شعورية
ر منز الذاف إلع اهمساق
ر قد ممغير الذاف نمياة للن ج والمعل
ر يسلك الكائن بأسالي

ممسق مع الذاف( أحمد )2003

وقد حدد روارز وماسلو وكومب
ر إدراك مناس

وكيلي سماف رئيسة للفرد الذ يحقق ذامه حي

يكون لها

للذاف.

ر يمعامل مع الحقيقة بسهولة ويمقبلها.
ر له رغبة في أن يكون ازءا من عملية المغيير.
ر مهم بالدفا عن اممر الراتن ( موق وعبا

.)1981

وقررد كرران روارررز يعمقررد أن الرردافع امساسرري عنررد اإلنسرران تررو محقيررق الررذاف كمررا أن الاررذور امساسررية لطبيعررة
اإلنسرران ترري إياابيررة فرري امصررل وأن اإلنسرران كررائن ااممرراعي طمرروم منطقرري ق رادر علررع الررمحك بواررودم
وموايه ذامه .ويركز روارز علع ع قة الطفل بأمه من تذم الع قرة مرؤثر فري شرعور الطفرل بذامره ومبعرا لرذلك
ف ررلن اهتمم ررا اهيا ررابي بالطف ررل م ررن قب ررل أم رره وحبه ررا غي ررر المش ررروط ل رره ي ررؤد إل ررع محقي ررق ذام رره وب ررذلك منش ررأ
الشخصية السوية للطفل ويمحقق له الموافق)Patterson, 1986: 480( .
وبصفة عامة يركز روارز علع الدور الذ ملعبه الع قاف الشخصية بين امفراد فري مكروين مفهرو الرذاف
اهياابي أو السلبي لد الفرد (.)De Vos& Low, 2009
مفهو الذاف عند ماسلو ))Maslow
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يعمبر ماسرلو مرن أتر مرن محرد

عرن الرذاف حير

حردد ترر الحااراف  Hierarch of needsوالشركل المرالي

يو ح الحاااف عند ماسلو.
ومرمبط ترذم الحااراف بدافعيرة لمحقيقهرا والمسرموياف امربعرة امولرع تري المعبررة عرن الحااراف حير

يرؤد عرد

محقيقها واشباعها إلع خلل وقلق يدفع بالشخص إلع محاولة إشباعها هسمعادة الموازن.
أما المسمو امعلع وتو محقيق الذاف فيمثل أعلع مسموياف الن ج والنمو واإلحسا

الحااة
إلع محقيق الذاف
الحااة للمعرفة والفه
الحااة إلع مقدير الذاف
الحااة إلع الح

واهنمماء

الحااة إلع اممان
الحاااف الفسيولواية

شكل ( )1يوضح هرم الحاجات عند ماسلو ( الختاتنة)215 ،2010 ،
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بالواود(.محمد )2008

ومرمبط الحاااف السابقة بدافعية لمحقيقها والمسموياف امربعرة امولرع تري المعبررة عرن الحااراف حير

يرؤد

عررد إشررباعها إلررع خلررل وقلررق يرردفع بالشررخص إلررع محاولررة إشررباعها هسررمعادة الموازن.أمررا المسررمو امعلررع وتررو
محقيق الذاف فيمثل أعلع مسموياف الن ج والنمو واإلحسا

بالواود (محمد .)2008

تكون مفهوم الذات ا
إذا نظرنا إلع انراء امولع في مكوين الذاف ناداتا أنها مؤكد طبيعمها اهامماعية فبينما كل اهمااتراف
منشؤتا الخبرة اهامماعية ناد أن امااتاف الذاف ينظر إليها علع أنها نماج للمفاعل اهامماعي بصفة خاصة
وذلرك من نظريراف نمرو الرذاف مركرز علرع إدراك الفررد لكيفيرة رؤيرة انخررين لره ف ر عرن اتممرا ترذم النظريراف
بامسررلو الررذ يقررارن الفرررد برره أفكررارم عررن نفسرره بامنمرراط اهامماعيررة المواررودة مررع الموقعرراف المرري يعمقررد أنهررا
موا ررودة م ررع الن ررا

انخر ررين (.س رريكورد وباكم رران  )1964 &BeckmanSecordالمش ررار إلي رره ف رري ( زتر رران

)2003
كمر ر ر ررا يؤير ر ر ررد الر ر ر رردور اهاممر ر ر رراعي فر ر ر رري نمر ر ر ررو مفهر ر ر ررو الر ر ر ررذاف الكثير ر ر ررر مر ر ر ررن الد ارسر ر ر رراف منهر ر ر ررا د ارسر ر ر ررة
كررومب  )1969(Coombsحير

أو ررحف أن المفاعررل اهاممرراعي السررلي والع قررة اهامماعيررة النااحررة معررزز

الفكرة السليمة الايدة عن مفهو الذاف والعك
كما ملع

صحيح( زتران .)2003

المقارنة دو ار كبي ار في مفهو الذاف لد الفرد فلذا تو قارن نفسه باماعة من امفراد أقل منره يزيرد

من قيممها أو باماعة أعلع منه شأنا فيقل من قيممها ويؤيد ذلك دراسة ماريبية قا بها ( Morse &Gergen,
 )1970المشار إليها في(العنز

.)2001

ويررر كيلرري  )1995( Killyأن المعاملررة الدافئررة المرري يملقاتررا الطفررل مررن والديرره لهررا دور كبيررر فرري مكرروين مفهررو
ذاف اياابي لد الطفل ويمعاظ مقدير الطفرل لذامره عنردما يردرك أن انخررين ينظررون إليره نظررة اياابيرة .بينمرا
يمولرد مفهررو ذامرري سرلبي لررد الطفررل عنردما يعرريش فرري وسررط م رطر ارفررض لرره غيرر مهررم بمشرراعرم ورغبامرره
والشكل( )2يو ح العوامل المؤثرة في نمو مفهو الذاف.
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جماعات
الكبار

الدين

النماااااااااااااااو
البيولوجي

جماعة
الرفاق

الحالاااااااااااااااااة
الجسمية

العوامل المؤثرة في
نمو مفهوم الذات

االتجاهات
نحو الكبار

األدوار
االجتماعية

الذات
المثالية

توقعاااااااااات
الوالدين

األدوار
االجتماعية

شكل( )2يوضح العوامل المؤثرة في نمو مفهوم الذات.
ورأف الكثير من الدراساف الحديثة في عل النف

اهاممراعي ونمرو الطفرل أن الرذاف تري نمراج عمليرة طويلرة

فكل ماار الفرد في ع قامه بامشرياء وامشرخاص والاماعراف والقري اميعهرا مسره فري نمرو الرذاف لرد الفررد .
19

فالذاف ليسف فطرية وانما منمو بم ي الزمن فالطفل يولد ولي

لديه أ فكرة وا حة ممبلورة عن نفسه وتو ما

سررمام بياارره ( (( ) piagetال ممررايز المطلررق)) كمررا يوافررق علمرراء نفر

الاشررطلف علررع أن الطفررل فرري بدايمرره ه

يملك طر ار از نفسريا مممير از يمكرن أن يسرمع ذاف ويصرل إدراك الرذاف إلرع درارة مرن الو روم عنردما يصرل الطفرل
إلع سن الثالثة ( أبو زيد  2008ديما

.)2002

ومر ررر تيرلر رروك أن مفهر ررو الر ررذاف ينمر ررو عبر ررر الم ارحر ررل العمرير ررة المخملفر ررة وذلر ررك بنمر ررو اسر ررمعداداف الطفر ررل
وخصائصه العامة وكلما مقد الطفل في العمر أصبح أكثر وعيا وادراكا)Hurlock, 1968, 128( .
إن اإلنسان في مرحلة الطفولة يكون أكثر قابليرة من يمرأثر برانخرين كمرا أن شخصريمه مكرون أكثرر قابليرة
لإليحاء واهسمهواء بفعل العوامل البيئية وكلما زاد عمر اإلنسان زادف قدرمه علع المغييرر فري ذامره وقلرف فرصرة
انخ ررين علررع مغيي ررم لررذا فمرحلررة الطفولررة ترري المرحلررة امنس ر
ذلك.

21

إلحرردا

المغييررر فرري الررذاف والشرركل ( )3يو ررح

القدرة علع المغيير
100
90
( )

80
70
60
50
40
30

(أ)

20
10
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

عمر اإلنسان
(أ) يو ح مع مقد العمر ممناقص قدرة انخرين علع مغيير الفرد
( ) يو ح مع المقد في العمر يزداد قدرة الفرد علع المغيير في ذامه
شكل ( )3يوضع العالقة بين عمر الفرد وقدرته على التغيير في نفسه وقدرة اآلخرين على التغيير في
الفرد(.الرشيدي ،1995 ،ص)19

أما بمسي  )1996( Betsyفير بأن مفهو الذاف ينمو ويمطور عبر مراحل نمو اإلنسان وأن تناك ماموعة
من العوامل ماعل الطفل ينظر إلع نفسه نظرة اياابيرة مثرلا مقبرل انخررين لره والثقرة والحر
21

واحساسره بقيممره

عنررد انخ ررين وحسررن الخلررق واهسررمق لية ومقبلرره لنفسرره والمعاملررة اهياابيررة الخاصررة لرره أمررا العوامررل المرري
ماعلرره ينظررر إلررع ذامرره نظررة سررلبية فهرريا رف رره مررن قبررل انخررين واإلحسررا
باممان وعد شعورم بح

بررالعاز والشررك وعررد الشررعور

انخرين له وعد ارمياحه له بل ومعامله السيء.

أهمية مفهوم الذات
أظهررف الكثيررر مرن الد ارسرراف الميدانيرة أن لمفهررو الررذاف ع قرة طرديررة وا رحة مررع الموافرق النفسرري والصررحة
النفسررية كمررا مبررين فرري ماررال الصررحة النفسررية أن عررد مقبررل الررذاف أو رف ررها يررؤد إلررع اه ررط ار النفسرري
والص ار والقلق ومشير بعض الدراساف إلع أن العصابيين يمسمون بعد اهنساا مع الذاف(الشيخي .)2003
كما أشارف دراسة  (1983) Rivaإلع أن تناك ع قة بين مفهو الذاف وموكيد الذاف حي

يؤثر كل منهما

فرري انخ ررين فررالفرد الررذ يمبنررع مفهومررا اياابيررا عررن نفسرره تررو فرري العررادة يموقررع أن يكررون مؤكرردا لذامرره وبالمررالي
سيعينه ذلك في محسين ع قامه مع انخرين.
ويؤكد  (1980) Dauwالدور المه لمفهو الذاف في حياة الفرد وير أن مدني مفهو الذاف بدراة كبيرة ياعل
الفرد معاقا من الناحية النفسية.
ويقررول عررال الررنف

الشررهير " كررارل اوسررماا يررونج" المشررار إليرره فرري ( الرشرريد

للشخصية ليسف مركز الدائرة فحس

 )1999برران الررذاف بالنسرربة

وانما تي أي ا محيطها فالذاف مركز تذا الكل وتي الصريغة اإلاماليرة

للشخصررية ويررر أن الررذاف ترري أكبررر معبيررر عررن الفرررد وباعمبارتررا مركررز الشخصررية فرران الرروعي بالررذاف يحقررق
الوحدة واهمساق بين مكوناف شخصية الفرد ويرذكر العنرز ) )2001أن تنراك حقيقمرين مهممرين امولرع تري أن
مفهو الذاف يمكون من ك تائل مرن المعلومراف واهعمقراداف الخاصرة بالرذاف وان ترذم المعلومراف واهعمقراداف
ممثلررة عقليررا وه يمكررن اسررمرااعها أو الرروعي بهررا اميعهرا فرري لحظررة زمنيررة معينررة وانمررا يبنرري الفرررد مصررورم بذامرره
حس

ممطلباف الموقا وحس

أتدافه فمن أت خصائص مفهرو الرذاف تري الطواعيرة  malleabilityوالمنرو

 .diversityوالحقيقة الثانية تي انه يمكن أن يكون تناك مناقض بين اعمقاداف ومعلوماف الذاف وه يوثر تذا
المناقض علع ق ارراف الفرد اللحظية منه ه يعيها أساسا.
كمررا يررؤثر مفهررو الررذاف علررع مسررمو المحصرريل الد ارسرري و أشررار كررل مررن كراوليوميريررف )Crawley and
 )Merritt, 1996إلع أن أكثر مرن  %25مرن الم ميرذ الممرأخرين د ارسريا يعرز إلرع الاوانر
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اهنفعاليرة المممثلرة

في مفهو الذاف ومقدير الذاف .وتذا يمفق مع ما مشير إليه دراسة كرورش وشرارير ()Curtis & sharer,1981
المشرار إليره فرري اراد ا ( )2000مررن أن محسرين مفهررو الرذاف يرؤد إلررع رفرع مسررمو المعلري لررد الطلبرة فرري
المااهف المعرفية والمفاتي العقلية.

خصائص مفهوم الذاتا
م محديد سبع خصائص أساسية لمفهو الذاف تي ا
1ر مفهو الذاف منظ

Organized

ويقصد به إدراك الفررد لذامره مرن خر ل الخبرراف الممنوعرة المري مرزودم بالمعلومراف ويقرو الفررد بلعادمهرا ومنظيمهرا
حي

يصوغها ويصنفها وفقا لثقافمه الخاصة.

 2ر مفهو الذاف ممعدد الاوان

Multifaceted

ويقصررد برره مصررنيا الخب رراف المرري يمررر بهررا الفرررد إلررع فئرراف فقررد مكررون تررذم المصررنيفاف فرري مارراهف المدرسررة
والااذبية الاسمية والقدرة العقلية.
 3ر مفهو الذاف ترمي

Hierarchical

مشكل الذاف ترما قاعدمه الخبراف المي يمر بها الفرد في مواقا خاصة وقممه مفهو الذاف العا .
 4ر مفهو الذاف ثابف  Stablويقصد به الثباف النسبي وبخاصة في قمة الهر .
(سعيد )2008
 5ر مفهو الذاف نمائي

Developmental

 6ر مفهو الذاف مقييمي

Evaluative

مفهررو الررذاف ذو طبيعررة مقيميرره وتررذا ه يعنرري فقررط أن الفرررد يطررور وصررفه لذامرره فرري موقررا معررين وانمررا يكررون
كذلك مقيما لذامه في ملك المواقا وقد مصدر المقييماف للذاف باإلشارة إلع معايير مطلقة كالمقارنة مع المثالية
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أو يمكنه أن يعدد مقييمامه باإلشارة إلرع معرايير نسربية كالمقارنرة مرع الرزم ء أو اإلشرارة إلرع مقييمراف مدركرة قرا
بها انخرون ومخملا أتمية ودراة البعد المقييمي مبعا هخم ا امفراد والمواقا( أبو اادو .)2007
7ر مفهو الذاف فارقي Differential
ممايز برين المفراتي المري يوارد بينهرا ارمبراط نظرر فمرث مفهرو الرذاف الاسرمية مررمبط بمفهرو
ا
بمعنع أن تناك
المظهر العا أكثر من ارمباطه بمفهو اهمااتاف ومفهرو القردرة العقليرة يفمررض أن يررمبط بالمحصريل امكراديمي
أكثر من ارمباطه بالمواقا اهامماعية( الظاتر .)2010

أنواع مفهوم الذات:
مفهو الذاف اإلياابيا
يعمقد روارز أن نمو مفهو الذاف اهيارابي لرد الطفرل يعممرد علرع المقردير الموار
يعني إظهار المقبل للطفل علع ع مه وبغض النظر عن سلوكيامه حي
لذامه .والطفل الذ يمممع بمفهو ذاف موا

غيرر المشرروط والرذ

يشعر الطفل بمقبله ممرا ياعلره ممقرب

لذامه يميل إلع السلوك عبر الصورة الذامية المي يكونها عن نفسه

اسميا وعقليا وعاطفيرا واامماعيرا وعبرر إدراكامره السرليمة هناا ازمره وطموحامره إلرع أن يسرعع لمحقيرق أقصرع مرا
مميح له ملك الذاف من إمكاناف ( الحربي .)2003
مفهو الذاف السلبيا
يظهر مفهو الذاف السلبي في نمطينا
امولا يشير إلع سوء المكيا حي

ه يكون لد الفرد إحسا

بثباف الذاف إذ ه يمعررا علرع مرواطن ال رعا

والقوة لديه.
الثانيا يمصا بالثباف والمنظي ويقراو المغييرر وقرد يظهرر ذلرك مرن أسرلو حديثره أو مصررفامه الخاصرة أو مرن
خ ل المعبير عن مشاعرم ماام نفسه وانخرين (.زيد )2008
ر مفهو الذاف الخاص ()Private Self- concept
ير ررر زت ر رران ) )2003أن مفهر ررو الر ررذاف الخر رراص يخر ررمص بالر ررذاف الخاصر ررة أ الار ررزء الشر ررعور السر ررر
الشخصي ادا أو (( العوراء)) من خبراف الذاف والذ يقع بين المنطقة الحدية بين الشعور وال شعور.
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أبعاد مفهوم الذات
مواررد أبعرراد مخملفررة لمفهررو الررذاف وقررد ركررزف تررذم الد ارسررة علررع امبعرراد الماليررة باعمبارتررا امت ر فرري مشرركيل
مفهو الذاف العا كما ير امشول( )1801ا
 1ر الررذاف النفسررية ا ويقصررد بهررا مفهررو الفرررد عررن ذامرره النفسررية والمرري ممكررون مررن خر ل إد اركرره لمشرراعرم وعواطفرره
وأحاسيسه وانفعاهمه الخاصة ودراة ثقمه أو عد ثقمه بنفسه( .غان .)2003
2ر الذاف الاسمية ا ير امشول ( )1984أن الذاف الاسمية مشير إلع مفهو الفرد عن مظهرم الاسمي وتيئمره
العامة ودراة اقمناعه بما تو عليه من خصائص اسمية.
 3ر الرذاف اهامماعيرة ا معكر

إدراك الرذاف فري ع قمهررا برانخرين حير

معكر

إحسرا

الفررد بم ءممره وقيممرره

في مفاعله مع انخرين بواه عا  ( .كامل شحامه .)2002

ثانيا :اإلرشاد باللعب
ممهيد
أشارف (( امفاقية حقوق الطفل)) الصادرة من امم الممحدة إلع أحقية كل طفل في اللع

والمرفيه نظ ار لمرا

لذلك من أتمية بالغة في محقيرق ن رج الطفرل ومطرورم فريمكن للطفرل أن يبقرع علرع قيرد الحيراة بردون لعر
يصع

ولكرن

أن يمطور(الخرز .)2007
إن الع ج باللع

قد يفوق سائر الع ااف امخر لألطفال ولعل سر تذا المفوق كون أن اللع

يمثل في

تذا النمط من الع ج الهدا والغاية وامسلو (أبو زيد .)2008
كمررا أن ممارسررة اللع ر

م رؤثر علررع نحررو اياررابي ومباشررر فرري رفررع مسررمو مفهررو الررذاف لررد امطفررال وذلررك مررن

خ ل المساعدة في النمو اهنفعالي عن طريق المساندة اهنفعالية ونمو الع قاف العاطفية في مواقا ه ممام في
غيرتا من الاماعاف كما يميح اللع

فرصة للنمو الاسرمي والعقلري واهنفعرالي .وبرذلك فرلن اللعر

يرفرع مسرمو

مفهو الذاف في مخملا اوانبه( صوالحة .)2007
ومن خ ل دراسة  (1983( Mathewsموصل إلع نمياة مفادتا بأن البرامج المي مسمخد اللع
ايدة لمنمية مفهو الذاف عند امطفال.
25

معد وسيلة

كما موصلف دراسة أنكر  (1974) Ankerفي دراسة قا بها علع ماموعة مرن أطفرال الريراض أن البررامج
المواهررة مررن اان ر
اان ر

الطفررل أو ب ررامج الموايرره الررذامي والمبنيررة علررع أسررلو اللع ر

الملقررائي والمرردخل المباشررر مررن

الطفررل وبرردون موايرره أو مرردخل مباشررر مررن المعلمررة معمررل علررع مكرروين مفهررو إياررابي سررو نحررو الررذاف

ومساعد في منمية شخصية الطفل وابراز معالمها ككل.
مفهوم اإلرشاد باللعب :
يررذكر بلارينرري) (Pelligriniالمشررار إليرره فرري خليررل)" )2002بأننررا كلنررا مقريبررا يمكننررا أن نمصررور مررا تررو
المقصود بكلمة اللع
إن اإلرشاد باللع
علررع اللع ر

وقد ه نمصور أن تناك صعوبة حقيقية في معريا تذم الكلمة"
( )Play Counselingمفهرو يشرير إلرع اهسرمخدا المرنظ لنمروذج نظرر لفنيراف مقرو

مررن قبررل المسمرشررد وذلررك بهرردا اهسررمفادة مررن م ازيررا وقرروة اللع ر

فرري مسرراعدة امطفررال علررع النمررو

والمطور إلع أقصع ما مسمح به إمكانيامه)Green,2005 P:9( .
ويع رررا بيااي رره) )Piagetاللعر ر

عل ررع أن رره عملي ررة ممثي ررل ( (Assimilationأو معلر ر معم ررل عل ررع محوي ررل

المعلوم رراف الر رواردة ل ررم ئ حاا رراف الف رررد فاللعر ر

والمقليرررد والمحاك رراة ا ررزء ه يمار ر أز م ررن عملي ررة النم رراء العقلررري

والذكاء(الهنداو .)2002
ويعرفرره عثمرران ( )352 2007بأنرره "سررلوك يمارسرره الفرررد برردون غايرراف ماديررة مسرربقة وتررو مررن السررماف
المميزة للطفولة كما انه من أت وسائل الطفل في مفهمه للعال من حوله".
وبعرفرره "اررود" ( )goodبأنرره نشرراط حررر موارره ( )directedأو غيررر موارره( ) freeيقررو برره الطفررل مررن أاررل
محقيق ممعة المسلية وتذا بدورم ينمي القدراف العقلية والنفسية والاسدية والوادانية(عبد الهاد .)2004
ومن أت المعريفاف المحليلية النفسية المي قدمها وينيكوف  )1988( Winnicotteالذ أشار إلع أن اللع
الشكل الاوتر للمواصل بالنسبة للطفل حي

تو

أنه خبرة ملقائية مسممدة من الحياة.

كما يعرفه اللبابيد ) )1990بأنه عملياف دينامية معبر عن حااراف الفررد إلرع اهسرممما والسررور واشربا
الميل الفطر للنشاط والمرويح كما يعبر عن نمرو شخصرية الفررد الممكاملرة وترو وسريلة الطفرل للمعررا علرع ذامره
ويمهررد عنرردم سرربل بنرراء الررذاف الممكاملررة فرري ظررل ظررروا مررزداد معقيرردا ويررزداد معهررا مكيفا.أمررا قررامو
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علر الررنف

بأنه " نشاط يقو به البشر بصورة فردية أو اماعية لغرض اهسرممما دون غررض آخرر" (الحيلرة

فيعرا اللع
)33 2007

برأن تنرراك مباينرا بررين آراء العلمراء فري معريررا مفهرو اللعر

ومرن خر ل المعريفرراف السرابقة يررر الباحر

واذا

ممعنررا فرري تررذم المعريفرراف ناررد أن بينهررا قواس ر مشررمركة وترري الحركررة والنشرراط والحريررة والممعررة ومحقيررق النمرراء
ومامررل القررول إن اإلرشرراد اللعر

نشرراط ملقررائي حررر موارره أو غيررر موارره يشررممل علررع الحركررة ويمررار فرديررا أو

اماعيا ويسمغل طاقة الاس الحركية والذتنية وتو يمماز بالخفة والسرعة ويال

الممعة هرمباطره بردوافع اللعر

الداخليررة ومررن خ لرره يممثررل الفرررد المعلومرراف ومصرربح اررزءا مررن شخصرريمه فينمررو ويمطررور بشرركل ممكامررل اسررميا
وعقليا واامماعيا دون أن يكون ذلك مقصودا بالنسبة لمن يمارسه.

سمات اللعب:
ال ع
هد
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استك
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داف ال ع
ف ر
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ل يا
وادرا
مال عاهيم ا

يمار
دون تع

م ت ال ع

ن ا
فرد و
جماعي

حيا
است
اقة
حركية

است
ال اقة
الذهنية

ال ة
والسرعة

ي تم
ع
المتعة
والبت ية

ي
ل وانين
وقواعد
عم ية
تمثي

متسق

ال داف
ير
االستمتا

ال ع
حر ال
قسر في
ال يمكن
التنب ب

شكل( )4يوضح سمات اللعب(البابيدي1990،؛مردان2004 ،؛ صوالحة2004 ،؛ شحاتة)2007،
من خ ل اسمقراء بعض امدبياف المي مناولف سماف اللع
إامالها في الشكل( )4ومنها نسمنمج بان اللع

نسمخلص بان تناك الكثير من السماف يمكن

له سماف خاصة مميزم عن غيرم من امنشطة امخر .
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أهمية اللعب:
يقو اإلرشاد بالع

علع فكرة أساسية مفادتا بأن لع

ورغباف ه شعورية مكبومة ومن خ ل اللع
ويمميز الع ج باللع
عن الذاف ف

أو معبيرر عرن محمويراف ودوافرع

الطفل ما تو إه انعكا

يقو الطفل بالكشا عن تذم المحموياف المكبومة( حسين .)2004

باحموائه علع عنصر الممعة ) )funكمرا يمثرل اللغرة المنطوقرة وغيرر المنطوقرة للمعبيرر

عن دورم في محسين قي امطفال ومعديل امااتامه السالبة ( .أبو زيد )2008

وأكرردف فراينيررا أكسررلين  (1948) Axlineالمشررار إليهررا فرري (شررحامه  )2008أتميررة اإلرشرراد باللع ر

ودورم

فرري منرراقص الشررعور السررلبي وم ازيررد الشررعور اإلياررابي نحررو الررذاف ونحررو انخ ررين مررن خ ر ل الالسرراف اإلرشررادية
وأكدف أن الطفل يمحول إلع فرد أكثر موافقا منره مرن خر ل الالسراف اإلرشرادية يمحررر مرن القيرود ويكرون أكثرر
ملقائي ررة كم ررا ممث ررل مل ررك الالس رراف ما رراه واس ررعا للمعبي ررر ع ررن اهنفع رراهف وهكمش رراا الع ق رراف ووص ررا الخبر رراف
وللمعبي ررر ع ررن المش رراعر ومحقي ررق ال ررذاف وت ررذا يمف ررق م ررع م ررا ذتر ر
السرريد( )2003حي ر
حارة اللع

يررر أن اللع ر

إلي رره موس ررماك

( )1990المش ررار إلي رره ف رري

يمرريح فرصررة مكرروين ع قررة فرري موقررا مكررون فيرره الحرردود أكثررر امسرراعا ففرري

يسمطيع امطفال أن يعيشوا مشاعرت وأحاسيسه وأن يعبروا عنها بصرورة كاملرة فهر تنرا أحررار فري

أن يسمكشفوا مشاعرت وامااتامه أيا كانف.
ومن خ ل اإلرشاد باللع

يسمطيع الطفل أن يمار أدوا ار ممعددة محاكي ملك امدوار في الحياة العادية مما

يسررمح لرره بزيررادة فهمرره لذامرره بشرركل واقعرري حيررف أنرره مررن المموقررع لكررل شررخص أن يقررو بررأدوار فرري الماممررع مررن
خ لها ينشأ ص ار بين الذاف وتذم امدوار .ولع
لع

امدوار من شرأنه أن يقرو ويردع أنرا الفررد وكلمرا معلر الطفرل

المزيد من امدوار كان قاد ار علرع حرل مرا يعمررض لره مرن مشرك ف ( .عبرد السرمار  )1993كمرا موصرل

 (1983( Mathewsمررن خ ر ل د ارسررمه إلررع نمياررة مفادتررا ب رأن الب ررامج المرري مسررمخد اللع ر

معررد وسرريلة ايرردة

لمنمية مفهو الذاف عند امطفال.

اللعب والنمو االجتماعي:
مذكر نظرية النمو اهامماعي  Social Developmentأنه حمع يلع

امطفال لعبا اامماعيا ه بد أن

يعمل امطفال مع بع ه البعض ويشاركوا في امفكار وامدواف ويمناوبوا امدوار لذا كان اللع
الفرصة لمنمية الكثير من المهاراف ومنها المهاراف اهامماعية( .شحامه .)2002
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الاماعي يميح

ويسه اللع
أنواعه يكس

بدور كبير في نمو الرذاف اهامماعيرة لرد امطفرال فاللعر

الامراعي المعراوني علرع اخرم ا

امااتاف اامماعية نحو مقدير انخرين ومقدير أدوارت والمعاون معه في حل المشرك ف المري قرد
صداقاف اديدة كما يمعل كيا يبنري ع قراف اامماعيرة مرع انخررين والمعررا علرع نمراذج

موااهه واكمسا

س ررلوكية اامماعي ررة واحمر ر ار القر روانين والمكي ررا م ررع الاماع ررة وقب ررول انخر ررين ف رري إط ررار الفري ررق وحس ررن المفاع ررل
والمواصررل مررع انخ ررين كمررا يمرريح فرصررة للطفررل هخمبررار شخصرريمه مررن خ ر ل مررا يمرروفر مررن مواقررا ومررن خ ر ل
مقارنة نفسه بانخرين كما يبعدم عرن الذاميرة والممركرز حرول الرذاف وامنانيرة وياعلره ينصرهر فري بومقرة الاماعرة
فيعمرا بواود انخرين ويأخذ ب رائه وأفكارت ( صوالحة .)2007

اللعب والنمو االنفعالي:
بشرركل كبيررر فرري النم رو اهنفعررالي للطفررل وذلررك مررن خ ر ل مررا مقررو برره املعررا

قررد يرروثر اللع ر

مررن محريررر

الطاقراف اهنفعاليرة المكبومرة (  ( Out let for pent-up Emotional Energyلرد الطفرل بف رل إسرقاطها
علع أشياء من الواقرع فهرو يرمخلص برذلك مرن المرومر واإلحبراط وعرد اممرن والعردوان والخروا والحيررة واهرمبراك
وبعد أن مظهر تذم المشاعر ومطفو علع السطح ممكشرا للطفرل فيمعررا عليهرا ويواههرا ويرمعل أن ي ربطها أو
يمخلع عنها .كما إنها مشبع حاااف الطفل المحرومة فيشعر الطفل بالر ا والراحة( عثمان .)2007
كما يسه اللع

في مطوير المظاتر اهياابية حي

يهيئ الماهيزاف النفسية المناسبة حيال نموم العراطفي

واهنفعررالي فمنمررو اهسررمااباف الخاصررة بالممررايز اهنفعررالي مررن اهسررمااباف الاسررمية إلررع اهسررمااباف اللفظيررة
ومصرربح تررذم اهسررمااباف أقررل حرردة وأكثررر مهررذيبا حير

ينمقررل مررن حالررة الممركررز حررول الررذاف إلررع حالررة اهنطر ق

نحو المشراركة اهامماعيرة وتكرذا ممشركل قري انفعاليرة اديردة لرد الطفرل ذاف معراني اياابيرة مرؤد بره إلرع حالرة
من اهسمقرار اهنفعالي وتذا بحد ذامه يعد حراف از يرؤثر فري اوانر

ممعرددة فري حيراة الطفرل ويبردأ فري إدراك القروة

المي بداخله من يصبح من الناحية النفسية أكثر ن اا ( .صوالحة  2007عبرد الفمرام  )1980وقرد أو رح
فروبررل  Frobelأن اللع ر

يا ر

أن يكررون نشرراطا مربويررا خا ررعا لإلرشرراد والموايرره من مررن خ ر ل اللع ر

منمررو

شخصية الطفل نموا ممكام ( س مة .)2006
ومن خ ل اللع

يرمعل الطفرل برداياف مفراتي الخطرأ والصروا

كالعدل والصدق واممانة و بط النف

كمرا يرمعل بشركل مبردئي بعرض المعرايير الخلقيرة

والروم الريا ية(عبد الحميد .)2006
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أهمية اللعب في بناء الشخصية:
يحقق اللع

عدة أتداا لمنظومة شخصية الطفل منهاا

 1ر المعويد علع اهسمق لية ومحمل المسؤولية والقدرة علع امخاذ القرار والشعور بالثقة.
 2ر المخلص من الخال واهنطواء والمقليل من حدة القلق والعصا

بشكل عا .

 3ر معرفة الذاف ومقبلها ومعرفة انخرين ومقبله .
 1ر محقيق المسامي فمرث اللعر

برالعرائ

يسراعد فري إعر ء الردوافع الانسرية كمرا أن اللعر

بالبنرادق الوتميرة

والعصي من الوسائل الهامة في إع ء دوافع العدوان.
 0ر ر ممارسة الحرية المسؤولة ومعل أن للحرية حدودا( .العناني .)2002
اللعب كأسلوب إرشادي:
ير ك رك موسماك

المشار إليه في سليمان( )1990يمكن النظرر إلرع أسرلو اإلرشراد باللعر

علرع انره

ماموعة من اهمااتاف يسمطيع امطفال من خ لهرا أن يشرعروا بالحريرة الكاملرة فري المعبيرر عرن أنفسره بصرورة
كافي ررة وبط ر رريقمه وأسررراليبه الخاصر ررة حمر ررع يممكن ر روا فر رري النهايرررة م ررن أن يحقق ر روا إحساسر رره بررراممن والكفاير ررة
) (adequacyوالادارة ) )wotthinessمن خ ل اهسمبصار اهنفعالي.
ومر عبد الفمرام ( )1980إن اإلرشراد النفسري فري كافرة صرورم يهردا إلرع مقويرة مفهرو الرذاف .وقروة الرذاف
يمكررن أن موصررا بأنهررا مكامررل الشخصررية بحي ر
للذاف إن خبرة اإلرشراد باللعر
مررن خر ل ممارسررمه لأللعررا

يصرربح لررد الطفررل قرروة اياابيررة كبي ررة للنمررو المناس ر

المشرربع

ممريح للطفرل فرصرا منره يفهر نفسره مرن خر ل شرعورم براممن وأن يكمشرا نفسره
فرري خ ر المفاعررل الامرراعي كمررا يكمشررا انخررين وبالمررالي يسررمطيع أن يقرري ذامرره

بالنسربة لواقعره .ومرن خر ل مررور الطفرل بهرذم الخبررة مررن اكمشراا الرذاف فران الطفرل يرمعل أن يحمرر لري
فقط بل انخرين أي ا ويمعل أن يسمخد الحرية المسؤولة.
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ذامرره

أهمية اإلرشاد الجمعي باللعب:
 1ر يسهل قيا ع قة إرشادية
 2ر يساعد علع المنفي ( )Catharsis
 3ر يساعد علع اكمسا

اهسمبصار

 4ر يزيد من فرص اخمبار الواقع( )Reality testing
 5ر ينمي المسامي (()Sublimationعبد الفمام .)1980
وي ع شيفر( )Schaefer,1993المشار إليه في ال امن ( )2008عدة نقاط ممثل نقراط القروة فري اإلرشراد
باللع ا
ر المغل

علع المقاومة()Overcoming resistance

ر اهمصال ) )communicationحي

يزود بالقدرة علع اكمشاا ذوامه .

ر الكفاءة competence
ر المفكير الناقد creative thinking
ر المخلص من العقد abreaction
ر لع

امدوار

ر الخيال  fantasyوذلك من خ ل اسمخدا امطفال لمخي مه ومغيير نمط حيامه .
ر مشكيل المرابط مع انخرين attachment formation
ر اهنفعاهف اهياابية  positive emotionمال

املعا

السرور لألطفال وممكنه من ق اء أوقاف مممعة.

ر السيطرة علع الخوا ))mastering developmental fears
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ويع رررا العر رزة اإلرش رراد الامع رري بأن رره "العملي ررة الم رري يس ررمخد فيه ررا المفاع ررل الام رراعي أ المفاع ررل ب ررين أفر رراد
الاماعة لمسهيل فه الفرد لذامه فهما أكثر عمقا وقبول اإلنسان لذامه قبوه أكثر عمقا" (العزة .)405 2007

نظريات تفسير اللعب عند األطفال:
نظ ررة القرردماء للع ر
الق روانين)) ومح رد

ا لقررد ذكررر أن أف طررون كرران أول مررن اعمرررا ب رأن للع ر

أرسررطو عررن أتميررة مشررايع امطفررال علررع اللع ر

كراشدين كما عرفف مصر القديمة لع

قيمررة عمليررة فرري كمابرره((

بمررا سرريكون علرريه أن يفعلرروم بشرركل اررد

امطفال ومرك الفراعنة عشراف منها في مقابرت ( العناني .)2007

ـ نظرية الطاقة الزائدة ((Surplus Energy Theory
مر تذم النظرية أن صغار اإلنسران والحيروان يلارأ إلرع اللعر
للمفري ر

والررمخلص مررن شررحناف الغ ر

للرمخلص مرن فرائض الطاقرة لرديها فهرو وسريلة

واهنفعررال المكبومررة داخررل الطفررل دون أن يموقررع أ أذ

أو رقابررة مررن

انخرين( السفاسفة .)2003
وأصحا

تذم النظرية ت ( فردريك شيلر) ( تربرف سبنسر) عا  1857وتي معد من أقد النظرياف

في مفسرير اللعر ( نبر ار
الزائدة ليسف

رورية للع

 )2004وهقرف ترذم النظريرة اعم ار راف مرن قبرل الربعض حير

أنهر يررون أن الطاقرة

فقد يصرخ الطفل مطالبا بدميمه بينما مشير كرل الع مراف امخرر علرع انره محمراج

للنررو وال ارحررة وفرري المقابررل اعمنررق الكثيررر مررن الكمررا
النظرية وكثرة اسمخدامامها كحاة لموفير الم ع

ال حقررين بعررض أشرركال الطاقررة ال ازئرردة واسررممرف تررذم

وصاهف الريا ة ( سوزانا ميلرا مرامة عيسع .)1987

ـ نظرية االستجمام أو الترويح ()Recreation Theory
مع ررد م ررن أق ررد النظري رراف الم رري مناول ررف اللعر ر
"هزارو " ( )Lazarusأن وظيفة اللع

وي ررر أص ررحا

امساسية تي راحة الع

ت ررذم النظري ررة وعل ررع أرس رره الفيلس رروا املم رراني
ف وامعصا

( العناني .)2002

ـ النظرية التلخيصية ( )Recapitulation Theory
صاح

تذم النظرية تو سمانلي تول وتو ممأثر بنظرية دارون حي

ير أن لع

لغرائزت وانه يعود أصر إلرع الردوافع الموروثرة عنرد الطفرل مرن أاردادم اموائرل حير
ملخيص للما ي بمعنرع أن الفررد يلخرص مرن خر ل لعبره نفر
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امطفرال إنمرا ترو معبيرر

مرر ترذم النظريرة أن اللعر

امدوار المطوريرة المري مرر بهرا مطرور الح رارة

اإلنسانية منذ ظهور اإلنسان امول وحمع انن فالطفل وتو يبني ويمسلق امشاار ويصيد ويرك

الخيل إنما

يلخص ما كان يفعله أاددم( حنا )1998

ـ نظرية اإلعداد للحياة ( )Practice Theory
أعررد تررذم النظريررة كررارل ارررو

( (Karl Groosوترري مقابلررة لنظريررة سررمانلي .ويررر اررور أن اللع ر

بالنسبة للكائن الحي عبارة عرن وظيفرة بيولوايرة تامرة فاللعر
عليها وان يسمعملها اسمعماه ح ار في المسمقبل فاللعر

يمررن امع راء وبرذلك يسرمطيع الطفرل أن يسريطر

وفقرا لهرذم النظريرة يرؤد وظيفرة حيويرة وذلرك فري إعرداد

امطفال الصغار إلع حياة الكبار لمنمية الوظائا الاسمية والعقلية واإلدراكية ومعد تذم النظرية أكثر النظرياف
قبوه لمفسير ظاترة اللع

لد امطفال (حنا  1998السفاسفة .)2003

ـ النظرية التنفيسية:
اللع ر

عنررد أصررحا

تررذم النظريررة يعررد منفيسررا عررن المشرراعر المكبومررة لررد الطفررل والمرري مثيررر اه ررط ار

واهرمباك وعد الموازن اهنفعالي في ذامه فياد في اللع
مما يعيد الموازن اهنفعالي الداخلي لديه(الخطي

مااه لمفري الشرحناف اهنفعاليرة المكبومرة فري داخلرة

.)2003

ومن خ ل اهسمعراض المواز للنظرياف الفلسفية في مفسير اللع
النظريرراف وأن ك ر منهررا ينظررر إلررع اللع ر
اللع

يمبين لنا بأن تناك اخم فا وا حا برين

مررن واهررة معينررة وفرري نطرراق محرردود ه معطرري نظ ررة شرراملة لظرراترة

لذا ااءف مفسيرامها ممباينة وقد يكون مرن امف رل النظرر إلرع ترذم النظريراف نظررة مكامليرة لإلفرادة منهرا

كمررا أن تررذم النظريرراف مهرردف لظهررور نظريرراف نفسررية اعممرردف علررع د ارسرراف ميدانيررة سرراتمف فرري إث رراء الفكررر
للبح

عن ظاترة اللع

واإلفادة منها.

النظريات المعاصرة في تفسير اللعبا
ـ نظرية التحليل النفسي ( النظرية النفسية)
ير أصحا

تذم النظرية أن اللع

يمخذ وظيفة معوي ية فبينما يعمل الماممرع بمرا يحملره مرن معمقرداف

وعاداف ومقاليد علع كبف ميول امفراد ال ارة المي ه مموافق مرع مبرادا ذلرك الماممرع وه يسرمح لهرا برالظهور
فمبقع مكبومة لد امفراد فيأمي دور اللع

لمحرير ملك المكبوماف واشباعها كما يعبر عن مشاعر الطفرل الدفينرة
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بطريقة رمزية وتو بذلك يعمل علع محوير للواقرع ومطويرع للرغبراف بواسرطة اللعر
المؤلمة وبه يكمشا حواد

المسمقبل ويمنبأ بها .وقد يسمخد اللع

الكبار أو كنو من المفري والمنفي

فيره يخفرا مرن أثرر المارار

وفقا لهذم النظرية كبديل للمداعي الحرر عنرد

أو كوسيلة مساعدة علع المواصل مع امطفال( حنا .)1998

مسمند تذم النظرية في مفسير اللع

علع المبدأ النفسي الذ يقول ا إن ما ه يممكن الطفل من محقيقه في

صررورة الواقررع يسررعع إلررع محقيقرره فرري صررورة اللع ر

وذلررك مررن أاررل الررمخلص مررن ال ررعا والفشررل والررمخلص مررن

الشررعور بررامل واهخررم ل فرري المروازن اهنفعررالي النررامج عررن عاررز الطفررل عررن قررول أو فعررل مررا يمنررافع مررع القيررود
اهامماعية والخلقية فباللع

يسعع الطفل إلع إعادة الموازن إلع مشاعرم وعواطفه وأفكارم( .العزة .)2007

ويناقش فرويد ( ( Freudمو و اللع

بافمراض أن السلوك اإلنساني يقررم مقدار السررور أو املر الرذ

يرافقرره أو يررؤد إليرره وأن المرررء يميررل إلررع السررعي وراء الخب رراف الباعثررة علررع السرررور والممعررة ومكرارتررا أمررا
الخبراف المؤلمة فيحاول اهبمعاد عنها( بلقي
ر اللعر

.)2001

عنررد فياومسرركي (  )Vygotskyا يررر فياومسرركي ان الطفررل الصررغير يميررل إلررع إشرربا حااامرره بطريقررة

فورية وياد صعوبة فري مأايرل ترذا اإلشربا لفمررة طويلرة ومرع مقرد نمرو الطفرل فري العمرر فرلن كثيرر مرن رغبامره
مظهررر ملقائيررا ويعبررر عنهررا مررن خ ر ل اللع ر

وأن لع ر

الطفررل فرري تررذم المرحلررة تررو للمحقيررق المخيلرري والرروتمي

للرغباف المي ه يمكن محقيقها علع أرض الواقع كما ير فياومسكي أن اللع

يعمل علع محقيقا

 1ر المفكير المارد.
2ر ر

رربط الررذاف  .حي ر

أن الم ر از الطفررل بقواعررد اللع ر

يرروفر لرره ممعررة قصررو حي ر

يحررول اهلم ر از دون محقيررق

رغباف مباشرة وبذلك يمعل الطفل أن يسيطر علع حوافزم وي بطها.
3ر اللع

نشاط رائد ه مارد نشاط سائد ( .مركز دراساف وبحو المعوقين )www.gulfkids.com

ـ نظرية بياجيه:
يعررد بياايرره أول مررن نظررر إلررع اللعر

نظررة ارمقائيررة وتررو يرربط بررين سرريكولواية اللعر

ارمقرراء الررذكاء والمفكيررر ويسررمخد بياايرره لمفسررير اللعر

وبررين نظريمرره فرري

مصررطلحين اهول تررو الممثيررل ( )Assimilationويشررير

إلع محويل ما يملقام الطفل من أشياء إلع بنرع ( (Structuresخاصرة بره مشركل ارزءا مرن ذامره والثراني المكيرا
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أو الم ءم ر ررة( )Accommodationومعن ر رري النش ر رراط ال ر ررذ يق ر ررو ب ر رره الطف ر ررل ليمكي ر ررا أو يمواف ر ررق م ر ررع الع ر ررال
الخاراي(عبد الحميد  2005بلقي
أن اللعر
لع

.)2001

فرري أر بياايرره تررو كررالمفكير عنرردم فهنرراك م ارحررل مفكيررر أو نمررو عقلرري ولكررل مرحلررة مفكيررر أنمرراط

خاصة بها ويشكل نمط اللع

في كل مرحلة أسا

المطور المعرفري و وسريلة الرمعل والمفاعرل مرع البيئرة (

العناني .)2002

ثالثا:الدراسات السابقة
من رراول ت ررذا الا ررزء م ررن الفص ررل الث رراني عر ررا للد ارس رراف الس ررابقة الم رري مس ررنع للباحر ر
المرمبطة بمشكلة الدراسة الحالية والممعلقة ببناء برنامج إرشاد امعري باللعر

الحص ررول عليه ررا و

لمحسرين مفهرو الرذاف عنرد امطفرال

المحرومين من امبوين بسلطنة عمان .وفي ما يلي أبرز الدراساف مرمبة زمنيا من امحد

إلع امقد .

ر المحور امولا يم من الد ارسراف الماريبيرة المري مناولرف أتميرة البررامج اإلرشرادية ومرد فاعليمهرا فري محسرين
مفهو الذاف لد امطفال.
ر المحور الثانيا الدراساف الوصفية المي مناولف مفهو الذاف عند المحرومين من امبوين.

أوال:الدراسات التجريبية التي تناولت أهمية البرامج اإلرشادية.
قامف "الوتيبي" ( )2009بمقصي فاعلية برنرامج إرشراد امعري فري منميرة مفهرو الرذاف لرد طلبرة كليرة الرسرماق
حي ر

مكونررف عينررة الد ارسررة مررن اميررع طلبررة كليررة الرسررماق الملمحقررين بالعررا الد ارسرري  2008/2007والبررال

عررددت ( )366طالبررا وطالبررة وم ر اخميررار عينررة قصرردية حامهررا ( )40طالبررا وطالبررة وبعررد معالاررة البيانرراف
أظهرف النمرائج وارود فرروق ذاف دهلرة إحصرائية برين مموسرط دراراف الماموعرة الماريبيرة والماموعرة ال رابطة
علررع القيررا

البعررد لمفهررو الررذاف كمررا وارردف فررروق بررين الانسررين فرري مقيررا

مفهررو الررذاف البعررد لصررالح

اإلنا .
و قامف"حسررونة" ( )2007بررالمحقق مررن فاعليررة برنررامج إرشرراد باسررمخدا امنشررطة الفنيررة المربويررة فرري منميررة
مفهررو الررذاف ومكونررف عينررة الد ارسررة مررن أطفررال مكفرروفين عررددت ( )24طف ر فرري عمررر مررا قبررل المدرسررة مررن
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المرك ررز النم رروذاي لرعاي ررة المكف رروفين واس ررمخدمف الد ارس ررة مقي ررا

مفه ررو ال ررذاف م ررن مص ررمي الباحث ررة وبطاق ررة

م حظرراف السررلوكياف اهياابيررة كمررا قامررف الباحثررة بمصررمي برنررامج إرشرراد باسررمخدا امنشررطة الفنيررة اليدويررة
والغنائيررة وأو ررحف نمررائج الد ارسررة واررود فررروق دالررة إحصررائيا بررين مموسررطاف الدراررة الكليررة مف رراد الماموعررة
الماريبية علع مقيا

كمرا واردف

مفهو الذاف بلبعادم الث ثة قبل وبعد مطبيق البرنامج لصالح المطبيق البعد

فروق دالة إحصائيا بين مموسطاف درااف الماموعة الماريبية علع بطاقرة م حظراف السرلوكياف اهياابيرة قبرل
وبالمررالي أثبمررف الد ارسررة فعاليررة البرنررامج اإلرشرراد فرري

وبعررد مطبيررق البرنررامج اإلرشرراد لصررالح المطبيرق البعررد

منمية مفهو الذاف بلبعادم الث ثةا(الاسمية واهنفعالية واهامماعية).
كما قامف "كاشا" ( )2005بمقصي فاعلية برنامج إرشاد لخفض القلق لد عينة مرن امطفرال المملالارين
ومحسين مفهو الذاف لديه حي

تدفف تذم الدراسة إلع المعرا علع فاعليرة برنرامج إرشراد قرائ علرع بعرض

فنيراف اإلرشراد السرلوكي فري خفرض مشراعر القلرق لرد الفررد المرملالج وانعكرا

ترذا علرع محسرين مفهرو الررذاف

لديرره واعلرره أكثررر اياابيررة ومكونررف عينررة الد ارسررة مررن ( )45ملميررذا وملميررذة مملالاررة( 32مررن الرذكور و 13مرن
اإلنرا ) واسررمخدمف الد ارسررة اخمبررار الررذكاء المصررور إعررداد أحمررد زكرري( )1974ومقيررا
واهاممرراعي ومقيررا

فحررص حالررة اللالاررة كمررا قامررف الباحثررة بلعررداد مقيررا

المسررمو اهقمصرراد

مفهررو الررذاف ومقيررا

مظرراتر

القلق كما قامف بلعداد البرنرامج اإلرشراد باهسرمناد إلرع فنيراف اإلرشراد السرلوكي وموصرلف نمرائج الد ارسرة إلرع
واد فروق ذاف دهلة إحصائية بين مموسطي رم
القلق صالح اهخمبار البعد

درااف أفراد الماموعة الماريبية من المملالاين علع مقيا

كما وادف فروق ذاف دهلة إحصائية بين مموسطي رم

الماريبي ررة وال ررابطة م ررن المملالار رين عل ررع مقي ررا

القل ررق بع ررد مطبي ررق البرن ررامج اإلرش رراد لص ررالح الماموع ررة

الماريبير ررة ووار رردف فر ررروق ذاف دهلر ررة إحصر ررائية بر ررين مموسر ررطي رم ر ر
المملالا رين علررع مقيررا

مفهررو الررذاف ومقيررا

درااف أفراد الماموعة

درار رراف أف ر رراد الماموعر ررة الماريبير ررة مر ررن

القلررق صررالح اهخمبررار البعررد

كمررا ل ر مواررد فررروق ذاف دهلررة

إحصررائية بررين مموسررط درارراف الماموعررة الماريبيررة فرري اهخمبررار البعررد وبعررد مرررور شررهرين مررن فمرراف الممابعررة
وذلك في مقيا

مفهو الذاف ومقيا

القلق.

وترردفف د ارسررة "درويررش وعطررا" ( )2005إلررع مقصرري فاعليررة برنررامج إرشرراد امعرري فرري محسررين الموافررق النفسرري
ومفهررو الررذاف لررد امطفررال المسرراء إل ريه باهعممرراد علررع مقيررا

مشررك ف الموافررق النفسرري ومقيررا

الررذاف وبرنررامج إرشرراد امعرري يمكررون مررن عشررر السرراف إرشررادية معممررد علررع عرردد مررن أسررالي

مفهررو

المررداخل بررين

النظرية السلوكية المعرفية ومكونف عينة الدراسة من ث ثين طفر مراوحرف أعمرارت مرا برين ( 12ر )17سرنة مرن
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مركرز أسررامة بررن زيرد وعمرر بررن عبررد العزيررز لرعايرة امحرردا

فرري محافظررة الزرقراء وأشررارف نمررائج الد ارسررة إلررع

واود فروق ذاف دهلرة إحصرائية برين الماموعرة الماريبيرة والماموعرة ال رابطة علرع كرل مرن اهخمبرار البعرد
واخمبار الممابعة في دراة الموافق النفسي ومفهو الذاف لصالح الماموعة الماريبية.
في حين قا "العزاو " ( )2005بمقصي أثر اإلرشاد باسمخدا املعرا
م ميررذ ريرراض امطفررال حير

المربويرة فري منميرة مفهرو الرذاف لرد

مكونررف عينررة الد ارسررة مررن ( )60طفر مررن ريرراض امطفررال والررذين تر بعمررر ()5

سررنواف وم ر مرروزيعه عش روائيا علررع مامرروعمين بالمناصررا واسررمخد الباح ر
للبيئررة العربيررة سررعدية بهررادر( )1983وكيفرره الباحر

مقيررا

مفهررو الررذاف الررذ أعدمرره

علررع البيئررة العراقيررة وموصررلف الد ارسررة إلررع أن تنرراك فروقررا
مفهو الذاف.

ذاف دهلة إحصائية عند مسمو ( )0,05لصالح الماموعة الماريبية في مقيا

الارانحين

وقا "الشرعبي"(  )2005بمقصي فاعلية برنرامج إرشراد فري معرديل مفهرو الرذاف لرد امحردا

ف رري أمان ررة العاص ررمة (ص ررنعاء) .وبلر ر أفر رراد عين ررة الد ارس ررة( )44ح رردثا اانح ررا م ررن الم ررودعين ف رري دار المواي رره
اهامماعي لألحدا

الاانحين في صنعاء م اخميارت بامسلو القصد

من المرد العمرر ( 12ر )15سرنة

ووزعوا بطريقة عشوائية بسيطة إلع مامروعمين ا ماموعرة ماريبيرة ( )22حردثا اانحرا وماموعرة
مرن ( )22حردثا ارانح واسرمخدمف الد ارسرة مقيرا
مربررو

مفهرو الرذاف كمرا قرا الباحر

رابطة مكونرة

بلعرداد برنرامج إرشراد نفسري

مكررون مررن ( )15السررة إرشررادية بواقررع السررمين فرري امسرربو وكشررفف نمررائج الد ارسررة واررود فررروق دالررة

إحصائيا بين مموسرط د اراراف أفرراد عينرة البحر

والمموسرط الفر ري للمقيرا

فري اهخمبرار القبلري ووارود فرروق

دالررة إحصررائيا فرري مفهررو الررذاف بررين مموسررطي درارراف الماموعررة الماريبيررة المرري معر ررف للبرنررامج اإلرشرراد
والماموعة ال ابطة في اهخمبار البعد لصالح الماموعة الماريبية.
وفي ما يمعلق بأبعاد مفهو الذاف لد المراتقين من ماهرولع الوالردين قامرف "العردواني" ( )2005بد ارسرة بهردا
المعرررا علررع الفررروق فرري أبعرراد مفهررو الررذاف لررد المرراتقين مررن ماهررولع الوالرردين سرواء المررودعين برردار الرعايررة
اهامماعيررة أو المحم ررنين لررد أسررر كويميررة ومقررارنمه بررأقرانه مررن معلررومي الوالرردين كمررا ترردفف إلررع المعرررا
علر ررع مفهر ررو الر ررذاف لر ررد الر ررث

ماموعر رراف باإل ر ررافة إلر ررع مكر رروين صر ررورة إكلينيكير ررة ممكاملر ررة ممعمقر ررة لملر ررك

الماموعاف ومكونف عينة الدراسة من ( )150مراتقا ومراتقة منه ( )76من الذكور ( )74من اإلنا

مراوحف

أعمارت ما بين (12ر )18عاما بمموسط عمر (  )36 15سنة وانحرراا معيرار ( )1,9واسرمخدمف الد ارسرة
مقيررا

منسرري لمفهررو الررذاف مررن مررأليا فيررم

فرري صررورمه المخمص ررة ( )1998إعررداد فرررج والقرشرري وأشررارف

النم ررائج إل ررع وا ررود ف ررروق ذاف دهل ررة إحص ررائية ب ررين مموس ررطاف الماموع رراف ال ررث
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ف رري امبعر راد المالي ررةا ال ررذاف

اهامماعية والذاف امسرية والدفاعاف الموابة حي

كان مموسط امطفال معلومي الوالردين أعلرع مرن مموسرطاف

امطفال ماهولع الوالدين في ملك امبعراد بينمرا كانرف مموسرطاف ماهرولع الوالردين المحم رنين أعلرع فري أبعراد
(الذاف امخ قية والذاف الشخصية والذاف الاسمية) في حين حصل ماهولو الوالدين المودعون علع مموسطاف
أعل رع فرري امبعرراد الماليررة ( العصررابية والذتنيررة وسرروء الموافررق وا ررط ار الشخصررية) بينمررا ل ر مواررد فررروق ذاف
دهلة بين الماموعاف الث
بررين الررذكور واإلنررا

في بعد مكامل الشخصية كما دلف النمرائج علرع وارود فرروق ذاف دهلرة إحصرائية

فرري أبعرراد مفهررو الررذاف حي ر

كرران مموسررط اإلنررا

أعلرع مررن مموسررط الررذكور فرري (الررذاف

اهامماعيررة والررذاف امس ررية والررذاف الاسررمية) بينمررا حصررل الررذكور علررع مموسررط أعلررع فرري ( العصررابية وس روء
الموافق وا ط ار الشخصية).
كمررا قامررف "آل مرراد" ( )2004بد ارسررة فاعليررة برنرامج باملعررا
الحركية واملعا

اهامماعية في منمية المفاعل اهامماعي لد أطفال الرياض بعمر ( )6-5سنواف بشكل عرا

ومبعررا لممغيررر الاررن
الباح

الحركيررة واملعررا

اهامماعيررة و( املعررا

حي ر

مكونررف عينررة الد ارسررة مررن أطفررال رو ررة السررور مررن عمررر ( )6-5سررنواف واعممررد

المنهج الماريبي في دراسمه واسمخد أداة لقيا

علررع اسررمرامياياف اللع ر

المربررو

المفاعل اهامماعي لألطفرال والبرنرامج اإلرشراد القرائ

والمناقشررة والمحا ررة ولع ر

امدوار وقررد كشررفف نمررائج الد ارسررة عررن واررود

فررروق ذاف دهلررة إحصررائية بررين مموسررط درارراف القياسررين القبلرري والبعررد فرري المفاعررل اهاممرراعي لررد أطفررال
الحركيررة لمصررلحة القيررا

الماموعررة امول رع والثانيررة والثالثررة بشرركل عررا ال رذين نفررذوا برنررامج املعررا

البعررد

ووارردف فررروق ذاف دهلررة إحصررائيا بررين مموسررط درارراف القياسررين القبلرري والبعررد فرري المفاعررل اهاممرراعي لررد
أطفال الذكور الماموعة امولع والثانية والثالثة الذين نفذوا برنامج املعا

الحركية لمصلحة القيا

البعد  ،كما

وارردف فررروق ذاف دهلررة إحصررائية بررين مموسررط درارراف القياسررين القبلرري والبعررد فرري المفاعررل اهاممرراعي لررد
اإلنا

الحركية لمصلحة القيا

من أطفال الماموعة امولع والثانية والثالثة الذين نفذوا برنامج املعا

البعد .

أما دراسة "عسير " ( )2001تدفف إلع معرفة أثر برنامج إرشراد بأسرلو المحا ررة والمناقشرة الاماعيرة
فرري معررديل مفهررو الررذاف لررد المرراتقين والمعرررا علررع الفررروق فرري مغيررر مفهررو الررذاف بررين فئمررين عمرريمين مررن
المراتقين كما تدفف إلع الكشا عن أ أبعاد مفهو الذاف أكثر مغي ار

حي

اسمخد الباح

مقيا

"منسري"

لمفهو الذاف وبرنرامج إرشراد بأسرلو المحا ررة والمناقشرة الاماعيرة ومكونرف عينرة الد ارسرة مرن( )40مراتقرا
قسموا إلع أربع ماموعاف بالمساو

بحير

مكرون ماموعمران منهرا مارريبيمين وماموعمران

رابطمين وموصرلف

نمررائج الدارس رة إلررع واررد فررروق ذاف دهلررة إحصررائية بررين الماموعررة الماريبيررة والماموعررة ال ررابطة فرري الدراررة
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الكلية لمفهو الذاف بعد الماربة لصالح الماموعة الماريبية كما واد فروق ذاف دهلة إحصائية برين الماموعرة
الماريبيررة والماموعررة ال ررابطة فرري الدراررة الكليررة لمفهررو الررذاف بعررد الماربررة لصررالح الماموعررة الماريبيررة ول ر
مكشا الدراسة واود فرروق ذاف دهلرة إحصرائية برين الفئرة العمريرة امصرغر سرنا والفئرة العمريرة امكبرر سرنا فري
مموسط درااف مفهو الذاف الكلي نمياة للبرنامج اإلرشاد

كمرا لر موارد فرروق ذاف دهلرة إحصرائية برين الفئرة

العمرية امصغر سنا والفئة العمرية امكبر سنا في مغيير أبعاد مفهو الذاف الكلي نمياة للبرنامج اإلرشاد .
كما قا "سليمان"( )2000بدراسة تدفف إلع مقصي فاعلية برنامج إرشراد لمحسرين مفهرو الرذاف عنرد أطفرال
المؤسساف اإليوائية في المرحلة العمرية من(9ر  12سنة) ومكونف عينة الد ارسرة مرن أطفرال المؤسسراف اإليوائيرة
(ذكورر إنا ) في المرحلة العمرية (9ر  )12سنة ( 6ذكور  6إنا ) اسمخد اخمبار الذكاء غيرر اللفظري إعردادا
عطي ررة تن ررا واخمب ررار مفه ررو ال ررذاف لألطف ررال إع ررداد ا ع ررادل ع ررز ال رردين امش ررول وق ررد اس ررمخد الباحر ر

اخمب ررار

"ويكوكسون" للعينراف الصرغير واخمبرار "مران ونمري" والمموسرط الحسرابي .وأظهررف نمرائج الد ارسرة وارد فرروق ذاف
دهلررة إحصررائية بررين درارراف امطفررال ( ذكور ر إنررا

) المررودعين بالمؤسسرراف اإليوائيررة مررن (  9ر ر  ) 12سررنة فرري

مفهو الرذاف قبرل وبعرد مطبيرق البرنرامج اإلرشراد لصرالح مطبيقره كمرا لر موارد فرروق ذاف دهلرة إحصرائية برين
درارراف امطفررال الررذكور ودرارراف امطفررال اإلنررا

المررودعين بالمؤسسرراف اإليوائيررة مررن سررن (  9ر ر )12سررنة فرري

مفهو الذاف بعد مطبيق البرنامج اإلرشاد .
كما أار " )1993( "Mathensمحاولة للامرع برين اسرمرامياياف المخيرل والرسر لمحسرين مفهرو الرذاف لرد
ماموعة من الطلبة الموتروبين مرن الصرا الخرام

امساسري فقسر أفرراد ماموعرة الد ارسرة إلرع ثر

ماموعراف

الماموعة امولع اسمخد معها أسلو المخيل والماموعة الثانية أسلو الرس والماموعرة الثالثرة أسرلو المخيرل
والرس معا حي

موصل الباح

إلع نمياة مفادتا بأن أسلو الامع بين المخيل والرس كان امنارع عنردما قرا

بالمقارنة بين الماموعراف الرث

وخ رعف كرل ترذم الماموعراف ل ر( )12السرة إرشرادية حير

أظهررف النمرائج

أن اسمخدا أسلو المخيل والرس معا كان له اثر اكبر في منمية مفهو الذاف مقارنة مع أسلو الرسر منفصر
لوحدم أو أسلو المخيل لوحدم.
بينما قامف "تيلين"  (1987) Helenبد ارسرة بهردا معرفرة اثرر المعلري المشرمرك عرن طريرق برنرامج إرشراد
لمحسين مفهو الذاف والسلوك والمحصيل الدراسي لد عينة من أطفال ا رطراباف الرمعل واسرمخدمف الد ارسرة
اسمرامياياف اهسمرخاء ومكونف عينة الدراسة من ( )54طالبا وطالبة قسموا إلع ث
مارريبيمين وماموعررة

ررابطة) حير

ماموعراف ( مامروعمين

بلر عرردد العينررة فرري كررل ماموعررة ( )18طالبررا وطالبررة واسررمخدمف الد ارسررة
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اخمبررار اهنارراز الشخصرري واخمبررار المفرررداف المصررورة واخمبررار مقرردير الررذاف ومقيررا
المألوفة المماثل واخمبار اسمدعاء المصمي واخمبرار البصرر واللمر

الررذكاء واخمبررار امرقررا

المماثرل وقائمرة فحرص السرلوك المشركل

وموصرلف نمرائج الد ارسررة إلرع واررود فرروق ذاف دهلررة إحصرائية برين الماموعرراف الماريبيرة وال ررابطة بعرد مطبيررق
البرنامج اإلرشاد علع اميرع امدواف المسرمخدمة فري الد ارسرة لصرالح الماموعراف الماريبيرة وترذا يعنري فعاليرة
البرنامج اإلرشاد الامعي.

ثانيا :الدراسات الوصفية التي تناولت مفهوم الذات عند المحرومين من األبوين.
قامررف "أبررو الناررا" ()2007ا بد ارسررة ترردفف إلررع المعرررا علررع ع قررة الشررعور بالوحرردة النفسررية بالسررلوك
العدواني ومفهو الرذاف لرد امطفرال اميمرا ( فميراف) المقيمراف

رمن نظرا امسرر البديلرة فري مدينرة اردة كمرا

تدفف إلع معرفة الفروق بين الفئمين بالنسربة لممغيرر العمرر وممغيرر الد ارسرة واعممرد الباحر
دراسمه واسمخد مقيا

المرنهج المقرارن فري

الشعور بالوحدة النفسية إعرداد أمراني عبرد المقصرود( )2000ومقيرا

لألطفال إعداد آمال باظة ومقيا

السرلوك العردواني

مفهو الذاف لألطفال إعداد فاروق موسع وفامن موسع ( )2000ومكونرف

عينة الد ارسرة مرن( )104أطفرال مرن دور اميمرا (إنرا ) بطريقرة عشروائية قصردية وموصرلف الد ارسرة إلرع النمرائج
الماليررةا عررد واررود فررروق ذاف دهلررة إحصررائية بررين أف رراد العينررة فرري مقيررا

الوحرردة النفسررية ودراررامه بمقيررا

السررلوك العرردواني واررود ع قررة سررلبية ذاف دهلررة إحصررائية بررين درارراف أف رراد العينررة فرري مقيررا
ودراامه بمقيا

مفهو الذاف كما كشفف ع قة سلبية ذاف دهلة إحصائية بين درااف أفراد العينة في مقيا

السلوك العدواني ودراامه بمقيا
في مموسط قيا

الوحرردة النفسررية

مفهو الذاف كما وادف الدراسة أي ا عد واود فروق ذاف دهلة إحصائية

السلوك العدواني بين النظا امسر البديل ونظا اإليواء العاد

إحصائية في مموسط قيا

بينما مواد فروق ذاف دهلة

مفهو الذاف بين النظا امسر البديل ونظا اإليواء لصالح النظا امسر البرديل

ول مكشا الدراسة واود فروق ذاف دهلة إحصائية في مموسطي مقيا

مفهو الذاف ومموسرطي مقيرا

الوحردة

النفسية لد مرحلة الطفولة الممأخرة ومرحلة المراتقة المبكرة.
وق ررا "ال رردومي وعب رردالخالق"(  )2004بد ارس ررة ت رردفف إل ررع المع رررا عل ررع الف ررروق ب ررين المر رراتقين م ررن امح رردا
الاررانحين وماهررولي الوالرردين والمقيمررين مررع أسرررت فرري كررل مررن اهكمئررا
مرمبطرة بررالنو

كمرا ترردفف الد ارسررة إلرع محديررد اهرمبراط بررين اهكمئررا

والعرردوان ومررا إذا كانررف ملررك الفررروق
والعردوان لررد ماموعراف الد ارسررة الررث

باإل افة إلع إمكانية المنبؤ باحممال انحرراا الم ارترق سرلوكيا بنراء علرع درامره علرع مقيرا
ومكونررف عين ررة الد ارسررة م ررن ذكررور وان ررا

مررن س ررن 12ر ر 17س ررنة م ر امح رردا
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اهكمئرا

والعردوان

الاررانحين وماه ررولي الوال رردين

والم رراتقين المقيمررين مررع أسرررت وقررد اسررمخدمف الد ارسررة مقيررا
صرريغمه العربيررة مررأليا أحمررد عبررد الخررالق( )2003ومقيررا
الدراسة أن ك من ماهولع الوالدين وامحدا
أسرت كما كانف دراة اهكمئا

لد امحدا

امطفررال والم رراتقين فرري

ممعرردد امبعرراد هكمئررا

العرردوان مررن و ررع برراص وبيررر

الاانحين لديه دراة أعلع من اهكمئرا

وأظهرررف نمررائج

أعلرع مرن المقيمرين مرع

الاانحين أعلع من أقارنه ماهولي الوالدين وكانف اإلنا

اكمئاب ررا م ررن ال ررذكور ف رري عين ررة الد ارس ررة الكلي ررة كم ررا ظه رررف ف ررروق ب ررين امح رردا

أكثر

الا ررانحين وماه ررولي الوال رردين

والمقيمررين مررع أسرررت فرري أبعرراد اهكمئررا ا المشرراؤ و ررعا المركيررز وا ررط ار النررو وعررد الشررعور بالسررعادة
عل ررع ح رردة وكش ررفف الد ارس ررة أن

والمعر ر

والوح رردة وانخف رراض مق رردير ال ررذاف والش رركو الاس ررمية ف رري ك ررل ا ررن

ام حدا

الاانحين أكثر عدوانا من المقيمين مرع أسررت وكران الرذكور أكثرر عردوانا مرن اإلنرا

فري العينرة الكليرة

من الدراسة.
وقا "غان " ( )2003بدراسة بهدا المعرا علرع مفهرو الرذاف لرد أطفرال الشروار وع قمره بربعض سرماف
الشخصية ( العصابية ر اهنبساطية ر الكذ ) وع قة ذلك بالصورة المدركة لنماذج السلطة ومكونف عينة الدراسة
من أطفال الشوار م اخميارت بطريقة عمدية حي
وانح رراا معيررار  2,25عررا و ( )19مررن اإلنررا
واسمخد الباح

مقيا

بمموسط عمر 12,76عا

بلغف عينة الذكور ( )60طف

بمموسررط عمررر  11,53عررا وانحررراا معيررار  2,82عررا

مفهو الرذاف لألطفرال واخمبرار أيزنرك لشخصرية امطفرال باإل رافة إلرع اخمبرار مرداعي

الكلمرراف ( مررن إعررداد الباح ر ) والمقابلررة اإلكلينيكيررة الممعمقررة وممخ ررف نمررائج الد ارسررة عررن واررود فررروق ذاف
دهلررة إحصررائية لمفهررومي الررذاف اهامماعيررة والاسررمية لررد الررذكور وواررود فررروق ذاف دهلررة إحصررائية لمفهررو
القلق لد عينة اإلنا

ول مواد فروق ذاف دهلة إحصائية بين الانسرين فري الاانر

وادف فروق ذاف دهلة إحصائية في بعد ا اهنبساطية والكذ

لد عينة اإلنا

امكراديمي المعرفري بينمرا

وعد واود فروق ذاف دهلة

إحصائية بين العينمين في بعد العصابية .
وأعدف "عبدا " ( )2000دراسة حول مفهو الذاف لرد أطفرال الحلقرة الثانيرة فري المعلري امساسري (المرحلرة
اإلعداديررة ) فرري الفئررة العمريررة ( 11ر )15سررنة بهرردا معرفررة الفررروق بررين امطفررال المحرررومين مررن ام بسررب
الوفاة ر الط ق ) ومقيمين لد ام

(

وامطفال غير المحرومين من ام فري مفهرو الرذاف والمعررا علرع مفهرو

الذاف لد امطفال من الانسين ومكونف عينة الدراسة من( )400طفل من الرذكور واإلنرا

مرن طر

مردار

المرحلررة اإلعداديررة بمحافظررة القرراترة ومم رراوم أعمررارت الزمنيررة مررا بررين (11ر ر )15سررنة وق رد اسررمخدمف الباحثةر ر
مقيررا

مفهررو الررذاف لألطفررال إعررداد عررادل عررز الرردين امشررول واسررممارة المسررمو اهاممرراعي ( اهقمص رراد
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والثقررافي ) واسررممارة بيانرراف الطفررل مررن إعررداد الباحثررة حي ر

موصررلف الد ارسررة إلررع واررود فررروق بررين امطف رال

المحرررومين مررن ام وامطفررال غيررر المحرررومين مررن ام فرري مفهررو الررذاف لصررام امطفررال غيررر المحرررومين مررن
ام كما وادف فروق ذاف دهلة إحصائية برين اإلنرا
فرري مفهررو الررذاف لصررالح اإلنررا

المحرومراف مرن ام واإلنرا

غيرر المحرومراف مرن ام

غيررر المحرومراف مررن ام و واردف الد ارسررة أي ررا فروقرا ذاف دهلررة إحصررائية

ب ررين ال ررذكور المحر ررومين م ررن ام وال ررذكور غي ررر مح رررومين م ررن ام ف رري مفه ررو ال ررذاف لص ررالح ال ررذكور غي ررر
المحرومين.
فرري حررين قا "الغامررد " ) )2000بد ارسررة ترردفف إلررع معرفررة الفررروق فرري مفهررو الررذاف ودافعيررة اهنارراز بررين
المراتقين المحرومين من امسرة والمراتقين غير المحرومين وكذلك برين المرراتقين المحررومين مرن امسررة الرذين
يعرفررون أسرررت والم رراتقين المحرررومين مررن امسررة الررذين ياهلررون أسرررت وقررد اسررمخد الباح ر
المقرارن واسرمخد كر مرن امدواف الماليررةا مقيرا

المررنهج الوصررفي

مفهررو الرذاف المدرسري إعررداد محمرود عطررا حسرين ومقيررا

دافعية اهنااز إعداد محمد اميل منصور واسممارة بياناف حالة من إعداد الباح

ومكونف عينرة الد ارسرة مرن

المراتقين المحرومين من امسرة بل عددت ( )105مرراتقين مرنه ( )26مراتقرا يعرفرون أسررت و( )79مراتقرا
ياهلون أسرت وعينة غيرر المحررومين وعرددت ( )105مرراتقين أعمرارت برين( 12ر )19سرنة وكشرفف الد ارسرة
واررود فررروق ذاف دهلررة إحصررائية بررين المرراتقين المحرررومين مررن امسررة والمرراتقين غيررر المحرررومين فرري مفهررو
ال ررذاف الكل رري وأبع ررادم لص ررالح المر رراتقين غي ررر المح رررومين م ررن امسر ررة كم ررا وا رردف الد ارس ررة فروقر را ذاف دهل ررة
إحصررائية بررين المرراتقين المحرررومين مررن امس ررة والم رراتقين غيررر المحرررومين فرري المامررو الكلرري مبعرراد دافعيررة
اهنا رراز وأبع ررادم لص ررالح المر رراتقين غي ررر المح رررومين م ررن امسر ررة ولر ر مس ررفر الد ارس ررة ع ررن ف ررروق اوتري ررة ب ررين
المراتقين المحرومين الذين يعرفون أسرت والمراتقين المحرومين الذين ياهلون أسرت في مفهو الذاف الكلري
وفي دافعية اهنااز.
كما ق كل من " )2000("Sweeney&Brackenبدراسة علع عينة قوامها( )815ممن ممراوم أعمارت ما
برين( 9ر  )19سرنة ومر مقسر العينرة إلرع امنمراط الماليرة( اسرر أحاديرة الوالديرة أو محرومرة مرن احرد الوالردين اسرر
معلومررة الوالرردين) وم ر اسررمخدا مقيررا

مفهررو الررذاف ممعرردد امبعرراد وقررد موصررلف الد ارسررة إلررع أن مفهررو الررذاف

الشامل لد المراتقين من اسر أحادية أو محرومة من احد الوالدين أقل من أقرانه في امسر معلومرة الوالردين
كما أشارف نمائج الدراسة إلع انخفاض مفهو الذاف اهامماعية لد المراتقين مرن أسرر أحاديرة أو محرومرة مرن
احد الوالدين.
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وقرا  (1997( Delmonacoبد ارسرة علررع عينرة قوامهرا( )69مررن المرراتقين المحم ررنين واسرمخد مقيررا
مفهررو الررذاف "لمررن " واسررممارة بيانرراف المبنرري لامررع البيانرراف الديموغرافيررة ومررد اهخررم ا والمشررابه مررع امسررر
الحا نة .وقد موصلف نمائج الدراسة إلع أن المحم نين الممقبلين لذوامه كونه أكثر شبها مع أسررت الحا رنة
حصلوا علع درااف أعلع من الماموعة المي ه يوارد أ شربه بينهرا وبرين امسرر الحا رنة علرع مقيرا

مفهرو

الذاف.
وبهدا المعرا علع اه طراباف السلوكية ومفهو الذاف لد امطفال المحرومين من الوالدين المودعين في
المؤسساف وامسر البديلة قا "قاس " ( )1994بد ارسرة علرع عينرة قوامهرا ( )120طفر وطفلرة مقسرمين بالمسراو
علررع ث ر

ماموعرراف ( امسررر البديلررة امسررر الطبيعيررة وأطفررال المؤسسرراف اإليوائيررة) وق رد مبررين مررن نمررائج

الد ارسررة واررود فررروق ذاف دهلررة إحصررائية بررين أطفررال امسررر البديلررة وأطفررال امسررر الطبيعيررة ف ري مفهررو الررذاف
لصالح امسر الطبيعية وكذلك واود فروق ذاف دهلة إحصائية بين أطفال امسر البديلة وأطفال المؤسساف في
بعض أبعاد ا طراباف السلوك لصالح أطفال امسر البديلة.
وقا الف لي ) )1988بدراسة تدفف إلع معرفة مفهو الذاف لد امطفال المحرومين من امبوين ومقارنمه
بمفه ررو ال ررذاف ل ررد امطف ررال غي ررر المح رررومين م ررن ام
المحرومين من ام

بسب

الوفاة وامطفال المحرومين من ام

الذاف للصغار من إعداد الباح
كمررا اسررمخد مقيررا

كم ررا ت رردفف إل ررع د ارس ررة مفه ررو ال ررذاف ل ررد امطف ررال
الط ق واسمخد الباح

بسب

واخمبرار رسر الرارل مرن مقنرين فرؤاد أبرو حطر

مقيا

مفهرو

وآخررين علرع البيئرة السرعودية

الو ررع اهاممرراعي الثقررافي فرري البيئررة السررعودية إعررداد محمررود عبررد الحلرري منسرري وليلررع

أحمد وموصلف نمائج الدراسة إلع واد فروق ذاف دهلة إحصائية بين مموسط دراااف امطفال المحرومين من
ام

ومموسط الدرااف امطفال غير المحرومين من ام

مفهرو الرذاف لصرالح غيرر المحررومين و

في مقيا

وا ردف فررروق ذاف دهلررة إحصررائية بررين مموسررط درارراف امطفررال المحرررومين مررن ام
في مقيا

الدرااف المي يحصل امطفال غير المحرومين من ام

مفهو الذاف لصرالح غيرر المحررومين كمرا

وا ردف فررروق ذاف دهلررة إحصررائية بررين مموسررط درارراف امطفررال المحرررومين مررن ام
الدرااف امطفال غير المحررومين مرن ام

فري مقيرا

بسررب

الط ر ق ومموسررط

مفهرو الرذاف لصرالح غيرر المحررومين و واردف فرروق

ذاف دهلة إحصائية بين مموسط الدرااف امطفال المحرومين من ام
في مقيا

بسررب

الوفرراة ومموسررط

( برالط ق والوفراة) لمردة قصريرة وطويلرة

مفهرو الرذاف كمرا واردف فرروق ذاف دهلرة إحصرائية برين مموسرط الردرااف امطفرال المحررومين مرن
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بسب

ام

الوفاة ومموسط الدرااف المي يحصل عليها امطفال المحرومين من ام

مفهو الذاف لصالح المحرومين من ام

بسب

بسب

الط ق فري مقيرا

الوفاة.

وعن الفروق بين اللقطاء وغير اللقطاء في مفهو الذاف وفاعلية الع ج الامعي في منميرة مفهرو الرذاف قامرف
"شند"( )1983بدراسة مفهو الذاف والموافق النفسي لد امطفال اللقطاء بهدا دراسة شخصية امطفرال اللقطراء
فرري مررأثرت بأسررلوبين مررن أسررالي

الرعايررة البديلررة وتمررا المؤسسرراف اإليوائيررة وقررر امطفررال  S.O.Sكمررا ترردفف

الد ارسررة إلررع معرفررة الفررروق بررين الانسررين فرري مررا يمعلررق بمفهررو الررذاف والموافررق النفسرري لررد امطفررال اللقطرراء
واقم ررام برنررامج لمنميررة مفهررو الررذاف ومحقيررق الموافررق النفسرري لررد امطفررال اللقطرراء ومكونررف عينررة الد ارسررة مررن
( )202طفل ( 120من الذكور  82من اإلنا ) وم مقسريمه إلرع ثر
مررا بررين(  )12-9سررنة وقررد اسررمخدمف الباحثررة مقيررا
ومقيا

بير تاري

عررين شررم

ماموعراف ومراوحرف أعمرار امطفرال

للررذكاء اهبمرردائي و مقيررا

الموافررق النفسرري

لمفهرو الرذاف واسرممارة بيانراف الملميرذ ودليرل الو رع اهاممراعي واهقمصراد

وموصرلف

نمائج الدراسة إلع واود فروق دالة إحصائيا في مفهو الذاف رااعة إلع الحرمران مرن امسررة وعرد وارود فرروق
بين الانسين بالنسبة لمفهو الذاف بينما وادف فروق دالة إحصائيا فري مفهرو الرذاف معرود إلرع نوعيرة الرعايرة
الاماعية.
كما قا "عبا " ( )1980بدراسة الفروق في مفهو الرذاف برين امطفرال اميمرا وغيرر اميمرا حير

اشرمملف

الد ارس ررة عل ررع عين ررة مم ررألا م ررن( )313طفر ر م ررنه ( )216طفر ر م ررن اميم ررا و( )117طفر ر م ررن غي ررر اميم ررا
واسررمخدمف الد ارسررة قائمررة مفهررو الررذاف واعممرردف أسررلو المحليررل المنطقرري النظررر

ومررن خر ل نمررائج الد ارسررة

مب ررين أن اميم ررا يرص رردون منفس رره قيم ررا أخ قي ررة اكب ررر مم ررا عن ررد غي ررر اميم ررا وف رري م ررا يمعل ررق بممغي ررر الن ررو
اهامماعي وادف فروق ذاف دهلة إحصائية لصالح اإلنا

في الدراة الكلية ل خمبار.

تعقيب على الدراسات السابقة:
من خ ل اسمعراض الدراساف السابقة يمكن اسمخ ص العديد من الم حظاف ومنهاا
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ر مبين أن العديد من الدراساف وادف فروقا ذاف دهلرة إحصرائية برين امطفرال المحررومين مرن امبروين مقارنرة
مررع غيرررت مررن امطفررال فرري مقيررا

مفهررو الررذاف لصررالح امطفررال غيررر المحرررومين مررن امبرروين كمررا فرري د ارسررة

الغامد ( )2000ودراسة عبدا ( )2000ودراسة")2000(" Sweeney& Bracken
ر ي حظ واود فاعلية واثر وا رح هسرمرامياياف اإلرشراد باللعر

فري محسرين مفهرو الرذاف لرد امطفرال كمرا فري

د ارسررة آل م رراد(  )2004ود ارسررة الع رزاو ( )2005ود ارسررة سررليمان( )2000وقررد امفقررف الد ارسررة الحاليررة مررع
الدراساف السابقة في اعممادتا علع اسمرامياياف اإلرشاد اللع .
ر منوعررف اهسررمرامياياف المسررمخدمة فرري الد ارسرراف السررابقة بهرردا محسررين مفهررو الررذاف لررد امطفررال مررن حير
اسررمخدمف د ارسررة كاشررا)  )2005أسررلو اإلرشرراد السررلوكي ود ارسررة درويررش وعط را( )2005أسررلو اإلرشرراد
السلوكي والمعرفي في حين اسمخدمف دراسة( حسونه  )2007امنشطة الفنية والمربويرة بينمرا اسرمخدمف د ارسرة
عيس ر ررر ( )2001اس ر ررمرامياية المحا ر ر ررة والمناقش ر ررة الاماعي ر ررة كم ر ررا اس ر ررمخدمف تيل ر ررين ) )1987اس ر ررمرامياية
اهسمرخاء.
ر مناولررف الد ارسرراف السررابقة فئرراف ممنوعرة مثررلا فئررة أطفررال المؤسسرراف اإليوائيرة كمررا فرري د ارسررة سررليمان()2000
وفئة اللقطاء كما في دراسة شند( )1983وفئة امحدا
ر ر أم ررا م ررن حير ر

الاانحين كما في دراسة الشرعبي(.)2005

ممغي ررر الا ررن ( الن ررو اهامم رراعي) فغالبي ررة الد ارس رراف مناول ررف الانس ررين مع ررا كم ررا ف رري د ارس ررة

عبر رردا ( )2000ود ارسر ررة كاشر ررا( )2005ود ارسر ررة شر ررند( )1983ود ارسر ررة سر ررليمان( )2000ود ارسر ررة آل م ر رراد(
 )2004ود ارسررة تيلررين( )1987والد ارسررة الحاليررة ممفررق مررع تررذم الد ارسرراف مررن حير

مطرقهررا لد ارسررة الانسررين

بينمر ررا نار ررد إن بعر ررض الد ارس ر رراف ركر ررزف علر ررع فئ ر ررة الر ررذكور كمر ررا فر رري د ارس ر ررة دروير ررش وعطر ررا( )2005ود ارس ر ررة
عيسر ( )2001ودراسة الغامد ( )2000كما ركرزف د ارسراف أخرر علرع فئرة اإلنرا

كمرا ترو الحرال فري د ارسرة

أبو الناا(.)2007
ر معددف أدواف الدراسة المي اسمخدمف في ملك الد ارسراف فبع رها اسرمخدمف مقيرا
فرري د ارسررة عيسررر ( )2001كمررا اسررمخدمف د ارسررة عبرردا ( )2000مقيررا
اسررمخدمف د ارسررة شررند( )1983مقيررا
بناء مقيا

"منسرع" لمفهرو الرذاف كمرا

عررادل عررز الرردين امشررول بينمررا

"بيررر ترراري " ولقررد اسررمفادة الد ارسررة الحاليررة مررن الد ارسرراف السررابقة فرري

مفهو الذاف لألطفال بما يمناس

وطبية عينة الدراسة الحالية.
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الفئرررة العمريرررة فقرررد مباينرررف الد ارسر رراف برررين الفئر رراف العمريرررة المررري مناولمهرررا فق ررد مناولرررف د ارسرررة

ر ر ر أمرررا م ر رن حي ر ر

شررند( )1983ود ارس رة سررليمان( )2000الفئررة العمريررة مررا بررين (9ر ر )12سررنة بينمررا د ارسررة درويررش وعطررا()2005
مناولف الفئة العمرية مرا برين ( 12ر )17فري حرين مناولرف د ارسرة الشررعبي( )2005الفئرة العمريرة مرا برين( 12ر)15
سنة ودراسة عبدا من(11ر )15سنة ودراسة الغامد ( )2000الفئة العمرية ما بين(12ر )19سنة بينما مناولف
دراسة حسونه( )2007الفئرة العمريرة مرا برين( 5ر )6سرنواف أمرا الد ارسرة الحاليرة فقرد مناولرف الفئرة العمريرة مرا برين
( 10ر )14سنة.
ر من حي

حا العينة فقد مباينف الدراساف بين العيناف الكبيرة كما في دراسة ")2000("SweeneyBracken

فقد كانف عينة الدراسة قوامها ( )815مراتقا ودراسة عبدا ( )2000حي
الذكور واإلنا

بلغف عينة الدراسة( )400طفل مرن

وكذلك دراسة الغاد ( )2000فقد بلغف عينة الدراسة(  )105كما واردف العينراف الصرغيرة كمرا

فرري دارسررة سررليمان( )2000حي ر
بلغررف عينررة الد ارسررة( )30طف ر

بل ر عرردد أف رراد عينررة الد ارسررة( )12طف ر

ود ارسررة درويررش وعطررا( )2005فقررد

بينمررا بل ر عرردد أف رراد عينررة الد ارسررة( )24طف ر فرري د ارسررة حسررونة( .)2007أمررا

الدراسة الحالية فقد كان عدد أفراد عينة الدراسة ( )20طف .
ر ر مررن حي ر

المصررمي الماريبرري فقررد مباينررف الد ارسرراف السررابقة فرري الماموعرراف المرري اعممرردمها فناررد د ارسررة

كاشر ررا( )2000ود ارسر ررة الع ر رزاو ( )2005ود ارسر ررة دروير ررش وعطر ررا( )2005ود ارسر ررة الشر رررعبي( )2005معممر ررد
المصمي الماريبي لماموعمين ماريبية و ابطة بينما اسمخدمف د ارسرة شرند( )1983ود ارسرة آل مرراد()2004
ماموعاف في حرين اعممردف د ارسرة عيسرر ( )2001المصرمي

ودراسة تيلين( )1987المصمي الماريبي لث
الماريبري مربرع ماموعراف وذلرك وفقرا لمرا يمناسر

مرع حيثيراف وطبيعرة كرل د ارسرة واإلمكانراف المماحرة لهرا أمرا

الدراسة الحالية فقد اعممدف المصمي الماريبي لماموعمين ماريبية و ابطة.
ر ر منوعررف امسررالي

اإلحصررائية المسررمخدمة فرري معالاررة البيانرراف بررين المموسررط الحسررابي واهنح رراا المعيررار

ومعامررل بيرسررون ومعادلررة ألفررا كرونبرراخ ومحليررل المبرراين واخمبررار ويكوكسررون للعينرراف الصررغيرة واخمبررار مرران
ونمي واخمبار  .T-testأما الدراسة الحالية فقد اسمفادف من الدراساف السرابقة فري اخميرار امسرالي
المرري مموافررق والد ارسررة الحاليررة حي ر
 )AIPHAبهرردا حسررا

اسررمخد الباح ر

معامررل ثبرراف مقيررا

اإلحصرائية

معامررل اهمسرراق الررداخلي "كرونبرراخ ألفررا"( Cronbach-

مفهررو الررذاف المسررمخد فرري الد ارسررة كمررا اسررمخد المموسررطاف

الحسررابية واهنح ارفرراف المعياريررة للقياسرراف القبليررة والبعديررة والممابعررة لررد أف رراد الماموعررة الماريبيررة وال ررابطة
باإل افة إلع اخمبار "مان ونمي"( )TestMann-Whitney Uواخمبار .Wilcoxon Signed Ranks
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ر من حي

نمائج الدراسة أظهرف معظ الدراساف واود فرروق ذاف دهلرة إحصرائية برين امطفرال المحررومين مرن

امبوين وامطفال الذين يعيشون مع أبويه كما أثبمف البرامج فاعليمها في منمية مفهو الذاف لرد كافرة الفئراف
كما وادف بعض الدراساف فروقا بين الانسين في مفهو الذاف لديه كمرا لر مموصرل د ارسراف أخرر إلرع فرروق
ذاف دهلة إحصائية بين الانسين في مقيا

مفهو الذاف.

لعل ما يميز الدراسة الحالية عن غيرتا بأنها معمبر امولع علع فئة امطفرال المحررومين مرن امبروين فري سرلطنة
عمان حي
باللع

ل ممعرض لها أ دراسة علع حد عل الباح

ول مقع يد الباح
تذا وقد اسمفاد الباح

وكذلك امسالي

كما اعممدف تذا الدراسة علرع اسرمرامياياف اإلرشراد

علع دراسة اسمخدمف فيها تذم اهسمرامياية في السلطنة.
من الدراساف السابقة في بناء أدواف الدراسة واخميارم لحا العينرة وأسرالي

اإلحصائية المي مموافق وممطلباف محليل نمائج الدراسة الحالية.
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اخميارترا

الفصل الثالث
المنهجية واإلجراءات

ـ منهج الدراسة
ـ مجتمع الدراسة
ـ عينة الدراسة
ـ أدوات الدراسة
* مقياس مفهوم الذات
* البرنامج اإلرشادي
ـ المعالجات اإلحصائية
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الفصل الثالث
منهج الدراسة واجراءاتها
في تذا الفصل منهاية الدراسة الحالية وااراءامها مم منة المعريا بماممع الدراسة

مناول الباح

وعينمها ووصا أدواف الدراسة وكيفية بنائها وطرق المحقق من صدقها وثبامها واإلاراءاف الممبعة في
مطبيقها كما يم من منهج الدراسة وامسالي

اإلحصائية المي امبعها الباح

لمعالاة البياناف والمحقق من

صحة فر ياف الدراسة.

منهج الدراسة
اعممد الباح

أن الباحر

في دراسمه الحالية علع المنهج شبه الماريبري حير

فري العلرو النفسرية والمربويرة

كمررا يررر منسررع( )2002يصررع

عليرره أن يحقررق البيئررة المعمليررة الم رربوطة المقننررة المرري عررادة مررا ماررر فيهررا

البحو الماريبية .واعممد الباح

مصمي الماموعمينا الماريبية وال رابطة نظر ار لم ءممره لهرذم الد ارسرة كمرا

ف رري الا رردول ( )1وذل ررك هسمقص رراء فاعلي ررة برن ررامج إرش رراد امع رري باللعر ر
المحرومين من امبوين حي

م مقسي عينة البح

لبرنامج إرشاد باسمرامياياف اللع

لمحس ررين مفه ررو ال ررذاف عن ررد امطف ررال

إلع ماموعمين ممساويمين مع معريض الماموعة الماريبية

وقد مر إارراء القيرا

القبلري والبعرد وقيرا

الممابعرة علرع الممغيرر المرابع

واخمبار فر ياف الدراسة وفحص دههف الفرروق اإلحصرائية برين المامروعمين الماريبيرة وال رابطة فيمرا يمعلرق
بمحسن مفهو الذاف
جدول ()1
التصميم شبه التجريبي للدراسة
G

O1

X

O2

O3

المجموعة

االختبار القبلي

المعالجة

االختبار البعدي

اختبار المتابعة

G1

O1

X

O2

O3

O1

ــــــــــــ

O2

O3

التجريبية
G2

الضابطة
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حير

أن ( )G1ممثررل الماموعررة الماريبيررة و( )G2ممثررل الماموعررة ال ررابطة .أمررا ( )O1فمشررير إلررع القيررا

القبلي لكرل مرن الماموعرة الماريبيرة وال رابطة فري حرين أن ( )O2معنري القيرا
وال رابطة و( )O3معنرري القيرا
اإلرشرراد حي ر
معالاة حي

البعرد للمامروعمين الماريبيرة

البعررد للمامروعمين الماريبيررة وال رابطة .ويقصررد بالمعالارة مطبيررق البرنررامج

مشررير( )Xإل ررع مطبيررق البرنررامج اإلرش رراد للماموعررة الماريبيررة ومشررير ( ر ر رر) إلررع عررد وا ررود
ل يم مطبيق البرنامج اإلرشاد علع الماموعة ال ابطة.

مجتمع الدراسة
مكون ماممع الدراسة من اميع امطفال المحرومين من امبوين نزهء مركز رعاية الطفولة بمحافظة مسقط المابع
ممن ممراوم أعمارت ما بين(10ر)14عاما والبال عددت

لو ازرة المنمية اهامماعية بسلطنة عمان لعا 2011
( )28طف منه ( )15من الذكور و( )13من اإلنا .

عينة الدراسة
م اخميار عينة الدراسة بطريقة قصدية نظ ار لصغر حا ماممع الدراسة حي
الدراسة ممن لديه الرغبة في اهن ما في البرنامج اإلرشاد
وذلك لظروا خاصة به
البرنامج اإلرشاد
( )20طف

وم اسمبعاد ( )4أطفال بموايه من إدارة المركز

كما اعمذر( )4من امطفال عن عد المشاركة في البرنامج منذ بداية السة ما قبل

وذلك هشمراكه في نشاط يمعارض مع وقف البرنامج اإلرشاد

فبلغف بذلك عينة الدراسة

وقد م موزيع تذم العينة موزيعا عشوائيا إلع ماموعمين ماريبية و ابطة حي

عشر وريقاف مثنية خم

منها بها دوائر حمراء والخم

يكونون في الماموعة ال ابطة وأصحا

و ع صندوق به

امخر بها دوائر خ راء فأصحا

الدوائر الحمراء

الدوائر الخ راء يكونون في الماموعة الماريبية وقد طبق تذا

اإلاراء علع ماموعة الذكور وماموعة اإلنا
أطفال أ

م منف العينة كل ماممع

كل علع حدة فأصبحف الماموعة الماريبية مم من()10

ما نسبمه ( )%50من عينة الدراسة منه ( )5ذكور و( )5إنا

والماموعة ال ابطة مم من

كذلك ( )10أطفال أ ما نسبمه ( )%50من عينة الدراسة منه ( )5ذكور و( )5إنا
ذلك.

51

والادول ( )2يو ح

الجدول ()2
توزيع أفراد عينة الدراسة على المجموعتين التجريبية والضابطة لألطفال المحرومين من األبوين
اإلناث

المجموع

المجموعة

الذكور

10

الضابطة

5

5

10

التجريبية

5

5

وللمأكد من مكافؤ الماموعمين الماريبية وال ابطة في مسمو درااف مفهو الذاف قبل البدء بمطبيق البرنامج
اإلرشاد م حسا

المموسطاف واهنحرافاف المعيارية للماموعمين الماريبية وال ابطة كما في ادول (.)3
جدول ()3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس مفهوم
الذات في القياس القبلي
المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

البعد

المتوسط

الحسابي

المعياري

اهامماعي

30.3.

1.080

31.4.

اهنفعالي

33.1.

2.221

31...

3.232

الاسمي

33.3.

3.101

31.8.

2.000

الدراة الكلية

1.2...

4.204

1...0.

0.030

االنحراف

االنحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري
1.322

ولمعرفة دهلة الفروق في درااف الماموعمين الماريبية وال ابطة عند مسمو أقل من ( )o.o5م إاراء

اخمبار مان ويمني كما يبين الادول ()4ا
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جدول ()4
نتائج اختبار  Mann-Whitney Uلداللة الفروق
بين المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس مفهوم الذات القياس القبلي
المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية
البعد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

متوسط الرتب

مجموع
الرتب

قيمة
ز

مستوى
الداللة

اهامماعي

1..3.

1.3...

1..4.

1.4...

..102-

..048

اهنفعالي

1..10

1.1.0.

1..00

1.0.0.

...30-

..808

الاسمي

11.00

110.0.

8.10

81.0.

..0..-

..123

الدراة الكلية

1..4.

1.4...

1..3.

1.3...

..101-

..00.

ويبين الادول ( )4عد واود فروق ذاف دهلة إحصائية عند مسمو أقل من ( )0.05بين مموسط درااف
أفراد الماموعمين الماريبية وال ابطة علع مقيا

مفهو الذاف وأبعادم قبل مقدي البرنامج اإلرشاد

علع مكافؤ أفراد الماموعمين الماريبية وال ابطة علع مقيا

مفهو الذاف وأبعادم قبل مقدي البرنامج اإلرشاد

والرس البياني في الشكل( )5يبين مموسط درااف الماموعمين الماريبية وال ابطة علع مقيا

وأبعادم في القيا

القبلي.

52

وتذا يدل

مفهو الذاف

شكل( )5يوضح متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس مفهوم الذات وأبعاده في
القياس القبلي.

متغيرات الدراسة
ـ الممغير المسمقل Independent Variableا البرنامج اإلرشاد .
ـالممغير المابع following Variableا مفهو الذاف لد امطفال المحرومين من امبوين.

أدوات الدراسة:
لمحقيق أتداا الدراسة والمحقق من فرو ها قا الباح
برنامج إرشاد

باسمرامياياف اإلرشاد باللع

بلعداد مقيا

مفهو الذاف كما قا ببناء

والمخيل واهسمرخاء لمحسين مفهو الذاف وفي ما يلي مفصيل

مدامي الدراسة.

أوال :مقياس مفهوم الذات:
عمد الباح

لمحقيق أتداا الدراسة إلع بناء مقيا

هخم ا امبعاد المي أراد الباح

مفهو الذاف لد امطفال المحرومين مرن امبروين وذلرك

قياسها عما ترو ممروفر فري المقرايي
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امخرر

ولخصوصرية العينرة المدروسرة

فما موفر في يد الباح

من مقايي

مفهو الذاف لد فئة امطفال بصفة عامة وقد محقق ذلك من خر ل

مقي

الخطواف الماليةا
1ر ر الراو إلع امد

النظر والدراساف السابقة حي

الذاف ومنهاا ( مقيا

منصور وبشا  1986مقيا

الذ

قا الباح

بدراسة مسحية لعدد من مقايي

عبد الرحمن وأبو تاش

أعد صورمه العربية ع و وشمعون  1983ومما موفر لد

ومنهاا

الباح

 2002مقيا

من أد

مفهو
( منسي)

نظر ودراساف سابقة

( أبو حالة  2007لطفي  2000عبد ربه .)2000

 2ر إاراء مقاب ف شخصية مع ث

من امخصائياف اهامماعياف اللوامي يمعاملن مع امطفال المحرومين

من امبوين في مركز رعاية الطفولة بالخوض للوقوا علع بعض الاوان

الممعلقة بمفهو الذاف لد

أطفال

المركز.
 3ر إعداد مقيا

مفهو الذاف في صورمه امولية باهعمماد علع اإلاراءاف السابقة وقد مكون المقيا

من

( )60فقرة موزعة علع ث ثة أبعاد وتي مفهو الذاف ( اهامماعي واهنفعالي والاسمي).
 4ر عرض المقيا

علع عينة من امطفال من الفئة العمرية نفسها في مدرسة يمي للمعلي امساسي في محافظة

مسقط للمعرا علع و وم الفقراف بالنسبة لألطفال وفهمه لها وم اهسمفادة من م حظاف الط

وبناء

عليه م اسمبعاد بعض الفق ارف كما م معديل وا افة البعض انخر.
 5ر بناء علع الخطواف السابقة قا ال باح

بصياغة فقراف مقيا

واهنفعالي والاسمي .مراعيا في صياغمها الو وم والبساطة لممناس
 6ر ر م عرض المقيا

مفهو الذاف بأبعادم الث ثة ا اهامماعي
مع الفئة العمرية المسمهدفة الملحق(.)2

علع ماموعة من المحكمين من ذو الخبرة واهخمصاص من مخملا الاامعاف

والكلياف وتيا اامعة السلطان قابو

اامعة نزو

اامعة صحار كلية العلو المطبيقية بالرسماق الملحق

()2
 7ر في

وء آراء المحكمين م صياغة المقيا

بصيغمه النهائية الملحق( )3حي

م اإلبقاء علع الفقراف المي

اامع عليها ( )%80علع امقل من المحكمين وبالمالي م المحقق من صدق امداة وكانف الصورة النهائية
للمقيا

مكونة من ( )58فقرة موزعة علع ث ثة أبعاد.
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الخصائص السيكومترية للمقياس:

صدق المقياس
أوال  :صدق المحكمين
مفهو الذاف قا الباح

للمحقق من صدق مقيا

بعر ه

علع ( )9محكمين من ذو

الخبرة

واهخمصاص العلمي من حملة الدكمورام والممخصصين في ماال اإلرشاد النفسي والمربية الخاصة وعل
النف

والقيا

والمقوي في كل من اامعة نزو

الملحق رق ( )1حي
المقيا

طل

واامعة السلطان قابو

واامعة صحار وكلية الرسماق

منه المف ل بلبداء آرائه حول س مة الصياغة اللغوية لكل فقرة من فقراف

وانمماء الفقراف للبعد الذ

مندرج محمه ومد مناسبة الفقرة للبيئة العمانية إ افة ما يرونه مناسبا من

معدي ف ومقمرحاف وبناء علع آرائه م حذا بعض الفقراف كما م إ افة فقراف أخر ومعديل بعض
الفقراف وقد اخذ الباح

بنسبة امفاق ه مقل عن %80من آراء المحكمين حي

ير الزاملي والصارمي

وكاظ ( ) 2009بأنه يمكن اهعمماد علع نسبة امفاق المحكمين لمكون معيا ار لقبول أو حذا الفقرة المي يمفقون
عليها كأن يسمخد نسبة امفاق ه مقل عن  %70أو  %80وبناء علع ما مقد ااءف الصيغة النهائية
للمقيا

مشمم

علع( )00فقرة

من ( )3أبعاد والادول ( )5يو ح موزيع فقراف المقيا

علع امبعاد

الث ثة.
جدول ( )5أبعاد المقياس والتوزيع العشوائي للفقرات وعدد ونسبة الفقرات التي تندرج ضمن كل بعد
الـــبعــد

أرقام الفقرات التي يشتمل عليها كل بعد

العدد

النسبة

المئوية

االجتماعي

11 14، 11، 12، 12، 12،11، 11، 11، 11، 7، 4، 1

االنفعالي

11 12، 11، 12، 11، 11، 11، 17، 14، 11، 2، 2، 1

%14.42

الجسمي

12 ،11، 11، 11، 17، 14، 11، 12، 12، 11، 2، 1، 1

%11.11

27، 22، 21، 42، 41، 41، 41، 17،

22، 21، 21، 21، 47، 44، 41، 12،
24، 21، 42، 42، 41، 12،
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%14.42

ثانيا :صدق البناء
قا الباح

للمحقق من صدق البناء

بمطبيق المقيا

علع عينة مكونة من ( )30طالبا من خارج

ماممع الدراسة ومن الفئة العمرية نفسها وبعد مصحيح إاابامه م اسمخدا معامل ارمباط بيرسون()Pearson
بالدراة الكلية للمقيا

لمعرفة دراة ارمباط فقراف المقيا
ارمباط كل بعد من أبعاد المقيا

كما يو ح الادول( )6حي

مراوحف قي معام ف

بالدراة الكلية له ما بين ( )0.911 – 0.766وتي معام ف مرمفعة ودالة

إحصائيا عند مسمو الدهلة ( )0.01مما يشير إلع مممع المقيا

بمعدل صدق مرمفع.

جدول ( )6يوضح معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية له:
المحور

معامل اهرمباط

مفهو الذاف اهامماعي

**0.911

مفهو الذاف اهنفعالي

**0.880

مفهو الذاف الاسمي

**0.766

صدق البناء الداخلي
بالنسبة إلاراءاف المأ كد من ثباف امداة قا الباح

بمطبيق المقيا

علع عينة من خارج عينة الدراسة

وذلك بطريقة اهخمبار واعادة اهخمبار ( )test re testوتي عينة من خارج ماممع الدراسة ومن الفئة العمرية
نفسها وبل عددت ( )30طالبا حي

قا الباح

بمطبيق تذا المقيا

إعادة اهخمبار علع العينة نفسها وقد اسمخد الباح
المقيا

والدراة الكلية للمقيا

وبعد فاصل زمني مقدارم أسبوعان م

معامل ارمباط بيرسون لحسا

معامل اهرمباط مبعاد

كما في الادول ( .)7كما م اسمخراج الثباف بطريقة المازئة النصفية وااءف

النمائج كما يو حها الادول(.)8
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جدول ( )7معامالت االرتباط واالتساق الداخلي ألبعاد المقياس بطريقة إعادة االختبار
البر رعرد

معامل اهرمباط

مسمو الدهلة

مفهو الذاف اهامماعي

0.672

0.000

مفهو الذاف اهنفعالي

0.484

0.007

مفهو الذاف الاسمي

0.641

0.000

مفهو الذاف (الثباف الكلي)

0.718

0.000

ويبين الادول( )7أن قي معام ف اهرمباط مراوحف بين ( )0.718 – 0.484وتي قي ارمباط مقبولة
ودالة إحصائيا مما يشير إلع واود ثباف للمقيا

يمكننا من اهعمماد عليه.

جدول( )8معامالت الثبات
بطريقة التجزئة النصفية:

معامل الثباف

البعد
مفهو الذاف اهامماعي

0.658

مفهو الذاف اهنفعالي

0.634

مفهو الذاف الاسمي

0.627

مفهو الذاف (الثباف الكلي)

0.744

ويبين الادول( )8أن قي معام ف الثباف مراوحف بين ( )0.744 – 0.627وتي معام ف ثباف

مقبولة وتذا يدل علع واود ثباف ل سمبانة يمكننا اهعمماد عليها مما يطمئن الباح
كافية مغراض الدراسة الحالية.

بعد اإلاراءاف السابقة اطمأن الباح

إلع موفر دههف ثباف

إلمكانية اسمخدا امداة للدراسة لمحقيق أتداا تذم الدراسة.
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تصحيح المقياس:

م خلط العباراف السلبية واهياابية في المقيا

حس

المرمي

كما يو حها الادول ( )9وقد حدد لكل عبارة ( )3إااباف

الث ثي الماليا (نع أحيانا ه) كما في الادول( )10حي

يمعين علع المفحوص اخميار إاابة

واحدة فقط من تذم اإلااباف مع مخصيص( )3درااف في حالة اإلاابة بنع علع الفقراف الموابة و( )2عند
اإلاابة بأحيانا ويحصل المفحوص علع ( )1في حالة اإلاابة ب
الدراة الكلية للمقيا

فمحس

ويعك

ذلك في حالة الفقراف السالبة .أما

عن طريق امع درااف المفحوص علع مخملا فقراف المقيا

بين(  )85كأدنع دراة و ( )174كأعلع دراة وكلما ارمفعف الدراة الكلية للمقيا

المي مقع ما

فلن ذلك يشير إلع أن

مفهو الذاف مرمفع.
جدول ( )9توزيع أرقام الفقرات اإليجابية والسلبية
م
العبارات

العدد

أرقام الفقرات التي يشتمل عليها كل بعد

النسبة

المئوية

اإليجابية

12 41 11 11 11 12 12 14 11 11 12 11 11 11 1 1 1 1
22 27 24 21 21 21 47 41

%4131

العبارات

11 11 17 11 12 11 11 12 17 12 14 11 11 2 2 7 2 4

%2132

السلبية

22 21 42 42 41 42 44 41 41 12 12 17 12 14 11
21

22

المجموع

جدول ( )10ميزان تقدير درجات مقياس مفهوم الذات لألطفال
اتجاه العبارة
العبارات الموجبة
العبارات السلبية

مقياس مفهوم الذات لألطفال
نعم

أحيانا

ال

1

1

1

نعم

أحيانا

ال

1

1

1
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%111

ثانيا:
برنامج اإلرشاد الجمعي( ) Group Counseling Program
اعممررد البرنررامج اإلرشرراد فرري تررذم الد ارسررة علررع اسررمرامياياف اإلرشرراد باللع ر  .وقررد قررا الباح ر
النظررر والد ارسرراف السررابقة حي ر

البرنررامج باهسررمناد إلررع امد

 2003السرررور  2003المررور  2007بيررنك

اسررمفاد بشرركل رئ ري

بمطرروير تررذا

مررن د ارس رافا (مقررداد

ديبرري  2007الخوااررة  2010ولبرررف  2010دوبسررف

 2007آل مراد  2004سليمان  2000أبرو زيرد  2008الدحادحرة 2010؛ سرعيد  2008عبرد المعطري
 2006أبو سعد  2008وطسون  2005قطاني .)2010

أهداف البرنامج اإلرشادي:
ممثل الهدا العا للبرنامج اإلرشاد

في محسين مفهو الذاف لد

عمان و ذلك من خ ل مطبيق اسمرامياياف اإلرشاد باللع
المهاراف وينبثق من الهدا العا امتداا الفرعية الماليةا
ر مفري المشاعر السلبية لد امطفال.
ر منمية القدرة علع المعبير عن المشاعر.
ر منمية وعي امطفال باوان

القوة لديه .

ر منمية مقبل امطفال لذوامه .
ر منمية المقدير الذامي لألطفال.
ر المدري

علع بناء المشاعر اإلياابية.

ر منمية الثقة بالنف .
ر المدر علع مهاراف فن المواصل والمعامل مع انخرين.
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امطفال المحرومين من امبوين بسلطنة

إلكسا

الماموعة اإلرشادية ماموعة من

ر مدري

امطفال علع مهاراف المحك بالمشاعر و السيطرة عليها.

ر مدري

امطفال علع مهاراف المخطيط و و ع امتداا.

صدق البرنامج اإلرشادي:
للمحقق من صدق البرنامج اإلرشاد
السلطان قابو
وقد طل

واامعة نزو

الباح

فقد م عر ه علع ماموعة من امسامذة والمخمصين من اامعة

وكلية المربية بالرسماق واامعة صحار والبال عددت ( )8محكمين ملحق()4

من امسامذة امفا ل محكي البرنامج اإلرشاد

من حي

أاله وم ءممه لعدد الالساف اإلرشادية ومدمها الزمنية وم ءممه لأللعا
والوااباف المنزلية وطل

منه كذلك مقدي أ

لم ءممه للهدا الذ
وامسالي

و ع من

وامدواف المسمخدمة

م حظاف أو اقمراحاف أو معدي ف يرونها مناسبة ويو ح

الملحق()5اسممارة محكي البرنامج اإلرشاد  .وبناء علع آراء المحكمين م معديل وا افة ومن ث صياغة
البرنامج اإلرشاد

و ع من أاله الملحق( )6الصورة النهائية لالساف

بصورمه النهائية ليحقق الهدا الذ

البرنامج.

الحدود اإلجرائية للبرنامج:
الحدود الزمنيةا م منفيذ البرنامج خ ل الفمرة ما بين  2011 /7/26إلع  2011/10/8لمدة ( )10أسابيع
بواقع السمين في امسبو مدة كل السة (  60ر  ) 80دقيقة.
الحدود المكانيةا مركز رعاية الطفولة بمحافظة مسقط في الصالة الريا ية المغلقة.
الحدود البشريةا عينة من امطفال الذكور واإلنا

ممن ممراوم أعمارت ما بين(10ر ر )14

األساليب اإلرشادية:
اعممد الباح
ر اللع

في الساف البرنامج اإلرشاد علع اهسمرامياياف الماليةا

المربو

ر ممارين المخيل
ر ممارين اهسمرخاء
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ر النمذاة
امدوار

ر لع

ر المغذية الرااعة
ر

ر اممثلة واهسمفادة من المواقا الحيامية

ر الممارسة السلوكية
ر المعزيز اهامماعي
ر الواا

البيمي الملحق (.)7

امنشطة المدريبية الملحق(.)8
ولقد م مو يح اسمخداماف ملك اهسمرامياياف في الادول()11

خطوات اإلرشاد باللعب:
ولقد امبع الباح

عددا من الخطواف أثناء العملية اإلرشادية كما حددمها إكس ين ))Axline, 1947

ر بناء ع قة إرشادية ممس بالداء.
ر إيااد او من املفة والمحبة بين المرشد وامطفال.
ر مقبل المرشد امطفال كما ت .
ر العمل علع مرسيخ مشاعر المسامح في الع قة اإلرشادية بين المرشد وامطفال.
ر اسمعداد المرشد من أال معرفة المشاعر المي يعبر عنها الطفل والقدرة علع عك
للطفل المبصر بسلوكه.
ر ثقة المرشد بقدرة الطفل علع حل مشك مه إذا أميحف له الفرصة لذلك.
ر يم اإلرشاد باللع

مدريايا دون المسريع في العملية اإلرشادية.
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ملك المشاعر بطريقة محقق

ر يم محديد السلوك المشكل عند الطفل من أال اعل العملية اإلرشادية مم بواقعية أكثر واعل الطفل يدرك
مسؤوليمه في الع قة اإلرشادية.

األلعاب واألدوات والوسائل المستخدمة في البرنامج
اسمخد في تذا البرنامج اإلرشاد الكثير من املعا

وامدواف والادول ( )11يو ح ذلك .

جدول ( )11يوضح األلعاب والتمارين المستخدمة في البرنامج اإلرشادي
عنوان الالسة
1

املعا

امدواف

والممارين

السة ما قبل البرنامج

ر مقيا

اإلرشاد (الالسة

ر أوراق ر أق

الممهيدية)
2

3

ر سلة الزتور

مفهو الذاف ر سبورة
ر علبة حلوياف

ر أوراق ر سلة زتور

كسر الاليد وبناء

ر الساين والدخيل

املفة

ر السلسلة الممماسكة

ر أق

ر لعبة أنا من الداخل

ر  90كرة ملونة ر مقطوعاف إنشادية

ر مدري

مفري المشاعر

ر علبة عطرر أوراق ر ألوان

اسمرخائي

ر السباحة في السحا

ر دباسة

ر اهاز مسايل ر مكبراف صوف
ر بطاقة المعبير عن المشاعر

ر صور أطفال
4

المعبير عن

بالوناف اهنفعاهف

ر دكان المشاعر

ر بالوناف ر أق

اهنفعاهف

ر الصورة الناطقة

ر بالوناف ر صور أطفال

5

الوعي باوان
وال عا

ر صفارة ر أدواف زينة

ر لعبة من ي حكني
ر المدري

القوة

ر أوراق

علع اهسمرخاء
ر عدد من المكعباف

ر تر القدراف

ر أق

ر الصورة ممحد

ر ممرين أنا اسمطيع

عري ة

ر ماموعة من الصور مطفال
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6

ر تر المكعباف
الوعي باوان
وال عا

7

القوة

المقدير الذامي للاس

ر أنشودة (النا

ر القلعة والكها

ر عدد من المكعباف
اميعا إخوان)

ر المرأة الناطقة

ر مرآة كبيرة ر بطاقاف مصممة ر أق

ر ألوان

ر البطاقاف الث

ر مشكيل امرقا
8
المقدير الذامي للاس
9

المفكير اإلياابي

ر أطباق ورقية أق

خط عريض

ر صفارة

1ر الاس المفكك

ر أوراق ر عدد من المظاريا

2ر ارس نفسي

ر قطع ورقية لمكوناف اس اإلنسان

ر لصق شمعي ر أوراق ر أق

 -3الوعي بالاس
1ر لعبة بناء الهر من الكلماف
اهياابية

ر مكعباف كأ

ر ماء

ر ماء ملون ر قصاصاف ورقية ر أق

2ر لعبة مفري الكأ
ر مدري

10

اسمرخائي

ر لعبة الدعاية الذامية

ر تذا انااز
مقدير الذاف

ر ممرينا الحدي

الذامي

ر آلة مصوير فيديو ر ملفزيون
ر بطاقاف إع ن مصممة

ر أق

ر صلصال

ر أوراق رس ر مكعباف

ر أق

خط ر ألون منوعة

ر زتور منوعة

11

السعادة

ر أنا من الداخل

12
كشا الذاف

بطاقة المشاعرر ورق

ر شارة المشاعر اإلياابية

ر ألوان ر أق

ر منشار المشاعر اهياابية

ر شارة ورقية

ر ممرين بناء المشاعر اهياابية

ر مناشير ورقية ر أق

ر لوني المف ل

ر كراف ملونة ر أق

ر لعبة الكرسي الساخن

ر أوراق محار ر ألوان

ر السة اسمرخاء

ر ورق المحار ر هفمة السر
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ر ألوان

ر هفمة مصممة ر أق

سبورة

ر مصرا كما مريد أن مكون

ر الكراف الملونة

13
الثقة بالنف

ر القائد وامعمع

ر ممرين اسمرخائي

ر قطعة قماش ر ساعة إيقاا
ر صافرة

14

مشاعر الخال

ر القط والفأر

ر قطعة قماش ر دمية كبيرة

15

المهاراف اهامماعية

16

(-1لغة الاسد)

ر سلة ر حار قصاصاف ورقية ر

ر الدمية الحكيمة
ر ممرين المخيل

مقطوعاف إنشادية

الاسد الناطقا

ر صور أطفال

ر العبارة الحية والعبارة الميمة

ر اهاز عرض ر مقطع فيديو

ر لعبة الشبه واهخم ا

ر سلة زتور طبيعية

المهاراف اهامماعية

ر ماذا يقول عني انخرون؟

ر سلة زتور صناعية

(- 2المقبل)

ر امذن الصماء

ر سلة زتور غير منظمة

ر الوردة ذاف الرائحة الزكية

ر قصة

ر السة اسمرخاء

17

المهاراف اهامماعية

ر مفاميح المحبة

اهامماعي)

ر الحوار الصادق

18

مهارة المخطيط

ر أمنياف فوق الناو

19

إنهاء البرنامج

ر مقيا

اإلرشاد

ر صور مقمطفة لالساف البرنامج

20

(-3المواصل

ر مفاميح ورقية

ر القصة المركبة

ناو ورقية ممباينة امحاا

ر أق

ر اهاز عرض

رصاص

ر مخطط لمراحل بناء امتداا

( الالسة الخمامية)

السابقة

السة ما بعد البرنامج

ر مقيا

اإلرشاد

مفهو الذاف ر اهاز عرض

مفهو الذاف

ر علبة حلوياف

(السة الممابعة)
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مراحل تنفيذ البرنامج اإلرشادي:

مكون البرنامج اإلرشاد من المراحل الماليةا

مرحلة ما قبل البرنامج ( الالسة الممهيدية)ا المي م فيها إاراء القيا

القبلي للماموعة الماريبية وال ابطة

ومهيئة الماموعة اإلرشادية للمشاركة في البرنامج اإلرشاد .
ر مرحلة البدءا ومشممل علع الالسة امولع المي م المعارا وبناء املفة بين المرشد والماموعة اإلرشادية
ومعارا أع اء الماموعة اإلرشادية مع بع ه البعض.
ر مرحلة اهنمقالا ومشممل علع الالسة الثانية
ر مرحلة البناءا ومشممل علع الالساف من الالسة الثالثة وحمع الالسة السابعة عشرة والمي م فيها ممارسة
املعا

والمدريباف اهسمرخائية بهدا محسين مفهو الذاف.

ر مرحلة اإلقفال (اإلنهاء) ومشممل علع الالسة الثامنة عشرة المي م فيها مطبيق القيا

البعد

ر مرحلة ما بعد البرنامج اإلرشاد  :ومشممل علع الالسة الماسعة عشرة وتي الالسة المي م فيها مطبيق (قيا
الممابعة)

يتكون مخطط كل جلسة من جلسات هذا البرنامج اإلرشادي من:
ر عنوان الالسة
ر ماريخ منفيذ الالسة
ر المدة الزمنية للالسة
ر امتداا الخاصة للالسة
ر املعا

و المدريباف المي م ممارسمها في الالسة

ر امدواف ال زمة لممارسة املعا
ر إاراءاف منفيذ الالسة
ر الواا

البيمي
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ـ إجراءات تنفيذ الجلسة اإلرشادية:
م منفيذ الالسة اإلرشادية من خ ل الخطواف الماليةا
ر اسمفمام الالسة
ر مناقشة الواا

البيمي

ر مطبيق املعا

والممارين الممعلقة بالالسة الحالية

ر إنهاء الالسة بملخيصها ومقدي الواا

البيمي
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جدول()12
م خص ج

م

2

6

3

4

عنوان
الج ة
ج سة ما
قب
البرنامج
اإلر اد
(الج سة
التم يدية)

اليوم
والت ريخ
الث ثا
/7/62
6122م

الهدف الع م
ا تيار
ع ا
المجموعة
التجريبية
والمجموعة
ال اب ة

ت البرن مج اإلرش دي

األهداف الفرعية
2ـ ت بيق ا تبار م وم الذات ع
العينة
6ـ ت ديم فكر ألع ا المجموعة
التجريبية عن البرنامج اإلر اد
3ـ ذ المواف ة المبدئية ل م اركة في
البرنامج
4ـ االت اق ع زمان ومكان الج سات
ال ادمة
2ـ التعار بين المر د و ع ا
المجموعة
6ـ التعار بين ع ا المجموعة
بع م البعض
3ـ بنا األل ة
4ـ تدري األ ا ع عم ية التن

كسر الج يد
وبنا األل ة

السبت
/7 /31
6122

ـ بنا األل ة
بين المر د
وع ا
المجموعة
وبين ع ا
المجموعة
بع م
البعض

ت ريغ
الم اعر

ـ األربعا
/8/3
6122م

ـ ت ريغ
الم اعر
الس بية لدى
األ ا

2ـ تحدث األ ا عن م اعرهم
الس بية
6ـ تحدث األ ا عن م اعرهم
اإليجابية
3ـ ت ريغ الم اعر الس بية
4ـ التدر ع االستر ا

التعبير عن
االن عاالت

السبت
/8/2
6122م

ـ تنمية ال در
ع التعبير
عن الم اعر

2ـ التعبير عن االن عاالت الس بية
6ـ التعبير عن االن عاالت االيجابية
ب االن عاالت
4ـ التدري ع

األربعا
/8/21
6122م

ـ وعي
األ ا
بجوان ال و
لدي م

2ـ إدرا جون ال و
ل درات
3ـ ت دير ال
ل درات اآل رين
4ـ ت دير ال

الوعي
بجوان
ال و
وال ع

67

األلع

والتم رين

األدوات
م وم

ـ

ـ م يا
الذات
ـ سبور ـ وراق ـ
ق م
ـ ع بة ح ويات

ـ س ة الزهور
ـ السجين والد ي
ـ الس س ة
المتماسكة
ـ تدري
استر ائي

ـ وراق ـ س ة
زهور
ـ ع بة ع رـ وراق
ـ لوان
ـ ق م ـ دباسة

ـ لعبة نا من
الدا
ـ السباحة في
السحا

بالونات
االن عاالت
ـ دكان الم اعر
ـ الصور النا ة
ـ لعبة من
ي حكني
ـ  -التدري ع
االستر ا
هرم ال دراتـ الصور تتحدث
ـ تمرين نا
است ي

ـ  01كر م ونة
ـ م وعات إن ادية
ـ ج از تسجي ـ
مكبرات صوت
ـ ب اقة التعبير عن
الم اعر
ـ صور ا
ـ بالونات ـ ق م ـ
وراق
ـ ص ار ـ دوات
زينة
ـ بالونات ـ صور
ا
 عدد من المكعباتـ ق م عري ة
ـ مجموعة من
صور األ ا

م
5

2

7

8

0

21

عنوان
الج ة

اليوم
والت ريخ
ـ السبت
/8/23
6122م

األهداف الفرعية

الهدف الع م
ت ب األ ا
بجوان
ال ع لدي م

2ـ إدرا جوان ال ع
لذات ع
3ـ ت ب ال
ل يره
4ـ ت ب ال
م ار الت وير
5ـ إكسا ال

األربعا
/8/27
6122

تنمية الت دير
الذاتي ل جسم

السبت
/8/61
6122م

تنمية الت دير
الذاتي ل جسم

2ـ يدر الجوان الحسنة في جسم
ير المحببة في
6ـ يت ب الجوان
جسم
3ـ ي عر بالر ا اتجاه جسم
2ـ تنمية الوعي بالجسم
6ـ إدرا جوان ال و في الجسم

األربعا
/8/64
6122م

تدر األ ا
ع بنا
م وم ذات
ايجابي

2ـ ي رق األ ا بين الت كير االيجابي
والت كير الس بي
6ـ يتدر األ ا ع ممارسة
الت كير اإليجابي
3ـ يتدر األ ا ع است دام
الك مات االيجابية
4ـ تنمية تركيز األ ا ع الم اعر
االيجابية

ت دير الذات

السبت
/8/67
6122م

تنمية ت دير
الذات لدى
األ ا

انجازات
2ـ ن ي در ال
6ـ ي من ب درات الذاتية
3ـ تنمية ال در ع تجاوز اإلحبا

السعاد

األربعا
/0/7
6122م

ـ بنا
الم اعر
االيجابية

الوعي
بجوان
ال و
وال ع
الت دير
الذاتي
ل جسم
الت دير
الذاتي
ل جسم

الت كير
االيجابي

ما هي ع ي

2ـ يدر
 6ـ يتدر
3ـ يتدر
الس بية

األلع

والتم رين

 هرم المكعباتـ ن ود (النا
جميعا إ وان)
 -ال عة والك

عدد من المكعباتـ باق ورقية،
عريض
ق م

ـ مرآ كبير ـ
 المر النا ة الب اقات الث ث ب اقات مصممة ـق م ـ لوان
 ت كي األرقامـ ص ار
ـ وراق
-2الجسم الم ك
ـ عدد من
 -6ارسم ن سي
المظاري
 -3الوعي
ـ ق ورقية
بالجسم
لمكونات جسم
اإلنسان
ـ لصق معي-
وراق
ـ ق م ـ لوان
2ـ لعبة بنا ال رم ـ مكعبات
 كا ـ مامن الك مات
ـ ما م ون ـ
االيجابية
قصاصات ورقية
-6لعبة ت ريغ
ـ ق م
الكأ
ـ تدري
استر ائي

ـ لعبة الدعاية
الذاتية
ـ هذا انجاز
ـ تمرين :الحديث
الذاتي

ـ نا من الدا
م اعره الدا ية
ع بنا الم اعر االيجابية ـ جر الم اعر
اإليجابية
ع الت ص من الم اعر
ـ من ار الم اعر
االيجابية
ـ تمرين بنا
الم اعر االيجابية
ـ ج سة استر ا
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األدوات

ـ آلة تصوير فيديو ـ
ت زيون
ـ ب اقات إع ن
مصممة
ـ ق م ـ ص صا
ـ وراق رسم ـ
مكعبات
ـ لون
ـ ق م
منوعة
ـ زهور منوعة
ب اقة الم اعرـ
ورق
ـ لوان ـ ق م
ـ جر ورقية
ـ منا ير ورقية ـ
ق م

عنوان
الج ة

م

اليوم
والت ريخ
السبت
/0/21
6122م

الهدف الع م

األهداف الفرعية

األلع

والتم رين

ـ حث األ ا
ل تحدث عن
عالم م
الدا ي

2ـ تنمية المواج ة الذاتية
6ـ تنمية التعبير عن الذات
3ـ تنمية مستوى الت اع االجتماعي

األربعا
/0/24
6122م

ـ تنمية الث ة
بالن

ـ تصر كما
2ـ تنمية عور الث ة بالن
تريد ن تكون
6ـ تنمية التح يز الذاتي
ع الجر و الت ائية ـ ل ائد واألعم
3ـ تدري ال
ـ تمرين
4ـ تنمية ال در في التعبير عن ذات
استر ائي

السبت
/0/27
6122م

ـ السي ر
ع م اعر
ال ج

األربعا
/0/62
6122م

ـ تنمية م ار
است دام ل ة
الجسد

2ـ التعر ع
ل عور بال ج
6ـ تنمية السي ر ع االن عاالت
الدا ية
3ـ تنمية ال در ع تجاوز المواق
المحرجة
2ـ يتدر ع قرا م اعر اآل رين
6ـ يتدر ع است دام ل ة الجسد في
التواص م اآل رين
3ـ يدر همية ل ة الجسد

السبت
/0/64
6122م

ت ب ال
لذات
ولآل رين

إل ذات
2ـ تحسين نظر ال
إل اآل رين
 6ـ تحسين نظر ال
نحو نظر
 3ـ تحسين توقعات ال
اآل رين إلي

22

الم ارات
االجتماعية
(-3التواص
االجتماعي)

ـ األربعا
/0/68
6122م

27

م ار
الت ي

السبت
/21/2
6122م

تحسين
م ارات
التواص
االجتماعي
اسم ال عبة:
األدوات :
ـ تدري
الم اركين
ع م ار
الت ي
وتحديد
األهدا .

ـ لعبة ال ب
واال ت
ـ ماذا ي و عني
اآل رون؟
ـ األذن الصما
ـ الورد ذات
الرائحة الزكية
ـ قصة ،ج سة
استر ا
ـ م اتيح المحبة
ـ ال صة المركبة
ـ الحوار الصادق

2ـ تنمية م ار تحديد األهدا
6ـ تنمية م ار الت ي
3ـ ت يئة األ ا إلن ا البرنامج
اإلر اد

ـ منيات فوق
النجوم
ـ ج از عرض

22

26

23

24

25

ك

الذات

الث ة بالن

م اعر
ال ج

الم ارات
االجتماعية
(-2ل ة
الجسد)
الم ارات
االجتماعية
(- 6الت ب )

األفكار الم دية

م ارات

 2ـ تدري األ ا ع
التواص االجتماعي
6ـ تدري األ ا الحديث عن
م اعرهم اتجاه اآل رين
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األدوات

ـ لوني الم
ـ لعبة الكرسي
السا ن
ـ ورق المحارم
ـ الفتة السر

ـ كرات م ونة ـ
ق م سبور
ـ وراق محارم ـ
لوان
ـ الفتة مصممة ـ
ق م
ال ي ـ الكرات
الم ونة
ـ ق عة قماش ـ
ساعة إي ا
ـ صافر

ـ ال وال أر
ـ الدمية الحكيمة

ـ ق عة قماش ـ
دمية كبير
ـ س ة ـ حجر
قصاصات ورقية ـ
م وعات إن ادية

الجسد النا ق:
ـ العبار الحية
والعبار الميتة

ـ صور ا
ـ ج از عرض ـ
فيديو
م
ـ س ة زهور بيعية
ـ س ة زهور
صناعية
ـ س ة زهور ير
منظمة

ـ تمرين الت ي

ـ م اتيح ورقية

نجوم ورقية متباينة
األحجام
ـ ق م رصاص
لمراح
ـم
بنا األهدا

م
28

20

اليوم
والت ريخ
السبت
/21/8
6122م

عنوان
الج ة
إن ا
البرنامج
اإلر اد
( الج سة
ال تامية)
ج سة ما بعد
البرنامج
اإلر اد
(ج سة
المتابعة)

الهدف الع م
ت يئة ع ا
المجموعة
إلن ا
البرنامج
اإلر اد .
قيا
استمرارية
فاع ية
البرنامج
اإلر اد بعد
فتر المتابعة.

األهداف الفرعية

والتم رين

األلع

األدوات
م وم

2ـ يعبر األ ا عن جوان االست اد
من الج سات اإلر ادية.
6ـ ت ديم م ص عام ل ج سات
اإلر ادية
3ـ يجي ع ا المجموعتين
التجريبية وال اب ة ع الم يا
2ـ ن يجي ع ا المجموعة
التجريبية ع م يا م وم الذات
6ـ ن يدر ع ا المجموعة همية
البرنامج اإلر اد بعد فتر المتابعة
 3ـ يبين ع ا المجموعة همية
الم ارات التي تدربوا ع ي ا

ـ

ـ م يا
الذات
ـ ج از عرض
ـ صور م ت ة
لج سات البرنامج
الساب ة
ـ م يا م وم
الذات
ـ ع بة ح ويات

إجراءات الدراسة:
بعد أن قا الباح

بمحديد مشكلة الدراسة وأتدافها وأتميمها وفر يامها ومحديد ماممع الدراسة وحدودتا

امبع الباح

الخطواف الماليةا

ر أخذ كما

موافقة من اامعة نزو لمسهيل مهمة البح

ر كم

رسالة إلع و ازرة الممنية اهامماعية طل

لد الاهاف الرسمية .ملحق ()9

فيها الباح

الموافقة علع مطبيق الدراسة علع نزهء مركز رعاية

الطفولة بالخوض.
ر أخذ كما
ر قا الباح

موافقة من و ازرة المنمية اهامماعية لمنفيذ إاراءاف الدراسة .ملحق (.)10
بمقابلة مدير مركز رعاية الطفولة بالخوض والخبير المخمص وامخصائياف اللوامي يمعاملن مع

امطفال وأو ح له فكرة الدراسة وأتميمها.
ر قا الباح

بعد ذلك ببناء مقيا

مفهو الذاف لألطفال بناء علع امد

النظر والدراساف السابقة وم

اسمخراج الصدق والثباف للمقيا .
ر قا الباح

بمحديد عينة الدراسة بالمنسيق مع المخمصين في مركز رعاية الطفولة.
71

ر قا الباح

بحسا

مكافؤ الماموعمين الماريبية وال ابطة باسمخدا اخمبار مان ونميMann-Whitney U
أفراد الماموعة الماريبية وال ابطة قبل معر ه

لمعرفة دهلة الفروق في مسمو درااف مفهو الذاف لد
للبرنامج اإلرشاد .
ر قا الباح

بمطبيق البرنامج اإلرشاد علع الماموعة الماريبية بماريخ2011 /7 /26

حي

مكون البرنامج

من ( )19السة مراوحف مدمها الزمنية من (60ر ر )80دقيقة وم اهنمهاء من مطبيق الساف البرنامج اإلرشاد
بماريخ . 2011 /10 /8
ر قا الباح

بمطبيق مقيا

بعد

مفهو الذاف كقيا

علع الماموعمين الماريبية وال ابطة وذلك لمعرفة

فاعلية البرنامج اإلرشاد في محسبن مفهو الذاف لد امطفال المحرومين من امبوين.
ر قا الباح

بمطبيق مقيا

مفهو الذاف كقيا

ممابعي بعد م ي شهر من مطبيق البرنامج اإلرشاد والادول

( )12يو ح إاراءاف مطبيق الدراسة.
ر ر بعد مطبيق قيا

الممابعة قا الباح

بعض اسمرامياياف وألعا

بمقدي السمين إرشاديمين للماموعة ال ابطة كالم از أخ قي مناولف

البرنامج اإلرشاد

ث أقي حفل مبسط وزعف فيه الهدايا مع مناول وابة خفيفة.

ر بعد رصد النمائج م إدخال البياناف في الحزمة اإلحصائية للعلو اهامماعية ( )SPSSومعالامها إحصائيا
ومن ث رصد واسمخراج النمائج ومناقشمها.
الجدول ()13
الجدول الزمني إلجراءات الدراسة
الماموعة عدد امطفال المشاركين مقدي المقيا
القبلي

10

الماريبية
 5ذكور
ال ابطة

 5إنا
10

5

ذكور

قيا

قبلي

قيا

قبلي

5

ذكور
71

المعالاة

القيا

 19السة

قيا

إرشادية

البعد
بعد

ل ممعرض

قيا

م معالاة

بعد

قيا

الممابعة

قيا

ممابعة

قيا

ممابعة

المعالجة اإلحصائية:
اعممد الباح
الباح

في محليل البياناف علع برنامج الحز اإلحصائية للعلو اإلنسانية واهامماعية( )SPSSواسمخد

في محليل البياناف الطرق اإلحصائية الماليةا

ر معامل ارمباط بيرسون( )pearsonلمعرفة دراة ارمباط فقراف المقيا

بالدراة الكلية للمقيا

للمحقق من

صدق اهمساق الداخلي للمقيا .
ر معامل اهمساق الداخلي "كرونباخ ألفا" ) )Cronbach-alphaبهدا حسا

معامل ثباف مقيا

مفهو

الذاف المسمخد في الدراسة.
ر المموسطاف الحسابية واهنحرافاف المعيارية للقياساف القبلية والبعدية والممابعة لد

أفراد الماموعة الماريبية

وال ابطة.
ر اخمبار "مان ونمي"( )TestMann-Whitney Uللمحقق من دهلة تذم الفروق بين درااف مفهو الذاف لد
الماموعمين الماريبية وال ابطة علع القيا

البعد .

ر اخمبار  Wilcoxon Signed Ranksلمعرفرة دهلرة الفرروق برين دراراف أفرراد الماموعرة الماريبيرة بعرد مطبيرق
البرنامج اإلرشاد وبعد مرور فمرة الممابعة علع مقيا

مفهو الذاف وأبعادم.

72

الفصل الرابع
نتائج الدراسة

النتائج المتعلقة بالفرضية األولى
النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية
النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
ترردفف الد ارسررة الحاليررة إلررع معرفررة فاعليررة برنررامج إرشرراد امعرري باللع ر

لمحسررين مفهررو الررذاف لررد امطفررال

المح رررومين م ررن امب رروين ف رري س ررلطنة عم رران ويم ررمن ت ررذا الفص ررل عر ررا لنمر رائج الد ارس ررة م ررن خر ر ل حس ررا

المموسر ررطاف الحسر ررابية واهنح ارفر رراف المعيارير ررة للقياسر رراف الث ثة(القبليرررة والبعديرررة والممابعر ررة) وايااد المكر ررافؤ بر ررين
الماموعمين(الماريبية وال ابطة) وذلك كامميا

نتائج الدراسة:
النتائج المتعلقة بالفرضية األولى:

منص الفر ية امولع علع أنه مواد فروق ذاف دهلة إحصائية عند مسمو دهلة ( )α≤...0بين مموسط

درااف أفراد الماموعة الماريبية ومموسط درااف أفراد الماموعة ال ابطة عل مقيا

البعد معز للبرنامج اإلرشاد .

وللمحقق من تذا اهفمراض م حسا

مفهو الذاف في القيا

المموسطاف الحسابية واهنحرافاف المعيارية لدرااف أفراد الماموعة

الماريبية ودرااف أفراد الماموعة ال ابطة علع مقيا

يو ح الادول(.)14

مفهو الذاف بعد مقدي البرنامج اإلرشاد

كما

جدول ()14
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس مفهوم
الذات البعدي
المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

البعد

المتوسط

الحسابي

المعياري

اهامماعي

0..0.

0..02

30.0.

اهنفعالي

0....

1.213

33.1.

2.040

الاسمي

10.0.

3.21.

3..0.

1..30

الدراة الكلية

114.1.

0.03.

88.4.

0.241
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االنحراف

االنحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري
1.000

يم ر ر ر ر ررح مر ر ر ر ررن الار ر ر ر رردول ( )14أن المموسر ر ر ر ررط الحسر ر ر ر ررابي للدرار ر ر ر ررة الكلير ر ر ر ررة لمفهر ر ر ر ررو الر ر ر ر ررذاف لر ر ر ر ررد أف ر ر ر ر رراد
البع ر ر ر ر ر ررد مق ر ر ر ر ر رردارم ( )147,10درا ر ر ر ر ر ررة ب ر ر ر ر ر ررانحراا معي ر ر ر ر ر ررار

الماموع ر ر ر ر ر ررة الماريبي ر ر ر ر ر ررة عل ر ر ر ر ر ررع المقي ر ر ر ر ر ررا

مق ر ر ر ر ر ر رردارم ( )8,580درا ر ر ر ر ر ر ررة والمموس ر ر ر ر ر ر ررط الحس ر ر ر ر ر ر ررابي للدرا ر ر ر ر ر ر ررة الكلي ر ر ر ر ر ر ررة للماموع ر ر ر ر ر ر ررة ال ر ر ر ر ر ر ررابطة بلر ر ر ر ر ر ر ر
( )99,70دراة بانحراا معيار مقدارم ( )8,274دراة.
وللمحقق من دهلة تذم الفروق بين درااف مفهو الذاف لد الماموعمين الماريبية وال ابطة علع القيا

البعد عند مسمو أقل من ( )0,05م إاراء اخمبار مان ويمني " ) ) Mann-Whitney U Testكما يبين

الادول ()15

جدول ( )15نتائج اختبار  Mann-Whitney Uلداللة الفروق
بين المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس مفهوم الذات البعدي
المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

البعد

متوسط

مجموع

متوسط

مجموع

اهامماعي

10.30

103.0.

0.00

00.0.

..... 3.040-

اهنفعالي

10.0.

100...

0.0.

00...

..... 3.481-

الاسمي

10.0.

100...

0.0.

00...

..... 3.48.-

الدراة الكلية

10.0.

100...

0.0.

00...

..... 3.402-

الرتب

الرتب

الرتب

الرتب

قيمة
ز

مستوى
الداللة

ويبين الادول(  )15واود فروق ذاف دهلة إحصائية عند مسمو أقل من ( )0,05بين مموسط درااف أفراد
الماموعمين الماريبية وال ابطة علع مقيا
البرنامج اإلرشاد

مفهو الذاف وأبعادم لصالح الماموعة الماريبية بعد مقدي

وتذا يدل علع أثر البرنامج اإلرشاد علع مفهو الذاف وأبعادم.
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النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:
منص الفر ية الثانية علع انه مواد فروق ذاف دهلة إحصائية عند مسمو دهلة ( )α≤...0بين مموسط

درااف الذكور ومموسط درااف اإلنا

معز للبرنامج اإلرشاد .

مفهو الذاف في القيا

في الماموعة الماريبية علع مقيا

البعد

وللمحقق من تذا اهفمراض م اسمخدا اخمبار (مان ويمني) ) )Mann-Whitney U Testللعيناف المسمقلة

لمعرفة دهلة الفروق بين درااف الذكور ودرااف اإلنا
القيا

البعد

في الماموعة الماريبية في مقيا

مفهو الذاف في

كما يو ح الادول (.)16
جدول ()16
يوضح نتائج اختبار (مان ويتني) ()Mann-Whitney Test
لداللة الفروق بين درجات الذكور ودرجات اإلناث في المجموعة التجريبية
في مقياس مفهوم الذات في القياس البعدي
الذكور

البعد

اإلناث

قيمة

مستوى

مجموع

متوسط

اهامماعي

3.3.

10.0.

4.4.

30.0.

اهنفعالي

1.1.

2..0.

0.8.

31.0.

1.10.-

الاسمي

3.8.

18.0.

4.1.

30.0.

1.040-

...81

الدراة الكلية

3...

10...

0...

1....

2.018-

....8

متوسط الرتب

الرتب

الرتب

الداللة

مجموع الرتب

ز

2.312-

...21
..138

ويبين الادول ) )16واود فروق ذاف دهلة إحصائية عند مسمو أقل من ( )0,05بين درااف الذكور

ودرااف اإلنا

في الماموعة الماريبية في البعد اهامماعي وفي الدراة الكلية للقيا

بينما ل مواد فروق ذاف دهلة إحصائية بين درااف الذكور ودرااف اإلنا
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البعد لصالح اإلنا

في البعدين اهنفعالي والاسمي.

النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة:
منص الفر ية الثالثة علع أنه مواد فروق دالة إحصائيا عند مسمو دهلة ( )α≤...0بين مموسطي

درااف مفهو الذاف بأبعادم والدراة الكلية للماموعة الماريبية علع قيا

الممابعة يعز للبرنامج اإلرشاد .

وللمحقق من تذا اهفمراض م اسمخدا اخمبار ويلككسون للعيناف الممرابطة لمعرفة دهلة الفروق بين درااف

أفراد الماموعة الماريبية بعد مطبيق البرنامج اإلرشاد

مفهو الذاف

وبعد مرور فمرة الممابعة علع مقيا

وأبعادم كما يو ح الادول (.)17
جدول ()17

نتائج اختبار  Wilcoxon Signed Ranksلداللة الفروق بين درجات أفراد المجموعة التجريبية بعد
تطبيق البرنامج اإلرشادي وبعد مرور فترة المتابعة على مقياس مفهوم الذات وأبعاده
الفروق السالبة

الفروق الموجبة

البعد

متوسط

مجموع

متوسط

مجموع

الرتب

الرتب

الرتب

الرتب

قيمة
ز

مستوى
الداللة

اهامماعي

0.41

1....

0...

10...

-1.240

..2.2

اهنفعالي

0.00

11...

1.04

11...

-1.344

..108

الاسمي

0.33

20...

1.28

3....

-..200

..480

الدراة الكلية

0.33

32...

1.33

13...

-1.120

..20.

ويبين الادول (  )17عد واود فروق ذاف دهلة إحصائية عند مسمو أقل من ( )0.05بين درااف أفراد
الماموعة الماريبية بعد مقدي البرنامج اإلرشاد

وبعد مرور فمرة الممابعة علع مقيا

مفهو الذاف وأبعادم

وتذا يدل علع اسممرار بقاء أثر البرنامج اإلرشاد علع مفهو الذاف وأبعادم بعد مرور فمرة الممابعة.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج

ـ مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى
ـ مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية
ـ مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة
ـ التوصيات

78

الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها
يمناول تذا الفصل مناقشة ومفسير النمائج المي موصلف إليها الدراسة والمري أشرارف إلرع فاعليرة برنرامج اإلرشراد
الامع رري باللعر ر

المع ررد لمحس ررين مفه ررو ال ررذاف ل ررد امطف ررال المح رررومين م ررن امب رروين إ ررافة إل ررع الموص ررياف

والمقمرحاف المي خراف بها الدراسة والمي يأمل الباح

أن مع الفائردة منهرا وسروا مكرون المناقشرة علرع النحرو

الماليا

مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى:
نص ررف الفر ررية امولر رع عل ررع أن رره موا ررد ف ررروق ذاف دهل ررة إحص ررائية عن ررد مس ررمو دهل ررة ( )α≤...0ب ررين
مموسرط درارراف أفرراد الماموعررة الماريبيررة ومموسررط درارراف أفرراد الماموعررة ال ررابطة علرع مقيررا
في القيا

مفهررو الررذاف

البعد معز للبرنامج اإلرشاد .

ر أشارف النمائج إلع واود فروق ذاف دهلة إحصائية بين مموسط درااف الماموعمين (الماريبية وال ابطة) في
القيا

اإلرشاد

البعد

الذ

وذلك علع مقيا

مفهو الذاف لصالح الماموعة الماريبية

م مطبيقه علع الماموعة الماريبية حي

مما يشير إلع فاعلية البرنامج

عمل علع منمية مفهو الذاف لد

امطفال وتذم

النمياة معزز دراسة( .)Mathews. 1983والرس البياني في الشكل( )6يبين مموسط درااف الماموعمين
الماريبية وال ابطة علع مقيا

مفهو الذاف وأبعادم في القيا

البعد .

شكل ( )6يوضح متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس مفهوم الذات وأبعاده في
القياس البعدي.
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كما ممفرق ترذم النميارة مرع د ارسرة (سرليمان  )2000ود ارسرة (أل مرراد  )2004ود ارسرة درويرش وعطرا ()2005
كما ممفق تذم النمياة مع دراسة (الشرعبي .)2005
وقد يعود فاعلية البرنامج اإلرشاد إلع امسبا

الماليةا

ر يعممررد البرنررامج اإلرشراد علررع اسررمرامياية اإلرشرراد باللعر

وترري اسررمرامياية ع ايررة فاعلرة فرري اإلرشرراد النفسرري

ومناسبة للمرحلة العمرية المي طبقف عليها ويؤكد ذلك ما يرام (أبو زيد  )2008حي
قد يفوق سائر الع ااف امخر لألطفال ولعل سر تذا المفوق كون إن اللع

يقولا "إن العر ج باللعر

يمثرل فري ترذا الرنمط مرن العر ج

الهدا والغاية وامسلو ".
ر مطبيق الساف اهسمرخاء وفرف لألطفال مساحة كبيرة من مصفية المشاعر الداخلية كما ير المهايرة ))2007
بأنها من اهسمرامياياف المعينة علع منمية مفهو الذاف.وتذا ما عززمه دراسة )1987) Helen
ر ر ر منر ررو البرنر ررامج اإلرشر رراد مر ررنا اسر ررمرامياياف اللع ر ر

واهسر ررمرخاء وممثير ررل امدوار النمذار ررة أوار ررد عنصر ررر

اهسممما واإلثارة في الالساف مما كان له دور فاعل في مشكيل السلوكياف المرغوبة.
ر ر يفسرر الباحر

فاعليرة البرنرامج اإلرشراد فري انره يعمرل علرع معالارة المكرون امساسري للشخصرية وترو مفهرو

الذاف وبالمالي تو يركز علع المسبباف امساسرية للمشرك ف ولري
الفمام ( ) 1980يؤيد ذلك حي

علرع أعرراض المشرك ف ولعرل مرا مررام عبرد

مر إن اإلرشاد النفسي في كافرة صرورم يهردا إلرع مقويرة مفهرو الرذاف .وقروة

الذاف يمكن أن موصا بأنها مكامل الشخصية بحي

يصبح لد الطفل قوة اياابية كبيرة للنمو المناس

المشربع

للذاف.
ذل ررك م ررا م رروفر للماموع ررة الماريبي ررة ولر ر يم رروفر للماموع ررة ال ررابطة وبالم ررالي ا رراءف النميا ررة إياابي ررة للبرن ررامج
اإلرشاد .
ر كما إن اإلنسان في مرحلة الطفولة يكون أكثر قابلية من يمأثر بانخرين وشخصيمه مكون أكثر قابلية لإليحاء
واهسمهواء بفعل العوامل البيئية وكلما زاد عمر اإلنسان زادف قدرمه علع المغيير في ذامه وقلرف فرصرة انخررين
علرع مغييررم لررذا فمرحلررة الطفولررة ترري المرحلررة امنسر

إلحرردا

ذلك الشكل(.)3
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المغييررر فرري الررذاف (الرشرريد

 ) 1995ويو ررح

ر مطبيق مهاراف اإلرشاد النفسري وفنيامره المخملفرة مرن بنراء املفرة والمقبرل غيرر المشرروط والمعزيرز بأنواعره كرل
ذلك وفر بيئة آمنة مكنف أع اء الماموعة اإلرشادية من المفاعل اهياابي.
ر ر إن صررغر حا ر العينررة فرري الماموعررة الماريبيررة( )10معطرري فرصررة اكبررر لمطبيررق املعررا

وممابعررة امنشررطة

والوااباف بشكل أف ل.
ر مطبيق الساف البرنامج في قاعة مخصصة لممارسة املعا
ر يعمقد الباح

ومزودة بكافة امدواف والوسائل المعينة.

بأن المنو اهامماعي في الماموعة الماريبية أعطع دافعا للمناف

بين الانسين.

مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:
نصررف الفر ررية الثانيررة علررع انرره مواررد فررروق ذاف دهلررة إحصررائية عنررد مسررمو دهلررة ( )α≤...0بررين مموسررط

دراراف الرذكور ومموسرط درارراف اإلنرا
معز للبرنامج اإلرشاد .

فري الماموعرة الماريبيرة علرع مقيرا

مفهرو الررذاف فري القيرا

البعررد

وقد موصلف نمائج الدراسة إلع واود فروق ذاف دهلة إحصائية بين مموسط درااف الذكور ومموسط

درااف اإلنا

البعد

القيا

في الماموعة الماريبية بعد مطبيق البرنامج اإلرشاد يعز للنو اهامماعي ( نو الان ) في
لمفهو الذاف لصالح اإلنا

وذلك في الدراة الكلية للمقيا

مواد فروق ذاف دهلة إحصائية بين درااف الذكور ودرااف اإلنا

وفي البعد اهامماعي بينما ل

في البعد اهنفعالي والبعد الاسمي وتذا

يدل علع مأثير البرنامج اإلرشاد علع أفراد الماموعة الماريبية من اإلنا

أكثر من الذكور علع مفهو الذاف

بشكل عا وعلع البعد اهامماعي في حين أن دراة اهخم ا في المأثير في البعدين اهنفعالي والاسمي كان

بسيطا وتذا يمفق مع دراسةا الوتيبي( )2009ودراسة العدواني( )2005ويخملا مع دراسةا شند ()1983
ودراسة سليمان( )2000حي

اإلرشاد

ل مواد فروق بين الانسين في مقيا

مفهو الذاف بعد مطبيق البرنامج

والرس البياني في الشكل ( )7يبين مموسط درااف الذكور ومموسط درااف اإلنا

الماريبية في مقيا

مفهو الذاف وأبعادم في القيا

البعد .

في الماموعة

ولعل ما يبرر النمياة السابقة تو العديد من العوامل المي مساعد علع إبراز الفروق بين الانسين سواء

العوامل البيولواية أو العوامل امخر اهامماعية وما يمعلق بالمنشئة المي مساعد بشكل أو ب خر في مكوي
مفهو الذاف لد

اإلنا

الانسين وقد يعود واود فروق ذاف دهلة إحصائية في مفهو الذاف اهامماعي لصالح

إلع أن المؤسسة المي نشأ فيها تؤهء امطفال يم اهعمناء به من قبل المربياف فأغل
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أوقاف امطفال

يق ونها معه وبالمالي ربما يمحصل امطفال اإلنا

امطفال الذكور.

وبمرااعة الم ار

امدبي الذ

علع قدر أكبر من الحرية واإلشبا لحوائاه النفسية من

مناول الفرق بين الانسين في أبعاد مفهو الذاف ناد أن بعض الدراساف

أظهرف أ ن الذكور أعلع مموسطاف من اإلنا

في أبعاد مفهو الذاف وأحيانا العك

( )1980كما ل مموصل بعض الدراساف إلع واود فروق بين الذكور واإلنا

كما في دراسة عبا

كما في دراسة سليمان()2000

ودراسة شند ( )1983وبذلك مبقع مسألة الفروق بين الانسين في مفهو الذاف ل محس بعد.

الشكل ( )7يبين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث في المجموعة التجريبية في مقياس مفهوم
الذات وأبعاده في القياس البعدي

مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة:

نصررف الفر ررية الثالثررة عل رع أنرره مواررد فررروق دالررة إحصررائيا عنررد مسررمو دهلررة ( )α≤...0بررين مموسررطي

درااف مفهو الذاف للماموعة الماريبية علع قيا

الممابعة يعز للبرنامج اإلرشاد .

دلرف نمرائج اخمبرار ولككسروون Wilcoxon Signed Ranksإلرع عرد وارود فرروق ذاف دهلرة إحصرائية

عنررد مسررمو أقررل مررن ( )0.05بررين درارراف أفرراد الماموعررة الماريبيررة بعررد مقرردي البرنررامج اإلرشرراد وبعررد مرررور
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فم ررة الممابعررة علررع مقيررا

مفهررو الررذاف وأبعررادم

وتررذا يرردل علررع اسررممرار بقرراء أثررر البرنررامج اإلرشرراد وتررذم

النميا ررة ممف ررق م ررع د ارس ررة كاش ررا( )2005والرسر ر البي رراني ف رري الش رركل ( )8يب ررين المموس ررطاف الحس ررابية مفر رراد
الماموعة الماريبية بعد مطبيق البرنامج اإلرشاد وبعد مرور فمرة الممابعة علع مقيا

مفهو الذاف.

الشكل ( )8يبين المتوسطات الحسابية ألفراد المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي وبعد مرور
فترة المتابعة على مقياس مفهوم الذات.

التوصيات:
في

وء ما موصلف إليه الدراسة من نمائج يوصي الباح

بما يأميا

ر ر ر م ررمين الب ررامج المعرردة لألطفررال مررن قبررل و ازرة المنميررة اهامماعيررة والمؤسسرراف المعنيررة امخررر هسررمرامياياف
اإلرشاد باللع

لما لها من دور فاعل في مشكيل السلوكياف المرغوبة.

ر ر اسمفادة و ازرة المنمية اهامماعية من البرنامج اإلرشاد لمطبيقه علع فئاف أخر من امطفال مثل فئة امطفرال
المعوقين وامحدا

والص وغيرت .

ر ر مطبيق برامج مشابهة لط

المدار خصوصا المراحل امولع بده من اهعممراد علرع امسرالي

مشكيل السلوكياف المرغوبة.
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المباشررة فري

ر ر معمررل و ازرة المربيررة والمعلرري فرري الوقررف الحررالي علررع مطبيررق ب ررامج صرريفية للشرربا
الباح

وامطفررال ومررن واهررة نظررر

يعد البرنامج الذ م مطبيقه في تذا الدراسة مناسبا ادا لهذا الغرض.

الدراسات والبحوث المقترحة:
ر في

وء ما ممخض من نمائج الدراسة يقمرم الباح

ر ر د ارسررة فاعليررة برنررامج إرشرراد امعرري باللع ر
الاانحين والص والمعاقين

إاراء الدراساف والبحو الماليةا

لمنميررة مفهررو الررذاف لررد الفئرراف المخملفررة مررن امطفررال كامحرردا

عاا المحصيل الدراسي.

ر إاراء برامج لمحسين مفهو الذاف باسمخدا اسمرامياياف أخرر غيرر اللعر
امبوين.
ر دراسة الفروق بين الانسين في مسمو مفهو الذاف.
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علرع فئرة امطفرال المحررومين مرن

الـــمــراجـــــــــع والمصــــــــــــــــــادر

ـ المراجع والمصادر العربية
ـ المراجع والمصادر األجنبية
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المراجع والمصادر العربية:
أبو زيد مدحف عبدالحلي  .)2..0 (.العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية(.ج .)1اإلسكندرية دارا المعرفة
الاامعية.
أبررو سررعد مصررطفع .)2..0 (.مــنهج تــدريبي فــي مهــارات الــذكاء الوجــداني ( مهــارات الحيــاة الوجدانيــة مــن
الطفولة إلى المراهقة) .الكويفا اإلبدا الفكر .
بدير ريان سلي والخرز
بينك

ديبي .)2..4 (.سلسلة تطوير القيم ،المشاركة ،تطوير مهارات التفاعل وزيادة إدراك الذات (مرامة
الزغار

بلقي

عمار سال  .)2..4( .اللعب عند األطفال .بيروفادار الهاد .

رقية محمد) عمانا دار الثقافة.

أحمد ومرعي موفيق .)2..1( .الميسر في سيكولوجية اللعب .ط .1عمانا دار الفرقان.

موق محي الدين وعبا

علي" .)1801 (.أنماط رعاية اليمي ومأثيرتا علع مفهو الذاف في عينرة مرن امطفرال

في امردن" .مجلة العلوم االجتماعية ،اامعة الكويف 41 3ر ر .44
ااد ا

خليفة محمرد".)2...(.أثر التربية الموسيقية على مفهـوم الـذات لـدى طلبـة الصـف العاشـر األساسـي
في المدارس الحكومية في مدينة نابلس" .رسالة مااسمير غير منشورة اامعة الناام الوطنية نابل

ابر سعاد .)2..0( .سيكولوجية التفكير والوعي بالذات .اربدا عال الكما

الحدي .

الاسماني(  .)1881سيكولوجية الطفولة والمراهقة.بيروفا الدار العربية للعلو .
امل الليل محمد اعفر .)1880( .المساعدة اإلرشادية .مكة المكرمةا مكمبة الملك فهد الوطنية.
حافظ بطر  .)2..4( .إرشاد األطفال العاديين .عمانا دار المسيرة.
حسين طه عبد العظي  .)2..0( .اإلرشاد النفسي النظرية ،التطبيق ،التكنولوجيا .عمانادار الفكر.
حنا فا ل .)1880(.اللعب عند األطفال .دمشقا دار مشرق.
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مصطفع.)2...( .الصحة النفسية منظور دينامي تكاملي للنمو في البيت والمدرسة .الدار البي اءا

حااز

المركز الثقافي العربي.
حسين طه عبد العظي  .)2..0(.اإلرشاد النفسي النظرية ،التطبيق ،التكنولوجيا.عمانا دار الفكر.
الحربي عوض بن محمرد" .)2..3(.العالقة بـين مفهـوم الـذات والسـلوك العـدواني لـدى الطـالب الصـم" .رسرالة
مااسمير غير منشورة ا أكاديمية نايا للعلو اممنية الرياض.
الحيلة محمد محمود .)2..4( .األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجها.ط .1عمانا دار المسيرة.
خليل عزة .)2..2 ( .علم نفس اللعب في الطفولة المبكرة .القاترةا دار الفكر العربي.
الخمامنرة سررامي محسررن وأبرو سررعد أحمررد عبررداللطيا والكركري وارردان خليررل .)2.1.( .مبــادع علــم الــنفس.
عمانا دار المسيرة.
صررالح أحمررد .)2..3( .اإلرشــاد النفســي فــي المدرســة (( أسســه ـ ـ نظرياتــه ـ تطبيقاتــه)) .اإلمرراراف

الخطير

العربية الممحدةا دار الكما

الاامعي.

الخوااة عبد الفمام .)2.1.(.برامج اإلرشاد والعالج الجماعي .عمانا دار البداية.
دويدر عبد الفمام  .)1882(.سيكولوجية العالقة بين مفهوم الذات واالتجاهات .بيروفا دار النه ة العربية.
الدلي فهد بن عبدا  .)2..1(.بحث في أبعاد الفرق في أبعاد مفهوم الذات لدى المراهقين والشـباب .اامعرة
الملك سعود.
الردومي حنران عبررد اللطيرا وعبردالخالق أحمررد محمرد" .)2..1( .اهكمئررا

والعردوان لرد عينرراف مرن امحرردا

الاانحين وماهولي الوالدين والمقيمين مع أسرت " .دراسات نفسية 011 )1( .11ر .043
الدحادحررة باس ر محمررد علرري  .)2.1.(.الــدليل العملــي فــي اإلرشــاد والعــالج النفســي :تمــارين خف ـ
واالكتئاب والضغط النفسي .العينا مكمبة الف م.
ديما

محمد .) 2..2(.كيف توقظ طاقاتك لبنانا دار أبن حز .
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القلــق

دوبسررف شررينا ونايررف بررامي  .)2..4( .إدارة تطــوير الــذات.ط ( 2مرامررة الفررروق برردار) القرراترةا دار الفرراروق
للنشر والموزيع.
الرشيد

بشير صالح  .)1888 (.التعامل مع الذات .الكويفا مكمبة الكويف الوطنية.

الزاملرري علرري عبررد ااسر والصررارمي عبرردا محمررد وكرراظ علرري  .)2..8(.مفــاهيم وتطبيقــات فــي التقــويم
القياس التربوي .الكويفا مكمبة الف م.
الزعبي أحمد  .)2..0(.مشكالت األطفال النفسية والسلوكية والمدرسيةا دمشق دار الفكر.
زتران حامد عبدالس

( .)2..0التوجيه واإلرشاد النفسي .ط  .1القاترةا عال الكما .

زتران حامد عبدالس  .)2..3( .دراسات في الصحة النفسية.ط .1القاترةا عال الكما .
زتران حامد عبدالس
زتران حامد عبد الس

 .)1881(.علم نفس النمو(الطفولة والمراهقة) .ط .0القاترةا عال الكما .
( .)2..3علم النفس االجتماعي( ط .)0القاترة عال الكما .

زيد دينا موفق .)2..0(.مفهوم الذات وعالقته بالتكيف االجتماعي دراسة مقارنة لدى طلبة شهادة الثانوية
العامة بفرعيها العلمي واألدبي اامعة دمشق دمشق.
الزعبي أحمد  .)2..0(.مشكالت األطفال النفسية والسلوكية والمدرسية.دمشقا دار الفكر.
سليمان عبد الرحمن .)1888(.بحوث ودراسات في العالج النفسي .القاترةا مكمبة زتراء الشرق.
سررليمان محمررد عبررد العزيررز عبررد ربرره" .)2... (.تصــميم برنــامج إرشــادي لتحســين مفهــوم الــذات عــن أطفــال
المؤسسات اإليوائية" .رسالة مااسمير غير منشورة معهد الدراساف العليا للطفولة.
س مة ف ل .)2..0(.سيكولوجية اللعب عند األطفال .امردنا دار أسامة.
السفاسررفة محمررد إب رراتي  .)2..3(.أساســيات فــي اإلرشــاد والتوجيــه النفســي والتربــوي.ط .1الكويررفا مكمبررة
الف م.
السرريد خالررد عبررد الرررزاق .) 2..3 (.ســيكولوجية اللعــب لــدى األطفــال العــاديين والمعــاقين.ط .2عمررانا دار
الفكر.
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سعيد سعاد ابر .)2..0(.سيكولوجية التفكير والوعي بالذات.عمانا ادار الكما

العالمي.

سعيد سعاد ابر .)2..0 (.الذكاء االنفعالي وسيكولوجية الطاقة الالمحدودة .عمانادار الكما

العالمي.

سوزانا ميلر .)1804( .سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الـوطني للثقافـة والفنـون واألدب (مرامرة
عيسع) .الكويف.
السرور ناديا تايرل.)2..3(.البرنـامج التـدريبي فـي تطـوير مفهـوم الـذات .الاامعرة امردنيرة عمرانا دار وائرل
للنشر.
ش ررحامه س ررليمان محم ررد(  .)2..4ســــيكولوجية اللعــــب( رؤيــــة نظريــــة وأمثلــــة تطبيقيــــة) .اإلس رركندريةا مرك ررز
اإلسكندرية للكما .
شررحيمي محمررد أيررو  .)1884(.اإلرشــاد النفســي ،التربـــوي ،االجتمــاعي لــدى األطفــال .بيررروفا دار الفكررر
اللبنانية.
امشول عادل عز الدين  .)1801(.مقياس مفهوم الذات لألطفال .القاترةا مكمبة اهنالو المصرية.
شررند سررميرة محمررد " .)1803(.مفهــوم الــذات والتوافــق النفســي لــدى األطفــال اللقطــاء" .رسررالة مااسررمير غيررر
منشورة كلية المربية اامعة عين شم

القاترة.

الشيخي حسين بن علي بن عبدا ". )2..3(.الالمعيارية (األنومي) ومفهـوم الـذات والسـلوك االنحرافـي لـدى
المنحرفين وغير المنحرفين في مدينة الريا

".رسالة مااسمير غير منشرورة اامعرة نرايا العربيرة للعلرو

اممنية الرياض.
صوالحة محمد أحمد .)2..1(.علم نفس اللعب .عمانا دار المسيرة.
صاي

محمد علي" .)2.11( .مؤسسراف الرعايرة البديلرة ...واقعهرا واشركاليامها" .www.nesasy.org.مراريخ

الزيارةا.2.11/1/20
ال امن منذر عبد الحميد .)2..0( .اإلرشاد النفسي في الطفولة والمراهقة.ط.18الكويفا مكمبة الف م.
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المتغيـرات الديموغرافيـة وعالقتـه بظـاهرة االحتـراق النفسـي

العلري مهنرد" .)2..3 (.مفهـوم الـذات واثـر بعـ

لدى معلمي المرحلة الثانوية الحكومية في محافظتي حنين ونابلي" .رسالة مااسمير غير منشورة اامعة
الناام الوطنية نابل .
العناني حنان عبد الحميد .)2..4( .اللعب عند األطفال األسس النظرية والتطبيقية .ط .2عمانا دار الفكر.
العزة سعيد حسني .)2..4 ( .اإلرشاد النفسي أساليبه وفنياته .ط .1عمانا دار الثقافة للنشر والموزيع.
العرردواني ابمسررا غافررل و المشررعان عويررد سررلطان .)2..0( .أبعرراد مفهررو الررذاف لررد ماهررولع الوالرردين مررن
الم رراتقين المررودعين فرري دور الرعايررة اهامماعيررة والمحم ررنين لررد أسررر وأق ررانه مررن معلررومع الوالرردين.
دراسات نفسية088 )1(10 ،ر032
عبد ربه محمد عبد العزيرز" .)2...(.تصميم برنامج إرشادي لتحسـين مفهـوم الـذات عنـد أطفـال المؤسسـات
اإليوائية" .رسالة مااسمير غير منشورة اامعة عين شم .
عبررد الحميررد تبررة محمررد .)2..0(.ألعـــاب األطفـــال الغنائيـــة الحركيةــــ الثقافيةــــ اإليهاميةــــ الشعبيةــــ التربويةــــ
التمثيلية .عمانا دار صفاء للنشر والموزيع.
عب ر ررد الس ر ررمار إبر ر رراتي  .) 1883(.ســــــيكولوجية الطفولـــــة سلســــــلة دراســـــات تطبيقيــــــة اإلس ر رركندريةا مرك ر ررز
اإلسكندرية للكما .
عبد الهاد
عبرردا

نبيل . )2..1 ( .سيكولوجية اللعب وأثرها في تعليم األطفال .عمانا دار وائل.
نبويررة لطفرري " .)2...(.مفهـــوم الـــذات لـــدى األطفـــال المحـــرومين مـــن األم دراســـة مقارنـــة" .رسررالة

مااسمير غير منشورة اامعة عين شم

معهد الدراساف العليا للطفولة.

عبد الفمام كميليرا .)180. ( .العالج النفسي الجماعي لألطفال باستخدام اللعب.ط.2القراترةا مكمبرة النه رة
المصرية.
عبدالمعطي حسن مصطفع .)2..0(.ضغوطات الحياة وأساليب مواجهتها القاترةا مكمبة زتراء الشرق.
العنز

ف م محروف .) 2..1( .علم النفس االجتماعي.ط .2الرياضا مكمبة الملك فهد.
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العزة سعيد حسني .)2..4 (.اإلرشاد النفسي أساليبه وفنياته .عمانا دار الثقافة للنشر والموزيع.
العبد الغني عبدا علي.)2..8(.ماذا تقول لنفسك عندما تخلو بها .الكويفا دار اق أر للنشر والموزيع.
عثمان مخمار نور الدين .)2..4(.علم نفس الطفل من الحمل إلى المراهقة الكويفا مكمبة الف م.
عسررير

أحمررد محمررد" .)2..1(.مقارنررة فئمررين عمرريمين مررن المرراتقين فرري مغيررر مفهررو الذاف".رسررالة مااسررمير

غير منشورة اامعة الملك سعود الرياض.
غان محمد حسن دراسات عربية في علم النفس.230 -101 )1( 2 .
الغامد

غر ا " .)2..8(.التفكيـر العقالنـي والتفكيـر غيـر العقالنـي ومفهـوم الـذات ودافعيـة االنجـاز لـدى

عينــة مــن الم ـراهقين المتفــوقين دراســيا والعــاديين بمــدينتي مكــة المكرمــة وجــدة" .رسررالة مااسررمير غيررر
منشورة اامعة أ القر .
الفقي إبراتي  .)2..0(.كيف تتحكم في شعورك وأحاسيسك .القاترةا بداية لإلنماج اإلع مي.
الفقي إبرراتي .)2..8(.قوة التفكير وتأثيره على أحاسيسك وسـلوكك ونتائجـك وواقـع حياتـك .الايرزة امهوريرة
مصر العربيةا دار الراية للنشر والموزيع.
الفقي إبراتي  .)2...(.قوة التحكم بالذات .القاهرةا دار أايال للنشر والموزيع.
قطناني محمد حسين .)2.1. (.تطوير المهارات الحياتية دورات تدريبية .عمانا دار ارير.
قحطان أحمد الظاتر  .)2.1.(.مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق.ط .2عمانا دار وائل.
الكناني ممدوم والكندر أحمد محمد واابر عيسع عبدا

والموسو

حسن .)2..2 (.المـدخل إلـى علـم

النفس.ط .2الكويفا مكمبة الف م.
اللبابيد

عفاا والخ يله عبدالكري  .)188.( .سيكولوجية اللعب .عمانا دار الفكر.

ماكا

ماثيو وفانينج بامريك.)2..0(.تقدير الذات.ط .2الرياضا مكمبة ارير.

المررور

مررار آن ميررك.)2..4( .سلســلة تطــوير القــيم ،التقــدير ،تعلــم كيــف تقــدر نفســك واآلخــرين( .مرامررة

الزغار

رقية محمد ) .عمانا دار الثقافة.
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مار آن ميك ( .)2..4سلسلة تطـوير القـيم ،االهتمـام ،تعلـم كيـف تقـدر نفسـك وعائلتـك وأصـدقاءك

المور

ومدرستك( .مرامة الزغار
المررور

رقية محمد) .عمانا دار الثقافة.

مررار آن ميررك )2..4( .سلســـلة تطـــوير القـــيم ،المشـــاعر ،فهـــم مشـــاعرنا مـــن الحـــزن والســـعادة

والمحبة والوحدة(.مرامة الزغار

رقية محمد).عمانا دار الثقافة.

محمررد سررها إب رراتي " .)2..0(.اتجاهــات معلمــات ريــا

األطفــال نحــو العمــل مــع الطفــل فــي ضــوء بع ـ

المتغيرات النفسية والديموجرافية" .رسالة مااسمير غير منشورة اامعة القاترة.
يوسا موسع".)2..3( .فاعلية العالج باللعب والتدريب التوكيدي في خف

مقداد

القلق وخف

التعـر

لإلساءة وتحسين الكفاءة الذاتية المدركة لدى األطفال المساء إليهم" رسالة دكمورام غير منشورة .اامعة
عمان العربية للدراساف العليا.
ملح سامي محمد .)2..0( .اإلرشاد النفسي لألطفال .عمانا دار الفكر.
م ررردان نار ر ال رردين عل رري .)2..1( .ســـيكولوجية اللعـــب( فـــي مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة الحضـــانة وريـــا
األطفال).ط .2الكويفا مكمبة الف م.
محمر ررود وأحمر ررد سر ررهير .)2..2 ( .أســــس البحــــث العلمــــي فــــي المجــــاالت النفســــية واالجتماعيــــة

مر ررن

والتربوية.اإلسكندريةا مركز اإلسكندرية للكما .
الهنداو

علي فالح .)2..2(.سيكولوجية اللعب ،عمانا دار حنين.

تاني وليد عبد بني .)2.1.(.التعلم عن طريق اللعب.عمانا دار عال الثقافة.
الوتيبي عائشة بنف حلفان (" .)2..8فاعلية برنامج إرشاد جمعي في تنميـة مفهـوم الـذات لـدى طلبـة كليـة
الرستاق" .رسالة مااسمير غير منشورة اامعة نزو
وه

سلطنة عمان.

وهبررن .)1801( .مفهـــوم الـــذات أسســـه النظريـــة والتطبيقيـــة( .مرامررة بهلررول فرروز ) .القرراترةا مكمب ررة
اهنالو المصرية.

وطسون.او  .)2..0(.من الضغوط إلى راحة البال(.مرامة صبر
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فاطمة) .الرياضا مكمبة العبيكان.

(مرامررة محمررد. ســيطر علــى تــوترك دليــل العنايــة الــذاتي لألطفــال.)2.1.( . ولبررف ميمرروثي وكاانرردر ربيكرا
. الايزةا نه ة مصر للطباعة والنشر.)طارق ا ل
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ملحق ()1
األفاضل أعضاء لجنة تحكيم مقياس مفهوم الذات
اس المحك

الدراة العلمية

الاامعة

المخصص الدقيق

أماد محمد تياانة

أسماذ مساعد

اإلرشاد النفسي

اامعة نزو

باس دحادحة

أسماذ مساعد

اإلرشاد النفسي

اامعة نزو

عواطا عبد المايد

أسماذ مساعد

عل النف  /إرشاد

اامعة نزو

حمود الشكر

أسماذ مساعد

قيا

ومقوي

نور أحمد الرماد

أسماذ مشارك

صحة نفسية

السامرائي

نفسي

كلية العلو المطبيقية
بالرسماق

عائشة حسين البلوشي أسماذ مساعد

عل النف

المربو

كلية العلو المطبيقية
بالرسماق

كلية العلو المطبيقية
بصحار

عبد الفمام الخوااه

دكمورام

اإلرشاد النفسي

اامعة السلطان قابو

عودة

دكمورة

اإلرشاد النفسي

اامعة صحار

محمد أحمد نقاد

أسماذ مشارك

قيا
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ومقوي

اامعة صحار

ملحق ()1
التعديل األولي للمقياس الذي قدم للجنة التحكيم ويتضمن المقياس بصورته األولية
اامعة نزو
كلية العلو واندا
قس المربية والدراساف اإلنسانية
الدراساف العليا /مااسمير مربية مخصص /إرشاد نفسي

الدكمورا الفا ل ............................................................/المحمر .
الس

عليك ورحمة ا وبركامه وبعد

المو و ا طلب تحكيم مقياس مفهوم الذات
يقو الباحر

برلاراء د ارسرة بعنروان" فاعليـة برنـامج إرشـاد جمعـي باللعـب لتنميـة مفهـوم الـذات لـدى األطفـال

المحــرومين مــن األبــوين بســلطنة عمــان" وذلررك كأحررد ممطلبرراف الحصررول علررع دراررة المااسررمير فرري مخصررص
المربية  /إرشاد نفسي  .ويسر الباح

أن ي ع بين أيديك مقيا

مفهو الذاف الذ سيم مطبيقه علع عينة من

امطفال المحرومين من امبوين نزهء مركز رعاية الطفولة بمحافظة مسقط والذين ممراوم أعمارت ما بين ( 11ـ
 )14عاما وتذا المقيرا
مقايي

قرا الباحر

بمطرويرم بنراء علرع امد

النظرر والد ارسراف السرابقة وبنراء علرع عردد مرن

مفهو الذاف كما م عر ه علع عينة اسمط عية من الط

.

وقررد عرررا مفهررو الررذاف بأنرره " مكرروين معرفرري مررنظ موحررد ومررمعل للمرردركاف الشررعورية والمطرروراف والمعميمرراف
الخاصة بالذاف يبلورم الفرد ويعمبرم معريفا نفسيا لذامه ( .زتران .)2..3
ويمكون تذا المقيا

من ( ) 04فقرة موزعة علع ث ثة مااهف وفيما يلي تذم المااهفا

* مفهو الذاف اهامماعي
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* مفهو الذاف اهنفعالي
* مفهو الذاف الاسمي
فيقو المسماي

أما طريقة اإلاابة علع فقراف المقيا

ه) المي مصا سلوكه في كل فقرة من فقراف المقيا
الموالي ومعك

باخميار واحدة من البدائل الث ثة المعطاة ( نع أحيانا
ولغاياف المصحيح فقد أعطيف اموزان ( )1 2 3علرع

في حالة العباراف السلبية.
أن يار دههف صردق اديردة ونظر ار لمرا ممممعرون بره مرن خبررة ومكانرة

ومحريا للدقة والمو وعية يود الباح

علمية فقد قصدناك كأحد أع اء لانة محكي تذا المقيا .
لررذا يراررع المكررر برراهط

علررع المقيررا

وابرردأ آرائكر وم حظررامك مررن حير

و رروم الصررياغة اللغويررة للفقرراف

ومد م ءممها للبيئة العمانيرة ومرد انممائهرا للمارال الرذ منردرج محمره ومرد م ءمرة ورقرة المعليمراف المرفقرة
في المقيا

وا افة أ م حظاف أو معدي ف أو اقمراحاف مرونها مناسبة.

خماما ه يسرع الباحر
تذا المقيا

إه أن يمقرد إلريك بالشركر الازيرل علرع اهردك ووقرمك الثمرين الرذ سرمبذلونه فري محكري

ولك فائق اهحم ار والقدير
والس

عليك وحمة ا وبركامه

يراع المكر بمعبئة البياناف انمية ا
اس المحك .................../

الدراة العلمية.................../

مكان العمل.................../

المخصص الدقيق................/

القس .........................../

الموقيع........................../

الباح  /خمي
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بن خلفان الهنائي

مقياس مفهوم الذات بصيغته األولية
عليك ورحمة ا وبركامه وبعد

عزيز الطال ................../الس

بين يديك ماموعة من العبراراف المري مصرا مصررفامك ومشراعرك الخاصرة اقر أر كرل فقررة مرن ترذم الفقرراف ثر
أا

عليها حس

ما ينطبق عليك وما مشعر به وأما كل فقرة مواد خياراف علع النحو الماليا

1ر إذا كانف الفقرة منطبق عليك

ع ع مة صح ( √ ) محف العمود امول( نع )

2ر إذا كنف ممرددا بين (نع ) و(ه )
3ر إذا كانف الفقرة ه منطبق عليك

ع ( √ ) محف العمود الثاني (أحيانا )

ع ع مة صح ( √ ) محف العمود الثال (ه)

يراع المكر باإلاابة علع اميع الفقراف وعد مرك أ فقرة من الفقراف دون إاابة.
علما أن إاابمك سمحاط بالسرية المامة ولن مسمخد إه مغراض الدراسة والبح

العلمي فقط ولن مطلع عليها

أ اهة أخر .
كمرا انرره ه مواررد إاابرة خطررأ وأخررر صرحيحة وانمررا المطلررو أن مكرون إاابمررك صررادقة ومعبرر عمررا مشررعر برره
دون مردد .شك ار علع حسن اتممامك ومعاونك .

الباح  /خمي

بن خلفان الهنائي

الم حظاف والمقمرحافا
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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اهس ................................../العمر..................../

البياناف ا
الان ا

أنثع

ذكر

العبارات الخاصة بمفهوم الذات االجتماعي ا ويقصد به مفهو الفرد عن ذامه داخل الماممع ومقبله كع و فري
الماممع ونظرة انخرين له وسلوكه اهامماعي.

العبر ر ر ر رراراف
1

أنا سعيد مع زم ئي

2

عند أصدقاء كثيرون

3

أكرم الزوار وال يوا

1

أشارك في اهحمفاهف المدرسية

0

أنا مه مع أصدقائي

0

ع قمي ايدة مع أسامذمي

4

اهنمماء للبعد
منممي

ه

منممي

انخرون يكرتونني

0

النا

8

يظن النا

 1.أح

يلومونني كثي ار
أنني أقل منه

أن أمكل مع النا

 11زم ئي يحمرمونني
 12أح

أن ألع

لوحد

 13زم ئي يبمعدون عني
 11ه أحد يفهمني
 10زم ئي ي حكون علي
 10أنا مرمام مع أصدقائي
 14أنا أس

وأشم

 10ه أحد يهم بي
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الصياغة
مناسبة

غي ر ر ر ر ر ر ر ررر

مناسبة

المع ررديل المررقمرم

 18أنا أح
 2.أحر ر ر ر ر

زم ئي
أن أش ر ر ر ررارك ف ر ر ر رري أنش ر ر ر ررطة

المدرسة
أ م حظاف أو اقمراحاف مرونها مناسبة
...........................................................................................................
...........................................................................................................
العبــارات الخاصــة بمفهــوم الــذات االنفعــالي  :ويقصررد برره مفهررو الفرررد عررن ذامرره مررن حي ر

انفعاهمرره وسررلوكه

امااتها.

العباراف

اهنمماء للبعد
منممي

ه
منممي

1

أنا سعيد

2

أنا أغار من زم ئي

3

أر أح ما مزعاة في نومي

1

أنا أغ

بسرعة

0

أنا أكرم نفسي

0

أبكي بسب

4

أنا مرمام لمسمقبلي

0

أح

وحد

8

اشعر بواع في صدر

أن أال

وبدون سب

 1.أنا مهمو
 11أنا اشعر بالخوا
 12أنا شخص خاول
 13أشعر بالملل كثي ار
 11أنا

عيا

 10انخرون أحسن مني
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الصياغة
مناسبة

غي ر ر ر ر ر ررر المعديل والمقمرحاف

مناسبة

 10اسمطيع أن أفعل أشياء كثيرة
أنا مرمام

14

 10أنا منقصني أشياء كثيرة
 18أنا أشعر بالحزن
 2.أنا أزعل بسرعة

أ م حظاف أو اقمراحاف مرونها مناسبة
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

العبارات الخاصة بمفهوم الذات الجسمي  :ويقصد به مفهو الفرد عن اسمه ومقبله له وسلوكه ماام اسمه.
اهنمماء للبعد
ينممي

العباراف
1

عيوني اميلة

2

لوني يعابني

3

أنا امع

1

شعر اميل

0

أنا قو

0

طولي يعابني

4

أنا مريض

0

اسمي يعابني

8

أنا أح

ه

ينممي

في نومي

الريا ة

 1.واهي ممشوم
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الصياغة
مناسبة

غي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررر

مناسبة

المعديل والمقمرحاف

 11أنا امع

بسرعة

 12أتم بنظافة اسمي
 13مظهر يعابني
 11زم ئي أامل مني
 10اشعر بواع في اسمي
 10ابمساممي اميلة
 14أخال من شكلي

أ م حظاف أو اقمراحاف مرونها مناسبة
...........................................................................................................
...........................................................................................................
................................................................................................... ........
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ملحق()1
مقياس مفهوم الذات بصورته النهائية

اامعة نزو
كلية العلو واندا
قس المربية والدراساف اإلنسانية
الدراساف العليا /مااسمير مربية مخصص /إرشاد نفسي
ورقة التعليمات
الس

عزيز الطال ........................./

عليك ورحمة ا وبركامه وبعد

بين يديك ماموعة من العباراف المي مصا مصرفامك ومشاعرك الخاصة اق أر كل فقرة من تذم الفقراف ث
أا

عليها حس

ما ينطبق عليك وما مشعر به وأما كل فقرة مواد خياراف علع النحو الماليا

1ر إذا كانف الفقرة منطبق عليك

ع ع مة صح ( √ ) محف العمود امول ( نع )

2ر إذا كنف ممرددا بين (نع ) و(ه )
3ر إذا كانف الفقرة ه منطبق عليك

ع ( √ ) محف العمود الثاني (أحيانا)

ع ع مة صح ( √ ) محف العمود الثال

(ه)

يراع المكر باإلاابة علع اميع الفقراف وعد مرك أ فقرة من الفقراف دون إاابة.
علما بأن إاابمك سمحاط بالسرية المامة ولن مسمخد إه مغراض الدراسة والبح

العلمي فقط ولن مطلع

عليها أ اهة أخر .
كما انه ه مواد إاابة خطأ وأخر صحيحة وانما المطلو

أن مكون إاابمك صادقة ومعبر عما مشعر به

دون مردد .شك ار علع حسن معاونك .
الباح  /خمي
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بن خلفان بن حمدان الهنائي

مقياس مفهوم الذات بصيغته النهائية

البيانات  :االسم  ..................../العمر ............/الصف................
الجنس:

أنثى

ذكر

فيما يلي عبارات لقياس مفهوم الذات أرجو منكم قراءة العبارات واإلجابة عليها بصدق ودون تردد
م

الفقرات

1

أشعر بالسعادة مع زم ئي

2

واثق من نفسي

3

عيوني اميلة

1

أكرم الزوار وال يوا

0

أغار من زم ئي

0

لوني يعابني

4

أمخاص مع أصدقائي

0

أر أح ما مزعاة في نومي

نعم

في نومي

8

امع

1.

ابمعد عن المشاركة في اهحمفاهف
بسرعة

11

أغ

12

شعر اميل
بأني مه بين أصدقائي

13

أح

11

أكرم نفسي

10

اسمي

10

ع قمي ايدة مع أسامذمي

عيا
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أحيانا

ال

الفقرات

م
14

أبكي بسب

10

طولي يعابني

18

انخرون يكرتونني

2.

مرمام لمسمقبلي

21

أشعر بأني مريض الاس

وبدون سب

22

النا

23

أسمممع بالحدي

21

اسمي يعابني

يلومونني كثي ار
مع النا

20

يظن النا

20

أشعر بأل في صدر

24

أخال من شكلي

أنني أقل منه

20

أح

28

اسمممع في وقمي

مع النا

المحد

3.

أح

31

زم ئي يحمرمونني

32

اشعر بالخوا

33

واهي ممشوم

الريا ة

31

أح

30

أشعر بالخال

30

لد المقدرة علع انااز امعمال

34

زم ئي يبمعدون عني

30

أشعر بالملل كثي ار

38

بسرعة

امع

نعم

اللع

وحد
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أحيانا

ال

م
1.

نعم

الفقرات
عند أصدقاء كثيرون
بأنني

عيا

11

أح

12

أتم بنظافة اسمي

13

زم ئي ي حكون علي
بأن انخرين أحسن مني

11

أح

10

حركمي بطيئة

10

أعاني من معاملة النا

14

اسمطيع أن افعل أشياء كثيرة

10

زم ئي أامل مني
واشم انخرين

18

اس

0.

أشعر بالراحة في حيامي

01

أشعر بواع في اسمي

02

أح

مساعدة انخرين

03

أشعر بالسعادة

01

ابمساممي اميلة
علع زم ئي

00

اكذ

00

أشعر بالحزن
المشاركة في أنشطة المدرسة

04

أح

00

أملقع الكثير من العطا والحنان
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أحيانا

ال

ملحق ()4
جدول األفاضل المحكمين للبرنامج اإلرشادي
اس المحك

الدراة العلمية

الاامعة

المخصص الدقيق

أماد محمد تياانة

أسماذ مساعد

اإلرشاد النفسي

اامعة نزو

باس دحادحة

أسماذ مساعد

اإلرشاد النفسي

اامعة نزو

حمود الشكر

أسماذ مساعد

قيا

عبد الرزاق فا ل

اسماذ

مربية خاصة

ومقوي

كلية العلو المطبيقية
بالرسماق
اامعة نزو

القيسي
عواطا عبد المايد

أسماذ مساعد

عل النف

اامعة نزو

عودم

دكمورة

اإلرشاد النفسي

اامعة صحار

نور أحمد الرماد

أسماذ مشارك

صحة نفسية

كلية العلو المطبيقية

السامرائي
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بالرسماق

ملحق ()2

البرنامج اإلرشادي الذي قدم للجنة التحكيم

اامعة نزو
كلية العلو واندا
قس المربية والدراساف اإلنسانية
الدراساف العليا /مااسمير مربية خصص /إرشاد نفسي
الدكمورا الفا ل ............................................................/المحمر .
الس

عليك ورحمة ا وبركامه وبعد

المو و ا طلب تحكيم برنامج إرشاد جمعي باللعب لتنمية مفهوم الذات لدى األطفال المحرومين من
األبوين في سلطنة عمان
يقو الباح

بلاراء دراسة مهدا إلع" بناء برنامج إرشاد جمعي باللعب لتنمية مفهوم الذات لدى األطفال

المحرومين من األبوين في سلطنة عمان" وذلك كأحد ممطلباف الحصول علع دراة المااسمير في
مخصص المربية  /إرشاد نفسي .ولغرض محقيق أتداا تذم الدراسة يسر الباح

أن ي ع بين أيديك

المحاور الرئيسة لهذا البرنامج علما أن تذا البرنامج يمألا في صورمه امولية من ( )14السة بواقع ث
الساف في امسبو ممراوم مدمها الزمنية بين( 0.ر ر  ) 8.دقيقة ومم من كل السة ماموعة من املعا
وممارين اسمرخاء وأسالي

إيحاء وتي اهسمرامياياف المي يقو عليها بناء البرنامج .الذ سيم مطبيقه علع

عينة من امطفال المحرومين من امبوين نزهء مركز رعاية الطفولة بمحافظة مسقط والذين ممراوم أعمارت
ما بين(1.ر )11سنة.
111

ونظ ار لما ممممعون به من خبرة ومكانة علمية وعملية فقد قصدناك كأحد أع اء لانة محكي تذا البرنامج.
علع البرنامج المقمرم وابدأ آرائك وم حظامك حولا

لذا يراع المكر باهط

 الهدا العا للبرنامج
 عدد الالساف اإلرشادية ومرميبها
 المدة الزمنية لكل السة
 املعا

وامسالي

المقمرحة

 محمو كل السة
 أية معدي ف أو م حظاف مرونها مناسبة.
خماما ه يسع الباح

إه أن يمقد إليك بالشكر الازيل علع اهدك

ووقمك الثمين الذ

سمبذلونه في محكي

تذا البرنامج ولك فائق اهحم ار والقدير.
والس

عليك وحمة ا وبركامه.

يراع المكر بمعبئة البياناف انمية ا
اس المحك .................../

الدراة العلمية.................../

مكان العمل.................../

المخصص الدقيق................/

القس .........................../

الموقيع............................./

الباح  /خمي
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بن خلفان بن حمدان الهنائي

استمارة تحكيم البرنامج اإلرشادي

مج ل من بة عنوان
تقويم الج ة
غير
البرن مج من
من
عدد
الج ت

المدة الزمنية
لج ة
غير
من
من

أهداف الج ة
من

غير
من

األلع والفني ت
الم تخدمة
غير
من
من

الج ة
األولى
الج ة
الث نية
الج ة
الث لثة
الج ة
الرابعة
الج ة
الخ م ة
الج ة
ال د ة
الج ة
ال بعة
الج ة
الث منة
الج ة
الت عة
الج ة
الع شرة
الج ة
الح دية
عشرة
الج ة
الث نية
عشرة
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األدوات
الم تخدمة
غير
من
من

إجراءات
ومحتوى الج ة
غير
من
من

التعديالت
والمقترح ت

الج ة
الث لثة
عشرة
الج ة
الرابعة
عشرة
الج ة
الخ م ة
عشرة
الج ة
ال د ة
عشرة
ال بعة
عشرة

استمارة تحكيم برنامج إرشاد جمعي باللعب لتنمية مفهوم الذات لدى األطفال المحرومين من األبوين
المو و

أر المحك
مناس

المقمرحاف والمعدي ف
غير مناس

عنوان البرنامج
أتداا البرنامج
عدد الساف البرنامج
مرمي

الساف

البرنامج
املعا

المسمخدمة

امدواف المسمخدمة

في املعا

ممارين اهسمرخاء
اإلطار النظر

أ معدي ف أو مقمرحاف مرونها مناسبةا
...........................................................................................................
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م حق ()6
ج

ت البرن مج اإلرش دي الجمعي
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بناء البرنامج اإلرشادي
جلسة ما قبل البرنامج اإلرشادي
(الجلسة التمهيدية)

الماريخ ا2011/7/26

اليو ا الث ثاء

مدة الالسةا ( )70دقيقة

المكانا الصالة الريا ية

الهدا العا للالسةا اخميار أع اء الماموعة الماريبية والماموعة ال ابطة
امتداا الفرعيةا
1ر مطبيق اخمبار مفهو الذاف علع عينة الدراسة
2ر مقدي فكرة مع اء الماموعة الماريبية عن البرنامج اإلرشاد
3ر أخذ الموافقة المبدئية للمشاركة في البرنامج
4ر اهمفاق علع زمان ومكان الالساف المي مأمي بعد الالسة الممهيدية
امدوافا
ر مقيا

مفهو الذاف سبورة أوراق أق

علبة حلوياف

خطواف المنفيذ ا
رح

الباح

بامطفال وشكرت علع الح ور ث عرفه بنفسه وماال عمله ث قال لهر ا فري البدايرة وقبرل

كل شيء سنقو بمطبيق مقيا

علع الاميع حي

منك أن ممف لوا بمعبة تذم المقيا

سأقو بموزيرع المقيرا

رر المعليمراف والمطلرو
علريك ثر أق أ

بصدق وفرق مرا مشرعرون بره فري الوقرف الحا رر دون مرردد وه يوارد تنراك

إاابة صحيحة وااابة خطأ فكل ما مقومون به صرحيح وأنرا تنرا مسراعد كرل واحرد مرنك فمرن يحمراج أ مسراعدة
يخبرني.
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ر ر بعررد ذلررك وز الباح ر

مقيررا

مفهررو الررذاف علررع اميررع المشرراركين وم محدي رد مرردة ( )30دقيقررة إلنهرراء معبئررة

المقيا .
ر بعد إنهاء معبئة المقيا

قا الباح

بمقسي الماموعة إلع مامروعمين ماريبيرة و رابطة بطريقرة عشروائية حير
مرن ترذم اموراق مرسرو عليره دائررة حمرراء وخمر

قد لألطفال الذكور سلة بها عشر قصاصاف ورقية خم

مرسو عليه دائرة خ راء وم خلطها مع بع ها البعض بعد طيها ث م ممريرتا علرع امطفرال وكرل طفرل أخرذ
ورقة وطبق اإلاراء نفسه مع امطفال اإلنا

حي

م موزيع عشر ورقاف خم

منها بره دوائرر خ رراء وخمر

منها به دوائر حمراء.
ر م فرز امطفال الرذين يحملرون اموراق ذاف الردوائر الحمرراء فري ماموعرة وامطفرال الرذين يحملرون اموراق ذاف
ال رردوائر الخ ر رراء ف رري ماموع ررة أخ ررر

ثر ر ق ررا الباحر ر

باخمي ررار امطف ررال ال ررذين يحمل ررون امو ارق ذاف ال رردوائر

الخ راء للمشاركة في تذا البرنرامج وامطفرال الرذين يحملرون اموراق ذاف الردوائر الحمرراء تر أي را سيشراركون
في البرنامج ولكن في فمرة هحقة إن أرادوا ذلك.
ر وفقررا لإلارراءاف السررابقة مر اخميررار خمسررة أطفررال ذكررور وخمسررة أطفررال إنررا
أطفال ذكور وخمسة أطفال إنا

فرري الماموعررة الماريبيررة وخمسررة

في الماموعة ال ابطة لمصبح الماموعة الماريبية مكونة من عشرة مشاركين

وكذلك الحال عند الماموعة ال ابطة.
ر بعد ذلك وزعف قطع الحلو علع الاميع ث طلر

الباحر

مرن أطفرال الماموعرة ال رابطة بالمف رل بالمغرادرة

بعد أن شكرت علع مشاركمه .
ر ث تنأ الباح

امطفال بفوزت بالمشاركة فري البرنرامج وأخبررت برأن ترذا البرنرامج يهردا إلرع أن نمشرارك اميعرا

مررن خ ر ل ماموعررة مررن املعررا

والممررارين المرري مهرردا إلررع رفررع مسررمو مفهررو الررذاف لررد امطفررال وذلررك لرره

أتمية كبيرة في محسين نظرمنا إلع أنفسنا والع انخرين وزيادة مقدير الذاف والثقرة برالنف

ومقويرة الشخصرية

كمررا سيسرراعدك تررذا البرنررامج فرري محسررين نظررمك إلررع الحيرراة ومعلر بعررض المهرراراف اهامماعيررة المرري معررين فرري
المكيا والمعايش مع انخرين والشعور بالسعادة باإل افة إلرع أن مثرل ترذم البررامج قرد معرين فري رفرع المسرمو
المحصيلي .كما و ح الباح

لألطفرال أن المشراركة فري ترذا البرنرامج ليسرف إاباريرة برل للرراغبين فري المشراركة

واهسمفادة فقط.
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 6ر بعررد أن أكررد امطفررال رغبررمه فرري المشرراركة حررثه الباح ر
مخملررا املعررا

علررع

رررورة المفاعررل فرري مررع بع ررنا الرربعض فرري

و رررورة المعرراون والمممررع بررروم المبررادرة واهحمر ار الممبررادل فرري مررا بيننررا حمررع ممحقررق الفائرردة مررن

البرنامج.
 7ر بعرد ذلرك مر مناقشرة الماموعرة اإلرشررادية فري مررا يمعلرق بزمران ومكرران الالسراف ومر اهمفرراق علرع أن مكررون
الالساف في الصالة الريا ية بمركز رعاية الطفولة يومي السبف وامربعاء من كل أسبو علع أن مبدأ الالساف
في مما السراعة الرابعرة والنصرا عصر ار ومنمهري فري السراعة الخامسرة وأربعرين دقيقرة علرع أن مكرون مردة الالسرة
سبعين دقيقة.
ر ثر اسررممع الباحر

هسمفسرراراف امطفررال وم حظررامه وقررد المغذيررة الرااعررة بعررد ذلررك شرركر الباحر

وحثه علع الح ور المبكر واهن باط وم إنهاء الالسة بعد موديع امطفال.
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الماموعررة

الجلسة  :األولى
(كسر الجليد وبناء األلفة)
اليو ا السبف

الماريخ ا2.11 /4 /3.

المكانا الصالة الريا ي

مدة الالسة ا ( )4.دقيقة

الهدا العا ا بناء املفة بين المرشد وأع اء الماموعة وبين أع اء الماموعة بع ه البعض.
امتداا الفرعيةا
1ر المعارا بين المرشد وأع اء الماموعة
2ر المعارا بين أع اء الماموعة بع ه البعض
3ر بناء املفة
1ر مناقشة قواعد السلوك الايد
0ر مدري

امطفال علع عملية المنف

الصحيحة

اس اللعبة ا سلة الزتور
امدوافا أوراق ر سلة زتور علبة عطر
خطواف المنفيذ ا
بدأ الباح

الالسة بالمرحي

بأع اء الماموعرة وصرافح اميرع امطفرال معبر ار عرن سرعادمه أن يكرون بيرنه

ث ر شرركرت علررع الح ررور بعررد ذلررك قررال الباح ر ا تررل انررم ممحمسررون لنبرردأ البرنررامج فأاررا
الباح ر ا أريررد أن أر مزيرردا مررن الحمررا

امطفررال نع ر فقررال

فعنررد اإلاابررة ب ررنع أريررد أن اسررمع صرروما يرررج تررذم الصررالة وا ررربوا

بأقرردامك علررع أر ررية الصررالة بقرروة ففعررل امطفررال ذلررك بحيويررة وروم مرحررة ث ر قررال الباح ر ا أحبررائي امطفررال
سنق رري معررا فمررة طويلررة فرري تررذا البرنرامج وحمررع يمحقررق المعررارا واهنسرراا بيننررا نريررد أن نلعر
المعارا.
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معررا لعبررة سررلة

بموزيررع وريقرراف صررغيرة مع رراء الماموعررة وكلررا كررل ع ررو بكمابررة اسررمه علررع الورقررة ث ر مرمررع

ر ر قررا الباح ر

اموراق فرري سررلة الزتررور وبعررد أن مامررع امسررماء فرري تررذم السررلة م ر اخميررار ورقررة مررن تررذم السررلة فخرررج الطفررل
المكمررو الررذ ظهررر اسررمه فرري الورقررة للخررروج للمعريررا بنفسرره حي ر

يررذكر اسررمه الصررا الررذ يرردر فيرره

الهواياف الواباف المف لة...الخ.
ر بدأ الباح

بالمعريا بنفسه أوه حي

ممررزوج ولررد ث ثررة أطفررال أحر

قال ا أنا اسمي خمي

بن خلفان بن حمدان أعمرل معلمرا لمرادة الاغرافيرا

الرررح ف وصررعود الابررال كمررا أحر

الطائرة أما عن الواباف المف لة عند فهيا السمك المشو
ر بعررد ذلررك طلر

الباحر

مررن أحررد المشرراركين اخميررار ورقررة أخررر

وعررا بنفسره ثر بعرد انمهائره طلر

قرراءة الكم ر

والمكبو

امدبيررة ولعر

كررة القررد وك ررة

المشاكيك.

فخرررج المشررارك الررذ ظهررر اسررمه فرري الورقررة

المرشرد برأن يحيري المشراركون زمريله بحر اررة ثر قرد المشرارك الشركر لهر ثر

عاد إلع مكانه فخرج مشارك آخر وتكذا حمع أنهع اميع امع اء المعريا بأنفسه .
ر بعد اكممال عملية المعريا قال الباح ا شك ار ارزي لكر لقرد قمرم بعمرل ايرد حقرا وأنرا اشرعر بالسرعادة لمرا قمرم
به.
2ر لعبة الساين والدخيل
امدوافا ه شيء
ر و ح الباح

فكرة اللعبة حي

قالا وانن ما رأيك أن ننمقل إلع الازء الثاني من اللعبة حي

حلقة دائرية محكمة اإلغ ق ونمشابك باميد وسيم مرشيح أحد امع اء ليبدأ اللعبة حي

سنقو بمشكيل

سيكون داخل الدائرة

محرراوه الخررروج مررن بيننررا بينمررا يمنعرره انخرررون بقرروة أاسررادت ومماسرركه  .ويمنرراو امع رراء فرري ماسرريد دور
"السرراين" أمررا فرري الاررزء الثرراني مررن اللعبررة سرريلما امع رراء بررنف

الطريقررة ولكررن سرريكون أحرردت خررارج الرردائرة

لماسيد دور "الدخيل" وعلع امع راء محاولرة صردم لمنعره مرن اخمرراق الردائرة ويمنراو امع راء فري ممثيرل دور
"الدخيل"(الفاروق )2..4
ر بدأ امع اء اللعبة ممحمسين وسط أاواء من ال حك والمرم ومبادلوا اهدوار في ما بينه .
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ر ر بعرردتا شرركر الباح ر
محرراوه المحررد

الاميررع ث ر أمررام لألع رراء فرصررة للمعبيررر عمررا يريرردون قولرره وانرردمج معه ر فرري الحرردي

مررع كررل ع ررو ومشررايعه علررع أدائرره ال ارئررع ومشرراركمه الممي رزة ممحسسررا مواهررامه ونفسرريمه

ومحاوه فه شخصيامه بهدا محسين المواصل معه .
3ر لعبة السلسلة الممماسكةا
ر امدوافا أوراق ألوان أق

دباسة

ر مهدا تذم اللعبة إلع غر فكرة المماسك والمعاون بين المشاركين حي
المشاركين إلع ث
الماموعة

قرا الباحر

بموزيرع امدوار بيرنه فقسر

ماموعاف كما يو حها الشكل الماليا

امولع

الثالثة

الثانية

الرابعة

ق ر ر ر ر ر ر ررص اموراق كمابر ر ر ر ر ر ر ررة أسر ر ر ر ر ر ر ررماء مر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رزيين اموراق مك ر ر ر رروين السلسر ر ر ر رلة
الدور

ر عمل الباح

بشكل طولي

علع ب

المشرر ر ر ر رراركين فرر ر ر ر رري الطولية
اموراق الطولية

روم المناف

السلبي من إحد المشاركاف حي
ر بعد انمهاء الوقف المحدد طل
علع معاونه بعد ذلك طل
ر بعد ذلك قال الباح

الورقية

بين الماموعاف إلظهار العمرل بشركل ممميرز كمرا مر المعامرل مرع الموقرا
انسحبف من ماموعمها.

الباح
الباح

من الماموعاف الموقا وم غلرق السلسرلة ثر شركر الباحر

الماموعراف

من كل ع و أن يمسك بحلقة من حلقاف السلسلة الورقية مشكلين دائرة .

لألطفالا كيا يمكرن لنرا أن نصربح ممماسركين مثرل ترذم السلسرلة طروال السراف البرنرامج؟

فبرردأ امطفررال بطرررم أفكررارت حير

قالررف إحررد المشرراركافا بررأن نكررون مشرراعين لبع ررنا بعررض وقررال مشررارك

آخرا في حالة حدو خ ا بين طفلين ه بد من اإلص م بينهما كما أ اا أحدت وقالا برأن ننفرذ الشرروط
المرري مر اهمفرراق عليهررا مسرربقا لمطبيررق البرنررامج وتكررذا برردأ امطفررال يطرحررون أفكررارت والمرري قررا الباحر
وموايهها مرك از علع

بمعزيزتررا

رورة المعاون واهتمما والبعد عن النقد واللو واحم ار بع نا البعض ومشايع بع نا

انخر...الخ.
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ر ث قا الباح

السؤال السابق فقال لألع اءا ما امشياء المي قرد ماعرل سلسرلمنا مفككرة؟ فطررم امع راء

بقل

بعض العوائق مثلا الظروا امفكار السلبية الرزم ء المكاسرل عرن الح رور الشرعور بالخارل والمرردد ...الرخ
رورة أن نبقع ممماسكين أقوياء أما ملك العوائق المي سنحاربها بعزيممنا واص اررنا.

وبين الباح

الباح

ر في نهاية اللعبة طل

من امع اء وت يشكلون حلقة دائرية أن يغم وا أعينه وان يمخيلوا بأن اميرع

أع اء البرنامج يشكلون سلسلة وأنه ممماسكون مع بع ه البعض بعد ذلك طل

مرنه الهمراا ث ثرا بالعبرارة

الماليةا (نحن ممماسكون وسندافع عن برنامانا) فهما امطفال بحما .

اسمرخائيا

 3ر مدري

بمرردري

قررا الباحر

امطفررال علررع عمليررة المررنف

الصررحيحة عررن طريررق الحاررا

لألع رراءا انن سررننمقل إلررع لعبررة أخررر اميلرة سررممعلمون فيهررا عمليررة المررنف
للاس ر وسمشررعرون فيهررا بال ارحررة واهسررممما
المواود بداخله ث بعد ذلك سأسح

سررأقو بممثيررل اللعبررة أمررامك حي ر

الحررااز .حير

قررال الباحر

الصررحيحة والمرري لهررا فوائررد عديرردة
سررأفر بطنرري مررن اميررع اله رواء

الهواء بالعد من الواحد إلع امربعة من امنا مرع دفرع معردمي إلرع الخرارج

ث سأحمفظ به في بطني بينما أنرا محرمفظ بره فري بطنري سرأبدأ أمخيرل برأن الهرواء يمارول فري اميرع أارزاء اسرمي
ويعمل علع منظيا كل خلية من اسمي ث بعد أربع ثروان سرأقو برلخراج الهرواء مرن انفري بهردوء وكرأني أريرد أن
أطفررئ شررمعة مررع دفررع المعرردة إلررع الررداخل ممخرري أن تررذا اله رواء يخرررج معرره اميررع امشررياء غيررر الايرردة فرري
اسمي( .المعطي .)2..0
ر قا الباح

بمدري

امطفال علع عملية المنف

مررن خ ر ل مطبيررق الباح ر

الصحيحة وطريقة إدخال واخراج الهواء بالطريقة المناسبة وذلك

للممررين م ررمين ث ر طل ر

مررن امع رراء برردء المطبيررق بشرركل امرراعي حي ر

قررالا تيررا

سرنبدأ انن المطبيررق الامرراعي اسررمعدوا كررل واحررد عليرره أن يغمرض عينيره ...واسررممر امطفررال فرري مطبيررق الممررين
حس

الخطواف السابقة.

ر بعرد اهنمهراء مرن الممررين أمرام الباحر

لألطفرال فرصرة للمعبيرر عرن شرعورت نحرو الممررين ومرا أحسروا بره مايبرا

علع مساؤهمه وم حظامه ث م إنهاء الالسة.
الواا

البيميا
121

ر ر ق ر بمطبيررق ممرررين المررنف

بالطريقررة الصررحيحة ث ر

م رراف فرري اليررو وسررال الوقررف الررذ قمررف فيرره بررالممرين

والمغيراف المي هحظمها علع اسمك وسأكون ممشوقا في الالسة القادمة لمحدثوننا عن مااربك .
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الجلسة :الثانية
( تفريغ المشاعر)

الماريخا2.11/0/3

اليو ا امربعاء

مدة الالسةا ( )4.دقيقة

المكانا الصالة الريا ية
الهدا العا ا مفري المشاعر السلبية لد امطفال
امتداا الفرعيةا
1ر محد

امطفال عن مشاعرت السلبية

2ر محد

امطفال عن مشاعرت اإلياابية

3ر مفري المشاعر السلبية
1ر المدر علع اهسمرخاء
اس اللعبةا أنا من الداخل
امدوافا عدد 8.كرة ملونة مقطوعاف إنشادية اهاز مسايل مكبراف صوف
رح

الباح

بامع اء وشكرت علرع ح رورت والمرزامه بالوقرف المحردد ثر شركرت علرع مفراعله ال ارئرع فري

الالسة السابقة حاثا إيات علع المزيد من المفاعل ث م مناقشة المشاركين في الواا

البيمي وم حظامه نحو

الممرين وم معزيز المشاركين علع مطبريقه للممررين بعرد ذلرك قرال الباحر ا أتر بكر مرع لعبرة اديردة فري السرة
اليو حي

سمكون لعبمنا امولرع لعبرة ( أنرا مرن الرداخل) وفري ترذم اللعبرة المطلرو مرنك امرع اكبرر قردر ممكرن

من الكراف المنمشرة في الصالة بعد سما إشارة البدء وتذم الكرراف مكمرو عليهرا أسرئلة علريك أن مايبروا عليهرا
بصراحة وبصدق وسيخرج من مسقط عليه القرعة أوه.
ر بعرد نشرر الكرراف فري الصرالة أخرذ امطفرال و ررع اهسرمعداد وكرانوا ممحمسرين للغايرة لامرع الكرراف فقرا الباحر
بمشغيل مقطوعة إنشادية مؤذنا ببدء اللعبة فأخذ امع اء يمنافسون في امع الكراف وبعد ث
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دقائق مر إيقراا

المقطوع ررة اإلنش ررادية ليموق ررا الامي ررع ثر ر طلر ر

الباحر ر

م ررن امع رراء أن يع ررودوا إل ررع مر رواقعه اس ررمعدادا ليب رردأ

المشاركون باإلاابة علع امسئلة المكموبة في كل كرة.
ر قا الباح

بموايه المشاركين لإلاابة علع امسئلة بصراحة وعلع باقي المشاركين اهسمما إليه ث يم معزيزم

بمصفيق حار فمحمسف إحد المشاركاف لمبردأ العررض بعرد ذلرك مرولع امع راء بمقردي عرو ره وقرد هحرظ
الباح

محفظ امع راء فري اإلاابرة علرع بعرض المسراؤهف فري البدايرة لكرنه مرا لبثروا أن انردماوا فري اللعبرة بعرد

ذلررك كمررا أن أحررد امع رراء كرران غيررر راض عررن إاابامرره لألسررئلة وأصررر أن يعيررد العرررض مررة أخررر فسررمح لرره
بذلك وكان أكثر صدقا وشفافية وطل
ر كمررا سررعع الباحر

الباح

من بقية امطفال معزيزم من خ ل الهماا باسمه.

علررع المعامررل مررع المواقررا السررلبية ومشررايع المشرراركين الممرررددين فرري مقرردي العرررض .وبعررد

إنهاء الاميرع شركر الباحر

امطفرال بقولرها شرك ار لكر أحبرائي امطفرال لقرد قمرم بعمرل ارئرع أحريك وأشركرك عليره

اميعررا ولكررن هبررد كمررا امفقنررا أن يكررر امطفررال الررذين أبرردعوا فرري أدوارت ر فقررا الباح ر

بمك رري المشرراركين وفقررا

للمعيارين الماليينا عدد الكراف المي م امعها ومفاعل المشارك في اإلاابة علع امسئلة حي
مشاركين.

وفي ما يلي امسئلة المكموبة علع الكراف في كل كرة سؤال وتي كالماليا
(بطاقة التعبير عن المشاعر)
أنا ابمعد عن...

مرافقة...

أح

أن الع

مع...

أنا أح

أح

أن اذت

إلع ..

ه أحد يعرا أنني...

مر ر ر ررا الصر ر ر ررفة الموار ر ر ررودة فير ر ر ررك
ومحبها...

مررا الصررفة غيررر المواررودة فيررك
ومحبها...

أشياء محبها في المدرسة

ممع مود أن ممعارك مع زميلك من مكرم
تل مشهر بالحزن

أشياء ه محبها في المدرسة...
ممع مشعر بال يق والكدر
ممع مشعر بالوحدة

ممع مشعر بالحزن

124

م مكري أربعة

ممع مشعر أن تذا العال سيئ ممع مشعر انه ه احد يفهمك

ممر ر ر ر ر ررع مشر ر ر ر ر ررعر أن انخ ر ر ر ر ر ررين
يكرتونك

ما امشياء المي م حكك

مم ررع مشر ررعر بر رران شر رركلك لر رري

أشعر بالغ

أنا أشعر بر

ه أح ...

ممع مشعر بالوحدة

ممع مشعر باإلحباط

ما امشياء المي مقلقك

ما الذ ياعلك مشعر بالمهانة

حسنا

عندما...

مررا امشررياء المرري ماعلررك مشررعر الش ر ر رريء ال ر ر ررذ ه أحب ر ر رره ف ر ر رري الشيء الذ ه أحبه في نفسي
تو

باإلحراج

المركز تو

ممع مشعر بأنك غبي

ممع مشعر بان انخرين أف ل ما اموقاف المحببة لديك
منك

ممع مشعر بالخوا
تررل مح ر

أ بفردك

اللع ر

مع من مح

ممع مشعر بالخال

ممع مشعر بالحرج

مررع الاماعررة بماذا مفكر عندما مكون وحدك

أن ممحد

ماذا مريد أن مغير في نفسك

ممع مشعر بالسعادة
م ر رراذا محر ر ر
مح

أن مقل ر ررد ف ر رري م ر ررن

مر ر ر رراذا مري ر ر ر ررد أن مصر ر ر رربح ف ر ر ر رري اذكر موقا لن منسام

ممر ررع كانر ررف اسر ررعد لحظر ررة فر رري

المسمقبل

حيامك

( السرور  2..3أبو سعد  )2..0ماديد الباح .

2ر السة اسمرخاءا السباحة في السحا ا
خطواف المنفيذا
طلر

الباح ر

مررن المشرراركين أخررذ و ررعية السررة اهسررمرخاء اسررمعدادا لبرردء الالسررة ثر طل ر

الخطواف المالية
ر انن تيا اسمعدوا لبدء الالسة
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مررنه ممابعم ره فرري

ر أغلق عينيك
ر ق بمفري بطنك من الهواء مماما
ر خذ نفسا عميقا من امنا وأخرج الهواء من الف مكرر العملية ث

مراف.

ر انن مخيل نفسك وانك أصبحف خفيفا ادا اشعر بان وزنك خفيا
ر مخيل نفسك بأنك طائر اميل وخفيا ادا
ر مخيل املوان المي مريدتا والشكل الاميل الذ مريد
ر انظر إلع نفسك أيها الطائر الاميل الخفيا الرائع
ر أنف طائر خفيا وريشك رائع وألوانك زاتية
ر انن سمبدأ بالطيران لمحلق بعيدا تيا اسمعد
ر انن سنبدأ بالعد من الواحد حمع الخمسة عند الرق خمسة سمكون قد بدأف الطيران
ر اسمعد واحد اثنان ث ثة أربعة خمسة
ر ابدأ نع ممماز رائع تيا اسممر يا س

ايد

ر الطيران شيء اميل
ر ارمفع إلع امعلع حلق باناحيك اسمممع ماول أينما مريد
ر انظر إلع المناظر الاميلة في امسفل
ر انظر إلع المدينة من امعلع
ر مأمل شكل امشاار
ر ارحل حيثما مريد
ر يا س

شعور اميل ادا واصل المحليق
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ر كرر في ذتنك يا س
ر انظر إلع السحا
ر يا س

أنا اشعر بالممعة أنا أشعر بالراحة أنا في قمة السعادة.

من حولك ادخل بين كمل السحا

اشعر بالرطوبة

شيء اميل ورائع رائع حقا

ر وانن دعنا نحط علع ملك الشارة ذاف امغصان الاميلة
ر تيا انزل انخفض ممماز
ر خذ نفسا عميقا اسمممع بملك الرحلة
ر اسمممع بهذا الشعور ايد ايد
ر وانن بعد قليل سنعود إلع القاعة وسمكون كطبيعمك اإلنسانية الرائعة.
ر عند العد من الواحد إلع الخمسة سمكون قد وصلف القاعة وقد فمحف عينيك عند الرق خمسة.
بعررد ذلررك شرركر الباحر

المشرراركين علررع انرردمااه واتمرامه فرري مطبيررق الالسررة واسررممع إلررع آراء المشرراركين فرري

الممرين معبرين عما أحسوا به أثناء وبعد الالسة.
(كولبرف )2.1.
الواا

البيميا طل

الباح

من المشاركين القيا بالنشاط الماليا

اخمر وقما مناسبا وق بمطبيرق ممررين اهسرمرخاء ( السرباحة برين السرحا ) فري البيرف ثر حردثنا عمرا مشرعر بره فري
الالسة القادمة.
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الجلسة  :الثالثة
( التعبير عن االنفعاالت)

الماريخا 2.11/0/0

اليو ا السبف

مدة الالسةا ( )4.دقيقة

المكانا الصالة الريا ية
الهدا العا ا منمية القدرة علع المعبير عن المشاعر
امتداا الفرعيةا
1ر المعبير عن اهنفعاهف السلبية
2ر المعبير عن اهنفعاهف اهياابية
1ر المدري

علع

بط اهنفعاهف

اس اللعبة ا بالوناف اهنفعاهف
امدواف والوسائلا بالوناف أق

أوراق صفارة

خطواف المنفيذ ا
رح

الباح

بامطفال وشكرت علع ح ورت ث قرال لهر ا مرن يرذكرني بلعبرة الالسرة السرابقة فأارا

بقولها لعبمنا في الالسة السابقة كانف بعنوان أنا من الداخل فقال الباح
ثر طلر

الباحر

احردت

شك ار لك لقد كنف بارعا في ترذم اللعبرة

مررن طفررل يررذكر المكليررا الررذ طلر ف فرري الالسررة السررابقة بعررد ذلررك معرررا الباحر

علررع ماررار

امطفررال حررول المكليررا مميحررا له ر الفرصررة للمعبيررر عررن ما رربمه معلقررا ومشرراعا مفكررارت ومحرراوهمه  .ث ر قررال
الباح

لألطفال تل انم مسمعدون للعبة اليو ؟ فأاا

معك تذم اللعبة حي

امطفال "نع " فقرال الباحر ا أنرا أي را ممشروق من ألعر

سيكون معنا مئة بالونة توائية مخملفة كل بالونة معبر عن احد اهنفعاهف الماليةا( فررم

خال حزن قلق خوا بكاء مردد ح

غيرة كراتية ايرة) ( بينك

128

 2..4ص)21

ر فور إطر ق البالونراف عمرل الاميرع علرع دفعهرا نحرو امعلرع لمنرع م مسرمها امرض وبعرد دقيقمرين وعنرد سرما
صوف الصفارة بدأ كل منه بماميع البالوناف حس

اهنفعال الرذ يريرد بعرد ذلرك خررج كرل واحرد مرنه ومحرد

وعبر بطريقمه عن اهنفعال الذ اخمارما
ر لماذا اخمار تذا اهنفعال
ر بماذا يذكرم
ر مواقا مر بها في حيامه ح
بعد أن اطمأن الباح

بأن فكرة اللعبة وا رحة عنرد امطفرال وأارا

بالمعرراون مررع امطفررال فررمحم
الباح

فيها بذلك اهنفعال

امطفررال للعبررة وبرردأوا يرردفعونها نحررو امعلررع بحمررا

صافرة الموقا فموقا الاميع وبردأ كرل مرنه يبحر

بردأ كررل طفرل يمحررد

علرع اسمفسرارامه بردأ برلط ق البالونراف
ومرررم وبعررد دقيقمررين أطلررق

عرن الشرعور الرذ يريرد مرن برين البالونراف وبعرد ذلرك
بررأن معظر اخميرراراف امطفرال كانرف للمشرراعر

عرن الشررعور الرذ اخمررارم وقرد هحررظ الباحر

السررلبية وبرردأوا يعبرررون عنهررا الواحررد ملررو انخررر وبعررد إنهرراء كررل طفررل لرردورم يقررو الباح ر
ومفاعله في اللعبة ويطل

بمشررايعه لص رراحمه

من زم ئه امطفال مشايعه من خ ل المصفيق الحار والهماا باسمه.

2ر اس اللعبةا دكان المشاعرا
امدوافا أدواف زينة بالوناف
تررذم اللعب ررة الم رري ت رري مكمل ررة للعب ررة الس ررابقة حير ر

ق ررا الباح ر

بمو رريح فكرررة اللعب ررة ثر ر طلر ر

م ررن اثن ررين م ررن

المشاركين بعمل ممار ومزيينه بما يموفر لديه من إمكاناف ث م و ع بالوناف المشاعر داخرل الممارر وكلرا
الباح

أحد المشاركين برأن يقرو بردور برائع بالونراف المشراعر حير

يح رر المشرارك بالونرة الشرعور المري كانرف

عندم ويسمبدلها ببالونة الشعور الذ ه يريدم أبدا ث يم مناقشة كل مشارك بامسئلة الماليةا
ر ما سب

ابمعادم عن ذلك الشعور

ر ممع يح

بذلك الشعور

ر المواقا المرمبطة في حيامه بذلك الشعور.
ث قا الباح

بموزيع اوائز رمزية مصحا

امدوار المميزة وشكر الاميع علع مشاركامه .
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3ر اس اللعبة ا الصور الناطقة
امدواف ا صور أطفال
خطواف المنفيذا
فرري تررذم اللعبررة قررا الباح ر

بموزيررع ماموعررة مررن الصررور علررع المشرراركين فيهررا وارروم أطفررال معبررر عررن أحررد

اهنفعاهف المي قد مط أر علع اإلنسان في حيامه ث واه المشاركين بأن علع كل واحد منه ا
ر المحد

عن الشعور الذ يعمقد أنه مواود عند الطفل الذ يحمل صورمه

ر يعبر عن امشياء المي قد ماعل اإلنسان يشعر بذلك الشعور
ر محاولة ممثيل نف

الم مح المي مظهر في الصورة.

بعد ذلك بدأ أحد المشاركين بممثيل دورم ث م معزيرزم ثر مبعره انخررون وكران امطفرال أكثرر محمسرا لفكررة ممثيرل
الم مح المي مظهر علع الواه.
ر اس اللعبة من ي حكني
امدوافا ه شيء
احد امطفال ليقو بدور الشخصية الكوميدية وعليره أن يقرو بحركراف عشروائية وبهلوانيرة وريا رية

اخمار الباح

مخملفة معممد علع معابير الواه ومقاطيع الاس بهدا إ حاك زم ئه امطفال والطفل الذ ي حك يخرج من
اللعبرة ويرم اسرمبعادم  .والفرائز تررو مرن يسرممر إلرع النهايرة دون أن ي ررحك .وقرا امطفرال بمبرادل امدوار فري مررا
بينه ( .تاني )2.1.
3ر المدري
طلر

علع اهسمرخاءا
الباحر

منه الباح

مررن المشرراركين فرري تررذا الممررين أن يالسروا فرري و ررعية اهسررمرخاء المرري مرردربوا عليهررا ثر طلر
أن يمابعوا معه الخطواف الماليةا فر بطنك من الهواء خذ نفسرا عميقرا بهردوء فري خر ل سرف ثروان

تيا واحد اثنان ث ثة أربعة خمسة احمفظ به لمدة أربع ثوان واحد اثنران ث ثرة أربعرة خمسرة ايرد كررر العمليرة مررة
أخرر وفري خر ل اهحمفراظ بررالهواء مخيرل أن ترذا الهرواء يماررول فري كرل أنحراء اسررمك فري الر أر
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الصردر الرربطن

حمع أقصع اإلطراا ويقو بعملية منظيا لكرل خليرة فري الاسر بعرد ذلرك يخررج امطفرال الهرواء مرن فمهر بربطء
في سف ثوان ويمخيلوا برأن كرل المشراعر السرلبية وامشرياء المري مرزعاه مخررج مرع الهرواء ومر مكررار ترذم العمليرة
أربررع م رراف ث ر بعررد ذلررك طل ر

برربطء وعيررونه ه م رزال مقلقررة مسررمممعين بعمليررة المررنف

مررن المشرراركين المررنف

ومراقبين لعملية خروج ودخول الهواء بهدوء.
ر ث سيقول الباح

لألطفالا مخيل أن لديك عين داخلية ومشاتد بها اميع أازاء اسمك الداخلي

ر انظر إلع اسمك الداخلي راق

ما يحد

تناك ببطء

ر ماول في داخل اسمك
ر ابدأ من ال أر

مخيل شكل الدما راق

ما يحد

تناك مابع بهدوء اشعر بالراحة والطمأنينة يرا سر

انره شرعور

رائع حقا
ر انمقل انن إلع الرقبة ارخ ع

ف رقبمك ارخ رقبمك أكثر ايد اسمممع بشرعور اهسرمرخاء فري الرقبرة ايرد ترذا

رائع.
ر انمقل إلع الكمفين بماذا مشرعر فري منطقرة الكمفرين؟ ارقر

ذلرك مسرمطيع أن مرخري ترذم المنطقرة افعرل ذلرك ايرد

ارخ أكثر أكثر ايد تذا رائع.
ر ثر ماررول فرري كررل أارزاء اسررمك تكررذا موقررا عنررد بعررض المنرراطق اشررعر بهررا حمررع مصررل أسررفل القرردمين اسررمح
لنفسك بالدخول في حالة اسمرخاء ما .
وانن سنقو بعملية شد لكل ارزء مرن أارزاء أاسرامنا ثر نرخيره ونقرارن برين الو رعين سرنبدأ بالقردمين شرد منطقرة
القد شد أكثر أكثر مأمل في الازء المشدود لثوان وانن ارخ قدميك ارخ ارخ أكثر أكثر مممراز مممراز انن قرارن
في ذتنك بين و ع الشد وو ع اهرمخاء سمشعر بشعور اميل ايد ايد
ر وانن نشررد منطقررة الفخررذين شررد أكثررر شررد أكثررر مممراز مممرراز ارق ر

عمليررة الشررد مرراذا يحررد

فرري منطقررة الشررد

اشعر بالمومر في منطقة الشد اميل وانن ارخ ارخ ارخ أكثرر أكثرر مممراز مممراز قرارن برين و رع الشرد وو رع
اهرمخاء يا س

اميل اميل ادا.
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ر وانن شد منطقة البطن شرد شرد أكثرر أكثرر ايرد اشرعر برالمومر والشرد فري ع ر ف الربطن انن ارخ ع ر ف
بطنك اشعر بارمخاء ع

ف بطنك

ر ارفع كمفيك إلع امعلرع وكأنرك مريرد م مسرة إذنيرك اشرعر بالشرد فري منطقرة الكمفرين ايرد انن ارخ كمفيرك ارخ
أكثر اشعر بارمخاء الكمفين قارن بين و ع الشد واهرمخاء اشعر باهرمخاء الما في منطقة الكمفين ايد.
ر انن بهدوء شد منطقة الرقبة هحظ المرومر فري منطقرة الرقبرة ايرد انن ارخ رقبمرك اشرعر باهرمخراء قرارن برين
و ع الشد و ع اهرمخاء هحظ الفرق ايد
ر ر انن شررد منطقررة الحرراابين شررد أكثررر ايررد ايررد انن ارخ ارخ أكثررر اشررعر بارمخرراء تررذم المنطقررة ايررد قررارن بررين
الو عين اشعر بالراحة في منطقة الحاابين
ر ر انمقررل منطقررة الفكررين شررد منطقررة الفكررين شرردد أكثررر ايررد واصررل الشررد انن ارخ تررذم المنطقررة اسررمممع بشررعور
اهرمخاء
ر انن ا غط بلسانك إلع امعلع ا غط ايد ايد انن ارخ لسانك اسمشعر اهرمخاء في اللسان
ر انمقل إلع فروة رأسك حاول شد فروة رأسك شد شد أكثر ايد ايد اشعر بالمومر والشرد فري فرروة الر أر

ايرد انن

ارخ ارخ أكثر قارن بين و ع الشد وو ع اهرمخاء ايد اسمممع بهذا الشعور
ر انن خرذ نفسرا عميقرا ايررد اسمشرعر اهسررمرخاء فري كامررل اسرمك انرره شرعور ارئررع حقرا اسررمممع برذلك الشررعور
اسمح لنفسك بالدخول في حالة اسمرخائية مامة مسمطيع ذلك ايد ايد.
ر وانن سننمقل بك إلع مكان اميل ورائع سمشعر فيه بقمة الراحة والسعادة
ر مخيل انك انن في مكان اميل وتادا
ر مخيل منظر امشاار في تذا المكان مأمل في مفرعامها أغصانها أوراقها
ر انظر إلع الميام وحركمها الهادئة المي منعك
ر يا س

يا س

كررتا في داخلك يا س

فيها صورة امشاار بمنظرتا الرائع
اسمممع بهذا الشعور اشعر بالراحة المامة
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ر ر مأمررل منقررل العصررافير بررين أغصرران امشرراار انظررر إليهررا وترري مفرررد اناحيهررا اسررمممع بصررومها الملرريء بررالمرم
والسعادة يا س

يا س

ر كرر في ذتنك أنا اشعر بالسعادة الطبيعة رائعة كل شيء تنا يبع
ر انظر إلع تناك في الاان

الراحة واهطمئنان يا س ااااااا

انخر مأمل في ذلك الكرسي المريح بألوانه الزاتية انظر إليه يااال روعمه سرمال

فيه بعد قليل وسمشعر بقمة السعادة والراحة انه يناديك معال معال إلي اذت
ايررد ايررد وانن مسررمطيع أن مسررمممع بررالالو

فرري الكرسرري المرريح االر

اذتر

إليره اذتر

نعر ايررد ايررد ياسر

نعر اقمرر منره
ياسر

ارئررع ارردا

رائع اسمممع بهذا اللحظاف.
ر كرررر كلمررة أنررا اشررعر بالسررعادة أنررا اشررعر بالسررعادة أنررا سررعيد أنررا سررعيد حقررا أنررا فرري قمررة السررعادة أنررا اسررمحق تررذا
الشعور أنا اشعر بالثقة واهطمئنان السعادة ممأل قلبي كل خلية في اسمي منبض بالسعادة.
ر ايد تذا شعور رائع مسمطيع أن معود إليه ممع ما أردف ذلك أهن تيئ نفسك لمعود إلرع القاعرة فسرأقو بالعرد
إلع الرق خمسة وأنف مسمح ر إلع القاعة شيئا فشيئا وعند الرق خمسة سمكون قد فمحف عينيك.
ر بعد إنهاء الممرين أمام الباح

فرصة لألطفال للمعبير عما يشعرون به في تذا الممرين و ردود أفعاله نحوم

مبينا له أتمية مثل تذم الممارين وفوائدتا العديدة.
الواار

البيمرريا ارقر

نفسررك فرري المواقررا المرري سررممر بهررا حمررع الالسررة القادمررة ودون الموقررا المرري شررعرف فيهررا

باهنفعاهف المالية وحدد الوقف.
ا( فرم خال حزن قلق خوا بكاء مردد ح

غيرة كراتية حيرة).
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الجلسة  :الرابعة
(الوعي بجوانب القوة)
اليو ا امربعاء

الماريخا2.11/0/1.

المكانا الصالة الريا ية

مدة الالسةا( )4.دقيقة

الهدا العا ا وعي امطفال باوان

القوة لديه

امتداا الفرعيةا
1ر إدراك اوان

القوة

3ر مقدير الطفل لقدرامه
1ر مقدير الطفل لقدراف انخرين
اس اللعبة ا تر القدراف
امدوافا عل

أق

طريقة المنفيذا
بعد أن رح

الباح

بالمشمركين وناقشه في الواا

بقصة بعنوان (صرقر أ دااارة) حير

يحكرع أن صرق ار كران يطيرر فوقعرف منره بي رة وترذم البي رة وقعرف علرع

عررش داااررة وأخررذف الداااررة معمنرري بررالبيض حمررع فق ر
الصيصرران ممشرري وماررر وملعر

البيمي للالسة السرابقة برين لهر أن لعبرة اليرو سرنبدؤتا

ومنقررر الحر

وبرردأف الصيصرران مخرررج وخرررج معهررا الصررقر فبرردأف

وأخررذ الصررقر يمصرررا مثلهررا ممامررا وفرري يررو مررن اميررا ارراء أحررد

الصيصان وقال للصقر لماذا ممصرا مثلنا أيها الصقر فقال صقر أنا لسف صق ار أنا مثلك فقال أنف صقر فلك
مخالر

كبيرررة ولررديك أانحررة كبي ررة أنررف مسررمطيع أن مطيررر ومحلررق فلمرراذا ممصرررا مثلنررا فررأنكر الصررقر ذلررك ول ر

يصدق ما قاله صديقه لكنه بدأ يفكر في اممر وفي يو من اميا ذت

بالقر من أحد امنهار وبدأ ينظر إلع

الماء فشاتد صورمه ومنظرم فقالا أنرا مخملرا عرن براقي الصيصران لعرل مرا كران يقولره صرديقي صرحيح لمراذا ه
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أحاول الطيران؟ فصعد علع أحد الابال ومحم

ودفع بنفسره إلرع اممرا وقفرز ففرمح اناحيره وبردأ برالطيران واخرذ

يحلق في السماء ففرم بذلك وصام أنا صقر أنا صقر لسف داااة ( .العبد الغني )2..8
ر بعررد ذلررك نرراقش الباحر

المشرراركين فيمررا يمكررن أن يسررمفاد مررن تررذم القصررة فطرررم امطفررال أفكررارت فقررا الباحر

بمعزيزتا محاوه غر فكرة مفادتا بان اإلنسان مليء بالطاقاف والقدراف عليه أن يفمش عنهرا ويحراول أن يسرمفيد
المر عندما يموف دون أن يسمفيد منها.
منها حمع ه مبقع معطلة ث بعد ذلك مدفن معه في ا
ر ث قال الباح ا سنبدأ انن لعبة اليو وتي بعنوان ( تر القدراف) وكما معلمون يا أحبائي بأن كل إنسران موارد
لديه قدراف وامكاناف كثيرة قد يعرفها وقد ه يعرفها وفي تذم اللعبة سيقو كل واحد منك بكمابة كل امشياء المري
يسررمطيع فعلهررا والقرردراف المرري يمميررز بهررا وكررل مررا مررذكر قرردرة يقررو بمسررايلها علررع ظهررر المكعر
وتكذا ي يا مكعبا ملو انخر وفي النهاية يم محديد امطفال أصحا

ويبنرري بهررا الهررر

امتر ار الكبيررة ويرم المصرفيق لهر لعشرر

ثوان ومن ث الهماا باسمه .
ر بعد إنهاء الاميع لبناء ترمه قال الباح ا وانن تيا نساعد أصدقاءنا لبناء ترمه ليصبح كبير ار ودعونرا نفرمش
عن بعض القدراف المي قد ه يعرفونها عن أنفسه وسيم البدء بالهر امصغر وقا المشاركون بمساعدة بع ه
البعض ومذكير زم ئه ببعض القدراف المي قد مواد عندت وت غير مدركين لها.
ر ث طل

الباح

من المشاركين بأن يقا كل منه حذاء ترمه وينظر إليه مفمخ ار به ويقو بعمل حركة أو وقفة

مدل علع اعم اززم بهر قدرامه ث يصا كل منه شعورم وتو يمملك تذا الهر من القدراف.
ر بعد ذلك وبهدا إثارة حما

المشاركين طل

الباح

من المشاركين الهماا بصوف عال حي

أريدك أن مرددوا معي العباراف المالية بصوف عال وبحما ا
ا يحبني ويمنحني القوة
إمكانامي عظيمة
تممي عالية
أنا اسمطيع
أنا سيد اسد
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قال له وانن

إرادمي قوية
أنا أشعر بالقوة
سأحقق ذامي
سأحقق طموحامي...
أنا أحقق واود وفاعليمي في الحياة( سعيد .)2..0
ر بعد ذلك علق الباح

علع اسمااباف امطفال ث ناقش معه امسئلة الماليةا

ر ماذا نسمنمج من اللعبة امولع والثانية؟
ر تل اميع النا

قدرامه ممساوية

ر كيا يمكن أن نسمفيد من القدراف المي وتبنا ا إياتا
ر كيا مقدر قدرامك
ر كيا مقدر قدراف انخرين
بعررد ذلررك بررين الباحر

للمشرراركين

رررورة مررذكر تررذا الهررر دائمررا سرريما عنرردما ممررر برربعض المواقررا المحبطررة فرري

حيامك ليعمل علع مقوية معنويامك وزيادة دافعيمك وبالمالي يعينك علع مااوز مرحلة اإلحباط.
ث قد الباح

المغذية الرااعة هسمااباف امطفال كما م المعامل مع المواقا السلبية.

3ر ممرين أنا اسمطيعا
قا الباح

مطبيق ممرين اسمرخائي باسمخدا اإليحاء حي

وانن سنصل إلع محطمنا امخيرة من السة اليو حي

قالا
سنقو بمطبيق السة اسرمرخائية فخرذوا و رع اهسرمعداد

للالسة كما معودنا.
انن أبدأ بمفري بطنك من الهواء.
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خذ نفسا عميقا من امنا
امأل بطنك بالهواء
احمفظ بالهواء في بطنك
ايد واحد اثنان ث ثة أربعة ايد
انن اخرج الهواء من امنا بهدوء
مراف

كرر العملية مرة أخر ث
وانن ارخ اسمك

اشعر باهسمرخاء في كل أازاء اسمك
ايد اسمممع بهذا الشعور
اشعر بالراحة
انن مخيل بأنك مال

في مكان بالقر من الشاطئ اسرممع إلرع صروف الميرام واممرواج حينمرا مررمط بالصرخور

اسممع إلع أصواف امطفال الذين يلعبون تناك انظر إليه
انظر إلع ذلك الابل تناك انظر إليه ابدأ من امسرفل ثر ارمفرع بنظررك عبرر سرفوحه شريئا فشريئا حمرع مصرل إلرع
القمة انظر إليها
ر مأمل في ذلك الابل القو الشامخ
كرر معي في ذتنك
أنا كنز من القدراف والطاقاف
لد ف قدراف تائلة
( المؤمن القو خير وأح

إلع ا من المؤمن ال عيا)
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لقد وتبني ا قدراف وامكاناف مميزني عن غير
ا يحبني ويمنحني القوة
إمكانامي عظيمة
تممي عالية
أنا اسمطيع
أنا سيد اسد
أن إرادمي حديدية
أنا أشعر بالقوة
سأحقق ذامي
سأحقق طموحامي...
أنا اثبف واود وفاعليمي في الحياة (.سعيد .)2..0
اسممع إلع ملك الكلماف ممردد في داخلك.
اشعر بأن كل خلية في اسمك مزداد قوة
اشعر بأن عقلك يزداد نشاطا
اشعر بالهمة العالية كعلو الابل
خذ نفسا منف

كما مريد اشعر بالراحة واسمممع بهذا الشعور ايد ايد

وانن سأعد إلع الخمسة وعند الرق خمسة سمكونون قد فمحم أعينك
ر بعررد ذلررك شرركر الباحر

المشرراركين وعبررر لهر عررن إعاابرره بمفرراعله ال ارئررع فرري الممررين ثر قررال لهر وتكررذا نخررم

السة اليو شك ار لك والس

عليك .
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الواا

البيميا

كرر الممرين السابق في ث

فمراف مخملفة.

قبل أن منا ق بمكرار العباراف المالية يوميا
ا يحبني ويمنحني القوة
إمكانامي عظيمة
تممي عالية
أنا اسمطيع
أنا سيد اسد
إرادمي قوية
أنا أشعر بالقوة
سأحقق ذامي
سأحقق طموحامي...
أنا أحقق واود وفاعليمي في الحياة( سعيد سعاد ابر .)2..0
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الجلسة  :الخامسة
(الوعي بجوانب الضعف )
الماريخا2.11/0/13

اليو ا السبف

مدة الالسةا ( )4.دقيقة

المكانا الصالة الريا ية
الهدا العا ا وعي امطفال باوان

ال عا لديه

امتداا الفرعيةا
1ر إدراك اوان

ال عا

3ر مقبل الطفل لذامه علع ما تي عليه
1ر مقبل الطفل لغيرم
0ر إكسا

الطفل مهارة المطوير

اس اللعبة ا تر المكعباف
امدوافا عدد من المكعباف
طريقة المنفيذا
بعد أن رح

الباح

بالمشاركين وشكرت علع ح ورت والمزامه بالموقيرف المحردد قرال ا لقرد اكمشرفنا فري

اللقراء الما ري بررأن كر مرنك لديرره ترر مرن اإلمكانرراف والقردراف وكر كنررم سرعداء وفخرورين بملررك القردراف ولكررن
كما معلمون يا أحبائي لكل إنسان منا صفاف ايدة وصفاف غير ايدة واوانر
الفرد وقد ه يدركها ولي

عيبا وه نقصا أن يكون لإلنسان اوان

قروة واوانر

رعا قرد يردركها

عا .فدعونا يرا أحبرائي امطفرال أن نكرون

صريحين مع أنفسنا ونبني ترما من تذم الصفاف غير الايدة حمرع نمعررا أكثرر علرع ترذم الصرفاف .والمطلرو
منك الصراحة كما كنم في اللعبة الما ية وسنقو بمشكيل الهر بل افة مكع
سيم بناء الهر ث سيم مكري امطفال أصحا

مع ذكر صفة غير ايدة وتكذا

امت ار الكبيرة لصراحمه وادراكه لاوان
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ال عا لديه .

ر وبعد محيد الوقف المحدد إلنهاء بناء الهر بدأ المشاركون بكمابة اوان

ال عا لديه في العل

وباشروا ببنراء

ترمه .
ر بعد انمهاء الاميع طل
اسممع الباح

الباح

من المشاركين أن يقا كل منه أما ترمه وينظر إليه ويحدثنا بماذا يشعر؟
ررورة أن يمقبرل اإلنسران

هسرمااباف المشراركين وأفكرارت وقرد المغذيرة الرااعرة لهرا كمرا و رح

لذامرره كمررا ترري وأن يرردرك بأنرره ه يواررد إنسرران كامررل و كمررا علمنررا أن لكررل إنسرران اوان ر

ررعا واوان ر

قرروة

وعلينا أن ه يخال الواحد منرا من لديره عيرو فكلنرا مرن خلرق ا وا معرالع كرمنرا وأعزنرا واعلنرا ممفراومين فري
القرردراف والصررفاف كمررا علينررا أن نحرراول أن نطررور مررن شخصرريامنا حمررع نمقررد ونمطررور فهنرراك بعررض الصررفاف
ممك ررن أن يغيرت ررا اإلنس رران ك ررأن يح ررول ص ررفة الك ررذ

إل ررع ص رردق وتك ررذا ((ويحك ررع أن م ررذيعا س ررأل أخ ررا وأخم ررا

ملمصقمين باسد واحد ورأسين كيا مر الو ع الذ أنف فيه؟ قالا أقبل نفسي كمرا تري عليره فرلن لر أقبلهرا
فكيا سأاعل النا
ر ث واه الباح

يقبلونها؟ )) (العبد الغني .)2..8
المشاركين إلع أن يقوموا ببناء تر اديد وذلك عن طريق اسمبدال أ صفة غير ايردة بصرفة

أخر ايدة بده منها حمع مبقع معنرا وصرديقة لنرا ومرافقنرا أينمرا نرذت
مثررل القصررر مررث

علمرا أن تنراك صرفاف ه يمكرن مغييرترا

وتنررا علينررا أن نمقبررل ملررك الصررفة ونمعررايش معهررا ثر طلر

الباحر

مررن المشرراركين برأن يقومروا

بحركررة مرردل علررع مقرربله واحم ررامه للهرررمين وممرررك الحريررة فرري اخميررار الحركررة لألطفررال وسرريم مك رري أصررحا
الحركاف اإلبداعية.
ر ر بعررد ذلررك طرررم الباح ر

الس رؤال المرراليا مرراذا اسررمنمام مررن اللعبمررين السررابقمين؟ وم ر مناقشررة امفكررار المطروحررة

وقدمف المغذية الرااعة لها وحاول الباح

غر قيمة

رورة أن نمقبل أنفسنا علع ما تي عليه ونمقبرل انخررين

علع ما ت عليه حمع نسمطيع المعايش مع بع نا البعض.
2ر اس اللعبة ا القلعة والكها
امدوافا أطباق ورقية أق
في تذم اللعبة قا الباح

خط عريض
بشحذ تم امطفال واثارة روم الحما

مر محديرد ركنرين فري غرفرة اللعر

لديه للمشراركة بفاعليرة والمحرد

الرركن امول يمثرل القلعرة والرركن الثراني يمثرل الكهرا حير
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طلر

بصرراحة ثر
الباحر

مرن

المشرراركين أن يخمرراروا الررركن الررذ يريرردون ث ر وز علرريه أطباق را ورقيررة وعلررع كررل واحررد مررنه إكمررال العبرراراف
المكموبة علع ملك امطباق ففي ركن القلعة وزعف امطباق المي مبدأ بالعبراف الماليةا
ر أنا اسمطيع أن ........
ر يعابني في شخصيمي......
ر اسمحق المدم عندما.........
أشعر بالفخر عندما...........
ر موقا من حيامك شعرف فيه بالقوة
أما في ركن الكها فقد وزعف امطباق المكمو عليها العباراف الماليةا
ر ه يعابني في شخصيمي ........
ر ه اسمطيع أن ........
أممنع لو كنف............
أشعر بالخال عندما..........
ر موقا كنف فيه غير راض عن نفسك
وقد امطفال في الركنين أدوارت وم المعامل مع المواقا السلبية ومعديل امفكار ومقدي المغذية الرااعة لها.
ممرين الحصول علع القوةا
طل

الباح

من امطفال الالو

بو عية اهسمرخاء ث ممابعة الخطواف الماليةا

ر فررر بطنررك مررن الهرواء ثر خررذ نفسرا عميقرا وانن اسمشررعر بأنررك وسررط كررة أثيريررة مررن قرروة ا

اسمنشررق الهرواء

مرك از مفكيرك علع انرك مسرممد قروة مرن ترذم الكررة امثيريرة وان القروة ممسرلل إليرك اسمشرعر ذلرك اسمشرعر ترذم القروة
العظيمة واه تذم القوة إلع قلبك واغمرم بهذم القوة الدفاقة اسممر في اممصاص تذم القوة العظيمة واامعها في
قلبك بعد أن مشعر بالمزيد من القوة المي مألف قلبك مخيل أن تذم القوة مسرر فري دمراء قلبرك ومماره انن إلرع
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اميررع خ يررا اسررمك اسمشررعر الحمررا

والقرروة المرري مررد

فرري اسرردك

ررع أصررابع يررديك فرري قب ررة قويررة وقطر

ابينك واسمشعر القوة في كل أازاء اسمك(سعيد )2..0
ر قبل خما الالسة أمام الباح
ر بعد ذلك خم الباح
الواا

فرصة للمشاركين للمعبير عن آرائه نحو الممرين

بقولها تكذا يا أحبائي نخم السة اليو وسأبقع ممشوقا ملقاك في الالسة القادمة.

المنزليا

ق بمطبيق ممرين اهسمرخاء في البيف مرمين يوميا
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الجلسة :السادسة
(التقدير الذاتي للجسم)
الماريخا2.11/0/14

اليو ا امربعاء

مدة الالسةا ( )4.دقيقة

المكانا
الهدا العا امنمية المقدير الذامي للاس
امتداا الفرعيةا
1ر يدرك الاوان

الحسنة في اسمه

2ر يمقبل الاوان

غير المحببة في اسمه

3ر يشعر بالر ا ماام اسمه
المرة الناطقة
1ر اس اللعبة ا آ
امدواف والوسائلار مرآة كبيرة
خطواف المنفيذا
بعد أن رح
املعا

الباح

بامطفال معز از مفاعله ونشاطه ومؤكدا أتمية المشاركة وب

واهسممما بها قالا لعبمنا في تذا اليو مقو علع فكررة أن ن رع أمرامك مررآة ثر يقرو كرل طفرل ويقرا

أمررا تررذم المررآة ويررر اسررمه لدقيقرة مممعنررا فرري كررل أار ازء اسررمه ممررنق بررين الر أر
واميد

روم المرم والدعابة في

والوارره والرقبررة والصرردر

وامرال ث يمخيل أن تذم المرآة ناطقة ومخبر الشخص عن الصفاف الايدة في اسمه والصفاف غيرر

الايدة في اسمه ومظهرم ويبدأ تو بالمكل بالنيابة عنها ويذكر ملك الصفاف.
ر برردأ امطفررال اللعبررة بقليررل مررن الررمحفظ والمررردد فعمررد الباحر

علررع مشررايعه مبينررا لهر أتميررة أن يمممررع المشررارك

بالملقائية والارأة وان ك منه يسمطيع أن يقد دو ار ممي از إذا أراد ذلك.
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ر بعد أن قد المشارك امول عر ه طل
كما قو الباح

الباح

من امطفال موايه محية حرارة لرزميله علرع صرراحمه وصردقه

بمعزيزم بهدية ث واصل امطفرال اللعبرة وأمرام الباحر

لألطفرال فرصرة بلعطراء واهرة نظررت فري

الم حظاف المي قدمها زميله عن نفسه فيما ما إذ كانوا ت يرونه بنف
ر بعد ذلك و ح الباح

الطريقة أ ه.

بان من خ ل العروض المي م مقديمها هحظنا أن لكل منا صفاف وخصرائص اياابيرة

وسلبية بع ها يمكن المخلص منه وبع ها انخر علينا أن نمقبله ونمعرايش معره فلري

تنالرك إنسران كامرل وان

القبول للشكل الخاراي فيه شفاء روحي منه أمر ه يمكننا المحك فيره وان الواروم لمشررق بامرال الرروم وسرحر
اهبمسامة وحسن الخلق و فثلثي السكينة في القبول(العبد الغني .)2..8
بعدتا قد الباح

لألطفال أنشودة (النا

في شر ا الرحمن

النا

اميعا إخوان) وقاموا بمرديدتا بلحن اميل
اميعا إخوان

ه يسخر قو من قو

فالخيرية باإليماني

ه مظهر عيبا بأخيك

ومدبر ما يواد فيك

انظر في عيبك يكفيك

واطل

من ربك غفرانا

كل منا فيه النقص

فاحرص ما أمكنك الحرص

ه ياني حسنامك شخص

فمبؤ بكل الخسران

المسل ه يحقر أحدا

أو يسخر من قو أبدا

لمكار أخ ق صعدا

يممبع نور القرآني
ا وأس اررم

بهد اإلس مي وأنوارم

وكما

نشر من أحلع أنهارم

ونعيش بخير وأماني

* كلماف الشاعر عبدا رم ان ( أحمد .)01 2..1
ر اس اللعبة ا البطاقاف الث
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امدواف والوسائلا بطاقاف مصممة أق

ألوان

خطواف المنفيذا
قا الباح
الث

بلعطراء كرل طفرل ثر

بطاقراف ثر قرالا وانن أع ازئري امطفرال سأو رح لكر فكررة لعبرة البطاقراف

ا

البطاقة امولعا مسطرة المقدير الذامي
يواد في تذم البطاقة مسطرة مدراة من الرق واحد إلع ث ثين حدد النقطة المي ممثل مقديرك لذاف.
البطاقة الثانيةا أشياء أح
اكم

أن افعلها

علع البطاقة المواودة أمامك امشياء المي مح

أن مفعلها

البطاقة الثالثةا أشياء أحبها في اسمي
اكم

علع البطاقرة الموارودة أمامرك امشرياء المري محبهرا فري اسرمك وأمرامك عشرر دقرائق ثر سريموقا الاميرع

وبعد ذلك يقو كل طفل ويعرض عمله ويمام لزم ئه امطفال مناقشمه فيها.
ر بعد عشر دقائق موقا الاميع وبدأ امطفال بمقدي عرو ه الواحد ملو انخر وقا الباح

بمعزيزت .

3ر اس اللعبةا مشكيل امرقا
امدوافا صفارة
ر بردأ الباحر

اللعبرة بقولرها أحبرائي سرنقو فري ترذم اللعبرة بمشركيل أرقرا بأاسرامنا حير

سرأقو برذكر رقر معرين

وعليك أن ممعاونوا في مشكيل تذا الرق في أسر وقف ممكن بعد سما صوف الصفارة.
ر ر نفررذ امطفررال اللعبررة بمرررم واسررممما

ث ر انمقررل به ر الباح ر

إلررع الاررزء الثرراني مررن اللعبررة فوارره الباح ر

امطفال إلع أن يشكلوا الرق خمسة ويمشابكوا بأيديه ويم مرديد أنشودة بحما
ر ث طل

الباح

من امطفال المحد

اخمارتا احد امطفال.

عن شعورت ماام اللعبة وما يمكن أن يسمفاد منها.
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اميررع

ر بعررد ذلررك عررزز الباحر

عمررل امطفررال وشرركرت علررع مفرراعله المميررز ثر ودعهر مررذك ار إيررات ب رررورة الح ررور

المبكر واهلم از بالوقف المحدد.
الواا

المنزليا

ق بكمابة امشياء المي مسمطيع أن مفعلها باسمك.
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الجلسة :السابعة
(التقدير الذاتي للجسم)
الماريخا2.11/0/2.

اليو ا السبف

مدة الالسةا ( )4.دقيقة

المكانا الصالة الريا ية
الهدا العا امنمية المقدير الذامي للاس
امتداا الفرعيةا
1ر منمية الوعي بالاس
2ر إدراك اوان

القوة في الاس

1ر اس اللعبةا الاس المفكك
امدوافا أوراق عدد من المظاريا قطع ورقية لمكوناف اس اإلنسان لصق شمعي.
طرقة المنفيذا
رح

الباح

بامطفال وشكرت علع ح ورت المبكر والمرزامه بالوقرف المحردد ثر برين لهر فكررة اللعبرة حير

قالا مقو فكرة تذم اللعبة برأن يعطرع كرل طفرل ظرفرا يوارد بداخلره قطرع ورقيرة لمكونراف اسر اإلنسران عليره أن
يقو بمركيبها ليكون اسما ممكام

مبينا علع ذلك الاس ا

ر أت ازء بالنسبة له
ر الازء غير المحب

من ذلك الاس

ر الازء الذ يمحمل المصاع
ر الازء الذ يحمل السعادة
ر الازء الذ لي

له فائدة
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ر الازء الذ يهم به النا
ث يقو كل طفل ويعرض عمله أما زم ئه وسيكون تناك تدايا رمزية للعروض المميزة.
ر بعررد أن أمر امطفررال اسرمعدادت برردأ العررض بالمنرراو برين الررذكور واإلنرا
أظهروا بعض المردد والمحفظ وفي نهاية العرض شكر الباح

وقررا الباحر

بمشررايع امطفرال الررذين

امطفال علع مفراعله وقرد تردايا رمزيرة للعرروض

المميزة.
2ر اس اللعبةا ارس نفسي
امدوافا أوراق أق

ألوان

طرقة المنفيذا
سيقو الباح

بمو يح فكرة اللعبة حي

سيوز علع الاميع ورقمين والمطلو عملها

ر الورقرة امولرع ا ي رع كرا يردم علرع الورقرة ثر يقرو برسرمها مرن خر ل ممريرر القلر علرع حرواا كفره بعرد ذلررك
يقو كل طفل بكمابة ث ثة أشياء داخل الرس يسمطيع أن يفعلها بيدم.
ر الورقة الثانية ا ي ع قدمه علع الورقة ث يقو برسمها من خر ل ممريرر القلر علرع حرواا قدمره بعرد ذلرك يقرو
كل طفل بكمابة ث ثة أشياء داخل الورقة يسمطيع أن يفعلها براله.
3ر ممرينا الوعي بالاس ا
امدوافا ه شيء
في تذا الممرين واه الباح

امطفال لالو

الالسة اهسمرخائية ث يمابعوا الخطواف الماليةا

ر اغمض عينيك ث افر بطنك من الهواء مماما..
ر خذ نفسا عميقا في خ ل سف ثوان ث احمفظ به أربع ثوان ث اخراه في سف ثوان وكررر امطفرال ترذم العمليرة
أربررع م رراف ث ر طل ر

مررنه أن يمنفس روا علررع طبيعررمه العاديررة الهادئررة ويراقب روا عمليررة دخررول وخررروج اله رواء مررن

امنا.
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ر ركز علع العال الخاراي وقلا أنا وا لما يحد

في الخارج أنا وا لحركة السياراف وامشاار علرع حرواا

الطريررق والرريح المرري محرررك أغصررانها و اموراق الممطررايرة أنررا وا للمحر ف المااريررة وحركررة الممسرروقين بداخلرره
وث اة امي

كري أنا وا لصوف المكيا وأر ية المبنع أنا وا لرائحة الشوارما واللح المشو عند المقهع

المااور.
ر انن انقل مركيزك وانمبه إلع اسمك وأحاسيسك الاسمية فري عالمرك الرداخلي مارول داخرل أارزاء اسرمك ابحر
عررن منرراطق مشررعر فيهررا بررامل الكمفررين مررث أو الرقبررة قررل أنررا وا للمررومر المواررود فرري  ....أنررا وا لمشرراعر
الداخلية أنا وا لما يدور في بطني أنا وا لحركة الد في اسمي أنا وا لحركة دخول الهواء إلرع رئمري أنرا وا
بالمومر أسفل قدمي أنا وا لع

ف أطرافي والعظا الموادة في صدر وظهر أنا وا لما يحرد

فري ركبمري

أنا وا لكل أازاء اسمي
ر انن حاول الممييز بين المثيراف الداخلية والمثيراف الخاراية ماذا يوثر عليك من الرداخل ومراذا يروثر عليرك مرن
الخررارج قررل أنررا وا لله رواء الررذ يرردخل مررن النافررذة وامل ر الررذ يسررببه لرري
للحركة في السقا العلو وللقوة المري محررك قردما اسرممر بمفرردك ابحر
كن واعيا بها (الدحادحة .)2.1.

الواا

البيميا ق بممرين الوعي بالاس في البيف مرمين في اليو .
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ررغط الكرسرري علررع ظهررر

أنررا وا

عرن مرؤثراف داخليرة ومرؤثراف خارايرة

الجلسة :الثامنة
(التفكير اإليجابي )

الماريخا2.11/0/21

اليو ا امربعاء

مدة الالسةا ( )4.دقيقة

المكانا الصالة الريا ية
محور الالسة ا
الهدا العا امدر امطفال علع المفكير اإلياابي.
امتداا الفرعيةا
1ر يفرق امطفال بين المفكير اهياابي والمفكير السلبي
2ر يمدر امطفال علع ممارسة المفكير اإلياابي
3ر يمدر امطفال علع اسمخدا الكلماف اهياابية
1ر منمية مركيز امطفال علع المشاعر اهياابية
طريقة المنفيذا
1ر لعبة بناء الهر من الكلماف اهياابية.
امدوافا مكعباف أق .
بعد أن رح

الباح

بامطفال وقا بمناقشة الواا

البيمي بين له أن السة اليو مهردا إلرع منميرة المفكيرر

اهياابي ث معرفة الفرق بين المفكير السلبي والمفكير اهياابي بعد ذلك قال الباح
تذم اللعبة حي
المي سنكم

لألطفالا دعونرا نلعر

معرا

سنقو في تذم اللعبة ببناء تر من امفكار والكلماف اهياابية باسمخدا ماموعة من المكعبراف

عليها كلمة أو عبارة اياابية ث ن يفها إلع الهر .
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الفريررق إلررع خم ر

ر ر قس ر الباح ر

ماموعرراف كررل ماموعررة مكونررة مررن طفلررين علرريه أن يمعرراونوا فرري بنرراء الهررر

اإلياابي وبعد انمهاء الوقف المحدد موقا الاميع عن إ افة المكعباف.
منه والمحد

ر بعد ذلك قامف كل ماموعة بمحليل الهر من خ ل أخذ كل مكع

عرن الفكررة المكموبرة عليره ثر

يقو كل فرد من أفراد الماموعة بذكر موقا مر عليه في حيامه كان فيه إياابيا أو سلبيا.
بمعزيز الماموعة الممميزة في بناء اكبر تر والماموعة الممميزة في مقدي أف ل عرض.

ر ث قا الباح

علررع امطفررال السرؤال المرراليا كيررا مررأثر الكلمرراف اهياابيررة والسررلبية علينررا ولكررن قبررل أن

ر بعرردتا طرررم الباحر

مايبوا سنقو بهذم الماربة.
ر طل ر

الباحر

مررن احررد امطفررال المبررر بررالخروج حير

ويسممر كذلك وطل
ر بدأ الباح

من بقية امطفال م حظة المغيراف المي مط أر علع زميله .

بمقردي إيحراءاف إياابيرة للطفرل الواقرا أمرا زم ئره ورافعرا ذراعيرة بالعبراراف الماليرةا أنرف قرو

رائع أنف ممماز اسمك قو
ر ث طل
ر ر ث ر طل ر

سرريطل

الباح ر

مررن الطفررل أن يرفررع يديرره إلررع امعلررع

أنرف

أنف ممممع بالقوة والنشاط أنف في قمة النشاط والحيوية..الخ).

من امطفال موايه المحية بالمصفيق الحار للطفل الممبر بالخروج.
مررن طفررل آخررر ب رالمبر بررالخروج ورفررع ذراعيررة لألعلررع وقررد لرره الباح ر

إيحرراءاف سررلبية ث ر م ر شرركرم

ومعزيزم.
ر بعد ذلك طل

الباح

من امطفال مقردي م حظرامه حرول المغيرراف المري هحظوترا علرع الطفرل امول والطفرل

الثاني.
كانف م حظاف امطفرال علرع أن الطفرل امول مفاعرل مرع الكلمراف اهياابيرة وبردأ يرفرع يديره إلرع امعلرع أكثرر
وبزيررادة اإليحرراءاف يررزداد حماسررا كمررا ظهرررف علررع واهرره م مررح النشرراط بينمررا الطفررل الثرراني برردأف مظهررر علررع
واهه م مح اإلحباط وبدأ يرخي يديه أكثر فأكثر بموالي سما اإليحاءاف السلبية.
ر ر شرركر الباح ر

امطفررال علررع م حظررامه وبررين له ر بأنهررا كان رف فرري محلهررا وتررذا يبررين لنررا أتميررة أن ننمبرره إلررع

حررديثنا الررداخلي وطريقررة مفكيرنررا وأن نكررون أكثررر وعيررا بهررا وأن نحررد
بالنشاط والصحة والقوة (الخوااة )2.1.
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أنفسررنا دائمررا بشرركل اياررابي حمررع نمممررع

 2ر اس اللعبةا لعبة مفري الكأ
امدوافا ث ثة كؤو
ر قررا الباحر

ماء ماء ملون قصاصاف ورقية أق

بموايرره امطفررال بم حظررة مررا سرريحد

بماء ملون ث ص

عليه ماء نقيا وبدأ الماء بالفي ان من الكو إلع الخارج بعد ذلك موقرا الباحر

الماء في الكو وانمقل إلع الكو الفار وبدأ بص
وبدأ يص

أمررامه فرري الماربررة المرري سرريقو بهررا حير

قررا بمررلء كررو
عرن صر

الماء عليه حمع اممأل ممامرا ثر انمقرل إلرع الكرو المقلرو

عليه الماء ث موقا(.الفقي )2..0

ر بعد ذلك طرم الباح
ر اسممع الباح

السؤال الماليا كيا مفسرون ما حد

نراء امطفال المخملفة ث عق

1ر الكو امول ل يسموع
السلبية من الصع

في تذم الماربة؟

علع أفكارت محاوه مفنيد الماربة في النقاط الماليةا

كمية الماء منه كان مملوءا أص

وكذلك حال من تو ممشبع بامفكار والقناعاف

أفكار وقناعاف اياابية حمع يمخلص من امفكار والقناعاف السلبية أوه.
ا
أن ي يا

2ر الكو الثاني كان فارغا مماما وبالمالي تو مهيأ هسمقبال كمية الماء المواودة وكذلك نحن علينرا أن نحررص
أن يكون ذتننا فارغا من امفكار والقناعاف السلبية حمع نظيا فك ار اياابيا اديا.
 3ر أمرا الكررو الثالر

فهررو مقلر

كمررا هحظرم

فرأنع للكررو المقلرو أن يمملررئ بالمراء بمعنررع أن صراحبه غيررر

مهيررأ وغيررر مسررمعد هسررمقال أ فك ررة اديررد .فمررن أراد أن ي رريا فك ررة اديرردة عليرره أن يعررد كوبرره ليكررون مهيئررا
هسمقبال الفكرة حمع ماد لها مكانا.
ر ث قال الباح ا من تنا مبدأ فكرة تذم اللعبة وتي مفري امفكار السلبية من أذتان امطفال بالمعرا عليهرا أوه
ث اسمبدالها بامفكار اهياابية.
ر قا الباح
ر ر وارره الباح ر

بموزيع قصاصاف ورقية وأق

رصاص علع امطفال.

امطفررال بكمابررة امفكررار السررلبية المرري مواررد فرري أذتررانه ومسررب

بالمعبير عنها في قصاصاف ورقية وطل
ر بعد إنهاء الاميع طل

الباح

له ر اهنزعرراج والقلررق وأن يقوم روا

منه كل امفكار بقدر اإلمكان.

من امطفال إلقاء امفكار علع امرض ث يقومون بركلها بأقدامه بقوة حمع يم

المخلص منها إلع امبد.
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ر بعرد ذلرك طلر

الباحر

مرن امطفرال برأن يعبرروا عرن شرعورت بعرد منفيرذ النشراط ومرا امشرياء المري معلمونهرا مرن

اللعبة السابقة فعبروا عن شعورت باهرميام غير المموقع كما قدموا بعض الاوان
ر واه الباح

المي اسمفادوا من اللعبة.

شكرم لألطفرال وقرد المعزيرز والمغذيرة الرااعرة للم حظراف ثر قرال لهر ا إذا خ صرة مرا معلمنره برأن

علينا أن نفكر دائما بلياابية ونحد

أنفسنا بطريقة اياابية ونغسل أفكارنرا برين الفينرة وامخرر وه ناعلهرا ممرراك

ونسمبدلها بأفكار اياابية حمع نعيش بصحة وسعادة ونسمممع بالحياة.
ممرينا
يهدا تذا الممرين إلع غر امفكار اإلياابية في أذتان امطفال بطريقة اإليحاء
بو عية اهسمرخاء

ر اال

ر شد ذراعيك بامارام السرقا حراول شرد كرل ع رلة قردر اسرمطاعمك ثر اعمرل علرع اسرمرخائها مردريايا فري وقرف
معمل فيه علع خفض ذراعيك إلع و عها الطبيعي مسمسلما لحالة من اهسرمرخاء المرا  .بعرد ذلرك هحرظ أيرا مرن
الع

ف مبقع في حالة مومر كررر الممررين حمرع مشرعر برأن ع ر مك اميعهرا قرد أصربحف فري حالرة اسرمرخاء

(قطاني .)2.1.
ر ر وانن نقررو بررالمركيز علررع منطقررة امنررا ومراقبررة عمليررة المررنف

وطريقررة دخررول وخررروج اله رواء مررن امنررا لمرردة

دقيقمين.
ر ق بمفرير الربطن مرن الهرواء ثر خرذ نفسرا عميقرا مرن امنرا وفري حالرة أخرذ الهرواء مخيرل بأنرك مردخل مرع الهرواء
امفكار اهياابية بهدوء في أربع ثوان ث سمحمفظ به سف ثوان كرر تذم العملية وعند خروج الهواء نمخيل كيا
أن امفكار السلبية مبدأ بالخروج مع زفير الهواء نكرر تذم العملية سبع مراف.
ر منف

انن بشكل عاد ومأمل الفرق بين امفكار اهياابية المي دخلف وامفكار السلبية المي خراف

ر كرر بعض الكلماف اهياابية في ذتنك ومخيل أن كل خلية في اسمك مردد تذم الكلمة.
ر ايد اسمممع بشعور اهسمرخاء الما
ر يمكنك أن معود إلع تذا الشعور ممع ما أردف وانن اسمعد للراو إلع غرفة املعا
العد من الواحد إلع خمسة وعند الرق خمسة سمكون قد فمحف عينيك.
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وابدأ باسمح ار ذلك مع

ر بعد ذلك شكر الباح

امطفال علرع مفراعله ال ارئرع فري السرة اليرو المري كانرف السرة مميرزة ثر قرد لره الواار

البيمي وذكرت بموعد الالسة القادمة ث ودعه وانصرا.
الواجب البيتي:
اكم

خم

عشرة املة مممدم بها نفسك من مثلا أنا قادر علع فعل ....أنا فخور بعملي اليو ...أنا واثق مرن

نفسي....
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الجلسة :التاسعة(تقدير الذات)
اليو ا السبف

الماريخا 2.11/0/24

المكانا الصالة الريا ية

مدة الالسةا ( )4.دقيقة

الهدا العا امنمية مقدير الذاف لد امطفال
1ر يقدر الطفل اناازامه
2ر يؤمن بقدرامه الذامية
3ر منمية القدرة علع مااوز اإلحباط
1ر اس اللعبة ا لعبة الدعاية الذامية
امدواف والوسائلا بطاقاف إع ن مصممة أق

آلة مصوير فيديو ملفزيون

طريقة المنفيذا
رح
حير

الباح

بالمشاركين ث قا بمناقشة ماار امطفال في المكليا المنزلي بعدتا بدأ بمو يح فكررة اللعبرة

قررالا إنرره مثلمررا يررم المرررويج م سررلعة فرري الملفزيررون لاررذ

النررا

لشررائها سرريقو كررل طفررل بمعمررل دعايررة

لنفسرره مررن خر ل كمابررة كافررة الصررفاف المرري مميرزم وامشررياء المرري يفخررر بهررا واناا ازمرره وغيرتررا مررن اممررور المرري
مفيدم في المرويج لنفسه ث سيقو بالمحد

عن أت الصفاف والخصائص المي مميزم عن غيرم من زم ئه وسيم

المركيررز علررع نقرراط القرروة لررد كررل طفررل والعمررل علررع مبصرريرم بأتميمهررا كمررا بررين الباح ر
مصرروير المشررارك بالفيررديو أثنرراء الحرردي

للمشرراركين بأنرره سرريم

عررن ذامرره وألخررذف موافقررة المشرراركين للمصرروير بالفيررديو لمقطررع الدعايررة

الذامية لكل مشارك.
ر بردأ المشراركون بمصررمي بطاقرة الدعايرة الذاميرة بمسرراعدة الباحر
الدعاية الذامية فمحم

أحد المشاركين ليبدأ العرض.
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ثر واره الباحر

المشراركين ل سرمعداد لعرررض

ر ر بعررد أن قررا الباح ر

رامير باهرراز الملفزيررون ليقررو
بمصرروير عررروض اميررع المشرراركين بالفيررديو م ر موصرريل الكر ا

امطفال بمشاتدة عرو ه وبعد كل عررض يمرام للمشرارك فرصرة للمحرد

عرن الاوانر

المري أعابمره فري نفسره

وتو يقو بالدعاية الذامية.
ر بعد إنهاء مشاتدة العروض وسما معليقاف المشاركين شكر الباح

امطفال علرع عملهر ال ارئرع فري اللعبرة ثر

سأل المشاركين ماذا يمكن أن يسمفاد من تذم اللعبة وبعد اهسمما إلع اسمااباف المشراركين قرا الباحر

بمقردي

المغذيررة الرااعررة لهررا محرراوه غررر أتميررة أن يعمررز اإلنسرران بقد ارمرره ويحرراول منميمهررا واهسررمفادة منهررا كمررا انرره قررد
يمعرررض لرربعض لحظرراف اإلحبرراط فرري حيامرره وتنررا عليرره أه ياعررل كر

النررا

مقياسرا لرره وعليرره أن يمررذكر قد ارمرره

وامكانامه واناازامه ليزداد مقديرم لذامه فيسمطيع مااوز مرحلة اإلحباط.
2ر اس اللعبة ا تذا انااز
امدوافا
ر صلصال
ر أوراق رس
ر مكعباف
ر أق

خط

ر ألون منوعة
ر زتور منوعة
ر سلة زتور
طريقة منفيذ اللعبةا
ر واه الباح

امطفال ليخمرار كرل واحرد مرنه امدواف المري يريردتا يمكرن مبرادل بعرض امدواف والمعراون فري مرا

بينه .
ر م محديد عشرين دقيقة كي يناز كل واحد عمله المميز.
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ر ر بعررد انمهرراء الوقررف موقررا الاميررع عررن العمررل ث ر قرراموا بعمررل معرررض لألعمررال المرري أعرردوتا وقررا كررل طفررل
بالمعريا بعمله ومو يح فكرمه حي

بدأ بعبارة تذا انااز ...

ر بعد انمهاء الاولة في المعرض طل

الباح

من كل طفل أن يقا أما عمله

ويعبر عن فخرم واعم اززم بعمله سواء بوقفة معينة أو عبارة أو أ حركة يريدتا.
وبعد أن شكر الباح

الاميع وحيات علع اناازت ومفاعله في المقدي م مناقشة امطفال بامسئلة الماليةا

ر لو قلد بع نا البعض ماذا سمكون النمياة
ر بماذا شعرف بعد تذم اللعبة
ر ما أريك في تذم اهناازاف تل كلها بالدراة نفسها أ أنها ممفاومة
ر تل من ال رور أن كل تذم امعمال معا
ر تل تناك من يعمبر عمله لي

الاميع

ايدا أبدا

ر من منك يفمخر بعمله ويعمز به ويعمبرم إبداعا
ر كيا ناعل انخرين يحمرمون أعمالنا
وم المعامل مع المواقا السلبية ومعديل امفكار وغر القي الماليةا
ر اهسمق لية
ر اهعمزاز باهنااز
ر مقبل النقد
ر مقدير الذاف.
وقبيل نهاية اللعبة قد الباحر

المغذيرة الرااعرة هسرمااباف المشراركين وطلر

مرن المشراركين أن يحيري كر لل مرنه

انخر علع اناازم ويشاعه علع عمله بالطريقة المي محلو له ففعل المشاركون ذلك بعدتا شركرت الباحر
اللعبة.
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وأنهرع

2ر ممرينا الحدي
برردأ الباحر

الذامي

بقولررها مرحبررا بكر أع ازئرري فرري تررذا الممررين ال ارئررع حير

اميعا بشكل كبير وتو ما يسرمع بالحردي

سررنمعل منرره شرريئا مهمررا يررؤثر علررع حيامنررا

الرذامي وحمرع يم رح لنرا ترذا المفهرو دعونرا ن رر مثراه انرم قبرل

أن مأموا إلع تنا كان كل واحد منك يفكر بأشياء وخطرف علرع بالره أفكرار ومسراؤهف وكران يحرد
ويناقش ويمخيل وربما ي حك وينرزعج ...الرخ ألري

ترذا مرا حرد

معك ؟فأارا

نفسره وياير

امطفرال نعر ثر قرال الباحر

إذا

تيا اخبروني بما كنم ممحدثون مع أنفسك قبل مايئك إلع تنا تيا من يبدأ؟ فأطرق المشاركون قلي ث محم
احردت وبرردأ يمحررد
ح

وتررو مبمسر عررن بعررض امفكررار المرري راودمرره قبيررل المارريء إلررع السررة اليررو وحرراول الباحر

امطفال علع مداعي المزيد من أفكارت وحديثه الذامي بأسلو مرم.

ر بعررد ذلررك حيرا الباحر

المشرراركين وشرركرت قررائ ا شررك ار لكر يررا أحبررائي لقررد أممعممونررا بأفكررارك وحررديثك الررداخلي

وكمررا هحظررم أن تررذا الحرردي

يأخررذ فم ررة طويلررة مررن أوقامنررا والمشرركلة أن معظ ر تررذا الحرردي

حررديثا سررلبيا وكمررا معلمنررا مررن اللعبررة الما ررية أن الحرردي

السررلبي يعطرري شررعو ار سررلبيا أمررا الحرردي

يعطرري شررعو ار اياابيررا لررذلك مررا رأيك ر أن نقررو بهررذا المم ررين الررذ سررنحد
مسررمعدون؟ فأاررا

كمررا يررر العلمرراء

امطفررال ا نع ر فقررال الباح ر ا تيررا إذا دعونررا نحررد

اهياررابي فلنرره

فيرره أنفسررنا بطريقررة اياابيررة تررل انررم
أنفسررنا بالعبرراراف اهياابيررة الماليررة المرري

سمشعرنا بالثقة ومزيد من مقديرنا منفسنا فما عليرك أه أن منظرر إلرع عملرك ومرردد العبرارة المري مسرمعها منري عردة
مراف في عقلك ث اصمف قليا واسممع إلع مرددتا في داخلك اشعر بذلك واسمممع بشعور الثقة.
منحني ا طاقاف تائلة
لد الكثير من اإلمكاناف
أنا راض عن نفسي
أنا أثق بقدرامي
أنا اعمز بقدرامي
أنا انطلق من داخلي
أنا أقدر ذامي
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تذا انااز
ه يواد عمل كامل النقص من سمة البشر يكفي أنني أحاول مطوير عملي
أنا افمخر بعملي
لسف م ط ار لمقليد أحد أعمل ما أرم مناسبا
ه بأ

إن أخطأف الكل يخطأ المه أنني أقدر ذامي واسمفيد من أخطأ

لقد خلقني ا وكرمني وأعزني فأنا اشعر بالعزة والكرامة
لك الحمد يا ا
شك ار يا ا
احبك يا ا
بعد ذلك اسممع الباح
ث ود الباح
الواا

لردود أفعال المشاركين وت يعبرون عن اسممماعه بالماربة وشعورت بالراحة.

امطفال بعد أن شكرت علع مفاعله في الالسة مذك ار إيات بموعد الالسة القادمة.

المنزليا

ق بكمابة ث ثة مواقا شعرف فيها بمقدير ذاف عال وث ثة مواقرا شرعرف فيهرا بمقردير ذاف مرنخفض فري اميرا
القادمة حمع موعد السمنا.
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الجلسة :العاشرة(السعادة)

الماريخا 2.11/8/4

اليو ا امربعاء

مدة الالسةا ( )4.دقيقة

المكانا الصالة الريا ية
الهدا العا ا بناء المشاعر اإلياابية
امتداا الفرعيةا
1ر يدرك مشاعرم الداخلية
 2ر يمدر علع بناء المشاعر اهياابية
3ر يمدر علع المخلص من المشاعر السلبية
اس اللعبةا أنا من الداخل
امدوافا بطاقة المشاعر
رح

الباح

ر ر قررد الباح ر

بامطفال وشكرت علع ح ورت والمزامه بالموعد المحدد.
فك ررة عررن امفكررار وكيررا أنهررا مصررنع المشرراعر ومطرررق إلررع مررا موصررلف إليرره د ارسررة فرري "سرران

فرانسيسكو" سنة  1800أن  %83من حاهف المر ع في المسمشفياف رااعرة إلرع العقرل حينمرا يفكرر بطريقرة
غير صحيحة مؤد إلرع ا رط ار امحاسري  (.الفقري  )2..0كمرا أن اإلنسران يسرمقبل  0....فكررة يوميرا
وواد أن  %0.من تذم امفكار سلبية (.الفقي .)2..4
ر بعد ذلك وز الباحر

علرع امطفرال بطاقرة المعبيرر عرن امفكرار والمشراعر وواههر إلرع أن يعبرر كر لل مرنه عرن

امفكار المي منمابه والشعور الذ يراودم في المواقا المالية وكيفية المخلص من ذلك الشعورا
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الموقف

الشعور

األفكار

كيف تتخلص من الشعور

خسارة فريقك المف ل

المعرض لسخرية انخرين

المعل ر ر يطل ر ر

منر ررك اإلاابر ررة علر ررع

سؤال ه معرا إاابمه

أصدقاؤك يمهامسون ويشيرون إليك
أحدت يرفع صومه عليك
أح ررد زم ئ ررك يس ررمخد أدوام ررك دون
أن يسمأذن
مر ررذت

إلر ررع المدرسر ررة ومكمشر ررا أن

م بسك ممسخة

ر بع ذلك طل

الباح

من امطفال عرض أعماله وم مناقشمه فيها.

2ر اس اللعبةا شارة المشاعر اإلياابية
امدوافا ورق ألوان أق

نموذج لشارة المشاعر

طريقة المنفيذا
ر و ح الباح

لألطفال فكررة اللعبرة حير

قرالا سرنعطي كرل واحرد مرنك ورقرة مرسرو عليهرا شرارة مقسرمة إلرع

ث ثة أازاءا
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ر الازء امولا يمثل الاذور ومكم

عليها امشياء المي معملها ومشعرك بالسعادة

ر الازء الثانيا يمثل السيقان ومكم

عليها كلماف مدل علع مشاعر اياابية

ر الازء الثال ا يمثل اموراق ومكم
خم

ر حدد الباح

عليها النمائج الممرمبة علع المشاعر اهياابية

عشرة دقيقة إلنهاء اللعبة بعدتا سيقو امطفال بعرض أعماله .

ر بعد انمهاء الوقف المحدد بدأ امطفال بمقدي عر ه وم مناقشمه في ما م عر ه كما قرا الباحر

بمشرايعه

ومقدي المغذية الرااعة له .
اس اللعبةا منشار المشاعر اهياابية
امدوافا مناشير ورقية أق
طريقة المنفيذا
ر قال الباح

لألطفرالا لقرد قرا كرل واحرد مرنك ببنراء شرارة مشراعر اياابيرة خاصرة بره وانن سرنعطي كر مرنك

منشار و قوموا بكمابة ث ثة أشياء داخل المنشار من الممكن أن مق ي علع شارمك اإلياابية وبعرد أن نمعررا
ا
عليها سنقو بمحطي تذا المنشار حمع ه يؤذ شارمنا.
2ر ممرينا
يهرردا تررذا المم ررين إلررع بنرراء مشرراعر اياابيررة ومحفيزيررة لررد امطفررال وذلررك مررن خ ر ل عبرراراف اياابيررة يرددتررا
امطفال بحما

وبصوف مرمفع مصحوبة بحركاف اليدين وفي أاواء مفاعلية مثير دافعية امطفال.

العباراف المي سيم مرديدتاا
أنا قادر
أنا اسمطيع
أنا واثق من نفسي
أنا واثق من قدرامي
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أنا اشعر بالسعادة
السعادة ممأل قلبي
أنا المسؤول عن سعادمي
أنا المسؤول عن نفسي
سأحقق ذامي
أنا مميز
أنا رائع
أنا ادير باهحم ار
أنا أقدر ذامي

2ر ممرين اسمرخائيا
طل

الباحر

مرن امطفرال أن يالسروا فري مقاعردت السرة مريحرة حير

الفخذين ث بعد ذلك سيطل

الباح

ممباعرد القردمان ومو رع اليردان علرع

بأن يفر امطفال بطنه من الهواء ث يأخذون نفسا عميقا بهردوء فري خر ل

سف ثوان ويحمفظون به لمدة أربع ثوان وفي خ ل اهحمفاظ بالهواء يمخيلون أن تذا الهواء يماول في كل أنحراء
أاسررامه فرري الر أر

الصرردر الرربطن حمررع أقصررع اإلطرراا ويقررو بعمليررة منظيررا لكررل خليررة فرري الاسر بعررد ذلررك

يخرج امطفال الهواء مرن فمهر بربطء فري سرف ثروان ويمخيلرون برأن كرل المشراعر السرلبية مخررج مرع الهرواء وسريم
مكرار العملية أربع مراف ث بعد ذلرك يطلر
المرنف

مرن امطفرال المرنف

بربطء وعيرونه ه مرزال مغلقرة مسرمممعين بعمليرة

ومرراقبين لعمليرة خررروج ودخرول الهرواء بهردوء .انن مخيررل أن لرديك عرين داخليرة ومشرراتد بهرا اميرع أارزاء

اسمك الداخلي انظر إلع اسمك الداخلي راق

ما يحد

تناك ببطء وتدوء.

ر انن سنقو بعملية شد لكل ازء مرن أارزاء أاسرامنا ثر نرخيره ونقرارن برين الو رعين سرنبدأ بالقردمين شرد منطقرة
القد شد أكثر أكثر مأمل في الازء المشدود لثوان ايد وانن ارخ قردميك ارخ أكثرر أكثرر مممراز مممراز انن قرارن
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بعقلك بين و ع الشد وو ع اهرمخاء سمشعر بشعور اميل ايد وانن نشد منطقة الفخين شد أكثر أكثر ممماز
مممرراز ارق ر

عمليررة الشررد مرراذا يحررد

و ررع الشررد وو ررع اهرمخرراء يررا س ر

فرري منطقررة الشررد اميررل وانن ارخ ارخ ارخ أكثررر مممرراز مممرراز قررارن بررين
اميررل اميررل ارردا وانن نشررد منطقررة الرربطن شررد شررد أكثررر أكثررر ايررد ويررم

المررور بكرل أارزاء الاسر بالطريقررة نفسرها وانن خرذ نفسرا عميقرا واخراره بربطء مممراز انررم رائعرون وانن سررننمقل
بكر إلررع مكرران اميرل و ارئررع سمشررعرون فيرره بقمررة ال ارحررة والسررعادة مخيررل انررك انن فرري مكرران اميررل وتررادا مخيررل
منظر امشاار في تذا المكان انظر إلع الميام وحركمها الهادئة المي منعك
يا س

يا س

فيها صورة امشاار بمنظرتا الرائع

كررتا في داخلرك يرا سر ااا اسرمممع بهرذا الشرعور مأمرل حركرة العصرافير برين أغصران امشراار

انظر إليها اسمممع بصومها المليء بالمرم والسعادة يا س

يا س

ذلك الكرسي المريح بألوانه الزاتية انظر إليه يااه روعمه سمال

انظر إلع تناك في الاان

فيه بعد قليل وسمشعر بقمة السعادة والراحة انه

يناديك معال ألي ..تيا اذت  ..نع اقمر منه ايد ايد وانن مسرمطيع أن مسرمممع برالالو
نع ايد ايد يا س

اال

يا س

انخر مأمل فري

فري الكرسري المرريح

رائع ادا رائع اسرمممع بهرذم اللحظراف اسرمممع كررر كلمرة أنرا اشرعر بالسرعادة

أنا اشعر بالسعادة أنا سعيد أنا واثق من نفسي أنا واثق من نفسي يا س

يا س

(الدحادحة .) 2.1.

الواجب البيتي:
طل

الباح

من امطفال بعد إعطائه ادول مراقبة المشاعر أن يقوموا بمراقبة مشاعرت ومسايلها فري الاردول

الماليا
اليو

الوقف

الشعور
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سب

الشعور

الجلسة :الحادية عشرة (كشف الذات)

الماريخا2.11/8/1.

اليو ا السبف
المكانا الصالة الريا ية
الهدا العا للالسةا ح

مدة الالسةا ( )4.دقيقة
امطفال علع المحد

عن عالمه الداخلي

امتداا الفرعيةا
1ر منمية الموااهة الذامية
2ر منمية المعبير عن الذاف
3ر منمية مسمو المفاعل اهامماعي
اس اللعبةا لوني المف ل
امدوافا عدد من الكراف الملونة الصغيرة أق

سبورة

طريقة المنفيذا
في تذم اللعبة سيخمار كل طفل لون الكرة المي يريدتا ث سيخرج كل طفلين مع بعض ليمحد
سب

اخميرارم لرذلك اللرون ثر سريمبادل الطفر ن الكرراف ليمحرد

ذلك سيطل

كرل منهمرا عرن

كرل منهمرا عرن اللرون الرذ اخمرارم صرديقه ثر بعرد

من كل طفل أن يمذكر موقفا ايدا حصل له في حيامه وموقفا غير ايد وان يعبر عن ذلك الموقرا

بكلمررة واحرردة يكمبهررا علررع الك ررة الملون رة ث ر سرريمبادل الطف ر ن الك رراف م ررة أخررر ليسررأل ك ر لل منهم را انخررر عررن
الموقا الايد والموقا غير الايد المكمو في الكرة.

2ر لعبة الكرسي الساخن
امدوافا كرسي
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و ح الباح
أن ياير

فكرة اللعبة حي

سيخرج احرد امطفرال ويالر

بصرراحة وبصردق كمرا سرريم حر

علرع ذلرك الكرسري وسريم موايهره برأن يحراول

امطفرال إلماحرة الفرصرة لررزميله بران يمحرد

وان يسرممعوا إليرره وأن

يشعروم بالمقدير واهتمما .
ر بعد خروج الطفل امول قا امطفال بموايه محية حارة له وتمفوا باسمه قبل أن يبدأ دورم مشايعا له.
ر ث بعد ذلك م عص

عيني الطفل بقطعة قماش حمع ه ممأثر اسماابامه بنظراف امطفال إليره وطرحرف عليره

بعض من امسئلة الماليا
ر بماذا مشعر وأنف في تذا المكان
ر من أح

النا

إليك

ر بمن محاول أن مقمد
ر ممع آخر مرة بكيف فيها
ر من ت أعز أصدقائك
ر ما أكثر ما يشعرك بالحزن
ر ما رأيك بهذم الماموعة
ر أذا أعطيف وردة اميلة من سمخمار لمهديها إليه
ر ما المكان المف ل ليك
ر مخيرل نفسرك بأنرك نبمرة مرن الزترور الرائعرة .أيرن مريرد أن مو رع مرن مريرد أن يعمنري برك مرن مممنرع أن يقطرا
أول زترة منك من مممنع أه يراك.
ر إذا فر نا بأنك سمذت

في رحلة إلع القمر وطل

منك أن مأخذ معك شخصا واحدا من سمخمار

ر مخيل أن عمرك انن عشرون سنة صا أحوالك من حي
ر مخيل بأنك ذتبف إلع الطبي

الدراسة البيف الوظيفة...الخ

وقال لك بعد الفحوصاف مبقع من عمرك ث ثة أشهر ما امشياء المي مود فعلها.
167

ر ما امشياء المي مريد قولها لصديقك لكنك ممردد وه مسمطيع قولها
ر ما امشياء المي محبها في نفسك
ر ما الصفاف المي مود المخلص منها
(السرور )2..3
ر بعد أن أنهع الطفل دورم واه الباح

امطفال بأن مواه له المحية بمصافحمه ويقولون له كلمة شكر.

ر بعد ذلك مولع امطفال في مقدي عرو ه وكانوا أكثر ارأة ومحمسا للعبة.
ر بعد إنهاء اميع امطفال مدوارت اسممع الباح

نرائه وشعورت نحو اللعبة.

2ر اس اللعبةا ورق المحار
امدوافا أوراق محار ألوان
طريقة المنفيذا
ر اسمفمح الباح

اللعبة بقولها لقد كنم في غاية الروعة في لعبة الكرسي الساخن وقدمم عم ممي از وه شرك

أن مثل تذم املعا

لها دور كبير في منمية شخصية الفرد وقد هحظرم مرد شرعورك بالثقرة وال ارحرة بعرد إنهراء

دورك وانن دعونا نلع

معا لعبة ورق المحار ففي تذم اللعبة سنعطي كر مرنك ورقرة محرار مزدوارة وألروان

والمطلو منك كمابة ث ثة أشياء مسب

لك المماع

في حيامك.

ر م محديد عشر دقائق فقط إلنهاء اللعبة.
ر بعد انمهاء امطفال من كمابة ث ثة امشياء المي مسرب
عملرره ث ر م ر مناقشررة اممررور المرري قررد مسررب

لهر المماعر

لرره المماع ر

المكيا معها.
ر بعد ذلك عزز الباح

الاميع بمناول وابة خفيا.

ر اس اللعبةا هفمة السر
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فري حيرامه بردأ امطفرال كرل مرنه بعررض

فرري حيامرره وم ر مفنيرردتا س رواء كرران لي رمخلص منهررا أو

امدوافا هفمة مصممة أق
طريقة المنفيذا
ر ر قررا الباح ر

بموزيررع هفممررين لكررل طفررل فرري ال فمررة امولررع وترري عبررارة عررن أنمرروذج لفمرراة محمررل هفمررة أمامهررا

وال فمررة الثانيررة أنمرروذج لفمرراة محمررل هفمررة خلررا ظهرتررا وعلررع كررل مشررمرك أن يكم ر
بامشياء المي يسمح بأن يطلع عليه انخرون وفري ال فمرة الثانيرة يكمر
عليها انخرون(.بينك

فرري ال فمررة امولررع قائمررة

قائمرة بامشرياء المري ه يسرمح برأن يطلرع

)2..4

الواجب البيتي:
ر مكليررا امطف رال بكمابررة بعررض الصررفاف المرري يارردونها قررد مغيرررف فرريه منررذ دخرروله البرنررامج والرردليل علررع ذلررك
المغير.

169

الجلسة :الثانية عشرة (الثقة بالنفس)
الماريخا2.11/8/11

اليو اامربعاء

مدة الالسةا ( )4.دقيقة

المكانا الصالة الريا ية
الهدا العا للالسةا منمية الثقة بالنف
امتداا الفرعيةا
1ر منمية الثقة بالنف
2ر منمية المحفيز الذامي
3ر مدري

الطفل علع الارأة و الملقائية

اس اللعبةا مصرا كما مريد أن مكون
امدوافا ه شيء
طريقة المنفيذا
رح ر

الباح ر

وابنه) حي

بامطفررال وشرركرت علررع ح ررورت والم رزامه بالوقررف ث ر قررالا سررنبدأ لعبررة اليررو بقصررة ( احررا

يحكع أن احا ذت

علع اماعة من النا

مرع ابنره وكران عنردت حمرار وكران احرا راكبرا علرع الحمرار واهبرن يمشري فمرر

فقالواا إن تذا ام

قاسيا كيا يد ابنه يمشي وتو راك

علع الحمار؟ فقال احا هبنه

معال وارك

أنف وأنا سأمشي فمرر علرع اماعرة مرن النرا

فكيررا يركر

الحمررار وأبرام يمشري فسررمع احررا ذلررك فقررال هبنررها انررزل مررن الحمررار وسنمشرري أنررا وأنررف فمررروا علررع

اماعة من النا

راق لوالديره وانره ه يحمرر أبرام
فقرالواا إن ترذا اهبرن ع ل

فقالواا إن تؤهء أغبياء كيا يمشون وعندت حمار لماذا ه يسمفيدون منه ويركبون عليره فقرال

احا هبنها معال وسنرك

أنا وأنف فركبا اهثنان علع الحمار فمروا علرع اماعرة مرن النرا

يواررد فرري قلرروبه رحمررة وه شررفقة أيعقررل أن يرك ر

فقرالواا إن ترؤهء ه

اثن ران علررع حمررار واحررد إن تررذا ظل ر ل فقررال احررا هبنررها معررال

وسنحمل الحمار أنا وأنف فحملوا الحمار فمروا علع اماعة من النرا
وابنه.
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فسرخروا مرنه  .وتكرذا انمهرف حكايرة احرا

ر بعد ذلك ناقش الباح

امطفال امسئلة الماليةا

ر من يعطيني عنوانا لهذم القصة.
ر ما رأيك في مصرا احا وابنه
ر لو كنف مكان احا ماذا سمفعل
ر لو كنف مكان ابن احا ماذا سمفعل
ر ماذا اسمفدم من تذم القصة.
ر اسممع الباح

إلع اسمااباف امطفال وقد المغذية الرااعة له محاوه غر قيمة

رورة أن نكون واثقين من

أنفسنا في امخاذ ق اررامنا وه نمصرا كما يريد انخرون بل بما نقمنع به ومرا نررام مناسربا وأن ر را النرا

غايرة ه

مدرك.
اس اللعبةا القائد وامعمع
امدواف ا ماموعة من الكراف الملونة قطعة قماش ساعة إيقاا صفارة
طريقة المنفيذا
ر وارره الباح ر

المشرراركين ليلمف روا علررع شرركل دائ ررة ويمسررك كررل مررنه بطرررا يررد انخررر ث ر بررين فك ررة لعبررة القائررد

وامعمررع حي ر

قررالا سررنقو بمقسرريمك إلررع ف رريقين كررل فري رق مكررون مررن خمسررة مشرراركين ويخمررارون واحرردا مررنه

ليمثل شخصية امعمرع حير

سرنقو بمغطيرة عينيره بقطعرة مرن القمراش ثر سريقو الفريرق بموايهره ليامرع الكرراف

مررن لررون محرردد وسرريكون الفريررق الررذ يامررع اكبررر قرردر مررن الكرراف تررو الفررائز .فأبررد امطفررال اسررمعدادا ومحمسررا
للعبة.
ر و ح الباح

بأن الوقف المحدد ث

دقائق فقط.

ر ر بعررد مقس ر المشرراركين إلررع ف رريقين ومو رريح ق روانين اللعبررة برردأ الفريررق امول حي ر

قررا الباح ر

المشررارك الررذ يقررو برردور امعمررع وأطلررق صررفارة البرردء فأخررذ المشرراركون يواهررون زمرري ت بحمررا
الك رراف مررن اللررون البنفسرراي وقررد هحررظ الباح ر

بمغطيررة عينرري
ليموارره نحررو

شررعور المشررارك باإلحبرراط أحيانررا لمررداخل أص رواف زم ئرره اممررر
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الذ اسمفاد منه الفريق انخر واعلوا يواهون المرشح منه بهدوء وامقان مما اعله يمفوقون علرع الفريرق امول
امعوا مسع كراف برمقالية اللون وكان الفوز حليفه ( .تاني )2.1.

حي

ر بعد إنهاء الفريقين للعبة قا الباح
ر بماذا كنف مشعر وأنف معص

بمناقشة المشاركين في المساؤهف الماليةا

العينين ومسممع إلع موايهاف زم ئك ؟

ر ممع شعرف باإلحباط وما النمياة ؟
ر ممع شعرف بالثقة وما نمياة ذلك ؟
ر ما الصفاف المي يحاول أن يمملكها اإلنسان ليكون نااحا في حيامه ؟
ر ما الصفاف الشخصية المي ماعل اإلنسان يشعر باإلحباط ؟
بعررد مفاعررل المشرراركين مررع امسررئلة ومقرردي المغذيررة الرااعررة لهررا وارره الباح ر
اإلنسان بالثقة بالنف
ر ر حكررع الباح ر

حي

المشرراركين إلررع

رررورة أن يمحلررع

إنها من أت مقوماف الناام.

قصررة ال ررفد الصررغير يحكررع أن تنرراك ماموعررة مررن ال ررفاد الصررغار قررررف إا رراء مسررابقة

للوصول إلرع قمرة بررج .مامعرف حشرود مرن ال رفاد لمشراتدة السرباق والمشرايع .وبردأ السرباق ولر يكرن احرد مرن
الح ور يصدق أن أحدا من ال فاد يسمطيع أن يحقرق المحرد وان يصرل إلرع قمرة البررج وكرل مرا مسرمعه مرن
الحشررود ترروا مسررمحيل ...مسررمحيل أو ه يمك رن أن يصررل أ

ررفد إلررع القمررة تررذا صررع

ارردا لررن يصررل احررد

وبرردأف ال ررفاد مسررقط مررن اإلعيرراء واحررد ملررو انخررر مررا عرردا ملررك ال ررفاد الممحمسررة والمليئررة بالنشرراط وبرردأف
الحشود مصرخ أنه صع

ادا  ...لن يسمطيع احد أن يصل واسممر سقوط المزيد من ال فاد الصغيرة .ماعدا

فد واحد اسرممر فري الصرعود إلرع القمرة أعلرع وأعلرع ...لر يمخ فرل عرن إصر اررم أبردا وظرل مممسركا بهدفره وفري
النهايررة سررقطف كررل ال ررفاد ماعرردا صررديقنا ال ررفد الصررغير الررذ ناررح ووصررل وبالمررالي أرادف كررل ال ررفاد
المعرررا علررع تررذا ال ررفد ومعرفررةا كيررا اسررمطا أن يصررل؟ عنرردتا اكمشررا الاميررع أن ال ررفد الفررائز كران
أص ف

وانن ااء دورك يا أحبائي لمخبروني ماذا يمكن أن نمعل من تذم القصة (.قطاني .)2.1.

0ر ممرينا قا الباح
ر الالو

مطبيق السة اسمرخاء حي

واه المشاركين همبا الخطواف الماليةا

بو عية اهسمرخاء
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ر نفر البطن من الهواء ث نقو بأخذ نف

عميق من امنا فري سرف ثروان واحرمفظ بره لمردة عشرر ثروان ثر نخررج

الهواء من الفر بهردوء وكأنرك مريرد إطفراء شرمعة نكررر العمليرة ث ثرة مرراف ثر بعرد ذلرك مخيرل برأن أمامرك شخصرا
واثقرا مررن نفسرره ثقررة عاليررة مخيررل أ شررخص مريررد أن مقمررد برره سرواء كنررف معرفرره أو ه ترذا الراررل يقررا خلررا
حااز من الزااج الشفاا انظر إليه وممعن في وقفمه حركامه لباسه ابمساممه طريقة حديثره مأمرل فيره ايردا وانن
ارسل أ ازء من اسمك إلع ذلك الرال أ ازء مريد ال أر

اليدين الصدر اخمر مرا مريرد ارسرل ترذا الارزء إليره

نع ايد انن مخيل أن ترذا الارزء بردأ يرمعل مرن الرارل الثقرة العاليرة وبردأ يسرممدتا منره نعر ترذا ايرد ارئرع مممراز
انظر إلع ذلرك الارزء وقرد امرمأل بالثقرة انظرر إليره هحرظ المغيرر الرذ ارر عليرة ترذا ارئرع نعر ايرد وانن سريعود
إليك تذا الازء وترو مملروء بالثقرة الكبيررة انن ارارع إليرك والرمح برك يرا سر
انن الثقة سمبدأ منمشر في أازاء اسمك مابع ذلك رائع رائع ممماز يا س
أنا اشعر بالثقة اميل انن بلمكانك إرسال ازء آخر أو نف

شرعور اميرل اسرمممع بهرذا الشرعور
شعور اميل كرر أنا واثق من نفسي

الازء إن أحببف وكرر العملية نفسها.

مممر رراز مممر رراز لقر ررد قمر ررم بعمر ررل ارئر ررع شر ررك ار لك ر ر انن بعر ررد العر ررد مر ررن الواحر ررد إلر ررع الخمسر ررة سر ررمكون قر ررد فمحر ررف
عينيك(.الفقي )2...
ممماز ممماز أحسنم .
وانن تيا أخبروني ما رأيك في تذا الممرين وبماذا أحسسم ؟
وسيمحس

الباح

إلع أ مد موغل امطفال في الممرين ومد محقق اهسمفادة منه وما ردود أفعال امطفال.

الواجب البيتي:
اكم

املة أنا واثق من نفسي بالعردد الرذ مريردم وحراول أن مكررترا باسرممرار وأنرف ممشري قبرل أن منرا وفري أ

وقف مريد.
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الجلسة :الثالثة عشرة (مشاعر الخجل)

الماريخا2.11/8/14

اليو ا السبف

مدة الالسةا ( )4.دقيقة

المكانا الصالة الريا ية
الهدا العا للالسةا السيطرة علع مشاعر الخال
امتداا الفرعيةا
1ر المعرا علع امفكار المؤدية للشعور بالخال
2ر منمية السيطرة علع اهنفعاهف الداخلية
3ر منمية القدرة علع مااوز المواقا المحراة
اس اللعبةا القط والفأر
امدواف ا قطعة قماش مكبر صوف مقطوعة إنشادية.

فك ررة تررذم اللعبررة بررأن يلمررا امطفررال فرري حلقررة دائريررة ويمشررابكوا بأيررديه ويمباعرردوا فرري مررا بيررنه ث ر سرريخرج
طف ن أحدت يمثل دور القط وانخر يمثل دور الفأر ويقومان بلعبة المطاردة وذلك بالدخول والخرروج مرن الردائرة
بمرورتما ما بين امطفرال وعلرع القرط أن ي مر

ي رر الفرأر بقطعرة القمراش حمرع يفروز وان أكمرل الفرأر ثر

ررن وتكررذا حمررع ينهرري الاميررع .ثر
دوراف دون أن يلمسرره القررط يكررون الفرأر تررو الفررائز ثر يمثررل الرردور طفر ن آخر ا
سريحيي الباحر

امطفرال ويرم معزيرز مررن يمثرل دور الفرأر ومرن يمثرل دور القررط ثر سريطل

عن رأيه في اللعبة وأ امدوار أح

إليه ولماذا ؟
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مرن امطفرال المحررد

شكل رق ( )8يو ح فكرة لعبة القط والفأر

2ر اس اللعبةا الدمية الحكيمة
امدوافا دمية كبيرة سلة حار قصاصاف ورقية
طرقة المنفيذا
ر رح

الباح

بامطفال ث قالا سيشراركنا اليرو فري ترذم اللعبرة

ريا اديرد تيرا رحبروا بره .ترذا ال ريا يريرد

أن يعلمنرا شريئا مرا سرنعرفه فري نهايرة اللعبرة ويوارد لديره سرلة يوارد بهرا قصاصراف ورقيرة كرل ورقرة مكمرو عليهرا
عبارة معينة مخيل أن تذا ال يا يقولها لك وعليك أن ممثل المشهد وكأنه حقيقة بحير

ممصررا الطريقرة نفسرها

المرري ممصرررا بهررا فرري الواقررع ثر سرريقو الطفررل بممثيررل المشررهد بطريقررة مرردل علررع الثقررة وقرروة الشخصررية .ثر سرريم
مناقش ررة الطف ررل ف رري ردة فعلر ره و أري رره ف رري المار رربمين وسيس ررممع الباحر ر
وسيصحح بعض امفكار ويواه ردود امفعال.
والعباراف المكموبة علع القصاصاف الورقية كالماليا
ر ما شعورك عندما ممحد

مع من تو أكبر منك ؟
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إل ررع آراء امطف ررال ما ررام موق ررا زم رريله

ر المعل يطل
ر مريد أن مطل

منك اإلاابة علع سؤال ه معرا إاابمه.
شيئا من شخص غري

ر زم ؤك يمحدثون عن شيء ه ير يك
ر فكرة ل مفهمها ومريد اهسمفسار من المعل عنها
ر أصدقاؤك في الصا يطلقون عليك لقبا ما
ر أحدت ينظر إليك نظرة سخرية
ر زميلك في الصا يأخذ بعض أدوامك وه يعيدتا إليك
ر بعد ذلك م مناقشة امطفال في المحاور الماليةا
أ ر بماذا مفكرون وكيا محدثون أنفسك قبل حدو الموقا ؟
ر بماذا مفكرون وكيا محدثون أنفسك أثناء حدو الموقا ؟
ج ر بماذا مفكرون وكيا محدثون أنفسك بعد حدو الموقا ؟
د ر طريقة المفكير المي مؤد إلع الشعور بالخال فري المواقرا السرابقة وطريقرة المفكيرر المري مرؤد إلرع الشرعور
بالثقة والارأة.
ر بعد إنهاء اميع امطفرال مدوارتر ومناقشرمه قرال الباحر ا قبرل أن مخبرونري مراذا يريرد أن يعلمنرا ترذا ال ريا
سنمعاون اميعا في صنع ريام لنزحزم بها ملك الصخرة المواودة علع الطاولة وسياممع الاميع فري امارام واحرد
ويحاول محريك الصخرة بالنفخ .أن الصخرة لر ممحررك انن سرنقو باسرمبدال الصرخرة بالقصاصراف الورقيرة تيرا
نمعاون لصنع ريام حمع ممطاير تذم اموراق تيا واحد اثنان ث ثة
وسينفخ الاميع حمرع ممطراير اموراق مرن الطاولرة اميرل اردا ترذا عمرل ايرد وانن تنراك شريء مرا يحيرنري وأريرد
معرفمه تل مساعدونني؟
أوها لماذا ل ممحرك الصخرة رغ نفخنا بقوة ؟
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ثانياا لماذا مطايرف اموراق ؟
ثالثاا ما الع قة بين اللعبة امولع واللعبة الثانية ؟
ث من منك يريد أن يكون كالصخرة ومن منك يريد أن يكون كالقصاصاف الورقية الممطايرة؟ لماذا؟ وكيا؟
اسممع الباح

إلع اسمااباف امطفال وقا بموايهها ومقدي المغذية الرااعة لها مو رحا

في داخلنا وه نمأثر بك

ررورة أن نكرون أقويراء

انخرين حمع نعيش بثقة وسعادة.

ممرين للمخيل يساعد علع زيادة الثقة بالنف ا
اال

في و عية اسمرخاء

مخيل بأنك مر لونا أحمر انظر إليه مأمل في تذا اللون ارقر

كيرا بردأ يمحرول إلرع لرون آخرر اميرل وترادا بردأ

يمحول إلع اللون امزرق.
ر مخيررل نقطررة بي رراء فرري لرروم اسررود انظررر إليهررا برردأف انن ممحررول برردأف مم شررع النقطررة السرروداء مررن الطباشررير
بدأف ممحول إلع غبار.
ر انظر انن إلع أس ك الكهرباء مخيل شكل تذم امس ك المشدودة انظر إليها مخيل بأن امس ك بدأف مرمخي
أصبح لينا انن أصبح أكثر ليونة وطراوة انظر إليها وتي مرمخية مماما.
ر مخيرل سرما صروف سراحر مرزعج اسرممع إلرع ترذا الصروف المرزعج انن ترذا الصروف محرول إلرع صروف اميرل
وتادا ومممع ومريح.
ر مخيررل نفقرا مظلمرا ظ مرا دامسرا والنفررق طويررل ومظلر ممامرا انن برردأ يمسررلل نررور إلررع تررذا النفررق النررور برردأ يررزداد
يزداد أكثر أصبح النفق م يئا النفق أصبح م يئا بالكامل.
ر مخيررل فرري مكرران مررا علررع أحررد مقاطعرراف الشررار إشررارة المرررور ممعطررل برردأف السررياراف ممرزاح لقررد موقررا الطريررق
بالكام ررل أص رربح مغلق ررا ب رردأ الن ررا

راارن ومعال ررف
يم ررايقون معال ررف أصر رواف مزامي ررر الس ررياراف وتن رراك اثن ررا يمش ر ا

امصواف أصبح الو ع ه يطاق انظر إلرع رارل الشررطة وترو يرأمي بدراامره ويقرا علرع اانر
امارره نحررو إشررارة المرررور انظررر إليرره وتررو يمشرري بثقررة واطمئنرران النررا

يمرقبررون وينظرررون إليرره .لقررد أصررلح إشررارة

المرررور وبرردأ شرررطي المرررور بمنظري حركررة السررير وبرردأف السررياراف ممحرررك شررعر النررا
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الطريرق بهردوء

بال ارحررة وشرررطي المرررور

يعطرري موايهامرره المروريررة بثقررة الشررار برردأ ينسررا
الشر ررار وأصر رربح طبيعير ررا ممامر ررا ذت ر ر

وحركررة المرررور مسررير بشرركل طبيعرري ارردا لقررد عرراد الهرردوء إلررع

الشر رررطي إلر ررع دراامر رره بثقر ررة وفخر ررر مماهر ررا إلر ررع مكر رران آخر ررر .د ص ر ر م

الراشد()www.ISLAMWAY.com
الواا

البيمياا

طبررق مهرراراف الررمخلص مررن شررعور الخاررل فرري ث ثررة مواقررا وسررال ملررك المواقررا وسرريم مناقشررمها فرري الالسررة
القادمة.
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الجلسة :الرابعة عشرة (المهارات االجتماعية)
(لغة الجسد)
الماريخا2.11/8/21

اليو ا امربعاء

مدة الالسةا ( )4.دقيقة

المكانا الصالة الريا ية
الهدا العا للالسةا منمية مهارة اسمخدا لغة الاسد
امتداا الفرعيةا
1ر يمدر علع قراءة مشاعر انخرين
2ر يمدر علع اسمخدا لغة الاسد في المواصل مع انخرين
3ر يدرك أتمية لغة الاسد
 1ر اس اللعبةا الاسد الناطقا
امدوافا صور أطفال اهاز عرض
طريقة المنفيذا
بعد أن رح

الباح

مفاع أكبر حي
ر قا الباح

بامطفال وم مناقشرمه فري الواار

البيمري قرالا إن لعبرة اليرو رائعرة اردا وممطلر

مرنك

أن تذم اللعبة عن الاسد الناطق.

بموزيع صور مطفال مو ح انفعاهف مخملفة وعلع كل طفل أن يعبر عن م مح ملرك اهنفعراهف

المي مظهر في صورة الطفل وقا امطفال بالمعبير عن ملك اهنفعاهف وقا الباح
بعد ذلك قا الباح

بمعزيزت .

بموزيع أوراق مطوية في داخرل كرل ورقرة كلمرة معبرر عرن شرعور معرين وعلرع صراح

الخروج لممثيل ذلك الشعور بمعبيراف اسدية وم اخميار أف ل ث
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مشاركاف لمكريمها.

الورقرة

وتذم الكلماف تيا
ر الفرم

ر الحزن

ر الخال

ر الغ

الدتشة

الحيرة

الخوا

اهشمئزاز

السعادة

الحقد

الكراتية

الغيرة

(المور 2..4 10ر)03
ر بعد مكري العروض الممميزة أثنع الباح

علع عمل امطفال وعززت ث قال له ا

انن أحبائي امطفال نريد أنا
أ ر نفرق بين المشاعر السلبية والمشاعر اهياابية
ر معرفة أثر كل منها علع حياة اإلنسان
ج ر كيا يمكن المخلص من ذلك الشعور وفقا لما م معلمه في الالساف السابقة.
ر اسممع الباح

مفكار امطفال وقد له المغذية الرااعة وشاع المشاركاف.

ر بعد ذلك قال الباح ا ما رأيك بأن نكافئ أنفسنا بدقيقة

حك فان "ال حك يساعد علع إفرراز اهنردروفين فري

الاسر ويخفرض مررن إفرراز امدرينررالين فممحسرن حالرة أاهرزة اسرمك ومصررل نسربة اموكسراين إلررع المرخ بشرركل
أكب ررر فيق ررو بوظائف رره عل ررع نح ررو أف ررل بينم ررا ح ررين محر رزن يح ررد
إب رراتي ( )120 2..0حي ر
الباح

عكر ر

ذل ررك ومس رروء حال ررة الاسر ر " .الفق رري

سررنقو بال ررحك لمرردة دقيقررة وعلررع الاميررع المشرراركة تيررا واحررد اثنرران ث ثررة فبرردأ

بال حك وعمل علع مشايع الاميع لزيادة مفاعله ث مزايدف

حكاف امطفرال وملئرف القاعرة بأصرواف

ال حك(.السرور .)2..3
ر بعد ذلك ناقش الباح

امطفال بامسئلة الماليةا

ر بماذا مشعرون انن بعد دقيقة ال حك
ر من محبون أكثر الشخص المبمس أ الشخص العاب ؟ لماذا؟
ث خم الباح

بقوله مذكروا أحبائي امطفال بأن مكونوا مبمسمين دائما ويكفي أن نعل أن اإلنسران حينمرا يبمسر

يم اعا فهمه  11مرة.
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2ر اس اللعبةا العبارة الحية والعبارة الميمة
امدوافا اهاز العرض مقطع فيديو
طريقة المنفيذا
ر و ررح الباحر
الممحد

فكررة اللعبررة حير

والع أ مد محد

قررالا سررنقو بمشرراتدة مقطررع فيررديو وهحظروا مهررارة لغررة الاسررد المرري يسررمخدمها

مأثير في المسممع بعدتا انمقل الباح
ا

إلع الازء الثاني من اللعبة حي

سرمظهر

عبررارة علررع الشاشررة وعلررع أحررد امطفررال الخررروج أمررا زم ئرره فيق ر أر العبررارة ويو ررح أريرره فيهررا وتررل ترري سررلبية أ
اياابية ومن ث سيقو بممثيلها بطريقة مدل علع اسمخدا لغة الاسد ويعبر عنها بانفعاهمه وأحاسيسه.
ر ث واه الباح

امطفال لمو يح واهة نظرت في المشهد إن كان زميله قرد أحسرن اسرمخدا لغرة الاسرد أ ه

ففي حالرة إمقران الطفرل للغرة الاسرد قرال امطفرال العبرارة حيرة وفري الحراهف المري لر يحسرن اسرمخدا لغرة الاسرد
قررال امطفررال العبررارة ميمررة وعليرره يقررو الطفررل بلعررادة المشررهد مررة أخررر

وبعررد كررل عرررض قررا امطفررال بالهمرراا

باس الطفل المشارك ومعزيزم بالمصفيق الحار .والعباراف كالماليا
ر اشعر بالسعادة في كل لحظة من لحظاف حيامي ففي كل نف

أمنفسه اسمنشق فيه معاني رائعة الحياة المسمقبل

سيكون أكثر روعة
ر أشعر بالمعاسة واليأ

فأنا لسف مثل انخرين ت محظوظون فه أف ل مني بكثير ليمني كنف مثله

ر لد الكثير من القدراف والطاقاف سأسمغلها ايدا مصنع منها مسمقب بات ار وأحقق كل ما أريد.
ر ه أحد يحبني فالكل يكرتني ويعمبرونني أقل منه إنه يحمقرونني في كل شيء.
ر أنا شخصية مميزة أح
ر أشعر بالمع
ر آه ال أر
ر يا س
ر ه ارغ

الاميع وأمممع بصحبة ولد أصدقاء رائعون أنا فع أحبه .

واإلرتاق اسد ممع

وي ايقني كثرة مر ي.

المزعاة ممع سممحسن صحمي إلع ممع سأبقع علع تذا الحال

ك تو اميل تذا الصبام سيكون تذا يو مميز.
في الذتا

إلع المدرسة كل يو مدرسة مدرسة تذا مقرا حقا
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ر أصدقائي سيئون وينمقدونني في كل شيء ه أح

المعامل معه

ر بالعزيمة واإلصرار اسمطيع أن أحقق ما أريد.
ر إن الحياة مليئة بالموافق المحزنة والذكرياف المؤلمة.
ه شيء يمادد ما فائدة الحياة إن كانف كلها مع

وشقاء

ر بعرد ممثيرل المواقرا السرابقة باسرمخدا لغرة الاسرد مر مشرايع امطفرال ومكرري أصرحا
رمزي ررة وم ررن ثر ر س رريميح الباحر ر

العرروض المميرزة بهردايا

لألطف ررال فرص ررة ك رري يعب ررروا ع ررن أريهر ر ف رري مل ررك المه رراراف وس رريم ح ررثه عل ررع

اسمخدامها في المعام ف اليومية.
الواجــب البيتــي:مررابع برناماررك الملفزيرروني المف ررل وممبررع اسررمخدا لغررة الاسررد فرري الشخصررية المرري محبهررا.و دون
م حظامك.
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الجلسة :الخامسة عشرة (المهارات االجتماعية)
(التقبل)
الماريخا2.11/8/21

اليو ا السبف

مدة الالسةا ( )4.دقيقة

المكانا الصالة الريا ية
الهدا العا للالسةا مقبل الطفل لذامه ولرخرين
امتداا الفرعيةا
1ر محسين نظرة الطفل إلع ذامه
 2ر محسين نظرة الطفل إلع انخرين
 3ر محسين موقعاف الطفل نحو نظرة انخرين إليه
1ر اس اللعبةا لعبة الشبه واهخم ا
امدوافا ه شيء
رح ر

الباح ر

بامطفررال ث ر ناقشرره فرري الواا ر

البيمرري ومحررد

كررل طفلررين عررن ماربمرره حررول اسررمخدا لغررة

الاسد.
بعد ذلك قا الباح

بمو يح فكرة لعبة الالسة الحالية حي

فلعبمنا لهذا اليو بعنوان واه الشبه واهخم ا حي

قال لألطفالا أت بك مرة أخر ومع لعبرة اديردة

سيم و ع كو مواد به أسماء اميع امطفال ث سمحدد

لانة للمحكي من قبل امطفال ليأخذوا ورقة من الكو وعلع صاح
عينيه بقطعة قماش ث يطلر

منره المحرد

اهس الخرروج أمرا زم ئره وسريم إغمراض

عرن امشرياء المري مميرزم عرن زم ئره وه يمشرابه فيهرا معهر ثر يمحرد

عن امشياء والصفاف المي يمشابه فيها مع زم ئه وتكذا حمع ينمهي الاميع.
ر ر قررا الباح ر

بمشررايع امطفررال للخررروج وبع رد أن ينهرري كررل طفررل دورم يقررو زم ر ؤم امطفررال بمشررايعه بالهمرراا

باسمه.
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ر بعدتا م اخميار ث ثة أطفال من قبل لانة المحكي قدموا عم مممي از وم مكريمه بعد أن قدمف لانة المحكي
مبرراف مرشيح كل طفل من امطفال الث ثة لنيل الاائزة.
2ر اس اللعبةا ماذا يقول عني انخرون؟
امدوافا ه شيء
ر في تذم اللعبة يم إخراج طفل من القاعة ث قا الباح
ذاميرا للطفررلا ( أنررا أحر
أح

الحدي

زم ئرري أنررا طفررل محبررو

بلعطائه إيحاءاف اياابية عن زم ئره باعمبرارم حرديثا

أنررا ممعرراون مررع زم ئرري أحر

الالررو

مررع أصرردقائي أنررا

معه أنا اشرعر باهسرممما مرع أصردقائي أنرا اشرعر بالسرعادة مرع أصردقائي اشرعر بال ارحرة معهر )

ث يعود بعد ذلك الطفل إلع زم ئه ويسأل السؤال الماليا ماذا مموقع كان امطفال يقولون عنك في فمرة غيابك؟
ر (م موايه امطفال إلع أن سلوك حدي
ر يحاول الطفل أن يموقع امشياء المي محد
يحدثوا أنفسه بأحادي

انخرين عن شخص ما في غيابه أمر خاطئ ويعد من الغيبة)
بها امطفال عنه .وتكذا يخرج الاميع ث سيم موايه امطفال بران

اياابية عن أصدقائه دائما وسيادون أن زم ءت أي ا يمحدثون عنه باياابيرة أمرا إن

محردثوا عررن أصرردقائه مررع أنفسرره بسررلبية فررأن مررا ممحررد

برره سرروا يمحقررق فلياربروا ذلررك فرري حيررامه وسرريادونه

يمحقق فع ( .الفقي )2..4
3ر اس اللعبةا امذن الصماء
امدوافا ه شيء
ر ر طال ر

الباح ر

سماعها ث يمحد

مررن كررل طفررل ذكررر خم ر

امررل أو كلمرراف ه يح ر

أن يسررمعها وخم ر

بماذا يشعر عندما يسمع ملك الكلماف

اس اللعبةا الوردة ذاف الرائحة الزكية
امدواف ا سلة زتور طبيعية سلة زتور صناعية سلة زتور غير منظمة
طريقة المنفيذا
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امررل أو كلمرراف يح ر

ر بعد إعطاء امطفال فكرة عن اللعبة م إح ار سلة من الزتور الطبيعية وسلة من الزتور الصناعية وأخر
من الزتور غير المنظمة والممناثرة.
ر قال الباح ا أحبائي امطفال انن أمامنا ث

باقاف من الزتور وعليك أن ممأملوا فيها ايدا وكرل واحرد يخمرار

في ذتنه السلة المي معابه ويمخيل بأنره سريدور بينهمرا حردي
عليررك ثر بعررد خمر

مراذا مرود أن مقرول لملرك الزتررة وبمراذا سرماي

دقررائق سررنبدأ بررالخروج واحررد ملررو انخررر ليمحررد

كررل واحررد مررنك أوه عررن سررب

تري

اخميررارم لملررك

الزترة ث عن حوارم مع الباقة المي اخمارتا ماذا سيقول لها وبماذا سمرد عليه ؟علمرا برأن تنراك قطعرة مرن الحلرو
بانمظار لألطفال أصحا

امداء الممميز.

ر برردأ امطفررال بمقرردي عرو رره الواحررد ملررو انخررر وقررا الباحر

بمعزيررزت بقولرره شررك ار لكر أع ازئرري امطفررال وانن

سنكمل لعبمنا وعند لك بعض امسئلةا
ر أ مرن ترذم الزترور يحر
يح

ذامره أكثرر .كيرا؟ سيسرممع الباحر

إلرع اسرمااباف امطفرال مو رحا لهر

ررورة أن

الفرد ذامه أوه حمع يصبح محبوبا لد انخرين.

ر كيا نصبح مثل سلة الزتور الاميلة تذم ويحبنا النا .
اسررممع الباح ر

مفكررار امطفررال ث ر قررالا مررا رأيك ر بررأن نقس ر المو ررو إلررع ماموعرراف كررل ماموعررة محرراول أن

مامل الازء الذ معطع إيام والماموعاف كالماليا
ماموعة اللبا
ماموعة الواه
ماموعة امسلو
ماموعة الف
ماموعة امذن
ماموعة اليدين
ماموعة الرالين
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ماموعة المظهر
ر طرم امطفال أفكارت حول امسلو اممثل لاعل الازء المذكور امي من الناحية المادية والمعنوية مرث الفر
يصبح اميل ماديا بنظافمه واسمخدا السواك ومعنوية بانمقاء وخروج الكلماف الاميلرة المحببرة وتكرذا معررض كرل
الماموعاف.
ر م بعد ذلك موايه الشكر لألطفال ومعزيزت علع مقديمه الايد.
ر ممرينا
طل

الباح

من امطفال الالو

الالسة اهسرمرخائية وممارسرة المرنف

الصرحيح ثر طلر

ومخيلها في داخله .
أنا راض عن نفسي
يكفي أن أكون ار يا عن نفسي ومقمنعا بقدرامي وامكانامي
سعادمي مع نفسي
سعادمي في مقدير لذامي
سعادمك في طاعمك

الذ رزقك الصحة والحياة ونعمه الكثيرة

احبك يا ا احبك يا ا
أنا مشماق إليك
رض عني أريد أن ادخل انمك احبك يا إلهي احبك يا ا .
ا ف
سعادمي في شعور بر ا ا عني يا س
ر بعدتا سيخم الباح

يا لها من سعادة إنها السعادة الحقيقية.

الالسة شاك ار الاميع ومذك ار بموعد الالسة القادمة.

الواجب المنزليا اخمر ث ثة أشخاص واخبرت عن شعورك مااته .
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مرنه مرديرد العبراراف

الجلسة :السادسة عشرة (المهارات االجتماعية)
(-1التواصل االجتماعي)
اليو ا امربعاء

الماريخا2.11/8/20

المكانا الصالة الريا ية

مدة الالسةا ( )4.دقيقة

الهدا العا للالسةا منمية مهاراف المواصل اهامماعي
امتداا الفرعيةا
 1ر مدري
2ر مدري

امطفال علع مهاراف المواصل اهامماعي
امطفال علع الحدي

عن مشاعرت ماام انخرين

اس اللعبةا مفاميح المحبة
امدواف ا نماذج لمفاميح ورقية
طريقة المنفيذا
بعد أن رح

الباح

بامطفال وشركرت علرع المواظبرة والح رور و رح فكررة لعبرة مفراميح المحبرة حير

لعبة اليو مممعة ادا وسنمعل من خ لها كيا ناعل النا

قرالا

يحبوننا ويحمرموننا أكثرر ترل مريردون ذلرك؟ فأارا

امطفررال ممحمسررين نع ر  .فقررال الباح ر ا أنررا مسررمعد ولكررن اخبرونرري انررم أوه كيررا ماعلررون أصرردقاءك يحبررونك ؟
واسممع الباح
ر قا الباح

مفكار امطفال وأثنع عليها.
بموزيع مفاميح ورقية علع امطفال كل مفمام مكمو عليه أسلوبا من أسالي

اذ

النا .

ر ر سرريقو كررل طفررل بعرررض امسررلو المكمررو علررع المفمررام وعمررل موقررا مطبيقرري عليرره .ويررم مناقشررة أثررر تررذا
امسلو في اذ

اتمما ومحبة النا .

ر بعد ذلك م مدري

امطفال علع كل أسلو من أسالي

اذ
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انخرين.

المفمام امولا كيا اسمقبل أصدقائي أسلو المحية طريقة الك
المفمام الثاني ا اهبمسامة
المفمام الثال ا اهسمما باتمما
المفمام الرابعا الثناء والمديح
المفمام الخام ا الالسة المناسبة
المفمام الساد

ا البعد عن النقد واللو

المفمام السابعا إظهار اهتمما
المفمام الثامنا المواصل البصر
بعد ذلك يعزز الباح

عروض امطفال ويشكرت عليها ث سيدعوت لمناول وابة خفيفة.

2ر اس اللعبةا القصة المركبة
امدواف ا هشيء
طريقة المنفيذا
قال الباحر
حي

لألطفرالا بعرد أن معلمنرا مرن اللعبرة السرابقة مفراميح المحبرة سرنقو بمطبيرق مرا معلمنرام فري ترذم اللعبرة

سأبدأ بمقدمة القصة ث ممر القصة علع اميع امطفال وكل طفل يحراول أن ي ريا أحرداثا مرن عنردم ثر

يكمل الطفل الذ يليه وتكذا.
ر بعد ذلك علق الباح

علع إ افاف امطفال وأمام له فرصة للمناقشة وم مقدي المغذية الرااعة.

اس اللعبةا الحوار الصادق
امدواف ا هشيء
برين الباحر
كان ذلك يحد

لألطفررال انرره فري أحيرران كثيررر نررود أن نقرول أشررياء مصرردقائنا لكننررا نمرردد فرري ذلررك وسررأله فيمررا إذا
فاسممع الباح

هسمااباف الط

.
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وعندما سأله الباح

عن أسبا

ذلك أاابواا بأنه يمرددون في ذلك بسب

الخال والحرج وعد معرفة رد فعل

الطرا انخر..الخ ث سأله ماذا سنربح حينما نبل انخرين ما نود قوله وماذا سنخسر حينمرا نكرم مرا نرود قولره
لرخرين قدموا الكثير من الفوائد المي م مناقشمها.
بعد اسمما الباح

هسمااباف امطفال وموايه المغذية الرااعة له قالا إن اللعبة القادمة لهذا اليو كالماليا

سيخمار كل منك زمي وسيم مبادل الحدي

في ما بينه ويحد

كل منه عن اممور المي كان يممنع قولها له

لكنه مردد ث سيم ممثيل المشهد أما امطفال وسيقو اميع امطفال بهذا الدور.
ر قد امطفال عرو ه بشكل ممميز وسط او من المفاعل.
ر بعد إنهاء الاميع مدوارت عزز الباح
ر بعد ذلك خم الباح
لذا أطل

امطفال واثنع علع اهدت ومقديمه الرائع.

الالسة مشي ار إلع أنه بردأنا نقمرر مرن نهايرة البرنرامج وأن الالسرة القادمرة سرمكون خماميرة

من كل واحد منك أن يسمعد حي

كل منك عن انطباعه عن البرنامج والفوائد المي اكمسبها

سيمحد

وامشياء المي أعابمه وامشياء المي ل يكن يرمام لها.
الواا

المنزليا اذكر ث

شخصياف في حيامك مسمخد مفاميح المحبة وبين كيا ذلك؟
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الجلسة السابعة عشرة (إنهاء البرنامج اإلرشادي)
( مهارة التخطيط )
الماريخ2.11/1./1

اليو ا السبف
المكاناالصالة الريا ية
الهدا العا للالسةا مدري

مدة الالسةا ( )4.دقيقة
المشاركين علع مهارة المخطيط ومحديد امتداا.

امتداا الفرعيةا
1ر منمية مهارة محديد امتداا
2ر منمية مهارة المخطيط
3ر طريقة المنفيذا
اس اللعبةا أمنياف فوق الناو
امدوافا ناو ورقية ممباينة امحاا أق

رصاص

طريقة المنفيذا
ر قا الباح

بموزيع ناو ممباينة امحاا علع امطفال وعلرع كرل واحرد مرنه كمابرة اممنيراف وانمرال المري يريرد

محقيقهررا فرري المسررمقبل وأن يكم ر
وتكذا(.بينك

كررل أمنيررة فرري نامررة وي ررع اممنيررة امت ر علررع أكبررر نامررة ث ر المرري مليهررا

)2..4

ر بعد ذلك واره الباحر

امطفرال هخميرار تردا واحرد مرن ملرك امترداا ويكمر

دقيقا و وا رحا فري وصفه .ر ثر طلر

الباحر

لره وصرفا كرام ويار

أن يكرون

مرن امطفرال أن يغم روا أعيرنه ومشراتدة عمليرة محقيرق الهردا

علع تيئة صورة ذتنية أو صورة ممحركرة فري عقروله حير

قرال الباحر ا مخيرل ذلرك وكأنره حقيقرة وكلمرا ظهررف

لك مفاصيل أكثر في مخيلمك أ ا تذم المفاصيل في الكمابرة .اكمر

ومخيرل يمكنرك أن م ريا ومشرط

ومعردل

حمررع محصررل علررع صررورة قريبررة قرردر اإلمكرران مررن الهرردا المطلررو  .بعررد ذلررك حرررر الصررورة مطمئنررا أن ترردفك
سيمحقق وكن علع يقين وثقة بذلك (.قطاني )2.1.
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حصر االحتياجات وتحوي ا
إل هدا
التن يذ

تحديد وترتي
األهدا
المتابعة والت ييم

اقتراح برامج
ون ة

بنا البرنامج
الزمني
تحديد وات
التن يذ

شكل ( )1.يو ح مراحل بناء الخطة (قطاني  2.1.ص)1.3

ر بعد عرض أنموذج منوا امتداا ومناقشمه م موايه امطفال لكمابة خمسة أتداا في كل اان
اان

ث اخميار

واحد من تذم امتداا يود محقيقه تذا العا

ر بعررد أن حرردد كررل طفررل ترردفا رئيسرا واحرردا فرري كررل اانر

طلر

مررنه الباحر

أن يمخيلروا أنفسرره وقررد حققروا ذلررك

الهدا وان يعيشوا الحالة وكأنها حقيقية.
ر بعد ذلك طل
ر ث واه الباح

الباح

من كل طفل أن يمحد

امطفال إلع

عن شعورم بعد عمل الممرين

رورة المخطيط ومحديد امتداا والفوائد المي سيانيها الطفل حينما يخطط.
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ر بعد اهنمهاء من ممرين المخطيط أمام الباح
والاوان

المي أعابمه والاوان

من نهاية البرنامج اإلرشاد حي
الواا

فرصة لألطفال في نقاش مفموم لمقردي واهرة نظررت وانطباعرامه

المي ل معابه في البرنامج طول الالساف السابقة بعد أن بين له بأننا اقمربنا
سمكون الالسة القادمة تي الالسة امخيرة.

المنزليا

مخيل بأن عمرك انن  20سنة ما اإلناازاف المي حققمها ؟
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الجلسة الثامنة عشر
إنهاء البرنامج اإلرشادي
( الجلسة الختامية)

الماريخا2.11/1./0

اليو ا السبف

مدة الالسةا (0.ر )8.دقيقة

المكاناالصالة الريا ية
الهدا العا للالسةا مهيئة أع اء الماموعة إلنهاء البرنامج اإلرشاد .
امتداا الفرعيةا
1ر يعبر امطفال عن اوان

اهسمفادة من الالساف اإلرشادية.

2ر مقدي ملخص عا للالساف اإلرشادية
أع اء الماموعمين الماريبية وال ابطة علع مقيا

3ر أن ياي

مفهو الذاف

طريقة المنفيذا
رح

الباح

بامطفرال وشركرت علرع ح رورت ثر قرالا أحبرائي امطفرال إن ترذا الالسرة سرمكون امخيررة

من الساف البرنامج اإلرشاد وسيكون تناك لقاء بعد مررور شرهر لممابعرة اسرمم اررية البرنرامج اإلرشراد
كما امفقنا في الالسة السابقة سنميح لك وقما كافيا ليعبر كل منك عما يريد حرول البرنرامج اإلرشراد

واليرو
ولكرن قبرل

ذلك دعونا نسمممع بمشاتدة بعض الصور ومقاطع الفيديو للالساف السابقة.
ر اسممع الباح

إلع واهاف نظر امطفال وردود أفعاله وم حظامه حول البرنامج مواها ومشاعا إيات علرع

مطبيق كل ما معلموم ومعب ار له عن شكرم البال وسعادمه الغامرة بأنه ق ع معه وقما مفيدا ومممعا.
ر ث م دعوة الاميع لمناول وابة ث خم الباح

البرنامج مذك ار بموعد بالالسة الخمامية.

193

ر ر بع رردتا ود الباحر ر

الامي ررع وص ررافحه ام رريعه معبر ر ار لهر ر ع ررن ش رركرم الب ررال ومق ررديرم والعمي ررق ثر ر أس ررمأذنه

باهنصراا.

194

جلسة ما بعد البرنامج اإلرشادي
(جلسة المتابعة)
مدة الالسةا( )4.دقيقة

المكاناالصالة الريا ية
اسمم اررية فاعلية البرنامج اإلرشاد بعد فمرة الممابعة.

الهدا العا للالسةا قيا
امتداا الفرعيةا
1ر ياي

أع اء الماموعة الماريبية علع مقيا

مفهو الذاف

2ر يدرك أع اء الماموعة أتمية البرنامج اإلرشاد بعد فمرة الممابعة
 3ر يبين أع اء الماموعة أتمية المهاراف المي مدربوا عليها
امدوافا مقيا
بعد مرحي

مفهو الذاف

الباح

بالاميع وشكرت علع الح ور في الموعد المحدد ناقش امطفرال عرن مرد اسرمفادمه مرن

البرنررامج فرري حيررامه ومررا وااهرروم مررن أمررور بش رأن مطبيررق البرنررامج وممارسررمه لرره واسررممع الباح ر

إلررع ماررار

امطفال ومعبيرت عن اسمفادمه من البرنامج.
ر بعد ذلك قد الباح
ر وفي الخما قا الباح

مقيا

مفهو الذاف لألطفال وم محديد فمرة نصا ساعة لمطبيق المقيا .

بموديع امطفال ومصافحمه معب ار له عرن شركرم البرال ومقرديرم العميرق مممنيرا لهر حيراة

سعيدة.
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م حق( )7بط ق ت التدري في البرن مج اإلرش دي
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ملحق (7ـ )1ملحق األنشطة المتعلقة بتطبيق البرنامج اإلرشادي
بطاقة التعبير عن المشاعر
مرافقة...

أح

أن الع

مع...

أنا أح

أح

أن اذت

إلع ..

ه أحد يعرا أني...

أنا ابمعد عن...
مر ر ر ر ررا الصر ر ر ر ررفة الموار ر ر ر ررودة فير ر ر ر ررك
ومحبها...

مررا الصررفة غيررر المواررودة فيررك أشياء محبها في المدرسة

أشياء ه محبها في المدرسة...

ممع مود أن ممعارك مع زميلك من مكرم

ممع مشعر بال يق والكدر

ومحبها...

ممع مشعر بالحزن

تل مشهر بالحزن

ممع مشعر بالوحدة

ممع مشعر أن تذا العال سيئ ممع مشعر انه ه احد يفهمك ممع مشعر أن انخرين يكرتونك
ما امشياء المي م حكك

ممررع مشررعر برران شرركلك لرري

أشعر بالغ

أنا أشعر بر...

ه أح ...

ممع مشعر بالوحدة

ممع مشعر باإلحباط

ما امشياء المي مقلقك

ما الذ ياعلك مشعر بالمهانة

حسنا

عندما...

ما امشرياء المري ماعلرك مشرعر الش ر رريء ال ر ررذ ه أحب ر رره ف ر رري الشرريء الررذ ه أحبرره فرري نفسرري
باإلحراج

المركز تو

ممع مشعر بأنك غبي

ممر ر ررع مشر ر ررعر بر ر رران انخ ر ر ررين ما اموقاف المحببة لديك

ممع مشعر بالخوا
تررل محر

اللع ر

أف ل منك

ممع مشعر بالحرج

ممع مشعر بالخال

مررع الاماعررة بم ر ر رراذا مفك ر ر ررر عن ر ر رردما مك ر ر ررون ممع مشعر بالسعادة

أ بفردك
مع من مح

تو

وحدك
أن ممحد

ماذا مريد أن مغير في نفسك

مر ر ر رراذا مرير ر ر ررد أن مصر ر ر رربح فر ر ر رري اذكر موقفا لن منسام

المسمقبل

ماذا مح

مم ر ررع كان ر ررف اسر ر ررعد لحظرر ررة فر ر رري

حيامك

( السرور  2..3ص220ر 224و أبو سعد مصطفع ) 2..0
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أن مقلد في من مح

ملحق(7ـ )1بطاقة طموحات فوق النجوم
ق بكمابة اممنياف وانمال المي مريد محقيقها في المسمقبل واكم
علع نامة ث المي مليها وتكذا.

198

كل أمنية في نامة و ع اممنية امت أكبر

ملحق(7ـ)1بطاقة الدعاية الذاتية

199

ملحق(7ـ )4بطاقة االنفعاالت

ملحق(7ـ)2بطاقة االنفعاالت

211

211

ملحق ( 7ـ ) 1العوامل المشجعة والعوامل المعيقة لتحقيق الثقة بالنفس:

ال و

من ف دان األصدقا

الت ي من أن ن سي

اعت اد النا ني
صية دكتاتورية
مسي ر

الثقة ب لنفس

التح ي بالصدق واألمانة
في التعبير عن م اعر

االن مام لمجموعة مح ية
من مجموعات ت وير الذات
عدم السماح ل نا بدفعي إل
في
ي ال ر
فع

مرمز امسه المي مخرج من الدائرة إلع العوامل السلبية المي معيق محقيق أتدافنا
مرمررز امسرره المرري مسررير باماررام الرردائرة إلررع العوامررل اإلياابيررة المرري مررن شرأنها أن مسرراعدنا علررع
محقيق أتدافنا( دوبسف شينا  2..4ص.)00
212

م حق( )8الواجب ت واألنشطة البيتية

213

ملحق ( 2ـ )1

ر ر ق ر بمم ررين المررنف

بالطريقررة الصررحيحة م ررمين فرري اليررو

سال اموقاف المي قمف فيها بالممرين
ر سال المغيراف المي هحظمها علع اسمك

الوقف الذ قمف فيه بممرين المنف

المغيراف المي شعرف بها

ملحق (2ـ)1
اخمر وقما مناسبا وقر بمطبيرق ممررين اهسرمرخاء ( السرباحة برين السرحا )
في البيف ث حدثنا عما مشعر به في الالسة القادمة.

214

ر

ملحق (2ـ)1

ارق ر

نفسررك فرري الموافررق المرري ممررر بهررا وحرردد المواقررا المرري

شعرف فيها باهنفعاهف المالية وحدد الوقف
ا( فرررم خاررل حررزن قلررق خرروا بكرراء مررردد ح ر
حيرة)

الوقف

الشعور
فرم
خال
حزن
قلق
خوا
بكاء
مردد
ح
غيرة
كراتية

215

غي ررة كراتيررة

ملحق (2ـ)4

قبل أن تنام قم بتكرار العبارات التالية يوميا:
ا يحبني ويمنحني القوة
إمكانامي عظيمة
تممي عالية
أنا اسمطيع
أنا سيد اسد
إرادمي قويه
أنا أشعر بالقوة
سأحقق ذامي
سأحقق طموحامي...
أنا أحقق واود وفاعليمي في الحياة

( سعيد  2..0ص)113

216

ملحق(2ـ)2

قم بكتابة األشياء التي تستطيع أن تفعلها بجسمك

ملحق(2ـ)1

قم بتمرين الوعي بالجسم في البيت مرتين في اليوم

ملحق(2ـ)7
اكتــب خمــس عشــرة جملـة تمتــدب بهــا نفسـك مــن مثــل :أنــا قــادر علـى
فعل ....ـ أنا فخور بعملي اليوم ـ أنا واثق من نفسي....

217

ملحق(2ـ)2

قم بكتابة ثالثة مواقف شعرت فيها بتقـدير ذات عـال وثالثـة مواقـف شـعرت فيهـا
بتقدير ذات منخف

في خالل األيام القادمة حتى موعد جلستنا.

مواقا شعرف فيها بمقدير ذاف منخفض

مواقا شعرف فيها بمقدير ذاف عال

ملحق(2ـ)2
جدول مراقبة المشاعر راقب مشاعرهم وقم بتسجيلها في الجدول التالي:
اليو

الوقف

سب

الشعور

218

الشعور

ملحق(2ـ)11

قم بكتابة بع

السلوكيات التي تعتقـد أنهـا قـد تغيـرت فيـك منـذ دخولـك

البرنامج والدليل على ذلك التغير.

الدليل

السلوكياف المي مغيرف

ملحق(2ـ)11

اكتب عبارة (أنا واثق من نفسي) بالعدد الذي تريد ،وحـاول أن تكررهـا
باستمرار وفي أي وقت تريد وأنت تمشي ،قبل أن تنام.....

219

ملحق(2ـ)11
.

طبق مهارات التخلص من شعور الخجل في ثالثة مواقف ،وسجل تلـك
المواقف

ملحق(0ر)13
مررابع برناماررك الملفزيرروني المحب ر

لررديك وممبررع اسررمخدا لغررة الاسررد فرري

الشخصررية المرري محبهررا وسررال ملررك المهرراراف لمحرردثنا عنهررا فرري الالسررة
القادمة.

211

ملحق(2ـ)14

اختر ثالثة أشخاص واخبرهم عن شعورك تجاههم والحظ ردود أفعالهم.

ملحق(2ـ)12

اذكــر ثــالث شخصــيات فــي حياتــك تســتخدم مفــاتيح المحبــة وبــين كيــف
ذلك؟

211

ملحق(2ـ)11

تخيل بأن عمرك اآلن  12سنة ما اإلنجازات التي حققتها ؟

212

ملحق()2
لمن يهمه األمر

213

ملحق()11
يوضح الرسالة التي وجهتها وزارة التنمية االجتماعية إلى مدير مركز رعاية الطفولة

214

ملحق ( )11بط قة مت بعة الحضور
اال م......................................../
رقم الج سة

اليوم

تاريخ الج سة

الج سة التم يدية
األول
الثانية
الثالثة
الرابعة
ال امسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة
العا ر
الحادية ع ر
الثانية ع ر
الثالثة ع ر
الرابعة ع ر
ال امسة ع ر
السادسة ع ر
السابعة ع ر
الثامنة ع ر

الث ثا
السبت
الث ثا
السبت
األربعا
السبت
األربعا
السبت
األربعا
السبت
األربعا
السبت
األربعا
السبت
األربعا
السبت
األربعا
السبت
األربعا

6122/7/62م
6122/7/31م
6122/8/3م
6122/8/2م
6122/8/21م
6122/8/23م
6122/8/27م
6122/8/61م
6122/8/64م
/8/67م6122
6122/0/7م
6122/0/21
6122/0/24م
6122/0/27م
6122/0/62م
6122/0/64م
6122/0/68م
/21/2م6122
6122/21/8م
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توقي
الح ور

توقي
االنصرا

الم حظات

م حق( )21بط ق ت تقييم ج

216

ت البرن مج اإلرش دي

ملحق( 11ـ)1
بطاقة تقييم الجلسة األولى:
دراة المحقق

بنود المقيي

عيا

1

معرفف علع المرشد

2

معرفف علع أع اء الماموعة

3

معرفف علع شروط البرنامج

1

شعرف باملفة مع أع اء الماموعة

0
0

معرفف علع قواعد السلوك الايد
مدربف علع طريقة المنف

الصحيحة

217

م حظاف
ايد

ممماز

ملحق (11ـ)1
بطاقة تقييم الجلسة الثانية (تفريغ المشاعر)

بنود المقيي
1

محدثف عن المشاعر السلبية

2

محدثف عن المشاعر اهياابية

3

شعرف بالراحة بعد مطبيق الالسة

1

مدربف علع ممرين اهسمرخاء

دراة المحقق
عيا

218

م حظاف
ايد

ممماز

ملحق(11ـ)1
بطاقة تقييم الجلسة الثالثة (التعبير عن االنفعاالت)
دراة المحقق

بنود المقيي

عيا

1

عبرف عن اهنفعاهف السلبية

2

عبرف عن اهنفعاهف اهياابية
بط اهنفعاهف

3

مدربف علع

1

فرقف بين أنوا اهنفعاهف

0

اسمممعف بلعبة دكان المشاعر

0

طبقف ممرين اهسمرخاء

219

ايد

ممماز

م حظاف

ملحق(11ـ)4
بطاقة تقييم الجلسة الرابعة(الوعي بجوانب القوة )
دراة المحقق

بنود المقيي

عيا

1

قمف ببناء تر لقدرامي

2

أدركف اوان

القوة لد

3

شعرف بمقدير قدرامي

1

شاركف في ممرين أنا اسمطيع

221

ايد

ممماز

م حظاف

ملحق(11ـ)2
بطاقة تقييم الجلسة الخامسة (الوعي بجوانب الضعف )
دراة المحقق

بنود المقيي

1

عيا

معرفف علع اوان

ال عا واوان

2

شاركف في لعبة القلعة والكها

3

شاركف في ممرين بناء القوة

1

ال عا واوان

0

عبرف عن اوان

القوة

القوة

طبقف ممرين اهسمرخاء

221

ايد

ممماز

م حظاف

ملحق(11ـ)1
بطاقة تقييم الجلسة السادسة(التقدير الذاتي للجسم )
دراة المحقق

بنود المقيي
1
2
3
1

أدركف الاوان

عيا
الحسنة في اسمي

شعرف بالمقبل للاوان

اسمي

غير المحببة في

صممف بطاقاف المقدير الذامي
محمسف منشودة (النا

اميعا إخوانا)

0

شاركف في مشكيل امرقا بالاس

0

شعرف بالر ا نحو اسمي

222

ايد

ممماز

م حظاف

ملحق(11ـ)7
بطاقة تقييم الجلسة السابعة (التقدير الذاتي للجسم)
دراة المحقق

بنود المقيي

عيا
القوة في اسمي

1

أدركف اوان

2

شاركف في ممرين الوعي بالاس

3

رسمف مخطط أازاء الاس

1

اسمممعف بلعبة الاس المفكك

223

ايد

ممماز

م حظاف

ملحق (12ر)0
بطاقة تقييم الجلسة الثامنة (التفكير اإليجابي )
دراة المحقق
بنود المقيي

1

معرفف علع المفكير اهياابي

2

معرفف علع المفكير السلبي

3

أدركف مخاطر المفكير السلبي

1

أدركف اثر الفكرة علع الاس

0

طبقف ممرين اهسمرخاء

عيا

224

ايد

ممماز

م حظاف

ملحق(11ـ)2
بطاقة تقييم الجلسة التاسعة (تقدير الذات)

دراة المحقق
بنود المقيي

1

عيا

صممف بطاقة الدعاية الذامية

2

محدثف عن اوان

3

شعرف بالفخر ماام ما أنازف

1

قدرامي

معرفف علع معنع الحدي

0

طبقف ممرين الحدي

0

اشعر بالمقدير الذامي

الذامي

الذامي

225

ايد

ممماز

م حظاف

ملحق(11ـ)11
بطاقة تقييم الجلسة العاشرة (السعادة )
دراة المحقق

بنود المقيي

عيا

1

معرفف علع اثر الفكرة علع الشعور

2

معرفف علع اثر الشعور علع السلوك

3

عبرف عن امفكار في المواقا المخملفة

1

عبرف عن المشاعر في المواقا المخملفة

0

شكلف شارة المشاعر اهياابية

0

أدركف العوامل المؤدية للمشاعر السلبية

4

مدربف علع بناء المشاعر اإلياابية

0

طبقف ممرين اهسمرخاء

226

ايد

ممماز

م حظاف

ملحق(11ـ)11
بطاقة تقييم الجلسة الحادية عشرة (كشف الذات )
دراة المحقق
بنود المقيي

عيا

1

شاركف في لعبة الكرسي الساخن

2

عبرف عن عالمي الداخلي

3
1
0
0

محدثف عن الاوان

المنغصة للحياة

شاركف في لعبة السر
محدثف عن الاوان

المحببة في الحياة

اشعر بالر ا ماام ما محدثف به

227

ايد

ممماز

م حظاف

ملحق(11ـ)11
بطاقة تقييم الجلسة الثانية عشرة (الثقة بالنفس)
دراة المحقق

بنود المقيي

عيا

1

معرفف علع معنع الثقة بالنف

2

أدركف فوائد الثقة بالنف

3

عبرف عن رأيي ماام قصة احا وابنه

1

اسمفدف من لعبة القائد وامعمع

0

معرفف علع مهاراف كس

0

طبقف ممرين اهسمرخاء

الثقة بالنف

اشعر بالثقة في نفسي

228

ايد

ممماز

م حظاف

ملحق(11ـ)14
بطاقة تقييم الجلسة الثالثة عشرة (مشاعر الخجل)

بنود المقيي
1

شاركف في لعبة القط والفأر

2

أدركف مخاطر الركون إلع الخال

3

عب رررف ع ررن مش رراعر ما ررام المواق ررا

1

مارسف ممرين زيادة الثقة

0

معرف ررف عل ررع طريق ررة المفكي ررر المؤدي ررة

دراة المحقق
عيا

المحراة

للخال
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ملحق(11ـ)12
بطاقة تقييم الجلسة الرابعة عشرة (لغة الجسد)

بنود المقيي
1

معرفف علع معنع لغة الاسد

2

أدركف فوائد لغة الاسد

3

مدربف علع اسمخدا لغة الاسد

1

مدربف علع قراءة م مح الواوم

0

ش ر ر رراركف ف ر ر رري لعب ر ر ررة العب ر ر ررارة الحير ر ر رة

دراة المحقق
عيا

والعبارة الميمة
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ملحق(11ـ)11
بطاقة تقييم الجلسة الخامسة عشرة (التقبل)
دراة المحقق

بنود المقيي

عيا

1

معرفف علع أتمية مقبل الذاف

2

معرفف علع أتمية مقبل انخرين
انخرين

3

مدربف فنياف كس

1

أدرك ر ررف أتمي ر ررة البع ر ررد ع ر ررن النق ر ررد

0

مارسف ممرين اهسمرخاء

واللو
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ملحق(11ـ)17
بطاقة تقييم الجلسة السادسة عشرة (التواصل االجتماعي)

بنود المقيي

1

دراة المحقق
عيا

معرف ر ررف عل ر ررع أتمي ر ررة المواص ر ررل م ر ررع
انخرين

2

معرفف علع مفاميح المحبة

3

أدركف قيمة المحبة

1

عب رررف ع ررن نفس رري ف رري لعب ررة القص ررة
المركبة

0

اسمممعف بلعبة الحوار الصادق

0

مر ر رردربف علر ر ررع طريقر ر ررة المعبير ر ررر عر ر ررن
مشاعر
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ملحق(11ـ)12
بطاقة تقييم الجلسة السابعة عشرة (مهارة التخطيط)

بنود المقيي
1

أدركف أتمية محديد امتداا

2

معرفف علع أنوا امتداا

3

أدركف أتمية المخطيط

1

عبرف عن طموحامي

دراة المحقق
عيا
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ملحق(11ـ)12
بطاقة تقييم الجلسة الثامنة عشرة (الجلسة الختامية)
دراة المحقق

بنود المقيي

عيا
1

ش ر ررعرف بالر ر ررا ما ر ررام أع ر رراء

2

اسر ر ر ر ررمممعف بألعر ر ر ر ررا

البرنر ر ر ر ررامج

3

اسمممعف بالساف اهسمرخاء

1

ش ررعرف بالر ررا ما ررام مش رراركمي

0

شعرف بالمغيير سلوكي

الماموعة
اإلرشاد

في البرنامج
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Abstract

Impact of a collectivist heuristic program
To improve Self-concept through playing
For orphan children
This study aimed to construct collective heuristic program and find out its
effectiveness to improve self concept for the children deprived of their parents
in the state of Oman. The studied sample consisted of 20 children from Al
Khood child care center; the sample of interest is grouped into two random
groups each of 10 members, the experimental group and the controlling
(reference) group.
The program was based on the strategy of guiding through playing as it
suits the sample age. The program consisted of 20 sessions (twice a week), each
of (60-80) minutes. This study considered the heuristic program as an
independent variable while the self concept for the orphans is considered as a
dependent variable.
To test the hypothesis of the study, the mean and the standard deviation for
the self concept were calculated for both the experimental and the controlling
groups on both the dimensional and tracking scales.
Mann Whitney test was used to check the indication for the differences
between the males and the females results for the self concept according to the
dimensional scale in the experimental sample, we also used Wilkinson signed
rank test to find out for the indications of the differences of the results for the
experimental sample after the tracking period according to the scale of self
concept.

a

The study shows differences of statistical indication between the results of
the concept of self for the two groups; the experimental and the controlling; this
difference is for the experimental group according to both the dimensional scale
and tracking scale. It is noticed that there is an increase in concept of self
readings for the experimental group compared to the controlling group which is
due to the collective heuristic program that is applied at the experimental group.
The study also found differences between the two genders according to the
dimensional scale of the concept of self specifically in the social dimension; it
shows full scale for the benefit of female.
The study doesn’t indicate any differences between the readings for the
readings of the experimental group measured directly after finishing the
program and after the tracking period according to concept of self scale, which
indicates continuity of the effect of the program.
The study concludes that the heuristic program is that is based on guiding
by playing strategy is effective in improving the concept of self for the orphans .

a

