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خاشعت  وله وحده أسجد، باضم الخالم الذي أضاء الكىن بىىره البهي وحده أعبد

 .شاكزة لىعمخه علي  

محمد )صلى  وشفيعها الىذًز البشير، وضزاج ألامت املىير، صاحب الفزدوص ألاعلى ئلى

 .هللا عليه وضلم (

 ي  وبهما أفخخز والد، ومن ظل ضىدي املىالي، من ضهزث الليالي دون أن جبالي ئلى

 .العشيشين

 ، من حمل همي غير مبالي ئلى
 
  ووكف بجىاري محبا

 
 .سوجي العشيش ومخلصا

 .أحالموابىتي ، ي محمدابن وأملي بمطخلبل مشزق ، ألامل تياملحبت وشمع حيدور  ئلى

 .ئخىحي وأخىاحي، من بهم أفخخزئلى ، صدق ألاصحابأ ئلى، ًىابيع الىفاء ئلى

 .ضاعدووي بكل حب وئخالص فلهم منى كل الجشاء أهل سوجي ألاعشاء من ئلى

، وكدمىا لي كل عىن ، وسرعىا الخفاؤل في دربي، من ضاعدووي بدون كلل أو ملل ئلى

 .وسمالئيرفاقي ، أوفياءمخلصين 

هز بطماحخه فأظ، أو هدي بالجىاب الصحيح حيرة ضائليه، من أضاء بعلمه علل غيره ئلى

 .عبد الفتاح الهمص .دمشزفي ، ضماحت العارفينصدره  جىاضع العلماء وبزحابت

 .هجاس هذا العملئئلى كل من ضاهم في 

 .الجامعت إلاضالميت، هذا الصزح العلمي الفتي والجبار جامعتي ئلى

ت كد خزجت عن طىق جبياوي كىا عىلي بمى  ن طى   ئلى هإالء وهإالء مم 

 .أهدي هذا العمل الفكزي املخىاضع

 

 الباحثة                                                                         
 نيفيف محمد عبد اليادي
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 وتقدير شكر
حسانوالحمد  حؽ حمده عمى تماـ فضمو  ظاىرا كباطنا فمؾ ، كأشكره عمى سابغ نعمو، كا 
كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ خمؽ ا أجمعيف سيدنا حمدا يميؽ بجبلؿ كجيؾ كعظيـ سمطانؾ 

، كصحبوكعمى الو بالحكمة كالمكعظة الحسنة سبيؿ ربو كرضكانو  إلى الداعيمحمد النبي األمي 
 .يـك الديف إلىكمف تبعيـ 

 ، كبعد

المستمر  االعزيز لدعميم كزكجي ، كالدل إلىبالشكر  نو مف دكاعي سركرم أف أتكجوفإ
 .كالعافيةبدكاـ الصحة  اليم داعية لي

كمعممي الدكتكر/ عبد الفتاح اليمص  أستاذم إلى ؿبالشكر الجزيكما يشرفني أف أتقدـ  
، ليفي تقديـ المساعدة  لـ يتكاف يكمان  الذممشرفي عمى ىذه الرسالة بجزيؿ الشكر كعظيـ االمتناف 

، كلـ يدخر مف بحر عممو كفيض عطائو شيئان  ،كمف عممو الكثير، كمنحني مف كقتو الجزء الكبير
 .فمو مني خالص الشكر كالتقدير

، جميع العامميف في جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني إلىأف أتقدـ ، أيضان  يشرفنيكما 
لما ، كأخص بالذكر جميع العامميف بمراكز الصحة النفسية المجتمعية في الضفة الغربية كقطاع غزة

ىذا البحث  إنجازلمساعدتي في ، كعطاء مستمر ببل حدكد، دؤكببذلكه مف أجمى مف جيد 
 .كر كالعرفاف بالجميؿفميـ مني جزيؿ الش، المتكاضع

، كؿ باسمو كلقبو اإلسبلميةبقسـ عمـ النفس بالجامعة  كالشكر متكاصؿ أزجيو إلى أساتذتي
كلما أسدكه مف ، أثرل عقكلنا الذمكأثر كبير في بمكرة عمميـ لنا بالشكؿ ، عميـ لما ليـ مف فضؿو 

رشاداتتكجييات   .سديدة كمفيدة كا 

 مدير التي تـ تطبيؽ البرنامج بيا كؿ تمؾ أف أشكر مدراء المدارس الإ يسعني ثـ إنو ال
 .كالتقديرميمة البحث فميـ منى جزيؿ الشكر  ما قدمكه لي مف عكف سٌيؿ لي باسمو كلقبو عمى

 .ىذا العمؿ إتماـفي  ليمساعدتيـ لكزمبلئي بجزيؿ الشكر  إخكتي إلىكما أتقدـ 
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د. عايدة  كالمناقش الخارجي د. ختاـ السحار،  المناقش الداخمي إلىكما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ 
        . صالح

سيـ بقميؿ أأك  لي معركفان إكؿ مف أسدل  خيران  كأخيرا أسأؿ ا سبحانو كتعالى أف يجزل
، ا كؿ الخير ىـىذا العمؿ فأكرر شكرم كدعائي ليـ فيك أقؿ ما أستطيع تقديمو فجزا إتماـفي 

كما أسأؿ ا أف يككف ىذا العمؿ خالصا ، أف يجعؿ ذلؾ في ميزاف حسنات الجميعكأسأؿ ا 
خكتيمف العمـ النافع في خدمة كطني كيجعمو ، لكجيو تعالى كما كاف فيو مف ، مف أبناء شعبي كا 

ا عمى سيدنا محمد معممنا  ىمصك ، كما كاف فيو مف خطأ فمف الشيطاف كنفسي، صكاب فمف ا
"الميـ انفعني بما عممتني كعممني ما ينفعني كزدني ، كثيران  لو كصحبو كسمـ تسميمان آكعمى ، كىادينا
 ."عممان 

 الباحثة
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 ممخص الدراسة بالمغة العربية
في تنمية  فاعمية برنامج الدعـ النفسي االجتماعي المبني عمى المدارس األساسيةمدل 

 .بنائية المعب كالثقة بالنفس كالتسامح

في تنمية النفسي االجتماعي  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل فاعمية برنامج الدعـ
، غزةقطاع في محافظات  األساسيمرحمة التعميـ  لالتسامح لدك  بالنفس كؿ مف المعب كالثقة بنائية
كما ، كالتسامح، بالنفس في درجة الثقة اإلناثالفرؽ بيف الذككر ك  ىالتعرؼ عمإلى  ىدفتكما 
تأثير البرنامج لتنمية مفيكـ كؿ مف المعب كالثقة  يةاستمرار  لمد عمى أيضان إلى التعرؼ ىدفت

قامت الباحثة  ؼاألىداىذه كلتحقيؽ ، ةقطاع غز  في محافظات األساسيالتعميـ  ل طمبةكالتسامح لد
مف طمبة الصؼ الخامس كالسادس األساسي  كطالبة ان ( طالب555باختيار عينة لمدراسة تككنت مف )
 .2502-2502في محافظات غزة لمعاـ الدراسي 

حيث استخدمت الباحثة استمارة لقياس كاستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج التجريبي 
  :لى النتائج التاليةإتكصمت الدراسة  كبطاقة المبلحظة ك ،مستكل الثقة بالنفس كالتسامح

  درجات المجمكعة التجريبية قبؿ كبعد  اتداللة إحصائية بيف متكسطكجكد فركؽ ذات
  .لصالح المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم، تطبيؽ البرنامج

 كلقد كانت الفركؽ لصالح اإلناث، كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس.  
 ةكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المنطقة التعميمي.  
  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية بيف التطبيؽ

  .البعدم كالتتبعي
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Abstract 

The effectiveness of psychosocial support program based on the 

basic schools in the development of structural play and self-confidence and 

tolerance. 

The study aimed to identify the effectiveness of the social supporting 

programme Development constructivism both play and self-confidence and 

tolerance to the stage of basic education in the Gaza Strip also aimed to 

identify the difference between males and females in the degree of self-

confidence and tolerance also aimed to identify the sustainability impact of 

the program for the development of the concept of play, confidence and 

tolerance among the students of basic education in the Gaza Strip, and to 

achieve objectives study, the researcher selected sample of the study 

consisted of (550)students from fifth grade students and sixth primary in 

the Gaza Strip for the school from 2012 to 2013 were excluded number 

(105) form into a number of sample that entered statistically significant 

(441) students. 

The researcher used the form to measure the level of self-confidence 

and tolerance the study found the following results. 

- The presence of statistically significant differences between the 

average scores of the experimental group before and after the 

application of the program and have been differences in favor of the 

experimental group in the post. 

- The presence of statistically significant differences due to the 

variable sex and have been differences in favor of females. 

- The presence of statistically significant differences due to the 

variable region of education. 

- The lack of statistically significant differences between the average 

scores of the experimental group between after and the follow up 

implementation 
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 :مقدمة

 ىتقكـ الكاحدة منيا عم، كمتداخمة، بمراحؿ متتالية تمر عممية النمك الطبيعي عند الطفؿ
كتكجيو ، مة في تككيف شخصيتويممف حياة الفرد تعد فترة حاسمة ك  ىفالسنكات األكل، األخرل
كالدكر البارز ألساليب التنشئة المختمفة كالتعامبلت  األكبرففي مرحمة الطفكلة يظير األثر ، سمككو

كفي بنائو ، يتعرض ليا الطفؿ في تككيف سماتو الشخصية التي األخبلقيةاالجتماعية كالمعايير 
 .(222 :2552، التفكؽ كالنجاح )منسي ىكمفيكمو لذاتو كقدرتو عم، النفسي

رعاية  إلىألنيا تحتاج ، اإلنساففي حياة  العمرية كتعتبر مرحمة الطفكلة مف أىـ المراحؿ
كمع تعقيدات الحياة اليكمية ، األخرلمف األمراض كالمعكقات  يان خال سميمان  ينمك نمكان  ىحت، خاصة

مف بذؿ المزيد  مدارسأـ  مربيفأـ  كانكا أسران أ القائميف بالطفكلة سكاءه  ىعم كالصعكبات كاف الزمان 
ذا ما ، صانعة المستقبؿ ىيفالطفكلة ، مف الجيكد المضنية لتكفير الحياة الكريمة ليؤالء األطفاؿ كا 

ألفراده في  مطمئنان  مستقببلن  كفرنا ليا كؿ ما يمكنيا مف تحمؿ المسئكلية كالقيادة بنجاح ضمنان 
كقيمو كعاداتو ، جتمعمعافيف في صحتيـ النفسية في ظؿ النظـ القائمة في الم، تككينيـ

 .(7 :2550، كتقاليده)عبد المعطي

حيث ، كخاصة الصفكؼ العميا، كتشكؿ مرحمة الطفكلة المتأخرة مرحمة التعميـ األساسي
أنيا مف أبرز معالـ سياسة  ىفيؤكد عم، ( عف مرحمة التعميـ األساسي205 :2552، زىرافث)تحد

أف الرعاية التربكية لمطبلب في مرحمة التعميـ  (2002،كما اعتبر)زىرافتطكير كتحديث التعميـ 
كتتضمف الرعاية التربكية مختمؼ األنشطة التربكية ، ركف أساسي في العممية التعميمية ىياألساسي 

حيث ، كتكفير التغذية كاإلرشاد النفسي، كالنفسية كاالجتماعية كالدينية كالكطنية كالرياضية كالفنية
، لما يحدث فييا مف تغيرات جسيمة عديدة، يمة كحرجة كخطيرةمتعتبر مرحمة التعميـ األساسي 

مف خبلؿ  ةالباحث ىسعتك ، يترتب عمييا تغيرات نفسية كمزاجية كاضطرابات سمككية كاجتماعية
 ةلباحثا تقدـحيث ، ألىميتيا نظران ، العميا األساسيةالمرحمة  تعزيز بعض المفاىيـ في ىلإ ادراستي
  .لخدمة تمؾ الفئة كبرنامج داعـ ليـ ان نيجمم ان برنامج

تتككف المبلمح الشخصية  حيث، كتعتبر مرحمة الطفكلة المتأخرة مرحمة مف مراحؿ النمك
أساس الخبرات  ىعدكانية عم ـسمبية منسحبة أ ـأ إيجابيةأكانت  مرحمة سكاءه ىذه اللؤلطفاؿ في 

في ىذه المرحمة يتسع إنو حيث ، مف أىـ المراحؿ العمرية كأخطرىا تعتبر حيث، بيايمركف  التي
، كالفنية، كالحركية، كيبدأ في اكتساب العديد مف الميارات في جميع النكاحي المعرفية، عالـ الطفؿ
 األسرة كيحاكؿ دائمان  ؽرتبط بصداقات مع زمبلئو خارج نطايإنو و االجتماعية حيث تكيبدأ حيا
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كيستطيع أف يستخدـ جميع كسائؿ التعبير ، المجتمعالتكيؼ مع  ىاستقبلليتو كقدرتو عم ىالتأكيد عم
 .كيككف أكثر مركنة، المفردات المغكيةلديو كخبلؿ تمؾ المرحمة تنمك ، التخيمي

 (75 :2552، )قنديؿ 

حيث يكد األطفاؿ الحصكؿ  نجاز(أزمة الكفاءة كاإلما يسمي ) حمةتمؾ المر  ىكلقد أطمؽ عم
ف مسئ، ما شيءالتقدير مف خبلؿ عمؿ  ىعم ، كلية المعمميف ىي تييئة خبرات النجاح لكؿ طفؿكا 

التفكير في نفسو كفرد متميز ليس لديو أفكار كاضحة محددة عف قدراتو كنكاحي  إلىكيميؿ الطفؿ 
  .(222 :2552، )الريماكمقصكرىا 

حاصدة المختمفة،  الطكارئ كالنزاعات كحاالتتكثر المعاناة البشرية حينما تحؿ الككارث 
حيث تمقي بعبء عاطفي كاجتماعي كنفسي ، كمدمرة البيكت كسبؿ العيشمبلييف البشر، أركاح 
أك ، أك مقدمي الرعاية أك باالنفصاؿ عنيـ، لتسببيا بكفاة األىؿ األطفاؿ كأسرىـ نظران  ىثقيؿ عم
كمف ىجمات ، ماط الحياة كدالالتيا الطبيعيةلما يترتب عمييا مف تشكيش ألن ككذلؾ نظران ، بفقدانيـ

يذاء كتدمير لمنازؿ ، كيتيدد األمف، كيضطرب نمك األطفاؿ في أكضاع كيذه، كخراب اقتصادم، كا 
كتكلد النزاعات المسمحة ، كما يتقكض الشعكر باألمؿ في المستقبؿ، كتتزعزع الثقة في البشرية

، كالمتأثريف بيا، المعاناة النفسية كاالجتماعية لمسكافمف  ىائبلن  تشيده فمسطيف قدران  الذمكاالحتبلؿ 
تقكيض  ىعم بيد أنيا قادرة أيضان ، القصير ى المدلكقد تككف أثارىا النفسية كاالجتماعية بميغة عم

مف شأف ىذه أنو  ، كماالطكيؿعمى المدل النفسي لمسكاف المتأثريف بيا  كالرفاهالصحة العقمية 
 ىكأف تتمخض عف طيؼ ىائؿ مف المشاكؿ عم، كالتنمية اإلنسافكؽ أف تيدـ السبلـ كحق اآلثار
النزاع حماية الصحة العقمية  حاالتاألكلكيات في  فإف إحدللذا، ، الطفؿ كاألسرة كالمجتمع كلمست

كالنيكض بيـ، فعمى مدل النزاع الدائر ببل ، كخاصة األطفاؿ، كالرفاه النفسي كاالجتماعي لمسكاف
األطفاؿ لمضغكط كالعنؼ ب تعرض أغمعمى قطاع غزة،  سة أعكاـتكقؼ منذ أكثر مف خم

البيكت، كاإلغبلقات، كحظر  كالقصؼ كىدـفقداف أفراد مف األسرة، كاالعتقاؿ،  نتيجةالمتكاصؿ، 
في حيف ، كممارسة التماريف كالتفاعؿ مع أقرانيـب، فتقد األطفاؿ فرصة المعي لذلؾ التجكاؿ كنتيجة

كاالىتماـ  إسعادهبذؿ الجيكد مف أجؿ  إلىالبشرية  ىتسع التيمف أىـ مقكمات الحياة  الطفؿيعتبر 
 بو.

لما ، ىذه المرحمة بالذاتأطفاؿ  ىأىمية ىذه الدراسة في أنيا تمقي الضكء عم ةالباحث لكتر 
ألنيا مرحمة ميمشة مف قبؿ الكالديف ك ، النفسية كاالجتماعية تكبلطفاؿ مف المشىؤالء األو ييعان

كسيؿ التأثر بما ، سيؿ التشكيؿ ان رقيق ان الطفؿ كائنحيث يعتبر ، المجاؿ كالمؤسسات العاممة في ذات
ا إلى الطريؽ الصحيح إمٌ ، كبيرة في تنشئة الطفؿ كتكجييو كمف ىنا تككف المسؤكلية، يدكر حكلو
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ما أف ينشأ، النفسية تكبلبعيدان عف االضطرابات كالمش فينشأ شابان عمى نيج سميـ مميئان بالعقد  كا 
 .يتؤدم بو إلى الجنكح أك المرض النفس النفسية التي

كأقكل ، كىي الممثمة األكلى لمثقافة، كتعتبر األسرة أىـ عكامؿ التنشئة االجتماعية
كىي التي تسيـ بالقدر األكبر في اإلشراؼ عمى النمك االجتماعي ، في سمكؾ الفرد الجماعات تأثيران 

فيي المدرسة االجتماعية األكلى لمطفؿ كىي العامؿ ، كتكجو سمككو، كتككيف شخصيتو، لمطفؿ
  .(02 :2552، زىرافصبغ سمكؾ الطفؿ بصبغة اجتماعية )األكؿ في 

فيي مسئكلة عف ، االتصاؿ كالتكاصؿ مع المحيط الخارجيكما تكسب األسرة الطفؿ 
 .يتفاعؿ بيا مع المحيط الخارجي التيالطفؿ السمات كالخصائص االجتماعية  إكساب

كاألطفاؿ ، ما مف شؾ في أف الدعـ النفسي المبكر كالمبلئـ يساعد الكبار بصفة عامةك 
اتخاذ القرارات السميمة  ىكيساعدىـ عم، بشكؿ أفضؿ تكبلالمش ىبصفة خاصة في التغمب عم

 .(22 :2552، )بمسـ كالمبلئمة

بدمج الدعـ النفسي ضمف  اإلنسانيةالغكث  ككالة( بدأت 2555بداية عاـ ) معإنو حيث 
السيما بعد التعرض لمصدمات االنفعالية التي تأتي في الغالب بعد ، الخدمات التي تقدميا لمشعكب
 .(24 :2500، الصراعات كالككارث )أبك دؼ

تعتني بالفئات العمرية  التيأف برامج الدعـ النفسي متعددة في المؤسسات  ةالباحث لكتر 
كزيارة بعض ، بعض البرامج الداعمة ىعم االطبلعكمف خبلؿ ، المختمفة كخاصة األطفاؿ

، حسب عمـ الباحثة ىذه البرامج ىلـ يكف ىناؾ دراسات طبقت عم، المؤسسات العاممة مع األطفاؿ
 ىبرنامج الدعـ النفسي المبني عم ىكمف ىنا تأتي أىمية ىذه الدراسة في أنيا تمقي الضكء عم

 ( Children Affected By Armed Conflict)(CABAC)كىك اختصار  المدارس )كاباؾ(
مف المؤسسات العاممة مع كالذم يتـ تنفيذه في عدد ، ف بالنزاع المسمحك كيعني األطفاؿ المتأثر 

كجاءت ، الخ.......كلبنافكمف تمؾ المناطؽ سكريا ، في مناطؽ النزاع المسمح أينما كجد األطفاؿ
كمف تمؾ ، عند األطفاؿ كخاصة مرحمة الطفكلة المتأخرة اإليجابيةالدراسة لتعزيز بعض المفاىيـ 

حيث يعتبر اتصاؿ الطفؿ  .التسامحك ، الثقة بالنفس، أسس منيجية ىالمفاىيـ المعب المبني عم
غيره مف العكامؿ الميمة في استكشاؼ الطفؿ لمعالـ  أكك الشارع أفي المدرسة  باآلخريف سكاءه 

 .د مف فرص االتصاؿ االجتماعي لديوكيزي، كتنمية مياراتو االجتماعية، المحيط بو

 (7 :2555، المبابيدم)



 
   

5 

المعب يسيـ في تنمية الثقة بالنفس لدل األطفاؿ مف خبلؿ تعزيز ركح المشاركة  إف
 التي تمعبمف متغيرات الشخصية  ان تعتبر الثقة بالنفس متغير حيث ، كالتعاكف مع الكسط المحيط بو

مف ، كالتكيؼ مع خبراتيا الجديدة، مكاجية تحديات الحياة ىال يستياف بو في مساعدة الفرد عم دكران 
فصاح عف ، تعبير عف الذاتالك ، اتخاذ القرارات ىالثقة بالنفس مف قدرة عم إليوخبلؿ ما تؤدم  كا 

 .كلكنو يكتسبيا مف خبلؿ عمميات التنشئة االجتماعية، بيا مزكدان  اإلنسافكال يكلد ، الرأم

أىمية برنامج األنشطة التركيحية الحركية  (2555، عبد الفتاح) كقد أكضحت نتائج دراسة
أطفاؿ مؤسسات الرعاية  لالخجؿ لدب الشعكر كخفض، المقترح في تنمية الميارات االجتماعية

 .(092 :2555، محمدعبد الفتاح ك ) األكلية في مرحمة الطفكلة المتأخرة

كأف ، بالثقة ىك حجر الزاكية في بناء الشخصية السكية اإلحساس)اريكسكف( أف  لكما ير 
يجعمو يثؽ بالعالـ ، بيقيف داخمي إحساسان كفي العالـ مف حكلو يمتمئ ، نفسوبالطفؿ الذم يثؽ 

 .(027 :2555، كأف الناس مكثكؽ بيـ )عيد، لؤلمف االجتماعي باعتباره مصدران 

كيعتبر ، كتعززىا لديو، أف الثقة بالنفس تبرز التسامح في شخصية الطفؿ ةالباحث لتر ك 
الكثير مف األسر  ىالذم تسع، مفيكـ التسامح مف المفاىيـ النفسية الميمة في حياة الطفؿ

 .تأسيسو كالعمؿ عميو إلىكدكائر المجتمع  كالمؤسسات

تعتمد في مؤتمرىا إلى أف ـ )اليكنسكك( يعمتكلقد بادرت منظمة األمـ المتحدة لمتربية كال
 إعبلف (0995)العاـ في دكرتو الثامنة كالعشريف في السادس عشر مف تشريف الثاني نكفمبر لمعاـ 

  .لمتسامح عالميان  مف كؿ عاـ يكمان  نكفمبركتتخذ السادس عشر مف ، المبادئ بشأف التسامح

 (22 :0992، )اليكنسكك

 إلىكيحتاج ، ضعيؼ مفيـك الثقة بالنفس كالتسامح في ىذه المرحمة فالباحثة أ لر تلذلؾ 
المرحمة االبتدائية العميا  ىأىمية ىذه الدراسة مف خبلؿ ىذا الدليؿ المطبؽ عمكترجع ، تعزيز

عطائيـلمساعدتيـ في التعبير عف مشاعرىـ  الثقة  تنميةالمساحة كالشرعية الكافية مف أجؿ  كا 
مف دليؿ الدعـ النفسي االجتماعي المبني ، كالتسامح لدييـ مف خبلؿ سمسمة مف الجمسات الممنيجة

 .األساسيةالمدارس ى عم

 :االدراسة وتساؤالتيمشكمة 

 مراحؿ النمكلمساقات عدة في الجامعية  اكدراستي طبلعياامف خبلؿ  ةالباحث تالحظلقد 
 تالحظ ككذلؾ، كاالجتماعية كاالنفعالية، كاالضطرابات السمككية، االجتماعية العديد مف الظكاىر

مؤسسات في طفاؿ األأك ، األساسيفي مرحمة التعميـ  لدل الطمبةالمشكبلت السمككية بعض 
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 األحمرجمعية اليبلؿ " في ةنفسي ةعمؿ الباحثة أخصائيخبلؿ  ذلؾ مفك ، المجتمع المحمي
قد شغمت تمؾ االضطرابات السمككية كاالنفعالية كاالجتماعية كل "الفمسطيني دائرة الصحة النفسية

ة كمف خبلؿ المدرسكداخميا  المدرسة ؿ خارجاطفألسمككيات ا تعكسككنيا  ةاىتماـ الباحث
، كسط المحيط بوحيث تعيؽ مف تكاصؿ الطفؿ مع ال، كمدرسييـ كزمبلئيـآبائيـ معامبلتيـ مع ك 

، جراء تمؾ االضطرابات السمككيةالتسامح ى قدرة عمالكعدـ ، كيصبح لديو فقداف الثقة بالنفس
 فالدراسة ممشكمة  لمتعرؼ عمى إرشاديان  برنامجان  ةالباحث استخدمتحيث ، كاالجتماعية كاالنفعالية

 :خبلؿ التساؤؿ الرئيس التالي

في تنمية  األساسيةفاعمية برنامج الدعـ النفسي االجتماعي المبني عمى المدارس  لما مد
 ؟بالنفس كالتسامح الثقةالمعب ك بنائية 

 -:التالية الفرعية لتساؤالتاالرئيس تساؤؿ يتفرع مف الو 

تطبيؽ  كبعد العينة قبؿفراد أمتكسطات درجات  إحصائية بيفىؿ يكجد فركؽ ذات داللة  .1
 ؟ البرنامج المقترح

 ؟كبعده تطبيؽ البرنامج قبؿ اإلناثبيف الذككر ك  إحصائيةىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  .2
بالنفس  مستكيات الثقة فيبيف محافظات غزة  إحصائيةىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة  .3

 ؟كالتسامح
في مستكل الثقة العينة بيف متكسطات درجات أفراد  إحصائيةىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  .4

 و؟كبعد شير مف تطبيق، بعد تطبيؽ البرنامج مباشرةبالنفس كالتسامح 

 :أىداؼ الدراسة

 بالنفس كؿ مف المعب كالثقة بنائيةفاعمية البرنامج المقترح في تنمية  لالتعرؼ عمى مد .1
 .غزةقطاع في محافظات  األساسيمرحمة التعميـ  للتسامح لدكا

  .الفردية في درجة الثقة بالنفس كالتسامح لدل الذككر كاإلناثالكشؼ عف الفركؽ  .2
 .غزةقطاع بمحافظات  أفراد العينة لالتسامح لدك  بالنفس درجة الثقة ىالتعرؼ عم .3
أفراد ل كالتسامح لدبالنفس  الثقة  مستكلاستمرار تأثير البرنامج لتنمية  لمد ىالتعرؼ عم .4

 بعد مركر شير مف تطبيؽ البرنامج .  ةقطاع غز في محافظات العينة 

 :أىمية الدراسة

بالنفس المعب كالثقة  بنائيةاستخداـ البرنامج لرفع  فيالعامميف بحقؿ الصحة النفسية  فيدتقد  .1
 .كالتسامح
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االجتماعية ك ، االضطرابات السمككية بعضفي التخفيؼ مف  األساسيمساعدة طمبة التعميـ  .2
 .البرنامج المقترحمف خبلؿ تطبيؽ ، االنفعاليةك 
 .كتحسينيا لتحقيؽ نتائج تربكية أفضؿ، بيف الطفؿ كالمدرسة تطكير العبلقة  .3
عف ككنو  كيمارس حياتو كطفؿ بعيدان ، مكاف يعبر فيو عف رأيو إيجادمساعدة الطفؿ في  .4

 .أك يشاىدىا في حياتو اليكمية، ضحية الممارسات العنيفة التي يتعرض ليا
التعميـ األساسي في  طمبةل كالتسامح لد بالنفس المعب كالثقة بنائيةيساعد في تنمية  .5

 .غزةمحافظات 
لمتعامؿ مع ىذه  حيث ال يكجد دليؿ معدٌ ، تتناكؿ فئة أكد عمييا العديد مف العمماء كالباحثيف .6

 .حسب عمـ الباحثةالفئة 
كمؤسسات المجتمع المحمي ، فيد المرشديف كاألخصائييف العامميف في المدارستقد  .7

 ، الميتميف بالعمؿ مع تمؾ الفئة
رشادىـ حكؿ  .8 لمكصكؿ ، ـكالتعامؿ معي ـيئمشاعر أبنايفية فيـ كمساعدة أكلياء األمكر كا 

 .ـ الثقة بالنفسك مفي إلى

 :الدراسةمصطمحات 

 :الفاعمية

 كبمكغ األىداؼ كتحقيؽ النتائج المرجكةالتأثير  ىالقدرة عم ىي. 

 .(42 :0999،الجمؿك  )المقاني

 كتزداد الكفاءة أك ، لمعايير محددة مسبقان  القدرة عمى تحقيؽ النتيجة المقصكدة طبقان  ىي
 .(22 :0942، ) بدكم كمما أمكف تحقيؽ النتيجة كامبلن  ةالفاعمي

 قدرة الفئة عمى تحقيؽ النتائج المقصكدة مف " ، بأنيا ان الفاعمية إجرائي ةكتعرؼ الباحث
 البرنامج المقترح". 

 :البرنامج

  ىك مخطط في ضكء أسس عممية لتقديـ الخدمات المباشرة كغير المباشرة زىراف بأنو "عرفو
 .(229 :0942، )زىراف "كجماعيان  فرديان 

 " كما يتطمبو ذلؾ ، لعممية التخطيط لخطة صممت سمفان  ةالتنفيذيالخطكط عرفو شرؼ بأنو
مكاناتكطرؽ تنفيذ ، مف جدكؿ زمنيٌ   .(05 :0994، تحقؽ ىذه الخطة )شرؼ كا 
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  مجمكعة مف األنشطة كالخبرات المقدمة مف قبؿ  :وبأن إجرائيان البرنامج  ةالباحث تعرؼك
الباحثة كالمخطط ليا بناءا عمى أسس عممية مقدمة لعينة مف طمبة المدارس األساسية 

 بأساليب ارشادية مثؿ )النقاش ، الحكار ....الخ (. 

 :الدعـ النفسي االجتماعي

يحتاجيا  التيعممية تتضمف مجمكع الخدمات  أنو "ب( 2554)مركز غراس الثقافي  وعرف -
كعبلجية ىدفيا تحقيؽ قدر جيد مف التكافؽ ، مف خبلؿ برامج كقائية نمائية، كاألسرةالطفؿ 
 .كدافعيتيـ في مختمؼ المجاالت إنتاجيتيـكزيادة كرفع ، كاألسرةكاالجتماعي لمطفؿ ، النفسي

(http://www.ghirass.org/ar/?page_id=67) 
ف مف قدرة الفرد عمى التعامؿ مع الظركؼ غير نشاط يحسٌ  أم عرفو االتحاد الدكلي بأنو " -

 :2552، )االتحاد الدكليعمى درجات عالية مف التكتر تنطكمكالتي ، العادية لمحدث الحرج
2). 

أسس نفسية  ىتقديـ المساعدة عم: بأنو إجرائيان الدعـ النفسي االجتماعي  ةالباحث تعرؼك  -
حماية  إلىتيدؼ ، أف ىناؾ عكامؿ نفسية اجتماعية مسئكلة عف سبلمة األفراد أم، اجتماعية

 .كمعالجة االضطرابات لمكصكؿ لمصحة النفسية، أك الكقاية، السبلمة النفسية كاالجتماعية

 :التعميـ األساسيطمبة 

كتنقسـ ، مدتيا عشر سنكات األخرلىي قاعدة التعميـ األساسي التي تقكـ عمييا مراحؿ التعميـ  -
نياية الصؼ السادس  ىالصؼ األكؿ حت الدنيا كتبدأ مف األساسيمرحمة التعميـ  إلي

 نياية الصؼ العاشر ىكتبدأ مف الصؼ السابع حت، األساسي العميا التعميـ كمرحمة، األساسي
 .األساسي

 (9 :0995، لتربكم كزارة التربية كالتعميـاإلحصائي ا )الكتاب

 :المعب

يقكـ بو األطفاؿ مف أجؿ ، أك غير مكجو، نشاط مكجو :المعب بأنو (Good)عرؼ جكد  -
كيمتاز بالسرعة كالخفة ، ذىنيةكيستغؿ طاقة الجسـ الحركية كال، تحقيؽ المتعة كالتسمية

 .(7 :0994، مبابيدم)ال
 تراثكتأكيد ، في تككيف شخصية الفرد رئيسيان  أنو نشاط سمككي يؤدم دكران  ىعرؼ المعب عم -

 .كيشكؿ بالنسبة لؤلطفاؿ لكنا مسيطرا مف ألكاف نشاطيـ اليكمي، الجماعة
 (0 :2505، )عبد المطيؼ
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بيدؼ التسمية ، مجمكعة مف األنشطة يقكـ بيا الطمبة :بأنو كتعرؼ الباحثة المعب إجرائيان 
ليا دكر في تككيف شخصية  كالتيكتنمية الميارات كالتنفيس عف االنفعاالت كالتعبير عف المشاعر 

  الفرد مف جميع النكاحي ) النفسية ، العقمية ، االجتماعية ، الكجدانية (. 

 :بالنفسالثقة 

، كالظركؼ المختمفةصعاب مكاجية ال ىسمة شخصية يشعر معيا الفرد بالكفاءة كالقدرة عم -
مف  إيجابيمزج  ىكى، كقدراتو لتحقيؽ أىدافو المرجكة إمكاناتوأقصي ما تنتجو لو  مستخدمان 

 إلىكالكصكؿ بالفرد ، تشجيع النمك النفسي السكم ىيعمؿ عم الذمالفكر كالشعكر كالسمكؾ 
 .كالتكيؼ النفسي كاالجتماعي ، المطمكب مف الصحة النفسية لالمستك 

 .(27 :0992، )قكاسمة                                                                   

دراكو تقبؿ ، تجاه المثيرات التي تكاجيوعمى أف يستجيب استجابات تكافقية قدرة الفرد  - كا 
 .(50 :2550، كتقبمو لذاتو بدرجة مرتفعة )العنزم، اآلخريف لو

كاتخاذ ، أنفسيـعمى االعتماد عمى  الطمبةبأنيا قدرة  :إجرائيان تعرؼ الباحثة الثقة بالنفس  -
 .بالعزيمة ـكتمتعي اتالقرار 

 :التسامح

كألشكاؿ التعبير كلمصفات ، االحتراـ كالقبكؿ كالتقدير لمتنكع الثرم لثقافات عالمنا يعني -
كيتعزز ىذا التسامح بالمعرفة كاالنفتاح كاالتصاؿ كحرية الفكر كالضمير ، لدينا اإلنسانية
نما ىك ، فحسب أخبلقيان  كىك ليس كاجبان ، كأنو الكئاـ في سياؽ االختبلؼ، كالمعتقد كاجب كا 

السبلـ محؿ ثقافة الحرب  ثقافةكالتسامح ىك الفضيمة التي تيسر ، سياسي كقانكني أيضان 
 .(Undap ،0995 )منظمة اليكنسكك

بأم حاؿ مف  ىكلكنو ال يعن، أف يتـ التعامؿ معو ينبغي الذمالخيار السميـ بأنو  عرؼ -
نما يعن، أك الخضكع لمبدأ المساكمة كالتنازؿ، األحكاؿ التنازؿ عف المعتقد القبكؿ  ىكا 

بصرؼ النظر عف أفكاره كقناعاتو ، أساس العدالة كالمساكاة ىكالتعامؿ معو عم، باآلخر
 .(4 :2552، )محفكظ األخرل

بأنو السمكؾ المعبر عف امتثاؿ الطمبة في التعميـ األساسي  :إجرائيان التسامح  ةعرؼ الباحثتك  -
خاءمف صفح ، كالدينية كاالجتماعية ةاإلنسانية كاألخبلقيلمنظكمة القيـ  ، اآلخركقبكؿ  كا 
 .تشيع المحبة كاألمف كالسمـ في المجتمع التيكغيرىا مف القيـ ، كأدب الحكار
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 :محافظات غزة

كمع قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية  2كـ (252)كتبمغ مساحتيا، "جزء مف السيؿ الساحمي ىي -
محافظة ، محافظة غزة، محافظة الشماؿ :خمس محافظات ىإل إداريان تـ تقسيـ قطاع غزة 

 .محافظة رفح(، محافظة خاف يكنس، الكسطي

 .(0997، )كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي                                                  

 :حدود الدراسة

 ىالدراسة عمحيث تقتصر ، لدراسةايعتبر قطاع غزة الحد المكاني ليذه  :الحد المكاني 
 .طمبة صفي الخامس كالسادس في المدارس الحككمية في محافظات غزة

 2502شير يكنيك  ىحت 2502 ينايرالعمؿ في الدراسة مف بداية شير  بدأ :الحد الزماني. 
 صفي الخامس كالسادس مف مرحمة التعميـ  طمبة عمىالدراسة  أجريت :الحد البشري

 .( عامان 02-05تتراكح أعمارىـ ما بيف ) التياألساسي في محافظات غزة 
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 الفصل الثانً
 ريــار النظــاإلط

 

  ويحتوى عمىالدعـ النفسي االجتماعي  :األوؿالمبحث: 

السمات ، عناصر التدخؿ، أسسو، أىدافو، مناىجو، عبلقتو بالصحة النفسية، أنكاعو، مفيكمو)
 واستراتيجيات، االحتياجات األساسية لؤلطفاؿ كأثارىا، الشخصية لمقدمي خدمة الدعـ النفسي

 .في مرحمة الطفكلة المتأخرة(

 المدارس األساسية )الطفولة المتأخرة( :المبحث الثاني. 

 خصائصيا(.، مة لمرحمة الطفكلة المتأخرةاالمميزات الع، مظاىرىا، تعريفيا)

 مؤشرات البرنامج وتتمثؿ في كؿ مف :المبحث الثالػث: 
 .المعببنائية  -أ 
 .سػػػالثقة بالنف -ب 
 .امحػػػالتس -ج 

 البرنامج المستخدـ في الدراسة المبحث الرابع: 

المبلمح ، البرنامج لمحتك ، أىدافو، أىميتو، )التعريؼ بالبرنامج مراحؿ تصميـ البرنامج -أ
 .الرئيسية لمبرنامج (

 .أسس نجاح البرنامج -ب

 تعقيب عاـ عمى اإلطار النظري.  
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 املبحث األول
 الدعه النفسي االجتناعي

 

 مفيـو الدعـ النفسي االجتماعي 
 أنواع الدعـ النفسي االجتماعي 
 عالقة الدعـ النفسي االجتماعي بالصحة النفسية 
 تعريؼ الصحة النفسية 
 معايير ومظاىر الصحة النفسية 
 العوامؿ المؤثرة في الصحة النفسية 
 مناىج الدعـ النفسي االجتماعي 
  الدعـ النفسي االجتماعيأىداؼ 
 عناصر التدخؿ النفسي االجتماعي المفيد 
 السمات الشخصية لمقدمي خدمات الدعـ النفسي االجتماعي 
 االحتياجات النفسية واالجتماعية لألطفاؿ وأثرىا عمى برامج الدعـ النفسي االجتماعي 
 مصادر الدعـ النفسي االجتماعي لألطفاؿ 
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 المبحث األوؿ
 جتماعيالنفسي االالدعـ 

(PSYCHOSOCIAL-SUPPORT) 

  :مقدمة

 تكبلالمش ىما مف شؾ في أف الدعـ النفسي المبكر كالمبلئـ يساعد الناس في التغمب عمك 
 .(22 :2552، اتخاذ القرارات السميمة كالمبلئمة )بمسـ ىبشكؿ يساعدىـ عم

 ةكاإلنساف الفمسطيني بكجو خاص يعيش كينفرد بأكضاع نفسي اإلنساف بكجو عاـ،حيث اف 
متردية، كأزمات متبلحقة عمى مدار عقكد خمت، أثرت عمى تفاصيؿ حياتو، كعمى سمككو كأنماط 

إف لؤلحداث الحرجة  ثتفكيره، كىك ما يزيد مف حاجتو إلى برامج الدعـ النفسي االجتماعي، حي
أثاران اجتماعية كنفسية سمبية، فيي غالبان ما تقمؿ مف قدرة الناس عمى  (ة)كالككارث الطبيعية البشري

مكاصمة حياتيـ، كغالبان ما تجاىمت الطرؽ التقميدية التعامؿ مع ىذه األحداث الحرجة، كالتأثير 
النفسي لؤلزمات عمى الناس المتضرريف بكجو عاـ، كعمى األطفاؿ بكجو خاص، حيث إف األساس 

دعـ النفسي االجتماعي ىك تعزيز قكة العطاء اإلنساني حيث إف ىناؾ اليـك الذم يقكـ عميو ال
ازديادان في الطمب لتمقي خدمات الدعـ النفسي االجتماعي مف جميع فئات المجتمع المحمي بدكف 

 استثناء، بما في ذلؾ تقديـ يد العكف بكجو خصكص لفئة األطفاؿ.

  :مفيـو الدعـ النفسي االجتماعي

 .هاأسنده لئبل يميؿ أك أعانو كقك  الشيءالدعـ في المغة مف دعـ  :المغوي ـيو المف :أوالً 

 (202 :0942، نقكال) 

 يسمى مسندان  إليوكما يستند ، فيك سند شيئان  إليوأسندت  شيءككؿ ، اإلسنادكالسند مف 
 .عاضدتو ككاتفتو إذاكساندت الرجؿ مساندة ، كجمعو المساند، كسندان 

 (0275 :0999، )ابف منظكر

 .كالمعاضدة اإلعانةكترل الباحثة مف خبلؿ ما سبؽ عف المفيـك المغكم لمدعـ أنو يعني 
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 :صطالحاً ا ايتعريف :ثالثاً 

النمط المرغكب مف السمكؾ االجتماعي الذم يسكد بيف أفراد  :بأنوأبرىاـ ككىيف  ويعرف -
العبلقات عكس طبيعة تلعممية  ان أكثر مف ككنو مظير ، المجتمع في مكقؼ معيف

 .(Braham cohen:2008-60) .االجتماعية
كساب ، المعارؼ كالميارات كالقدرات المؤىمة التخاذ القرارات إكساب :كما يعرؼ عمى أنو - كا 

كار المنكط بيا بكفاءة أداء األدى الخبرات الفعالة بيدؼ تحديد األكلكيات التي تعيف عم
 .(02 :2557، جبلؿكاقتدار )

كتكفير كؿ ، اىتماـ بمشاكؿ كاحتياجات األفراد كاألسر إبداء :أنوالنكحي ب يعرفوكما  -
ظيار االىتماـ كاالنتباه لكؿ ما يحتاجكف ، المتاحة ليـ في كؿ األكقات اإلمكانيات  إليوكا 

 .(002 :0999، )النكحي .ئيـ االجتماعياقدراتيـ كأد ايستعيدك  حتى
 كالدعـ النفسي اإلرشادالعاممكف في قسـ  فك ف كاالجتماعيك ف النفسيك األخصائي لكما ير  -

ىك عممية تتضمف  :( بأف مفيـك الدعـ النفسي كاالجتماعي2554)، بمركز غراس الثقافي
نمائية كعبلجية ، مجمكع الخدمات التي يحتاجيا الطفؿ كاألسرة مف خبلؿ برامج كقائية

كرفع إنتاجيتيـ ىدفيا تحقيؽ قدر جيد مف التكافؽ النفسي كاالجتماعي لمطفؿ كاألسرة كزيادة 
 .((http://www.ghirass.org/ar/?page_id=67كدافعيتيـ في مختمؼ المجاالت 

يؤثر حيث ، كالبعد االجتماعي لمفرد، العبلقة الديناميكية بيف البعد النفسي :أنوب يعرؼ -
ككذلؾ ، كيشمؿ البعد النفسي العمميات الداخمية كالنفسية كالفكرية، اآلخرعمى  اأحدىم

أما البعد االجتماعي فيشمؿ العبلقات كالشبكات األسرية كالقيـ ، كردكد الفعؿ، المشاعر
تتصدم  إجراءاتى إلكيشير الدعـ النفسي االجتماعي ، الممارسات الثقافيةك االجتماعية 

    .عمى حد سكاء لبلحتياجات النفسية االجتماعية لؤلفراد كاألسر كالمجتمعات المحمية

 (22 :2505، )شقير               

التعامؿ مع الظركؼ غير العادية  ف مف قدرة الفرد عمىأم نشاط يحسٌ  :يعرؼ عمى أنو -
 .كالتي تنطكم عمى درجات عالية مف التكتر، لمحدث الحرج

 .(25 :2552، )االتحاد الدكلي لجمعيات الصميب األحمر كاليبلؿ األحمر               

ىك أف يشعر  بأف الدعـ، الباحثة مف خبلؿ التعريفات السابقة لمدعـ النفسي االجتماعيل كتر 
كأف يعتبر نفسو فردان مف ، كالمساعدة مف المحيطيف بو، النفسي االجتماعي كالرفاهالفرد بالرعاية 

 كالذم أعد كتاب، كتتفؽ الباحثة مع تعريؼ المركز المرجعي لبلتحاد، شبكة اجتماعية داعمة
كقاـ بترجمتو )شقير، المشارؾ لمدعـ النفسي ترل الباحثة بأف الدعـ النفسي كما  (2505،
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مصطمح يدؿ عمى تقديـ المساعدة لمف يحتاجيا عمى أسس نفسية اجتماعية أم إف االجتماعي 
تيدؼ إلى حماية السبلمة النفسية ، فرادنفسية اجتماعية مسئكلة عف سبلمة األىناؾ عكامؿ 

 .كاالجتماعية أك الكقاية كمعالجة االضطرابات لمكصكؿ لمصحة النفسية

  :أنواع الدعـ النفسي االجتماعي

كالثغرات التي  العثراتكأداة لمكقاية مف تراكـ ، الدعـ عممية أساسية لتدعيـ مكاطف القكة
تبدك ألكؿ كىمة  لخر أ تعميماتغير مباشر في طريؽ  أساسيان  كالتي قد تككف عائقان ، تعترض الطفؿ

لكف كجييا الخفي قد ، مظيرىا معرفيا تحصيميان فالثغرات قد يككف ، عمى غير عبلقة مباشرة بيا
 .أك صحيان  أك اقتصاديان  أك نفسيان  يككف اجتماعيان 

 (0 :2559، االجتماعي كالمعرفي المنيجي)دليؿ الدعـ النفسي 

 (المعنوي) :الدعـ الوجداني -4
كالتشجيع كالرعاية ، كالتقبؿ كاأللفة، كالمحبة كالثقة، كاالىتماـ كالمكدة، التعاطؼ إظياركىك 

شعاره بقيمتو، لمفرد  .بدعـ الدؼء كالحناف أك بدعـ التقدير كيسمى أحيانان ، كا 
 ( المادي) :الدعـ الممموس -3

ا بالدعـ الفعاؿ، كىك تقديـ المساعدة المالية أك السمع أك الخدمات كىذا  .كيسمى أيضن
 .الشكؿ مف أشكاؿ الدعـ االجتماعي يشمؿ الطرؽ المادية المباشرة لمساعدة الناس بعضيـ البعض

 :الدعـ المعموماتي -4
النكع مف  كىذا، كىك تقديـ النصيحة كالتكجيو كاالقتراحات كالمعمكمات المفيدة لمشخص

 .يـتكبلشأنو أف يساعد اآلخريف في حؿ مش المعمكمات مف
 (طالمحي)الرفاؽ والوسط  :دعـ الرفقة -5

ا بدعـ االنتماء( كيمكف  كىذا النكع مف الدعـ ييشعر الفرد باالنتماء االجتماعي )كيسمى أيضن
 .مبلحظتو بكجكد األصحاب كاالنخراط في األنشطة االجتماعية المشتركة معيـ

(Uchino, B, 2004: 16-17) 

  :يىلمدعـ النفسي االجتماعي  ىأخر  اً ( أف ىناؾ أنواع4:96ويمز) ىوير 

  يعكد إلى الحكـ الشخصي فالدعـ المتكقع أما  :المتمقيالدعـ المتكقع كالدعـ
، المستفيد عمى ما سيكفره "أك كفره" مقدمك الدعـ مف مساعدة فاعمة عند الحاجة/لممستمـ
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يعكد إلى أفعاؿ أك الذم يسمى أيضا الدعـ الفعاؿ" فالمستىمىـ أك الدعـ المتمقى "أما الدعـ ك 
 .كتقدـ مف الداعميف عند الحاجة، طمأنةمثؿ نصيحة أك ، إجراءات داعمة محددة

 ا التكافؿ االجتماعي( حيث فالدعـ الييكمي )أما  :دعـ ىيكمي كدعـ كظيفي يسمى أيضن
كمثاؿ ذلؾ العبلقات االجتماعية أك عندما ، اجتماعيةيككف الفرد المدعكـ متصبلن بشبكة 

كعضكيتو في مختمؼ ، صداقاتو، يتكامؿ الفرد في شبكتو االجتماعية مثؿ عبلقاتو العائمية
ينظر إلى الكظيفة فالدعـ الكظيفي  أماك ، مما ييعزز التكافؿ االجتماعي، النكادم كالمنظمات

كقد تككف عاطفية آلية ، االجتماعية أف يقدمياالمحددة التي يمكف لمعضك في الشبكة 
  .معمكماتية أك مجمكعات داعمة كالمذككرة سابقنا

 ر األكث ىك يككفد ق" الداعـ الشخص كعي بغير يككفالدعـ  مف ا النكعذكى :الخفي الدعـ
 .Wills,T.A. (1985-61-82)) فائدةن 

ا تأثيرات كتفاعبلت  ىذه األنكاع المختمفة مف الدعـ االجتماعيأف حثة البا لكتر  ليا أيضن
فمثبلن الدعـ المتكقع يرتبط غالبنا بالكعي ، كعبلقاتو الشخصية، مختمفة عمى صحة الفرد كشخصيتو

 .كالتكامؿ االجتماعي المتمقيكال يحدث ىذا مع الدعـ ، األفضؿ لمصحة الذىنية

 
 (4شكؿ )

 (4 ::311، االجتماعي والمعرفي المنيجي)دليؿ الدعـ النفسي أنواع الدعـ النفسي االجتماعي 

  :عالقة الدعـ النفسي االجتماعي بالصحة النفسية

الدعم 
 (المعنوى)الوجدانً

الدعم 
 (المادى)الملموس

 الدعم المعلوماتى

دعم الرفقة 
 (االنتماء)

 الدعم المتوقع

 الدعم الهٌكلً

الدعم 
 (الفعال)المتلقى
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مف  إفحيث ، ىناؾ عبلقة قكية بيف كؿ مف الدعـ النفسي االجتماعي كالصحة النفسية إف
الرفاه  ىإلتحقيقيا ىي الكصكؿ  إلىبرامج الدعـ النفسي االجتماعي  يسعىاألىداؼ األساسية التي 
 .النفسي كالصحة النفسية

 :تعريؼ الصحة النفسية

كذلؾ يرجع الختبلؼ الثقافة كاختبلؼ ، يختمؼ مفيكـ الصحة النفسية مف مجتمع آلخر
فما ىك سائد في مجتمع مف معارؼ ، يتفؽ عمييا الناس في كؿ مجتمع يالمعايير السمككية الت

كىذا يترتب عميو اختبلؼ ، عميو مف مجتمع آخركعادات كتقاليد كأنماط تفكير يختمؼ عما يككف 
  .(9 :0995، في الممارسات السمككية كالنشاطات )القريطي

مما يؤدل ، كحالة تكامؿ لطاقاتو المختمفة، فالصحة النفسية لمفرد ىي الحالة النفسية العامة
ات عف كىي متغير يتغير بما يجد عميو مف معمكم، إنسانيتوكتحقيؽ ، ليا استثمارحسف  إلى

كما يجب أف نصؿ ، كما ينبغي أف تككف عميو كما أنو يتغير بما نكشفو عف أنفسنا كسمككنا، الحياة
  .(25 :0992، في حياتنا )عبد الغفار إليو

 كانفعاليان  نفسيان  يككف فييا الفرد متكافقان  حالة دائمة نسبيان  :كيعرؼ ) زىراف ( الصحة النفسية بأنيا -
كاستغبلؿ قدراتو ، عمى تحقيؽ ذاتو كيككف قادران ، اآلخريفكيشعر بالسعادة مع نفسو كمع ، كاجتماعيان 

كتككف شخصيتو متكاممة ، عمى مكاجية مطالب الحياة أقصي حد ممكف كيككف قادران  إلىمكاناتو كا  
 .(9 :0997، بحيث يعيش بسبلمة كسبلـ )زىراف كيككف سمككو عاديان ، سكية

حالة مف الكماؿ البدني كالنفسي  :بأنيا( 09 :2555، العالميةتعريؼ )منظمة الصحة  -
 جزءفالصحة النفسية بكضكح ىي ، كليست مجرد الخمك مف المرض كالعجز، كاالجتماعي كالعافية

، مف مجرد الخمك مف االعتبلؿ النفسي رالنفسية أكثحيث تعد الصحة ، مف ىذا التعريؼ متكامؿ
الصحة النفسية  صفت منظمة الصحة العالميةحيث ك حيكية األفراد كالعائبلت كالمجتمعات  إنيا
كيمكف أف يتغمب مف خبلليا عمى ، الخاصة وحالة مف العافية التي يحقؽ فييا الفرد قدرات" ابأني

 إف، كيمكف أف يعمؿ بإنتاجية مثمرة كيستطيع المساىمة في مجتمعو، العادية في الحياة تاالجتيادا
لمعافية كالكظيفة الفعالة مف أجؿ  األساسيجابي بالصحة النفسية ىك القاعدة أك اإل اإلحساسىذا 

  .الفرد كالمجتمع

أف  ةخبلؿ التعريؼ السابؽ لمنظمة الصحة العالمية لمصحة النفسي مفة ثالباح لكتر 
كالتكيؼ مع حاالت ، الخاصة إمكاناتوع كؿ فرد إدراؾ ييستطالتي العافية  الصحة النفسية تعني
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بالرضا كالسعادة  ركالشعك ، مجتمعوالتكتر العادية كالعمؿ بشكؿ منتج كمفيد في اإلسياـ في 
 .كطاقاتو اتوالمبلئـ في حدكد إمكان اإلنتاجباإلضافة إلى ، كالحيكية كاالستقرار

 :معايير ومظاىر الصحة النفسية

سمككية معينة يمكف استخداميا أك مؤشرات ، ارتبط مفيكـ الصحة النفسية بمظاىر محددة
"عبد الخالؽ" بأف الشخص الذم يتمتع  حيث ذكر، في استنتاج درجة تمتع الفرد بالصحة النفسية

كالكفاءة ، "الخمؽ القكيـ :بقدر كفير مف الصحة النفسية يجب أف يظير عميو المظاىر اآلتية
 يكالتحرر النسب، مطالب الحياةكالقدرة عمى مكاجية ، كتكامؿ الشخصية، كالسمكؾ السكم العادم

 .كانحرافات السمكؾ ، كاألمراض العقمية، مف أعراض االضطرابات النفسية

 (22-20 :2550، لخالؽاعبد )

( إلى أف ىناؾ مظاىر كثيرة لمصحة النفسية كىي " شعكر الفرد 04 :0994، كيشير)سيد
كالقدرة ، كاألىداؼ الكاقعية، الحقيقة كالكاقعكاالتصاؿ الفعاؿ بعالـ ، كتقديره المناسب لذاتو، باألمف

، كتحمؿ المسئكلية، كالشعكر بالسعادة كاإليجابية، كاإلرادة، عمى التعمـ كالخبرة مف مكاقؼ الحياة
، األسرة كفي العمؿ يكاالستقرار ف، كالتفاؤؿ، كتقبؿ اآلخريف، كتقبؿ الذات، كاالنفعاالت المناسبة
كاحتراـ الفرد لثقافة ، كقدرة الفرد عمى أف يحب، كاالستمتاع في الحياة، كالقدرة عمى التركيز

كقدرة الفرد عمى تحقيؽ مطالب ، مع تحقيؽ قدر مف االستقبلؿ عف ىذا المجتمع، المجتمع
 .الجماعات التي يتعامؿ معيا

  :العوامؿ المؤثرة في الصحة النفسية

 :كتككف محدداتيا، حياة األشخاصنتيجة لتفاعؿ عكامؿ متعددة خبلؿ  ىيالصحة النفسية 

 .ة الجينيةيالفركؽ الفردية التركيب -0

 :ىي أنكاع ةثبلث ىإلكتنقسـ البيئة ، خصائص البيئة التي يعيش الفرد ضمنيا -2

  ارة كاإلنارة كاالزدحاـ كالدخاف يككف لمجكانب المادية مف البيئة كالحر  أفالبيئة المادية يمكف
أك بشكؿ غير ، رغبة قكية لميرب مف الكضع المزعجكخمؽ ، ثر ميـ عمى الشخصأ

 .بزيادة المستكل العاـ لمتكتر كالقمؽ، مباشر
  البيئة االجتماعية كتتضمف نكعية كنمط التفاعبلت االجتماعية كالعبلقات حيث يعيش

تزيد مف ، ألنيا تؤثر عمى احتياجات الفرد إذا كانت تفاعبلت عدائية كاستبدادية، الفرد
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ما المعامبلت الكدية المبنية عمى المساكاة أ، كتدفع إلى ردكد فعؿ معاكسة، باطالقمؽ كاإلح
 .كتحسف احتراـ الذات كاآلخريف، تزيد مف الدافع لمتعاكف فإنياكاالحتراـ 

 مة النشاطات التي يشارؾ فييا الشخص مصدر ءالنكعية كالنظاـ كمبل إف، البيئة المينية
المبلئمة كذات النكعية العالية تقكم مف الدافعية ميـ كمؤثر عمى الدافعية فالكظيفة 

، تعزز مف دافع االنسحاب إنيافمبلئمة الغير ما الكظيفة أ، فيزداد تقدير الذات، كالمشاركة
 .كتقمؿ مف الثقة بالنفس

"ذلؾ التفاعؿ المتكامؿ لمخصائص الجسمية كالعقمية كاالنفعالية  أنيابتعرؼ ك  :الشخصية -2
 ."في سمككو كمككناتو النفسية  ان فريد ان تميز الشخص كتجعؿ منو نمطكاالجتماعية التي 

 (27 :0994، )عبد الرحمف                                                                  

ذلؾ التنظيـ الدينامي داخؿ الفرد لتمؾ األجيزة  ":أما )جيمفكرد( فيعرؼ الشخصية بأنيا 
 .(292 :2555، ) جبؿ"تحدد طابعو الخاص في تكافقو لبيئتو التي، النفسية كالجسمية

 :( أف لمشخصية مكونات أساسية ىي44 :3114، ويرى )أحمد

 كىي التي تتعمؽ بالشكؿ العاـ لمفرد كصحتو :النكاحي الجسمية. 
 كالقدرات ، كالذكاء العاـ، كىي التي تتعمؽ بالكظائؼ العقمية العميا :النكاحي العقمية المعرفية

كتفسيرىـ لؤلحداث تتفاعؿ كتؤثر عمى  صإدراؾ األشخاكيفية حيث إف ، الخاصة كاإلدراؾ
ما أ، يـ في جعؿ مزاج الشخص سيئان كالتفسيرات السمبية تس فاإلدراكات، الحالة النفسية لمفرد

 .كتزيد مف حسو بالسبلمة كاألماف، تحسف مف مزاج الشخصف اإليجابيةالتفسيرات 
  الحالة النفسية  إفكتتضمف أساليب النشاط االنفعالي حيث  :المزاجيةالنكاحي االنفعالية

عف  تختمؼعمى دافعية الشخص بطرؽ  ثره أ ليا الخكؼ أكالحزف  أكمثؿ القمؽ  لمفرد
سكاء  النفسية باألحداث الحياتية الحالةكقد تتأثر ، التي يسببيا مزاج السعادة كالفرح اآلثار

 .كانت مفرحة أك محزنة
  كىي التي تتعمؽ بالعكاطؼ كاالتجاىات كالقيـ التي تمتص مف البيئة  :البيئيةالنكاحي

 .كاألسرة كالمدرسة كالمجتمع، الخاصة
 تميز صاحبيا في تعامبلتو المختمفةكىي التي  :النكاحي الخمقية.  

مشتركة بيف  ان العديد مف المراجع أف ىناؾ أىداف ىطبلعيا عماالباحثة أنو مف خبلؿ  لكتر 
، ف لعممة كاحدةيحيث يعتبر كؿ منيما كجي، كؿ مف الدعـ النفسي االجتماعي كالصحة النفسية

كىك ، اليدؼ األساسي إلىمف خبلؿ استراتيجيات كبرامج الدعـ النفسي يتـ الكصكؿ إنو حيث 



 
   

25 

مف خبلؿ البرنامج المطبؽ في إنو حيث ، الصحة النفسية لؤلفراد بشكؿ عاـ كاألطفاؿ بشكؿ خاص
الدراسة الحالية مع أطفاؿ المرحمة األساسية العميا كخاصة صفي الخامس كالسادس تسعي الدراسة 

  .مستكم مف الصحة النفسية مع األطفاؿ إلىالكصكؿ  إلي

 :مناىج الدعـ النفسي االجتماعي

التداخبلت الشائعة  كتتضمف، الصحة النفسية استعادةيبنى ىذا المنيج عمى  :منيج عيادم .1
 .سرمأ)سمككي معرفي( عبلج  ان نفسي ان عبلج أك ان جماعي ان عبلج أك، مف استشارات فردية

عادة القدرة الكظيفية لؤلفراد إلى حالتيا السابقة مف  ؼييد :كقائيمنيج  .2 إلى حماية كا 
ف الدعـ النفسي المبكر ىك عامؿ كقائي يساعد أل، منظكر نفسي اجتماعي تطكرم

كيعزز قدرتيـ عمى التفاعؿ بشكؿ ، عمى التكيؼ بطريقة أفضؿ مع الظركؼ األشخاص
ردكد الفعؿ االنفعالية قد يخمؽ ضحايا  إىماؿف أل، كالبدء بإعادة تنظيـ حياتيـ، أفضؿ

 ((http://montada.aya.sy/showthread.phpمف ضحايا ناشطيف  سمبييف بدالن 

 :الدعـ النفسي االجتماعي أىداؼ

( أف 20-25 :2552، الدكلي لجمعيات الصميب األحمر كاليبلؿ األحمريرل )االتحاد 
  :أىداؼ رئيسية لمدعـ النفسي االجتماعي كىي ةىناؾ ثبلث

 
 يوضح ىـر المستويات الثالثة ألىداؼ برامج الدعـ النفسي االجتماعي (3) شكؿ

 (20-25 :2552، )االتحاد الدكلي لجمعيات الصميب األحمر كاليبلؿ األحمر

الحماٌة من  -3
 االضطرابات 

تعزٌز القدرة علً  -2
 التكٌف 

تخفٌف المعاناه  -1
 النفسٌة والجسمٌة 
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لمدعـ تكصمت إلى أىداؼ أخرل  فإنيا قد طبلع الباحثة عمى مراجع أخرلاكمف خبلؿ 
 :ىيالنفسي 

كيعتبر ىذا اليدؼ الرئيسي ، دسكاء لؤلفراعمى حد  كالجسديةاالنفعالية التخفيؼ مف المعاناة  -
 .لمدعـ النفسي االجتماعي

البسيطة كالمباشرة قد  األفعاؿألنو مع ردكد ، عمى المدل القصير لؤلفرادتحسيف السمات الحيكية  -
 .تتطكر إلى مشكبلت ذات نتيجة سمبية مع الزمف

 .النفسية السمبية بعيدة المدل اآلثارالحد مف  -
كيحد مف تطكر ردكد الفعؿ البسيطة إلى ردكد فعؿ ، يساعد في التخفيؼ مف التكتر بشكؿ كبير -

 .حادة
كمساعدتيـ عمى التكيؼ في ، زماتتعزيز القدرة عمى التكيؼ لدل األفراد الذيف تعرضكا أل -

 .المكاقؼ الجديدة
 .يكفر مساعدة مباشرة لؤلشخاص مف خبلؿ تقديـ المعمكمات كالتثقيؼ -

http://montada.aya.sy/showthread.php)) 

)الحاجات كمف تمؾ االحتياجات ، يساعد عمى تكفير االحتياجات النفسية كاالجتماعية لؤلفراد -
، نتماءبلاحتياجات الحب ل، االحتياجات النفسية، السبلمة كاألماف احتياجات، ةالفسيكلكجي
كىي كما تحدث عنيا )ماسمك( في تحدثو عف ، احتياجات تحقيؽ الذات، التقدير احتياجات
 .الحاجات

 

 (3) شكؿ
 الحاجات األكثر أىمية عند قاعدة اليـر، ماسموىذا الشكؿ يوضح تدرج الحاجات عند 

(http://ar.wikipedia.org/wiki) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ar-Maslow's_hierarchy_of_needs.svg_copy.png
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تقديـ خدمات الدعـ النفسي  يمكف مف خاللياالتي و ، التقييـ النفسي االجتماعيأسس 
 :النحو التالي ىلألفراد عماالجتماعي 

 .حياتية ميمة منذ الكالدة كحتى مكعد التقييـ أحداث -
 .كاستقرار العائمة، كأكضاع المعيشة، كالعبلقات العائمية، تاريخ العائمة -
 .كأعضاء العائمة الميميف في حياة الفرد، العقمية لمعائمةتاريخ الصحة  -
كقبؿ ، كالتفاعبلت في فترة الرضاعة يةالصحية كالسمكك األمكركيتضمف ، تاريخ النمك -

 .أخرلأم سمككيات أك صعكبات  أك، كفي المدرسة، المدرسة
 .معمكمات طبية ذات صمة تككف ميمة كممحكظة -
 .كتاريخ المرض النفسي كالتشخيص، سبب االستعماؿكيبيف ، نفسية سابقة كحالية أدكية -
 .كالتقييمات التعميمية كالنفسية ياألداء اإلدراك -
 .السمككية تكبلات التعمـ كتطكر المشالمستكل الحالي كصعكب، المدرسي األداء -
 العبلقات االجتماعي بما في ذلؾ األداء -

 ((http://montada.aya.sy/showthread.phpباألقراف

 :التدخؿ النفسي االجتماعي المفيدعناصر 

صعكبات لم كفير مساعدة ناجحة بدكف فيـ عميؽت فال يمكألنو ، تقييـ شامؿ لمفرد كالسمكؾ -
إلى  أدت التيكالعكامؿ ، ف التقييـ يؤدم إلى صياغة المشكمةأل، التي يكاجييا الفرد

 مناسب لمتدخؿ أسمكبكذلؾ لكضع ، ظيكرىا
الية كالجسدية التي ف البيئة االنفعأل، الذم تظير بو المشكبلت السمككية اإلطارتعديؿ  -

تغيير  إحداثفقد يتكجب ، السمككية تشكؿ الكجية الحرجة لمتدخؿ تكبلتظير في المش
 لمبيئة المادية كاالجتماعية

بالتخمص  إما، مف خبلؿ السيطرة عميياالتي تطمؽ السمككيات الخاطئة  الصعكباتتعديؿ  -
 .تعديميا أكمنيا 

تحصؿ ثكرة غضب عندما  أف يمكف الأنو مثاؿ ، السمككيات الخاطئة بميارات بديمة إبداؿ -
 .يككف المرء مسترخيان 

مثؿ تشجيعو ، كتشجيع استخداـ ميارات معينة، تشجيع غياب السمككيات غير المبلئمة -
 .عمى التكقؼ عف تمبية متطمباتو باستخداـ السمكؾ الخاطئ

http://montada.aya.sy/showthread.php))
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  :السمات الشخصية لمقدمي خدمات الدعـ النفسي االجتماعي

 لآلخريف إظيار االىتماـ كاالنتباه.  
 فآلخرك لما يقكلو ا امتبلؾ ميارة اإلصغاء. 
 دراؾ الصبر  .أىمية العمؿ الذم يقكـ بو كا 
 استحقاؽ ثقة اآلخريف.  
 السرية. 
  مف طمب مساعدتو فك اآلخر يتمكف  حتى إليوأف يككف سيؿ الكصكؿ.  
  اآلخريفتبني أسمكب عدـ الحكـ عمى. 
  كاليدكء كالظيكر بمظير المطمئف الكاثؽ بنفسوالمطؼ. 
  كعدـ إعطاء كعكد كاذبةااللتزاـ. 
  كتشجيع االعتماد عمى الذاتالتفيـ الكجداني. 
  كرعايتيـ باآلخريفتبني مكقؼ العناية.  
 تكفر المعمكمات لديو. 
 كيبحث عف طريقة لمتعبير تناسبو، الفردألنو يبعث عمى الراحة عند ، احتراـ الصمت. 
 ةتكفير كممات تكجييي. 
 عادةك ، تكفير بدايات مفتكحة  .صياغة المحتكل ا 
  زمنيان  األحداثمساعدة الفرد عمى ترتيب المركنة ك. 
 احتراـ مشاعر اآلخريف . 

 ( 22 :2552، كاليبلؿ األحمر حاد الدكلي لجمعيات الصميب األحمرت)اال                   

 :برامج الدعـ النفسي االجتماعي وأثرىا عمى االحتياجات النفسية واالجتماعية لألطفاؿ

، الخاصة بيـجتماعية االأف نتفيـ الكظائؼ النفسية  خريف يجبلآلمساعدة ال لتقديـ
 الكظائؼأما ، الداخمية"النفسية" تتعمؽ باألفكار كالمشاعر كالتكجيات كالقيـ كالمعتقدات  فالكظائؼ

النفسي ، كيتفاعؿ ىذاف الجانباف، "االجتماعية" فتتعمؽ بالعبلقات الخارجية لمشخص مع بيئتو
كلمشخص الكاحد حاجات في كبل ، كيقكماف بإثراء بعضيـ البعض، الداخمي كاالجتماعي الخارجي

 .تياجاتالجانبيف النفسي كاالجتماعي كىنالؾ سبب يفسر كؿ تصرؼ مرتبط بيذه االح

االحتياجات ىي األمكر التي يجب أف يحصؿ عمييا األشخاص لتسيؿ عممية النمك ك 
إف االحتياجات النفسية أك الداخمية ال  حيث، كحياة ميرضية، كالحصكؿ عمى صحة جيدة، كالتطكر
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كلكف مف الميـ معرفتيا كفيميا عند محاكلة مساعدة ، تظير بكضكح كاالحتياجات األخرل
  .اآلخريف

فإنو ، فخبلؿ مرحمة نمك الطفؿ، الميـ معرفة أف اإلنساف ىك مخمكؽ يحب العبلقات كمف
كعندما يحاكؿ إيصاؿ حاجاتو كيحصؿ عمى ، يتفاعؿ أكثر كأكثر مع األشخاص كالمحيط مف حكلو

 .استجابة إيجابية عندىا تتحكؿ ىذه االحتياجات إلى مصادر داخمية لديو
 http://montada.aya.sy/showthread.php) ). 

كترل الباحثة أف فيـ االحتياجات النفسية كاالجتماعية لؤلطفاؿ كخاصة في مرحمة الطفكلة 
كيساعد في حؿ مشاكميـ في ىذه ، المبكرة يساعد عمي فيـ احتياجاتيـ في مرحمة الطفكلة المتأخرة

، األطفاؿمف خبلؿ تفيـ تمؾ االحتياجات يتـ كضع برامج نشطة تساعد إنو المرحمة الخطرة حيث 
يجابية يساىـ في تعزيز بعض المفاىيـ اإل الباحثة أف برنامج الدعـ النفسي االجتماعي قد لكتر 
مف خبلؿ الجمسات الممنيجة التي ينفذىا التسامح( ك ، المشاركة، مف )الثقة بالنفساألطفاؿ  للد

 .اإلرشادمالدليؿ 

 :الطفولة المتأخرة ((استراتيجيات الدعـ في ىذه المرحمة

 :مف خالؿ إرساء األمف والسالمة -4

 استرجاع كترسيخ الشعكر باألماف. 
 ثـ تصحيح  صدؽ قدر المستطاعالك ، عف تساؤالتيـ ببساطة اإلجابة ثـ، اإلصغاء إلييـ

 .نيـاقر أفاىيـ الخاطئة التي اكتسبكىا مف الم
 مف خبلؿ منحيـ فرصة لمتخطيط ، منح األطفاؿ بعض االستقبللية في إطار محيطيـ

 .األمكرلبعض 

 :مف خالؿ يجابيز اإلالتعزيتقديـ السموؾ السوي و تعزيز  -3

 األكؿ الصحي كالتماريف كالنـك بشكؿ جيد :تشجيع السبلمة الصحية. 
 مساعدة األطفاؿ عمى رؤية األمكر الجيدة مف حكليـ. 
 تشجيع األطفاؿ عمى التعبير عف أفكارىـ كمشاعرىـ اإلبداعية مف خبلؿ الرسـ كالتمكيف. 
 معمكمات كاقعية عما حصؿ مف خبلؿ التثقيؼ لمساعدة األطفاؿ عمى استيعاب ما إعطاء 

 .كالتحكـ في كعييـ، حدث
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 :تطبيؽ الروتيف االعتيادي -4

  كتكقعاتيا األسرةالحفاظ عمى قكاعد. 
 ف الطفؿ في ىذه المرحمة يككف أل، بتذكير األطفاؿ بكاجباتيـ أثناء القياـبالصبر  التحمي

 .بالتركيز تكبلمف مش فيعانك  أنيـكتذكر ، مشكش الذىف

 :مخاطبة األفكار والمشاعر -5

 كال تتكقع منيـ الصبلبة كالشجاعة، اسمح لؤلطفاؿ بالحزف كالبكاء. 
 السمككيات التي اعتادكا عمييا في  إلىف تشعر الطفؿ بالخجؿ مف خبلؿ العكدة أتحاكؿ  ال

 .أك النكـ اإلبياـكالتبكؿ أك مص ، طفكلتيـ المبكرة
  كساعده عمى التعبير عف قمقو بالكممات، بالراحة كالطمأنينة امنح الطفؿ شعكران. 
 حصؿ ليست مف مسؤكلياتيـ بأم حاؿ مف األحكاؿ ف كؿ ماأأكد لمطفؿ ب. 

 .تشجيع الدعـ البديؿ واألنشطة الترفييية -6

 ساعد األطفاؿ عمى تقميؿ التكتر كالممؿ عبر المعب. 
  قضاء الكقت مع أصدقائيـ كتككيف صداقات جديدةعمى ألطفاؿ اتشجيع. 

http://montada.aya.sy/showthread.php)). 

 :لألطفاؿ االجتماعي النفسي مصادر الدعـ

، كيزيد مف الشعكر بالسعادة، يحتاج كؿ منا إلى الدعـ االجتماعي حتى يخفؼ مف العناء
كيقمؿ مف التأثير السمبي ، كيكلد المشاعر اإليجابية، كىذا الدعـ يكفر تقديران عاليان لمذات كالثقة بيا

لكؿ مف األطفاؿ كالكالديف  ان ميم د الدعـ النفسي االجتماعي البناءكيع، لؤلحداث الخارجية
الذم يتمثؿ في مزيد مف ، تنمية جكانب السمكؾ االجتماعي البناء ىفيك يساعد عم، كالمعمميف

 .مع المحيطيف داخؿ البيئة األسرية كخارجيا ككفاءة التفاعؿ، اإليثار كتحمؿ المسئكلية

 :فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، االجتماعي مصادر عدةالنفسي مدعـ ول

 كفي مدل تفيـ ، حيث يتجمى الدعـ العائمي في المساندة الكجدانية :)العائمة( لاألسر  الدعـ
نجازاتو كإل، ظيار قدر مف الحب كالتشجيع لوالكالديف لسمكؾ االبف كتصرفاتو كمشاكمو كا  

شباع ، كمشاركتو في أنشطتو، كتكجييو برفؽ كمكدة، أماـ اآلخريف كاالىتماـ بمطالبو كا 
 .(22 :2552، حاجاتو )نعيمة
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 فيي التي ، في عممية الدعـ إيجابيتعتبر جماعة الرفاؽ ذات دكر  :()األصدقاء قةرفال دعـ
، حيف تعتبر )نعيمةفي  (222 :0945، تؤثر في معايير الفرد االجتماعية )األشكؿ

قد يفكؽ أثر المنزؿ أك ، في سمكؾ الفرد ان كبير  ان أف لجماعة الرفاؽ أثر  (29 :2552
كتنمى ركح االنتماء ، حيث تييئ لمطفؿ الجك المناسب لممعامبلت االجتماعية، المدرسة

 .كتبرز مكاىبو االجتماعية، لديو
  كالعبلقات االجتماعية عمكمان ىي ، سكاء مف المجتمع أك مف مؤسساتو()الدعـ االجتماعي

، يكميان خبلؿ حياتو العممية مع األصدقاء الطفؿمف أىـ مصادر السعادة التي يحتاجيا 
كبيذا يكفر لنفسو السعادة كالراحة النفسية فالعبلقات االجتماعية مف أىـ مصادر الدعـ 

 .الحماية مف تأثير ضغكطات الحياة بأكمميا كتساعده عمى االجتماعي

كقد تككف أكثر رسميةن متمثمةن في ، المصادر قد تككف طبيعية كاألصدقاء كالعائمة ىذه
تبيَّف أف الدعـ العائمي ميـ جدان  كمؤخران ، االجتماعيةأك المنظمات ، المتخصصيف بالصحة العقمية

 ((http://forum.stop55.com .كفاءاتيـ االجتماعية أيضان ك قدرتيـ لتطكير لؤلطفاؿ 

مف مصادر األمف التي قد يحتاجيا  الدعـ االجتماعي مصدر رئيسي أفكترل الباحثة 
أف ا ييدد كيانو كأمنو كعندما يشعر عندما يشعر أف ىناؾ م ؛الطفؿ مف عالمو الذم يعيش فيو

لذا فانو يمجأ إلى ، كأنو يحتاج معيا إلى مدد كعكف مف خارج ذاتو، طاقتو قد استنفدت كأجيدت
بو عمى اختبلؼ مصادرىا مف أسرة كأصدقاء كأقارب كجيراف لطمب  الشبكة االجتماعية المحيطة

 .كالكصكؿ إلى حالة االتزاف كاألمف المطمكب، العكف في سبيؿ الكصكؿ إلى حؿ مشكبلتو
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 املبحث الثاني
 املدارس األساسية )الطفولة املتأخرة (

 

 

  .مقدمة -
 .تعريؼ الطفولة -
 .تعريؼ الطفولة المتأخرة -
  .مظاىر النمو في مرحمة الطفولة المتأخرة -
 .مميزات مرحمة الطفولة المتأخرة -
 .خصائص مرحمة الطفولة المتأخرة -
 . واجب المربيف تجاه مطالب المرحمة -
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 نيلمبحث الثاا
 )الطفولة المتأخرة (المدارس األساسية 
Primary schools)،Late childhood) 

 :مقدمة

تمتد مف الميبلد إلى بداية ، مرحمة عمرية مف دكرة حياة الكائف اإلنساني ةتعتبر الطفكل
إلى أف  (Aries ،فيميب أريس) كيشير، الرخص الناعـ ءالشيكالطفؿ لغكيان الصغير أك ، المراىقة

كيرتدكف نفس الطراز مف ، فاألطفاؿ في القديـ كانكا يعيشكف بيننا، الطفكلة مصطمح حديث نسبيان 
كأغراضيا كلـ يكف معركفان أف لمطفكلة خصائصيا كحاجاتيا ، كعمييـ أف يتصرفكا كالكبار، المبلبس

 .(5 :2552، )الريماكمكفرصيا كالخياؿ كالمعب 

 مرحمة الدراسة االبتدائية العميا( سنة 02-9مرحمة الطفكلة المتأخرة مف سف )تمثؿ ك 
كتعد ىذه المرحمة أنسب مراحؿ النمك الخاصة بعممية التطبيع ، )الصفكؼ االبتدائية األخيرة الثبلث(

مقارنة بشدة اىتماـ ىؤالء الباحثيف ، االجتماعي بالرغـ مف قمة االىتماـ بدراستيا مف قبؿ الباحثيف
حيث تتميز ىذه المرحمة بمميزات كخصائص معينة تميزىا بما يسبقيا كما يمحقيا مف مراحؿ النمك، 

لنمك اإلنساني نظران لطبيعتيا الخاصة، كأىميتيا مف حيث ككنيا مرحمة عف غيرىا مف مراحؿ ا
نمائية تتكسط مرحمتيف نمائيتيف تعتبراف مف أىـ مراحؿ النمك اإلنساني نظران لما تتصفاف بو مف 

 ثكرات انفعالية تميز ىاتيف المرحمتيف )مرحمة الطفكلة المبكرة كمرحمة المراىقة(.

إذ يككف قد كصؿ إلى ، إلى تأكيد استقبللو يسعىالطفؿ في ىذه المرحمة أف يبلحظ ك ، ىذا
مما ، كفي سبيؿ تأكيد ىذه الفكرة يصطدـ بسمطة الكبار عميو، مرحمة تبمكرت فييا فكرتو عف نفسو
مف الكبار كالتكتـ فيما يقـك  رذحفي تصرفاتو إلى ال فيسعى، قد يؤدم إلى الشعكر بالعداء نحكىـ

 .(02 :2555، بلؿ)ج بو أك يفعمو

كزيادة ، كتتميز ىذه المرحمة ببطء معدؿ النمك مقارنة بسرعتو في المرحمة السابقةكما 
كتعمـ المعايير الخمقية ، كتعمـ الميارات البلزمة لشؤكف الحياة، التمايز بيف الجنسيف بشكؿ كاضح

 .(202 :2557، )ممحـلمسئكلية كضبط االنفعاالت كتككيف االتجاىات كاالستعداد لتحمؿ ا، كالقيـ

 :فولةتعريؼ الط

كبيذا التعريؼ ، مضمكف االعتمادية عند الطفؿ إليالطفكلة االصطبلحي  ىيشير معن
تككف حدكد مرحمة الطفكلة مف بداية طفكلة الفرد مف العاـ األكؿ مف عمر الطفؿ كبداية لمرحمة 
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نياية مرحمة الطفكلة مع نياية  حتىالحضانة( كتستمر ، ما قبؿ المدرسة ة)مرحم، الطفكلة المبكرة
 .اآلخريف ىكبيا ينتيي اعتماد الطفؿ عم، العاـ الثاني عشر مف عمر الطفؿ

  .(22 :0999،)الخطيب                                                               

تعد مرحمة  إذ، الباحثة أف فترة الطفكلة تعد مف أىـ الفترات في تككيف شخصية الطفؿ لكتر 
عدادتككيف  كتنمك ، ىاتكتتشكؿ فييا العادات كاالتجا، نرسـ فييا مبلمح شخصية الطفؿ مستقببلن  كا 

كخبلليا يتحدد مسار نمك الطفؿ الجسمي كالعقمي كالنفسي كاالجتماعي الميكؿ كاالستعدادات 
  .كالكجداني

 :تعريؼ الطفولة المتأخرة

حيث يبدأ الطفؿ في دخكؿ المدرسة ، مرحمة المدرسة االبتدائية بتسمى الطفكلة المتأخرة 
يتـ التركيز عمى الميارات التي يتمتع بيا طفؿ ىذه  حيث، االبتدائية بعد أف مر برياض األطفاؿ

تمتد ك ، فكريةالعقمية ك الميارات الك ، جتماعيةاالميارات الك ، حركيةالميارات المنيا كالتي ، المرحمة
كىي مرحمة ، ةنياية السنة الثالثة عشر  حتىمر الطفؿ مف بداية السنة السابعة ىذه المرحمة مف ع

مرحمة ، مرحمة التمييز، ) مرحمة الطفكلة المتأخرةمنيا متعددة غنية بالتطكر يطمؽ عمييا أسماء
مرحمة المراىقة كىي أيضا يطمؽ عمييا مرحمة  إلىالتعميـ األساسي( كالتي تعتبر مرحمة العبكر 

 .(22 :0999، )الخطيب نسبي لما تتصؼ بو مف استقبلؿ انفعالي الكمكف نظران 

كيبدأ في ، الطفؿ في ىذه المرحمة يتسع عالموأف الباحثة مف خبلؿ التعريؼ السابؽ كترل 
كيبدأ حياتو االجتماعية ، كالفنيةاكتساب العديد مف الميارات في جميع النكاحي المعرفية كالحركية 

 استقبللو كقدرتو ىكيحاكؿ دائمان التأكيد عم، حيث يرتبط بصداقات مع زمبلئو خارج نطاؽ األسرة
 .التكيؼ مع المجتمع ىعم

كيستطيع الطفؿ في ىذه المرحمة أف يستخدـ جميع كسائؿ التعبير التخيمي التي قاـ بيا 
الخياؿ كخبلؿ تمؾ المرحمة تنمك المفردات ك ، كاألحبلـ، الفنيكىي اإلنتاج ، قبؿ المدرسة طفؿ ما

ية الصؼ ( ألؼ كممة في نيا22) ىإذ قد تصؿ في المتكسط إل، الطفؿ لالمغكية بسرعة فائقة لد
كما أف تفكير ، ( ألؼ كممة في نياية المرحمة االبتدائية55حكالي ) ىكتصؿ إل، األكؿ االبتدائي

 .(75 :2552، قنديؿ)الطفؿ في ىذه المرحمة يككف أكثر مركنة نتيجة نقص تمركزه حكؿ الذات 
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 :مظاىر النمو في مرحمة الطفولة المتأخرة

 :النمو الجسمي في مرحمة الطفولة المتأخرة -1

 كتتضح الفركؽ الفردية بيف األطفاؿ، تتميز مرحمة الطفكلة المتأخرة باىتماـ الفرد بجسمو
بينما يككف ، حيث يككف نصيب الذكر أكثر مف اإلناث في النسيج العضمي، خاصة مف الجنسيف

نصيب اإلناث أكثر مف الذككر في الذىف الجسمي كتظير القكة الجسمية لئلناث في ىذه المرحمة 
كتبدأ ، ككذلؾ في الكزف، كما يزداد طكؿ اإلناث عف الذككر في ىذه المرحمة، عف الذككر
كمف مظاىر النمك الجسمي ، اإلناث بالظيكر في ىذه المرحمة قبؿ الذككر للجنسية لدالخصائص ا

كتصبح قريبة الشبو مف ، أف النسب الجسمية تتعدؿ لمطفؿ في ىذه المرحمة، في ىذه المرحمة
كيتتابع ، كتزداد العظاـ قكة في ىذه المرحمة، كيتزايد النمك العضمي، كتستطيؿ األطراؼ، الراشد

فتظير األضراس األمامية لدم الطفؿ في سنكات عمره مف ، ناف الدائمة في ىذه المرحمةظيكر األس
كمع نياية ، % سنكيان 5كما يزداد طكؿ الطفؿ بنسبة ، ( سنة لتحؿ محؿ األضراس المؤقتة05-02)

 .% سنكيان  05كيزداد كزف الطفؿ بنسبة ، ىذه المرحمة يبلحظ طفرة في نمك الطكؿ

 .( 202 :2557، )ممحـ                                                               

 7إلى  5مف سف الخامسة بمعدؿ مف  ءن بالنسبة لمطكؿ في ىذه المرحمة يزداد الطكؿ ابتدا
كحينما يصبلف إلى ، سـ 005سـ كيككف طكؿ البنت 000كفي بداية المرحمة يككف طكؿ الكلد ، سـ

سـ كالسبب في 020.5بينما متكسط طكؿ البنت  سـ024.5يككف متكسط طكؿ الكلد  سنة 02سف 
 .ذلؾ أف البنات يصمف إلى مرحمة البمكغ قبؿ الذككر

ففي بداية المرحمة يككف متكسط الكزف لمذككر كاإلناث ، يستمر الكزف في االزدياد :الكزف
كتككف الزيادة في الكزف ، كجـ لئلناث 22كجـ لمذككر ك22سنة يككف  02كفي سف ، كجـ04

 .كما تؤثر العكامؿ النفسية في الكزف في ىذه المرحمة، بسبب تراكمات الدىكف

تدارة في نياية الطفكلة المبكرة في التغير مف االس ويبدأ الشكؿ الطبيعي لف :شكؿ الجسـأما 
حيث يبدأ الصدر ، ي بمبلمح االستعداد لمذىاب إلى المدرسة االبتدائيةحالطفكلية إلى اتخاذ شكؿ يك 

كما يبدأ كضع األضبلع في التغير مف ، كتظير معالـ عضبلت الصدر كاألطراؼ، في االتساع
 .(70 :2552، )قنديؿ الكضع األفقي إلى الكضع المائؿ

  :النمو الحركي في مرحمة الطفولة المتأخرة -2

األطفاؿ  ىكيبلحظ عم، األطفاؿ في ىذه المرحمة لضح معالـ النمك الحركي المنظـ لدتت
، عضمي عنيؼ مثؿ الجرم كأداءالذككر قياميـ بالمعب المنظـ الذم يحتاج إلي ميارة كشجاعة 
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، بينما تقكـ اإلناث بالمعب الذم يحتاج إلي تنظيـ في الحركات مثؿ نط الحبؿ، كلعب الكرة
كىناؾ فركؽ كاضحة في نكعية األلعاب التي يؤدييا أطفاؿ األسر ، كالحركات اإليقاعية المنظمة

فما يتيسر لطفؿ األسر الغنية ال يتيسر ألطفاؿ ، كاأللعاب التي يؤدييا أطفاؿ األسر الغنية، الفقيرة
كاضحة في القكة الالطفؿ في ىذه المرحمة الزيادة  لكمف مظاىر النمك الحركي لد، األسر الفقيرة

الطفؿ ل كما يستمر التكافؽ الحركي لد، ائـ الحركة كالنشاط مع قدرة الضبط كالتحكـفتراه د، كالطاقة
كأف يقكـ الطفؿ بنشاط يتطمب استعماؿ عضبلتو ، في ىذه المرحمة كتزداد كفاءتو كميارتو اليدكية

طرة كتتـ في ىذه المرحمة السي، كأشغاؿ التريكك عند اإلناث، الدقيقة مثؿ النجارة عند األطفاؿ الذككر
كيبلحظ ، الخطكط مف لكأنكاع أخر ، النسخ إلى خط الرقعة كاالنتقاؿ مف خط، الكتابة ىالتامة عم

 .(202-205 :2557، )ممحـ الرجع يككف أسرع في ىذه المرحمةالطفؿ أف زمف  ىعم

كتختفي ، كتيذبان  كتككف أكثر تطكران  ككمان  تزداد نشاطات الطفؿ الحركية كالجسمية نكعان 
كال يتعب الطفؿ ، الزائدة غير المطمكبة نتيجة لزيادة التآزر الحركي العضمي العصبيالحركات 
مما يجعمو ، أخرليعة تجعمو ينتقؿ مف لعبة إلى كما أف حركة الطفؿ القكية كالسر ، بسيكلة عضميان 

 .(25 :0999، )الخطيب يتخمص مف حالة الممؿ كالتعب

 :النمو الفسيولوجي في مرحمة الطفولة المتأخرة -3

 .يتناقص معدؿ النبض كيتزايد ضغط الدـ :النبض كضغط الدـ

 تقؿ عدد ساعات النـك بالتدريج  :النكـ

 .تنمك العضبلت الكبيرة كالصغيرة معان  :العضبلت

 .كتزداد السرعة كالدقة، كيقؿ التعب، يزداد التآزر بيف العينيف كاليديف :الحركة

تزداد الكصبلت العصبية بيف األلياؼ كما ، كما يزداد تعقد كظائؼ الجياز العصبي
كيزداد كزف المخ ليصؿ إلى ، العصبية مع تناقص كاضح في سرعة النمك عف المرحمة السابقة

كيتسارع نمك الغدد التناسمية استعدادان لمقياـ ، % تقريبان مف كزنو النيائي في مرحمة الرشد95
 .(72 :2552، )قنديؿاية مرحمة المراىقةإلى أف تصؿ إلى مرحمة النضج مع بد، بالكظيفة التناسمية

  :في مرحمة الطفولة المتأخرةالنمو الحسي  -4

، الحكاس عند الطفؿ في ىذه المرحمة بمثابة المراصد الخارجية لمجياز العصبي ككفت
بحيث يعطي لمطفؿ ، الطفؿ في ىذه المرحمة قدرتو عمي التركيز عمي مثير كاحد ىكيبلحظ عم

 ىإل، كلمسو، كشـ رائحتو، كتذكؽ الطعاـ، المثير مثؿ سماع األصكاتصكرة أكضح كأدؽ ليذا 
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كىنا تبرز أىمية الكسائؿ السمعية كالبصرية في تنمية كتطكر الحس عند ، غير ذلؾ مف األشياء
، كمف مظاىر النمك الحسي التحسف الكاضح في إدراؾ المدلكالت الزمنية، أطفاؿ تمؾ المرحمة

دراؾ مدل الفترات الزمنية، تاريخيةكالتتابع الزمني لؤلحداث ال الطفؿ قدرتو عمى  ىكما يبلحظ عم، كا 
التمييز بدقة بيف األكزاف المختمفة كتزداد دقة السمع عنده كتككف لديو القدرة عمي تمييز األنغاـ 

كتصبح ، كتنمك الحاسة العضمية، يزداد طكؿ بصره كما كانت عميو في المرحمة السابقةك ، المكسيقية
 .(202 :2557، المرحمة عامبلن ىامان في تطكر الميارة اليدكية عنده )ممحـىذه 

  :نمو الشخصية في الطفولة المتأخرة -5

الطفؿ مف الكبار بعض المياـ كاألعماؿ  ىبح مفيكـ الذات إيجابيان إذا تمقيص :مفيكـ الذات
تقانو ىنجازىا كعمإي يستطيع الت حتى يشعر ، الكبار أف يقدمكا لو التكجيو البلـز لتعمـ األداء كا 

 .ىذه الميارات تساعد عمى تنمية مفيـك صحيح لمذات إنجازكما أف ، بالكفاءة كالميارة

سمبية  ـأ، يجابيةإكانت في حالة أ تتككف مبلمح شخصية األبناء سكاءه  :المبلمح الشخصية
حمة ىي ما كأزمة الطفؿ في ىذه المر ، لخبرات التي يمركف بياأساس ا ىكانية عمعد ـأ، منسحبة

، ما شيءحيث يكد األطفاؿ الحصكؿ عمى التقدير مف خبلؿ عمؿ ، نجازيسمى أزمة الكفاءة كاإل
 .كمسئكلية المعمميف ىي تييئة خبرات النجاح لكؿ طفؿ

، محددة عف قدرتوكيميؿ الطفؿ إلى التفكير في نفسو كفرد متميز ليست لديو أفكار كاضحة 
 .ككذلؾ يتبع النمط الذم تقبمو الجماعة، كنكاحي قصكره

أك البحث عف بطؿ ، كفي نياية المرحمة يككف الطفؿ قد كصؿ إلي مرحمة البحث عف نجـ
كتصبح الشخصية بعد ذلؾ أقؿ مركنة ، كعمكمان يككف الكلد أكثر عدكانية مف البنت، كيقمده، يحبو

 .(72 :2552، يسمي سمات الشخصية )قنديؿ ،كأكثر ثباتان في نمط محدد

  :النمو العقمي في مرحمة الطفولة المتأخرة -6

حيث تظير ، النمك العقمي في ىذه المرحمة مرحمة العمميات العيانية المحسكسة يطمؽ عمى
كالعمميات العقمية في ىذه المرحمة تتصؿ تمامان بأصكليا ، عمميات االستدالؿ كالتفكير المنطقي

قدر ضئيؿ مف  لكال يكجد بيا سك ، كما أنيا تككف مرتبة في إطارىا الزمني الطبيعي، الحسية
 :كيتميز تفكير الطفؿ في ىذه المرة بخاصتيف ىامتيف، التجريد

كىى منطقية التفكير بمعنى أف الطفؿ يككف قد تخمص مف صفة التفكير  :الخاصية األكلى
 .أصبح مكضكعيان في تفكيرهك ، الذاتي التي كاف يتصؼ بيا في المرحمة السابقة
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مما يقع في خبرة ، محدكدية التفكير فيما ىك عيني أك محسكس يى :الخاصية الثانية
 .(75 :0999، ) الخطيب .الطفؿ اليكمية المباشرة

يمكف متابعة النمك العقمي عند أطفاؿ ىذه المرحمة مف خبلؿ التحصيؿ الدراسي كالتعرؼ 
األطفاؿ الذيف تتراكح أعمارىـ بيف  لىناؾ تمايز بيف الجنسييف لدك ، عمي نمك قدرات الطفؿ العقمية

  .سنكات حيث يتميز الذككر عف اإلناث في ىذه السف (05-9سف )

كتشير الدراسات التي أجريت في ىذا المجاؿ أثر المستكيات االجتماعية كاالقتصادية في 
كدلت الدراسات عمي أف أطفاؿ الطبقات الدنيا يميمكف ، كتطكرىا، نمك القدرات العقمية عند األطفاؿ

كالفيـ المغكم كاالستدالؿ الحسابي ، إلى قمة االىتماـ ببعض الميارات التي تتطمبيا اختبارات الذكاء
كما أف خبرات األسرة كاتجاىاتيا كتشجيعيا كدرجة اىتماميا بنمك الطفؿ يساعد كثيرا ن في حصكؿ 

كتشير بعض الدراسات إلى ، كاختبارات الذكاء، التحصيؿ الدراسي الطفؿ عمي تقديرات أعمي في
، أتيحت الفرصة لمطفؿ االستفادة مف خبرات األسرة كاتجاىاتيا إمكانية زيادة نسبة الذكاء إذا ما

 .(207 :2557، ككجد تشجيعان كمتابعة مف قبؿ أسرتو )ممحـ

كتككف نظرتيـ ، المحيطة بيـالميؿ إلي اكتشاؼ البيئة  إلىيستمر األطفاؿ في ىذه السف 
لذلؾ ينصح عمماء التربية بأف ، كيستمركف في االعتماد عمى حكاسيـ كخبرتيـ العممية، نظرة نفعية

تنصب المناىج الدراسية عمى محاكلة دراسة البيئة الستغبلؿ االستعداد الطبيعي لمطفؿ في ىذه 
في جمع  يبدؤكفكتبدأ ميكؿ األطفاؿ في التفتح كالتعبير عف نفسيا في ىذه السف إذ ، المرحمة

في الحديث عف مستقبميـ  يبدؤكفكما ، يستيكييـ في بيئتيـ الطكابع الخاصة بالبريد كالنقكد ككؿ ما
كيساعدىـ ، كما قد تظير مكاىب بعض األطفاؿ في الرسـ كغيرىا مف الفنكف، كأمانييـ في الحياة

 .(204-207 :2555، )جبلؿذلؾ صبرىـ كقدرتيـ عمي بذؿ النشاط  عمي

حكالي نصؼ قدراتو  ىؿ الطفؿ مع نياية ىذه المرحمة إلكمف مظاىر النمك العقمي كصك 
كيكثر نقد ، كما يبلحظ عميو حبو لبلستطبلع كالتفكير الناقد، العقمية التي يتـ تكامميا في المستقبؿ

كما ، خيالو كحساسيتو كاندفاعو نحك معرفة الحقائؽ المحيطة بوكما يبلحظ سعة ، الطفؿ لمعمميو
، كيستطيع التفسير بدرجة أفضؿ مف ذم قبؿ، يبلحظ عميو استخدامو لممفاىيـ كالمدركات الكمية

كيككف التخيؿ اإلبداعي أكثر ، كما تزداد قدرتيـ عمي التركيز بانتظاـ، كيزداد مدل انتباه كحدتو
 .(222 :2557، )ممحـ ( سنكات05( أرقاـ في سف )2مي الفيـ كتذكر )كتزداد قدرتيـ ع، كضكحان 
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  :النمو االجتماعي في مرحمة الطفولة المتأخرة -7

كذلؾ النخراط األطفاؿ في بعضيـ في جماعات تصبح ، بسف العصابات فتسمي ىذه الس
كثيران مف حيث كيصبح أثر ىذه الجماعات عمي الطفؿ ، الطفؿ أىـ مف معايير األسر لمعاييرىا لد

 .كييمو في ىذه الحالة إرضاء رأل الجماعة كاعتبارىا لو ، تحديد اتجاىاتو كآمالو كأكجو نشاطو

 .( 204: 2555 )جبلؿ

فتتناقص حدة العناد كالمخالفة مع مبلحظة انو ، كيصبح السمكؾ االجتماعي أكثر نضجان 
، مؤكديف بذلؾ ذككرتيـ، سمطة الكبار ىككر مف جديد في محاكلة التمرد عمفي سف العاشرة يبدأ الذ

كىذا ، التقبؿ االجتماعي ىجماعة يحصمكف منيا عم ىكيحاكؿ األطفاؿ في المرحمة دائمان االنتماء إل
يفسر لنا زيادة الكقت الذم يقضيو الطفؿ خارج المنزؿ كتتككف )شمؿ( األطفاؿ كىى عادة لمعب 

كيبلحظ أف جماعات األطفاؿ ، اء غير مقصكدةمع مبلحظة أنيـ قد يقعكف في أخط، ءالبرمكالميك 
 .ترفض انضماـ أطفاؿ جدد إلييا

ككؿ ذلؾ تنمية لمركح ، كفي الجماعة يتعمـ الطفؿ التنافس كالتعاكف كتحمؿ المسئكلية
أما عف الصداقة في ، كذلؾ ال يحدث إال داخؿ الجماعة، الرياضية كتدريب عمى التطبع االجتماعي

حيث تككف االتجاىات نحك الجنس األخر محايدة ، ان بيف أفراد نفس الجنسىذه المرحمة فتككف دائم
 .(77 :2552، )قنديؿ

كيزيد منيـ الطفؿ لممعايير كالقيـ كاالتجاىات االجتماعية ، تستمر عممية التنشئة االجتماعية
 نعنىيتكحد مع دكره الجنسي المناسب ) كيبلحظ في ىذه المرحمة أف الطفؿ، السائدة في مجتمعو

كاكتساب صفة الذككرة بالنسبة ، بالدكر الجنسي عممية تكحد الطفؿ مع شخصية نفس الجنس
كيكتسب الذككر حرية أكبر مف اإلناث في ىذه المرحمة ، كصفات اإلناث بالنسبة لئلناث(، لمذككر

مما يسمح بتشكؿ جماعات الذككر بأعداد أكبر مف اإلناث المكاتي بعانيف مف القيكد التي تفرض 
 .(225 :2557، )ممحـ يف عادة في مثؿ ىذا السفعمي

 :المميزات العامة لمرحمة الطفولة المتأخرة )مرحمة التعميـ األساسي(

  :يفيما يمالمميزات العامة لمرحمة الطفكلة المتأخرة  (222-252 :0977، يحدد )زىراف

 .تعمـ الميارات األساسية في النكاحي الفكرية كالحركية كالفنية -
 .النمك بالنسبة لسرعتو في المرحمة السابقة كالمرحمة البلحقةبطء معدؿ  -
اكتساب ركح ) التعاكف مع الرفاؽ مف نفس الجنس كالتعاكف في المعب :التعاكف االجتماعي -

 .(الفريؽ
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كالقيـ االجتماعية ، كتعمـ الميارات كالمعايير الخمقية، تعمـ الميارات البلزمة لشئكف الحياة -
 .كالدينية

، الطفؿ لميكلو كقدراتو الخاصة التي تؤىمو لمقياـ بعمؿ ما خبلؿ حياتو الخاصةاستكشاؼ  -
كالتي تعتبر فرصة كبيرة لمتدريب عمييا بيدؼ اإلعداد لمنمك المتكامؿ في مرحمة البمكغ كمرحمة 

 .الرشد

: 2005كما يذكرىا جالؿ ) بعض عمماء النفس ىخصائص مرحمة الطفولة المتأخرة لد
223-225 .) 

 :خصائص مرحمة الطفولة المتأخرة عند جيزؿ :أوال

 .كثير النقد لذاتو كاآلخريف مع االفتقار إلي الثقة بالنفس -
 .حساس ككثير الشككل -
كقمؽ كخائؼ عمى كؿ مف نفسو ، ككثير االنشغاؿ باىتماماتو، االىتماـ بالنفس كمدح الذات -

 .كصحتو
 متقمب المزاج  -
 .التكيؼ لممدرسة أسيؿ مف تكيفو لممنزؿ -
 .عدـ االىتماـ بالبنات كعدـ المعب معيف -
أما ، يتميز الصبياف بأنيـ يندمجكف في جماعات قد يفمت قيادىا إذا لـ يكجد اإلشراؼ -

 .كتدبير المؤامرات كال يحببف الصبياف، البنات فيندمجف في جماعات لمنقاش
  .كالسمبية اإليجابيةمتطرؼ في آرائو  -
 .يحب الجدؿ كالسمبية -
 كعدـ االستقرار كالثرثرة كاألسئمة االستطبلعية الكثيرة ، داء المراىقةتظير عبلمات ابت -
 .ال يحب العزلة -
 .محب لبلستطبلع دائمان كمعرفة الكثير -
 .حب الحركة -
 .التذبذب بيف سمكؾ الطفكلة كسمكؾ البالغيف -
 .يبدأ تككيف المفاىيـ كفي التجريد كاالىتماـ بالقانكف -
 .يبدأ في االىتماـ بمستقبمو -
 .شخصيتو في أف تحدد معالمياتبدأ  -
 .أثر األصدقاء يصبح قكيان في بمكرة اتجاىاتو -
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 (225 - 222 :2555، جبلؿ)العمؿ المستقؿ  ىيحب أف يتعمـ إذ تزداد القدرة عم -

  :خصائص مرحمة الطفولة المتأخرة عند جنكنز :ثانيا

 .يسعى الكتساب الزمبلء كتقبميـ لو -
 .لمعصابات يككف أكبر عند الصبيافغير أف الكالء ، استمرار العصابات -
 .االىتماـ بالجنس اآلخر لمف نضج جنسيان  -
 .االىتماـ باأللعاب الجماعية كاأللعاب خارج المنزؿ -
 كيبدأ باإلحساس بالتغيرات الجسمانية ، رأل األصدقاء يككف أىـ مف رأل أفراد األسرة -
 .(45 :0999، الخطيب)يمكنو التعاكف مع الغير كاالىتماـ بالعدالة كيتمسؾ بالقكاعد  -

  :خصائص مرحمة الطفولة المتأخرة عند )ىافجيرست( :ثالثاً 

، كاعتبر ىذه المرحمة كحدة كاحدة، لقد سمي ىافجيرست المرحمة بمرحمة العمميات االرتقائية
  :كأىـ خصائص ىذه المرحمة لديو، كلـ يقسميا كما فعؿ العمماء السابقيف

 .الضركرية لؤللعابتعمـ الميارات الجسمانية  -
 .تككيف اتجاىات سميمة نحك الذات -
 .تعمـ معاممة الزمبلء كاالنسجاـ معيـ -
 .تعمـ الدكر المناسب لو إذ يتعمـ الكلد دكره ككلد كتتعمـ البنت دكرىا كبنت -
 .تعمـ الميارات األساسية كالكتابة كالقراءة كالحساب -
 .تككيف المفاىيـ البلزمة لمحياة اليكمية -
 .الضمير كاألخبلقيات كالقيـ تككيف حاسة -
 .التكصؿ إلي االستقبلؿ الذاتي -
 .(25 :2552، الريماكمتككيف اتجاىات نحك الجماعات كالنظـ السائدة ) -

 :واجب المربيف نحو تمؾ المطالب

 :يتكجب عمى المربيف كاآلباء العمؿ عمى رعاية ىذه المطالب كتحقيقيا عمى النحك التالي

األطفاؿ بشكؿ يتناسب مع مياراتيـ الجسمية كيؤدم إلى تكفير الجك المناسب لمعب  -
 .تنميتيا

كالتعاكف ، احتراـ ميؿ الطفؿ نحك رفاقو كتعكيده عمى االتجاىات االجتماعية البناءة -
 .كاستثمار العمؿ مع الجماعة في األمكر المفيدة

 .كتكضيح ىذا الدكر لكؿ منيما، احتراـ الدكر االجتماعي لكؿ مف الفتى كالفتاة -
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كتأكيد ثقتو بنفسو عف طريؽ إشعاره ، ساعدة الطفؿ عمى تقبؿ ذاتو كاحتراـ شخصيتوم -
 .بقدراتو كاحتراـ ميكلو

تشجيع الميارات األساسية عف طريؽ المطالعة كتكفير الكتب كأدكات الرسـ كالمعب  -
 .كاألدكات التي تثير التفكير كتنمى الميارات

كالخير  اإليجابيةمف قبؿ الكبار لتنمية المعايير تعكيد الطفؿ عمى االستفادة بالقدكة الحسنة  -
 .كالصدؽ كاألمانة

خبلؿ الجمعيات الطبلبية كالعمؿ مع الجماعة مف ، تشجيع الطفؿ عمي الحياة االجتماعية -
 .المختمفة

مساعدة الطفؿ عمى مكاجية متطمبات الكاقع عف طريؽ إعطائو الفرصة لبلتصاؿ بالمرافؽ  -
 .(022- 0992:020 عريفج،)كالتعامؿ مع الناس ، العامة
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 املبحث الثالث
 (Indicators study) مؤشرات الدراسة

 
 

 .بنائية المعب :أوالً 
 .الثقة بالنفس :ثانياً 
 .التسامح :ثالثاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

29 

 :المبحث الثالث
 مؤشرات الدراسة

Constructivism play when children))

 بنائية المعب: أوال:

  :مقدمة

تركيب  فيالتناسؽ كاالتزاف  وكتعمميعتبر المعب كسيمة ىامة تعمؿ عمى تنمية ذكاء الطفؿ، 
ذا، المختمفة كاأللعاب األشكاؿ يؤدل لمشكبلت نفسيو فاف ذلؾ بدكره تـ حرماف الطفؿ مف المعب  كا 

ككمما تقدـ الطفؿ في ، الخارجيلمعب يساعد الطفؿ عمى أف يدرؾ عالمو فا، كسمككيو عند الطفؿ
معينة كيبلحظ أف ، العمر استطاع أف ينمي كثيران مف الميارات في أثناء ممارستو أللعاب كأنشطة

األلعاب التي يقكـ فييا الطفؿ باالستكشاؼ كالتجميع كغيرىا مف أشكاؿ المعب الذم يميز مرحمة 
 .العالـ الذم يحيط بوالطفكلة المتأخرة تثرم حياتو العقمية بمعارؼ كثيرة عف 

، حيث يتعممكف كيكتسبكف مف خبللو معظـ سمككياتيـ الحياتية، عبمترتبط حياة أطفالنا بال
يرتبط  معرفيان  كبالتالي يشكؿ مخزكنان ، كالمعب يترؾ بصمات كاضحة عمي مبلمح شخصية الطفؿ

 يمكف التكصؿ إلييا مف المعرفة التي ال إكساب الطفؿ مزيدان  إلىيسعي  كيعد المعب نظامان  .بفيمو
لمعب عبلقة كطيدة بالتفكير كأسمكب حياة كمصدر رئيسي  فكمف ىنا يتضح أ، مف خبلؿ التفكير

 .(05:2552، لمتعمـ )الحيمة

الحركة كالمياقة  ىمتنكعة تعتمد عم يمعب األطفاؿ الصغار مع بعضيـ البعض ألعابان 
كمع تطكر النمك لدييـ تصبح ألعابيـ أكثر ، كأحيانا تعتمد عمي الميارات العقمية البسيطة، البدنية

كيكتسبكف الميارات ، ككعيان  تنظيما حيث في بداية المرحمة الدراسية يصبح األطفاؿ أكثر نضجان 
األسرة كالمعمميف  ىكمف ىنا تقع عم، كدقة فتصبح األلعاب أكثر تنظيمان ، األكاديمية األساسية

 ان يحقؽ أىدافكالذم ، كاختيار المناسب منيا، سكاؽمسئكلية دراسة ىذه األلعاب المتكافرة في األ
فيك كؿ ما يقكـ بو ، كيعتبر المعب ساحة سحرية تحتكل العالـ بأسره، معرفية ككجدانية كحركية

ككسيمة لبلستكشاؼ ، العالـ المحيط إدراؾكىك كسيمة الطفؿ في ، الطفؿ طكاؿ يكمو باستثناء النكـ
  .(75 :2550، كقدرتو المتنامية )السيد، ذاتو

فمف خبللو يتخمص ىؤالء األطفاؿ مف ، المعب ىك عبلج كاكتشاؼ كتشخيص لؤلطفاؿ إف
كمف خبللو يكتشؼ األىؿ كالمعممكف المشكبلت األكاديمية ، التكترات كالضغكط النفسية كالعصبية
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لمكاىب كمف خبللو نكتشؼ ا، مثؿ العدكاف كاالنسحاب كالعزلة، كاالجتماعية التي يعاني منيا الطفؿ
 .(2500:00، )ىاني كالقدرات كالجكانب اإلبداعية

في تككيف شخصية الفرد  رئيسان  المعب نشاط سمككي ميـ يؤدم دكران  الباحثة بأف لتر ك 
 .مف ألكاف نشاطيـ اليكمي مسيطران  كيشكؿ بالنسبة لؤلطفاؿ لكنان ، الجماعة تراثكتأكيد 

 :تعريؼ المعب

 كمنيا تعريفو كقيمة ، أنو نشاط تعممي تعميميمى تعريفو عحيث تـ ، لقد تعددت تعريفات المعب
ارتباط المعب بنمك  أخرل إلىبينما تشير تعريفات ، اجتماعية ككعنصر في التربية االجتماعية

أىميتو  إلىفي حيف أشارت بعض التعريفات لمعب ، أك ارتباطو بالقدرات العقمية، الطفؿ العاـ
شابمف ( بأنو ) في حيف يرل، المعب كقيمة عبلجية إليكمنيا ما يشير ، كقيمتو التركيحية

 .دكف أم دافع آخر بقصد االستمتاع، أك جماعات نشاط يمارسو الناس أفرادان 

 ( 7 :2555، )المبابيدم                                                                     

  عمى شكؿ حركة أك عمؿ يمارس فرديان يككف ، نشاط مكجو أك غير مكجو :بأنو عرفو بمقيس 
كيستثمر طاقة الجسـ الحركية كالذىنية كيمتاز بالسرعة كالخفة الرتباطو بالدكافع ، أك جماعيان 

 .مف حياتو كتصبح جزءان ، كبو يتمثؿ الفرد لممعمكمات، الداخمية كال يتعب صاحبو

 .(05 :0942، كمرعي، )بمقيس                                                            

  أف المعب أم نشاط طكعي مف أجؿ السركر إليتشير المكسكعة البريطانية كما. 
 أف المعب ىك فاعمية يجربيا الفرد أك الجماعة  "فاخر عاقؿ "في معجـ العمـك النفسية يذكر

 "معجـ المصطمحات في العمـك االجتماعية يشير في في حيف، كدكف أم حافز، لممتعة فقط
 حران  أكاف لعبان  تركيحي سكاءه  أك أف المعب ىك اشتراؾ الفرد في نشاط رياضيى إل"أحمد بدكم 

((Free Play منظمان  لعبان  ـأ (Organized play) بيا  يتـ بمكجب قكانيف كأنظمة معترؼ
 .(4 :2505، )عبد المطيؼ

  عمميات دينامية تعبر عف أنو  ىعم إجرائيان المعب  الباحثة ؼالسابقة تعر كمف خبلؿ التعريفات
شباع، كالسركر اإلشباعإلى حاجات الفرد  كما يعبر عف ، الميؿ الفطرم لمنشاط كالتركيح كا 

كىك سمكؾ طكعي ذاتي اختيارم ، متكاممةالضركرة بيكلكجية في بناء كنمك شخصية الفرد 
بأف  لكتر  امك أحيانان كخارجي الدافع ، أك تعميمي تكيفي يكافؽ النفس، داخمي الدافع غالبان 

بؿ ، مفيكـ المعب ليس فقط ككنو كسيمة لمتربية البدنية أك لقضاء كقت الفراغ كاالستمتاع
في التنشئة  تؤثر التيمف العكامؿ  ميمان  أكثر مف ذلؾ ككنو عامبلن  إلىمفيكـ المعب  يتعدل
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حقيقة لذلؾ يمكف اعتبار المعب ، االجتماعية لمطفؿ كتككيف مقكمات شخصيتو بأبعادىا كافة
  .ضركرية لنمك الطفؿ مف الناحية العقمية كالنفسية كاالجتماعية كاألخبلقية

 :عبالسمات المميزة لم

شكؿ  ىيككف عم، كىك نشاط حر كمكجو، الطفؿ لمحياة المستقبمية إلعداديعد المعب كسيمة 
كيمتاز بالسرعة ، كيستغؿ طاقة الجسـ العقمية كالحركية، أك جماعيان  حركة أك عمؿ يمارس فرديان 

مف  كيصبح جزءان ، كال يتعب صاحبو كبو يتمثؿ الفرد المعمكمات، كالخفة الرتباطو بالدكافع الداخمية
 .(09 :2552، حياتو )الحيمة

  :ومف السمات المميزة لمعب ما يمي

  الفيو  إجبارال  أف المعب نشاط حره  .فقدت المعبة جاذبيتيا كطبيعتيا المرحة كا 
 مكاسب مادية إلىفيك ال يؤدم ، التسمية كالمتعة بالنسبة لمف يقكـ بو ىيشتمؿ المعب عم ،

 .كقد تككف المكاسب رمزية يتبادليا البلعبكف
 المعب استغبلؿ لمطاقة الحركية كالذىنية. 
 فيك يرتبط بالدكافع الداخمية الذاتية لمطفؿ، يتميز بالسرعة كالخفة. 
 كال يمكف االستغناء عنو، كحاجاتوكىذا يعني أنو مف مطالب النمك ، المعب حياة.  
 أف الطفؿ يتعمـ بالمعب عممية تمثؿ بمعنى. 
 كيجرم في حدكد زماف كمكاف محدديف كمتفؽ عمييما، المعب مستقؿ. 
 لميارة البلعب كخبراتو كذلؾ طبقان ، ال يمكف التنبؤ بنتائج المعب. 
  أك جماعيان  المعب قد يككف فرديان. 
 مف يمارس المعب ال يتعب. 
 (05 :2555، يخضع المعب لقكانيف كقكاعد )المبابيدم.  

كسابو بعض  لتر ك  الباحثة أف المعب يمثؿ أداة فعالة في تنشئة الطفؿ كبناء شخصيتو كا 
  .كيعتبر كسيمة ميمة لمتكاصؿ بيف بعضيـ البعض، االتجاىات كالمفاىيـ االجتماعية
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 ( 41 :3116، ( سمات المعب ) المبابيدي5شكؿ ) 

  :وظائؼ المعب

( بعض الكظائؼ مف 2001كيذكر عثماف )يمثؿ المعب كظائؼ تربكية كنفسية ميمة لحياة الطفؿ 
 :أىميا 

 فمف المعركؼ أف ، كمف ثـ تحقيؽ مطالب النمك، الفرد لالمعب يؤدم إلى تعميؽ الخبرات لد
كنسر عند ، ىي التي نتكجو إلييا بمحض اختيارنا في حياتنا كاستبقاء كتعظيمان  أكثر الخبرات أثران 

 .ممارستيا
 كف مف عدة فمباراة كرة القدـ كسباؽ السباحة كؿ منيا يتك، المعب عمؿ كمي مككف مف أجزاء

 .كما أنيا ذات بداية، نياية أعماؿ مترابطة تؤدم إلى
  بذؿ مجيكد  ىج إللعب يحتا فأم كجسديان  عقميان  أف المعب يتطمب مشاركة الفرد كبذلو مجيكدان

 .(22 :0992، )حنكرة كعباس كمف متطمبات التفكير العقمي، بدني
 )كيساعده عمى اكتساب الثقة في ذاتو، أف المعب ينمى الخبرة الذاتية لمفرد يؤكد )راشيؿ. 

 (029 :2550، )عثماف

 حر القسر فٌه 

 المتعة والتسلٌة 

 جماعً -فردي 

السرعة 
 والخفة 

 مستقل 

ٌخضع لقوانٌن 
 وقواعد

ال ٌمكن التنبؤ 
 به

 اللعب حٌاة عملٌة تمثل 

استغالل طاقة 
 حركٌة وذهنٌة

من ٌمارسه ال 
 ٌتعب 
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 كىك ، يتخمص الطفؿ خبلؿ ممارسة المعب مف التكترات كاالنفعاالت التي تتكلد كتتجمع لديو
عادة التكازف كا تكسيمة لمتخمص مف الكب  .النفس ليدكء كالراحة إلىكاالنفعاؿ كا 

 يا لفرض اعؿ الفرد مع عناصر البيئة كأشيائأف المعب أداة تربكية كسيطة تساعد في إحداث تف
نماء شخصيتو كسمككو، تعمـ الفرد  .كا 

 كفيو تكمف أسس النشاطات ، تشكيؿ شخصية الطفؿ ىيعمؿ بدرجة كبيرة عم ان يعتبر المعب كسيط
 .حياتو في السنكات المقبمة ىالتعميمية كالتربكية التي ستسيطر عم

 معاني األشياء  إدراؾكتساعد في ، األطفاؿ إلىىيـ ايمثؿ المعب كسيمة تعميمية تقرب المف
 .حياةكالتكيؼ مع ال

  كتعميـ األطفاؿ كفقان يمثؿ المعب أداة فعالة في تعزيز التعمـ كتنظيمو لمكاجية الفركؽ الفردية 
 إلمكاناتيـ كقدراتيـ 

 نمائو كسابيا الميارات ، كتشكيؿ أعضائو، المعب أداة تركيض لتطكير جسـ الطفؿ كا  نضاجيا كا  كا 
  .الحركية المختمفة التي تنطكم عمى أىداؼ تربكية

 مكاناتيـ النفسية كالعقمية كالثقافية ، المعب كسيمة فعالة في استكشاؼ شخصية األطفاؿ كا 
 .عاطفية كعقميةابات أنو أداة تشخيص تكشؼ عما يعانيو األطفاؿ مف اضطر  ىباإلضافة إل

  المعب طريقة عبلجية يمجأ إلييا المربكف لمساعدتيـ في حؿ بعض المشكبلت التي يعاني منيا
  .كاالضطرابات في الشخصية كالنفسية كالعقمية كالحركية، األطفاؿ

  أك مداخؿ ألحداث النمك كالتكازف عند األطفاؿ  فرصان المعب كسيمة مرنة يمكف أف تكفر
  .أنو يشبع ميكليـ كيمبي رغباتيـ ىاإلضافة إلب
 يشكؿ أداة تعبير كتكاصؿ بيف األطفاؿ بغض النظر عف االختبلفات المغكية كالثقافية فيما بينيـ ،

 .كما أنو أداة تكاصؿ بيف الكبار كالصغار
  كالصراعات النفسية العادية كاستعادة التكازفيساعد المعب في السيطرة عمى القمؽ.  
 اكتساب الكثير مف ى كعم، يساعد المعب الطفؿ عمى اكتشاؼ العالـ الخارجي الذم يحيط بو

 المعمكمات كالمعارؼ كالخبرات المختمفة عف األشياء كالناس كالبيئة التي يعيش فييا 
 كىك مف ، ينيـ كبيف األطفاؿ كالكباريعتبر المعب أداة لمتعبير كالتكاصؿ بيف األطفاؿ فيما ب

  .أفضؿ الكسائؿ التي يتـ مف خبلليا التعرؼ إلي عالـ األطفاؿ كفيمو
 الطفؿ بشكؿ خاص راغ بما يعكد بالنفع كالفائدة عمىالف تكسيمة لمتسمية كالمتعة كقضاء أكقا ،

 .(05-02 :2555، كالمجتمع بشكؿ عاـ )المبابيدم

كتزكد ، كتقرب المفاىيـ، إدراؾ معاني األشياء ىالباحثة أف المعب أداة تساعد الطفؿ عم لكتر 
  .كاحتراـ حقكؽ الغير، النفس ىكاالعتماد عم، التعاكف كالثقة بالنفس كالمثابرة كتحقيؽ الذاتبالمتعمـ 
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 وظائؼ المعب (5الشكؿ )

 (22 :0992، كعباس، )حنكرة

 توجٌه ذاتً أو خارجً

 يحقؽ

 رغبة داخلٌة

 يؤدم إلى

 عقلً وجسدي دبذل جه

 بسلسلة من األعمال

 لمقياـ

 ذات

 مواصفات جٌدة

 فردٌة أو جماعٌة

 سكاء كانت

 سكاء كانت

 االستمتاع وإثراء الخبرة واستثمار وقت الفراغ
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  :أشكاؿ المعب

  :التاليالنحك  ىأشكاؿ المعب عم (الينداكم)صنؼ لقد 

 كفيو تغيب القكاعد كالمبادئ المنظمة ، تمثؿ األشكاؿ األكلية لمعبكىي  :األلعاب التمقائية
، كيمعب الطفؿ فيو كما يرغب، كال يتـ ضمف مجمكعات، فرادملكىك في معظمو ا، لمعب

  .النكع ىي استقصائية كاستكشافيةكمعظـ ألعاب ىذا ، كيتكقؼ عنو حينما ال ييتـ بو
 كفييا يتـ ، اإلبداعيةخياؿ األطفاؿ الكاسع كمقدرتيـ  ىكيعتمد عم :ألعاب تمثيؿ األدوار

 .كىنا يعكس األطفاؿ نماذج الحياة، تقمص األطفاؿ لشخصيات الكبار مقمديف سمككيـ
  كىي مف األلعاب ، مف أكثر األلعاب شيكعا في عالـ الطفكلة المبكرة :اإليياميةاأللعاب

كثر مما أفييا يتعامؿ الطفؿ مع المكاد أك المكاقؼ كما لك أنيا تحمؿ خصائص ، الشعبية
أىمية البرامج التي تركز  إلى( singer ،2550كقد أشار سنجر )، تتصؼ بو في الكاقع

 كتمعب دكران ، حيث تنمي الشعكر بالسعادة كالثقة بالنفس، عمى المعب الخيالي أثناء الطفكلة
 عف الميارات الجسمية فضبلن ، كاالنفعالي كاالجتماعي كاإلبداعي في النمك المعرفي حيكيان 

 (2 :2552، أؿ مراد)
 كتعد مف األنشطة الفنية التعبيرية التي ، أنكاع األلعاب التركيبية لاحد ىي :األلعاب الفنية

  .كمنيا الرسـ بالمكاد المختمفة، تنبع مف الكجداف كالتذكؽ الجمالي
 كلو  يحكمو قكاعد مكضكعو، لؤلطفاؿ مميزان  تمثؿ األلعاب المغكية نشاطان  :األلعاب المغوية

مف خبلليا يمكف تنمية كفاءة االتصاؿ المغكم بيف بداية محددة ككذلؾ نياية محددة 
أك أسماء أك  االستخداـ الصحيح لكثير مف أدكات المغة حركفان  ىاألطفاؿ كتدريبيـ عم

 .المغكم عف طريؽ التدريبات الشفكية الحرة اإلبداعكما أنيا تمنح األطفاؿ فرص ، أفعاالن 
 يشمؿ كؿ عممية يقـك بيا الطفؿ لمعرفة المككنات  :األلعاب االستطالعية واالستكشافية

  .الشيءككيؼ يعمؿ ذلؾ ، ما لشيءالتركيبية 
 مف خبلؿ ىذه األلعاب يكتسب الطفؿ معمكمات كمعارؼ كخبرات  :األلعاب الثقافية

 .كيدخؿ ضمنيا األنشطة القصصية المختمفة كالمطالعة كالكتابة، متنكعة
 يمثؿ ىذا النكع ألعاب البناء كالتشييد بالطرؽ كالمكاد المختمفة :األلعاب التركيبية البنائية. 
 لتي تكاجو األطفاؿ الذيف يعانكف مف كىك أكجو النشاطات المختمفة ا :األلعاب العالجية

 .اضطرابات نفسية مختمفة لتخميصيـ مما يعانكف
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 :لمعب منيا الفعاؿ وغير الفعاؿ وىناؾ أشكاؿ أخرى

ـ أ كاف ركضان أ المتعة مما يقـك بو مباشرة سكاءه  ىكفيو يحصؿ الطفؿ عم :المعب الفعاؿ -
  .تككيف نماذج مف طيف رسمان أـ

فالطفؿ يستمتع ، كفيو تشتؽ المتعة مف مراقبة نشاطات اآلخريف :فعاؿالغير المعب  -
كؿ ، أك مشاىدة الناس أك الحيكانات في التمفاز، بمشاىدة األطفاؿ اآلخريف كىـ يمعبكف

األطفاؿ في كؿ األعمار يشارككف في  إف، مف قبؿ الطفؿ جيدان  إالال يتطمب  ذلؾ يعد لعبان 
، عمر الطفؿ ىالمخصص لكؿ منيا ال تعتمد عم كنسبة الكقت، كبل النكعيف مف األلعاب

  .المتعة التي يحصؿ عمييا مف كؿ نكع منيما ىصحتو كعم مىبؿ ع

 ( 059 :2550، )الزكبعي كآخركف

  :شروط اختيار األلعاب التربوية

مف األمكر الكاجب مراعاتيا عند اختيار األلعاب التربكية كاستخداميا كىي  فيما يمي عدده 
  :يالتالالنحك  ىعم

 كلذلؾ فاف استخداـ األلعاب التربكية ، لكؿ لعبة ىدؼ تربكم تحققو في النياية :اليدؼ
 .يجب أف يحقؽ األىداؼ التربكية المرسكمة مباشرة

 يجب أف تتناسب مستكم األلعاب المطركحة لمطبلب مع مستكياتيـ المعرفية  :العمر
كالعكس ، تناسب األطفاؿ الكبارفاأللعاب التي تناسب األطفاؿ الصغار ال ، كالعقمية
 .صحيح

 تأمؿ كتكسيع اليجب أف تساعد األلعاب التربكية في إثارة التفكير كالبحث ك  :إثارة التفكير
 .كمف خبلؿ إثارة التساؤالت المختمفة، مدارؾ الطفؿ المتنكعة مف خبلؿ الطفؿ

 عاب تصمح لمتعميـ فينالؾ أل، أف تتناسب األلعاب التربكية مع عدد المكجكديف :عدد الطالب
 .كأخرل تصمح لمتعميـ الجماعي، الفردم

كتتعامؿ ، كمما كانت المعبة نابعة مف البيئة المحمية لمطالب :االنسجاـ والتوافؽ مع البيئة -
 .كأكثر منفعة قبكالن ك كانت أفضؿ كأكثر إثارة ك مألكفة كمما كانت فعالة ك مع المكجكديف 

كتتعرض لمسقكط ، قد يميؿ الطفؿ إلي القسكة في التعامؿ مع األلعاب التربكية :االستمرارية -
عند التفكير بشراء  ةالديمكمة كاالستمراري كبالتالي يجب مراعاة، كالرفس في حالة الغضب

 .(04: 2505، )ىاني أك تصميـ األلعاب التربكية كتقديميا لمطالب



 
   

27 

 -:أىمية المعب بالنسبة لنمو الطفؿ

إذ يعد أحد المفردات األساسية في عالـ ، أىمية كبيرة في تككيف شخصية الطفؿالمعب لو 
لذلؾ يعتبر المعب في منظكر عمماء النفس ، كاكتساب الخبرة، أدكات التعمـ كما أنيا احدل، الطفؿ

لنمك األطفاؿ في الجكانب  أساسيان  إذ يعد مدخبلن ، كالتربية كرقة في غاية األىمية في ممؼ الطفكلة
  .(5 :2552، )المصرم العقمية كالجسمية كاالجتماعية كاألخبلقية كاالنفعالية كالمغكية

 أىمية العالجية واإلرشادية: -1

 يف كبيران  كتمعب اتجاىات الكبار كخاصة الكالديف كالمعمميف كأساليبيـ في تربية الناشئة دكران 
كقد يفرط ، دفعيـ إلى مكاقؼ باعثة عمى التكتر كالصراع كفي، تككيف المخاكؼ في حياة األطفاؿ

مع األبناء كقد ال يككنكف عادليف بيف األبناء بسبب ترتيب ميبلد  اآلباء في القسكة في تعامميـ
كقد يككف ىناؾ عدـ كفاؽ بيف الزكجيف لما يمر بو الطفؿ مف ، أك لسبب جنس المكلكد، األطفاؿ

 .رسة أك مجتمع الرفاؽأحداث خارج نطاؽ األسرة في المد

كإلعادة ، لمرغبات ف المعب يحتكل عمى العديد مف جكانب الخياؿ باعتباره إسقاطان إف، لذا
غير مفيـك  عمييا حيث إف عالـ الكبار يعد مضادان ، تمثيؿ الصراعات كاألحداث المؤلمة لمسيطرة

 حتى يبدع كيبتكر عالمان  في عالـ الخياؿ كمف ثـ يقكـ بعممية خركج مف الكاقع محمقان ، لدل الطفؿ
  .(202 :2554، غانـفيمو كيسيطر عميو كيفيـ ألغازه )مف صنعو ىك ي

االجتماعية ذات فعالية في ترشيد  تكترل الباحثة أف أساليب المعب باألدكار كالتمثيميا
حباطاتيـكفي إفصاحيـ عف مخاكفيـ ، العبلقات بيف جماعات األطفاؿ كالتبلميذ حينما يدعكف  كا 

 .مع أنفسيـ كمع اآلخريف ـكيؤدم اشتراؾ األطفاؿ في المعب إلي تحسيف تكيفي، أنيا تنتسب لغيرىـ

 :باألىمية التربوية لمع -2

لمتعمـ  ان داخؿ البيت أك خارجو يفسح لمطفؿ فرص أك جماعيان  إف المعب عمى أنكاعو فرديان 
؟ نرل أنو يتعمـ ميارات جديدة ليركب دراجة أك يتسمؽ شجرة ماذا نر  كتحقيؽ القدرات فمنتأمؿ طفبلن 

تعطيو فرح السيطرة ك التفكؽ كالثقة  إنجازىاكعند ، كيتطمب منو تقديرات خاصة بيا، ليا أصكليا
ذا لـ نتح لو الفرصة لتحقيؽ ذلؾ نككف قد حرمنا، بالنفس مف اكتشاؼ قدراتو  ىذا التعمـ بما فيو هكا 

 .لشعكر بالقدرة عمى تحقيؽ ما يريدكا، كاختبارىا

كلكف ال ينبغي أف ، كالتفكير كاإلدراؾ كالتخيؿ كاالنفعاالت إف المعب يساعد في نمك الذاكرة
لدل الطفؿ بمجرد أنو  نفيـ مف ذلؾ أف نمك العمميات النفسية كخصائص الشخصية يحدث تمقائيان 

أف الطفؿ الصغير يتعمـ بكحي مف فمقد سار في ىذا الشأف كجية نظر تذىب إلى ، يمعب فحسب



 
   

24 

كال شؾ أف الطفؿ يستكعب الكثير عف طريؽ ، كأنو بنفسو يكتشؼ ىذا العالـ، خبرتو الخاصة
يستكعب المغة كالكثير مف خبرات  المباشرة لؤلشخاص المحيطيف بو فبيذه الطريقة أساسان  المحاكاة
فيي تنمي فيو ، ستقبللية ذات قيمة عظيمةكىذه الخبرة التي يكتسبيا الطفؿ بطريقة تمقائية كا، الحياة

 .كالثراء الحسي، حب االستطبلع كالشغؼ كالفاعمية كالتزكد بانطباعات عديدة عف العالـ المحيط بو

 (005 :0979، )البيبلكم

كترل الباحثة أف األلعاب التعميمية متى أحسف تخطيطيا كتنظيميا كاإلشراؼ عمييا تؤدم 
كيجد األطفاؿ متعة كبيرة ، كتكفير فرص النمك المتكامؿ السكم لؤلطفاؿ، مـفي تنظيـ التع فعاالن  دكران 

ألنيا تنسجـ مع ميميـ الطبيعي إلى المعب فيـ يمعبكف فيتعممكف الكثير مف ، في ممارستيا
كيكتسبكف الكثير مف المفاىيـ كالميارات ، كيكتشفكف الكثير مف الحقائؽ كالعبلقات، المعمكمات

  .بالحياة اليكمية كالبيئة المحيطة بيـكالقيـ التي تتصؿ 

  :أىمية المعب في مجاؿ اإلبداع -3

حيث يقكـ الطفؿ بتمثيؿ أدكار الشخصيات أك مكاقؼ ، إيياميان  كثيرا ما يمعب األطفاؿ لعبان 
كمف طريؽ ابتداعو لتمؾ الشخصيات يعبر الطفؿ عف مكقعو ، عف مشاعره الداخمية يجد فييا تعبيران 

كما أف الطفؿ ال يقيد بما ، أك يدكر الحكار حكؿ ما يشغمو مف مكضكعات، اهمف األسرة كما ير 
كما أف األطفاؿ ، بؿ بما يرغب أف يحدث لو أك ما يخاؼ مف أف يحدث لو، بالفعؿ يحدث لو

شخصيات ألبطاؿ أك بطبلت مما  في ابتداع كيبدؤكف، يخرجكف عما ىك مألكؼ لدييـ مف مكاقؼ
عندىا يعيد الطفؿ بناء كتنظيـ أشياء أك مكاد ، يسمعكف عنو في القصصيشاىدكنو في التمفاز أك 

ف ىذا شكؿ مف أشكاؿ التفكير مألكفة فإ، مألكفة لكي يستخدميا في مكاقؼ أك أغراض غير مألكفة
جديدة غير  مكادعف اإلبداعي كاألطفاؿ دائبك البحث ، في لعبيـ اإلييامي حكليـ الستخداميا أساسان 

 .(225-202 :0942، ديفمألكفة )عماد ال

  :المعب كأداة لمعرفة الذات -4

أف يميز بيف ما في  إذا أتيحت لمطفؿ فرصة المعب فيك يكشؼ قدراتو بنفسو مما يمكنو
ذا تركنا الطفؿ يمعب لعبان ، كما ال يستطيع القياـ بو، كسعو فعمو فمـ نتدخؿ في تقرير ما  حران  كا 

سيفعمو ) ال يعني ذلؾ عدـ مراقبتو فمراقبتو ضركرية حتى ال يؤذم نفسو ( رأينا أف خيالو كقدرتو 
فقد يقرر الطفؿ أنو الكالد أك الطبيب أك الشرطي كتقرر ، عمى تسمية نفسو سكؼ ينمكاف باستمرار

كتصبح الطاكلة ، كيجدكف أدكارىـ، يـأنفس كقد يتحدث األطفاؿ إلى، الطفمة أنيا األـ أك المعممة
 .(020 :0940، فمخيمة األطفاؿ ال حدكد ليا )النقاش كالدمية مريضان  سريران 
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 :أىمية المعب في النمو الحركي واالجتماعي واالنفعالي والعقمي -5

 :أىمية المعب في النمو الحركي والجسمي

كيدرب ، عضبلت الطفؿحيث ينمي ، مف الناحية الجسمية ضركريان  يؤدل المعب دكران 
ككيفية ، كما يساعد في تككيف اتجاىات معينة نحك كيانو الجسمي، بشكؿ فعاؿ أعضاء الجسـ

كؿ ىذه األمكر تساعد ، كما أف سعي الطفؿ لتعمـ ميارات حركية معينة، استخدامو ليذه اإلمكانات
 .(004-007 :0979، في تككيف مفيكـ )الذات الجسمية( )البيبلكم

 :المعب مف الناحية االجتماعية االنفعاليةأىمية 

 فبدكف المعب، يسيـ المعب في تكفير فرص التفاعؿ االجتماعي كالنضج االنفعالي لمطفؿ
فإذا تعكد المعب مع اآلخريف ، غير محبكب، ضيؽ األفؽ، مسيطران ، مع اآلخريف يصبح الطفؿ أنانيان 

، كيتعمـ كيؼ يتبادؿ األدكار، حكؿ الذاتكيتخمص مف حالة التمركز ، نو يتعمـ األخذ كالعطاءإف
، )شريؼ كمف خبلؿ األخذ كالعطاء سيتعمـ كيؼ يتقبؿ اليزيمة بنفس الركح التي يتقبؿ بيا المكسب

2550: 29).  

ف االىتماـ بألعاب الطفؿ في ىذه المرحمة تعد مف المقكمات الميمة ا األساس فإكعمى ىذ
لبناء كتنمية العناصر كالقدرات الحركية كاالجتماعية التي كاألساسية لما تقدمو مف قاعدة عريضة 

كتساعده في ترسيخ األسس الحضارية بما ، تسيـ في عممية بناء الطفؿ بصكرة تخدـ المجتمع
عف ذلؾ مساىمتيا األكيدة كالفعالة في  فضبلن ، يتبلءـ كثقافة المجتمع كالبيئة التي يعيش فييا الطفؿ

طفؿ مف خبلؿ كجكده ضمف مجمكعة يعمؿ معيا لمكاجية الخبرات عممية التفاعؿ االجتماعي لم
كما يمكنو مف الحكـ ، التي تتفاعؿ معو لتحقيؽ التكافؽ النفسي كاالجتماعي، النفسية كاالنفعالية

 .(22 :2550، عبد الخالؽمكاقؼ كالصعكبات التي قد تكاجيو )عمي ال

و يجعم كالعمؿع زمبلئو في المعب كترل الباحثة أف ميؿ الطفؿ إلي االجتماع كاالشتراؾ م
كىذا ىك أساس  ذـ أك مدح مف عنو يقكلكف فيمار يفك فيك تصرفاتو في الناسل رأإلى  ينتبو

كيشعر بسخطيـ إذا خرج عف ، السمكؾ االجتماعي كىك يحاكؿ أف يتحرل ما يرضي الناس ليعممو
  .تقاليدىـ فيتحاشى ىذا الخركج

  :المعرفيةأىمية المعب مف الناحية العقمية 

كلو أىمية في نمك الكظائؼ العقمية العميا ، لمعب دكر كبير في نمك النشاط المعرفي العقمي
 .أكثرىا تعقيدا أبسط الكظائؼ إلى فم عند الطفؿ بدءان  كالذاكرة.... إلخ، التفكيرك ، كاإلدراؾ
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أنشطة مف خبلؿ إنو حيث ، فالمعب يساعد الطفؿ عمى أف يدرؾ العالـ الذم يعيش فيو
 كال شؾ أف األلعاب التي يقكـ فييا الطفؿ، المعب المختمفة يتعرؼ عمى األشكاؿ كاأللكاف كاألحجاـ

تثرل حياتيـ ، كغيرىا مف أشكاؿ المعب الذم يميز مرحمة الطفكلة المتأخرة، كالتجميع، باالستكشاؼ
 .(27 :0942 ،عبد الجابربيـ ) طالمعرفية بمعارؼ جمة عف العالـ المحي

كيستشعر ، الباحثة أف الطفؿ مف خبلؿ المعب يستكشؼ الكثير مف المبادئ كالقكانيف كترل
فالمعب مف خبلؿ الرمؿ يساعد الطفؿ عمى استكشاؼ خكاص في الرمؿ مف ، مف اإلحساسات كثيران 

 .مثؿ الرطكبة كالتشكيؿ يضيؼ إليو الماء يستكشؼ خكاص أخرلجفافو كانسيابو كعندما 

 :في المرحمة االبتدائية ةالتربوي األلعاب استخداـىمية أ

فمف خبلؿ تعاممو مع المعب يمكف أف ، يعد المعب لغة الطفؿ الرمزية لمتعبير عف الذات
، كبالنسبة لؤلشخاص الميميف في حياتو، فيك يكشؼ عف مشاعره بالنسبة لنفسو، الكثيرو نفيـ عن

كأف المعب ىي ، ىك حديث الطفؿف المعب إبحيث نستطيع أف نقكؿ ، كاألحداث التي مرت بو
 .(27 :0975، كمماتو )عبد الفتاح

مكىبتو كبالتالي فإف استخداـ  كتصقؿفي المرحمة االبتدائية تتبمكر شخصية الطفؿ ك 
دراؾمع اكتساب المعارؼ عمى يساعد ك ، ميـك  ضركرمالتربكية في ىذه المرحمة  األلعاب  كا 
التربكية  األلعابالستخداـ  لأخر كيمكف اعتبار فكائد ، المختمفة اإلنسانيةالعبلقات  كأبعادالمفاىيـ 

 :في المرحمة االبتدائية كمف ىذه الفكائد

كتكمف فيو أسس النشاط التي ، التربكية بدكر ىاـ في التككيف النفسي لمطفؿ األلعابتسيـ  .1
 .المستقبمية كتنعكس مع معايير شخصيتو، المدرسية حياتوالطفؿ في  ىتسيطر عم

بعاد العبلقات االجتماعية القائمة بيف أقرانو أ ب معيدرؾ الطالب مف خبلؿ ممارسة المع .2
 .أفراد المجتمع

معايير  أقرانويتعمـ الطالب عف طريؽ المعب ضمف المجمكعات المنتظمة المتنكعة مف  .3
 كاحتراـ خصكصية، مع الجماعة تمشيان  األنظمةكالتنظيـ كاحتراـ  ياإلنسانضبط السمكؾ 

 .اآلخريفممكية ك 
مية كاالنفعالية كالمغكية العقكرئيسيا لنمك الطفؿ في المجاالت  ساسيان أ بر المعب مدخبلن يعت .4

، فييا كيعمـ، كيتعمـ مفاىيميا، كتصنيفيا األشياءيبدأ الطفؿ بعرفة ففي المعب ، كالنفسية
 .ساس لغكمأعمى  اكيبنيي

 .شكاؿ كالكمماتلكاف كاألاألشياء ك التمييز بيف األ التربكية الطفؿ عمى األلعابتساعد  .5
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كتعميـ ، ريد التعميـ كتنظيمو لمكاجية الفركؽ الفرديةفأداء فعالة في ت التربكميعتبر المعب  .6
 .كقدراتيـ إلمكانياتيـ كفقان  األطفاؿ

المربكف كالمعممكف لمساعدتيـ في حؿ بعض  إلييايعتبر المعب طريقة عبلجية يمجأ  .7
 .األطفاؿالمشكبلت كاالضطرابات كالتكترات التي يعاني منيا بعض 

 .الطفؿ للد اإلبداعيةالتربكية عمى تنشيط القدرات العقمية كتحسيف المكىبة  األلعابتعمؿ  .8
، فرديان  اآلخريفالتربكية يؤكد الطفؿ ذاتو مف خبلؿ التفكؽ عمى  األلعابمف خبلؿ ممارسة  .9

 .(27 :2505، )ىاني كتعميـ التعاكف كالعمؿ ضمف الفريؽ، كفي نطاؽ الجماعة

  :النظريات المفسرة لمعب

 حتىاألجياؿ كما زالت  تناقمياكىذه النظريات ، تحدث عدد مف العمماء عف المعب كأدكاره
المعممكف كالميتمكف كأكلياء األمكر عند التحدث عف المعب  إليويستند  كدليبلن  لكقت مرشدان اىذا 

  :كاستخدامو في عممية التعمـ كالتعميـ كمف تمؾ النظريات

 :نظرية الطاقة الزائدة -1

ظيرت في أكاخر القرف حيث ، تعد كاحدة مف أقدـ النظريات التي حاكلت تفسير المعب
 "سبنسر ىربرت"الفيمسكؼ ك أللماني ا رالشاع "فردريؾ شيمر" ـالنظرية ىكأصحاب ىذه ، الماضي
يو تكافرت لد إذا فالحيكاف مثبلن ، التخمص مف الطاقة الزائدة كخبلصتيا أف المعب ميمتو 0475عاـ 

حيث بنيت ىذه النظرية نتيجة ، كنو يصرؼ ىذه الطاقة في الميطاقة تزيد عما يحتاجو لمعمؿ فإ
فبل تمعب حيث  األخرلفالحيكانات الراقية تمعب أما الحيكانات ، لممبلحظة الدقيقة لجماعات الحيكاف

مف سعي كراء  األخرلليا الطاقة بعدما تقضي الحاجات  ا تكافرتإذ إالالحيكانات الراقية ال تمعب 
 .(22 :0949، كالمفتي، كالتكاثر )القرغكلي غذائيا

ذا فيقدمكف ، أكليائيـ كرعايتيـأف األطفاؿ يحاطكف بعناية ل األطفاؿ نر  ىطبقنا ذلؾ عم كا 
فتتكلد لدييـ طاقة زائدة ، كيعنكف بنظافتيـ كصحتيـ دكف أف يقكـ األطفاؿ بعمؿ ما، ليـ الغذاء

رقص األطفاؿ كصراخيـ كالتصفيؽ كضرب األرض باألقداـ إنما  إفحيث ، يصرفكنيا في المعب
  .(49 :0947، يككف لتصريؼ الطاقة الزائدة )حنتكش

  :لمحياة المستقبمية اإلعدادنظرية  -2

أف المعب لمكائف الحي ىك عبارة عف كظيفة  "كارؿ غركس"كاضع ىذه النظرية  لير 
كبذلؾ لف يستطيع أف يسيطر سيطرة تامة عمييا ، كبدكف المعب لف يمرف األعضاء، بيكلكجية ىامة

الطفمة ف (52 :2505، )ىانيادة جلمكائف الحي كي يعمؿ في المستقبؿ األعماؿ ال إعداد إذان فالمعب 
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أما ، في عاميا الثالث تستعد بشكؿ ال شعكرم لتقكـ بدكر األـ حيف تضع لعبتيا كتيدىدىا كي تناـ
صحة ىذه النظرية  كمما يثبت، كيقمد األب في ألعابو، تقميد الكبار إلىنو يميؿ في ألعابو الطفؿ فإ

إعداد  ىيألعاب األطفاؿ كما تؤكد ىذه النظرية عمى أف ، مرحمة عند كؿ أف المعب يأخذ شكبلن 
 .(90 :0947، كالعمؿ الجدم المستقبمي )حنتكش، الطفؿ لمحياة المستقبمية

 :النظرية التمخيصية -3

حيث يرل أف المعب ىك تمخيص لضركب  "ستانمي ىكؿ"صاحب ىذه النظرية ىك 
 لمتدريب عمىان إعدادكليس ، النشاطات المختمفة التي يمر بيا الجنس البشرم عبر القركف كاألجياؿ

فألعاب القفز كالتسمؽ كالصيد كجمع األشياء ىي ألعاب فردية ، نشاط تقبؿ كمكاجية صعاب الحياة
األكلي عندما كاف يصطاد الحيكانات  اإلنسافحياة  كلعؿ ىذا يشير إلى، أك جماعية غير منظمة

ثؿ في عممو يم إنمافالطفؿ حينما يجمع حكلو جماعات الرفاؽ ليمعب معيـ ، كيسخرىا لمصمحتو
نو يشرع في بناء قدمنا لو عددا مف المكعبات فإ إذاكما أنو  اإلنسافاألكلي في حياة  ةنشأة الجماع

  .(2 :2555، كىذه تمثؿ مرحمة مف مراحؿ التقدـ في الحياة )السمكـ، منزؿ أك ما شابو

 :نظرية التحميؿ النفسي -4

ترل أف المعب  إذألعاب األطفاؿ  ىكتركز عم"فركيد "نظرية مدرسة التحميؿ النفسي  صاحب
حدما  إليكتشبو ىذه النظرية ، تبلاالضطرابات كالمشكالتخفيؼ مما يعانيو مف  ىيساعد الطفؿ عم

عند مدرسة التحميؿ النفسي تعبير رمزم عف رغبات محبطة أك  كالمعب، نظرية الطاقة الزائدة
فالطفؿ الذم يكره ، التكتر كالقمؽ عند الطفؿ خفض مستكل ىكىك يساعد عم، متاعب ال شعكرية

أك يدفنيا في ، التي يعدىا األب فيفقأ عينييا ىأباه كراىية ال شعكرية قد يختار دمية مف الدم
 .كىك بيذه الحالة يعبر عف مشاعره الدفينة بكاسطة المعب، األرض

ا فالطفؿ قد كتؤدم كظيفة المعب نفسي، مف المعب كرسكـ األطفاؿ الحرة عبارة عف نكع
كالطفؿ الذم يشعر بالكحدة قد يرسـ أفراد العائمة كميـ داخؿ  زكجة أبي() كيقكؿ ىذه يرسـ عقربان 

أف  إلىكيفسر )فركيد(المعب كفقا لمبدأ المذة أك األلـ فيذىب المنزؿ باستثناء طفؿ متركؾ خارجو 
ؤلمة أما الخبرات الم، السركر كالمتعة كتكرارىا ىالسعي كراء الخبرات الباعثة عم إليالطفؿ يميؿ 

 .(,0975Good) فيحاكؿ تجنبيا كاالبتعاد عنيا

، ما يعبر عف رغبات محبطة غالبان  رمزمتعبير  إالأف المعب ما ىك  ىكما يؤكد )فركيد( عم
التكتر  لفيك تعبير مف شأنو خفض مستك ، مكبكتةأك متاعب ال شعكرية ، أك مخاكؼ مبلزمة

التخفيؼ  ىكيعينو عم، في الحياة النفسية لمطفؿ ىامان  كظيفيان  فالمعب يؤدم دكران ، الطفؿ لكالقمؽ لد
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كبخاصة في ، فيك أسمكب الطبيعة في الشفاء الذاتي، مف التكترات النفسية كالصراعات الداخمية
، النفسية )مرداف لذلؾ اتخذ ككسيمة تشخيصية لمعاناة الطفؿ، مف حياة الطفؿ ىالسنكات األكل

0947: 20). 

فالطفؿ الذم يخاؼ أطباء ، مخاكفو عف طريؽ المعب ىالباحثة أف الطفؿ يتغمب عم رلكت
 ىكبذلؾ يستطيعكف التغمب عم، األسناف يكثر مف األلعاب التي يمثؿ فييا دكر طبيب األسناف

 مخاكفيـ مف األطباء بكاسطة ألعابيـ 

  :نظرية النمو الجسمي -5

نمك األعضاء كال  ىىذه النظرية أف المعب يساعد عم إليوالذم تنسب  "كار"العالـ  لير 
 ان مستعد فالطفؿ عندما يكلد ال يككف مخو في حالة متكاممة أك، المخ كالجياز العصبيسيما 

ألف معظـ أليافو العصبية ال تككف مكسكة بالغشاء الذىني الذم يفصؿ ألياؼ ، لمعمؿ تامان استعدادان 
تنفيذىا كثير  ىحركات تسيطر عم ىكبما أف المعب يشتمؿ عم، بعضيا عف بعضالمخ العصبية 

النمك الجسمي يساعد عمى استخداـ أساليب مف المعب التي تتطكر مع ف فإ، مف المراكز المخية
 .(050 :2550، زيادة العمر)عثماف

 :نظرية االستجماـ -6

عضبلتو المتعبة كأعصابو المرىقة التي  يريحيمعب كي  اإلنسافىذه النظرية أف تفترض 
أثناء المعب تختمؼ عف عندما يستخدـ عضبلتو كأعصابو بصكرة  اإلنسافذلؾ ألف ، أنيكيا التعب

كلكنيا تشعر بالراحة كاالسترخاء كاالستجماـ ، فالعضبلت تعمؿ أثناء العمؿ، استخداميا في العمؿ
 .(2 :2555، )السمكـ أثناء المعب

نشاط المعب ال يتطمب تكتر األعصاب أك  إفيؤيد العالـ )باتريؾ( ىذه النظرية بقكلو " ك 
 .(25 :0949، كالمفتي، شدة التركيز كاالنتباه التي يتصؼ بيا المجيكد الذىني ")القرغكلي

 :نظرية جاف بياجيو في المعب -7

كيعتقد بياجيو أف ، الذكاءبتفسيره لنمك  كثيقان  نظرية جاف بياجيو في المعب ترتبط ارتباطان  إف
( كينظر )بياجيو، التمثيؿ المطابقة ضركريتاف لمنمك الخارجي كتغير خط السير مثبلن كجكد عمميتي 

فكؿ نكع مف أنكاع المعب يرتبط ، المعب عمى أنو تعبير عف نمك الطفؿ كأحد متطمباتو األساسية إلى
 .(20 :0949، )الجراح بمرحمة معينة مف مراحؿ النمك المختمفة كثيقان  ارتباطان 
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)بياجيو( أف الطفؿ حديث الكالدة ال يدرؾ  لير  إذكيبدأ المعب في المرحمة الحسية الحركية 
اختبلؼ ردكد األفعاؿ  ىبنينا حكمنا عم فإذا، العالـ في حدكد األشياء المكجكدة في الزماف كالمكاف

عب مال ىكتضفي نظرية بياجيو عم ،األبدى إلف الزجاجة الغائبة عف نظره ىي مفقكدة إف، عند الطفؿ
لذلؾ نجد ، يتمثؿ بالمكاقؼ كالخبرات الجديدة كتدريبان  نشطان  كظيفة بيكلكجية كاضحة بكصفو تكراران 
  :ثبلث افتراضات رئيسية ىي ىأف نظرية )بياجيو( في المعب تقكـ عم

التجربة كلكف ، أف النمك العقمي يسير في تسمسؿ محدد مف الممكف تسريعو أك تأخيره -
 .كحدىا ال يمكف أف تغيره

بؿ يتألؼ مف مراحؿ يجب أف تتـ كؿ مرحمة منيا قبؿ أف  أف ىذا التسمسؿ ال يككف مستمران  -
 .تبدأ المرحمة المعرفية التالية

نكع العمميات المنطقية  ىعم أف ىذا التسمسؿ في النمك المعرفي العقمي يمكف تفسيره اعتمادان  -
  .(52 :2505، التي يشتمؿ عمييا )ىاني

  :نظرية االسترخاء -9

، كما أكضحيا )كارت( تتصؼ بتيدئة الحالة السيككلكجية لمفرد للمعب كظيفة أخر  إف
فقد أكضح ، كاإلحباطحالة مف التكتر  إشباعياتسبب مف عدـ تميكلو التي  إشباعكذلؾ مف خبلؿ 

كذلؾ ألف ، بطريقة جدية إشباعيامف العكامؿ المشبعة لميكؿ غير ميسكر  أف المعب يعد عامبلن 
كبذلؾ يستطيع الفرد أف يشبع ميكلو بيذه ، ىذه الميكؿ بصكرة جدية إشباعالمجتمع كنظمو ال تقر 

 أثاركما سكؼ يترتب عمى ذلؾ مف ، عف طريؽ غير مشركعإشباعيا الكيفية بدال مف كبتيا أك 
  .(22 :0942، نفسية سيئة )الحمامي

  :يمي المعب وجدت مابعد استعراض الباحثة لنظريات 

 أف مكضكع المعب ناؿ اىتماـ العديد مف العمماء كالباحثيف حيث قدمكا في نظرياتيـ تفسيران  -
  .لظاىرة المعب كؿ مف كجية نظره الخاصة

كلكنيا تتكامؿ فتفسر كؿ ، أف النظريات السابقة كميا ال تتنافس في تفسير المعب كطبيعتو -
 .مف مظاىر المعب نظرية منيا مظيران 

 ىكلكف الجميع يتفقكف عم، لكظيفة المعب شامبلن  تفسيران  أف النظريات السابقة كميا لـ تعط -
فالمعب شأنو شأف أم نشاط ، ررك تمقائي عف الس ينة في أف المعب ما ىك إال تعبيرنقاط مع

  .إنساني آخر ال بد لو مف دافع
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المحمي كالمدارس مع الباحثة مف خبلؿ التجربة العممية ليا في مؤسسات المجتمع  لكتر  -
ل لذلؾ تر ، كالمتنفس الميـ في التعبير عف مشاعرىـ، فئة األطفاؿ أف المعب شرياف الحياة

 .نظرية اإلعداد كالتحميؿ النفسي ىيبأف أقرب النظريات لمكضكع البحث الحالي 

 :سنة (43-9معب في مرحمة الطفولة المتأخرة )مرحمة ما قبؿ المراىقة لص ائخصا

سف الثامنة  إليعندما يصؿ الطفؿ إنو حيث ، المرحمة بمرحمة المعب المخططتسمي ىذه 
تنسيؽ حركات األيدم مع حركات  ىفتزداد قدرتو عم، تككف ميكؿ المعب قد بمغت الذركة في تنكعيا

تجربة كؿ  ىكيبدك مف الطفؿ أنو عاـز عم، بدرجة ممحكظة الصغرلالعضبلت  لكتقك ، العيكف
كيبدك أف أكثر األطفاؿ ، األلعاب الجماعية إلىكيميؿ األطفاؿ ، ذلؾ ىكأنو قادر عم، شيء

ـ كأف يصبحكا أعضاء مقبكليف في ، قضاء كقت أطكؿ مع أقربائو إلييشعركف بحاجة متزايدة 
يتقبؿ كبل الجنسيف أحدا مف  أالكيغمب ، كلكف ميكؿ الصبياف كالبنات تختمؼ بكجو عاـ، جماعة
إلى فالصبياف يميمكف ، األطفاؿ إلى ؿ المعب التمثيمي محببان كيظ، في جماعتو اآلخرالجنس 

كما يحب األطفاؿ ألعاب التخميف ، أك معممات كالبنات يتظاىرف بأنيف أمياته ، قصص البطكلة
لسف ىي سف اكما أف ىذه ، كزىر النرد، أحد كجيي النقكد المعدنية ىكمعبة )الصكرة كالكتابة( عم

كبيف سف العاشرة ، المتباينة مف الفراشات أك البطاقات أك صكر الحيكاناتالتجميع كجمع األشياء 
كلكنو يستمتع كذلؾ بفترات مف ، الطفؿ أكجو النشاطات العنيفة كالمغامرات لكالثالثة عشرة ييك 

كفي ىذه السف يستجيب األطفاؿ حيثما كجيناىـ ، األلعاب الرياضية إلىكيزداد الميؿ  معب اليادمال
، كاالستجابة لمزعامة، فمدييـ مركنة الجسـ كالعقؿ كالظمأ لممعرفة، ر أحد الخبراءحد تعبي ىعم

 .(24-25 :0952، عب )شؾمالصبر في اكتساب ميارة ال ىتشجيع عم إليكيحتاج الطفؿ 

  :يفيما يمويمكف تمخيص أىـ خصائص ىذه المرحمة 

كلكنو يؤدم كظيفة ، بارزان  يستمر المعب التخيمي الذم يمعب فيو الخياؿ كالتصكر دكران  .1
 .تتصؿ بالتعبير كاإلبداع إيجابيةسيككلكجية 

ألكفة كأعماؿ الحياكة كالخياطة كالصناعات اليدكية مأك الشعبية ال اإلجرائيةتظير األلعاب  .2
 .كىذا يساعد في تككيف التفكير المنطقي، كالحرفية كالرسـ

كالجسدم ، كالكجداني، المعب اليادؼ المخطط يكفر لؤلطفاؿ فرص النمك العقمي أف .3
 كاحتراـ الحقكؽ، اآلخريفتنمية ميارات التكاصؿ كالتعاكف مع  ىفتساعده عم، المنظـ

، اآلخريفتفيـ حاجات األطفاؿ  ىكتزيد مف قدرتو عم، كتنمي احتراـ الذات، كالكاجبات
 إلىالطفؿ اتجاىات مف نكع االعتزاز باالنتماء  ليتككف لدكاكتساب العادات االجتماعية 

 .أبناء جنسو إلىبعض الشمؿ كاالنتماء 
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يتأثر المعب في أنماطو كمستكياتو في ىذه المرحمة بكثير مف العكامؿ البيئة كالكراثية  .4
 . ي ىذه المرحمة يقؿ نسبيان مع أف كقت المعب ف، كالجنسية كالثقافية

  .(52-55، 2555:) المبابيدم

ىذا األساس فاف االىتماـ بألعاب الطفؿ في ىذه المرحمة تعد مف المقكمات الميمة  ىكعم
كاألساسية لما تقدمو مف قاعدة عريضة لبناء كتنمية العناصر كالقدرات الحركية كاالجتماعية التي 

 يتبلءـترسيخ األسس الحضارية بما  ىتساىـ في بناء الطفؿ بصكرة تخدـ المجتمع كتساعده عم
عف ذلؾ مساىمتيا األكيدة كالفعالة في عممية  فضبلن ، المجتمع كالبيئة التي يعيش فييا الطفؿكثقافة 

التفاعؿ االجتماعي لمطفؿ مف خبلؿ كجكده ضمف مجمكعة يعمؿ معيا لمكاجية الخبرات النفسية 
ى كما تمكنو مف الحكـ عم، كاالنفعالية التي تتفاعؿ معو لتحقيؽ التكافؽ النفسي كاالجتماعي

  .(22 :2550، )عبد الخالؽ مكاقؼ كالصعكبات التي قد تكاجيوال

 ((Self-confidence :الثقة بالنفس :ثانيا

كىي ، لنجاح العبلقات الشخصية بيف الناس ان ميم كعامبلن  ان ثمين ئان شيتعد الثقة بالنفس 
تكسب ثقة ت أف دأر  إذا فمثبلن ، عندما تثؽ أنت بيـ اآلخريفعمى ثقة  ؿفأنت تحص، طريؽ مزدكج

في  ان رئيس كتشكؿ الثقة بالنفس سببان ، ما يدكر في حياتؾالديؾ فيجب أف تثؽ بيـ كتخبرىـ عك 
اإلبداع كنجاح أم شخص فالثقة ىي األرضية الصمبة التي يمكف أف تنطمؽ منيا قكل النشاط 

عبلمات الصحة تعد الثقة بالنفس مف أىـ ك ، المؤثرة في الحياة الدراسية أك العممية كاالجتماعية
 .النفسية الجيدة حيث ترتبط الكثير مف األمراض النفسية كالجسمية بعدـ الثقة بالنفس

فبدكنيا لف نستطيع أف ننجح في التعامؿ مع ، الثقة بالنفس ىي مفتاح النجاح في الحياة إف
ديؿ ب كالتكانيكفتكر اليمة كالنفكر  اإلحباطبؿ سنجد ، كلف نستطيع أف نحقؽ أىدافنا، الناس

 كتساعد عمى، لحيكية كالذكاء كالصحةكالثقة بالنفس تكسب ا، كركح المغامرة كاإلبداعالتحمس 
 شعكر بالرضي عف النفس كاالطمئنافكالتسامح كال كمتانة الخمؽ كالتكاضع، التركيز كضبط النفس

 .(2 :2550، )األقصرم 
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  :تعريؼ الثقة بالنفس

 كىكذا، كاإلحكاـالعقؿ  ىكىي كممة تدؿ عم، الثبلثي كثؽالثقة مشتقة مف الفعؿ  :الثقة لغة -
بحيث أمكنؾ االنتفاع بو  إليوأحكمتو كاطمأننت  الشيءككثقت ، يعني الضبط كالقكة كالتمكف
نؾ ال تستطيع فإ كأما األمر الذم ال يككف محكمان ، كالبناء عميو، كاالستفادة منو كاالعتماد عميو

 أف تعتمد عميو.
مكاناتوكبقدراتو  وكقراراتبأىدافو  اإلنساف إيمافىي الثقة بالنفس  إف" - )أبك  بذاتو" اإليمافأم ، كا 

 .(92 :2552، العيد
 كفي األصؿ ىك حبؿ أك قيد يشد بو األسير أك الدابة، المحكـ كىك العيد الشيءكالكثيؽ ىك  -

 .(227 :2552، )ابف منظكر

 :اصطالحاً الثقة بالنفس 

كتقديره ، كخمكه مف مشاعر الدكنية، بأنيا تعني اعتزاز الفرد بذاتو :الثقة بالنفس (نادية) وتعرف -
بنفسو  أف يككف حساسان  إلىكيميؿ الشخص منخفض الثقة بالنفس ، كثقتو بنفسو، المعتدؿ لذاتو

 .(20 :0944، يالشرنكب) اآلخريفجة تعكقو عف التكافؽ مع لدر 
عامؿ الت ىأك ميارتو كقدرتو عم، الفرد بكفاءتو "إدراؾأنيا  ىعم :(0995، شركجر)عرفيا -

  .(5 :0999، )محمد"بفاعمية مع المكاقؼ المختمفة 
أف يستجيب استجابات  ى"قدرة الفرد عم أنيا ىعم :فقد عرفيا (50 :2550، أما )العنزم -

دراكو تقبؿ اآلخريف لو، تكافقية اتجاه المثيرات التي تكاجيو  .كتقبمو لذاتو بدرجة مرتفعة، كا 
 إلىنكع مف االطمئناف المدركس المستند "أنيا  عمى يابتعريف (50 :2552، عكادة)قامت  -

  ."لئلنساف كاألسباب التي منحيا ا تعالى اإلمكاناتكىي الثقة بكجكد ، تحقيؽ أىداؼ إمكانية
كمياراتو ، كاستعداداتو، أنيا إدراؾ الفرد لقدراتو :(2555، كعبد السميع ىعرفيا)مصطف -

  .(7 :2552، ككفاءتو في التعامؿ مع المكاقؼ كاألحداث بفاعمية كاىتماـ )عبد العاؿ، كخبراتو

 ان تجد أف ىناؾ اتفاق فإنيا، التعريفات السابقة لمثقة بالنفس ىالباحثة عم طبلعاكمف خبلؿ 
حيث تمثؿ الجانب ، الجانب اإلدراكي كالمعرفي كالجانب السمككي أف الثقة بالنفس تتضمف ىعم

أما الجانب ، كتقبمو ليا، الفرد لكفاءتو كقدراتو كمعرفتو لمميارات التي يمتمكيا إدراؾفي  اإلدراكي
كمظاىر حركية ، أفعاؿ سمككية إلىيجابية عف الذات يتمثؿ في ترجمة تمؾ المعتقدات اإلالسمككي ف

 .ياكقدرتو عمى التعامؿ مع المكاقؼ الحياتية التي يعيش، تعكس مدل ثقة الفرد بنفسو

، كاتخاذ القرار، نفسو ىاالعتماد عم ىأنيا قدرة الفرد عمبالثقة بالنفس  الباحثة تعرؼك 
دراكو لكفاءت، كاإلصراركتمتعو بالعزيمة   كأف، االجتماعية كاألكاديمية كالجسمية كاستثماره ليا وكا 
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ليتبمكر ىذا االعتقاد كىذا ، كتقبؿ لذاتو ا رضان ييتبع، يجابية عف الذاتالثقة بالنفس تبدأ بمعتقدات إ
  .ظاىرة تنـ عف ثقة الفرد بنفسو أفعاؿ كحركات سمككية إلىالرضا 

  :مظاىر الثقة بالنفس

، أك التراجع عنيا، نحك البيئة اإلقداـ إلىجيمفكرد" أف الثقة بالنفس ترتبط بميؿ الفرد " لير 
بالنفس كاالتزاف  اإليمافأك ، اآلخريفكقد أكضح أنيا تكمف في عدة مظاىر منيا الشعكر بتقبؿ 

، نقص مثؿ التمركز حكؿ الذاتلكما أكضح أف ىناؾ عدة مظاىر تدؿ عمى الشعكر با، االنفعالي
 .(204-207 :0999، ) العنزم كالشعكر بعدـ الرضا عف األحكاؿ كالخصاؿ الشخصية

( أف الفرد بدكف الثقة بالنفس يمكف أف يفقد Thomas ،2557: 25 كما أكضح )تكماس
كمف بيف ، أك الخكؼ مف العكاقب التي قد تحدث، الكثير مف الفرص بسبب الخكؼ مف المخاطر

نماالحقائؽ التي يمكف رصدىا عف الثقة بالنفس أنيا ليست فطرية    .مكتسبة كا 

عدة  إلى( بعد مراجعتو لعدد مف اختبارات الشخصية 02 :0924، كقد تكصؿ )أبك عبلـ
مكاجية مشكبلت الحياة في الحاضر  ىبالقدرة عم اإلحساس :مظاىر تميز الثقة بالنفس منيا

الغير في األمكر  ىكاالعتماد عم، بالعجز مف مكاجية المشكبلت اإلحساسكالمستقبؿ مقابؿ 
 .العادية

كاحتراميـ مقابؿ القمؽ حكؿ التصرفات كالصفات  اآلخريفالذات كالشعكر بتقبؿ تقبؿ  -0
 .الشخصية كالحساسية لمنقد االجتماعي

مقابؿ الشعكر بالخجؿ ، الشعكر باألمف عند مكاجية الكبار كالتعامؿ معيـ كالثقة بيـ -2
 .عف التعامؿ مع الكبار اإلحجاـى إلكاالرتباؾ كالميؿ 

يجابية مقابؿ الشعكر بالقمؽ كاالرتباؾ في المكاقؼ كالمشاركة اإل، األقرافالشعكر باألمف مع  -2
 .االجتماعية

الجديدة مقابؿ الشعكر بالخكؼ كاالرتباؾ في المكاقؼ الترحيب بالخبرات كالعبلقات  -2
  .الجديدة
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 (7شكؿ )

  (553-548 ::::4، مظاىر الثقة بالنفس عند )العنزي

يجابي ت النفسية تنمك نتيجة التفاعؿ اإلالباحثة أف الثقة بالنفس كغيرىا مف المتغيرا لكتر 
، أفراد األسرة تجعؿ الطفؿ أكثر ثقة بنفسوألف العبلقات الحميمة كالدافئة بيف ، بيف الطفؿ كأسرتو

ف يحيث تعد الثقة بالنفس كالنجاح كجي، كسائؿ التقكيـ الذاتي أف تقكية الثقة بالنفس احدل لتر كما 
الناجح يتصؼ بالثقة  اإلنسافأف ىذا ى كد عمؤ كال ن، كال يمكف أف نذكر النجاح، لعممة كاحدة

فالثقة بالنفس ىي السبب ، يتمتع بثقة في نفسو فاشبلن  إنسانان ف ىناؾ كما ال يمكف أف نقكؿ إ، بنفسو
  .في الحياة األكؿ لمنجاح

  :مكونات الثقة بالنفس

  :( أنو يكجد خمس مككنات لمثقة بالنفس كىي Pach-brownكآخركف) باؾ براكف  لير 

عمؿ  ىبقدرتيا عم كاإليماف Seeing as capable أنيا قادرةى الذات عم إليالنظر  .1
  .كاآلخريفاألشياء 

  .اآلخريفبأنو جزء متكامؿ مع  كاإليماف Sense of belonging  الشعكر باالنتماء .2
  .لمحياة اإليجابيةكالنظرة  Optimism about the future ؿالتفاؤؿ بالمستقب .3
يا خبرات الفشؿ عمى أن إلىمف خبلؿ النظر  Coping with failureمكاجية الفشؿ  .4

 كالنمك في الحياة.فرصة لمتعمـ 
 .(25 :2557، )جكدة  Role Modelsنماذج الدكر امتبلؾ مصادر مناسبة مف التعزيز  .5

اعتزاز الفرد بقدراته 
 واالٌمان بها 

القدرة علً مواجهة •
العقبات والمشاكل التً 

 تعترضه

 االتزان االنفعالً•

 البعد عن األنانٌة 

البعد عن التمركز حول •
 الذات 

القدرة على التعاون •
 ومساعدة االخرٌن

 الشعور باألمن

 الشعور بالكفاءة•

 الشعور بتقبل االخرٌن•
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كىي طريؽ ، اتخاذ القرارات ىالفرد بذاتو كقدرتو عم إيمافىي  بالنفسالباحثة أف الثقة  لكتر 
كعدـ االطمئناف ، كالتردد، كأف فقداف الثقة بالنفس يتسبب في الشعكر بالسمبية، النجاح في الحياة

  .ىك بداية الفشؿك إلمكانات كقدرات الذات 

 
 (8شكؿ )
 .(46 :3118، جودة، )مكونات الثقة بالنفس

 :أنواع الثقة بالنفس

 :تنقسـ الثقة بالنفس إلى نكعيف ىما

 :ثقة أصمية

فمتى كاف لئلنساف كؿ تمؾ ، اليان عتستند إلى مبررات قكية كىي ثقة تفيد صاحبيا كترفعو 
 عمى استعادة ان قبضتو ككنو مصمم كيتقبؿ الخسارة حازمان ، يكاجو الحياة كالبشر غير ىياب وفإنالثقة 
يسمـ  كغالبان ، مف ثقتو بنفسو كلك قيد أنممة كيعاكد الكرة دكف أف يفقد شيئان ، المرة القادمة النجاح

 .السمـ ثانية كيعتذر أك يحاكؿ لمممة المكضكع كيعاكد صعكد، الكاثؽ مف نفسو أنو أخطأ أنو فشؿ

 :ثقة محدودة

فإف ، فقد يضطرب مف مكقؼ معيف في فترة يسيرة، تتعمؽ بالمكاقؼ التي يكاجييا اإلنساف
كقد يحزف مف حدث ، كقد يخاؼ مف أمر لكف ال يدكـ معو، داـ االضطراب مست الثقة األصمية

 .لكف سرعاف ما يزكؿ كتخؼ عنده ىذه األمكر بكثرة الممارسة كاالعتياد كتتابع األحداث عميو 

 .(27:ت، ب، )بدراف
 

 

مكونات 
 الثقة بالنفس

االٌمان 
 بالذات 

 التفاؤل االنتماء

مواجهة 
 الفشل 

 التعزٌز 
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 :عالقتيا بالثقة بالنفسو الصحة النفسية 
كذلؾ الرتباطيا بديمكمتو ، في حياة الفرد كمميزان  ميمان  إف الصحة النفسية تمعب دكران 

( ترتبط self-confidenceكما أف الثقة بالنفس)، بالثقة بالنفس كثيقان  ترتبط ارتباطان كىي ، كحياتو
كتعد الثقة بالنفس مف السمات الشخصية الميمة ذات األثر ، بالشخصية المتكاممة ان كثيق ارتباطان 

 مف مظاىر الشخصية ان بارز  ان كىي تعتبر مظير ، البارز في سمكؾ الفرد عبر مراحؿ حياتو المختمفة
 .شقيو الشخصي كاالجتماعيبمف عناصر التكيؼ السميـ  ىامان  كعنصران ، السكية

 (074 :2500، )العطيات
فالفرد ، إف مفيـك الثقة بالنفس يعد مف المفاىيـ التي ارتبطت بالصحة النفسية كالتكافؽ

، يتصؼ بالثقة بالنفس كالتي تظير في إحساسو بالكفاءة الجسمية كالنفسية كاالجتماعية السميـ نفسيان 
كيجد في نفسو القدرة عمى مكاجية األزمات بتعقؿ ، كقبكؿ الكاقع، كبقدرتو عمى عمؿ ما يريد

كالتي تظير في إحساسو ، فانو يتصؼ بضعؼ الثقة بالنفس أما الشخص المريض نفسيان ، كتفكير
كاإلصابة بالقمؽ كاالرتباؾ في ، سمي كالنفسي كاالجتماعي عف مكاجية المشكبلتبالعجز الج

 .(205 :2500:)ككاسة المكاقؼ االجتماعية
استجابة متعممة يكتسبيا الفرد خبلؿ تعد الثقة بالنفس  أف .(0992، الفرجك )قكاسمة  يرلك 

العبلقات االجتماعية الناجحة  فمنذ طفكلتو تنمك لديو بالتدريج القدرة عمى إنشاء، مسيرتو التطكرية
كالتحدث أماـ اآلخريف بجرأة كما ، اتخاذ القرارات المناسبةك ، كتعمـ تحمؿ المسئكلية، مع اآلخريف

 إلى ذلؾ مف سمككيات كأنشطة تكسبو الثقة بالنفس مع مركر الكقت 
فمفيـك ، رئيسي مف مفيكـ الفرد لذاتو الثقة بالنفس جزء أف (0999، سباعنو) كما يرل

مف  يجابيان إ فالفرد الذم يمتمؾ مفيكمان  قكيان  كيرتبط بيا ارتباطان ، الذات يشتمؿ عمى ثقة الفرد بنفسو
فيك شخص ضعيؼ ، مف ذاتو سمبيان  أما الشخص الذم يمتمؾ مفيكمان ، ذاتو ىك شخص يثؽ بنفسو

الناحية النفسية ىك أف أكؿ ما يحتاجو األطفاؿ مف  (0979يؤكد الدسكقي )كما ، الثقة بنفسو
بمعنى أنيـ يحتاجكف إلى الشعكر بأنيـ محبكبكف كأفراد مرغكب فييـ ، الشعكر بالثقة بالنفس

كأف خير مف يقـك عمى ، مكضع حب كاعتزاز حيث تظير ىذه الحاجة مبكرة بإنشائيا كأنيـ، لذكاتيـ
عمى أف الطفؿ يتعرض ( فيؤكد 92-72 :0945، الريحاني)أما ، فاخير قياـ ىما الكالد إشباعيا

كالمتمثمة ، لتأثيرات متعددة كمختمفة مف قبؿ المحيط االجتماعي العاـ بأجيزتو كمؤسساتو المتعددة
الخ كيؤكد بأنو إذا أردنا أف نتنبأ بنتائج ....كالمجتمع المحمي مف رفاؽ كأسرة، بالثقافة السائدة

كالذم ، السائد في األسرة نحك الطفؿ المناخ العاطفي عمىز يكالتر  فإف عميناطفؿ سمكؾ المعالجة 
 .تي يتصرفاف بيا نحكه كالطريقة ال، ف طفميماايستدؿ عميو مف الطريقة التي يتقبؿ بيا الكالد

 (079 :2500، العطيات)
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 :التنشئة األسرية وعالقتيا بالثقة بالنفس

يكتسب اإلنساف الثقة بالنفس خبلؿ األعكاـ األكلى مف حياتو عف طريؽ التفاعؿ 
حيث إشباع الحاجات ، كبينو كبيف أفراد األسرة كاآلخريف، االجتماعي الحاصؿ بينو كبيف األـ

 ،عف الغضب كالخكؼ كالتكتر كالقمؽ يشعر الطفؿ باألمف كاالطمئناف ةالبيكلكجية كالنفسية البعيد
 الطفؿ ينشأ فعندما االجتماعية، التنشئة نكعية طريؽ عف إضعافيا أك بالنفس الثقة تقكية يتـ حيث
 المكاقؼ مجابية مف يتخكؼ ال عمييا معتمدان  نفسو مف كاثقان  يككف بالنفس بالثقة مممكءة بيئة في

 األعمار مختمؼ مف اآلخريف مع لمتعامؿ جيدة مكاقؼ يخمؽ أف كيحاكؿ نكعيا، كاف أيان  االجتماعية
 فإتاحة اإلنساف، شخصية نمك عمى كبير أثر األسرة أفراد بيف االجتماعي كلمتفاعؿ كاألجناس،
 نشاطو ممارسة في الكالديف مف التشجيع كتمقي كآرائو، شعكره عف التعبير في لمطفؿ الفرصة
 (.14:ت ب، بدراف،) كتقكيتيا بالنفس الثقة تككيف إلى يؤدم ما كثيران  المستقؿ كالفكرم الحركي

تحتؿ مكانة ميمة في تككيف شخصية  ةالكالدي( أف أساليب المعاممة 0942، كيرل )الرفاعي
في معاممتيـ  كيفيـ حيث يبقى الكثير مف أثار تمؾ المعاممة فييـ لتظير مجددان تكأساليب ، األبناء

األبناء أما عف الجك العاطفي لؤلسرة فمو دكر كبير في تككيف شخصية ، ألكالدىـ في المستقبؿ
 .كيفيـتكأساليب 

( عمى أف الكاجبات األساسية لؤلسرة تكمف 0977ف )كفي ضكء تمؾ االعتبارات يؤكد زىرا
كالتي يحتاج إلييا ، في تكفير األمف النفسي لمفرد الذم يعد مف المتطمبات األساسية لمصحة النفسية

كأف الطريقة التي يدرؾ بيا ، كيؤكد في تكيفو كنمكه، الفرد كي يتمتع بشخصية إيجابية متزنة منتجة
 .كيفوتفي  تؤثر فعميان  الفرد ىذه االتجاىات ىي التي

حيث نجد أف الفرد يتعرض ، كيؤكد التربكيكف عمى أىمية الثبات في أسمكب التنشئة األسرية
بينما يعامؿ بأسمكب آخر مختمؼ تماما في ، ألسمكب معيف في بعض األحياف في مكقؼ معيف

السمككية المقبكلة أك غير كتختمط عميو المعايير ، مما يجعؿ الطفؿ في حيرة مف أمره، مكقؼ مشابو
، النكع مف عدـ الثبات في المعاممة يؤدم إلى ضعؼ الثقة بالنفس كىذا، المقبكلة مف قبؿ كالديو

 ثابتة ضبط ألساليبكسكء التكيؼ كالشعكر بعدـ الكفاءة في حيف أف األطفاؿ الذيف يتعرضكف 
  .(045 :2500، )العطيات حسنان  اجتماعيان  كيظيركف تكيفان ، يطكركف مشاعر القدرة كالثقة بالنفس

تقـك ، ف التنشئة األسرية عممية تعمـ كتعميـ كتربية كنضجأسبؽ ترل الباحثة  في ضكء ما
دكار كاتجاىات مناسبة أل كقيمان  الفرد سمككان  إكسابيجابي كتيدؼ إلى عمى التفاعؿ االجتماعي اإل

، كالتكافؤة كالتكافؽ معيا كتكسبو الطابع االجتماعي عماجمكنو مف مسايرة التاجتماعية معينة 
لى اكتساب مفيكـ الثقة ، مما يؤدم إلى كصكؿ الفرد إلى الصحة النفسية، كتيسر سبؿ التكيؼ كا 



 
   

22 

 اإلشباعكاألنماط األسرية تحدد ما سكؼ يفعمو الطفؿ في مقتبؿ حياتو كي يحصؿ عمى ، بالنفس
كتترؾ بصماتيا باقية عمى ، شخصية الطفؿ كتنمي فإف األسرة ىي التي تككف، كعميو كالرضي
في تنشئة كتشكيؿ سمككو كقيمو كاتجاىاتو مف خبلؿ أساليب التنشئة  بارزان  كتمعب دكران ، شخصيتو

فتتصؼ ، األسرية كالتي يستعمميا الكالداف كبالطبع فإف ىذه األساليب تختمؼ مف أسرة إلى أخرل
اختبلؼ حيث إف كة كالتسمط سيتصؼ البعض اآلخر بالقفي حيف ، يف كالتسامحمبعض األسر بال
يؤدم إلى كجكد أنماط مختمفة مف الشخصية إذ أف الجك الذم يسكد األسرة  األسريةأساليب التنشئة 

كتشكيؿ أنماط ، كالمعاممة الخاصة التي يعامؿ بيا اآلباء ليا أكبر األثر في تنمية شخصيتيـ
 .سمككيـ مستقببلن 

  :بالنفس الثقة أىمية

 الثقة قميؿ فالشخص، عنيا شخص أم استغناء عدـ منطمؽ مف بالنفس الثقة أىمية تنبع
 :ىما لسببيف االضطرابات مف بالعديد لئلصابة عرضة شخص ىك بنفسو

 غيره مع كالحكار النقاش مف يتمكف لفكبالتالي ، آراء أك معمكمات مف لديو فيما يثؽ ال أنو .1
 .الصمت كسيفضؿ

 أنو أك، االستيزاء محمؿ ىعم فسيأخذه يجابياإل أما، بالسمب عنو يقاؿ ما كؿ سيصدؽ أنو .2
 تجنب كيفضؿ، نجاح نقطة أم إحراز مف يتمكف لف أنو يعني مما، الكاقع في ليا أصؿ ال

 الخبرات اكتساب مف صاحبو سيحـر المستمر التجنب كىذا، لو انتقاداتيـ ليتفادل الناس
 .الحياتية

، ب، أسعد) ذكرىا كما متعددة نكاحي في تتجمي كالتي، بالنفس الثقة أىمية تظير ىنا كمف
  :اآلتي في الباحثة كتجمميا( 42-24 :ت

 مف تحصنو كما، مزاجو تقمب عدـ كضماف، لمفرد اإلنسانية الحالة ىعم الحفاظ في ىميتياأ 
 .بالسعادة يشعر كتجعمو النفسية األمراض

 كالعممية العممية الخبرات اكتساب استمرار ىعم الفرد تساعد. 
 بو كالمحيطيف الناس بيف محبكبان  يككف بحيث السكية شخصيتو إبراز في الفرد تساعد ،

  .الناس بيف كالمحبة األلفة مف ان جك  يشيع مما المحبة نفس ونيبادلك ف
 حياتو في الفرد تعترض التي المشاكؿ مع كالتعامؿ الصعاب مكاجية في تساعد.  
 كاالبتكار اإلبداع إلي ميـ دافعىي ك  الحياة في النجاح إلي الكصكؿ في تساعد.  
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 ذلؾ ىعم كاألدلة، كيتفكؽ، ما يكمان  ينجح أف في األمؿ لديو يظؿ كبقدراتو بنفسو كالكاثؽ
 يكتب كىك طكيمة سنكات أمضي الذم "برناردشك جكرج" المثاؿ سبيؿ ىعم منيا التاريخ في كثيرة

 تسع بعد عمؿ أكؿ لو نشر حتى عممو ككاصؿ، نشرىا ترفض كىي النشر لدكر كتاباتو كيبعث
 .(25 :2555، السبيعي) المحاكلة مف سنيف

 يعطيو الذم الداعـ فيي، لمطعاـ الممح كما لمفرد ميمة بالنفس الثقة أف الباحثة لكتر 
، الخير نفسو في الفرد يظف النجاح حالة فيإنو  حيث، الفشؿ أك النجاح حاؿ باالرتياح إحساسان 
مكاناتو قدراتوب إيماف لديو كيككف  كيجعمو يستمده أمؿ لديو ىيبقف الفشؿ حاؿ في أما، يمتمكيا التي كا 

 مف فالكاثؽ، المنفعة عدـ أك بالفشؿ يشعر لف كبتالي، سينجح القادمة المرات في بأنو يقيف ىعم
 .ما يكمان  سينجح أنو األمؿ لديو يظؿ بقدراتوك  نفسو

  :الركائز األساسية لمثقة بالنفس

  :أف الثقة بالنفس ترتكز عمى ثبلث ركائز أساسية ىي( 25:ت، ب، يرل )بدراف

  بأف يعترؼ بنقاط القكة كتعزيزىا، مف جميع جكانبيا حقيقيةبنفسو معرفة  اإلنسافمعرفة ،
  .كنقاط الضعؼ كتعديميا

 فيسعى ، عممو بحاجتو إلى تطكير نفسو كتنمية قدراتو البدنية كالعقمية كالنفسية كاالجتماعية
 .إلى إكماؿ شخصيتو كتكازنيا

 كاإلقداـ عميو مع الحرص عمى االستفادة مف ، لركية كاستقصاء جكانب كؿ أمر يريد فعموا
 .العقبلءخبرات كتجارب 

 
 (36:ت، ب، بدراف، )ركائز الثقة بالنفس (9شكؿ )

التعرف على -1
نقاط القوة والضعف 

 لدى الفرد

تنمٌة القدرات -2
والحاجة الى البحث 

 عن التطوٌر 

الروٌة والتمهل -3
أثناء التفكٌر أو 
االقبال على أى 

 نشاط 
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  :طرؽ تنمية الثقة بالنفس في نفوس األطفاؿ

فإشباع حاجات ، في حياة الطفؿ االجتماعية يبدأ مبكران أف تطكر النفس  (اريكسكفيرل )
الطفؿ الرئيسية في ىذه المرحمة بما في ذلؾ حاجات األمف كالراحة كاالطمئناف كالطعاـ كالشراب 

 لئلحباطلحاجات الطفؿ يعرضو  اإلشباعكعدـ ، يؤدم إلى تككيف مظاىر الثقة بالبيئة المحيطة بو
، كيككف الطفؿ بالتالي عديـ الثقة بالنفس، باآلخريفكيكلد لديو الخكؼ كالشؾ كعدـ الثقة ، كالتيديد

مف كجية  لمساعدة األطفاؿ عمى تبني كتنمية الثقة بالنفس كاإلرشاداتلذلؾ ىناؾ بعض الطرؽ 
  :كىي كالتالي هنظر 

  الكصكؿ إلى إف مصاحبة الرفقة الجيدة الذيف يحاكلكف  :فيجابيياإلمخالطة األشخاص
، يجابية مف اآلخريفكيكسبو ميارات إ، أىدافيـ مف شأنو أف ينمي ثقة الطفؿ بنفسو

  .تحقيؽ أىدافو ىكمحاكلة الكصكؿ إل
 التي  اإليجابيةساعد الطفؿ عمى أف يعد قائمة باألشياء  :يجابيات كالسمبياتإعداد قائمة باإل

السمبية كمساعدتو عمى تعديميا ككذلؾ قائمة باألشياء ، يحب الكصكؿ إلييا كتعزيزىا
  .الطفؿ لف ذلؾ مف شأنو أف ينمي الثقة بالنفس لدفإ، كتغيرىا إلى األفضؿ

 ساعد الطفؿ عمى أف يحمؿ أفعالو كيحدد ما يجب أف يفعمو ليصبح أكثر  :تعمـ مف التجربة
  .إيجابية

  ساعد الطفؿ عمى أف يخصص نصؼ ساعة عمى األقؿ يكميان  :لمتفكير خصص كقتان 
  .عمى التفكير بيدكءمساعدتو لمتفكير كالتخطيط ك 

 كأف نقمؿ مف ، ساعد الطفؿ عمى أف يككف ىادئان  :تجنب المكاقؼ التي تنطكم عمى الضغط
زالة المثيرات التي قد تزعجو كتثيره   .المكاقؼ الضاغطة في محيطو كا 

 ال ك ، تعكر مزاجوكال ، فكر في األشياء التي يحبيا طفمؾ كالتي تسعده :يجابيةابدأ يكمو بإ
 .كال تذكره بمكاقؼ الفشؿ كاإلحباط التي تعرض ليا، تفكر في المشكبلت التي قد تزعجو

 فأنت تمكت عمـ الطفؿ ، التكنكلكجيا الحديثة اليكـ إذا لـ تتعمـفي عالـ  :اجعمو يتعمـ الجديد
كلكنو ، فقط حيث إف التعمـ ليس مثيران ، البحث عف المعرفة كاالستزادة منيا عمى الدكاـ

 .(27-22 :2557، )الفقي يجعمو مكضع اىتماـ المحيطيف بو

( أف ىناؾ نصائح تساعد في إكساب الثقة بالنفس 27-25، ت، ب، في حيف يرل )بدراف
 :يفي نفكس أطفالنا كى
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 (:شكؿ )
 (78-76، ت، ب، بدراف، )نصائح إلكساب الثقة لألطفاؿ

 

 :بالنفس لمثقة المفسرة النظريات

 النظريات أقرب مف ىي اريكسكف ألريؾ االجتماعي النفسي النمك نظرية فإ القكؿ يمكف
 كىذه، اجتماعية نفسية ناحية مف اإلنساني النمك مراحؿ تدرس أنيا ذلؾ، بالنفس لمثقة المفسرة
 .بالنفس الثقة لمكضكع تحميميا في كتخدميا الباحثة تيـ التي ىي الناحية

  :( اريكسوف) االجتماعي النفسي النمو ظريةن

 باسـ اريكسكف نظرية كتعرؼ( Erickson) النظرية ىذه كاضع اريكسكف" أريؾ" يعتبر
 الثقافات عبر كاألسر األطفاؿ مع أبحاثو نتائج عمى بناىا التي" االجتماعي النفسي النمك" نظرية

 أف إال، فركيد عند النفسي النمك لنظرية امتدادان  نظريتو تعد كما، أنثركبكلكجي كبمنيج، المختمفة
 حسب األكلى سنكات الخمس عمى فقط يقتصر كال مستمران  يبقى اإلنساف تطكر فأب يؤمف اريكسكف

أجب عن أسئلته 
 بطرٌقة ٌفهمها 

ساعده فً 
اكتساب 

الصدقات واتخاذ 
 القرارات بنفسه 

علمه كٌف 
ٌصنع لنفسه 

 قوانٌن وٌتبعها 

اجعله ٌعٌش 
عمره وعامله 
على حسب 

 عمره 

أخبره أنك تحبه 
وعلمه كٌف 
ٌكون مسئوال 
 عن تصرفاته 

علمه كٌف 
ٌواجه الفشل عند 

 حدوثه 

قل له شكرا 
واجعله ٌشعر أنه 
 نجم بٌن زمالئه 

ال تجعل طفلك 
 ٌنتقد نفسه 

 اسأله عن رأٌه 
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 بو يمر ما كؿ كليس الفرد حياة عمى كاضح تأثير ليا كاالجتماعية النفسية العكامؿ كأف، فركيد رؤية
 .فركيد يراىا التي الجنسية لممراحؿ ناتجا الفرد

 طيمة المتبلحقة النمك مراحؿ خبلؿ شخصيتو تطكير عمى قادر الفرد أف الباحثة لكتر 
 األزمة أف كما .حاسمة تحكؿ بنقاط تتسـ الفترات كىذه، لمنمك حرجة فترات بكجكد كتعتقد .حياتو
 شكمت حيث .التالية المرحمة إلى بنجاح الفرد ينتقؿ أف قبؿ تحؿ أف يجب االجتماعية النفسية
 ألنو، اريكسكف نظرية في قكيان  أساسان  المراىقة مرحمة كىي النمك مراحؿ مف الخامسة المرحمة
 ىذه أساس الخامسة المرحمة تشكؿ كما، كالبمكغ الرشد عالـ إلى الطفكلة مف االنتقاؿ جسر يعتبرىا
 .المرحمة ىذه خبلؿ كأخطرىا النمك مراحؿ بأىـ تمر الدراسة عينة فإ حيث الدراسة

 :التسامح :ثالثاً 
لفعاؿ ا عالمنا اليكـ في حاجة ماسة لمتسامحيعد التسامح مف القيـ األخبلقية حيث اف 

كالتفاعؿ ، ألف التضارب بيف الثقافات بيف الناس أكثر مف أم كقت مضي نظران  اإليجابيكالتعايش 
كأعماؿ ، بيف الحضارات يزداد يكما بعد يكـ كعمى الرغـ مف ذلؾ تزايدت مظاىر عدـ التسامح

كخمكىا ، كتشير كممة التسامح إلى معني مشترؾ يعبر في جممتو عف ىدكء العبلقة باآلخرالعنؼ 
خيًذ اٍلعىٍفكى ﴿ تعالى قاؿ اكعقيدة  كعرقان  كتقبؿ اختبلفو فكران ، مف التكتر كالتحمي بالرحابة في فيمو
فالتسامح ببل شؾ يحمؿ اليكية  (099:آية، األعراؼ) ﴾كىٍأميٍر ًباٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عىًف اٍلجىاًىًميفى 

  .فأصؿ مبدأ حياة المسمميف قائمة عمى التسامح، اإلسبلمية

  :عريؼ التسامحت

كافقني عمى المطمكب  أماسمح كسامح  :الجكد كيقاؿ أممشتؽ مف السماحة  :لغة وتعريف
 :جاد كأعطى مف كـر كسخاء كالتسامحالمساىمة كسمح  :ادت كالمسامحةانق :الدابة كأسمحت
 .(202 :2552، ابف منظكر) .التساىؿ

متفيـ مف العقائد كاألفكار يسمح بتعايش لرؤل كاتجاىات  إيجابيمكقؼ  :تعريفو اصطالحاً 
كحرية التعبير عف  كسياسيان  اآلخر المختمؼ دينيان شرعية عمى أساس  كاإلقصاء عف االحتراب بعيدان 

 .(24 :2500، )محمد أرائو كعقيدتو

فيك منيج حياة  كثيقان  التسامح مسألة ترتبط بالمجتمع كالتربية ارتباطان كترل الباحثة أف 
إنما ، كيعيش ثكرة التمرد في سمككو، فالطفؿ الذم يتصرؼ بعنؼ، يتعممو اإلنساف منذ نعكمة أظافره
  .ىك نتاج أسرة عدكانية أك مفككة
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  :أىداؼ التسامح

 االحتراـ المتبادؿ بيف الجميع في كؿ المكاضيع. 
  كحقكقو اإلنسافاحتراـ حريات. 
 تقكية العبلقات اإلنسانية كأكاصر المحبة.  
 المكاقؼ التعصبية كالتحيزية ىالتغمب عم. 
  التيجـ كالتعصب إلىدكف المجكء  الرأماختبلؼ. 
 االنفتاح في تقبؿ كجيات النظر. 
 يساعد عمى تكفير قدر كبير مف الصحة كاالرتياح النفسي. 
 (20 :2500، )العفك كالتسامح( )محمد ي كىياستشعار صفة ا تعال. 

 :وسائؿ التسامح

 
 وسائؿ التسامح( 41شكؿ )

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=110478)) 

  :دور األسرة في التربية عمى التسامح

 فميا تأثيره ، في نقؿ الميراث االجتماعي لؤلجياؿاألكلى  المؤسسة الرئيسية ىياألسرة  إف
كتؤثر ، الكمي فيي تمثؿ عالـ الطفؿ، في حياة الطفؿ خاصة في السنيف األكلى مف عمره كبيره 

المباشر بيف كيبدأ ىذا التأثير باالتصاؿ المادم كالمعنكم ، بدرجة كبيرة عمى تطكير شخصيتو كنمكه
تنشئة  ىكما أف دكر األب كاألخكة لو تأثير كبير عم، كتشبع حاجاتوترعاه  فيي، كطفميا األـ

 الحوار العقالنً*

 التهدئة *

 خرٌن احترام حرٌة اآل*

 رحابة الصدر*

 لوٌة للمصلحة العامة واعطاء األ*
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كمركز العائمة ، شخصية الكالديف كمكقع الطفؿ بالنسبة إلخكتو إف، كتطكير شخصيتو االجتماعية
حياة  أبعاديصيب  األسرة فتأثير، كميا عكامؿ ميمة في حياة الطفؿ، الثقافي كاالقتصادم كالقرابة

، في حياتو حاسمان  تأثيرىامما يجعؿ ، الطفؿ الجسدية كالمعرفية كالعاطفية كالسمككية كاالجتماعية
ككذلؾ ، كتحدد المكاقؼ مف مختمؼ القضايا االجتماعية، قيـ كمعايير المجتمعإليو فالطفؿ تنقؿ 

 .كانتماءاتوككؿ ىذا يشكؿ ىكية الطفؿ ، تحدد المسمكح كالممنكع

 األسرةقيمة التسامح لمطفؿ في مقابؿ الغضب ضركرة حتمية تستمـز مف  إبرازف كمف ىنا فإ
أك مف مجرد فكرة  أكثر ىإلالطفؿ  ليتطكر المفيـك لدكبمركر الكقت  ،تكرارىا ىالحرص عم

 يصبح محبكبان  حتىرفي يقكـ بو الطفؿ عحركي م بأداءربط ىذا التسامح ى إلبؿ سيتجاكزه ، معتقد
كيعرؼ كيؼ ، التسامح يعرؼ الطفؿ معنى األسرةكفي ، أك المدرسة األسرةسكاء في  اآلخريفمف 

 .في سمكؾ الطفؿ  المبدأفي تعميؽ ىذا  أساسان يطبقو ليككف ىذا التطبيؽ بعد ذلؾ 

 .(5 :2554، القيشاكم)

يتطمب التكرار في مكاقؼ فاف ذلؾ ، التسامح ىمعن كترل الباحثة أف الطفؿ لكي يفيـ
بؿ البد مف ربط ، في حقو أخطأيعتذر لمف  أففبل يجب عميو فقط  الطفؿ مثبلن  أأخط فإذا، كثيرة

يكفي  مف التيديد باستخداـ العقاب مثبلن  كبدالن ، ىذا العذر أصابوىذا االعتذار بطمب السماح ممف 
 األخطاءتجنب  ىإلف ذلؾ سيقكد الطفؿ أل، كطمب المسامحة بالخطأاالعتراؼ  ىعمتكرار التدريب 
مف جراء ىذا يحبيـ الطفؿ يصيب مف  مالنفسي الذ باأللـ الخطأما ارتبط ىذا  إذا، بعد ذلؾ خاصة

 .الخطأ

 :دور األسرة في تنمية مفيـو التسامح لدى األطفاؿ في النقاط التاليةوتمخص الباحثة 

 تعزيز التنافس الشريؼ أك الصحيح. 
  اآلخريفتعريؼ الطفؿ أك المراىؽ بحقكقو كحقكؽ. 
 المتسامحة كالديمقراطية ءإشاعة األجكا. 
  كعدـ التميز األبناءالعدالة بيف. 
  فقد يككف مف الضركرم أف نعمـ ، ما يممككنو مف قدراتك  اآلخريفاالعتراؼ بميارات

 .األبناء تقديـ التياني في المسابقة لمفائزيف
 حب اآلخريف كاحتراميـ كتنمية الخير فييـ.  
 بؿ قكة نحتاج إلى  كىك ليس ضعفان ، تنمية مفيكـ التسامح بأنو ليس االنسحاب مف المكاقؼ

 .المكاقؼ الحرجةتعبئتيا في 
 شعارىـ بقدراتيـ كطاقاتيـ  .تعزيز الثقة بالنفس لدل األطفاؿ كا 
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 اآلخريفتككيف فيـ صحيح عف  إلىسيقكد  كالذم، تعزيز المفيـك الصحيح عف الذات. 
 تنمية لغة الحكار كالتدريب عمى ميارات االستماع. 
 إلىفالصداقة التي تقكـ عمى األنانية كاألثرة البد أف تؤدم ، التعرؼ عمى صداقات األبناء 

ف ذلؾ يعزز مفيـك فإ اآلخريفكمتى ما قامت الصداقة عمى دعامة احتراـ ، العنؼ كاليجكـ
 .التسامح

فإذا استمعنا ، في تنمية مفيكـ التسامح االستماع يمعب دكران بناءن  ترل الباحثة أفكما 
ف ممكة اإلنصات لآلخريف ستقكل لدييـ مما فإ، كيبرركف تصرفاتيـألطفالنا كىـ يعممكف أخطاءىـ 

 .يـ كالنظر بعمؽ لما يقكلو اآلخرجيديف ألخطاء اآلخريف كتقبؿ آرائ يجعميـ مستمعيف

 :في تنمية التسامح دور المدرسة

فالطفؿ يخرج مف مجتمع ، األسرةفي المجتمع بعد تعتبر المدرسة المؤسسة التعميمية اليامة 
كىذا االتساع في المجاؿ ، كىك المدرسة تجانسان  األقؿالمجتمع الكبير  ىإلالمتجانس  األسرة

كتدعـ ، كتبايف الشخصيات التي يتعامؿ معيا الطفؿ تزيد مف تجاربو االجتماعية، االجتماعي
فالمدرسة تحرر ، التعامؿ مع الغير آدابكتعممو ، كتقدير المسئكلية، بالحقكؽ كالكاجبات إحساسو
التي ال تنقؿ المعرفة  كالكتبيات الفكرية كاالجتماعية كالكجدانية مف خبلؿ المناىج الدراسية التكج
كيتمثؿ دكر المدرسة في تنمية التسامح لدل الطبلب ، و نحك المجتمعيالطفؿ كتكج تقكلببؿ ، فقط

  :في التالي

ت التربية كقد رفض، المتسامحةربط الحصص الدراسية بحياة الطفؿ االجتماعية كالنفسية  .1
خزف المعمكمات كالحقائؽ كالمعارؼ الجافة  ىإلالحديثة )التعميـ البنكي( الذم ييدؼ 

تككف صكرة  أفأف المدرسة يجب  لفالتربية الحديثة تر ، كاستدعائيا أثناء االمتحانات
 .حقيقية لكاقع المجتمع

 ة المعمـشخصيكما تمعب ، التدريسية كتنكيعيا مف قبؿ المعمـ كاألساليبمف خبلؿ الطرؽ  .2
يعد التسامح  التيمف السمككيات  كبيران  المتعمميف عددان  إكسابفي  كبيران  المتسامحة دكران 

 .منيا ان كاحد
 .يتناسب مع طبيعة المكاقؼ التدريسية متنكيع المثيرات كتكظيؼ لغة الجسد بشكؿ تربك  .3
يجب أف تعتمد كما ، كثيرة مف التسامح تضميف المناىج الدراسية حقائؽ كمكاقؼ كصكران  .4

التعاكنية كالتطكعية في  األعماؿالمعمميف في  إشراؼ ىالرحبلت العممية كالترفييية عم
 .خدمة البيئة
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التي تعمؽ العمـ كاالختصاص مف عمماء الديف كاالجتماع إللقاء المحاضرات دعكة رجاؿ  .5
 .كالتبلميذ األطفاؿمفاىيـ التسامح في نفكس 

يككف  أفكبحقو في ، كقيمة اإلنسافأف نفيـ التبلميذ أف التسامح ينبع مف االعتراؼ بكرامة  .6
 اآلخريفعف  مختمفان 

كتقبؿ ، إنسانان لككنو  إنسافأف نفيـ التبلميذ أف التسامح يعني تبني نمط سمككي يحتـر كؿ  .7
 كغضبان  اعتراضان  كلك أثار، عف اآلخريف رأيولك اختمؼ في  حتىكنظرتو الفمسفية  أرائو

 .كعدـ رضي
مبادئ الديمقراطية بالمعني  لتحقيؽتبني التسامح كقيمة ىك شرط  أفالتبلميذ  نفيـ أف .8

 .كحقكقو اإلنسافالجكىرم كالتعددية كحريات 
 .(55 :2550، )محمدأف يتشرب التبلميذ االلتزاـ بسمكؾ التسامح في المدرسة كخارجيا  .9

استعداداتو  تو كميكلو كتمنىإشباع حاجات المتعمـ كاىتماماكترل الباحثة أف عمى المدرسة 
كتدعـ السمات الشخصية المرغكب فييا كتحمؿ المسئكلية كالشعكر بالكاجب كالطاعة ، كقدراتو

كالصدؽ  اإليجابيةكتككيف العادات ، كاحتراـ القانكف كالنظاـ كاالعتماد عمى النفس كالثقة بيا
كممارسة الديمقراطية ممارسة سميمة حيث إف  يفر كاحتراـ اآلخ، كالتسامح كاألمانة كالشجاعة األدبية

داراتو كمع تبلميذه ، بشخصية معممو شخصية المتعمـ تتأثر كثيران  فالمعمـ المتسامح مع زمبلئو كا 
 كما أف لممدرسة دكران ، ةسيكسب تبلميذه ذلؾ السمكؾ اإلنساني الراقي الذم بو تحيا جميع اإلنساني

يمارس بيف التبلميذ عمى  كسمككان  معاشان  كجعميا كاقعان ، في إكساب المتعمميف ثقافة التسامح كبيران 
 .يـتاختبلؼ أجناسيـ كديانا

 :األطفاؿ ىأسباب غياب التسامح لد

الفردية  أكة إلى الممارسات الجماعية كممة دارجة تستخدـ لئلشار  ىيالعفك  أكالتسامح 
مبلحقة كؿ مف يعتقد أك يتصرؼ بطريقة مخالفة قد ال يكافؽ عمييا  أكتقضي بنبذ التطرؼ كىي 
  :يمي كمف أسباب غياب التسامح ما المرء
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 (44شكؿ )

 أسباب غياب التسامح لدى األطفاؿ
http://www.copts-united.com/article.php 

 

  :أنواع التسامح

يتجمى ك المجتمع اإلنساني ينطكم عمى درجةن كبيرة مف التبايف كالتكحد في الكقت نفسو،  إف
األجناس كاألدياف كالقكميات التي تحمؿ قيمان كمعتقدات تؤدم يف في العدد الكبير مف األعراؽ ك التبا

كتشابؾ المصالح بينيا نتيجة ، إف احتكاؾ المجتمعات بعضيا ببعضحيث ، إلى ثقافات مختمفة
كالمعمكمات كالمكاصبلت جعؿ مف التسامح كالتعايش كاالتصاؿ كالحكار المفتكح  االتصاالتلثكرة 

كمف  إلى التسامح إف العالـ بحاجة حيث، ضركرات ال بد منيا لتحقيؽ مصالح المجتمعات جميعيا
  :فة مف التسامح كىي كالتاليمختم ان ف ىناؾ أنكاعىنا فإ

كىك التعايش بيف األدياف بمعني حرية ممارسة الشعائر الدينية كالتخمي عف  :التسامح الديني .1
اًبئيكفى  إف﴿ :ىقاؿ ا تعالكالتميز العنصرم ، التعصب الديني الًَّذيفى آمىنيكا كىالًَّذيفى ىىاديكا كىالصَّ

ـٍ يىٍحزىنيكفى  ـٍ كىالى ىي  ﴾كىالنَّصىارىل مىٍف آمىفى ًبالمًَّو كىاٍليىكٍـً اآٍلًخًر كىعىًمؿى صىاًلحان فىبلى خىٍكؼه عىمىيًٍي
 .(29:يةاآل، المائدة)

الحكار كالتخاطب كعدـ التعصب لؤلفكار الشخصية كالحؽ في  آدابكىك  :التسامح الفكري .2
  .كاالجتياد اإلبداع

أسباب غٌاب التسامح 
  .لدى األطفال

النظام الديكتاوري سواء في •
 .األسرة أو المجتمع

غياب الشعورباألمن لدي •
 .الطفل

شيوع أجواء من الحقد واالنتقام •
بين أفراد المجتمع وبين أفراد 

 .األسرة بعضهم البعض

سوء التنشئة االجتماعية من قبل •

  األسرة وغرس مفاهيم مبنية علي

يجابية في األسرة غياب المفاهيم اإل•
قناع والتوجيه الصحيح مثل اإل

 .واتباع أساليب العقوبة والتهديد

 .  غياب الوازع الديني•

http://www.copts-united.com/article.php
http://www.copts-united.com/article.php
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في التمتع بحقكؽ  اآلخريفبحؽ  إقراريجابي فيو ىك اتخاذ مكقؼ إ :التسامح االجتماعي .3
 كىي ممارسة يأخذ بيا األفراد كالجماعات كالدكؿ، كحرياتو األساسية المعترؼ بيا اإلنساف

 .(2 :2554، )القيشاكم

 :أدلة عمى وجود التسامح والنصوص عميو

 : في التسامح اإلسالميالديف  نصوص مف :أوالً 

 :رأي اإلسالـ في التسامح

، لضبط االختبلفات فضيمة كضركرة مجتمعية كسبيبلن  اإلسبلميلممنظكر ، يعد التسامح كفقا
يعترؼ في كؿ أنظمتو كتشريعاتو بالحقكؽ الشخصية  اإلسبلـأف  إلى( 2555) فقد أشار محفكظ

كأف نقاط االختبلؼ بيف الناس ال ، انتياؾ ىذه الحقكؽ إلىكال يحيز أم ممارسة تفضي ، لكؿ فرد
نما، تؤسس لمقطيعة كالجفاء  كركد إلى( 2552)كأشار صديقي ، تؤسس لمتسامح مع المختمؼ كا 

، التعبد ةكحري، ص عمى حرية العقيدة لغير المسمميفف الكريـ تنأكثر مف مائة أية كريمة في القرآ
كمما يؤكد أىمية التسامح ما كرد عف الرسكؿ محمد صمي ا عميو ، في اعتناؽ الديف اإلكراهكعدـ 

حقاؽكالمسالمة كالحرية  اإلقناعكسمـ مف أحاديث نبكية شددت عمى  العدؿ كنشر  طكبس، الحؽ كا 
 .(225 :2500، كآخركفالمساكاة )الشريفي 

سىٍيفو فعًف  إتباعوكاجب عمى المسمـ  اإلسبلـفي  كيمثؿ التسامح فرضان  قىاؿى  :قىاؿى  ,اٍبًف أىًبي حي
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍيًر أىٍخبلًؽ أىٍىًؿ الدٍُّنيىا كىاآلًخرىةً  أىال " :رىسيكؿي المًَّو صى مىى خى ـٍ عى أىٍف تىًصؿى مىٍف  ,أىديلُّكي

رىمىؾى ، قىطىعىؾى  تيٍعًطيى مىٍف حى تىٍعفيكى عىمٍَّف ظىمىمىؾى "، كى  .(022:ت-ب، )صحيح مسمـكى

العيش بسبلـ  إلىكالذم يؤدم بالمسمـ ، كىذه األنكاع الثبلثة مف السمكؾ تعني التسامح
 .(059 :2557، )طعيمة كالشيخ سمكيا إذاكطمأنينة 

 :ف والسنة النبوية عف التسامحنصوص مف القرآ

 إلىكجؿ لؤلمة بجميع أجناسيا كأعرافيا كدياناتيا تدعكىـ  ىناؾ خطاب رباني مف ا عز
، مسيحي أك، أك ييكدم، مسمـ فالنظر عجاء لجميع الديانات بغض ، التسامح كالخطاب الديني

يا التي تطرقت لمفيكـ التسامح كال يتسع المجاؿ ىنا لذكر جميع القرآنية اآلياتكىناؾ العديد مف 
 :كلكف يمكف التطرؽ إلى بعضيا

 ﴿ ـٍ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي ًإفَّ رىبَّؾى ىيكى اًدٍليي سىنىًة كىجى ًة كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى بٍّؾى ًباٍلًحٍكمى  اٍدعي ًإلىى سىًبيًؿ رى
ـي ًباٍلميٍيتىًديفى  ؿَّ عىٍف سىًبيًمًو كىىيكى أىٍعمى ـي ًبمىٍف ضى  .)025 :ةآي، ")النحؿأىٍعمى

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4895
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 ﴿ سىنىةي كىالى ًليٌّ كىالى تىٍستىًكم اٍلحى بىٍينىوي عىدىاكىةه كىأىنَّوي كى السَّيٍّئىةي اٍدفىٍع ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي فىًإذىا الًَّذم بىٍينىؾى كى
ًميـه   .( 22:آية، فصمت)﴾حى

 ﴿ ٍقيٍؿ ًلًعبىاًدم يىقيكليكا الًَّتي ًىيى أىٍحسىفي ًإفَّ الشٍَّيطىافى يىٍنزىغي بىٍينىييـٍ ًإفَّ الشٍَّيطىافى كىافى ًلئٍلًن سىاًف كى
 .(52:آية، اإلسراء)﴾عىديكًّا ميًبيننا

 ﴿ ٍيًطرو  ﴿ ﴾فىذىكٍٍّر ًإنَّما أىٍنتى ميذىكٍّره ـٍ ًبميصى مىٍيًي  .(22-20 :اآليتاف، الغاشية) ﴾لىٍستى عى
 ﴿ ًف اٍلفىٍحشاء كىاٍلميٍنكىًر يىٍنيى عى يتاء ًذم اٍلقيٍربى كى ٍحساًف كىاً  كىاٍلبىٍغًي ًإفَّ المَّوى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ كىاإٍلً

كفى  ـٍ تىذىكَّري ـٍ لىعىمَّكي  .(95:آية، )النحؿ ﴾يىًعظيكي
 ﴿ ًلذىًلؾى خى بُّؾى كى ـى رى عىؿى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدىةن كىال يىزىاليكفى ميٍختىًمًفيفى ًإاٌل مىٍف رىًح بُّؾى لىجى لىٍك شىاءى رى  ﴾مىقىييـٍ كى

 .(009-004:اآليتاف، )ىكد
 ﴿ مَّةه كىال شىفاعىةه يا أىيُّيىا الًَّذيفى ـٍ ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف يىٍأًتيى يىٍكـه ال بىٍيعه ًفيًو كىال خي ٍقناكي زى آمىنيكا أىٍنًفقيكا ًممَّا رى

ـي الظَّاًلميكفى  كفى ىي  .(252: آية، البقرة) ﴾كىاٍلكاًفري

 :السنة النبويةأما في 

   دَّثىنىا ًني  ، الزٍُّىًرمٍّ  عىًف  ، مىٍعمىره   حى اًلؾو  قىاؿى أىٍخبىرى ميكسنا مىعى رىسيكًؿ المًَّو   : قىاؿى   أىنىسي ٍبفي مى مَّى  كينَّا جي صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى نَّةً  : فىقىاؿى    المَّوي عى ـٍ اآٍلفى ًمف ىذا الفٌج ًمٍف أىٍىًؿ اٍلجى مىٍيكي ؿه ًمٍف  فاطمع :قىاؿى ، يىٍطميعي عى رىجي

كًئًو قىٍد عى  تىٍنًطؼي  أىؿ  فىمىمَّا كىافى اٍلغىدي قىاؿى النًَّبيُّ ، فسمَّـ، مَّؽى نىٍعمىٍيًو ًفي يىًدًه الشٍّمىاؿً ًلٍحيىتيوي ًمٍف كيضي
مَّـى   سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ؿي ًمٍثؿى اٍلمىرًَّة اأٍليكلىى، ًمٍثؿى ذىًلؾى  صى فىمىمَّا كىافى اٍليىٍكـي الثَّاًلثي قىاؿى ، فىطىمىعى ذىًلؾى الرَّجي

مَّى  النًَّبيُّ  مَّـى صى سى مىٍيًو كى ا المَّوي عى قىالىًتًو أىٍيضن اًلًو اأٍليكلىى، ًمٍثؿى مى مىى ًمٍثًؿ حى ؿي عى فىمىمَّا ، فىطىمىعى ذىًلؾى الرَّجي
ـى النًَّبيُّ  مَّـى  قىا سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًص  تىًبعىوي  صى ٍبدي المًَّو ٍبفي عى ٍيتي  ًإنٍّي الى  :فىقىاؿى  عى أىًبي حى

تَّى تىٍمًضيى فىعىٍمتى  ثنا فىًإٍف رىأىٍيتى أىٍف تيٍؤًكيىًني ًإلىٍيؾى حى مىٍيًو ثىبلى ؿى عى قىاؿى  .نىعىـٍ  :قىاؿى ، فىأىٍقسىٍمتي أىٍف الى أىٍدخي
كىافى   : أىنىسه   ٍبدي المًَّو  كى ـٍ يىرىهي يى  عى ثى فىمى دٍّثي أىنَّوي بىاتى مىعىوي ًتٍمؾى المَّيىاًلي الثَّبلى ٍيرى ييحى قيكـي ًمٍف المٍَّيًؿ شىٍيئنا غى

ًة اٍلفىٍجرً  تىعىارَّ    أىنَّوي ًإذىا  بلى تَّى يىقيكـى ًلصى كىبَّرى حى ؿَّ كى مىى ًفرىاًشًو ذىكىرى المَّوى عىزَّ كىجى تىقىمَّبى عى ٍبدي  قىاؿى ، كى عى
ٍيرنا : المَّوً  ـٍ أىٍسمىٍعوي يىقيكؿي ًإالَّ خى ٍيرى أىنٍّي لى ثي لىيىاؿو فىمىمَّا مى ، غى ٍت الثَّبلى مىوي قيٍمتي ، ضى ًكٍدتي أىٍف أىٍحتىًقرى عىمى كى
ٍبدى المَّوً  يىا  بىٍيفى أىًبي غىضىبه ،  عى ـٍ يىكيٍف بىٍيًني كى لىًكٍف سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو ، كىالى ىىٍجره ثىّـَ ، ًإنٍّي لى مَّى  كى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى ثى ًمرىا   المَّوي عى نَّةً  رو يىقيكؿي لىؾى ثىبلى ؿه ًمٍف أىٍىًؿ اٍلجى ـٍ اآٍلفى رىجي مىٍيكي فىطىمىٍعتى أىٍنتى ، يىٍطميعي عى
ثى ًمرىارو فىأىرىٍدتي أىٍف  ـٍ أىرىؾى تىٍعمىؿي كىًثيرى عىمىؿو ، ًإلىٍيؾى أًلىٍنظيرى مىا عىمىميؾى فىأىٍقتىًدمى ًبوً   آًكمى    الثَّبلى فىمىا ، فىمى
ا قىاؿى رىسي  مَّـى  كؿي المًَّو الًَّذم بىمىغى ًبؾى مى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى فىمىمَّا  :قىاؿى  .مىا ىيكى ًإالَّ مىا رىأىٍيتى  :فىقىاؿى ،  صى

لٍَّيتي دىعىاًني دو ًمٍف اٍلميٍسًمًميفى ًغشًّا كىالى  :فىقىاؿى ، كى ٍيرى أىنٍّي الى أىًجدي ًفي نىٍفًسي أًلىحى مىا ىيكى ًإالَّ مىا رىأىٍيتى غى
ٍيرو أىٍعطىاهي المَّوي ًإيَّاهي  مىى خى دنا عى ٍبدي المَّوً  فىقىاؿى ، أىٍحسيدي أىحى ىىًذًه الًَّتي بىمىغىٍت ًبؾى كىًىيى الًَّتي الى   : عى

 .(25559 :ت-ب، عبد الرزاؽ) (2/022اإلماـ أحمد في مسنده ) أخرجيا)نيًطيؽي 
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  فحينما عاد لفتح مكة، قيمة التسامح في سيرتو الطاىرة "النبي صمى ا عميو كسمـ"كما جسد ،
قريش كفي مكقؼ كاف المسممكف  يكتعذيب مف مشرك ؼكرغـ كؿ ما القاه كأصحابو مف عن
بف ا حيث ركم عفعنيـ  إال أنو عفا، لما أصابو االنتقاـىـ الطرؼ األقكل كالقادر عمى 

، إسحاؽ بإسناد حسف عف صفية بنت شيبة قالت لما نزؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ
فمما قضى طكافو دعا عثماف بف طمحة فأخذ ، كاطمأف الناس خرج حتى جاء البيت فطاؼ بو

كحدثني ، بف إسحاؽاثـ كقؼ عمى باب الكعبة فخطب قاؿ ، فدخميا، منو مفتاح الكعبة ففتح لو
بعض أىؿ العمـ أنو صمى ا عميو كسمـ قاـ عمى باب الكعبة فذكر الحديث كفيو ثـ قاؿ يا 

نتـ أبف أخ كريـ قاؿ اذىبكا فاأخ كريـ ك  معشر قريش ما تركف أني فاعؿ فيكـ قالكا خيران 
 .(25 :ت-ب، )الطبرمه(حجابة كالسقاية فذكر فقاؿ أجمع لنا ال، ثـ جمس فقاـ عمي، الطمقاء

 رأيت قصكرا مشرفة عمى الجنة: كما ركل الصحابي أنس بف مالؾ عف رسكؿ ا قكلو" ،
 .لمكاظميف الغيظ كالعافيف عف الناس" :لمف ىذه يا جبريؿ قاؿ :فقمت

  النار عميوقاؿ صمى ا عميو كسمـ ألصحابو "أال أخبركـ بمف يحـر عمى النار أك مف تحـر ،
 "  .(2244 :ت، ب، )صحيح الترمذمكؿ قريب ىيفو ليفو

يمكف  يايجد العديد من كاألحاديثف الكريـ باحثة أف المتتبع لبعض نصكص القرآكترل ال
ألف سمطتو مرتبطة ، في المجتمعات ىامان  كيشكؿ الديف عنصران ، االستناد عمييا لتعزيز قيـ التسامح

يجابية يمكف االستدالؿ منيا عمى مكقؼ إكتناكلت اآليات كاألحاديث السابقة جكانب ، كجؿ با عز
 .الديف اإلسبلمي في تعزيز قيمة التسامح

  :نصوص مف المواثيؽ الدولية :ثانياً 

  :الميثاؽ التأسيسي لميونسكو -1

ينص في ديباجتو  0925تشريف الثاني نكفمبر  02الميثاؽ التأسيسي لميكنسكك المعتمد في 
 .عمى أف مف " المحتـ أف يقـك السمـ عمى أساس مف التضامف الفكرم كالمعنكم بيف بني البشر "

 :اإلنسافالعالمي لحقوؽ  اإلعالف -2
  (04يؤكد أف" لكؿ شخص الحؽ في حرية التفكير كالضمير كالديف ")المادة. 
  (09" حرية الرأم كالتعبير " )المادة. 
  أف التربية يجب أف تيدؼ إلى تنمية التفاىـ كالتسامح كالصداقة بيف جميع الشعكب "

 .(7 :2554، )القيشاكم.(22كالجماعات العنصرية كالدينية ")المادة 
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 :اليونسكو بشأف التسامح إعالف مبادئ -4

تشريف الثاني  02، باريس، كالعشريف منةدكرتو الثا يلميكنسكك فاعتمد المؤتمر العاـ 
أف الدكؿ األعضاء في منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة المجتمعة في  0995/نكفمبر 

 02 إلىتشريف األكؿ / أكتكبر  25باريس في الدكرة الثامنة كالعشريف لممؤتمر العاـ في الفترة مف 
، تعميـ معنى التسامح إلى المبادئ بشأف التسامح إعبلفكلقد ساىـ ، 0995تشريف الثاني نكفمبر 

يجاد ، تحديد دكر الدكلة كمسئكليتيا في نشر ىذه القيمة كتعزيزىا إلى باإلضافةتعريؼ مكحد لو  كا 
بيف المجتمع كالنظاـ  ان ألف ىناؾ ارتباط، التسامح إبرازفي  كما عرج عمى دكر التعميـ كأىميتو

يتـ مف خبللو تنفيذ أنشطة متعددة في  يـك عالمي مكحد لمتسامح بإعبلفكتـ تتكيج ذلؾ ، التعميمي
  :تمر العاـ لميكنسكك لمتسامح ىي كالتاليؤ كالمبادئ التي اعتمدىا الم، ىذا اليكـ

 كألشكاؿ التعبير ، أف التسامح يعني االحتراـ كالقبكؿ كالتقدير لمتنكع البشرم لثقافات عالمنا
كحرية ، كاالتصاؿ، كاالنفتاح، كيتعزز ىذا التسامح بالمعرفة، كلمصفات اإلنسانية لدينا
 .الفكر كالضمير كالمعتقد

 ىك تقبؿ كؿ شيء التسامحبؿ ، أف التسامح ال يعني المساكاة أك التنازؿ أك التساىؿ ،
يجابي فيو إقرار بحؽ اآلخريف في التمتع بحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية كاتخاذ مكقؼ إ

ج بالتسامح لتبرير المساس بيده القيـ كال يجكز بأم حاؿ االحتجا، المعترؼ بيا عالميان 
  .كالتسامح ممارسة ينبغي أف يأخذ بيا األفراد كالجماعات كالدكؿ، األساسية

 التسامح مسئكلية تشكؿ عماد حقكؽ اإلنساف كالتعددية. 
 أك التياكف بشأنيا، التسامح ال يعني تقبؿ الظمـ االجتماعي أك تخمي المرء عف معتقداتو ،

، كأف يقبؿ أف يتمسؾ اآلخركف بمعتقداتيـ، حر في التمسؾ بمعتقداتو بؿ تعني أف المرء
 .كأف البشر ليـ الحؽ في العيش بسبلـ

 .(0995، )المؤتمر العاـ لميكنسكك الثامنة كالعشريف

ىك االحتراـ  وكترل الباحثة مف خبلؿ ما تقدـ مف ميثاؽ األمـ المتحدة عف التسامح بأن
كقيمة ، كىك فضيمة أخبلقية، كيعني التجانس مع االختبلؼ، الثقافاتكالقبكؿ كالتقدير لمختمؼ 

ؾ البعد كمطمب لمرشد كالعقؿ كيقكـ عمى مبادئ أخبلقية معينة تعتمد عمى عدـ انتيا، لمعدالة
كترجمة المبادئ إلى سمككيات اجتماعية كعقبلنية بغض النظر عف عكاطؼ ، اإلنساني لآلخريف

  .المرء كمزاجو الشخصي
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  :مع اآلخريف ؿات التسامح التي تساعدنا في التعامؿ والتكامميار 

 :( أف ىناؾ ميارات لمتسامح كىي2555) يرل عبد الجكاد

 البعد عف التعصب األعمى. 
 التعبير عف الرأم. 
 الديمقراطية. 
 المكضكعية في الحكـ عمى األمكر. 
 تقدير ظركؼ اآلخريف. 
 (522-520 :ت، ب، التكاصؿ في الحكار مع اآلخريف )خضير. 

  :نمية التسامح في المجتمع الفمسطينيت

كذلؾ لطبيعة كتركيب المجتمع ، تكمف أىمية مفيكـ التسامح في المجتمع الفمسطيني
كمف سكاف ، كييكد ففيك مجتمع ذك تركيبة متنكعة مف مسمميف كمسيحيي، االجتماعية كالسياسية

مختمفة كىذا التنكع يحتـ كجكد مستكل ككذلؾ خمفيات سياسية كحزبية ، لمدف كالقرم كالمخيماتا
 .كتعزيز فرص التعايش بيف ىذه األنماط المختمفة، متطكر مف التسامح

كلتنمية مفيكـ التسامح في المجتمع الفمسطيني ال بد مف االتفاؽ عمى مجمكعة مف 
ىذه ك ، المكجكدة في المجتمعالعناصر قبؿ بناء نيج التسامح بغض النظر عف طبيعة االختبلؼ 

  :لعناصر ىيا

 .كاحتراـ ىذا التنكع كاالختبلؼ، التسامح يعني قبكؿ تنكع كاختبلؼ ثقافة مجتمعنا .1
كالحريات  اإلنسانيالتسامح مكقؼ يقكـ عمى االعتراؼ بالحقكؽ العالمية لمشخص  .2

 .لآلخراألساسية 
 .كاحتراـ التعددية السياسية كالثقافية اإلنسافالتسامح ىك مفتاح حقكؽ  .3
، تطبيؽ التسامح يعني ضركرة االعتراؼ لكؿ كاحد بحقو في حرية اختيار معتقداتو إف .4

 اآلخريفعمى  آراءهبأف ال يفرض أحد كما يعني ، بالحؽ نفسو اآلخركالقبكؿ بأف يتمتع 

 .(2 :2554، القيشاكم)
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 لمبحث الرابعا

 نجاح البرنامجمراحؿ تصميـ البرنامج وأسس 

  :التعريؼ بالبرنامج

، المباشرة كغير المباشرة اإلرشاديةىك برنامج منظـ في ضكء أسس عممية لتقديـ الخدمات 
 ؽمكالمتع الكاعي باالختيار ـكالقيا، بيدؼ مساعدتيـ في تحقيؽ النمك السكم أك جماعيان  فرديان 

 .كفريؽ مف المسئكليف المؤىميفكيقـك بتخطيطو كتنفيذه لجنة ، التكافؽ النفسي بتحقيؽ

 (229 :2552، )زىراف

  :لمبرنامج اإلجرائيالتعريؼ 

مقدمة في صكرة جمسات ، المترابطة اإلرشادية اإلجراءاتمجمكعة مف  :تعرفو الباحثة بأنو
، كالثقة بالنفس كالتسامح، تنمية بنائية المعب إلىتيدؼ ، ممنيجة بصكرة جماعية إرشاديةكفعاليات 

  .البرنامج تسعى الباحثة مف خبلليا تحقيؽ ىذاي كالت

 ة عف البرنامج :ػ ذنب

كالذم ،الدعـ النفسي االجتماعي المبني عمى المدارس األساسية )كاباؾ (  يعتبر برنامج
نتيجة ،( 2003يعني )برنامج األطفاؿ المتأثريف بالصراعات المسمحة ( كالذم تـ تطبيقو في عاـ )

مى الفمسطينييف مف األطفاؿ كاألسر ،حيث بدأت جمعية اليبلؿ األحمر كتأثيره عالصراع الدائر 
الفمسطيني بتنفيذ برامج نفسية عمى المدارس ، لمتكفير الخدمات النفسية لطمبة  المدارس كالمساىمة 
في بناء قدرات المعمميف كمرشدم المدارس عمى كجو الخصكص، كالتعرؼ عمى احتياجات األطفاؿ 

معنفة مف خبلؿ تعزيز تفاعبلتيـ مع القائميف عمى رعايتيـ كأقرانيـ، بدأ العمؿ المعرضيف لمبيئة ال
( ، مع اثنيف مف المدارس في منطقة كاحدة في طكباس، كخبلؿ األعكاـ 2003بو في عاـ )
( محافظات في الضفة 6( مدرسة في )30كصمت ما يقرب مف ) 2009-2008الدراسية مف 

، القدس( كالبرنامج يساعد في تنمية المعب  كباس، الخميؿ،الغربية كىي )قباطية، قمقيمية، ط طكلكـر
كيتـ تطبيؽ البرنامج حاليا في  دس االبتدائي(،ا)طمبة الخامس كالسكالثقة كالتساـ لدل األطفاؿ 

(، سكاء عمى األطفاؿ في مؤسسات المجتمع المحمي أك المدارس 2010قطاع غزة مف العاـ )
  الحككمية في جميع محافظات قطاع غزة. 
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 :اإلرشاديأىمية البرنامج 

، ؿكحاجة األطفا، كالتكجيو اإلرشاديمبي ىذا البرنامج حاجة المرشديف العامميف في مجاؿ 
حيث يركز البرنامج عمى ىذه الفئة بالذات لما تعيشو مف ، كخاصة أطفاؿ مرحمة الطفكلة المتأخرة
رحمة ميمشة مف قبؿ الكالديف كالمؤسسات العاممة كألنيا م، صراعات كمف مشاكؿ نفسية كاجتماعية

تعامؿ  كتبيف ذلؾ مف خبلؿ، كبداية المراىقة، فيي مرحمة تقع في أكاخر الطفكلة، في ذات المجاؿ
الباحثة مع ىذه المرحمة مف الجنسيف أثناء عمميا كأخصائية نفسية في مركز الصحة النفسية 

ككذلؾ مف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى العديد مف ، المجتمعية في جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني
ف كعميو فإ، كطبيعة مشاكؿ تمؾ المرحمة، المراجع كالدراسات التي اىتمت بمرحمة الطفكلة المتأخرة

 :في يمكف أف يساىـ ىذا البرنامج الممنيج

 .حدة المشاكؿ التي يعانكف منيا كالتي يمركف بيا مف مساعدة الطمبة في التخفيؼ .1
بلءـ كطبيعة عمى استخداـ برامج تت كاإلرشادمساعدة المرشديف كالعامميف في مجاؿ التكجيو  .2

 .تمؾ المرحمة الخطرة
رشادىـمساعدة أكلياء األمكر  .3 كالتعامؿ معيـ لمكصكؿ ، ئيـأبنا حكؿ كيفية فيـ مشاعر كا 

 .الثقة بالنفس كالتسامح مفيكـ إلى
مساعدة الطمبة عمى التعبير عف مشاعرىـ كأحاسيسيـ مف خبلؿ المعب المستخدـ ككسيمة  .4

  .مف كسائؿ التفريغ

 :أىداؼ البرنامج

التكافؽ الذاتي كاالجتماعي كتكفير الجك المبلئـ في المدرسة  إلىالكصكؿ بالفرد  إف
  .التربكم اإلرشادكالمجتمع لتحقيؽ ىذا التكافؽ يعد مف األىداؼ الرئيسية لبرنامج 

 (254 :0949، )الحياني

تحقيؽ األىداؼ  إلى ؽلما سب إضافةوالذي ييدؼ ، وىذا ينسجـ مع فكرة البرنامج المقترح
  :التالية

أعمى درجة  إلىكاستغبلؿ طاقاتيـ لمكصكؿ ، الطمبة عمى االستبصار بمشكبلتيـمساعدة  .1
 .مف الثقة بالنفس كالتسامح كلمتكيؼ مع المدرسة كالبيئة التي يعيشكف بيا

قياس مدل فاعمية البرنامج في تنمية بنائية المعب كالثقة بالنفس كالتسامح لدل طمبة  .2
 .في المدارسالمرحمة األساسية 

 .عمى مدل فاعمية البرنامج لكؿ مف الجنسيفالتعرؼ  .3
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محافظات كالتعرؼ عمى أثره في ، مدل تأثير البرنامج بعد االنتياء مف تطبيقوعمى التعرؼ  .4
 .قطاع غزة

 باألطفاؿالمادة الخامسة  إلى كتمكينيـ مف االستمتاع بالمعب استنادان  لمطمبةتحقيؽ السعادة  .5
  .في اتفاقية جنيؼ )حؽ الطفؿ بالمعب (

عف ككنو ضحية  كيمارس حياتو كطفؿ بعيدان ، يعبر فيو عف رأيو لمطالب/ةخمؽ جك امف  .6
  .الممارسات العنيفة التي يتعرض ليا أك يشاىدىا في حياتو اليكمية

  .تعزيز الثقة بالنفس كالتسامح لدل الطمبة .7
  .تطكير العبلقة التي تربط الطمبة بالمدرسة كتحسينيا لتحقيؽ نتائج تربكية أفضؿ .8
  .منيفني كالعنؼ لدل الطمبة كي يعيشكا آتقميص السمكؾ العدكا .9

  :البرنامج ىمحتو 

الدراسة )مدل فاعمية برنامج  مف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى األدب التربكم حكؿ مكضكع
، كالثقة بالنفس، األساسية في تنمية بنائية المعب المدارسنفسي االجتماعي المبني عمى الدعـ ال

كمف خبلؿ زيارة الباحثة ، اإلرشادية جالطمبة في قطاع غزة( كاالطبلع عمى البرامكالتسامح لدل 
، كالفحص في الحاسكب، كجامعة األزىر، جامعة القدس المفتكحةك ، اإلسبلميةلمكتبة الجامعة 

مع أطفاؿ ىذه  يتعامؿ إرشادمبرنامج  ملـ تجد الباحثة أ اإللكتركنيةلمعديد مف المكتبات  كالدخكؿ
 كىذا، ـ الباحثةالمكجكدة بالعنكاف عمى حد عم تالمؤشرا المرحمة )مرحمة الطفكلة المتأخرة أك عمى

جعؿ الباحثة تفكر في تطبيؽ البرنامج المستخدـ في جمعية اليبلؿ الصحة النفسية الدارسة 
العامميف في المجاؿ كبعد المشاكرات مع ، األطفاؿكمساعدة ، اإلرشادلمساعدة العامميف في مجاؿ 

 .تطبيؽ ىذا البرنامج إلىثـ المجكء ، كمناقشتيـني الميدا

 :المالمح الرئيسية لمبرنامج

يقيس ، ( شيكر كنصؼ2لمدة ) ( جمسة بكاقع جمسة أسبكعيان 25اشتمؿ البرنامج عمى )
مبة الصؼ الخامس التسامح (كيطبؽ عمى ط، الثقة بالنفس، )المعب ثبلث مؤشرات رئيسية ىي

دقيقة( أم حصتيف 95) كيتراكح زمف الجمسة ساعة كنصؼ، العميا األساسيةكالسادس في المرحمة 
ثـ تطبيؽ الجمسات ، العينة أفرادكمراعاة ظركؼ ، كذلؾ بحسب مضمكف كؿ جمسة، دراسيتيف

الطمبة عمى ثـ تعريؼ ، ـ تطبيؽ االستمارة القبميةت األكلىفي الجمسة إنو حيث ، بطريقة جماعية
عمى  اإلجابة أثناءعمى الطمبة  المساعدالبرنامج بعد تطبيؽ االستمارة حتى ال تؤثر الباحثة كالفريؽ 

 إنياء، تركيز، إحماءى رئيسية كى أقساـ ةثبلث إلىكؿ جمسة تنقسـ  كما أف، االستمارة ) القبمية (
حضارىاعمييا  باإلجابةيقكـ الطمبة ، كاف يتخمميا كاجبات بيتيةكىناؾ جمسات   في الجمسة القادمة كا 
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كبعد شير ، ـ تطبيؽ االستمارة البعديةتد االنتياء مف تنفيذ الجمسة عكفي الجمسة ) العشريف ( كب
كتطبيؽ االستمارة البعدية مرة ، المدارس المطبؽ فييا البرنامج إلىـ الرجكع تمف تنفيذ البرنامج 

 .البرنامج بعد شير مف تطبيقو عمى الطمبةثر )التتبعي( بيدؼ التعرؼ عمى أ أخرل

كتراعي ، بالنسبة لمغة البرنامج فيي المغة العربية الفصحى بطريقة مبسطة كسيمة ككاضحة
 .المرحمة العمرية لمطمبة

( عبارة تقيس بعدم الثقة بالنفس 02بالنسبة لبلستمارة التي ثـ تطبيقيا مككنة مف )ك 
 تقيس التسامح في حيف كانت العبارات  (02، 05، 9، 4، 7، 2، 0كالتسامح ككانت العبارات )

كما كانت االستمارة مصممة عمى لغتيف لتناسب ، تقيس الثقة بالنفس (02، 00، 5، 2، 2، 2)
 .(األنثىحيث صممت نفس العبارات تخاطب )الذكر( كىي نفسيا صممت لتخاطب )، الجنس

بتقديـ ـ تطبيؽ البرنامج عمى المدارس المكجكدة في قطاع غزة بناءن عمى التقدـ بطمب كت
حيث قامت الكزارة برصد عدد مف ، ـ طرح المدارس مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـكت، المدارس

ـ تطبيؽ البرنامج حيث ت، لحاجة تمؾ المدارس لمثؿ تمؾ البرامج االمدارس لتطبيؽ البرنامج عميي
كدير ، عبد ا صياـ، عبساف الجديدة، القدكة، ( مدارس كىي مدرسة آمنة بنت كىب7عدد )عمى 

كما ، عيا مدارس حككمية تتبع كزارة التربية كالتعميـكجمي، الشيداء جباليا، القرل أـ، البمح لمذككر
 .كمدارس ابتدائية، مدارس غير مختمطة أنيا

كبناءن عمى ما سبؽ فقد كاف ، كالذككر اإلناثـ تطبيؽ البرنامج عمى الجنسيف مف الطمبة كت
كقامت الباحثة بتطبيقو بعد التدريب عميو كتطبيقو لعدة سنكات في الميداف ، مسبقان  ان البرنامج مصمم

كبعد قياميا بالتدريب لعدد مف ، المجتمع المحمي ؤسساتفي م أكالحككمة  سكاء في مدارس
انظر مف المكضكعات  ان كيتضمف البرنامج عدد، المجاؿ في ىذا البرنامج في األخصائييف

 .(0)ممحؽ

  :شروط اختيار العينة لمتطبيؽ عمييـ

 .( سنة02-05أف يككف عمر الطالب/ة يتراكح مف ) .1
 .أف يككف الطالب/ة مف صفي الخامس أك السادس كليس أقؿ أك أكثر مف ذلؾ .2
لمدارس التي سيطبؽ نفس ا كمف، أف تككف العينة مف المدارس التابعة لكزارة التربية كالتعميـ .3

  .البرنامج عمييا
  .يتـ دمجيـ في البرنامج )الراسبيف (في حالة تكاجد طالب/ة مف العائديف لمسنة .4
 .(0انظر ممحؽ رقـ )، إحضار مكافقة كلي األمر عمى االستمرار في البرنامج المطبؽ .5
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 :البرنامجنجاح أسس 

نجاح البرنامج كفاعميتو ترتبط بمجمكعة مف العكامؿ التي تتعمؽ بالباحثة كالفريؽ  إف
 .كبمحتكل البرنامج كظركؼ تطبيقو، المساعد لمباحثة في التطبيؽ

كحاكلت الباحثة قدر المستطاع أف تأخذ بعيف االعتبار بعض العكامؿ التي يمكف أف تسيـ في 
 :ؿ ما يمينجاح البرنامج كفاعميتو كمف ىذه العكام

 .الممنيجة اإلرشاديةرغبة المشاركيف )الطمبة( في الجمسات  .1
 .في البرنامج اإلرشاديةالتزاـ جميع أفراد العينة بحضكر جميع الجمسات  .2
كفريؽ العمؿ في الصحة النفسية المجتمعية بجمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني  إدارةحرص  .3

 .عمى مساعدة الباحثة أثناء تطبيؽ البرنامج في المدارس
كساىـ في مساعدة الباحثة ، عمى البرنامج س تمقى التدريب مسبقان كجكد فريؽ ميني متمر  .4

  .أثناء عممية التطبيؽ
/ عزمي األسطؿ بتكفير كقت لمباحثة كالفريؽ مساعدة مدير مركز الصحة النفسية أ .5

 .المساعد مف أجؿ تنفيذ البرنامج في المدارس
في مديريات قطاع غزة  اإلرشادكأقساـ ، في كزارة التربية كالتعميـ اإلرشادمساىمة قسـ  .6

 .بتسييؿ ميمة الباحثة كالفريؽ المساعد ليا
كالطاقـ المساعد لتطبيؽ مساىمة مدراء المدارس في تكفير حصص دراسية لمباحثة  .7

 .البرنامج المقترح مع الطمبة
 .تكفير مكاف لتنفيذ الجمسات في المدارس المطبؽ فييا البرنامج .8
مساعدة بعض مرشدم المدارس لمباحثة كالطاقـ المساعد أثناء عممية تنفيذ تطبيؽ  .9

 .البرنامج
مج (كاالتفاؽ عمى كجكد جمسة تعارؼ بيف الباحثة كالطمبة )الطمبة المطبؽ عمييـ البرنا .10

  .لمتعامؿ بيا خبلؿ تنفيذ الجمسات كآدابقكاعد 
كمناقشة الكاجب ، تقكـ الباحثة بالتذكير بمكضكع الجمسة السابقةفي بداية كؿ جمسة  .11

 .كمف ثـ عرض عنكاف الجمسة كتكضيح مدل عبلقتيا بالجمسة السابقة، البيتي
بالحديث عما يجكؿ في البرنامج ( تشجيع الباحثة ألفراد العينة )الطمبة المطبؽ عمييـ  .12

فكرة تريد المجمكعة التعبير  أمكعدـ التردد في طرح ، خكاطرىـ مف مشاعر كأحاسيس
نما، كالتقرب مف الفئة ليس كمعممة ليـعنيا  لمبعد عف أجكاء  تكبرىـ سنان كصديقة  كا 
 .التدريس
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المؤسسات لمعظـ الجمسات أثناء التطبيؽ العممي في  متابعة مشرفي عمى الرسالة .13
  .يو النصح كاإلرشاد لياألكاديمية كتكج

  :تعقيب عاـ عمى اإلطار النظري

م العديد مف المباحث النظر  اإلطارحيث شمؿ ، متغيرات الدراسة لدل الباحثة تلقد تعدد
التسامح ( مف خبلؿ برامج ، الثقة بالنفس، المعب، الطفكلة المتأخرة، الدعـ النفسي االجتماعيكىي )

تحقيؽ كؿ مف المعب كالثقة بالنفس كالتسامح لدل طمبة المرحمة األساسية العميا ) صفي  يسعى إلى
  .الخامس كالسادس(

 اإلطارلقد كاجيت الباحثة صعكبة في بعض متغيرات الدراسة أثناء االطبلع كالبحث عف ك 
دعـ حيث كانت المراجع خاصة في ال التسامح، كخاصة كؿ مف الدعـ النفسي االجتماعيالنظرم 

نجميزية كقميؿ منيا ف كجدت تككف بالمغة اإلكا  ، النفسي االجتماعي شحيحة عمى حد عمـ الباحثة
، كغالبية المراجع تككف عف الدعـ النفسي االجتماعي في كقت الطكارئ كالحركب، بالمغة العربية

في كؿ مف الطفكلة المتأخرة كالمعب كالثقة بالنفس  مف الكتب كالمراجع في حيف كاف ىناؾ استفاضة
  .مما أثرل الدراسة

تعيف  م ربط المتغيرات قدر المستطاع حتىكلقد حاكلت الباحثة مف خبلؿ اإلطار النظر 
  .القراء كالباحثيف عمى فيـ الدراسة كاالستفادة منيا

براز دكرىـ في حاكلت الباحثة التركيز عمى دكر التنشئة االجتماعية ) األسرة ( كا لمدرسة كا 
فيي مرحمة كما أسمفنا الذكر حرجة تقع بيف نياية ، ألطفاؿ ىذه المرحمة اإليجابيةتنمية المفاىيـ 

حيث ىناؾ ندرة في ، كىي مرحمة ميمشة مف الكالديف كالمدرسة كالباحثيف، الطفكلة كبداية المراىقة
  .الدراسات المطبقة عمى تمؾ المرحمة رغـ أىميتيا
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 الفصل الثالث
 ابقةــات ســدراس

 

  ًبالدعـ النفسي االجتماعي تتعمؽدراسات  :أوال. 

  ًدراسات تتعمؽ ببنائية المعب :ثانيا. 

  ًدراسات تتعمؽ بالثقة بالنفس :ثالثا. 

  ًدراسات تتعمؽ بالتسامح :رابعا. 

  ًتعقيب الباحثة عمى الدراسات السابقة :خامسا.  
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 الفصؿ الثالث 

 سابقة دراسات
كالتي تمثمت في كؿ ، لقد عرضت الباحثة في الفصؿ السابؽ المفاىيـ ذات العبلقة بالدراسة

كالتي تعني ، كعبلقتو بمرحمة الطفكلة المتأخرة، مف الدعـ النفسي االجتماعي ككسائمو كأىميتو
كما تناكلت ، بصفي الخامس كالسادسمرحمة التعميـ األساسي كالتي صنفتيا الباحثة في دراستيا 

، تحقيقيا كىي ) بنائية المعب إلىالباحثة المؤشرات التي يسعى برنامج الدعـ النفسي االجتماعي 
سبؽ قامت الباحثة بالبحث عف الدراسات السابقة التي ليا  عمى ما كبناءن التسامح ( ، الثقة بالنفس

 :كالتاليالفصؿ كىي  اكالتي تتناكليا الباحثة خبلؿ ىذ، عبلقة بمفردات الدراسة

 .كعبلقتو ببعض المتغيرات دراسات تتعمؽ بالدعـ النفسي االجتماعي :أكالن 

 .كعبلقتيا ببعض المتغيرات دراسات تتعمؽ ببنائية المعب :ثانيان 

 .كعبلقتيا ببعض المتغيرات دراسات تتعمؽ بالثقة بالنفس :ثالثان 

 كعبلقتو ببعض المتغيرات. دراسات تتعمؽ بالتسامح :رابعان 

  :الدعـ النفسي االجتماعيتناولت دراسات  :أوالً 
 :(3114دراسة حسيف ) -1

كمستكل ، العبلقة بيف درجات مقياس الدعـ االجتماعي عمىالتعرؼ  ىدفت الدراسة إلى
ممف  ( معاقان 025تككنت عينة الدراسة مف )ك ، األقصىالضغكط النفسية لدل معاقي انتفاضة 

مف  استخدـ الباحث كبلن ك  24/9/2555كالتي بدأت في ، الثانية األقصىخبلؿ انتفاضة  أصيبكا
 :كأظيرت الدراسة النتائج التاليةكضع الضبط الداخمي ممقياس ك ، مقياس المساندة االجتماعية

كبيف كؿ ، الدعـ االجتماعي كالدرجة الكمية لو أبعادسالب بيف  إحصائيان كجكد ارتباط داؿ  -
درجة الدعـ االجتماعي قمت درجة الضغكط فكمما زادت ، الضغكط النفسية أبعادبعد مف 

 .النفسية كالعكس صحيح
 :(3117دراسة الجبمي ) -2

كالضغكط النفسية لدل طمبة ، ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف المساندة النفسية
 كطالبةن  ان ( طالب220ككانت عينة الدراسة تتككف مف )، كمية الطب كالعمكـ الصحية بجامعة صنعاء

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ، مف طمبة المستكييف الدراسييف األكؿ كالثالث بكمية الطب كالعمكـ الصحية
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استخدمت الباحثة مقياس المساندة االجتماعية مف إعداد )النمراني( كأسفرت نتائج الدراسة عف 
 :النتائج التالية

  .الصحية مرتفعأف مستكل المساندة االجتماعية لدل طمبة كمية الطب كالعمـك  -
لمتغير  في المساندة االجتماعية لدل طمبة كمية الطب كفقان  ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان  -

  .الجنس

 :(3117دراسة دياب ) -4

 األثرالتعرؼ عمى دكر المساندة االجتماعية كأحد العكامؿ الكاقية مف الدراسة إلى ىدفت 
الضاغطة عمى  لؤلحداثالسمبي  التأثيركتحديد ، الضاغطة لؤلحداثالناتج عف تعرض الفرد 
كطالبة في المرحمة الثانكية  ( طالبان 555كقد تككنت عينة الدراسة مف )، الصحة النفسية لممراىقيف

، الصحة النفسية مقياسكاستخدـ الباحث ثبلثة مقاييس ، ( سنة09-05بيف ) تراكحت أعمارىـ ما
 :الدراسة نتائج كقد أظيرت، الضاغطةكمقياس األحداث ، المساندة االجتماعية كمقياس

كتمتع المراىقيف ، الضاغطة األحداثتعرض المراىقيف الفمسطينييف ألنماط متعددة مف  -
 .كما أف المساندة االجتماعية التي يتمقاىا المراىقكف كانت متكسطة، بصحة نفسية جيدة

 :(Cohenthrriet، 3117، كوىاف ىرت)دراسة  -5

عممية التعزيز النفسي لمضباط الذيف يعممكف تحت ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر 
كشعكرىـ بالضغط ، االجتماعيةمما يترتب عمى ذلؾ العزلة ، ظركؼ عمؿ مميئة بكثير مف التكتر

، كاتخاذ القرارات السريعة، القمؽ ىك الغمكض في طبيعة العمؿ أحيانان  اككانت مصادر ىذ، المتزايد
كعدـ كجكد ، مف حكليـفكالشؾ الدائـ ، عكر بالخطر نتيجة التعامؿ مع الخارجيف عف القانكفكالش

مما قد يؤدم ىذا النقص في الدعـ  كنفسيان  جتماعية تعمؿ عمى تدعيميـ اجتماعيان امؤسسات 
االجتماعي إلى اتجاىيـ إلى شرب المشركبات الكحكلية ككذلؾ الفشؿ في الزكاج كاالنتحار في 

 .كثير مف األكقات

 :(Padillaemesto martin 3118، بديال ارنستو مارتف)دراسة  -5

التي تكاجييا كصؼ االستراتيجيات التي تستخدـ عند مكاجية األزمات إلى الدراسة ىدفت 
كتدكر ىذه ، كمدل تأثير ذلؾ عمى األطفاؿ في مدينة بكجكتا في ككلكمبيا، األسرة نتيجة البطالة

الدراسة حكؿ محاكلة معرفة التسييبلت كالمساعدات التي تقدـ ليذه األسر لمتعامؿ مع ىذا النكع مف 
بيف ىذه األزمات كأساليب كالعبلقة ، كتيتـ ىذه الدراسة بمبادئ النشأة االجتماعية، المشكبلت
، أفراد ست أسر تعاني مف ىذه األزماتلعدد مقاببلت أسمكب الكقد تضمنت ىذه الدراسة ، مكاجيتيا



 
   

44 

، الذيف يكاجيكف ىذه المشكمة لؤلفرادحيث كاف اليدؼ منيا تسجيؿ كمعرفة االتجاىات السمككية 
 :إلى النتائج التاليةكقد تكصمت الدراسة 

يتمكنكف مف حؿ المشكبلت عف طريؽ الدعـ النفسي كاالجتماعي  سراألىذه  أفراد أف إلى -
 .مف خبلؿ المؤسسات االجتماعية في المجتمع لؤلسر

 :(Eileen spencer  ،3119، اليف اسبنسر)دراسة  -6

 لؤلطفاؿكيفية مكاجية المشكبلت الصحية كاالجتماعية  التعرؼ عمى إلىىدفت الدراسة 
كأجريت ىذه الدراسة ، كالدعـ االجتماعي ليـ، عمى مكاجيتيا األسرةكمدل قدرة ، المعاقيف ذىنيان 

كتدكر ىذه الدراسة ، مف عشر جمسات معيـ أكثرالتي عمؿ  األسرعمى مجمكعات متنكعة مف 
كالحصكؿ ، في محاكلة البحث عف ىذه المشكبلت أبنائيـمع  اآلباءحكؿ المرحمة التي يخكضيا 

كلكف ، كلـ يقتصر ىذا البحث عمى المشكبلت العقمية فقط ،عمى المساعدات الصحية الخاصة بيـ
سكء البيئة  إلى كأيضان ، الطبيعة البيكلكجية لمطفؿ إلىىذه المشكبلت  إرجاعكتـ ، المشكبلت النفسية

  :نتائج أىمياكأكضحت الدراسة  األطفاؿاالجتماعية التي يكجد بيا ىؤالء 

ذكم المشكبلت االجتماعية  األطفاؿليؤالء  األسرةالدعـ االجتماعي مف قبؿ  أىمية -
 .الصحية

 :(:Parnk Petersen  ،311، باريؾ باترسف)دراسة  -7

تقكيـ كتدعيـ االتجاىات االجتماعية كالميارات الخاصة لدل أكلياء  إلىالدراسة ىذه ىدفت 
كتـ ، ككيفية شعكرىـ بالرضا كالسعادة، أطفاليـفي محاكلة بناء كتدعيـ السمكؾ الجيد لدل  األمكر

كعدد ، في المرحمة التعميمية االبتدائية األطفاؿ أميات( مف 20تطبيؽ ىذه الدراسة عمى عدد )
 كطبقت الدراسة في المؤسسات االجتماعية التي يستفيد مف خدماتيا، األطفاؿ( مف آباء ىؤالء 29)

 :مجمكعة مف النتائج منيا إلىكقد تكصمت الدراسة ، ىؤالء اآلباء كاألميات

عف كيفية تدعيـ اتجاىاتيـ كمياراتيـ  كاألميات لآلباءتربكم  إرشادماستخداـ برنامج  أف -
، كبالتالي قدرتيـ عمى التكيؼ االجتماعي كنفسيان  ساىـ في تدعيميـ اجتماعيان  األبناءتجاه 

كسابيـ زالة، الميارات االجتماعية كا  كالشعكر بالكحدة لدل ىؤالء  اإلحباطحاالت  كا 
 .األطفاؿ

 (:2011)دسبنة واخروف ، دراسة -8

ىدفت الدراسة الى البحث في مناطؽ النزاع المستمر كالتعرؼ عمى االثار المترتبة عمى 
 .الفمسطينييفالمدرسة القائمة عمى التدخؿ مف أجؿ األطفاؿ 
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( طالبا ، 476( طالبا كطالبة مكزعيف عمى النحك التالي)877تألفت عينة الدراسة مف )
( 59( مدرسة عشكائيا مف تبلميذ مدارس منطقة قباطية مف أصؿ )26) ( طالبة تـ اختيار401)

تـ تطبيؽ استبياف لقياس سبعة مؤشرات كىي ،مدرسة كتـ اختيار الفصكؿ الدراسية تدخبل عشكائيا 
) العبلقة مع األسرة كالمدرسة ك المجتمع ، الثقة بالنفس كاالخركف ، حؿ المشكبلت ، العنؼ ، 

، استند االستبياف عمى بطاريات نفسية تـ تطكيرىا مف قبؿ رة االجياد ( التسامح ، األمؿ ، ادا
( فقرة ، كأكضحت نتائج 35جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني ، ككاف االستبياف يتككف مف )

  الدراسة النتائج التالية :ػ 

ة كجكد فركؽ ذات داللة احصائيا بيف أفراد المجمكعة الضابطة كأفراد المجمكعة التجريبي -
 بعد تطبيؽ البرنامج لصالح المجمكعة التجريبية . 

 تحقيؽ الرفاه النفسي لدل أفراد العينة .  -

 :تعقيب الباحثة عمى الدراسات التي تناولت الدعـ النفسي االجتماعي
التعزيز ك ، كانت تتناكؿ مفاىيـ الدعـ النفسي االجتماعيمعظـ الدراسات التي أجريت  -

كىي ، الدعـ االجتماعيك ، استراتيجيات المكاجيةك ، االجتماعيةالمساندة ك ، النفسي
  .عـ النفسي االجتماعيدمف ال مصطمحات قريبة جدان 

ماعي تناكلت فئات معظـ الدراسات التي تناكلتيا الباحثة في مجاؿ الدعـ النفسي االجت -
، اإلسعاؼضباط ك ، طبلب المرحمة الثانكيةك ، ذكم االحتياجات الخاصةمتنكعة كمنيا )

 .أكلياء األمكر(ك 
، كمف ضمف األدكات المستخدمة )مقياس المساندة االجتماعية تنكعت أدكات الدراسة -

 .مقياس األحداث الضاغطة(ك ، مقياس الصحة النفسيةك ، مقياس الضبط الداخميك 
 ،في حيف اختمفت دراسة )باريؾ باترسف، معظـ الدراسات اعتمدت عمى المنيج الكصفي -

  .كاستخدمت برامج تجريبية، )أليف اسبنسر( عمي المنيج التجريبي ( كدراسة2559
أثر الدعـ النفسي كالمساندة االجتماعية في  إلىتشير فييا غالبية الدراسات كانت النتائج  -

  .كفي تعديؿ االتجاىات السمككية لؤلفراد، التخفيؼ مف الضغكط النفسية
 ،كدارسة )الخطيب، كدراسة )أليف اسبنسر( (2559 ،تتفؽ دراسة كؿ مف )باريؾ باترسف -

، مع الدراسة الحالية في ككنيـ طبقكا عمى األطفاؿ( ، 2011كدراسة )دسبنة ،  (2557
الباحثة بأف الدراسة الحالية ل كتر ، حد ما في تعديؿ االتجاىات السمككية إلىككانكا قريبيف 

فئة األطفاؿ في المرحمة ى في ككنيا دراسة تجريبية عم ةالسابقتنكعت عف الدراسات 
  .كىي الثقة بالنفس كالتسامحكتناكلت مؤشرات لـ تتناكليا الدراسات السابقة ، األساسية العميا
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 :دراسات تناولت بنائية المعب :ثانياً 
 :(3114)بخش دراسة  -1

تحسيف الميارات االجتماعية لؤلطفاؿ  إمكانية لالتعرؼ عمى مدى إلىدفت الدراسة 
بعض األنشطة المتعددة  ألداءالقابميف لمتعمـ مف خبلؿ تعميـ كتطبيؽ برنامج مقترح  المعاقيف عقميان 

( طفمة مف 25كتككنت العينة مف )، كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي فنية (، رياضية، )اجتماعية
مجمكعتيف  إليكتـ تقسيـ أفراد العينة ، ( سنكات05-2المكاتي تتراكح أعمارىف بيف ) اإلناث
كتـ تطبيؽ البرنامج المقترح في ، ضابطة خرلكاأل، تجريبية حداىماإ :ف مف حيث العدديتمتساكي

كلقد استمر البرنامج ، فترتيف تتخمميا فترة راحة ى( دقيقة عم55ماعية مدة كؿ منيا )( جمسة ج25)
كأظيرت نتائج ، بحيث يتـ تخصيص أسبكع لكؿ نشاط، ( جمسات2مدة خمسة أسابيع بكاقع )

  :ما يمي الدراسة

 حيث ساعدتيـ بطريقة، األطفاؿ المعاقيف عقميان  في تقدـبرامج األنشطة المختمفة مساىمة  -
مف اضطراباتيـ  اإلقبلؿأسيمت تمؾ البرامج في  إذ، المجتمع في االندماجى عم فعالة

 .الشخصية كاالجتماعية مياراتيـ تنميةى عمؿ كتعم، السمككية
 :(3114)السيد دراسة  -2

عب مال، التعرؼ عمى أثر استخداـ أنكاع مختمفة مف المعب )المعب الحر إلىىدفت الدراسة 
، طفؿ الركضة لالمعب التنافسي( في تعديؿ بعض اضطرابات السمكؾ لد، الجماعي التعاكني

مف أطفاؿ الركضة بمغ  ( طفبلن 25كقد تككنت عينة البحث مف )، استخدـ الباحث المنيج التجريبيك 
( مف الممتحقيف بالسنة الثانية في مرحمة رياض 02) اإلناث( في حيف بمغ عدد 04عدد الذككر )

ت مكزعيف عمي ثبلث مجمكعات متساكية مف الذككر كا(سن2-5كتتراكح أعمارىـ ما بيف )، األطفاؿ
كقد ، ( لعبة فردية تنافسية25( لعبة تعاكنية ك)25كتـ تطبيؽ البرنامج المقترح باستخداـ )، كاإلناث

فترة تطبيؽ  كالمجيزة باأللعاب البلزمة استغرقت، لنشاط المعب الحر خصص الباحث قاعة خاصة
 كأظيرت الدراسة، المناسبة اإلحصائيةكباستخداـ الكسائؿ ، كلمدة أربعة أسابيع البرنامج ساعة يكميان 

 :نتائج أىميا

طفؿ  لتعديؿ اضطرابات السمكؾ لد إليأف استخداـ برامج مختمفة في المعب يؤدم  -
 .الركضة

ثـ ، أطفاؿ الركضة لعب الحر يعد أكثر فاعمية في تعديؿ اضطرابات السمكؾ لدمأف ال -
 .المعب الفردم التنافسي كأخيران ، أتي بعده المعب الجماعيي
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 :(3116)محمد دراسة  -3

 فيفعالية برنامج تركيحي حركي اجتماعي مقترح ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل 
كخفض الشعكر بالخجؿ لدل األطفاؿ في مرحمة الطفكلة المتأخرة ، تنمية الميارات االجتماعية

-9عمى األطفاؿ في المرحمة العمرية مف )ه الدراسة ىذ تأجريك ، بمؤسسات الرعاية االجتماعية
كتربية البنيف بمدينة الزقازيؽ التابعة ، مرحمة الطفكلة المتأخرة بمؤسستيف لتربية البنات، ( سنة02

كتـ  ان ( كلد02ك) ان ( بنت05مجتمع البحث بكاقع ) ( طفبلن 20كالبالغ عددىـ )، لمحافظة الشرقية
 ان ( كلد02)ك ان ( بنت02بكاقع ) ( طفبلن 24اختيار عينة البحث األساسية بالطريقة العمرية بمغ قكاميا )

بعد استبعاد الحاالت المتطرفة مف الربيع األعمى لدرجات استجابة األطفاؿ عمى مقياس الخجؿ مف 
كأظيرت نتائج ، مف البنات ـ(أطفاؿ كمي2كعددىـ )، كىـ الحاالت شديدة الخجؿ، ( درجة72)

 :أىميا

 إحصائيان يجابي داؿ إية كاالجتماعية لمقترح لو تأثير برنامج األنشطة التركيحية الحركأف  -
في تنمية الميارات االجتماعية كخفض درجة الشعكر بالخجؿ لدل األطفاؿ بمؤسسات 

 .الرعاية االجتماعية في مرحمة الطفكلة المتأخرة
بيف كؿ مف البنات كالبنيف في درجة تنمية الميارات  إحصائيان ال تكجد فركؽ دالة  -

 .االجتماعية كدرجة الشعكر بالخجؿ
 (: 3118الخطيب )دراسة  -4

ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف مدل فاعمية برنامج إرشادم تربكم نفسي لتخفيؼ المشكبلت 
لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية الدنيا الصؼ األكؿ، الثاني، الثالث باستخداـ أساليب المعب ) الفف، 

( 0020ذككر كبمغت )الدراما ( في مدارس ككالة الغكث الدكلية كقد تككنت عينة الدراسة مف ال
( تمميذة، كاستخدـ الباحث قائمة المشكبلت السمككية ) صحيفة 0022تمميذان، كعينة اإلناث بمغت ) 
إرشادم تربكم نفسي، كأظيرت الدراسة  ج( مشكمة سمككية، كبرنام05المبلحظة ( المككف مف )

 النتائج التالية: 

ككية لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية نجاح البرنامج كقكة تأثيره في تخفيؼ المشكبلت السم -
 الدنيا. 

 :تعقيب الباحثة عمى الدراسات التي تناولت بنائية المعب
تناكلت الباحثة مجمكعة مف الدراسات التي تناكلت البرامج التي أثبتت الفاعمية في تنمية  -

 .الميارات االجتماعية أثناء تطبيقيا عمى عينات مف األطفاؿ مف الجنسيف
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ف العينة المطبؽ عمييا ىي مرحمة إ( مف حيث 2555، الباحثة مع دراسة )محمدتتفؽ  -
كأثبتت  كما أنيا مطبقة عمى الجنسيف أيضان ، كىي نفس عينة الباحثة، الطفكلة المتأخرة
 فاعمية البرنامج في تنمية الميارات االجتماعية  لدراسة )محمد( مد

( تتفؽ الباحثة معيـ ككنيـ 2550، يد( كدراسة )الس2550، بالنسبة لكؿ مف دراسة )بخش -
الجمسات المطبقة عند )بخش( نفس عدد الجمسات  ككاف عدد، استخدمكا المنيج التجريبي
أما مف حيث العينة المطبؽ عمييـ فتختمؼ الباحثة ، ( جمسة25المطبقة عند الباحثة كىي )

( 05-2مف سف ) المعاقيف عقميا ؿاألطفا)بخش(  العينة المطبؽ عمييا عند إف معيـ حيث
تتفؽ فأما بالنسبة لمنتائج ، الرياضلسيد( فكانت العينة أطفاؿ ا)لدراسة أما بالنسبة ، سنكات

الباحثة معيـ ككف البرامج التي تـ استخداميا أثبتت مساىمتيا في تنمية الميارات 
 .االجتماعية كتعديؿ السمكؾ المضطرب

 :دراسات تناولت الثقة بالنفس :ثالثاً 
 :(2000محمد مصطفي وصالح عبد السميع )دراسة  -1

لدل التعرؼ عمى العبلقة بيف الثقة بالنفس كمستكل التحصيؿ الدراسي  إلىىدفت الدراسة 
كما ، ف المنيج الكصفيكاستخدـ الباحثا، كطالبة ( طالبان 429عينة الدراسة مف ) تكتألف، الطمبة

  :أىميا نتائجكتكصمت الدراسة إلى ، استخدما مقياس الثقة بالنفس

 .الذككر أكثر مف اإلناثفي مقياس الثقة بالنفس لصالح  كجكد فركؽ دالة إحصائيان  -
طمبة القسـ العممي أكثر مف أقرانيـ في في مقياس الثقة بالنفس ل كجكد فركؽ دالة إحصائيان  -

 .القسـ األدبي
التحصيؿ المرتفع  مالطبلب ذك في مقياس الثقة بالنفس لدل  كجكد فركؽ دالة إحصائيان  -

  .مف منخفضي التحصيؿ الدراسي أعمى
 :(2001) دراسة العنزي -2

 .كعبلقتو بالثقة بالنفس كالتفاؤؿ "، الشعكر بالسعادةالتعرؼ عمى أثر  إلىىدفت الدراسة 

، ( طبلب كطالبات205امعة في الككيت قكاميا)عمى عينة مف طبلب الجالدراسة أجريت ك 
  :عفكأسفرت نتائج الدراسة 

 .بيف الذككر كاإلناث في الثقة بالنفس فقط لجانب الذككر كجكد فركؽ دالة إحصائيان  -
أم فركؽ جكىرية بيف الجنسيف فيما يتعمؽ بالرضا عف الحياة كالتفاؤؿ كالكجداف  عدـ كجكد -

 .كالسمبي ككذلؾ اإليجابي
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كالكجداف يجابي بيف الرضا عف الحياة ككؿ مف الثقة بالنفس كالتفاؤؿ ارتباط إ كدكج -
  .يجابياإل

 :(2001دراسة منصور المحمدي ) -3

مدل فعالية الدراما لمتدريب عمى الميارات االجتماعية التعرؼ عمى  ىالدراسة إلىذه ىدفت 
( 02) كتككنت عينة الدراسة مف، لدل عينة مف األطفاؿ المكفكفيف في تنمية الثقة بالنفس اكأثرى
الباحث كأعد ، مجمكعة ضابطة إلىكستة أطفاؿ ، قسمت إلى ستة أطفاؿ لمجمكعة تجريبية طفبلن 

، كبرنامج الدراما، كاستخدـ مقياس الثقة بالنفس، قائمة لتقدير الميارات االجتماعية ليؤالء األطفاؿ
  :لى نتائج أىمياإ كتكصمت الدراسة

كارتفاع ثقة ىؤالء األطفاؿ ، االجتماعيةفعالية الدراما في التدريب عمى بعض الميارات  -
  .بأنفسيـ

 :(Matthias، 2002دراسة ماتيياس ) -4

أثر برنامج تجريبي في بناء الجماعة كتماسكيا كالثقة  التعرؼ عمى ىدفت الدراسة إلى
( 02-00تتراكح أعمارىف بيف ) ( طالبةن 54طبقت الدراسة عمى مجمكعة تتككف مف )ك "، بالنفس

كاستبياف لمعرفة نسبة ، مقياس الثقة بالنفس كبعد انتياء البرنامج طبؽ عمييف، سنة في ألمانيا
  :الدراسة نتائج أىميا كأكضحت، كتطكر العبلقات بيف أفرادىا، تماسؾ الجماعة

كالثقة ، يجابية في تماسؾ الجماعة كعبلقاتياحيث ظيرت تغيرات إ، كجكد أثر داؿ ليذا البرنامج -
 .البرنامجبالنفس بعد انتياء 

 :(3114دراسة العنزي) -5

نجاز لدل عينة مف الطبلب دافع اإلبالثقة بالنفس أثر  عمى التعرؼ ىىدفت الدراسة إل
ككانت ، استخدـ الباحث المنيج الكصفيك ، في المرحمة المتكسطة بمدينة عرعر راسيان دالمتفكقيف 

( سنة مكزعة عمى 02-02بيف ) تراكحت أعمارىـ ما ( طالب255ينة الدراسة تتككف مف )ع
( طالبا أما 055المجمكعة األكلى شممت الطبلب المتفكقيف دراسيا ككاف عددىـ ) :مجمكعتيف

كاستخدـ الباحث ، ( طالبان 055ككاف عددىـ )، المجمكعة الثانية فشممت الطبلب العادييف دراسيان 
، محمد منصكرمف إعداد  اإلنجازكمقياس دافع ، ةسمالثقة بالنفس مف إعداد أحمد قكا مقياس

 :ما يمي ككانت نتائج الدراسة

نجاز لدل عينة مف صائيان بيف الثقة بالنفس كدافع اإلدالة إح تكجد عبلقة ارتباطية -
 .في المرحمة المتكسطة بمدينة عرعر المتفكقيف دراسيان 
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نجاز لدل عينة مف صائيان بيف الثقة بالنفس كدافع اإلدالة إح ال تكجد عبلقة ارتباطية -
 .في المرحمة المتكسطة بمدينة عرعر دراسيان  العادييف

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أبعاد الثقة بالنفس بيف عينة مف الطبلب المتفكقيف  -
 .دراسيا كالعادييف في المرحمة المتكسطة بمدينة عرعر

النشاط -المثابرة-المغامرة–كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أبعاد )الجزاءات الخارجية  -
المنافسة( أما في األبعاد)ضعؼ –الثقة بالنفس كاإلحساس بالمقدرة-مف الفشؿ الخكؼ-الحر

، القمؽ المرتبط بالمستقبؿ، القمؽ المرتبط ببدء العمؿ كالنشاط، ثقة الفرد بقدراتو كمعمكماتو
 . فبل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية االستقبلؿ(

 :(3115دراسة العنزي والكندري ) -6

التعميمي ىدفت الدراسة إلى معرفة عبلقة التحصيؿ الدراسي بالثقة بالنفس كفقنا لمنظاـ 
الصؼ  في اتب كطالببلط( 0205)كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة قكاميا ، في دكلة الككيت عالمتب

أف  :أىميا كأسفرت الدراسة عف نتائج عدة، كنظاـ المقررات، الثالث الثانكم مف نظاـ الفصميف
كما أظيرت ، الطمبة أعمى في مستكل الثقة بالنفس مف الطالبات في كؿ مف النظاميف التعميمييف

  :النتائج التاليةالدراسة 

الطبلب  دالفصميف عنمكجب بيف التحصيؿ الدراسي كالثقة بالنفس في نظاـ  ارتباطكجكد  -
الذككر  المقررات لدلفي حيف أنو ظير ارتباط داؿ بيف المتغيريف في نظاـ ، كالطالبات

 .فقط
بينما ، كما تكصمت الدراسة إلى أف طرؽ التدريس الحديثة تؤدم إلى رفع الثقة بالنفس -

 .في بناء الثقة بالنفس لدل الطمبة سمبيان  الطرؽ التقميدية تترؾ أثران 
 :(3117) دراسة عبد العاؿ -7

 كاألدبي في ككذلؾ التخصص العممي، ىدفت الدراسة إلى تحديد الفركؽ بيف الجنسيف
ثـ  كمف، الميارات االجتماعية بأبعادىا كدرجتيا الكمية لدل قطاع المعمميف في المرحمة االبتدائية

بيف  ةكدراسة العبلق، الكقكؼ عمى أثر الجنس كالتخصص في الميارات االجتماعية كالدرجة الكمية
تككنت مف  يلدراسة التاالميارات االجتماعية ككؿ مف الثقة بالنفس كالرضا الكظيفي لدل عينة 

مقياس الميارات ي ف ةكتمثمت أدكات الدراس، مف معممي كمعممات المرحمة االبتدائية 077
الباحث ك  دبالنفس إعدا( كمقياس الثقة 0994 ،)ريجيك كترجمة محمد السيد االجتماعية إعداد

الدراسة عف نتائج  كقد أسفرت، (0942 ،الرضا الكظيفي إعداد )حسف حساف كعبد العاطي الصياد
  :أىميا
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لصالح  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس في متغير الثقة بالنفس -
 .الرضا الكظيفي كالميارات االجتماعية ممتغير الذككر كعدـ كجكدىا في 

فركؽ ذات إحصائية في درجة الثقة بالنفس تعزل لمتغير التخصص لصالح  كجكد -
 .الرضا الكظيفي كالميارات االجتماعية مكجكدىا في متغير كعدـ ، العممي التخصص

 :(3117)دراسة محمد والدسوقي والشماس  -8

 تيدؼ الدراسة إلى التحقؽ مف أثر كؿ مف التفاؤؿ /التشاـؤ الدفاعي كالثقة بالنفس عمى
التفكير كأسمكب ، عدد مف أساليب التفكير كىي أسمكب التفكير التصاعدم لما قبؿ /بعد الحدث

 ان فرد ١١١كالتي تضمنت ، كأسمكب التفكير البنائي لدل عينة الدراسة، لما قبؿ /بعد الحدث يالتنازل
كىي اختبار  ةأدكات الدراسكقد قاـ الباحثكف بإعداد ، مف الذككر مف كمية التربية بسمطنة عماف

كأسفرت ، بالنفس ةكمقياس الثق، ساليب التفكير في المكاقؼ األكاديمية كمقياس التشاـؤ الدفاعيأ
 :الدراسة عف نتائج أىميا

بالنفس عمى أداء أفراد العينة عمى اختبار  ةالدفاعي كالثقضعؼ تأثير التفاعؿ بيف التشاؤـ  -
 .أساليب التفكير في المكاقؼ األكاديمية

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أسمكب التفكير بشكؿ عاـ تعزل لكؿ مف  -
 .كالثقة بالنفسالتفاؤؿ/التشاـؤ الدفاعي 

لما قبؿ الحدث كما  ان يالتفكير تنازللمثقة بالنفس عمى أسمكب  كجكد تأثير داؿ إحصائيان  -
 .سالثقة بالنفككذلؾ عمى الدرجة الكمية لبلختبار لصالح مرتفعي ، بعده

 :(3118) جودةدراسة  -9

طمبة ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستكيات الذكاء االنفعالي كالسعادة كالثقة بالنفس لدل 
، كالتعرؼ عمى العبلقة بيف الذكاء االنفعالي ككؿ مف السعادة كالثقة بالنفس، األقصى ةجامع

 أف كالتي يمكف، كمعرفة الفركقات بيف متكسطات أفراد العينة في الذكاء كالسعادة كالثقة بالنفس
 022ك طالبان  45كطالبة؛ منيـ  طالبان  220كقد بمغت عينة الدراسة ، تعزل إلى النكع)ذكر/أنثى(

كعثماف  ككانت األدكات المستخدمة عبارة عف مقياس الذكاء االنفعالي مف إعداد عبده، طالبة
الثقة  كمقياس، تعريب عبد الخالؽ، (0995 ،كمقياس السعادة )أرجايؿ كمارتكف، 2552

 :إلى نتائج أىمياكتكصمت الدراسة ، 2555تعريب محمد ، ركجر(بالنفس)ش

كمستكل الثقة ، %02.22كمستكل السعادة ىك ، %27.75االنفعالي ىك  أف مستكل الذكاء -
إضافة إلى كجكد عبلقة ارتباط مكجبة بيف الذكاء االنفعالي  أم% 22.22 بالنفس كاف

 .كالثقة بالنفس ككؿ مف السعادة
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 .النكع داللة إحصائية في متغيرات الدراسة تعزل لمتغيرعدـ كجكد فركؽ ذات  -
 :(Gursen، 3119دراسة جيرسيف ) -10

 العبلقة بيف ميارات حؿ المشكمة كالثقة بالنفس"  مدل عمى التعرؼ ىلإىدفت الدراسة 

( 22-04كطالبة تتراكح أعمارىـ مف ) ( طالبان 022عينة تتككف مف ) ىطبقت الدراسة عم
  :ما يمي كأسفرت نتائج الدراسة إلى، استبياف حؿ المشكمة كمفيـك الذاتكبعد تطبيؽ ، سنة

  .كجكد ارتباط سالب بيف ىذيف المتغيريف حيث إف أحد ىذيف المتغيريف ال يؤثر في اآلخر -
  :(:311) دراسة عمي -11

مقترح في تنمية الثقة بالنفس لدل  إرشادمعف فاعمية برنامج  الكشؼ إلىىدفت الدراسة 
كاستخدمت ، كالتعرؼ عمى مستكل الثقة بالنفس لدل أفراد العينة، بغزة اإلسبلميةطالبات الجامعة 

طالبة مف طالبات الجامعة  07كتككنت عينة الدراسة مف )، الباحثة المنيج شبو التجريبي
المقترح لتنمية الثقة  اإلرشادمكاستخدمت الباحثة استبياف الثقة بالنفس كجمسات البرنامج ، اإلسبلمية
  :عف التاليكأسفرت نتائج الدراسة ، بالنفس

 .كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي كالبعدم لصالح البعدم -
  .بيف القياسيف البعدم كالتتبعي عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان  -
 :(:Wen, Bin،311اسة لويف وبيف )در  -12

لمفتكح في تحسيف الثقة أثر اإلرشاد الجماعي المغمؽ كاالتعرؼ عمى  ىلإىدفت الدراسة 
تـ تقسيميـ إلى  ( طالبان 25تألفت عينة الدراسة مف )ك ، عينة مف طبلب الجامعة بالنفس عمى

البرنامج اإلرشادم  مغمقة( كطبؽ عمييـ مقياس الثقة بالنفس قبؿ كبعد، مجمكعتيف )مفتكحة
  :ما يمي كأظيرت النتائج

كأرجعا ذلؾ ، بيف المجمكعتيف عمى مقياس الثقة بالنفس بعد البرنامج عدـ كجكد فركؽ دالة -
المغمؽ( قد أدل إلى تحسيف الثقة بالنفس لدل العينة ، إلى أف اإلرشاد الجماعي )المفتكح

  .المستخدمة
 :(Rees ،3141) دراسة ريس -13

 .أثر التدعيـ االجتماعي المدرؾ عمى الثقة بالنفس"" التعرؼ عمى ىإلىدفت الدراسة 

كطبؽ عمييـ ، ( سنة25-0كطالبة بمتكسط عمرم ) ( طالبان 052تألفت عينة الدراسة مف )
 :ما يميعالثقة بالنفس ( كأسفرت النتائج ، الضغكط، عدة مقاييس منيا )التدعيـ االجتماعي
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الدعـ المادم( كاف ليا ، المعمكمات، التقدير، )الدعـ االنفعاليأف أبعاد التدعيـ االجتماعي  -
عف أنو قد أضعؼ مف آثار صدمة الضغكط التي  فضبلن ، أثار مباشرة عمى الثقة بالنفس

  .يتعرض ليا الفرد

 :تعقيب الباحثة عمى الدراسات التي تناولت الثقة بالنفس
كجميع الدراسات كانت حديثة حيث كانت ، تناكؿ الثقة بالنفستتنكعت الدراسات التي 

)األطفاؿ في مرحمة عمييا بعض الدراسات مطبقة عمى فئات مختمفة كمف تمؾ الفئات التي طبقت 
 .طمبة الجامعات(، المعمميف، فيالمرضي النفسي، مرحمة المراىقة، الثانكية العامة

سات )استبياف اختمفت األدكات المستخدمة في الدراسات حيث استخدمت في بعض الدرا -
 .استبياف حؿ المشكمة(، مقياس التدعيـ االجتماعي، الثقة بالنفس

 -2550، استخدمت غالبية الدراسات المنيج الكصفي ماعدا دراسة كؿ مف )منصكر -
( حيث قامكا باستخداـ برامج تجريبية عمى 2505، ريس -2559، لكيف -2552، ماتيياس

  .عينات مف األطفاؿ
كدراسة )عمي ( 2505 ،ريس( كدراسة )2559 ،دراسة كؿ مف )لكيفتتفؽ الباحثة مع  -

 .ككانت مطبقة عمى الجنسيفمف حيث العينة كالبرنامج التجريبي ( 2559
أف مستكل الثقة بالنفس عند الذككر أعمى  إلىغالبية الدراسات كانت غالبية نتائجيا تشير  -

 إلىأشارت  ( التي2552 ،ماتيياسما عدا دراسة ) اإلناثمف مستكل الثقة بالنفس عند 
 .اإلناثارتفاع مستكل الثقة عند 

فيي مف ، تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة باختبلؼ الفئة المطبؽ عمييا -
  .ككذلؾ مف حيث المؤشرات المرتبطة بالدراسة، الجنسيف مف مرحمة الطفكلة المتأخرة

 :الدراسات التي تناولت التسامح :رابعاً 

 :(Jacobs, Mighnom ،3111) دراسة جاكوبز -1

مراجعة كتاب التسامح كالتربية كالتعميـ لمعيش مع التنكع كاالختبلؼ ىدفت الدراسة إلى 
قاـ الباحث ببياف إمكانية التربية ك ، كالكقكؼ عمى أىمية ىذا االتجاه في تربية التسامح كقبكؿ اآلخر

عتماد كقد أكد الباحث عمى إمكانية اال، التسامح في تشجيع التسامح كاقتراح مكجيات عامة لتعميـ
كأف لمبيئة ، كالحد مف العنؼ بطرؽ مباشرة كغير مباشرة، قيـ التسامح عمى التربية في زيادة كترقية

  .في تفعيؿ قيـ التسامح فعاالن  ان بمككناتيا دكر 
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 :(Stephens, E, ،3114) دراسة ستنفز -2

فاعمية برنامج تدريبي في زيادة مستكيات ثقافة التسامح لدل  معرفة ىدفت الدراسة إلى
تكصمت ك ، حيث تـ استخداـ المنيج التجريبيالطبلب كالمعمميف في الكاليات المتحدة األمريكية " 

، لمبرنامج اإليجابياتجاىات الطمبة المعمميف تغيرت بشكؿ داؿ يعكس مدل التأثير أف  إلىالدراسة 
ة البرنامج في إعداد المعمميف اتجاىات الطمبة كالمعمميف تـ التأكيد عمى أىمي ليذا التغيير في ككفقان 
  .الصؼ الدراسي كفى

 :(3114دراسة الخطيب ) -3

كالتعرؼ عمى دكر ، التعرؼ عمي كاقع التسامح في المجتمع إلىىدفت ىذه الدراسة النظرية 
كاتبع ، كترسيخ التسامح في المجتمع الفمسطيني إشاعةالتربية مف خبلؿ مؤسساتيا المختمفة في 

  :عدة نتائج كاف أىميا إلىكقد تكصمت الدراسة ، الباحث المنيج الكصفي التحميمي

كمف خبلؿ مختمؼ المؤسسات التربكية ال سيما ، أف التربية في المجتمع الفمسطيني -
منيجية  إلى، كالتنظيركالتمقيف ، تجاكز منيجية التعميـ المجرد إليالنظامية منيا بحاجة 

  .كالسمكؾ اليكمي، القدكة الحسنة كالمثؿ الحي في الممارسة العممية
أف التسامح بيف شرائح المجتمع كقكاه كفئاتو كتنظيماتو ىك في الحد األدنى في ظؿ سيادة  -

 .قيـ الصراع كالتنافس كاالستقطاب الحاد كاإلقصاء
 :(Maselko ،3114)دراسة ماسيمكو -4

اتبعت الباحثة المنيج ك ، كشؼ العبلقة بيف التسامح كالصحة النفسية إلىىدفت الدراسة 
في حيف ، كأدكات لمدراسة ستبانةاالكاستخدمت المقابمة ، المسح االجتماعيك ، الكصفي التحميمي

ستخداـ النمذجة متعددة األبعاد با إحصائيةلمبيانات تحميبلت  اإلحصائيةاستخدمت في معالجتيا 
المعتقدات الدينية (كتككنت عينة ، التديف، الزكاجية، الحالة االجتماعية، العرؽ، الجنس، السف)

%( كتراكحت أعمار أفراد العينة ما 55مثمث النساء فييا ما نسبتو ) ان ( شخص0225الدراسة مف )
 :عدة نتائج أىميا إلى( سنة كقد تكصمت الدراسة 49-04بيف )

القدرة عمى الصفح كالتسامح ككؿ مف المعاناة النفسية يمة بيف مكجكد عبلقة ارتباط  -
 لألشخاص الذيف يتمتعكف بأعمى مستك كتبيف أف ا، كالسعادة الشخصية كالسعادة األسرية
 .بالمقارنة مع مف ىـ دكنيـ مف التسامح كالصفح ىـ السعداء جدان 

  .في التنبؤ بحاالت الصحة النفسية بشكؿ حاسـ أف الدراسات مف ىذا القبيؿ تساعد كثيران  -
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 :(McCullough) ،3114 دراسة مكولوغ -5

التعرؼ عمي طبيعة عممية التسامح نفسيا كأثارىا االجتماعية كالمعرفية  إلىىدفت الدراسة  
كالكشؼ عف العبلقة فيما بيف الحالة الفسيكلكجية كالرفاه النفسي بالتسامح ، كالتعرؼ عمى محدداتيا

 ةثبلث ىكقد اشتممت عم، كأداة لمدراسة ستبانةاالاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي كاستخداـ 
  :عدة نتائج كاف أىميا إليكقد تكصمت الدراسة ، المصالحة (، التأمؿ، محاكر ) التعاطؼ

 يجابيان إ ان كىك ما يستتبع بالضركرة تغير ، في الحالة النفسية اإليجابيأف التسامح ىك التغير  -
 .كاالجتماعية اإلنسانيةفي العبلقات 

كيمكف مف جراء ، الشعكر بالراحة كالطمأنينة إلىأف التسامح يحيؿ الشعكر بالمرارة كاأللـ  -
 تعديبلت في األفكار كالميكؿ السمككية بشكؿ عاـ

 :(Chautat Sing ،3115دراسة شاوتات سنؾ ) -6

أثر برنامج تربية العفك )التسامح( عمى طمبة المرحمة االبتدائية ىدفت الدراسة إلى معرفة "
تـ تطبيؽ الدراسة عمى ، في مدارس ىكنج ككنج بتايبلند مف خبلؿ استخداـ المنيج التجريبي

 ( طالبان 52كقد طبقت الدراسة عمى )، كتصميـ اختبار قبمي كبعدم، مجمكعتيف ضابطة كتجريبية
  :يمي إلى ماكأشارت النتائج ، كطالبة

كمف ثـ التأكيد عمى أىمية التربية في ، فعالية البرنامج في تربية العفك كتعزيز قيـ التسامح -
  .ىذا المجاؿ

 :(Lawler ،3116)دراسة لويمر -7

التعرؼ عمى أثر التسامح كالصفح عمى الصحة البدنية كالمعنكية  إلىىدفت ىذه الدراسة 
 .ككذلؾ )القمؽ كالغضب(، )دقات القمب كاألكعية الدمكية كضغط الدـ( كالحالة الفسيكلكجية عامة

كاستخدمت المقابمة ، كنفسي إكمينيكياتبعت الباحثة المنيج التجريبي عبلجي كقد 
الكفاءة الشخصية كتعالج أربعة أبعاد )، تضمنت نماذج قطرية ألربعة مسارات كاستبانةالشخصية 

 .(القدرة عمى االمتصاص كسعة الصدر، الرفاه النفسي، الركحانية، الصراع إدارةفي 

عدة نتائج  إلىكقد تكصمت الدراسة ، مف كبار السف ( فردان 40كعينة الدراسة تككنت مف )
  :كاف أىميا

دارتوأف الصفح كالتسامح  -  .يزيد مف حجـ الطاقة التنبؤية المقترحة لمكاجية الصراع كا 
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، أف ىناؾ عبلقة ارتباطيو دالة كمكجبة بيف التسامح كالصفح كاستقرار الحالة الصحية -
 .كاألكعية الدمكية، كحالة القمب

مكجبة بيف الصفح كالتسامح كمؤشرات الرفاه النفسي )تكعية كعدد  ةكجكد عبلقة ارتباطي -
لنكـ كالراحة النفسية كارتفاع الركحانية ( كبيف الصفح كالتسامح كمجمكعة كبيرة ساعات ا

  .كمتنكعة مف التدابير الصحية
 اآلثاركالقيـ الركحية عكامؿ في الحد مف سمبية ، كالثقة بالنفس، أف الكفاءة الشخصية -

  .كترفع معدالت السماحة في سمكؾ األفراد، الناجمة عف األذل
 :(Tangney) ،3116 دراسة تاتجيني -8

كالعبلقة ، التعرؼ عمى النتائج النفسية كاالجتماعية لمسامحة الذات إلىىدفت ىذه الدراسة 
تقديـ مقترحات بتضميف  إلىكما ىدفت ، اآلخريفبيف التسامح مع الذات كالقدرة عمى التسامح مع 

الباحث المنيج الكصفي اتبع ك ، بالتسامح مع الذات، مناىج التعميـ مكاد تعميمية كتدريبية خاصة
)ب( طب المغفرة  اآلخريف)أ( مساحة  إلىمتعددة األبعاد تقيـ النزعة  ةاستبانكأعد ، التحميمي

كتككنت ، )ج( مسامحة النفس مع التركيز عمى البعد الثالث مسامحة النفس اآلخريفكالمسامحة مف 
، المشاركيف في الدراسة اءكآبكأصدقاء ، مستقمتيفعينة الدراسة مف طبلب جامعييف في دراستيف 

  :عدة نتائج كاف أىميا إلىكقد تكصمت الدراسة 

مع امتبلكيـ لقدرة متطكرة بشكؿ  اآلخريفلمتسامح مع  ميؿ األشخاص المحترميف عمكمان  -
 .جيد مف ضبط النفس

في ردكد أفعاليـ عمى تجاكزات  ةالتسامح كالغفراف مع أنفسيـ قسا أف األشخاص سريعي -
كيتصرفكف بشكؿ ، يـ غير منزعجيفأنفي حيف ، كيسببكف الضيؽ لمف حكليـ، اآلخريف

 .سيئ كلكنيـ ال يبدكف سيئيف
 :(3119) دراسة ىندي والفويري -9

الكشؼ عف قيـ التسامح التي يتضمنو كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ ىدفت الدراسة إلى 
تقدير معممي التربية اإلسبلمية كبياف أثر النكع في ، كالكيفية التي تتكزع، العاشر األساسي

كقد أظيرت نتائج الدراسة أف عدد قيـ التسامح المتضمنة في كتاب التربية اإلسبلمية ، ألىميتيا
كأف أكثر شكؿ مف أشكاؿ الكتاب الذم كردت فيو قيـ التسامح ، (45( قيمة كعدد تكراراتيا )20)

درجة كبيرة في أىميتيا في تقدير المعمميف كأف جميع قيـ التسامح كانت ذات ، كاف محتكم الفقرات
 :ما يمي ت الدراسةنكبي، كالمعممات
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، أف درجة تقدير معممي التربية اإلسبلمية ألىمية قيـ التسامح ال تختمؼ باختبلؼ جنسيـ -
  .كأكدت الدراسة عمى االىتماـ بقيـ التسامح عند تأليؼ الكتب المدرسية أك عند تطكيرىا

 :(3141لمبحوث )راسة المركز القومي د -10

مف طبلب المدارس مارسكا أشد أنكاع العنؼ في صكره  %25كشفت الدراسة عمى أف 
باب في المجتمع شلدل الكثير مف ال معتادان  بؿ صار سمككان ، كلـ يعد ذلؾ حاالت فردية، المختمفة
 .المصرم

 :(3141ستراتيجية )ز الدولي لمدراسات المستقبمية االالمرك -11

في قيـ التسامح كاالعتداؿ في المجتمع المصرم في  أف ىناؾ تراجعان أكد المركز الدكلي 
كشيكع العنؼ بدرجاتو كصكره االجتماعية ، الفكرم كالديني كالسمككيمكاجية تنامي ظكاىر التطرؼ 

مما جعؿ ، كما تشيده مصر مف أحداث عنؼ طائفي كتعصب تجاه األخر المختمؼ، ةكالسياسي
كأنو عمى ، كسياسيان  المدمرة اجتماعيان  تظاىرة اإلرىاب ذات التداعيامصر مف الدكؿ التي تعاني 

الرغـ مف شيكع العنؼ بدرجاتو كصكره المختمفة االجتماعية كالسياسية إال أنو ظيرت أيضا كشاعت 
  .أنكاع مف الجرائـ الكحشية الغريبة عمى المجتمع المصرم مثؿ قتؿ األـ كاألبناء كاالغتصاب

 :السابقة لمتسامح اتالدراس عمىالباحثة تعقيب 

، عمى مستكل العالـ ألجؿ التأكيد عمى قيـ التسامح مبذكالن  ان ترل الباحثة أف ىناؾ جيد
كالتأكيد عمى ، تأكيد أىمية القيـ في العممية التربكيةكتتفؽ بعض الدراسات مع الدراسة الحالية في 

غير أف الدراسة الحالية تختمؼ عف ، أىمية التربية في تعزيز قيـ التسامح كنبذ العنؼ كالتعصب
في عممية تطكير شخصية  كدكره، يتناكؿ قيـ التسامح الذمالدراسات السابقة مف حيث مكضكعيا 

كىذا يعطي ليذه الدراسة أصالة عممية في ، الفرد لدل مرحمة التعميـ األساسي في مدارس قطاع غزة
 .عمى حد عمـ الباحثةمكضكعيا كحدكدىا 

 :الدراسات السابقة ىعم عاـ تعقيب :خامسا

مف خبلؿ عرض الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة يتضح لنا أف ىناؾ اتفاقات 
  :يمي ما االختبلفاتكمف ىذه ، فيما بينيا كما أنو تكجد اختبلفات أيضان ، بينيا مافي

 حجـ ، فيياالبيئة التي تـ تطبيؽ الدراسات ، متغيراتيا، في أىداؼ كؿ دراسة اختبلفات
ىذه أظيرتيا  التيالنتائج ك ، المنيج المستخدـ في الدراسة، اإلحصائيةاألساليب ، العينة

 .الدراسات
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 ال تكجد مف بيف ىذه الدراسات مف تناكلت متغيرات الدراسة الحالية بالشكؿ الكامؿ. 
  صممت عمى برامج الدعـ النفسي االجتماعي المطبقة عمى األطفاؿ  التيندرة الدراسات

 .كالتسامح( سالثقة بالنف) ىيتـ تطبيؽ الدراسة عمييا كىس التيكخاصة عمى المؤشرات 
 كلـ تكف ، اتضح مف خبلؿ الدراسات السابقة أف أدكات القياس كانت عبارة عف استبيانات

، إال في دراسات قميمةاألثر لمبرنامج قبؿ كبعد التطبيؽ ى لمتعرؼ عم ان كبعدي ان قبمي ان مقياس
  .(2559، لكيف، 2505 ،منيا دراسة )ريس

  طبقت ىي المنيج الكصفي  التياتضح مف خبلؿ الدراسات السابقة أف غالبية المناىج
  .المنيج التجريبيبعض الدراسات طبقت ك ، التحميمي

  :نقاط االتفاؽ

  كطمبة جامعات، ككبار السف، العديد مف الفئات مف نساءشممت عينات الدراسات السابقة ،
مما يدؿ ، كتيتـ بيا الباحثة ىتعن كالتي، كدراسة كاحدة فقط عمى مرحمة الطفكلة المتأخرة

  .عمى أىمية الدراسة في إبراز أىمية تمؾ المرحمة كخطكرتيا عمى الطفؿ
 نفسية اقتصرت عمى عينات اشتركت في ككنيا دراسات  لعؿ أىـ االتفاقات أف الدراسات

، أك مشكبلت نفسية بحاجة إلى دراسات لمحد مف معاناتيـ، كمجتمعات تعاني مف قصكر
  .كتقديـ حمكؿ ممكنة قدر اإلمكاف

  :أىـ ما يميز ىذه الدراسة

 حيث ، تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة مف حيث المكضكع كالمتغيرات كالمنيج
تنمية في  فعالية برنامج إرشادم ممنيج لؿ الدراسة التعرؼ عمى مدتحاكؿ الباحثة مف خبل

المنيج التجريبي لمتعرؼ عمى أثر البرنامج  يتـ إجراءكسكؼ ، كالثقة كالتسامح، المعببنائية 
كما كاف ىناؾ قياس تتبعي بعد االنتياء مف تطبيؽ ، عمى نفس الفئةقبؿ كبعد التطبيؽ 

 .البرنامج بشير
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 عينة الدراسة. 
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  واجيت الباحثة أثناء تطبيؽ البرنامجالصعوبات التي. 
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 الرابعالفصؿ 

 الطريقة واإلجراءات
 ىالمبني عم االجتماعيبرنامج الدعـ النفسي تيدؼ الدراسة الحالية إلى دراسة فاعمية  
 .كالتسامحكالثقة بالنفس ، المعب بنائيةتنمية  األساسية فيالمدارس 

، كاإلجراءات التي تمت، لعينة الدراسة متضمنان كيفية اختيارىا كيتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان  
لخطكات الدراسة التجريبية كالتي  يمي ذلؾ عرض، لتي تـ استخداميالؤلدكات ا تفصيميان  ثـ عرضان 

كمرحمة القياس ، أفراد العينة التجريبيةى ثـ تطبيؽ البرنامج عم، تتضمف مرحمة القياس القبمي
كفيما يمي عرض ليذه  .ثـ األساليب اإلحصائية المستخدمة، مرحمة القياس التتبعي كأخيران ، البعدم

 .اإلجراءات

 :منيج الدراسة

تغيرات في أحد  إدخاؿلمنيج الذم يدرس ظاىرة حالية مع ا والمنيج التجريبي بأن ؼيعر 
 .(42 :2555، كاألستاذ، كرصد نتائج ىذا التغير )األغا، العكامؿ أك أكثر

برنامج حيث تـ مف خبللو التعرؼ عمى فاعمية ، استخدمت الباحثة المنيج التجريبيكلقد 
كالثقة بالنفس ، المعب بنائيةتنمية  ياألساسية فالمدارس  ىالمبني عم االجتماعيالدعـ النفسي 

 .كالتسامح

 :لمدراسة األصميالمجتمع 

المدارس  كطالبة مف طمبة ان طالب( 02422يتككف المجتمع األصمي لمدراسة مف )
إلجراء  قصديةكلقد تـ اختيار عينة ، في محافظات غزة )طمبة صفي الخامس كالسادس(األساسية
 .البرنامج

 :عينة الدراسة

  :العينة االستطالعية لمدراسة -4

ليتـ تقنيف أدكات الدراسة ، تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية، كطالبة ان طالب( 55كتككنت مف )
 .كالتأكد مف الصدؽ كالثبات بالطرؽ المناسبة، عمييـ
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  :العينة األصمية لمدراسة -3

األساسي  الخامس كالسادسالصؼ  طمبةمف  كطالبة ان طالب (555) تككنت عينة الدراسة مف
( استمارة ليصبح عدد 055كتـ استبعاد عدد )، 2502-2502في محافظات غزة لمعاـ الدراسية 

  :ما يميككاف سبب االستبعاد لبلستمارات ، كطالبة ان ( طالب220) العينة التي دخمت إحصائيان 

 .كجكد استمارات غير مجاب عمييا لعدد مف الفقرات .1
 .في المقياس البعدم أك في المقياس القبمي أك التتبعي غياب بعض أفراد العينة سكاءه  .2
  .إجابة أكثر مف إجابة عمى الفقرة الكاحدة لبعض أفراد العينة .3

 :التالية تكضح ذلؾكالجداكؿ 

 (4.1)رقـ جدوؿ 
 عينة الدراسة حسب الجنس

 
المئوية النسبة العدد  

 45.35% 200 ذكر

 54.65% 241 أنثى

 100% 441 المجموع

 

 (4.2)رقـ  جدوؿ
 التعميمية المنطقة حسب الدراسة عينة

المئوية النسبة العدد المنطقة  

 14.97% 66 رفح

 28.80% 127 ٌونس خان

 28.12% 124 البلح دٌر

 19.05% 84 غزة

 9.07% 40 جبالٌا

 100% 441 المجموع
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  :األدوات المستخدمة في الدراسة
( فقرة 02مف ) ةمككن يمستكل الثقة بالنفس كالتسامح كى استمارة لقياساستخدمت الباحثة  -

، 2، 5، 2، 2حيف العبارات ) تعبر عف التسامح في (02، 05، 9، 4، 7، 2، 0حيث الفقرات )
 (.6)انظر ممحؽ رقـ ، تدؿ عمى الثقة بالنفس (02، 00
مع البرنامج  مسبقان  كما كاعتمدت الباحثة عمى أسمكب المبلحظة مف خبلؿ بطاقة معدة -

حيث ، كيتـ تعبئتيا بعد االنتياء مف كؿ جمسة يتـ تنفيذىا، لمبلحظة سمككيات الطمبة أثناء الجمسة
كتتككف ، كالبعدم القبمي المقياسلكؿ جمسة بطاقة مبلحظة تككف عباراتيا قريبة مف عبارات إنو 

انظر ، كالفقرات يتـ مف خبلليا مبلحظة مؤشرات الدراسة، ( فقرة00عبارات بطاقة المبلحظة مف )
  .(2ممحؽ رقـ )

 :ولقد تـ بناء المقياس ضمف الخطوات التالية

كاستطبلع ، كالدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة بعد االطبلع عمى األدب التربكم
 تقام، عف طريؽ المقاببلت الشخصية ذات الطابع غير الرسميالمتخصصيف رأم عينة مف 
مف قبؿ متخصصيف مف قسـ البحث العممي في جمعية اليبلؿ  مسبقان  معد مقياس ـالباحثة باستخدا

( فقرة مكزعة عمى 02) المقياسعدد فقرات  تبمغحيث ، دائرة الصحة النفسية األحمر الفمسطيني
أكثر ، مرات قميمة، كال مرةرباعي )لكؿ فقرة كزف مدرج كفؽ سمـ متدرج  يحيث أعط، بعديف
بذلؾ تنحصر درجات أفراد عينة ( 2، 2، 0، 5( أعطيت األكزاف التالية )كؿ المرات، المرات

 .( درجة29، 5الدراسة ما بيف )

كعينة مف طمبة مدارس في ، طمبة مدارس الضفة الغربية عينة مفعمى المقياس  قد طبؽك 
ـ كتـ عمؿ نتائج التطبيؽ مف خبلؿ برامج 2502-ـ2500قطاع غزة لعاميف متتاليف لعاـ )

يطبؽ كما  (كداللة ان ككانت النتائج أف لؤلداة أثر ، اإلحصاء لمتعرؼ عمى نتائج األداة المستخدمة
سيف في مؤسسات المجتمع المحمي في جميع محافظات قطاع عمى عدد كبير مف األطفاؿ مف الجن

 .غزة

 :المقياسوصؼ 

الصؼ  طمبةلدل  كالتسامحلمتعرؼ عمى مستكل الثقة بالنفس  ( فقرة02) مقياستضمف الي
 :( يكضح تكزيع فقرات المقياس عمى األبعاد4.3األساسي كالجدكؿ ) كالسادس االبتدائي الخامس
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 (4.3)رقـ  جدوؿ
 سالمقيا فقراتع توزي

 عدد الفقرات  البعد ـ

 7 الثقة بالنفس 4

 6 التسامح 3

 13 المجموع 

 :المقياسصدؽ أواًل: 

 :عمى النحك التاليكذلؾ لمتأكد مف صدقيا ، قامت الباحثة بتقنيف فقرات المقياس

 :صدؽ المحكميف  - أ

تطبيؽ حيث تـ تطبيؽ المقياس كما ىك حيث تـ ، لـ يتـ عمؿ صدؽ محكميف لممقياس 
، تككاف لممقياس صدؽ كثبا، عمى عينات مف الطمبة في الضفة الغربية كقطاع غزة المقياس مسبقان 

ككانت عممت دراسة في الضفة الغربية عمى الدليؿ الذم قامت الباحثة بتطبيقو في القطاع كما 
 (.2011،كآخركف دسبنة،( دراسة )2011كالدراسة كانت عاـ )عالية  كانت لممقياس الثباتقيمة 

 :صدؽ االتساؽ الداخمي  - ب

عمى عينة استطبلعية  المقياسبتطبيؽ  مقياسلمجرل التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي 
كتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف ، عينة الدراسةمف خارج أفراد  طالبا كطالبة( 55مككنة مف )
حساب معامؿ ارتباط ككذلؾ تـ ، مقياسكالدرجة الكمية لم، أبعاد المقياسمف  بعددرجات كؿ 

الذم تنتمي إليو كذلؾ باستخداـ  بعدكالدرجة الكمية لم، مقياسبيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات ال
 .(SPSSالبرنامج اإلحصائي )
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 (4.4)رقـ  جدوؿ
  معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات الثقة بالنفس مع الدرجة الكمية لفقراتو

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط الفقرة رقـ الفقرة
5.50دالة عند  0.440 في ترتيب صفي  أساعد 1  
5.55دالة عند  0.284 زميمتي حزف معرفة أسباب أحاكؿ 3  
5.50دالة عند  0.630  زمبلئي مع عندما أمزح الضرب أسمكب ستخدـأ 7  
5.50دالة عند  0.495 .زمبلئيع م يمزح أثناء الشتائـ أستخدـ 8  
5.50دالة عند  0.716 زمبلئي مع عبلقتي في الضرب أستخدـ 9  

5.50دالة عند  0.629 .زمبلئي مع حديثي أثناء الشتائـ أستخدـ 10  
5.50دالة عند  0.692 معياحديثي  خبلؿ مدرستي أشتـ 12  

5.252(=5.50(وعنذمستوىداللة)24رالجذوليةعنذدرجةحرية)

5.272(=5.55داللة)(وعنذمستوى24رالجذوليةعنذدرجةحرية)

أف جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي  (4.4) يتضح مف الجدكؿ السابؽ
 .(5.55، 5.50داللة إحصائية عند مستكل داللة ) اليو ارتباطان ذإ

 (4.5)رقـ  جدوؿ
 كؿ فقرة مف فقرات التسامح مع الدرجة الكمية لفقراتو ارتباط معامؿ

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط الفقرة رقـ الفقرة
5.50دالة عند  0.653 أتعاكف مع زمبلئي لمتحضير لؤلنشطة في المدرسة 2  
5.50دالة عند  0.595 أنتبو لزمبلئي عندما يتحدثكف 4  
5.50دالة عند  0.691 أسمح لزمبلئي أف يأخذكا دكرىـ 5  
5.50دالة عند  0.573 الشخصية يآرائ عف اختمفت فا  ك  زمبلئي آراء أتقبؿ 6  

5.50دالة عند  0.623 مدرستية نظاف ىمع المحافظة في أساىـ 11  
5.50دالة عند  0.541 أشجع مشاركة زمبلئي في الصؼ 13  

5.252(=5.50(وعنذمستوىداللة)24رالجذوليةعنذدرجةحرية)

5.272(=5.55(وعنذمستوىداللة)24رالجذوليةعنذدرجةحرية)

أف جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي  (4.5) يتضح مف الجدكؿ السابؽ
 .(0.01داللة إحصائية عند مستكل داللة ) اليو ارتباطان ذإ



 
   

059 

بحساب معامبلت االرتباط بيف  ةالباحث تقام االتساؽ الداخمي لممجاالت لمتحقؽ مف صدؽ
 لممقياسبالدرجة الكمية  بعداألخرل ككذلؾ كؿ كاألبعاد  المقياس مجاالتمف  مجاؿدرجة كؿ 
 .( يكضح ذلؾ4.6كالجدكؿ )

 (4.6)رقـ  جدوؿ
 وكذلؾ مع الدرجة الكمية، لممقياس مف أبعاد المقياس واألبعاد األخرىمصفوفة معامالت ارتباط كؿ بعد 

 التسامح الثقة بالنفس المجموع البعد
  0 0.759 الثقة بالنفس
 0 0.406 0.806 التسامح

 5.252( = 5.50( كعند مستكل داللة )24ر الجدكلية عند درجة حرية )

  5.272( = 5.55( كعند مستكل داللة )24ر الجدكلية عند درجة حرية )

كبالدرجة ، البعض بعضيابترتبط  المجاالتأف جميع ( 4.6)يتضح مف الجدكؿ السابؽ 
تمتع ي مقياس( كىذا يؤكد أف ال0.01داللة إحصائية عند مستكل داللة ) اارتباطان ذ لممقياسالكمية 

 .بدرجة عالية مف الثبات كاالتساؽ الداخمي

  :Reliabilityالمقياس ثبات :ثانيا

أفراد العينة أجرت الباحثة خطكات التأكد مف ثبات المقياس كذلؾ بعد تطبيقيا عمى 
 .كمعامؿ ألفا كركنباخ ،التجزئة النصفية :بطريقتيف ىمااالستطبلعية 

 :Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -4

ككذلؾ درجة النصؼ ، مقياسال أبعادمف  بعدحيث احتسبت درجة النصؼ األكؿ لكؿ 
ثـ جرل تعديؿ الطكؿ ، الدرجات كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيفمجمكع الثاني مف 

يكضح  (4.7)كالجدكؿ  (Spearman-Brown Coefficient)باستخداـ معادلة سبيرماف براكف
 :ذلؾ
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 (4.7)رقـ جدوؿ 
ككؿ قبؿ  مقياسوكذلؾ المجاالت المقياس مف  مجاؿيوضح معامالت االرتباط بيف نصفي كؿ 

 التعديؿ ومعامؿ الثبات بعد التعديؿ

 معامؿ الثبات بعد التعديؿ االرتباط قبؿ التعديؿ عدد الفقرات المجاالت
 0.716 0.712 7* بالنفسالثقة 

 0.676 0.511 6 التسامح
 0.533 0.531 13* المجموع

 ألنالنصفيهغيرمتساوييه0تماستخذاممعاملجتمان.

 المقياس( كىذا يدؿ عمى أف 5.533يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي )
 .إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة ةمف الثبات تطمئف الباحث جيدةتمتع بدرجة ي
 ;طريقة ألفا كرونباخ -3

كذلؾ ، طريقة ألفا كركنباخ ىكى، طريقة أخرل مف طرؽ حساب الثبات ةالباحث تاستخدم 
، مقياسال أبعادمف  بعدحيث حصمت عمى قيمة معامؿ ألفا لكؿ ، مقياسإليجاد معامؿ ثبات ال

 :يكضح ذلؾ (4.8)ككؿ كالجدكؿ مقياس ككذلؾ لم

 (4.8)رقـ جدوؿ 
  ككؿ ممقياسوكذلؾ ل سأبعاد المقيامف  بعديوضح معامالت ألفا كرونباخ لكؿ 

 معامؿ ألفا كرونباخ عدد الفقرات البعد
 0.605 7 الثقة بالنفس
 0.667 6 التسامح
 0.676 13 المجموع

 .إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة ةمف الثبات تطمئف الباحث جيدةتتمتع بدرجة 

 :المتغيرات قبؿ بدء التجريبضبط 

كتجنبان آلثار العكامؿ الدخيمة التي يتكجب ، انطبلقان مف الحرص عمى سبلمة النتائج
كمقارنة المتكسطات ، ضبطيا كالحد مف آثارىا لمكصكؿ إلى نتائج صالحة قابمة لبلستعماؿ كالتعميـ

 :لمتغيرات التاليةلذا قامت الباحثة بضبط ا، أك العكامؿ، الحسابية في بعض المتغيرات
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 : بيف الجنسيفتكافؤ ال -1

 (4.9)رقـ جدوؿ 
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير الجنس

 المتوسط العدد  
 االنحراؼ
 المعياري

 الداللة مستوى الداللة قيمة "ت" قيمة

 الثقة بالنفس
 1.696 3.349 14.545 200 ذكر

 

0.091 

 

 دالة غير
 2.902 05.050 220 أنثى إحصائيان 

 التسامح
 0.553 3.352 10.760 200 ذكر

 

0.580 

 

 دالة غير
 2.070 05.929 220 أنثى إحصائيان 

 الدرجة الكمية
 1.496 5.234 25.305 200 ذكر

 

0.135 

 

 دالة غير
 2.230 25.979 220 أنثى إحصائيان 

 0.92( = 5.55( كعند مستكل داللة )290قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 2.54( = 5.50( كعند مستكل داللة )290قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدكلية في جميع 
 .امجكىذا يدؿ عمى تكافؤ الجنسيف قبؿ البدء بالبرن، األبعاد كالدرجة الكمية لممقياس
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 : بيف المناطؽتكافؤ ال -2

 (4.10)رقـ جدوؿ 
مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ؼ" ومستوى الداللة 

 تعزى لمتغير المناطؽ

مصدر  المجاالت
 التبايف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ؼ"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

الثقة 
 بالنفس
 

بيف 
 المجمكعات

35.621 4 8.905 
0.915 

 
0.455 

 
غير دالة 
 إحصائية

داخؿ 
 9.737 436 4245.227 المجمكعات

  440 4280.848 المجمكع

 التسامح
 

بيف 
 المجمكعات

39.858 4 9.965 
0.974 

 
0.422 

 
غير دالة 
 إحصائية

داخؿ 
 المجمكعات

4461.561 436 10.233 

  440 4501.420 المجمكع

الدرجة 
 الكمية

بيف 
 المجمكعات

60.715 4 15.179 
0.680 

 
0.606 

 
غير دالة 
داخؿ  إحصائية

 المجمكعات
9736.264 436 22.331 

  440 9796.980 المجمكع

 2.22 ( =5.50( كعند مستكل داللة )225، 2ؼ الجدكلية عند درجة حرية )

  2.29( = 5.55( كعند مستكل داللة )225، 2درجة حرية )ؼ الجدكلية عند 

أف قيمة "ؼ" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدكلية ( 4.10)يتضح مف الجدكؿ السابؽ 
كىذا يدؿ عمى تكافؤ المناطؽ ، ( في جميع األبعاد كالدرجة الكمية لممقياس5.55عند مستكل داللة )

 .التعميمية قبؿ البدء بالبرنامج
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 :اإلحصائية المستخدمة في الدراسة المعالجات
، Stochastic Package for Social Science (SPSS) تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي .1

  .لتحميؿ البيانات كمعالجتيا
 :لمتأكد مف صدؽ كثبات أداة الدراسة اإلحصائية التاليةالمعالجات استخداـ تـ  .2

كذلؾ بإيجاد معامؿ ، التأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس :معامؿ ارتباط بيرسكف -
 ."ارتباط بيرسكف" بيف كؿ بعد كالدرجة الكمية لممقياس

كمعادلة جتماف لمتجزئة النصفية ، معامؿ ارتباط سبيرماف بركاف لمتجزئة النصفية المتساكية -
 .الدراسةلمتأكد مف ثبات أداة  :كمعامؿ ارتباط ألفا كركنباخ، غير المتساكية

 :تـ استخداـ المعالجات اإلحصائية التالية لتحميؿ نتائج الدراسة الميدانية  .3
 .لمعالجة السؤاؿ األكؿ كالثاني، كالمتكسطات الحسابيةالنسب المئكية  -
 .لمعالجة الفركؽ بيف مجمكعتيف )الجنس( T.test independent sampleاختبار  -
لجة الفركؽ بيف أكثر مف مجمكعتيف لمعا One Way ANOVAتحميؿ التبايف األحادم  -

 .كخاصة الفركض المتعمقة )المنطقة التعميمية(
 .اختبار شيفيو البعدم لمعالجة الفركؽ الناتجة عف تحميؿ التبايف األحادم -

  :في نجاح البرنامج مف وجية نظر الباحثة عوامؿ ساىمت
  :يمي مف النقاط التي ساىمت في نجاح البرنامج مف كجية نظر الباحثة ما

  .السرية كجعؿ العبلقة اإلرشادية ضمف السرية التامة الحفاظ عمى -
االلتزاـ  ذلؾ مف خبلؿ كقد تـ مبلحظة، يجابية كالفاعمة أثناء الجمساتمشاركة الطمبة اإل -

  .دكف إكراه أك إجبار مف أحد، في الفعاليات كالرغبة الصادقة لدييـ بالحضكر كالمشاركة
حيث تـ تنفيذ عدد مف األياـ ، الفعاليات لمطمبة عمى خبلؼ البرنامجك  تنفيذ العديد مف األنشطة -

كجاء ذلؾ ، الفردم كاالستشارات اإلرشادكمتابعة عدد مف حاالت ، كنشر معمكمات، المفتكحة
  .بناء عمى االحتياج لدل الطمبة المشاركيف

البرنامج في مشاركة بعض مرشدم المدارس لمباحثة كلمطاقـ المساعد لمباحثة أثناء تنفيذ  -
  .المدارس

كتسييؿ ميمة الباحثة كالطاقـ المساعد ، جك اليادئ لمطمبةمساىمة مدراء المدارس في تكفير ال -
  .ليا مف أجؿ تيسير العمؿ

باإلضافة إلى ، التعاكف مف قبؿ اإلدارة كالييئة التدريسية مف حيث تجييز مكاف تنفيذ الجمسات -
 .يف آلخرمتابعة الكضع خبلؿ تنفيذ الجمسات مف ح

 .تجييز األطفاؿ لمصؼ الدراسي كؿ جمسة بمفردىـ -



 
   

002 

  :األنشطة التي تـ تنفيذىا في المدارس لتسييؿ ميمة البرنامج

  .لممعمميف لتسييؿ العمؿ في البرنامج ييةيترف تـ تنفيذ رحؿ .1
نشر معمكمات عف طبيعة  إلى باإلضافة، تنفيذ جمسات نشر معمكمات عف النظافة لمطمبة .2

  .لممعمميف كالمعممات في المدارس المطبؽ فييا البرنامجالبرنامج 
  .مركز األلعاب بمركز غزة تحكيؿ بعض الحاالت كاالستشارات مف الطمبة إلي .3
  .في بعض المدارسلمطمبة  تنفيذ عدد مف األياـ المفتكحة .4
كمتابعة بعض الحاالت كتحكيميـ لممرشد المكجكدة في ، تقديـ عدد مف االستشارات .5

  .المدرسة
شتاؿ في المدرسة مع دمج طمبة الصؼ مع بكرشة مجتمعية كىى زراعة األ الطمبةإشراؾ  .6

  .ككاف ذلؾ في مدرسة جباليا، طبلب آخريف مف نفس المدرسة
الصحة  لطمبةمع قسـ اإلسعاؼ كالطكارئ بيدؼ تنفيذ دكرة إسعاؼ أكلى  ؽتـ التنسي .7

 .بالمدرسة
 .برحمة قصيرة إلى مركز غزة الطمبةخذ أ .8
 .عمى الطمبةتكزيع ىدايا بسيطة  .9

  :قصص نجاح برزت أثناء تنفيذ البرامج مع الطمبة في المدارس

 :مدرسة جباليا فيقصص نجاح مف الطمبة 

تـ تمثيؿ صكت ، أثناء جمسة األصكات المخيفة، سنة 02يبمغ مف العمر  "ع" قصة الطفؿ -
، ثـ سكت كبكى، الصكت جمف الصكت كقاؿ أرجككـ ال تكرركا إخرا الكمب ىرع الطفؿ مرعكبان 

قاؿ في إحدل ليالي اجتياح عزبة عبد ربو  ةكفجأ، كنحف ننظر إلى الطفؿ ال نعمـ ماذا يحدث لو
دخؿ جنكد االحتبلؿ إلى منزلنا فقمت بفتح الباب فيجمت عمى الكبلب كقامت بعض يدم اليمنى 

فتـ االتصاؿ ، الجنكد بضرب أبي حتى كسركا ساقو كغادركا منزلناثـ قاـ ، كحماني منيا أبيفقاـ 
تألمت كبكيت ، في اإلسعاؼ كذىبنا إلى المستشفى كىناؾ كجدت عمي شييد مبتكر أعضاءه

صابات صعبة ىنا كىناؾ تأثرت بيا كأصبحت أراىا في منامي كفي صباح ، كشاىدت أشبلء كا 
، األحداث كلكف الذكرل األليمة ما زالت في راسي اليكـ غادرنا المستشفى إلي بيت جدم بعيدا عف

ذاكما أنيى الطفؿ الحديث  الجمسة ، بيناؾ تجارب أليمة أخرل تحدث عنيا بعض األطفاؿ كا 
 كىذه، ساعدت الطفؿ عمى اكتساب تجارب أخرل كشعر الطفؿ أف األطفاؿ اآلخريف يعانكف مثمو

اندة مف قبؿ بعضيـ البعض كاكتساب القصص ساعدت األطفاؿ عمى التفريغ ما بداخميـ مع مس
 .ميارات جديدة لمتعامؿ مع المكاقؼ الصعبة
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  :قصص نجاح مف الطمبة في مدرسة أـ القرى غزة

كذلؾ مف خبلؿ حرص ، لمشاعر األطفاؿ كاحتياجاتيـ النفسية ان ف أكثر تفيمأصبح المعممك  -
 المعممكف أف األطفاؿ يككنكفحيث الحظ ، عمي حضكر الجمسات كانتظارىا بفارغ الصبر الطبلب

مما دفع بالمعميف ، في األياـ التي تتصادؼ مع جمسات الدعـ النفسي كسعادةن  ان كنشاط أكثر حيكيةن 
نتك شك بتعممكا إككانكا يسألكف )، إلي معرفة المزيد عف طبيعة األنشطة الخاصة بالدعـ النفسي

كىي إشراؾ المعممات  يجابيةن األكثر إ طمبة؟( بقي استفياـ حائر لدل الكثير حيث كانت الخطكةلم
كقد ساىـ ذلؾ في تخطي ، ف دكف تأخر كاعتذاريحضرىا جميع المدعك  ةيييكاإلدارة برحمة ترف
أصبحت المعممات تساؿ عف مشاكؿ الطالبات  كساىـ في نجاح البرنامج حيث، الحكاجز النفسية
  .التعامؿ معيا ةيالسمككية ككيف

تـ إشراكيا في ، خجكلة، قميمة التفاعؿ كالمشاركة، العزلة تميؿ إلى ان عام 00الطالبة "ف" عمرىا  -
تكزيع االحتياجات لمجمسات كقيادة بعض ، مف المياـ ان عدد مف الجمسات باإلضافة إلي منحيا عدد

في  ان كمممكس ان كلقد بدا التغير كاضح، كقد شاركت في لعب األدكار بجمسة قكس قزح، المجمكعات
 كأصبحت االبتسامة ترسـ عمى، السمكؾ حيث أصبحت تشارؾ بشكؿ أكثر فعالية مما خفؼ العزلة

 .يايكج
كانت سمسبيؿ مغركرة ترفض العمؿ مع اآلخريف كثيرة  ان عام 00عمرىا  "س" الطالبة -

التي تـ تنفيذىا بعد  تـ مشاركتيا في الجمسات كخصكصان  ف كلكف بعدمايرفضيا اآلخرك ، المشاكسة
 كتـ إشراكيا بأنشطة ك تسميط، بحيث تـ كضع سمككيا تحت المبلحظة مممكسان  كاف التغير، حربال

 .كلقد أصبحت أكثر فعالية كمشاركة مع اآلخريف، الضكء عمييا
ف الجمكس معيا يرفض، كانت ىيا طفمة غير مقبكلة مف زميبلتيا ان عام00الطالبة "ق "عمرىا  -
 ان مشاركة كأيضالكانت تعانى مف االنطكاء كعدـ  ف الطالبةأل كنظران ، ف مشاركتيا باألنشطةيرفضك 

بمكضكع  كلكف مف خبلؿ الجمسات كزيادة الكعي لمطالبات، كانت تعانى مف عدـ النظافة
معيا كىذا ظير  ان أكثر اندماجف زميبلتيا أصبح كأيضان  ان ر تقربثككبناء الثقة أصبحف أ، المشاركة

 . بنياية المقاءات
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  :مدرسة دير البمح لمذكور طمبةقصص نجاح مف 

 خبلؿ مف عميو السمككيات ىذه مبلحظة تـ حيث، كالخجؿ االنطكاء مشكمة مف يعانى طفؿ -
 كاستخداـ باألنشطة الطفؿ بدمج فقمنا، بالجمسات تنفيذىا يتـ التي باألنشطة مشاركتو عدـ

 مشاركتو بداية أف مف الرغـ ىعم بالمشاركة الطفؿ رغبة إلى أدل مما، معو التعزيز أسمكب
 يحب الطفؿ أصبح باألنشطة كدمجو الجمسات مركر كمع، متقطع كبشكؿ ضئيمة كانت

 .كمشاركة كفعالية التزاما بالمجمكعة األطفاؿ أفضؿ مف كىك، األطفاؿ مع كالمعب المشاركة
 مرغكب جديدة سمككيات باكتساب أ األطفاؿكبد تبلشت قد السمبية السمككيات مف العديد أف -

 عف البعد بمعنى لبعض ضربيـ كعدـ، البعض لبعضيـ كحبيـ كباؾ جمسات خبلؿ مف بيا
 يمارسكنيا التي األلعاب أف إلى باإلضافة سنان  األكبر كاحتراـ المعاممة أثناء العنؼ استخداـ
 .ليـ كتنشيط ترفيو فييا بالجمسات

 صعيد ىعم بسمككيـ إيجابي تطكر لدييـ أصبح األطفاؿ مف العديد ىناؾ المدرسة صعيدعمى  -
 كعدـ المدرسيف مف الخجؿ كعدـ الجرأة إلى باإلضافة، الدراسي كالتقدـ الصفية المشاركة
 الجمسات تتابع معك ، األنشطة في متعاكنيف كانكا أنيـ األطفاؿ بعض عمى لكحظ كما، الخكؼ
 .الذاتبالكعي  مف حالة لدييـ أصبح

االنطكاء كالخجؿ مف زمبلئو كيرفض  في بداية الجمسات لكحظ كجكد طفؿ كاف يعاني مف -
كلكف مف خبلؿ دمجو في األنشطة تبلشت أعراض الخجؿ ، المشاركة في األنشطة معيـ

 .كأصبح يتفاعؿ في جميع األنشطة، كاالنطكاء

  :قصص نجاح مف الطمبة في مدرسة خاف يونس 

جمسات التعبير كمف خبلؿ ، مخاكؼ مف مكت أميا أثناء الكالدةؾ" لدييا " كاف ىناؾ طالبة -
كتـ الحديث معيا كمساندة ، ككانت تستفيض بالبكاء، عف المشاعر تحدثت عف مشاعرىا

كال تريد منا االنتياء ، الطالبات في المجمكعة ليا كىي نفسيا كانت تبكي في الجمسة األخيرة
نت كا، ككانت تشعر بالتعب طكاؿ األسبكع ما عدا اليكـ الذم نطبؽ بو البرنامج، مف الجمسات
  .تشعر بالراحة

كانت تبكي ، ككانت في جمسة التعبير عف المشاعر، الطالبة "ج" تعيش في ضغكط أسرية -
، كأف كالدىا مقعد كتحبو كثيران ، كأبكت جميع الطالبات في المجمكعة عندما ركت مشاعرىا

  .ككانت الظركؼ االقتصادية صعبة
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 :قصص نجاح مف الطمبة في مدرسة أمنة بنت وىب رفح

زكجة كالدىا تقكـ بضربيا حيث عبلمات  إفتعانى مف مشاكؿ عائمية حيث  "ف الطالبة" -
عند سماع اسميا ك ، تخاؼ المشاركة ككانت دائمان ، الضرب كالجركح مكجكدة عمى كجييا

نياية  فيٌي لإ تكمف خبلؿ تشجيعيا ك إعطائيا اىتماـ تحدث، كممة أمتخاؼ كال تنطؽ 
كقامت بكتابة ، ة كأنيا ألكؿ مرة تشعر بالحب مف قبمييلعائمالجمسة الثامنة عف مشاكميا ا

الجمسات أفضؿ  فيكأصبحت تشارؾ ، قبميعف حبيا ك شعكرىا بالدؼء مف  رسالة حب تعبيران 
 .قبؿ ذم مف

 أفكعند الحديث عف عالـ الخيؿ تخيمت ، دائمة الحزف منطكية داخؿ الفصؿ "ق  الطالبة " -
تعانى مف فشؿ كمكم كتحمـ بالشفاء فتـ  أنيالدييا كميتيف كعند السؤاؿ عف سبب االختيار تبيف 

 فييا كتشجيعيا عمى المشاركة الفعالة حتى تعيش أجمؿ لحظات طفكلتيا كفعبلن  األمؿبث ركح 
 .مف قبؿ أكثر تفاعبلن  تأصبح الطالبة

 األحبلـاسميا اسـ مذكر كدائمة العدكانية عمى صديقاتيا كمف خبلؿ جمسة  "أ الطالبة " -
ىا كالدىا اسـ ابنات فسم إالال تنجب  أمياف ف حمميا باف يككف ليا اسـ جميؿ ألتحدثت ع

بالسعادة  تمذكر فتعاطفت المجمكعة معيا كاقترحكا اسـ بنت جميؿ سيقكمكا بمناداتيا بو فشعر 
 .ميبلتياك أصبحت أكثر لطفا مع ز 

عف قصة  الطالبةالمقاء العاشر تحدثت  فيكانت تمتـز الصمت خبلؿ الجمسات ك  "ع الطالبة " -
مف حرمانيا مف عاطفة األبكة  تعانيوحرب األخيرة كعف مدل الفراغ الذم ال فياستشياد كالدىا 

داخؿ جمسة  تشعر بو أصبحتكعف حاجتيا لمحب كالحناف كاالرتياح الذم  الحاليالكقت  في
 .الجمساتي تشارؾ ف الطالبة أصبحتك  يالفمسطينجمعية اليبلؿ األحمر  فيالكباؾ 

 إجاباتبأخذ أدكارىـ كتسخر مف  لزمبلئياالفصؿ كال تسمح  فيطفمة مشاغبة  ."ش الطالبة" -
الجمسة كالعمؿ  أنشطة فيتنفيذ بعض األدكار  فيالفصؿ كمف خبلؿ تجاىميا  فيزميبلتيا 

المشاركيف كمف خبلؿ جمسة "أنا " استطاعت فيـ ضركرة احتراـ  عمى تكزيع المياـ عمى جميع
كصبر حتى تتمكف المجمكعة مف االستماع ليا كمشاركتيا معيـ  بتأنيكانتظار دكرىا  اآلخريف

 .الجماعية األنشطةبعض  في
األب  ةعائمية حيث تقكـ زكج يا مف مشاكؿتاالجمسة السادسة عف معان في "ف الطالبة " -

بضربيا كتجعميا تعمؿ أعماؿ المنزؿ عمى الرغـ مف صغر عمرىا فأصبحت تتمقى الدعـ مف 
 .كقمت عدكانيتيا معيـ اآلخريفمع  أكثر تفاعبلن  ةفأصبحت الطالبالمجمكعة كاألخصائية 

إحدل المدرسات أثناء  تكانت تعانى مف مشكمة اليركب مف المدرسة حيث جاء "أ الطالبة" -
بمطؼ عف  الطالبة منعتيا مف معاقبتيا كتـ الحديث مع يننإ إال، جمسة لمعاقبتيا بالبربيشال
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أكدت  التالي األسبكع فيأمكر سمبية ك  أضرار اليركب مف المدرسة كما قد يترتب عنو مف
 .الدكاـ آلخرأصبحت ال تيرب كتمتـز بالدكاـ  أنياالمدرسة 

جمسة المشاعر  في أنيا إالالفصؿ  فيكانت تمتـز الصمت كترفض المشاركة  ."ج" الطالبة -
تحدثت بطبلقة ككانت تميث مف شدة تسارع األفكار عندىا بسبب معاناتيا مف رفض بنات 

منيا كبعدىا  ركفيسخك  يامن فينفرك  أنيـحتى  ضعيفة التحصيؿ الدراسي ألنيا، الفصؿ ليا
 فيسكؼ تساعدىا  بأنياإحدل الطالبات  اقترحتقمت بالحديث مع الفصؿ لمناقشة السبب ك 

 .األخرال يكجد أحد أفضؿ مف  ألنوالفصؿ سكؼ يستكعبيا  أفشرح الدركس ليا ك 

  :اإلنجازات

 الفصكؿ المعمكؿ معيا بتحسف في السمكؾ كاألداء مف ناحية الطمبة مدرسي مبلحظة. 
 الطمبة المنفذ عمييـ البرنامج ات السمبية لدلالسمككي تعديؿ بعض.  
 كحب ، كالتعاكف كالثقة بالنفس، اكتساب ميارات جديدة في كيفية التعبير عف المشاعر

  .اآلخريف كاحتراميـ
 دارة المدرسة  .تحسيف العبلقة بيف الطمبة كا 
 ؿ المرشديف في مف عم ان ربط الطمبة بالمرشديف المكجكديف في المدارس ككف عممنا قريب

مف حممة درجة البكالكريكس في عمـ  ـالمدارس حيث كاف الفريؽ المساعد لمباحثة جميعي
ـ يكممكف دراستيـ في كىناؾ عدد مني، كالخدمة االجتماعيةالنفس كاإلرشاد النفسي 

  .مما ساىـ في تعديؿ العديد مف السمككيات، كصحة نفسية، الماجستير إرشاد نفسي
 رسة لطبيعة البرنامج كالرغبة في تكراره في السنكات القادمة مع طمبة آخريف تفيـ إدارة المد

 الحتياج الطمبة لذلؾ 
 تطبيؽ بعض الطالبات لؤلنشطة مع إخكتيـ في البيت. 
 القدرة عمي التعبير عف مشاعرىـ كاحتراـ مشاعر اآلخريف في المجمكعة.  
 مف خبلؿ الجمسات نمية ميارة االستماع كميارات أخرلت. 
 القدرة عمى التسامح كالتعاكف بيف الطمبة. 
 كأصبح لدل البعض منيـ ثقة بالنفس أفضؿ مف ، اإلفصاح عف مشاعرىـ دكف خكؼ

  .السابؽ
 باألخصائييف كعدـ الرغبة في االنتياء مف البرنامج تعمؽ الطمبة. 

 

 



 
   

009 

  :الصعوبات التي واجيت الباحثة أثناء تطبيؽ البرنامج

  .خاصة الجمسات التي تتطمب الحديث عف المشاعر، ضيؽ الكقت في بعض الجمسات .1
حيث مف ، مع الباحثة في الجمسات التعاكف ـقصكر بعض المرشديف كعدـ الحضكر كعد .2

كاف ىناؾ تعمؽ شديد مف الطالبات باألخصائييف  مثبلن  السمبيات في الجمسة األخيرة
كلك كانت المرشدة مكجكدة مع الطالبات في الجمسات الستطاعت أف ، المنفذيف لمبرنامج

كالستطاعت ، اليبلؿ مف العمؿ في المدرسة أخصائيعنيـ كتزكرىـ بعد انتياء تخفؼ 
كساب ثقتيف كالتعرؼ بعض المشاكؿ السمك  فلديي يالمرشدة االىتماـ بالطالبات البلت كية كا 

  مشاكميف.عمى 
 الطمبة ضعيفيبعض كمف أحبلـ بعض خاصة مف رسكمات  الطمبةسخرية بعض  .3

 .التحصيؿ الدراسي
ظير مف خبلؿ كىذا ، في التعامؿ مع بعضيـ البعض خاصة الذككر الطمبةالعنؼ بيف  .4

 .الحيكاف المفترسالختيارة ك  ينشاط ست
 .لبعضيـ البعض ألقؿ األسباب الطمبةشتـ بعض  .5
كالبرنامج فقط لصفي ، البرنامجرغبة باقي الطمبة في المدرسة الحضكر كالمشاركة في  .6

 .الخامس كالسادس
كلكف ، راء المدارس لطبيعة البرنامج في البداية مما أعاؽ عمؿ الباحثةدعدـ تفيـ بعض م .7

مف خبلؿ شرح آلية العمؿ كأىداؼ البرنامج كالخدمات التي يقدميا البرنامج لمطمبة تـ 
  .لمعمؿ الباحثة التغمب عمى المشكمة كأصبحت اإلدارة أكثر تسييبلن 

  .صعكبة التنقؿ مع الفريؽ بيف المدارس عمى عينة الدراسة أثناء التطبيؽ .8
مكاف كاسع  إلىالتي تحتاج  عدـ تكفر مكاف مناسب لبعض الجمسات خاصة الجمسات .9

  .حركة، استرخاء، حيث ىناؾ جمسات فييا حديث عف المشاعر، مييأك 
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 الفصل اخلامس
 نتائج الدراسة وتفسريها

 

 

 عرض نتائج التساؤؿ األوؿ وتفسيره. 

 وتفسيره ثانيال ؿالتساؤ نتائج عرض. 

 وتفسيره الثالث التساؤؿ نتائج عرض. 

 وتفسيره الرابع التساؤؿ نتائج عرض. 

 تعقيب عاـ عمى نتائج الدراسة. 

 التوصيات. 

 المقترحات.  

 المالحؽ . 
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  :تقديـ

التي أسفرت عف ىذه الدراسة كمناقشتيا بحيث تـ استخداـ  اإلحصائياتتـ عرض نتائج 
عطاء (SPSS اإلحصائيالبرنامج  جراء المعالجات اإلحصائية المناسبة كا  ( في تفريغ البيانات كا 

 .الصكرة العامة لمنتائج

 :السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة نتيجة

بيف إحصائية يوجد فروؽ ذات داللة  ىؿ :الدراسة عمىأسئمة ينص السؤاؿ األكؿ مف  
 ؟فراد العينة قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج المقترحأمتوسطات درجات 

يوجد فروؽ ذات ال  :التالي الصفرم بصياغة الفرض ةالباحث تكلئلجابة عف السؤاؿ قام
 .فراد العينة قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامجأبيف متوسطات درجات إحصائية داللة 

 T. test"  مرتبطتيفكلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف 
paired sample  يكضح ذلؾ  (5.1)"كالجدكؿ. 

 (5.1)رقـ جدوؿ 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة لمتعرؼ إلى الفروؽ بيف متوسطات 

 والبعدي القبمي في التطبيؽ لطمبةادرجات 

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة البعد
قيمة  قيمة "ت" المعياري

 مستوى الداللة الداللة

 9.993 3.119 14.821 441 قبمي الثقة بالنفس
 

0.000 
 

دالة إحصائيان عند 
 3.181 16.943 441 بعدم 5.50

 9.163 3.199 10.853 441 قبمي التسامح
 

0.000 
 

دالة إحصائيان عند 
 3.419 12.864 441 بعدم 5.50

 12.403 4.719 25.673 441 قبمي الدرجة الكمية
 

0.000 
 

دالة إحصائيان عند 
 5.114 29.805 441 بعدم 5.50

 0.96( = α≤5.05( كعند مستكل داللة )229*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 2.58( =α≤5.01) ( كعند مستكل داللة229*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )*
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 :يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف

 لممقياسكالدرجة الكمية  األبعادمف قيمة "ت" الجدكلية في جميع  أكبرقيمة "ت" المحسكبة 
متكسط كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ، (α≤5.01عند مستكل داللة )

كلقد كانت الفركؽ لصالح المجمكعة ، قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامجالمجمكعة التجريبية درجات 
 .التجريبية في التطبيؽ البعدم

 :باستخداـ المعادلة التالية "η2بحساب مربع إيتا " ةالباحث حجـ التأثير قامت كإليجاد

t2 
= η2 

t2 + df 

التي  كالمقياس الكمي، مستكيات المقياس " أمكف إيجاد قيمة حساب قيمةη2كعف طريؽ "
 :باستخداـ المعادلة التالية، التأثير لمبرنامج المقترحتعبر عف حجـ 

 

d =  

 

 :d ،η2 حجـ كؿ مف قيمة (5.2)كيكضح الجدكؿ المرجعي 

 (5.2)رقـ جدوؿ 
 الجدوؿ المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجـ التأثير بالنسبة لكؿ مقياس مف مقاييس حجـ التأثير

 األداة المستخدمة
 التأثيرحجـ 

 كبير جداً  كبير متوسط صغير
d 5.2 5.5 5.8 0.1 
η

2 5.01 5.06 5.14 5.20 

 

 

 

η2
 

1- η2
2 
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يكضح حجـ التأثير بكاسطة كؿو  (5.3)الجدكؿ ك  تأثيرالبحساب حجـ  ةالباحث تكلقد قام
 ."η 2 " ،"dمف "

 (5.3)رقـ جدوؿ 
ηقيمة "ت" و "

 لكؿ مف مستويات المقياس والمقياس الكمي " وحجـ التأثيرd" و "2

ηقيمة  قيمة "ت" 
 حجـ التأثير dقيمة  2

 كبير جدان  0.954 0.185 9.993 الثقة بالنفس
 متكسط 0.875 0.161 9.163 التسامح

 كبير جدان  1.184 0.259 12.403 الدرجة الكمية

في جدان  التأثير كاف كبيران أف حجـ  (5.3) يتضح مف الجدكؿ كبناءن عمى الجدكؿ المرجعي
تنمية الثقة بالنفس عمؿ عمى  البرنامجكىذا يدؿ عمى أف ، األبعاد كالدرجة الكمية لممقياسجميع 

 .جدان  بشكؿ كبير الطمبة كالتسامح لدل

كؿ إف حيث ، ككف البرنامج يعتمد عمى جمسات ممنيجة متكاممة :كتفسر الباحثة ذلؾ
كككف البرنامج يراعي الخصائص النمائية لطبيعة المرحمة ، عميياكمبنية ، باألخرلجمسة مرتبطة 

، الخامس كالسادسصفي حيث كضع الدليؿ ليتبلءـ كطبيعة مرحمة ، العمرية المطبؽ عمييا الدليؿ
في حديثيـ عف طبيعة  (ىافجيرست، جيزؿ، )جنكنز العمماء تتفؽ الباحثة مع كؿ مفكما 

أف األطفاؿ في إنو مف ضمف الخصائص لتمؾ المرحمة حيث ، خصائص مرحمة الطفكلة المتأخرة
ىماؿكلدييـ زيادة نشاط ، ىذه المرحمة ييتمكف بالقصص كالمغامرات ، مف المحيطيف بيـ كا 

كيحبكف ، الجماعية بباأللعاكيحاكلكف تحقيؽ العدالة في المعب كالتمسؾ بقكاعد الجمسة كاالىتماـ 
كأنيـ ، كأنيـ يككنكف اتجاىات نحك ذكاتيـ، راد األسرةرأم األصدقاء أكثر مف رأم أف إلىاالستماع 

 .(227، ت، ب، جبلؿكيككف التكيؼ لدييـ لممدرسة أكثر مف التكيؼ لممنزؿ )، متقمبكف في المزاج

كمف خبلؿ ما سبؽ ترل الباحثة مف خبلؿ تطبيقيا لمدليؿ مع الطمبة بأنو يتكافؽ مع ما 
الذكر حيث ال يمكف أف ننمي الثقة بالنفس كالتسامح لدل الطمبة، كىي  عبر عنو العمماء السالفك

المؤشرات األساسية في الدليؿ بدكف الرجكع إلى طبيعة الخصائص النمائية لطبيعة مرحمة الطفكلة 
 المتأخرة.

المطبقة عمى طمبة  (2500، كآخركف دسبنة)دراسة كما كتتفؽ نتائج دراسة الباحثة مع 
ككانت نتائج الدراسة ، مع اختبلؼ أداة القياس، الغربية عمى نفس البرنامج المدارس في الضفة

لصالح القياس  إحصائيةكىناؾ فركؽ ذات داللة ، فاعمية البرنامج المستخدـ مع الطمبة إلىتشير 
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 إلى( كالتي كانت نتائجيا تشير 2557، كما تتفؽ الباحثة مع دراسة كؿ مف )بديبل مارتف، البعدم
 كذلؾ (سر خاصة األطفاؿ في حؿ مشكبلتيـأثر الدعـ النفسي االجتماعي في مساعدة أفراد األ

( المطبقة عمى طمبة المرحمة الثانكية حيث أشارت نتائج 2552، تتفؽ الباحثة مع دراسة )دياب
ف المساندة االجتماعية( ليا األثر المتكسط في التخفيؼ مالدعـ النفسي االجتماعي ) إلىالدراسة 

كما تتفؽ الدراسة الحالية مع  فكف الفمسطينيك حدة األحداث الضاغطة التي يعاني منيا المراىق
( المطبقة عمى طمبة المرحمة الدنيا مف خبلؿ تطبيؽ برنامج لمتخفيؼ مف 2557دراسة الخطيب )
  .مشكبلت المرحمة

 :مف أسئمة الدراسة الثانيالسؤاؿ نتيجة 

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في  :الدراسة عمىأسئمة مف  الثانيينص السؤاؿ  
 ؟تعزى لمتغير الجنس والتسامح لدى أطفاؿ المرحمة األساسية بالنفس الثقة

يكضح  (5.4)كالجدكؿ  "T. testكلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ اختبار "
 :ذلؾ

 (5.4)رقـ جدوؿ 
 تعزى لمتغير الجنس ت" لممقياسالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "

 مستوى الداللة قيمة الداللة قيمة "ت" االنحراؼ المعياري المتوسط العدد  

 3.372 16.380 200 ذكر الثقة بالنفس
 5.50دالة عند  0.001 3.428

 2.940 07.411 220 أنثى

 3.636 12.340 200 ذكر التسامح
 5.50دالة عند  0.003 2.957

 2.170 02.299 220 أنثى

 5.503 28.720 200 ذكر الدرجة الكمية
 5.50دالة عند  0.000 4.132

 2.587 25.705 220 أنثى

 0.92( = 5.55( كعند مستكل داللة )229قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 2.54( = 5.50( كعند مستكل داللة )229قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

أف قيمة "ت" المحسكبة أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية في  (5.4) السابؽ يتضح مف الجدكؿ
كىذا يدؿ عمى أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل ، جميع األبعاد كالدرجة الكمية لممقياس

 .كلقد كانت الفركؽ لصالح اإلناث، لمتغير الجنس
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الباحثة النتيجة إلى طبيعة المرحمة العمرية، حيث تعتبر مرحمة أكاخر الطفكلة بداية  لكتٌعز 
إف اإلناث يسبقف الذككر في تمؾ المرحمة مف حيث النمك، كمف خبلؿ استخداـ  ثالمراىقة، كحي

الباحثة لممبلحظة أثناء سير الجمسات فقد ال حظت أف اإلناث أكثر ىدكءن كالتزامان في األنشطة مف 
لذككر كأكثر تسامحان، كقد يرجع ذلؾ إلى التككيف الفسيكلكجي لئلناث، كالذم يختمؼ في تركيبتو ا

عف الذككر، كىذا ال يمنع ككف كجكد مجمكعة مف الذككر كانكا أكثر تفاعبلن في بعض الجمسات 
كب كأكثر اندماجان كتنفيذان لمبرامج كاألنشطة المستخدمة في الجمسة، كىذا كاف بناءن عمى أسم

المبلحظة كبناءن عمى رأم فريؽ العمؿ المساعد لمباحثة أثناء تطبيؽ البرنامج، حيث كاف ىناؾ 
تفاعؿ بيف الجنسيف لمبرنامج، كمف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى البرامج التي طبقت في الدراسات 

يف العممية في مراحؿ عمرية مختمفة كجدت أف غالبية الدراسات لـ تكف ىناؾ فركؽ ذات داللة ب
( كىي أقرب الدراسات لدراسة الباحثة، 2552الجنسيف، كما تتفؽ الباحثة مع دراسة )ماتيياس، 

حيث طبقت عمى طالبات مرحمة الطفكلة المتأخرة، كطبؽ فييا برنامج تجريبي، كدلمت نتائج 
 الدراسة إلى كجكد أثر داؿ ليذا البرنامج، حيث ظيرت تغيرات إيجابية في تماسؾ الجماعة كالثقة
بالنفس بعد انتياء البرنامج لصالح الطالبات، كما ترل الباحثة مف خبلؿ تطبيقيا لمبرنامج أف 
البرنامج قاـ بتعديؿ بعض السمككيات لدل الطمبة، حيث عمى سبيؿ المثاؿ ىناؾ عدد مف الطالبات 
ذ كاف لدييف سمككيات تميؿ إلى العنؼ في بداية الجمسات، كلكف مف خبلؿ االستمرار في تنفي

الجمسات تحسف سمككيف كأصبحف أكثر ىدكء كثقة في حيف أف بعض الطمبة الذككر ساعد 
البرنامج في التخفيؼ مف حدة العنؼ لدييـ، في حيف البعض اآلخر ما زالكا يحتاجكف إلى المتابعة 

 مف المرشديف في المدارس المطبؽ بيا البرنامج.

 :مف أسئمة الدراسة الثالثالسؤاؿ  نتيجة

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في  :الدراسة عمىأسئمة مف  الثالثينص السؤاؿ 
 ؟تعزى لمتغير المنطقة التعميمية والتسامح لدى أطفاؿ المرحمة األساسية بالنفس الثقة

 Oneكلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف األحادم

Way ANOVA. 
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 (5.5)رقـ جدوؿ 
مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ؼ" ومستوى الداللة 

 تعزى لمتغير المنطقة التعميمية

مجموع  مصدر التبايف المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ؼ"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 الثقة بالنفس
 

 110.720 4 442.880 بيف المجمكعات
12.036 

 
0.000 

 
دالة عند 
5.50 

 9.199 436 4010.703 داخؿ المجمكعات
  440 4453.583 المجمكع

 التسامح
 

 75.328 4 301.314 بيف المجمكعات
6.782 

 
0.000 

 
دالة عند 
 11.107 436 4842.523 داخؿ المجمكعات 5.50

  440 5143.837 المجمكع

 الدرجة الكمية
 365.701 4 1462.804 بيف المجمكعات

15.874 
 

0.000 
 

دالة عند 
5.50 

 23.038 436 10044.425 داخؿ المجمكعات
  440 11507.229 المجمكع

 2.22 ( =5.50( كعند مستكل داللة )225، 2ؼ الجدكلية عند درجة حرية )

  2.29( = 5.55( كعند مستكل داللة )225، 2ؼ الجدكلية عند درجة حرية )

أف قيمة "ؼ" المحسكبة أكبر مف قيمة "ؼ" الجدكلية عند ( 5.5)يتضح مف الجدكؿ السابؽ 
أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة ، جميع األبعاد والدرجة الكمية لالستبانة( في 5.55مستكل داللة )

كلمعرفة اتجاه الفركؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار  .إحصائية تعزل لمتغير المنطقة التعميمية
 :شيفيو البعدم كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ
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 (5.6)رقـ جدوؿ 
 في البعد األوؿ الثقة بالنفس تعزى المنطقة التعميمية يوضح اختبار شيفيو

 
 جباليا غزة دير البمح خاف يونس رفح

17.727 17.291 15.500 17.083 18.725 
 رفح

17.727 
0 

    
 خاف يونس
17.291 

0.436 0 
   

 دير البمح
15.500 

*2.227 *1.791 0 
  

 غزة
17.083 

0.644 0.208 *1.583 0 
 

 جباليا
18.725 

0.998 1.434 *3.225 1.642 0 

 5.50*دالة عند 

، منطقة رفح كدير البمح لصالح رفحبيف  كجكد فركؽ( 5.6)يتضح مف الجدكؿ السابؽ 
كبيف دير البمح ، كبيف دير البمح كغزة لصالح غزة، ح خاف يكنسليكنس كدير البمح لصاكبيف خاف 

 .كلـ يتضح فركؽ في المناطؽ األخرل، كجباليا لصالح جباليا

 (5.7)رقـ جدوؿ 
 في البعد الثاني التسامح تعزى المنطقة التعميمية يوضح اختبار شيفيو

 
     

13.212 13.189 11.669 13.119 14.425 
 

13.212 0 
    

 
13.189 0.023 0 

   
 

11.669 1.543 *1.520 0 
  

 
13.119 0.093 0.070 1.450 0 

 
 
14.425 1.213 1.236 *2.756 1.306 0 

 5.50*دالة عند 
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ح ليكنس كدير البمح لصاكجكد فركؽ منطقة بيف خاف ( 5.7)يتضح مف الجدكؿ السابؽ 
كلـ يتضح ، كبيف غزة كجباليا لصالح جباليا، كبيف دير البمح كجباليا لصالح جباليا، خاف يكنس

 .فركؽ في المناطؽ األخرل

 (5.8)رقـ جدوؿ 
 في الدرجة الكمية تعزى المنطقة التعميمية يوضح اختبار شيفيو

 
     

30.924 30.480 27.169 30.202 33.150 
 

30.924 0 
    

 
30.480 0.444 0 

   
 

27.169 *3.755 *3.311 0 
  

 
30.202 0.722 0.278 *3.033 0 

 
 
33.150 2.226 2.670 *5.981 *2.948 0 

 5.50*دالة عند 

كبيف ، كدير البمح لصالح رفحكجكد فركؽ منطقة رفح ( 5.8)يتضح مف الجدكؿ السابؽ 
كبيف دير البمح ، كبيف دير البمح كغزة لصالح غزة، ح خاف يكنسلخاف يكنس كدير البمح لصا

 .كلـ يتضح فركؽ في المناطؽ األخرل، كبيف غزة كجباليا لصالح جباليا، كجباليا لصالح جباليا
، خاف يكنس، السبب في كجكد فركؽ في المناطؽ كخاصة كؿ مف )رفحتعزم الباحثة 

كلقد نكعت الباحثة في ، دير البمح( ككف المناطؽ السابقة حدكدية، أكثر مف منطقتي )غزة جباليا(
حيث ، اختيارىا لممدارس فكاف بعض المدارس حدكدية مثؿ "عبساف الصغيرة " في شرؽ خاف يكنس

بلؿ تنفيذ كمف خ، الطمبة ىمما أثر عم اإلسرائيميدائمة التعرض لبلجتياحات كالعدكاف كانت 
الجمسات عمى طمبة المدرسة تـ مبلحظة مدل االستجابة لمطالبات أثناء التفاعؿ مع أنشطة 

كككف الطالبات يتأثرف بالكضع العاـ المكجكد مف أنفاؽ ، كذلؾ بالنسبة لمدرسة رفح، البرنامج
ف س عمى ذلؾ بالنسبة لجباليا كما تتعرض لو مف عدكاف كعنؼ كترل الباحثة أات كقحتياجكا

البرنامج )كاباؾ( في معناه األصمي يساعد األطفاؿ المتأثريف بالنزاع المسمح كتعتقد الباحثة أف 
مما يؤثر عمى األطفاؿ بكجو ، تتعرض لمنزاع المسمح ءاستثناجميع محافظات قطاع غزة بدكف 

أثر عمى الطمبة في جميع  مامف الثقة بالنفس كالتسامح كاف لي كترل الباحثة أف كبلن ، الخصكص
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كتتفؽ الباحثة مع دراسة ، أخرل إلىف كاف بدرجات متفاكتة تختمؼ مف محافظة كا  ، المحافظات
( كالتي بعنكاف أثر برنامج تربية التسامح عمى طمبة المرحمة االبتدائية في مدارس 2552، )شاكتات

لنتائج إلى فاعمية البرنامج في كأشارت اىكنج ككنج بتايبلند مف خبلؿ استخداـ المنيج التجريبي 
  .تربية التسامح لدل الطمبة

 :السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة تيجةن
بيف إحصائية يوجد فروؽ ذات داللة ىؿ  :الدراسة عمىأسئمة ينص السؤاؿ الرابع مف  

 ؟في القياس التتبعيومتوسطات درجاتيـ فراد العينة في القياس البعدي أمتوسطات درجات 
يوجػد فػروؽ ذات ال  :التػالي الصػفرم بصػياغة الفػرض ةالباحثػ تكلئلجابة عف السؤاؿ قام

فػي ومتوسػطات درجػاتيـ ، فراد العينة فػي القيػاس البعػديأبيف متوسطات درجات إحصائية داللة 
 .القياس التتبعي

 T. testكلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف "
paired sample "  يكضح ذلؾ  (5.9)كالجدكؿ. 

 (5.9)رقـ جدوؿ 
بيف متوسطات  توى الداللة لمتعرؼ إلى الفروؽالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومس

 البعدي والتتبعي في التطبيؽ الطمبةدرجات 

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة البعد
قيمة  قيمة "ت" المعياري

 الداللةمستوى  الداللة

 3.181 16.943 441 بعدم الثقة بالنفس
 غير دالة إحصائيان  0.606 0.516

 2.960 17.045 441 تتبعي

 3.419 12.864 441 بعدم التسامح
 غير دالة إحصائيان  0.565 0.575

 3.280 12.989 441 تتبعي

 5.114 29.805 441 بعدم الدرجة الكمية
 إحصائيان غير دالة   0.488  0.694

 4.983 30.027 441 تتبعي

 0.96( = α≤5.05( كعند مستكل داللة )229*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 2.58( =α≤5.01( كعند مستكل داللة )229*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )*
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 :يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف

 لممقياسكالدرجة الكمية  األبعادمف قيمة "ت" الجدكلية في جميع  أقؿقيمة "ت" المحسكبة 
متكسط كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف عدـ كىذا يدؿ عمى ، (α≤5.01عند مستكل داللة )

كجكد تعزم الباحثة السبب في عدـ ك ، بيف التطبيؽ البعدم كالتتبعيالمجمكعة التجريبية درجات 
بيف التطبيؽ البعدم كالتتبعي المجمكعة التجريبية متكسط درجات فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

بتطبيؽ االستمارة في فترة  حيث قامت الباحثة، كضيؽ الكقت في التنفيذ فترة تطبيؽ االستمارة إلى
االمتحانات النيائية مما أثر عمى نفسية الطمبة حيث كاف التطبيؽ بعد االنتياء مف االمتحاف 

لذلؾ ترل الباحثة أف ىذا السبب ، المتحانات خشية التأثير عمى نفسية الطمبةكلـ يكف قبؿ ا، مباشرة
عندما قامت الباحثة بالتعرؼ عمى أثر البرنامج أنو قد يككف لو أثر في نتيجة الدراسة في حيف 

عمى الطالبات كترؾ المجاؿ لمطمبة لمحديث عف أثر البرنامج عمييـ كمف خبلؿ عمؿ ثكثيؽ لمقطع 
حزنيـ  مدلك ، كانكا يعبركف عف مدل تفاعميـ في البرنامج، المكافقة عميو مف الطمبة فيديك تـ أخذ

ة مشاعر الطمبة الباحث تصؼكما ، كمدل رغبتيـ في إعادة البرنامج مرة أخرل، لنياية العمؿ معيـ
لمباحثة كفريؽ العمؿ المساعد بعد شير مف تطبيؽ البرنامج حيث كانت المشاعر  رؤية الطمبة ءأثنا
كىذا يدؿ عمى مدل ، كمدل االشتياؽ ليـ، ياشة كمعبرة عف فرح الطمبة برؤية الباحثة كالفريؽج

 .فاعمية البرنامج مع الطمبة كمدل رغبتيـ في مثؿ ىذه البرامج

ي ( كالتي كانت عف مدل فاعمية برنامج تدريب2550، بخشمع دراسة )ىذه النتيجة كتتفؽ 
ككانت مف نتائج الدراسة ، الميارات االجتماعية لؤلطفاؿ ألداء بعض األنشطة المتنكعة في تنمية

كتنمية الميارات االجتماعية كالشخصية لدل ، أف البرنامج قاـ باإلقبلؿ مف االضطرابات السمككية
كما تتفؽ ، كتبيف ذلؾ مف خبلؿ القياس القبمي كالبعدم كالتتبعي الذم قاـ بو الباحث، األطفاؿ

  .التتبعي سبعد القيا حتى األثر( في أف البرنامج كاف لو 2559، يالنتائج مع دراسة )عم

  :تعقيب عاـ عمى النتائج 

كجدت الباحثة أف الطمبة أثناء الجمسات كاف لدييـ إحساس كبير باالىتماـ كالتركيز عمى 
كما كاف لمعبلقة بيف الباحثة كفريقيا المساعد كالطمبة ، متابعة جميع الجمسات كالمشاركة فييا

كالتقبؿ غير المشركط ، كحثيـ عمى التعبير عف أفكارىـ بدكف تردد، عمى المعاممة الكدية القائمة
ككاف لمفنيات ، لممشاركيف كأفكارىـ األثر الكبير في نجاح الجمسات كاستمرارىا بفاعمية حتى النياية

لجمسات األثر ـ المجمكعة قبؿ بداية اأما تـ الحديث عنيا عمنان  التيكالكاجبات المنزلية ، المستخدمة
كاف  كذلؾ، كامتبلؾ الميارات البلزمة الستمرارية تطبيؽ البرنامج، الكاضح في تعميؽ المفاىيـ

كتطبيقيـ لمميارات التي اكتسبكىا خبلؿ الجمسات في ، اللتزاـ الطمبة كحضكرىـ لجميع الجمسات
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كما ، كالختامية لمجمساتمات كالمبلحظات اليكمية يحيث اتضح ذلؾ مف خبلؿ التقي، اليكمية حياتيـ
نامج ال سيما أنيـ لـ يتمقكا أف قابمية الطمبة كدافعيتيـ لبلستفادة كاف ليا دكر كبير في فعالية البر 

التنكع باألنشطة الذم كاف لو دكر  باإلضافة إلى، أم برنامج لتنمية الثقة بالنفس كالتسامح قبؿ ذلؾ
 . في جذب الطمبة لممكاظبة عمى حضكر الجمسات

كالتسامح ، كالثقة بالنفس، ما يدعـ صدؽ السؤاؿ بفاعمية البرنامج في تنمية بنائية المعبكم
كفي تعبئة المقياس ، في الجمسة الختاميةلدل الطمبة التقييـ النيائي لما تـ طرحو كممارستو 

 :التتبعي ما يمي ـكفي جمسة التقيي، ف في الجمسة الختاميةحيث تحدث المشاركك ، التتبعي

تحدث )أحب يكـ الثبلثاء عف باقي أياـ األسبكع حيث أشعر بالتعب طكاؿ األسبكع  )س( -
  .ليناإؾ ر ما عدا يـك الثبلثاء أشعر بالفرح لحضك 

 .ـأنا تعكدت عميك، أشعر بالبكاء لقرب انتياء البرنامج )ـ( -
  .البرنامج تعممت منو أشياء كثيرة حب البنات كالتعبير عف المشاعر كاحتراـ اآلخريف -

كاالطبلع عمييا لمتعرؼ عمى مدل ، قصص النجاح في كؿ محافظة يمكف الرجكع إلىك 
 .فاعمية البرنامج

 :التوصيات
بعد االطبلع عمى نتائج الدراسة كتفسيرىا يتضح لنا أف برنامج الدعـ النفسي االجتماعي 

كالتسامح لدل طمبة المبني عمى المدارس األساسية لو أثر في تنمية بنائية المعب كالثقة بالنفس 
ف كاف كا  ، كما كاف لو أثر عمى الجنسيف، صفي الخامس كالسادس في مدارس محافظات قطاع غزة

، ثيره عمى الجنسيف معان أتفيذا ال يعني عدـ ، أكثر مف أثره لدل الذككر اإلناثحد ما أثره لدل  إلى
كمدل ، ف أثناء التطبيؽمف خبلؿ تطبيؽ البرنامج كمبلحظة الباحثة لمطمبة في الميداإنو حيث 

ت اعمى بعض السمككيكمدل التحسف ، فعاليتيـ كمشاركتيـ باألنشطة المقدمة ليـ في البرنامج
تأثر  فإف ذلؾ يدؿ عمى مدل، كالمعنكم المفظيلدييـ مف تخفيؼ لمسمكؾ العدكاني بأشكالو كخاصة 

كالتسامح  حد أعمى مف الثقة بالنفس كلكي يصؿ الطمبة إلى، مف البرنامج بالفعاليات المقدمةالطمبة 
  :يجب عمينا مراعاة عدة أمكر ىامة كىي

  :األسرةعمى صعيد أوال 

  التنشئة االجتماعية السميمة عمى  أساليب عمؿ دكرات كلقاءات تكعكية لؤلىالي تركز
لى الحماية أك إيحتاجكف  ان كعدـ اعتبار ىؤالء الطمبة ضعاف، القائمة عمى أسس كاضحة
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نما يحتاجكف إلى التعامؿ معيـ عمى أنيـ يمتمككف ، الزائدة الرعاية قدرات كمكاىب يجب كا 
 .كالعمؿ عمى تنميتيا لدييـ، مراعاتيا

  طفاليـ خاصة في ألاألىؿ مشاركة عمؿ لقاءات كأياـ مفتكحة كدكرات لؤلىالي تعزز  مف
كىى ، ميمشة مف األسرة ةألنيا مرحم، سمـ األماف ذه المرحمة الحرجة لمخركج بيـ إلىى

مرحمة الطفكلة المبكرة  :بيف مرحمتيف ىامتيف ىما ان مرحمة يخكض فييا الطفؿ صراع
 .التي تشكؿ شخصية الطفؿ كالمراىقة فيذه المرحمة ىي

  المتابعة المستمرة في المدرسة لمتعرؼ عمى أية مشكمة قد تكاجو ىؤالء الطمبة ككضع
 .الحمكؿ المناسبة

 شراكيـسي ليؤالء الطمبة تقديـ الدعـ النف في كافة أنشطة كفعاليات األسرة مف زيارات  كا 
كاالستماع ، األسرةكمشاركتيـ في أم قرار مف ، كاالىتماـ برأييـ، كاحتفاالت كمناسبات

  .ليـ

 :المدرسةعمى صعيد  :ثانياً 

 رشادية تربكيةبرامج  إعداد ، ىؤالء الطمبةمف قبؿ المرشديف في المدارس لمساعدة  كا 
  .كتبصيرىـ بما لدييـ مف قدرات كامنة

 عقد مجمكعة مف المقاءات كالجمسات اإلرشادية كخاصة )التكجيو الجمعي ( ليؤالء الطمبة ،
 .كتكعيتيـ بطبيعة تمؾ المرحمة

 لمتخفيؼ مف حدة المشاكؿ التي ، عمؿ مجمكعة مف األنشطة الترفييية كالتفريغية لمطمبة
كتنمية ميارة ، تعتمد عمى تفريغ المشاعر لدل الطمبةيعانكف منيا كخاصة األنشطة التي 

  .االستماع لدييـ

  :صعيد وزارة التربية والتعميـ ىعم :ثالثاً  

  سكاء لمتعاكف فيما بينيـ لما فيو مصمحة تدريبية لؤلىؿ كالمربيف عمى حد إعداد دكرات
  .ليؤالء الطمبة

 كالسماح ليـ لتمقي دكرات تدريبية ، دكرة تدريبية أم متابعة المرشديف في المدارس أثناء أخذ
  .في الجمعيات كالمؤسسات ذات العبلقة لمنيكض بمستكاىـ العممي كالعممي

 كبتقديـ برامجيا بما ، السماح لبعض المؤسسات ذات العبلقة بتطبيؽ البرامج التدريبية
  .يتبلءـ كسياسة الكزارة
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  :لمقترحاتا
  :يمي ليو ىذه الدراسة ترل الباحثة ماإكفي ضكء ما انتيت ، لجيد الباحثة الذم قامت بو استكماالن 

 أك متغيرات ، كلكف بقياس مفردات أخرل، عمؿ عدد مف الدراسات في نفس سياؽ الدراسة
مف خبلؿ االطبلع عمى عدد مف الدراسات لـ يكف ىناؾ إنو حيث ، تتعمؽ كطبيعة المرحمة
مف الممكف التركيز عمى إنو حيث ، التي اىتمت بطبيعة تمؾ الدراسةالعديد مف الدراسات 

 .الخ مف المتغيرات.......التعاكف، ك الشخصية
  جمسة ةخمس عشر ى لإمف عشريف جمسة  مف الممكف عمؿ جمسات الدليؿ بدالن. 
 العمؿ عمى صياغة مقياس يقيس أكثر مف جانب في الدليؿ. 
 ( جمسة يتـ ف2-0مف الممكف إضافة مف )ييا دمج األطفاؿ كذكييـ لكسر اليكة بينيـ.  
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  :المصادرأوال 
 .القراف الكريـ*

 ثانيا المراجع :ػ 

 :المراجع العربية :أوالً 

 صادر دار ،فمسطيف غزة، ،(ةالسابع الطبعة) العرب لساف: (0999) محمد منظكر، ابف .1
 .بيركت

 في منو االستفادة ككيفية الكريـ القرآف في النفسي الدعـ منياج :(2500) محمكد دؼ، أبك .2
-27ص ص ،(2 العدد) 09 المجمد ،اإلسالمية الجامعة مجمة ،المعاصر الفمسطيني الكاقع
95. 

 .كالتكزيع لمنشر الصباح عمي ،الككيت ،بالنفس الثقة مقياس :(0974) عادؿ عبلـ، أبك .3
 اإلسكندرية مركز ،مصر ،اإلسكندرية ،والتوافؽ النفسية الصحة :(2552) سيير أحمد، .4

 .لمكتاب
 .المصرية األنجمك مكتبة ،مصر القاىرة، ،االجتماعي النفس عمـ :(0945) عادؿ األشكؿ، .5
 مطبعة ،فمسطيف غزة، ،وأدواتو ومناىجو عناصره التربوي البحث :(0997) إحساف األغا، .6

 .مقداد
الطبعة ) التربوي البحث تصميـ في مقدمة :(2555) محمكد األستاذ، ك إحساف، األغا، .7

 .مقداد مطبعة ،فمسطيف غزة، ،(الثانية
 االجتماعية كاأللعاب الحركية باأللعاب برامج استخداـ أثر :(تاريخ ببل. )نبراس مراد، آؿ .8

 أطروحة ،سنكات 2-5 بعمر الرياض أطفاؿ لدل االجتماعي التفاعؿ تنمية في كالمختمفة
 .25ص ،الرياضية التربية كمية مجمس إلى مقدمة

 .الكرد جزيرة مكتبة ،مصر المنصكرة،. بنفسؾ نفسؾ تبني كيؼ :((ت ب،))  عمرك بدراف، .9
صادرة عف جمعية  (،329العدد ) فمسطيف، ،، غزةصحيفة اجتماعية ثقافية ،(2002بمسـ ) .10

 .63ص اليبلؿ األحمر الفمسطيني،
 .005 ص ،(2 العدد)،الفكر عالـ مجمة ،كالمعب األطفاؿ :(تاريخ ببل) فيكال البيبلكم، .11
 ،مصر ،اإلسكندرية ،الشخصية وسيكولوجية النفسية الصحة :(2555. )فكزم جبؿ، .12

 .الجامعية المكتبة
 ،تربوية وتطبيقات نظرية مداخؿ والمعب الطفؿ :(0949) فائزة كميدم، كماؿ، الجراح، .13

 .العربي التربية مكتبة ،الرياض
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 ، عماف، األردف.(الثالثة الطبعة) ،والمراىقة الطفولة :(2555) أسعد جبلؿ، .14
 لمرضى المستداـ االجتماعي الدعـ تحقيؽ متطمبات :(2557، مايك 2-2) لمياء جبلؿ، .15

 .02 ص ،عشر الثامف السنوي العممي المؤتمر ،الكبد
 جامعة طمبة لدل بالنفس كالثقة بالسعادة كعبلقتو االنفعالي الذكاء :(2557) آماؿ جكدة .16

 .25 ص ،(2 العدد) 20 المجمد ،لألبحاث النجاح مجمة ،األقصى
 عالـ: مصر القاىرة، ،النفسي واإلرشاد النفسية الصحة في دراسات :(2552) زىراف حامد .17

 .الكتب
 مكتبة ،السعكدية المكرمة، مكة ،الرياضية والتربية المعب أصوؿ :(0942) محمد الحمامي، .18

 .الجامعي الطالب
 لمطباعة الكتب دار ،العراؽ المكصؿ، ،الرياض النفس عمـ :(0947) معيكؼ حنتكش، .19

 .كالنشر
 ،(الثانية الطبعة) ،المدرسة قبؿ ما الطفؿ ألعاب :(0992) شفيؽ عباس، ك أحمد، حنكرة، .20

 .كالتكزيع لمنشر الفبلح مكتبة ،لبناف بيركت،
 .المسيرة دار: األردف عماف، ،والتعمـ التفكير أجؿ مف األلعاب :(2552) محمد الحيمة، .21
 ميارات وتنمية الجماعة ضبط طريقة في البرنامج استخداـ :(ت ب،) صفاء خضير، .22

 .520 ص ،تجريبية دراسة الجامعي الشباب لدى االجتماعي التسامح
 عالـ ،"مصر القاىرة، ،(الخامسة الطبعة) االجتماعي النفس عمـ :(0942) حامد زىراف، .23

 .الكتب
 ،مصر القاىرة، ،(الثالثة الطبعة) النفسي والعالج النفسية الصحة :(0997) حامد زىراف، .24

 .الكتب عالـ
 المستمزمات إلنتاج العامة الشركة: العراؽ .الطفؿ نفس عمـ :(2550) الجميؿ عبد الزكبعي، .25

 .التربكية
26. ،  .24 العدد ،النبأ مجمة ،األطفاؿ عف المعب سيككلكجية :(2555) الحكيـ عبد السمـك
 اضطرابات بعض تعديؿ في المعب مف مختمفة أنكاع استخداـ فعالية :(2550) خالد السيد، .27

 .75 ص ،0 المجمد ،والتنمية الطفوؿ مجمة ،الركضة طفؿ لدل السمكؾ
 .برنت دار ،مصر القاىرة،. النفسية وصحتو اإلنساف :(0994) محمد سيد، .28
 ،(02 العدد)، خطوة مجمة ،الطفؿ نشاط في مسيطر كنشاط المعب :(2550) نادية شريؼ، .29

 .29 ص
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 لمديرم المتسامح السمكؾ مستكل :(2500، ديسمبر) يكسؼ عاطؼ، ك عباس، الشريفي، .30
، التربوية المجمة ،المعمميف نظر كجية مف عماف العاصمة محافظة في الثانكية المدارس

 .225 ص ،(050 العدد)
، أبك) ،األطفاؿ يمعب كيؼ :(0952) جاف شكك، .31  ،مصر القاىرة،( المترجمكف محمد، الفـر

 .المصرية النيضة مكتبة
 القاىرة، ،والديف التربية ضوء في التسامح ثقافة :(2557) محمد الشيخ، ك رشدم، طعيمة، .32

 .العربي الفكر دار ،مصر
 .العدكل دار ،األردف عماف، ،والترويح المعب سيكولوجية: (0942) محمد الجابر، عبد .33
 .المعرفة دار ،مصر ،اإلسكندرية ،النفسية الصحة أصوؿ :(0990) أحمد الخالؽ، عبد .34
 ؿفط شخصية بنفسية كعبلقتيا االجتماعية األدكار لعب :(2550) كفاء الخالؽ، عبد .35

 .22 ص ،(02 العدد)، خطوة مجمة ،الركضة
 .قباء دار ،مصر القاىرة، ،الشخصية نظريات :(0994) محمد الرحمف، عبد .36
 الكظيفي كالرضا بالنفس بالثقة عبلقتيا في االجتماعية الميارات :(2552) السيد العاؿ، عبد .37

 الجزء)25 العدد ،التربية كمية مجمة ،االبتدائية المرحمة كمعممات معممي مف عينة لدل
 .27-2 ص ،(الثاني

 النيضة دار ،مصر القاىرة، ،النفسية الصحة في مقدمة :(0992) السبلـ عبد الغفار، عبد .38
 .العربية

 القاىرة، ،المعب باستخداـ لألطفاؿ الجماعي النفسي العالج :(0975) كاميميا الفتاح، عبد .39
 .المصرية النيضة مكتبة ،مصر

 مقترح اجتماعي حركي تركيحي برنامج فعالية :(2555) لطفي محمد، ك منى، الفتاح، عبد .40
 الطفكلة مرحمة في األطفاؿ لدل بالخجؿ الشعكر كخفض االجتماعية الميارات تنمية عف

 ص ،(9 العدد) الجامعي التعميـ في دراسات مجمة ،االجتماعية الرعاية بمؤسسات المتأخرة
092. 

: مصر القاىرة،. المعب سيكولوجية :(2505. )محمد الخكالدة، ك خيرم، المطيؼ، عبد .41
 .المتحدة العربية الشركة

 ،(األولى الطبعة) المبكرة الطفولة في فسيةلنا راباتطاالض :(2550) حسف المعطي عبد .42
 .لمكتاب القاىرة مكتبة: مصر القاىرة،

دارة القمؽ :(2550) فاركؽ عثماف، .43  .العربي الفكر دار ،مصر القاىرة، ،النفسية الضغوط وا 
 .مجدالكم دار ،األردف عماف، ،التطوري النفس عمـ :(0992) سامي عريفج، .44
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 الصؼ طمبة لدل بالنفس كالثقة األسرية التنشئة نمط بيف العبلقة :(2500) خالد العطيات، .45
ص  ،(25 العدد) الثاني الجزء ،شمس عيف بجامعة التربية كمية مجمة ،األساسي العاشر
 .092-077 ص

 .المعرفة عالـ ،المجتمع مرآة الطفؿ :(0942) محمد الديف، عماد .46
 مجمة ،الشخصية في الكبرل الخمسة بالعكامؿ كعبلقتيا بالنفس الثقة :(0999) فريح العنزم، .47

 .207 ص ،(2 العدد) 9 المجمد ،نفسية دراسات
 ،عاممية ارتباطية دراسة كالخجؿ بالنفس لمثقة الفرعية المككنات :(2550) فريح العنزم، .48

 .50 ص ،(2 العدد) 29 المجمد ،االجتماعية العمـو مةجم
 .المصرية األنجمك مكتبة ،مصر القاىرة،. النفسي اإلرشاد في مقدمة :(2555)إبراىيـ عيد، .49
 .مدبكلي مكتبة ،مصر القاىرة،. النفسي العالج إلى مدخؿ :(2554) محمد غانـ، .50
 دار: العراؽ المكصؿ،. الترويحية التربية :(0949. )كداد المغني، ك إسماعيؿ، القرغكم، .51

 .لمطباعة الكتب
 النيضة دار ،مصر القاىرة، ،النفسية الصحة إلى مدخؿ :(0995) المطمب عبد القريفي، .52

 .العربية
 ،األردف عماف، ،واألسرة الطفؿ رعاية إلى مدخؿ :(2552)صافي شمبي، ك محمد، قنديؿ، .53

 .الفكر دار
 العربية المجمة ،بالنفس الثقة قياس تطوير :(0992) عدناف الفرج، ك أحمد، قكاسمة، .54

 .27 ص عشر، السادس المجمد لمتربية،
 ،الفمسطيني المجتمع في والتعايش التسامح واقع :(2554، ديسمبر) ذكقاف القيشاكم، .55

 .2 ص الثاني، الحريات ممتقى
 لدل بالنفس لمثقة لمتنمية اإلبداع ميارات بعض عمى تدريب برنامج :(2500) تمزت ككاسة، .56

ص  ،(025 العدد)األكؿ الجزء ،األزىر بجامعة التربية كمية مجمة ،الجامعة طبلب مف عينة
 .224-255 ص 

 دار: األردف عماف،. المعب سيكولوجية :(2555. )الكريـ عبد خبليمة ك عفاؼ، المبابيدم .57
 .الفكر

 المنياج في المعرفة التربية المصطمحات معجـ :(0999) عمي الجمؿ، ك أحمد، المقاني، .58
 .الكتب عالـ ،مصر القاىرة،. (الثانية الطبعة) التدريس وطرؽ

 الرياض، ،السعودية العربية المممكة في الوطنية والوحدة الحوار :(2552) محمد محفكظ، .59
 .الساقي دار ،السعكدية
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 .الفكر دار ،األردف عماف، ،واألسرة الطفؿ رعاية إلى مدخؿ :(2552) قنديؿ محمد .60
 دار: مصر ،اإلسكندرية. الشخصية والسمات االجتماعية التنشئة :(2552) نعيمة محمد، .61

 .العممية الثقافة
 ومرحمة المبكرة الطفولة مرحمة في المعب سيكولوجية :(0947) الديف نجـ مركاف، .62

 .بغداد جامعة: العراؽ بغداد،. األطفاؿ ورياض الحضانة
 شخصية في كتأثيره المعب بيف العبلقة لطبيعة تحميمية دراسة :(2552) كليد المصرم، .63

 .5 ص ،(2 العدد)، والطالب المعمـ مجمة ،السادسة أطفاؿ
 دار ،األردف عماف، ،المبكرة الطفولة في لمنمو النفسية األسس :(2557) سامي ممحـ، .64

 .الفكر
 .اليونسكو رسالة ،(0992، مارس) اليكنسكك كالثقافة كالعمـ لمتربية المتحدة األمـ منظمة .65
 .لممبلييف العمـ دار ،لبناف بيركت، ،الخامسة حتى أطفاؿ :(0940) سنية النقاشي، .66
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 :املالحق
 

  تنفيذ الجمسات ىموافقة ولى أمر الطالب/ة عم.  
  بالمغة العربيةالبرنامج اإلرشادي ى محتو. 
 بطاقة المالحظة. 
 ولى/ة األمر نموذج موافقة.  
 قواعد الجمسة. 
 اإلناث(، االستمارة المطبقة )لمذكور. 
  المياـ المطموبة مف المشاركيف بعد االنتياء مف كؿ جمسة )األنشطة

 .البيتية(
  . أسماء األشخاص المساعديف لمباحثة في انجاز ىذا البحث 
 صور أثناء تطبيؽ البرنامج في الميداف.  
 المبني عمى المدارس األساسية دليؿ الدعـ النفسي االجتماعي.  

 

 

 



 
   

022 

 (4) ممحؽ رقـ
 نموذج موافقة ولي /ة األمر

/  اليـو

 التاريخ /

 

 .............................................................. أنا المكقع أدناه كلى /ة الطالب/ة

االجتماعي في أنشطة كفعاليات برنامج الدعـ النفسي  أكافؽ عمى مشاركة ابني/ابنتي
المنفذ في المدرسة مع العمـ أنو سيتـ تصكير بعض األنشطة بيدؼ  المبني عمى المدارس األساسية

  .التكثيؽ

 

 واقبموا فائؽ االحتراـ والتقدير

 

 

 :........................................................../ة األمرياسـ كل

 :..............................................................مكاف السكف

 ..................:.................................................التكقيع
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 (3ممحؽ رقـ )
 البرنامج اإلرشادي ى محتو 

عنواف  الرقـ
 الجمسة

 أدوات الجمسة )االحتياجات ( اليدؼ مف الجمسة

بناء  -0
 المجمكعة

التعريؼ بالبرنامج )كسر الحكاجز النفسية 
كالجسدية بيف أفراد المجمكعة كبناء 
 المجمكعة ( كتعبئة االستمارة القبمية

 .قاعة مريحة خالية مف العكائؽ، كرة

قصة  -2
 جماعية

بيف  اإليجابيبناء المجمكعة كخمؽ التفاعؿ 
 أفراد المجمكعة كالتنشيط الحركي كالمعرفي

 كسسكرات التياإل، أكثركرة أك 
كيس ، أحضرت مف قبؿ المشاركيف

كبير أك صندكؽ مف الكرتكف 
 سطكانة لبلسترخاء(أ)

ثقافة  -2
 اإلصغاء

كتعزيز  اإليجابيالتدريب عمى اإلصغاء 
 االجتماعي اإليجابيالسمكؾ 

 أقبلـ، أكراؽ

الكعي كالتعبير عف المشاعر الداخمية  مشاعرم -2
يجاد  كسائؿ لمتكيؼ كا 

، أقبلـ، بطاقات كرتكف، أكراؽ كبيرة
 .(كرقة عمؿ ) قائمة المشاعر، الصؽ

االنتماء إلى  -5
 الجماعة

التكافؿ كالتعاضد في المجمكعة كالتدريب 
، عمي الميارات االجتماعية كتقكية الجمد

، أىمية الجماعة لمفرد، اإلصغاء، الثقة
 كأىمية الفرد لمجماعة

، أقبلـ، كرتكف مقكم، لكح كأكراؽ كبيرة
مقصات كالصؽ ، كرؽ ممكف، ألكاف

باإلضافة إلى األكراؽ مف الجمسة 
 السابقة

االنتماء إلى  -2
 الجماعة

التركيز عمى دكر الفرد في المجمكعة 
كاعتماد المجمكعة عمى أفراد آخريف 

كالتركيز عمى أف لكؿ فرد دكر ميـ كمميز 
 .في المجمكعة

مكاد لمعبة ، قصة بعدد المشاركيف
، جرائد كمجبلت قديمة، قكس قزح
 مشابؾ، دباسات، الصؽ

القائد  -7
 كالمجمكعة

التشجيع كالجرأة كأف يتعرؼ الفرد عمى 
 القائد في داخمو

 قطع خشبية )أقبلـ غير مبرية (

تحديد المشاعر الداخمية كالتكيؼ معيا مف  مشاعرم -4
 خبلؿ تكفير جك امف

 كاسيت فيركز كمسجؿ

التعامؿ مع  -9
 الخكؼ

 إيجابيةكصؿ إلى إيجاد كسائؿ أف نت
 لمتعامؿ مع الخكؼ

أكراؽ ، صندكؽ كرقي، أكراؽ ألكاف
 .كبيرة
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التعامؿ مع  -05
 الخكؼ

كرات  جدكؿ التعامؿ مع الخكؼ تحديد الخكؼ كالتعامؿ معو
 (2صغيرة عدد )

التعبير عف األفكار التي تراكدنا كتستحكذ  أنا كحممي -00
كالمشاعر التعبير عف األحبلـ ، عمينا

 كاالسترخاء

جدكؿ كيفية التعامؿ ، قطع أسفنجية
 .مع الخكؼ مف الجمسة التاسعة

أصكات  -02
 مخيفة

التعبير ، التعامؿ مع مثيرات مخيفة
الجسدم عف األصكات المخيفة كالتعامؿ 

 معيا

، كرقة عمؿ بعدد المشاركيف، أقنعة
 .بطاقات مكتكب عمييا )المشاعر(

مف حدث  -02
 إلى قصة

تطكير ، قصةتطكير حدث محدد إلى 
 الخياؿ كالتعاكف كميارات التعبير

قطعة ، كرة طائرة مف الكزف الخفيؼ
القصص التي ، أقبلـ، أكراؽ، معدنية

 .كتبيا المشاركيف
مف قصة  -02

 إلى صكرة
القصص مف المقاء ، ألكاف، أكراؽ تطكير القصة إلى صكر

 .السابؽ
التعامؿ مع  -05

 الحزف
حاالت الفقداف كاالنفصاؿ التعامؿ مع 

 كالحزف في حياتنا اليكمية
 .طينة، أقبلـ، أكراؽ

تدريب المشاركيف عمى فيـ ضركرة إيجاد  المكاف اآلمف -02
 مكاف امف في البيئة المحيطة

 ألكاف، أقبلـ، أكراؽ

ميارات التعامؿ مع ، المكاف اآلمف أنا -07
 الضغكط متراكمة مف الماضي كالحاضر

 أطكاؽ ببلستيكية، ألكاف، أكراؽ

ظرؼ كرقي غير شفاؼ ، كرؽ أقبلـ رفع الكعي الذاتي أنا -04
 .بداخمة )أشياء (

كيؼ  -09
 أتصرؼ

قصبات ، الصؽ، أقبلـ، كرقة عمؿ إبداعية لحؿ نزاع ما البحث عف كسائؿ
 (2عدد)

إنياء كتمخيص العمؿ السابؽ كتعبئة  اإلغبلؽ -25
 االستمارة البعدية

، ا التذكاريةاليداي، طابة صكؼ
 .احتياجات االحتفاؿ
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 (4)رقـ ممحؽ 
 بطاقة المالحظة

 :بيانات أساسية
 

 ...............:اسـ المدرسة  ...............:تاريخ انعقاد الجمسة ..............:رقـ الجمسة
 .....:عدد الطمبة الحضكر  ......:الفعمي في المجمكعة عدد الطمبة ...........:اسـ المحافظة

 العبارات 
 العدد  العبارة الرقـ 
  .ترتيب مكاف المقاء يعدد الطمبة الذيف شارككا ف -0
   .عدد الطمبة الذيف تعاكنكا مع الطمبة اآلخريف في المجمكعة -2
  .عدد الطمبة الذيف أظيركا تفيـ لمشاعر الطمبة اآلخريف في المجمكعة -2
  .الطمبة في المجمكعةعدد الطمبة الذيف أصغكا لباقي  -2
  .ليـ الدكر بأخذهسمحكا لمف  فالطمبة الذيعدد  -5
  .رائيـ الشخصيةآأراء الطمبة اآلخريف كاف اختمفت عف الذيف تقبمكا  عدد الطمبة -2

   .التي استخدـ فييا العنؼ الجسدم فيما بينيـعدد المرات  -7
  .في الجمسة بة بعضيـ البعض5التي شتـ فييا الطؿ عدد المرات -4
  .التي استخدـ فييا العنؼ مع أدكات العمؿ في الجمسة عدد المرات -9
  .رائيـآالذيف ستخدمكف الصكت المرتفع لمتعبير عف  عدد الطمبة 05
   .الذيف يشجعكف زمبلئيـ عمى المشاركة في الجمسة عدد الطمبة -00
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 (4ممحؽ رقـ )
 قواعد الجمسة

الجماعي كالتعبير عف الرأم بيف المشاركيف اتفقت الباحثة مع الطمبة مف خبلؿ العمؿ 
المشاركيف عمى القكاعد التالية كلقد كانت القكاعد نابعة مف الطمبة أنفسيـ لمعمؿ بيا خبلؿ سير 

  :الجمسات كالقكاعد ىي

 .احتراـ اآلخريف ) الزمبلء( -
 .االستماع إلى بعضيـ البعض -
 .االستئذاف عند المشاركة -
 .حبة كاالحتراـالم -
 .الصدؽ كالصراحة -
السرية كعدـ التحدث عف أسرار الزمبلء لآلخريف )أم عدـ اإلفصاح عما يجرم مف  -

االنفعاالت في قاعة الجمسة لمف ىـ خارج الجمسة كال نقصد ىنا الفعاليات كالتماريف بؿ 
 .االنفعاالت كالمشاعر فقط المقصكدة (

 .االلتزاـ بحضكر الجمسات -
 .عيد كعدـ التأخر عف مكعد الجمسةاحتراـ المكا -
 .تنفيذ الكاجبات البيتية -
 .حرية التعبير -
 .عدـ التشكيش عمى اآلخريف -
استخداـ قاعدة )تجاكزني( كىي عبارة االنتقاؿ إلى الشخص الذم بعده حتى يستطيع  -

المشارؾ اليدكء كالتعبير عف مشاعره كىي قاعدة مف الباحثة كتـ شرحيا لمطمبة المشاركيف 
العؽ كالجسـ )االسترخاء برنامج كىي قاعدة تـ أخذىا مف البرنامج القائـ عمي في ال
 .(كالتفريغ

قياس التكقعات كتكحيدىا كالتعرؼ عمى قدرات المشاركيف كمبلحظة الحاالت المرضية  -
 (التمرينات )خاص بالباحثة لدل المشاركيف كذلؾ مف أجؿ معرفة مبلئمة كالقدرات الجسدية
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 (6ممحؽ رقـ )
 )استمارة الثقة بالنفس والتسامح (

 الذكور المشاركيف في الورشات المنيجية لألطفاؿ
 البعدية .2 القبمية .0 :ىذه االستمارة تنتمي إلى المجمكعة

 ....:..........كـ تبمغ مف العمر :................اسـ المحافظة :...........مكاف تنفيذ الجمسة

 ........./........./...:.....تاريخ تعبئة االستمارة ....:.....الجنس .....:.......الصؼ

 "."الرجاء كضع دائرة حكؿ اإلجابة الصحيحة

في المربع √ الرجاء كضع إشارة، عبارة حكؿ كضعؾ في األسبكعيف األخيريف 02فيما يمي 
 .عمما بأنو ال يكجد إجابة صحيحة ك أخرل خاطئة )ىذا ليس امتحاف( .المناسب

 كؿ المرات أكثر المرات مرات قميمة مرة وال الفقرة ـ
 

     .أساعد في ترتيب صفي -0
أتعاكف مع زمبلئي لمتحضير لؤلنشطة في  -2

 .المدرسة
    

     .أحاكؿ معرفة أسباب حزف زميمي -2
      .أنتبو لزمبلئي عندما يتحدثكف -2
     .أسمح لزمبلئي أف يأخذكا دكرىـ -5
ف اختمفت عف آرائي أتقبؿ آراء زمبلئي  -2 كا 

 .الشخصية
    

استخدـ أسمكب الضرب عندما أمزح مع  -7
 .زمبلئي

    

     .أستخدـ الشتائـ أثناء مزحي مع زمبلئي -4
     .أستخدـ الضرب في عبلقتي مع زمبلئي -9
     .أستخدـ الشتائـ أثناء حديثي مع زمبلئي 05
     .أساىـ في المحافظة عمى نظافة مدرستي -00
     .أشتـ مدرستي خبلؿ حديثي معيا -02
     .أشجع مشاركة زمبلئي في الصؼ -02
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 (7رقـ ) ممحؽ
 )استمارة الثقة بالنفس والثقة(

 المنيجية ترشاالو في  اتلألطفاؿ اإلناث المشارك
 البعدية .2 القبمية .0 :ىذه االستمارة تنتمي إلى المجمكعة

 .....:.........كـ تبمغ مف العمر........:.........اسـ المحافظة :...........مكاف تنفيذ الجمسة

 .........../........./:..........االستمارة تاريخ تعبئة. .........:.الجنس....:..........الصؼ
 ".الصحيحة اإلجابة حكؿ دائرة كضع الرجاء"

في المربع √ إشارةالرجاء كضع ، عبارة حكؿ كضعؾ في األسبكعيف األخيريف 02فيما يمي 
 .عمما بأنو ال يكجد إجابة صحيحة ك أخرل خاطئة )ىذا ليس امتحاف( .المناسب

 كؿ المرات أكثر المرات مرات قميمة وال مرة الفقرة ـ
 

     .أساعد في ترتيب صفي -0
أتعاكف مع زميبلتي لمتحضير لؤلنشطة في  -2

 .المدرسة
    

     .أحاكؿ معرفة أسباب حزف زميمتي -2
      .أنتبو لزميبلتي عندما يتحدثكف -2
     .أسمح لزميبلتي أف يأخذكا دكرىـ -5
ف اختمفت عف آرائي  -2 أتقبؿ آراء زميبلتي كا 

 .الشخصية
    

استخدـ أسمكب الضرب عندما أمزح مع  -7
 .زميبلتي

    

     .أستخدـ الشتائـ أثناء مزحي مع زميبلتي -4
     .عبلقتي مع زميبلتيأستخدـ الضرب في  -9
     .أستخدـ الشتائـ أثناء حديثي مع زميبلتي 05
     .أساىـ في المحافظة عمى نظافة مدرستي -00
     .أشتـ مدرستي خبلؿ حديثي معيا -02
     .أشجع مشاركة زميبلتي في الصؼ -02
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 (8ممحؽ رقـ )
 (المياـ المطموب أثناء الجمسات )الواجبات البيتية

 التسمسؿ رقـ الجمسة الميمة المطموبة مف الطمبة المشاركيف
في الجمسة  استخدامياكسكرات مف أجؿ إ إحضاريطمب مف المشاركيف 

  .القادمة
(0) 0 

 2 (2)  .لعبة شعبية عمى أف تككف مكتكبة إحضارالطمب مف كؿ ثبلثة مشاركيف 
 2 (2) .المرات التي كنت فييا مصغيا جيدا إحدلاكتب عف 

صديؽ يصؼ لو أىمية  إلىالطمب مف كؿ مشارؾ أف يكتب رسالة مكجية 
  .الصداقة

(2) 2 

ما كانكا سيتساءلكف  إذاأية ميمة كذلؾ مف أجؿ قياس  إعطاءال يتـ 
 المشارككف عف الميمة أـ ال 

(5) 5 

بيف كتابة قصة عف حكار بيف أشياء عمى غرار قصة قكس قزح قد تككف 
حضارىاحيكانات أك مجمكعة أصدقاء أك عائمة   الجمسة القادمة  كا 

(2) 2 

رسالة يكضح فييا الصفات القيادية التي يجب أف تككف فيؾ أك في  اكتب
 .قائد أم

(7) 7 

الخ ( كاكتب لو ......صديؽ، شخص تحبو حاليا )أب إلىكتابة رسالة 
أسباب حبؾ لو مع التنكيو بأنو ليس مف الضركرم أف تكتب اسـ ىذا 

حضارىاكنت ال تريد ذلؾ  إذاالشخص أك تسممو لو    .في الجمسة القادمة كا 

(4) 4 

 9 (9)  .باألمافارسـ رسما ما يشعرؾ 
 05 (05) ال يكجد ميمة 
 00 (00) ال يكجد ميمة 

 02 (02) .فييا الخكؼ قد تككف القصة خيالية أك حقيقيةاكتب قصة أك حالة تجاكزت 
 02 (02) ال يكجد ميمة 

اجمع مجمكعة مف الصكر كالصقيا عمى كرقة أك كرتكف مقكل ككتابة قصة 
  .تدكر أحداثيا حكؿ الصكر الممصقة

(02) 02 

اكتب قصة تركل فييا عف مكقؼ كنت فيو حزينا كتحتاج لشخص ما 
  .لتشعر أفضؿيساعدؾ كماذا فعمت 

(05) 05 

لمحديث عف المكاف  الطمبةمع تشجيع  باألمافمكاف تشعر فيو  أكصؼ
 .كليس األشخاص

(02) 02 
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 التسمسؿ رقـ الجمسة الميمة المطموبة مف الطمبة المشاركيف
رحمة أيف تذىب كمف تصطحب معؾ كما  إلىبالذىاب  لنا لك قمت أكصؼ

  .األشياء التي تكد التزكد بيا كما األشياء التي تكد القياـ بيا
(07) 07 

 04 (04)  .أكثر عف ماذا تعمؿ لك تشاجرت مع صديؽاكتب خمس سطكر أك 
 09 (09) .اكتب كيؼ ساىمت في حؿ نزاع ما بيف المقربيف

 25 (25) ال يكجد ميمة 
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 (9ممحؽ رقـ )
 واجبات بيتية()

 

 ( 4نشاط رقم ) ( 4رقم الجلسة )

 

 .:.....................................اسـ الطالب /ة

 .:..............................................الصؼ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:اسـ المدرسة

 :الميمة

مف أجؿ استخداميا ، خاتـ، عركسة، )شيء عزيز عميؾ مثؿ دبدكب كراتسكسإاحضر/ل 
كبعيدة عف الذىب كالفضة أك  مع التكضيح لمطمبة أف تككف األشياء ليست ثمينة في الجمسة القادمة

  .النقكد(
 

 (3نشاط رقـ ) ( 3رقـ الجمسة )

 .:.....................................اسـ الطالب /ة

 .:..............................................الصؼ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:اسـ المدرسة

 :الميمة

 .ثبلثة مشاركيف إحضار لعبة شعبية عمى أف تككف مكتكبةالطمب مف كؿ 

 (4نشاط رقـ ) ( 4رقـ الجمسة )

 .:.....................................اسـ الطالب /ة

 .:..............................................الصؼ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:اسـ المدرسة
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 :الميمة

 فييا مصغيا جيدا ؟ اكتب /ل عف إحدل المرات التي كنت

 (5نشاط رقـ ) ( 5رقـ الجمسة )

 .:.....................................اسـ الطالب /ة

 .:..............................................الصؼ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:اسـ المدرسة

 :الميمة

 .صديؽ يصؼ لو أىمية الصداقة إلىالطمب مف كؿ الطمبة المشاركيف كتابة رسالة مكجية 

 (6نشاط رقـ ) ( 7قـ الجمسة )ر 

 .:.....................................اسـ الطالب /ة

 .:..............................................الصؼ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:اسـ المدرسة

 :الميمة

  .كتابة قصة تعبر عف حكار بيف أشياء عمى غرار قصة قكس قزح اذا ما كانكا سيتساءلكف

 (7نشاط رقـ ) ( 8رقـ الجمسة )

 

 .:.....................................اسـ الطالب /ة

 .:..............................................الصؼ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:اسـ المدرسة

 :الميمة

الطالب المشارؾ (  مكتابة رسالة يكضح فييا الصفات القيادية التي يجب أف تككف فيؾ )أ
 .قائد مأك في أ
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 (8نشاط رقـ ) ( 9رقـ الجمسة )

 .:.....................................سـ الطالب /ةا

 .:..............................................الصؼ

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:اسـ المدرسة

 :الميمة

الخ ( كاكتب لو أسباب حبؾ لو مع .....صديؽ، كتابة رسالة إلى شخص تحبو حاليا )أب
مف الضركرم أف تكتب اسـ الشخص أك تسممو لو إذا كنت ال تريد ذلؾ التنكيو بأنو ليس 

حضارىا في المقاء القادـ   .كا 

 (9نشاط رقـ ) ( :رقـ الجمسة )

 .:.....................................اسـ الطالب /ة

 .:..............................................الصؼ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:اسـ المدرسة

 :الميمة

 .ارسـ شكبل ما يشعرؾ باألماف

 (:نشاط رقـ ) ( 43رقـ الجمسة )

 .:.....................................اسـ الطالب /ة

 .:..............................................الصؼ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:اسـ المدرسة

 :الميمة

  .اكتب قصة أك حالة تجاكزت فييا الخكؼ قد تككف القصة حقيقية أك خيالية
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 (41نشاط رقـ ) ( 45رقـ الجمسة )

 .:.....................................اسـ الطالب /ة
 .:..............................................الصؼ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:اسـ المدرسة
 :الميمة

اجمع مجمكعة مف الصكر كالصقيا عمى كرقة أك كرتكف مقكل ككتابة قصة تدكر أحداثيا 
  .حكؿ الصكر الممصقة

 (44نشاط رقـ ) ( 46رقـ الجمسة )
 .:...................................../ةاسـ الطالب 

 .:..............................................الصؼ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:اسـ المدرسة

 :الميمة
اكتب قصة تركل فييا عف مكقؼ كنت فيو حزينا كتحتاج لشخص ما يساعدؾ كماذا فعمت 

 .لتشعر أفضؿ
 (43نشاط رقـ ) ( 47الجمسة )قـ ر 

 .:.....................................اسـ الطالب /ة
 .:..............................................الصؼ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:اسـ المدرسة
 :الميمة
  .مع تشجيع األطفاؿ لمحديث عف المكاف كليس األشخاص باألمافمكاف تشعر فيو  أكصؼ

 (44نشاط رقـ ) ( 48رقـ الجمسة )
 .:.....................................اسـ الطالب /ة

 .:..............................................الصؼ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:اسـ المدرسة

 :الميمة

لنا لك قمت بالذىاب في رحمة أيف تذىب كمف تصطحب معؾ كما األشياء التي  أكصؼ
  .تكد التزكد بيا كما األشياء التي تكد القياـ بيا

 



 
   

055 

  (45نشاط رقـ )   (49رقـ الجمسة )

 .:.....................................اسـ الطالب /ة

 .:..............................................الصؼ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:اسـ المدرسة

 :الميمة

  .اكتب خمس سطكر أك أكثر عف ماذا تعمؿ لك تشاجرت مع صديؽ

 (46نشاط رقـ ) ( :4رقـ الجمسة )

 .:.....................................اسـ الطالب /ة

 .:..............................................الصؼ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:اسـ المدرسة

 :الميمة

 .اكتب كيؼ ساىمت في حؿ نزاع ما بيف المقربيف
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 (:ممحؽ )
 ىذا البحث  إنجازفي لمباحثة أسماء األشخاص المساعديف 

 ـ الشخص اسـ الوظيفي ىالمسم
مدير دائرة الصحة النفسية المجتمعية باليبلؿ األحمر الفمسطيني 

 بقطاع غزة 

  .1 عزمي األسطؿ .أ

مدير دائرة الصحة النفسية المجتمعية باليبلؿ األحمر الفمسطيني 
  )راـ ا(

  .2 فتحي فميفؿ.د

عمى الرسالة محاضر في الجامعة اإلسبلمية قسـ عمـ  المشرؼ
 النفس 

  .3 عبد الفتاح اليمص.د

  .4 د.أحمد الحكاجرم . مدير عاـ االرشاد كالتربية الخاصة بكزارة التربية كالتعميـ 

  .5 عاطؼ العسكلي .د  .محاضر في جامعة القدس المفتكحة قسـ الخدمة االجتماعية

  .6 دحبلف يعم .أ زكجي المحتـر 

  .7 ىميف عبد اليادم .أ لغة انجميزية 

في اليبلؿ األحمر الفمسطيني الصحة متابعة كتقييـ البرامج 
 النفسية

  .8 ىبة أبكمنسي.أ

  .9 محمد الربعي.أ كرئيس قسـ التربية الخاصة في مديرية غرب غزة  اإلحصاء

  .11 محمد األغا.أ الصحة النفسية المجتمعية خاف يكنس بسكرتير 

  .11 ايماف عمياف.أ مركز رفح اليبلؿ الصحة النفسية بأخصائية نفسية 

  .12 صفاء المغارم.أ مركز رفح اليبلؿ الصحة النفسيةبأخصائية نفسية 

  .13 مصطفي العتاؿ.أ مركز خاف يكنس اليبلؿ الصحة النفسيةبأخصائي نفسي 

  .14 نضاؿ أبك دقة.أ مركز خاف يكنس اليبلؿ الصحة النفسيةبأخصائي نفسي 

  .15 ىبة األسطؿ.أ مركز خاف يكنس اليبلؿ الصحة النفسيةبأخصائية نفسي 

  .16 دعاء دحبلف.أ مركز خاف يكنس اليبلؿ الصحة النفسيةبأخصائية نفسية 

  .17 فاطمة أبك غالي.أ مركز خاف يكنس اليبلؿ الصحة النفسيةبأخصائية نفسية 

  .18 محمد عمراف.أ مركز خاف يكنس اليبلؿ الصحة النفسيةبأخصائي نفسي 
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 ـ الشخص اسـ الوظيفي ىالمسم
  .19 باركدىنادم .أ مركز دير البمح اليبلؿ الصحة النفسيةبأخصائية نفسية 

  .21 كبلب ىمصطف.أ مركز دير البمح اليبلؿ الصحة النفسيةب   أخصائي نفسي

  .21 ليمي الخطاب.أ اليبلؿ الصحة النفسية مركز دير البمحبأخصائية نفسية 

  .22 ىداية حمد.أ مركز غزة اليبلؿ الصحة النفسيةبأخصائية نفسية 

  .23 الزعيـمصطفي .أ مركز غزة اليبلؿ الصحة النفسيةب  أخصائية نفسية

  .24 رضكاف حبلكيف.أ مركز غزة اليبلؿ الصحة النفسيةبأخصائية نفسية 

  .25 تركية أبك كريـ.أ اليبلؿ الصحة النفسية مركز جبالياأخصائية نفسية ب

  .26 ىداية الفيكمي.أ يبلؿ الصحة النفسية لمركز غزة اب  سكرتير

  .27 كفاء أبك زىرم .أ مركز غزة اليبلؿ الصحة النفسيةب سكرتيرة

  .28 صبحية األخرس.أ مديرة مدرسة جرار القدكة المكاصي خاف يكنس 

  .29 مجدم أبك مكسى.أ مدير مدرسة عبد ا صياـ خاف يكنس 

  .31 حمدم العزب.أ مدير مدرسة دير البمح لمذككر 

  .31 رندة محمد مدكخ .أ مديرة مدرسة أـ القرم غزة

  .32 ـ. نزار الصيرفي رفي غزة يمكتبة الص

  .33 شامية منى.أ إنجميزيةلغة 

  .34 ريـ دحبلف.أ تكنكلكجيا معمكمات في مدرسة الزيتكف غزة مدرسة

  .35 أ. د. محمد القطاكم رئيس قسـ المغة العربية بجامعة األقصى

 

 

 

 

 

 
 



 
   

054 

 (41رقـ ) ممحؽ
 صور أثناء تطبيؽ البرنامج

في الميداف أثناء تطبيؽ  طاقـ العمؿ المساعد لمباحثةو صور أثناء زيارة المشرؼ لمباحثة 
 .الجمسةالبرنامج ومشاركة المشرؼ لمباحثة أثناء تنفيذ 
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 . والمتطوعييف العمؿ طاقـ بمساعدة لمذكور البمح دير مدرسة في مفتوح يـو مف صور
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 بالجمسات الطالبات رأي الى واالستماع العنكبوتية الشبكة العشريف لمقاء االخير المقاء مف صور

رفح وىب بنت أمنة مدرسة في  
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 صور مف االحتفاالت بنياية العمؿ مع الطمبة 

 



 
   

022 

 صور لبعض الجمسات المنفذة مع الطمبة في بعض المدارس
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 : الدليؿ التدريبي(44ممحؽ رقـ )
  

 األساسية المدارس عمى المبني االجتماعي النفسي الدعـ برنامج دليؿ
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