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 حتسني يف  قائم على األنشطة اجلماعيةإرشاديفاعلية برنامج 
  ًاألطفال احملرومني أسريا مفهوم الذات لدى جمموعة من

 ر عمياملنعم علي عل عبد/ د
 : المستخلص

ًمفهوم الذات لدى عینة من األطفـال المحـرومین أسـریا  بحث إلى تحسین الهدف
دى فعالیـة التحقق من مـثم .  قائم على األنشطة الجماعیةإرشاديإعداد برنامج من خالل 
التعـرف علـى مـدى ثـم . حـسین مفهـوم الـذات لـدى هـؤالء األطفـال تفـي اإلرشاديالبرنامج 

 عـشرة أطفـال مـن ة الدراسـفـيشارك و.  بعد فترة المتابعةاإلرشادي استمراریة أثر البرنامج
تراوحـت  ،ًالمحرومین أسریا والمقیمـین بمؤسـسة دار الهنـا لألیتـام بمـصر القدیمـةاألطفال 
إحـداهما تجریبیــة واألخــرى  ،تـم تقــسیمهم إلـى مجمــوعتین ، ســنة12 :9 مــا بـین أعمـارهم
الـذكاء المـصور  اختبار مت الدراسةاستخد و. كل مجموعةفيبواقع خمسة أطفال  ،ضابطة

البرنــامج و ، إعــداد الباحــثمفهــوم الــذاتمقیــاس  و ،)1975 (إعــداد أحمــد زكــى صــالح
ــرح  اإلرشــادي ــوأشــارت . باحــثإعــداد الالمقت ــى ائج الدراســةنت ــة  إل ــروق ذات دالل وجــود ف
 رتب درجات أفراد المجموعة التجریبیـة علـى متوسطيبین ) 0.05(عند مستوى إحصائیة 
ــذاتمقیــاس  ــي مفهــوم ال ــي كــل مــن القیاســین ف ــة  و. والبعــدىالقبل وجــود فــروق ذات دالل

  رتـب درجــات أفـراد المجمـوعتین التجریبیــةمتوسـطيبــین ) 0.01(عنـد مـستوى إحـصائیة 
 كمـا أشـارت النتـائج إلـى عـدم . القیـاس البعـدىفـي مفهـوم الـذاتوالضابطة علـى مقیـاس 

 رتب درجات أفراد المجموعة التجریبیة على متوسطيوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین 
 . كل من القیاسین البعدى والتتبعىفي مفهوم الذاتمقیاس 

ویـة للجهـات المعنیـة  ضوء نتائج البحث قدمت مجموعة من التوصیات التربفيو
  . رعایة األطفال المحرومین من الرعایة األسریة بصفة عامةفيمن شأنها أن تسهم 

  : مقدمة
 وتطوره المجتمع یقاس بها تقدم التيیعتبر االهتمام بالطفولة من أهم المعاییر 

 كافة فيفإعداد األطفال ورعایتهم  ، الواقع اهتمام بمستقبل األمةفيفهذا االهتمام هو 
 تفرضها مقتضیات التطور والتغیر التيالجوانب هو إعداد لمواجهة التحدیات الحضاریة 

  . الوقت الراهنفيالسریع 
ً یحتك بها الطفـل احتكاكـا مباشـرا التي الوحدة االجتماعیة األولى هيوتعد األسرة  ً

شكل  تــالتـي تنمــو فیـه أنمـاط التنـشئة االجتماعیـة الـذيكمـا أنهـا المكـان األول . ًومـستمرا
.  إلـى مجتمـع بعینـهتنتمـي تكوینـه كشخـصیة اجتماعیـة أي حیاة الطفـل في الثانيالمیالد 
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فمــن  ، للطفــلواالجتمـاعي النفــسي القــادرة علـى تحقیــق مطالــب النمـو هـيفاألسـرة وحــدها 
واالتـصال بـاآلخرین  ، مـع رفـاق الـسن وتكـوین الـصداقاتاالجتماعيخاللها یتعلم التفاعل 

ـــق  ـــاعي،والتواف ـــضمیر االجتم ـــوین ال ـــوین المفـــاهیم  ،وتك ـــاییر األخـــالق وتك ـــساب مع واكت
 الحیــاة الیومیــة وممارســة االســـتقالل فــيوتعلــم المــشاركة  ،والمــدركات الخاصــة بالحیــاة

ًوبنـاء علیـه تقـوم األسـرة بـدور ال تـستطیعه أیـة مؤسـسة .  وتكوین مفهوم الذاتالشخصي
ور بـاألمن واالسـتقرار ممـا یحقـق أخرى من حیث قدرتها على العطاء والحب وتحقیق الـشع

  ).56 :1998 ،هدى قناوى( للطفل النفسيالتكامل 
 الطفولة تكتسب من خالل مواقف فيویرى علماء النفس أن الخبرات المؤلمة 

 والتعاسة وكلها خبرات مؤلمة تنمى الطمأنینةمما یشعره بعدم  ،یدرك فیها الطفل عدم تقبله
مما یؤثر على توافقه  ، عن ذاتهسلبيقلق وتكوین مفهوم لدیه االستعداد لسوء التوافق وال

ومما ال شك فیه أن طالق أو موت أحد الوالدین یؤثر على  الالحقة، مراحل حیاته في
 ومفهومهم عن ذواتهم نتیجة للغیاب أو النفسيسمات شخصیة األبناء من حیث توافقهم 

  ).1996: 18دسوقي، راویة (التفكك األسرى 
 یمر بها الطفل أثناء طفولته تؤثر التيأن الخبرات ) Wexler, 2007(ویذكر 

 حین إذا في ایجابيفإذا أخبر الطفل بالنجاح نما عنده مفهوم ذات  ،على مفهومه لذاته
 مما یشعر الطفل بالدونیة وعدم الجدارة سلبيأخبر الطفل بالفشل نما عنده مفهوم ذات 

  .النفسيومن ثم یؤثر على توافقه 
إلى أن مفهوم الذات یعد بمثابة اللبنة ) 2008: 38(حسن وتشیر إسراء 

وأن هذا المفهوم یتكون  ، بناء الشخصیة المتوافقة ومفتاح الشخصیة السویةفياألساسیة 
 یعیش فیها كعضو یتأثر بعالقاته مع اآلخرین ویؤثر التيمن خالل تفاعل الطفل مع البیئة 

 یتعرض لها داخل األسرة التيمواقف  ومن خالل البیئتهفمن خالل تفاعله مع  ،فیها
  .یكتسب الطفل مفهومه عن ذاته

  إكسابفي  لألسرة دور فعال أن)172 –170 :1989( إسماعیلأحمد ویرى 
 وبیئته ولىاألطفل حیث إن خبرات ال ، تكوین مفهومه عن ذاتهفي و خبراته األولیةالطفل
ً نموا سلیماتهلحكم على سلوكه ونمو شخصیوضروریة ل نشأ فیها هامة التي ً.  

یعنى حرمانه من إشباع حاجاته الطبیعیة  أسرتهوال شك أن حرمان الطفل من 
 لعدم االستقرار هعرضمما ی ، االرتباط بشخصیات دائمة بسبب فقدانواالجتماعیةالنفسیة 
عدم انخفاض مفهومه عن ذاته وكما أنه یعانى من  ، من مكان إلى آخرالنتقالهنتیجة 

 لدیه النفسي االنحرافمما یؤدى إلى ظهور أعراض  الخوف من المجهولالشعور باألمن و
  ).124 :1980 ،جون بولبى(
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  : مشكلة البحث
 لرعایة وتنشئة الطفل ففیها یـشعر بـاألمن والطمأنینـة الطبیعي المكان هياألسرة 

ًومن خاللها ینمو ویحیا حیاة سعیدة وینـشأ نـشأة طبیعیـة ً ً تـه كمـا أنهـا تـوفر للطفـل حاجا ،ً
ولما كانت هذه الحیاة الطبیعیة ال تتوافر لبعض األطفال الذین یتعرضون . النفسیة والمادیة

حیث إن بعـض  ،لظروف اجتماعیة غیر سویة تؤدى بهم أو تحرمهم من الحیاة مع أسرهم
ًاألسر قد تواجه ظروفا قاسیة وأحداثا طارئة من شـأنها أن تجعلهـا غیـر قـادرة علـى القیـام  ً

لذا یصبح البدیل المتاح لرعایة أطفال مثل .  رعایة وتنشئة أبنائهافيء وظیفتها بدورها وأدا
 تقـوم بعملیـة التنـشئة االجتماعیـة التـيهذه األسر هو إیداعهم بإحدى المؤسـسات البدیلـة 

والحیاة األسریة دون شك ذات أهمیة بالغة بالنسبة للطفل وال یوجد  ،ورعایة هؤالء األطفال
ولیس باإلمكان إیجاد مؤسسة أو أسرة خاصة  ،عایتها وحنوها واهتمامها رفيبدیل یعادلها 

ــة الطبیعیــة  ــدیم الرعای ــد لتق ــة باعتبارهــا المــصدر الوحی ــامال لألســرة الطبیعی ــدیال ك ــشكل ب ًت ً
ًفالحرمــان مــن الرعایــة الوالدیـة لــه أضــرارا بالغــة علـى الطفــل مــن حیــث اإلصــابة . ألفرادهـا

 حیــث أشــارت دراســة. ة والعقلیــة واالجتماعیــة واالنفعالیــةبالعدیــد مــن االضــطرابات النفــسی
2007 Bakar, إلى ارتفاع نسبة المشكالت السلوكیة واالنفعالیة لدى األطفال المحرومین 

 Min & Simone وأشارت دراسة. من الرعایة الوالدیة والمقیمین بمراكز الرعایة اإلیوائیة
& Jeremy, 2007 الرعایـة داخـل المؤسـسات فـي مرحلـة إلـى ارتبـاط الحرمـان األسـرى و

 دراســة كمـا أشـارت .الطفولـة بوجـود سـمات اعتقادیـه وهـستیریة ونرجـسیة فـي الشخـصیة
 إلــى انخفـاض مفهـوم الــذات لـدي األطفـال المحــرومین مـن الرعایــة 1983 ،سـمیرة إبـراهیم

 فـي األسریة والمقیمین بالمؤسسات اإلیوائیة وعدم تقبلهم لذاتهم ولآلخـرین ووجـود فـروق
كمــا . مفهــوم الــذات بــین أطفــال المؤســسات اإلیوائیــة وأطفــال األســر لــصالح أطفــال األســر

 إلــى وجــود فــروق بــین أطفــال المؤســسات وأطفــال 1999، أشــارت دراســة فاطمــة الــشیمى
ووجـود عالقـة ارتباطیـة سـالبة بـین كـل مـن  ، مفهوم الذات لصالح أطفال األسـرفياألسر 
 لمفهــوم الــذات والحرمــان مــن الرعایــة االجتمــاعي والبعــد ميالجــس والبعــد األكــادیميالبعــد 

 إلى وجود فروق بین األطفال المحـرومین 2000في، كما أشارت دراسة نبویة لط. األسریة
ــادیین  ــال الع ــین األطف ــذكور واإلنــاث وب ــة األســریة ال ــصالح فــيمــن الرعای ــذات ل  مفهــوم ال

 فـيدور البـرامج اإلرشـادیة )  Britibis, 2001(وقـد أوضـحت دراسـة . األطفـال العـادیین
حیث أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى فعالیـة  ،مساعدة األطفال المحرومین من الرعایة األسریة

 تكـوین الـسمات فـيریكـسون  مـدرج النمـو ألباستخداماإلرشاد الموجه لألطفال المحرومین 
 فيیة البرنامج وفعال ، االستقالل مقابل الخجل والمبادأة مقابل الشكفياالنفعالیة المتمثلة 

 مواجهــة أخطــار فــي یعتمــد علیهــا التــيًإمــداد الطفــل المحــروم أســریا بالمهــارات المختلفــة 
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، كمـا أوضـحت دراسـة منتـصر عـالم. االنفعـاليالحرمان مما یجعله أكثر قدرة علـى الثبـات 
 تعـدیل مفهـوم الـذات لـدى االنفعـالي فـي العقالني فعالیة اإلرشاد التوكیدى واإلرشاد 2004

 فعالیـة البـرامج Choi, 2006وأوضـحت دراسـة  ،طفال المحرومین من الرعایـة األسـریةاأل
 تعدیل االضـطرابات الـسلوكیة لـدى األطفـال المحـرومین مـن الرعایـة األسـریة في اإلرشادیة
ــة  ــيالمتمثل ــالنفس ، اضــطرابات التواصــلف ــاط ،وعــدم الثقــة ب والــشك  في،وعــدم األمــن الع

 ،واضطرابات العالقة االجتماعیة ،والعدوان على اآلخرین ،دینیةوخطأ المعتقدات ال ،والریبة
 فعالیـة العـالج بالـسیكودراما 2008 ،كما أوضحت دراسة زینب محمـد. وتدنى مفهوم الذات

 تعدیل صورة الذات لدى مجموعـة مـن الفتیـات الرافـضات للـسلطة الوالدیـة والمفـضالت في
  . المؤسسات اإلیوائیةفياإلقامة 

مـا فعالیـة  :التـالي اإلجابـة عـن الـسؤال فين تحدید مشكلة البحث مما سبق یمك
ــة إرشــاديبرنــامج  ــى األنــشطة الجماعی ــال فــي قــائم عل ــذات لــدى األطف  تحــسین مفهــوم ال

  .ًالمحرومین أسریا والمقیمین بالمؤسسات اإلیوائیة
  : أهداف البحث

  : اآلتي إلى الحاليیهدف البحث 
نـــشطة الجماعیـــة یـــتم مـــن خاللـــه توظیـــف  قـــائم علـــى األإرشـــاديإعـــداد برنـــامج  -

 تحـسین مفهـوم الـذات لـدى لألطفـال في النفسياستراتیجیات وفنیات وأنشطة اإلرشاد 
 .ًالمحرومین أسریا

 تحـسین مفهـوم فـي الدراسة في المستخدم اإلرشاديالتحقق من مدى فعالیة البرنامج  -
 .ًالذات لدى لألطفال المحرومین أسریا

 تحسین في الدراسة في المستخدم اإلرشاديریة أثر البرنامج التعرف على مدى استمرا -
 .ًمفهوم الذات لدى لألطفال المحرومین أسریا

   :أهمیة البحث
 قائم إرشادي أنه یسعى لدراسة فعالیة برنامج في الحاليتكمن أهمیة البحث 

ین ً تحسین مفهوم الذات لألطفال المحرومین أسریا والمقیمفيعلى األنشطة الجماعیة 
ً على أهمیة كبیرة سواء ینطوي الحالي فإن موضوع البحث وبالتالي ،بالمؤسسات اإلیوائیة

  .من الناحیة النظریة أو من الناحیة التطبیقیة
ً إضافة علمیة لتناوله مشكلة تدنى الحاليفمن الناحیة النظریة یشكل البحث 

ً تمثل تحدیا یواجه األطفال المحرومین أسریاالتيمفهوم الذات  ومن ثم فإن الدراسة تعبر  ،ً
 لفئة النفسي إلى القیام بدراسات تدخلیة لتقدیم اإلرشاد العلميعن حاجة البحث 
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ً بها ضرورة اجتماعیة وأمرا یرتبط االهتمام أصبح التيالمحرومین من الرعایة الوالدیة 
علها جدیرة  مما یجواالهتمامبالرعایة   فئة لیست بالقلیلة وأولىباعتبارهمبثقافة المجتمع 

 تقدیم صورة متكاملة عن فيكما یسهم البحث الحالي . البحثي االهتمامبأن تكون موضع 
 بناء الشخصیة في یعتبر حجر الزاویة الذي وهو متغیر مفهوم الذات وحیويم مهموضوع 

 تشكیل في یقوم به الذي المحوريوعلیه تحدید وتنظیم السلوك باإلضافة إلى الدور 
 التنموي باالتجاهكذلك تأتى أهمیة البحث من خالل أخذه . راز سماتهٕشخصیة الفرد واب

 یواجهها هؤالء األطفال داخل التيحباطات التصدي للصراعات واإل یستهدف الذي
 فاالتجاهات ،المؤسسات وخارجها من خالل التعامل مع اآلخرین ونظرة المجتمع لهم

ٕابراز األوضاع القائمة فحسب؛ بل تأخذ  بالمعالجات النظریة وفي التربیة ال تكتفيالحدیثة 
 الشخصیة على نحو في السلوك وفي من شأنه إحداث التغیر الذي العلمي باالتجاه
 فيحق كل فرد " تسود المجتمعات الیوم حول التيمما یتمشى مع فلسفة التربیة  إیجابي،
 تؤهله له  تساعده على النمو والوصول إلى أقصى مدىالتي بالخدمات التربویة االنتفاع

 هذا البحث استجابة لنتائج وتوصیات العدید من الدراسات یأتيكما ". ٕقدراته وامكاناته
  .السابقة

یهدف إلى تنمیة مفهوم   تطبیق برنامجفيوتبدو األهمیة التطبیقیة لهذا البحث 
 قد یساعدهم على التوافق الذيالذات لألطفال المحرومین من الرعایة األسریة؛ األمر 

كما تتضح أهمیة البحث من .  یعیشون فیهالذي مع المجتمع والمهني واالجتماعي النفسي
 ضوء ما تسفر عنه النتائج من إمكانیة مساعدة األخصائیین فيالناحیة التطبیقیة 

 مجال الرعایة اإلیوائیة والقائمین على رعایة وتعلیم فياالجتماعیین والنفسیین العاملین 
 اإلرشادي، التدخل في تستخدم التيل الفنیات واألسالیب هؤالء األطفال وتبصیرهم بأفض

 تنمیة مفهوم الذات لدیهم من خالل مراعاة الجوانب اإلیجابیة في یمكن أن تسهم والتي
 إمكانیة فيكما تظهر أهمیة البحث . واستغالل طاقاتهم وقدراتهم وتوظیفها عند تعلیمهم

من هذا البحث " اإلرشاديسین للعمل الباحثین والدارسین والممار"استفادة المتخصصین 
  .وتطبیق خطواته على حاالت أخرى

  : مصطلحات البحث
  : اإلرشاديالبرنامج 

 ، ضوء أسس علمیة وتربویةفيمجموعة من اإلجراءات المنظمة والمخطط لها 
تهدف إلى تقدیم المساعدة المتكاملة للفرد حتى یستطیع  ، وفنیات معینةمبادئتستند إلى 
  ).1998: 10، حامد زهران( حیاته في یقابلها التيت حل المشكال

 البحث الحالي بأنه عبارة عن خطة محددة ومنظمة فيویعرف الباحث البرنامج 
تشمل مجموعة من المهام واألنشطة الجماعیة والخبرات المترابطة والمتكاملة القائمة على 
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ًالمحرومین أسریا من بهدف تحسین مفهوم الذات لدى األطفال  النفسي،فنیات اإلرشاد 
ِخالل جلسات جماعیة محددة زمنیا ولها أهداف وفنیات ووسائل معینة وتقویم ُ ً.  

  : األنشطة الجماعیة
 المسرحي،والنشاط  القصصي،النشاط  (فيمجموعة من األنشطة المتمثلة 

 تفاعل فيیقوم بها األطفال ) االجتماعيوالنشاط  الفني،والنشاط  الریاضي،والنشاط 
ٕن مما یعمل على توظیف عالقاتهم وامكاناتهم بما یتفق مع میولهم وقدراتهم وتعاو

  . جو یسوده األمن والطمأنینة وعالقة الود المتبادلةفيواستعداداتهم 
  : مفهوم الذات

ًسلبا من خالل مجموعة من األفكار  ًإدراك الفرد لنفسه ووصفه لها إیجابا أو
لجسمیة والشخصیة ومظهره العام ومدى والمعتقدات یعبر من خاللها عن خصائصه ا

، أنسى قاسم(كفاءته وقدراته ونظرته لعالقاته باآلخرین وانفعاالته الداخلیة تجاه ذاته 
1994 ،174.(  

  : ًاألطفال المحرومین أسریا
الذین حرموا من الرعایة الوالدیة إما بسبب الوفاة أو التفكك األسرى أو سوء 

 آخر وتم إیداعهم بمؤسسات خاصة بهدف رعایتهم  سببألياألحوال االقتصادیة أو 
  .وتنشئتهم
   : والدراسات السابقةالنظرياإلطار 

   :مفهوم الذات :ًأوال
 فـيومنـذ أن بـدأ روجـرز  ، كتابات علم الـنفسفي كبیر باهتمام مفهوم الذات حظي

 علـم الـنفس وذو فـيبلورة نظریة الـذات أصـبح مفهـوم الـذات مـن أهـم موضـوعات البحـث 
  . والعالج المتمركز حول العمیلالنفسي اإلرشاد فية خاصة أهمی

ًویهتم علماء النفس بدراسة مفهوم الذات بحكم أنـه یمثـل محـورا أساسـیا   بنـاء فـيً
ًالشخصیة ویشكل إطارا مرجعیا لفهمها    ).451 :1994، السید السمادونى(ً

ً مفهوم الذات مفتاحا مهما لدراسة الشخصیة وفهمها فيویعد البحث  وذلك بالتركیز ً
 فـي الفـردي حاضره وعلى ذاته الظاهریـة وعلـى نمطـه فيعلى الخبرات المدركة لدى الفرد 

 البیولوجیـةالتوافق وعلیه فإن تحقیـق الفـرد ذاتـه یتطلـب أكثـر مـن مجـرد إشـباع الحاجـات 
 ).32:  1999 ،عبد الفتاح دویدار(واألساسیة 

 عنـدما یتبـادل التفاعـل أيیة للطفل  وینشأ مفهوم الذات مع بدایة النشأة االجتماع
 مـــع اآلخـــرین مـــع مالحظـــة أن مفهــوم الـــذات یـــشمل جمیـــع خـــصائص الفـــرد االجتمــاعي
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 :1999 ،سید عبد الـرحمن البهي،فؤاد (الجسیمة والفیزیقیة والعقلیة واالجتماعیة وغیرها 
46.(  

  :تعریف مفهوم الذات
 یكونهـا الفـرد التـيلفكـرة مفهوم الذات بأنه ا) 420 :1985(یعرف فؤاد أبو حطب 

  . یعیش فیهاالتيعن نفسه وذلك من خالل تفاعله مع البیئة 
على أنه فكرة الفرد عن ذاته بجوانبها الجسیمة ) 11:  1988(ویعرفه أحمد راجح 

 یكونهـا الفـرد عـن نفـسه مـن حیـث مـا التيفهو الصورة  ،والعقلیة واالنفعالیة واالجتماعیة
  . وانفعالیةسیمة وعقلیة یتسم به من صفات وقدرات ج

 بأنه صورة الـذات أو فكـرة الفـرد عـن النفسيوتعرفه موسوعة علم النفس والتحلیل 
ــه أو ــصورة  ذات ــيال ــسه الت ــي یكونهــا عــن نف ــه ومــدى ف ــه واتجاهات ــه وامكانات ٕ ضــوء أهداف

: 1993 ،فرج عبد القادر وآخرون( له الخارجي عالقته بنفسه أو بالواقع فياستثماره لها 
45.(   

 للمـــدركات الـــشعوریة والتـــصورات فـــيویعرفـــه حامـــد زهـــران علـــى أنـــه تكـــوین معر
ــه  ــسیا لذات ــا نف ــره تعریف ــرد ویعتب ــوره الف ــذات یبل ــات الخاصــة بال ًوالتطبیق ــل المعایطــة(ً  ،خلی

2000  :87 .(  
ــاد الــدین  ــه عم ــك المفهــوم إســماعیلویعرف ــه الفــرد عــن نفــسه الــذي بأنــه ذل  یكون

 االنفعالي اإلدراكي اآلخرین ویتأثر بهم أو هو ذلك التنظیم في یؤثر ًاجتماعیا ً كائناباعتباره
 : 2002 ، سـلیمانشـحاتة ،سـهیر كامـل( یتضمن اسـتجابات الفـرد نحـو نفـسه ككـل الذي
254.( 

 حیــث یــرى أن مفهــوم الــذات هــو إســماعیلویتفــق عــادل األشــول مــع عمــاد الــدین 
 ،ورات والتعمیمــات الخاصــة بالــذات موحــد مــتعلم للمــدركات الــشعوریة والتطــفــيتكــوین معر

ًیبلوره الفرد ویعتبره تعریفا نفسیا لذاته كما أنه یحدد إنجازه   خبراته فيً ویظهر جزئیا الفعليً
ًكمــا أنــه یتــأثر تــأثیرا كبیــرا باألحكــام  ،واحتكاكــه بــالواقع  یتلقاهــا مــن األشــخاص ذوى التــيً

 ).123:  2004 ،منتصر عالم(حوه  حیاته وبتغیرات استجاباتهم نفياألهمیة االنفعالیة 

 الواضح اإلدراكيبأنه ذلك المكون أو التنظیم ) 118:  2003(وتعرفه سهیر كامل 
 یعمــل بمثابــة الخلفیــة المباشــرة والــذي یقــف خلــف وحــدة أفكارنــا ومـشاعرنا والــذيالمعـالم 

  . لسلوكنا أو بمثابة المیكانیزم المنظم والموجه للسلوك
 مرن ومتماسك من عقليعلى أنه تنظیم ) 206 : 2004(ویعرفه قحطان الظاهر 

وهـو فكـرة الطفـل عـن  ، تتعلق بالسمات والعالقـات الخاصـة بـالفردالتيالمدركات والمفاهیم 
 .  تتكون من خالل ارتباطه بالمجتمع بما فیها من تغیراتالتينفسه 

 یكونهـا ومن خالل التعریفات السابقة یعرف الباحث مفهوم الذات بأنه الصورة التى
الفرد عن ذاته بجمیع جوانبها النفسیة واالنفعالیة والشخـصیة واالجتماعیـة وعـن اآلخـرین 
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 یعــیش فیهــا یــؤثر فیهــا ویتــأثر بهــا ویكــون التــيمــن حولــه مــن خــالل تفاعلــه مــع البیئــة 
ً التفاعـل مـع اآلخــرین ویكـون مفهومـه ســلبیا فــيًمفهومـه عـن ذاتـه إیجابیــا عنـدما یـنجح 

  .القاته مع اآلخرین عفيعندما یفشل 
  : مكونات مفهوم الذات

إلــى ثــالث مكونــات أساســیة ) 2003: 183(ٕیــشیر حامــد زهــران واجــالل الــسرى 
  : هيلمفهوم الذات 

وهـو المفهـوم المـدرك للـذات  Perceive Self - concept :الـواقعيمفهوم الـذات  -1
 .ركها هو وصفه لذاته كما یدفي إجرائیاعنها الفرد وتنعكس الواقعیة كما یعبر 

ــذات  Ideal Self - concept :المثــاليمفهــوم الــذات  -2 وهــو المفهــوم المــدرك لل
 تحــدد الــصورة التــيالمثالیــة كمــا یعبــر عنهــا الفــرد ویــشمل المــدركات والتــصورات 

 . یود أن یكون علیها الفردالذيالمثالیة 
وهـو المفهـوم المـدرك للـذات  Social Self -concept :االجتمـاعيمفهـوم الـذات  -3

 تحـدد الـصورة التـيالجتماعیة كما یعبر عنها الفـرد وتـشمل المـدركات والتـصورات ا
 تتمثـل مـن خـالل تفاعـل والتـي المجتمـع یتـصوره منهـا فـي یعتقد أن اآلخـرین التي

 .الفرد مع اآلخرین
   :خصائص مفهوم الذات

إلـى أن مفهـوم الـذات یتمیـز بمجموعـة مـن ) 93-92 : 2000(یشیر خلیل المعایطة    
  : خصائصال
بمعنى أنه ذو جوانب خاصة ومتعددة  :Multifacetedمفهوم الذات متعدد الجوانب  -

 . یتبناه الفردالذيتعكس نظام التصنیف 
 قاعدته خبرات الفـرد هرميیمكن تصوره بشكل  :Hierarchical هرميت امفهوم الذ -

 وتــشمل قمــة الهــرم مكــونین همــا مفهــوم الــذات ،وقمتــه المفهــوم العــام عــن الــذات
 المواد التعلیمیـة األكادیميحیث یضم مفهوم الذات  ، ومفهوم الذات النمائىاألكادیمي
 .  المفاهیم االجتماعیة والجسمیة للذاتيویشمل النمائ ،المختلفة

 وكلمـا اتجـه نحـو النـسبيیتصف مفهـوم الـذات بالثبـات  : Stableمفهوم الذات ثابت -
 .ًالقاعدة كان أكثر ثباتا

كلمــا نمــا الطفــل زادت خبراتــه ومفاهیمــه  : Developmental نمــائيمفهــوم الــذات  -
 .ًوأصبح قادرا على إیجاد التكامل بین الخبرات

ــذات  - ــه مــن خــالل  :Evaluative تقییمــيمفهــوم ال ــرد تقییمــات لذات حیــث یكــون الف
 .المواقف المختلفة والمتعددة
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 التي ألخرىایختلف مفهوم الذات عن المفاهیم  : Differential فارقيمفهوم الذات  -
ًترتبط به نظریا فمثال مفهوم الذات للقدرة العقلیة یرتبط بالتحصیل   أكثر من األكادیميً

 .ارتباطه بالمواقف االجتماعیة والمادیة
  :  مفهوم الذاتفيالعوامل المؤثرة 

ً مفهوم الذات لدى الفرد وتشكل جزءا كبیرا في تؤثر التيهناك مجموعة من العوامل  ً
   :ه من أهمها تكوینه ونموفي
  :الخصائص الجسمیة) أ(

 مفهـوم فـيتعتبر الخصائص الجسمیة وصورة الجـسم مـن أهـم العوامـل التـى تـؤثر 
فكل فرد لدیه فكرة معینة عن صورته  ،ٕالفرد عن ذاته وان اختلف تأثیرها من مرحلة ألخرى

د ًالجــسمیة وصــورة ذهنیــة عــن جــسمه وشــكله وهیئتــه وبنــاء علــى هــذه الفكــرة یكــون الفــر
 مفهومـه عـن صـورته فـيًیحـدث لـدى الـشخص تغیـرا  وحینمـا ،خبراته الداخلیـة والخارجیـة

ًالجسمیة یحدث لدیه أیضا تغیرا  نبویـة (ً مفهومه عـن ذاتـه سـواء بالـسلب أو باإلیجـاب فيً
  ).2000: 29في، لط
 : الخبرات األسریة) ب(

ًن قـدرا كافیــا مـن الرعایــة  یتـأثر مفهـوم الــذات بـالخبرات األســریة فاألطفـال الـذین یتلقــو    ً
بعكس  ، والحب والتشجیع من جانب الوالدین عادة ما یظهرون صور ذات إیجابیةوالتوجیه

هؤالء الذین یتعرضون للرفض والنبذ والعقاب من جانب الوالدین حیث ینمو لدیهم الـشعور 
 ). 54-52 : 2004 ، داوودالباريعبد (بعدم األمان ویظهرون صور ذات سلبیة 

 : الخبرات المدرسیة) ج (
ًتؤثر الخبرات المدرسیة على تكوین مفهـوم الـذات لـدى الطفـل فبعـد أن كـان مقبـوال 

 مجتمـع جدیـد یـتم فیـه التمییـز علـى فـيمن أسرته بما هو علیـه بكـل عیوبـه أصـبح اآلن 
ومـن خـالل الخبـرة المدرسـیة یـستطیع الفـرد أن  ،الدراسـيأساس القدرة العقلیـة والتحـصیل 

 ذاكـراتهم بخبـرات فـيى مفهومه لذاته حیـث تبـین أن األشـخاص الـذین یحتفظـون یحكم عل
 المدرسـة مـن حیـث عالقـتهم مـع المدرسـین ومـع زمالئهـم ونجـاحهم فـيطیبة عن حیاتهم 

 عــن ذاتهــم إیجــابي بمفهــوم وممارســاتهم لألنــشطة المدرســیة المختلفــة یتــصفون الــدارس
  ).20:  2000 في،نبویة لط(
  :اعياالجتمالدور ) د(

 یعـیش الـذي المجتمـع فـي یلعبـه الفـرد الـذي االجتماعيیتأثر مفهوم الذات بالدور 
 ، سلـسلة مـن األدوار االجتماعیـةفـيفیه حیث ینمو مفهوم الـذات عـن طریـق وضـع الفـرد 

ــصرفه ــه یــتعلم المعــاییر الــذي االجتمــاعي إطــار البنــاء فــي ومــن خــالل ت  یعــیش فیــه فإن
ویوضـح كـوهن  ، یربطها اآلخـرین بالـدور الخـاص بـهالتية االجتماعیة والتوقعات السلوكی
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 یقوم التي دراسته أن التصورات اإلیجابیة عن الذات تنمو من خالل األدوار االجتماعیة في
  ).430:  1990 ،حامد زهران( المجتمع فيبها الفرد 
  

  :االجتماعيالتفاعل ) ه (
 االجتمـاعيأثر بالتفاعـل تشیر العدید من الدراسات إلـى أن مفهـوم الـذات یـؤثر ویتـ

كمـا أن  ،فالتفاعل السلیم والعالقات االجتماعیة الناجحـة تعـزز الفكـرة اإلیجابیـة عـن الـذات
 التفـاعالت االجتماعیـة ویزیـد العالقـات االجتماعیـة نجـاحمفهوم الذات الموجـب یعـزز مـن 

رة أن نظـ) 135 : 2004(كما یوضح منتصر عالم ). 59:  1999 ،عبد الفتاح دویدار(
اآلخرین للفرد وتقدیرهم له أثناء تفاعله معهـم یحـدد بـشكل كبیـر فكرتـه عـن نفـسه فأحكـام 

 إن كانت مقبولة لدى الفرد فإنها تـؤدى إلـى استحـسانه لنفـسه وتنمـى وتقییماتهماآلخرین 
ًلدیه مفهوما إیجابیا عن ذاته وان كانت غیر مقبولة فإنهـا تنمـى لدیـه مفهومـا سـلبیا عـن  ً ً ًٕ

  .ذاته
 : رمان من الرعایة الوالدیةالح

الحرمان الوالدى بأنه االنفصال عن الوالدین ) 151:  1985(تعرف عزة حسین 
 األسریة الطبیعیة والرباط الحیاةوافتقار سبل  ، الدائم بهماالوجدانيوالحرمان من االتصال 

 .  حیث ال یتلقى الطفل رعایة أمومیة أو أبویة كافیةالعائلي
الحرمان الوالدى بأنه الحرمان من ) 165-164:  1985(ویعرف فیكتور نوف 

 ال تقتصر على الحاجـات الـضروریة للحیـاة التي األساسیة تلك الحاجات النفسیةالحاجات 
  .تقل أهمیة عن الحاجات الضروریة  الوالتي فيولكنها تشمل حاجات النمو العاط

بـأنهم أطفـال ًا أسـریحـرومین ماألطفـال ال) 22:  1993( إبراهیم المتوليیعرف و
 –مجهــول النــسب"الظــروف التالیــة أحــد ائم بوالــدیهم بــسبب د الــالوجــدانيحرمــوا االتــصال 

 ومــودعین "التفكــك األسـرى – یحــتم عـزل الطفـلالـذي المـرض – الــسجن– الیـتم–الـضالون
  .اإلیوائیةالمؤسسات 

ًالطفـل المحـروم أسـریا بأنـه الطفـل ) 331:  1998 (الرءوفوتعرف رشیدة عبد 
 سبب من أليً كغیاب األب أو األم أو كلیهما معا الطبیعيً عاش بعیدا عن جو األسرة يالذ

  .األسباب كالوفاة أو الطالق أو الهجرة
  :أنواع الحرمان

ًإلـى أن هنـاك صـورا مختلفـة لحرمـان الطفـل ) 124 :1980(یشیر جون بـولبى 
   :كالتاليمن العالقة بأمه وهى 

یش مع أسرته إذا ما كانت األم غیر قادرة علـى منحـه ًیعتبر الطفل محروما مع أنه یع -
 . یحتاجهاالتيالحب والرعایة 
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ًیعتبر الطفل محروما إذا كان بعیدا عن رعایة أمه  - ویكون أثر  ، سبب من األسبابأليً
 ،ًهذا الحرمان بسیطا إذا وجـد الطفـل رعایـة مـن شـخص قریـب علـى عالقـة وثیقـة بـه

 .بدیل لألم شخص غریب عنهویكون ذا أثر خطیر إذا ما كان ال
تقـوم وحیـث یحـرم الطفـل مـن والدیـه  :وهناك من یقسم الحرمان إلى حرمـان كلـى

حرمــان و. مثــل دور األیتــام والمالجــئ والمعاهــد الخیریــةالرعایــة حــدى مؤســسات إبرعایتــه 
شخص اعتـاد علیـه الطفـل إلى  أو قریباتهاحدى إ إلى ة الطفل بتربیاألمحیث تعهد  :جزئي
عبـد المجیـد منـصور ( فقط أو حینما یحرم من أبیه ،أو حینما تتبناه امرأة ال تنجب ،ًسابقا

 .)223-221:  1998 ،وزكریا الشربینى
 هـم أطفـال حرمـوا مـن ةویمكن القول أن األطفال المحـرومین مـن الرعایـة الوالدیـ

و ً سـبب مـن األسـباب سـواء أكـان بـسبب األحـوال االقتـصادیة أألي كنف األسرة فيالعیش 
 النـسب وأدى ذلـك مجهـوليًالتفكك األسرى أو وفاة أحد الوالدین أو كالهما معا أو األطفال 

 أسـرة بدیلـه فـي مؤسسة اجتماعیة أو تركهم مع أحـد األقـارب أو إیـداعهم فيإلى إیداعهم 
  . ًأو تركهم عرضة للشارع دون مسئولیة

   :أسباب الحرمان
ى الحرمان من الرعایة الوالدیة إلى  إلي تؤدالتيیمكن تصنیف العوامل واألسباب 

   :مجموعة من األسباب التالیة
  : أسباب اقتصادیة

ًیلعــب الفقــر دورا كبیــرا  ــال مــن الرعایــة الوالدیــةفــيً فقــد یــضطر  ، حرمــان األطف
الوالدین تحت ضـغط الفقـر وعـدم قـدرتهم علـى تـوفیر احتیاجـات أبنـائهم األساسـیة وتـوفیر 

  .  مؤسسات الرعایةفي إلیداعهم طراراالضالرعایة الالزمة لهم إلى 
 تعولها األمهات وحدهن حیث یقع على عاتق التيوتزید هذه الحاالت بین األسر 

ًوغالبا مـا تكـون هـذه األسـر األكثـر فقـرا لـیس فقـط لقلـة الـدخل بـل  ،األم كافة المسئولیات ً
   . إیوائیة مؤسساتفيلعدم توفر فرص للعمل مما قد یدفع باألمهات إلى إیداع أطفالهن 

 مؤســسات الرعایــة نتیجــة للظــروف فــيوقــد تزایــدت معــدالت األطفــال المــودعین 
 تمــر بهــا العدیــد مــن الــدول العربیــة كنتیجــة إلعــادة الهیكلــة التــياالقتــصادیة الــصعبة 

  . االقتصادیة وارتفاع معدالت البطالة وتدنى متوسط دخل األسرة
  : أسباب اجتماعیة

بكة العالقــات األســریة إمــا لغیــاب األب الــدائم وتــشمل التفكــك األســرى وضــعف شــ
بسبب السفر أو كثرة انـشغاله بالعمـل وحـاالت الطـالق والـزواج المتعـدد والهجـرة الخارجیـة 

 تــدفع األسـرة إلــى إیــداع التـيللمعیـل ووفــاة أحـد الوالــدین أو كالهمـا وغیرهــا مـن األســباب 
  . مؤسسات الرعایةفياألطفال 
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 كثیر من األحیان إلى هروب األطفال إلى الشارع فية كما تؤدى الخالفات األسری
 تـصم األطفـال التـيباإلضافة إلى الثقافـة المجتمعیـة الـسائدة والمفـاهیم التقلیدیـة  ،وتركهم

  .  عن أطفالهنالتخلي دفع األمهات إلى فيًالذین یولدون خارج رباط الزواج تلعب دورا 

   :الحروب والكوارث
 تتطلــب إجــراءات فوریــة لمعالجــة آثارهــا علــى لتــيواوهــى مــن األســباب الطارئــة 

  . األطفال
  : العنف األسرى

 بعـــض الــدول یكـــون تعـــرض األطفــال للعنـــف األســـرى مــن ضـــمن األســـباب فــي
 أو الجنـسي لالنتهاك دور الرعایة االجتماعیة خاصة تعرضهم فيالرئیسیة إلیداع األطفال 

  )126-125 :1980 ،جون بولبى (لالغتصاباإلیذاء أو تعرض بعض الفتیات 
  : الحرمان من الرعایة الوالدیة وأثره على شخصیة الطفل

أهمیـة عالقـة الطفـل بأمـه وخاصـة فـي سـني ) 239 :1981(یوضح فؤاد البهـي 
فالطفل الذي یحرم من أن یحب في باكورة حیاته  ،المهد وما یحدث له عندما یحرم من أمه

ً بعیدا عن أمه وحرمانه منها غالباهنتیجة لعزل  ما یواجـه مـشاكل مختلفـة مـن بینهـا تـأخر ً
 الطفـل عـن أمـه ثالثـة أشـهر ابتعادٕ واذا لم تتجاوز مدة .نموه العقلي واللغوي واالجتماعي

 ،فإنه سرعان ما یسترد قدرته على مبادلتها عواطفها وبذلك یعود إلى مظاهر نموه الطبیعي
 أن یلـبسالعـاطفي للطفـل مـا أما إذا امتد الحرمان العاطفي خمسة أشهر أخرى فإن النمـو 

فالطفل الذي حرم من أن یحب في بدایـة . یتخلف بشكل ملحوظ عن من هم في نفس سنه
كما أن الطفل الذي ال یجد  ،ًحیاته نتیجة لعزله بعیدا عن أمه تصاب شخصیته بضرر بالغ

ًالفرصة الطبیعیة للتعبیر عـن حبـه یـصبح مـستكینا كئیبـا ال یـستجیب  ن  اآلخـریالبتـساماتً
وتعتریه نوبة من االنفعاالت الحـادة وكأنـه بـذلك یثیـر انتبـاه اآلخـرین ویبـدو علیـه البـؤس 

  .والشقاء
ریكسون في هذا الصدد إلى أن قدرة األطفال الصغار على اكتـساب الثقـة ویشیر أ

ي ـفـاألم هـ ، تقـدمهاالتـيفي اآلخرین وفـي العـالم یتوقـف علـى وجـود األم ونوعیـة الرعایـة 
اع واألمــان وتــوفر اإلحــساس باأللفــة للطفــل باالتــساق واالســتمراریة ـإلشبــط اـالتــي تــضب

  .)169 :1990، في جابر عبد الحمید(وبتماثل الخبرة 
ًإلــى أن كثیــرا مــن ) 71-70:  2002 ( ســلیمانوشــحاتةكمــا تــشیر ســهیر كامــل 
 تكونـت بـسبب التـي األساس إلى العالقات المضطربة فياألحداث الجانحین یرجع سلوكهم 

ًفقد وجد أن األطفال المحرومین من الرعایة الوالدیـة أكثـر اسـتهدافا  ،الحرمان من الوالدین
ـــسلوكیة لالضـــطرابات ـــي النفـــسیة وال ـــةالت ـــصدمة االنفعالی ـــد  ، مـــن أهـــم مظاهرهـــا ال والتبل

 ،والــصدمات العــصبیة ،ومــص األصــابع ،ونقــص التركیــز ،والقلــق ،واالنــسحاب ،االنفعــالي
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وعـدم  ،وتـدنى مفهـوم الـذات ،وضعف الثقـة بـالنفس ،ضطرابات النوموا ،العدوانيوالسلوك 
 لهـم ففقـد الرعایـة یجعلهـم إثابةألنه لم یسبق أن كان اآلخرین مصدر  ،االكتراث باآلخرین

 إطار في مجال نفسي ضیق ناقص الخبرات ویعرضهم لسوء عملیة التنشئة االجتماعیة في
  . مؤسسةأيازل أفضل من  ولهذا یعتبر البعض أن أخطر المنطبیعيغیر 

أن من أهم اآلثـار الـسلبیة للحرمـان علـى النمـو ) 1990: 9(كمال مرسى ویذكر 
ــذاتســلبا للطفــل تكــوین مفهــوم النفــسي ممــا یــؤدى إلــى اخــتالل نمــو الشخــصیة  ، عــن ال

ٕوالى سیطرة المشاعر السلبیة مثل القلق والتوجس  ، اآلخرینفي النفس وفيوضعف الثقة 
 العمل واالنجاز وضعف التحـصیل فينخفاض مستوى الطموح وقلة الرغبة وعدم الكفاءة وا

  .النفسي واضطراب العالقة مع الزمالء والمدرسین وسوء التوافق الدراسي

كما أكدت بعض الدراسات أن الحرمـان مـن الرعایـة األسـریة لـه آثـار سـیئة علـى 
ــي والجــسمي االجتمــاعيالنمــو  ــالي والعقل ــلواالنفع ــل  ، للطف ــيتتمث ــيدرجــات ضــعیفة  ف  ف

 ،وعــدم القــدرة علــى بنــاء عالقــات مــع اآلخــرین ،متــدن دراســيوتحــصیل  ،اختبــارات الــذكاء
كمـا أنهـم أكثـر  ، مفهـوم الـذاتفـي شكل قلق ومخاوف وتـدنى في سلوكیة تظهر ٕواضرابات

 أنمـاط الـسلوك المتفـق علیهـا مـع فـي سلوكهم مـع عـدم النـضج فيًاعتمادا على اآلخرین 
 بالمقارنــة واالجتمــاعي الشخــصيًام فهــم أقــل توافقــا علــى المــستویین وبوجــه عــ ،جنــسهم

  ).71-70:  2002 سلیمان وشحاتةسهیر كامل ( بأطفال األسر الطبیعیة
على أطفال یعیشون مـع أسـرهم ) 1983 (الكردي دراسة مقارنة أجرتها مها فيو

 فــيً تكیفــا وجــد أن أطفــال المؤســسة أقــل ، مؤســسة إیوائیــةفــيالطبیعیــة وأطفــال یعیــشون 
كمـا وجـد  ، والشخصیة من األطفال الذین یعیشون مع أسرهم الطبیعیـةاالجتماعیةالجوانب 

 غـرس القـیم واالتجاهـات لـدیهم بـسبب شـعور هـؤالء األطفـال بافتقـار فيأن هناك صعوبة 
 مجـتمعهم ألن أسـرهم ومـن هـم أقـرب للنـاس إلـیهم قـد تخلـو عـنهم أو فـياألمن وغـربتهم 

  .رفضوهم
إلــى أن الحرمــان مــن الوالــدین یخلــف ) 1992( دراســة فــاتن الــسید رتكمــا أشــا

 ،منها التـأخر الدراسـي والتبـول الـالإرادي والـسرقة والكـذب ،العدید من المشكالت السلوكیة
وأشـارت الدراســة إلـى أن القلــق هـو أحــد العوامــل التـي تكمــن وراء سـلوك التــأخر الدراســي 

هـذه المـشكالت مـا هـي إال نتیجـة خلـل فـي البیئـة كمـا توصـلت إلـى أن  ،والتبول الالإرادي
  .التي تحیط بالطفل أدى بدوره إلى خلل في نفس الطفل

إلـى ارتفـاع نـسبة المـشكالت الـسلوكیة  Dale, et at, 2007كما أشـارت دراسـة 
 .واالنفعالیة لدى األطفال المحرومین من الرعایة الوالدیة والمقیمین بمراكز الرعایة اإلیوائیة

 ،شـندي ودراسـة سـمیرة ، Min & Simone & Jeremy, 2007دراسـة ارتكمـا أشـ
 إلى ارتباط الرعایـة داخـل المؤسـسات فـي مرحلـة الطفولـة بوجـود سـمات اعتقادیـه 1983

كمــا كــشفت الدراســة عــن وجــود فــروق ذات داللــة  ،وهــستیریة ونرجــسیة فــي الشخــصیة
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 العادیــة لــصالح أطفــال  فــي مفهــوم الــذات بــین أطفــال المؤســسات وأطفــال األســرإحــصائیة
  .األسر

 مجموعـة مـن األطفـال الـذین ألحقـوا بـالمالجئ خـالل لـوريتتبـع  هذا الصدد فيو
السنة األولى من عمرهم وظلوا بها إلى السنة الرابعة حیث تم فحصهم وهم في الثامنة من 
ًعمرهم فتبین أنهم جمیعا یعانون من اضطراب حـاد فـي الشخـصیة یتركـز فـي عجـزهم عـن 

 ، العدوانیـةفـيأمـا األعـراض التـي كانـت شـائعة لـدیهم فقـد تمثلـت  ،ء الحب أو تقبلهإعطا
ًكمـا كـانوا أظهـروا انخفاضـا  ،والمخـاوف الـشدیدة ،وعیوب الكالم ،وشدة الصیاح ،واألنانیة

وانخفاض في مستوى النمو  ،في مستوى الذكاء والتخیل والقدرة على االستدالل واالستنتاج
    .)110 :1991، غبفي سلوى را(والنضج 

إلــى أن أكثــر مظــاهر الــشكوى فــي ســلوك  )46 :1980(كمــا أشــار جــون بــولبي 
عدم القدرة على االتـصال و ،عدم احترام الغیرو ،هؤالء األطفال تتمثل في المیل إلى العدوان

 داخل مؤسسات إیوائیـة یتعرضـون لنـوع مـن الخبـرة نشئوافهؤالء األطفال الذین  ،باآلخرین
كما أنهم یتصفون بالالمباالة وعدم القدرة  ، ینتج عنها نوع انعزالي من الشخصیةاالنعزالیة

ونشاطهم زائد  ،كما أنهم یسیئون إلى األطفال اآلخرین ،على االندماج في مجموعات اللعب
ًكما أن أفكارهم مضطربة تماما فیما یتعلق بالعالقات اإلنسانیة وهـذا الـنمط مـن األطفـال ال 

  .ه ویستمر في اعتدائه ونفورهیتجاوب مع زمالئ
وقد فسر شبیتز سبب انتشار هذه الصفات التـي یتـصف بهـا هـؤالء األطفـال إلـى 

وأن  ،الحرمــان مــن التفاعــل االجتمــاعي والعــاطفي بــین األم والطفــل خــالل ســنوات طفولتــه
ًانعدام هذا التفاعل قد یؤثر تأثیرا سلبیا على النمو الجسمي والعقلي واالنفعالي واالج تماعي ً

كما أن ظهـور هـذه النتـائج الـسلبیة لـدى أطفـال المؤسـسات ترجـع عـادة إلـى عـدم  ،للطفل
وهي خبرات الحنان والحب غیر المشروط  ،توفر الخبرات التفاعلیة الطبیعیة المرتبطة باألم

ـــه األساســـیة واشـــعاره باالهتمـــام  ـــسریعة لحاجات ـــدفء واالســـتجابة ال ٕوالعطـــف واألمـــان وال
  .)30 :1981،  حامد الفقيفي( جو من الرعایة الصحیة والنفسیة واألهمیة وتوفیر

 ،تضح أن ظهور التأثیرات السلبیة تقع على الجانـب االنفعـالي للطفـلیمما سبق 
حیث یكـون البـرود االنفعـالي العـاطفي وعـدم االهتمـام بـاآلخرین وعـدم الـشعور بالمـشاركة 

حیــث یــشعر هــؤالء األطفــال بــأن  ،الوجدانیــة أبــرز ســمة المحــرومین مــن الرعایــة األســریة
كمـا یؤكـد . اآلخرین لم یكونوا بالنسبة لهم مصدر حب واهتمـام بـل مـصدر للنبـذ والكراهیـة

أن الحرمــان مــن الرعایــة األســریة مــن ) 2000 (حجــازي فيومــصط) 1993 (ربیــع شــعبان
دمـة ًشأنه أن یؤثر سلبا على شخصیة األبناء وخبراتهم المكتسبة خالل مراحل نموهم المتق

ــسلبي ویتطــور المفهــوم النفــسيفینــشأ ســوء التوافــق  ــشعور بالحرمــان ال ــذات ویــزداد ال  لل
 أن األطفــال Kuger & Hansen 1987كمـا یـرى . والخـوف وعـدم الطمأنینـة واألمـان

ًالمحرومین أسریا حینما ال یستطیعون التكیف مع المتغیـرات والمـشكالت الحیاتیـة یمیلـون 
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وذلـك ألن مفهـوم الـذات یعمـل كموجـه للـسلوك وقـوة  ،لـذات عـن اسـلبيإلى تطویر مفهوم 
 فـي یدفع الفرد إلـى مواجهـة المواقـف الحیاتیـة بـشجاعة وثقـة اإلیجابيدافعة له فالمفهوم 

ـــرد صـــاحب المفهـــوم  ـــشعر الف ـــسلبيحـــین ی ـــالعجز ال ـــذي ب ـــه ال ـــد یوقع ـــات فـــي ق  االنحراف
  .ٍواالضطرابات النفسیة والسلوكیة على حد سواء

  : ةدراسات سابق
إلى التعرف على مفهوم الذات والتوافق ) 1983(هدفت دراسة سمیرة إبراهیم 

. النفسي لدى كل من أطفال المؤسسات اإلیوائیة وأطفال قرى األطفال واألطفال العادیین
ًوقد قامت الدراسة على افتراض أن هناك فروقا ذات داللة إحصائیة في مفهوم الذات بین 

ًوأن هناك فروقا ذات  ،سر العادیة لصالح المجموعة الثانیةأطفال المؤسسات وأطفال األ
داللة إحصائیة في التوافق النفسي بین أطفال المؤسسات وأطفال قرى األطفال لصالح 

وتكونت عینة الدراسة من ثالث مجموعات األولى شملت أطفال . المجموعة الثانیة
والثانیة تكونت من أطفال قرى  ،یةالمؤسسات اإلیوائیة والتي تتمیز بأسلوب التربیة الجماع

والثالثة تكونت من مجموعة األطفال  ،األطفال وتتمیز بأسلوب التربیة شبة األسریة
سنة في الصفوف ) 12(إلى ) 9(تراوحت أعمارهم ما بین . العادیین ذوى األسر الطبیعیة

. لنفسي لألطفالوطبق على العینة مقیاس التوافق ا. الثالثة األخیرة من المرحلة االبتدائیة
وأشارت نتائج الدراسة إلى . واختبار عین شمس للذكاء ،مقیاس مفهوم الذات لهاریس

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مفهوم الذات بین أطفال المؤسسات وأطفال األسر 
ووجود فروق ذات داللة إحصائیة في مفهوم الذات  ،العادیة لصالح أطفال األسر العادیة

كما أشارت  ،یة األطفال وأطفال األسر العادیة لصالح أطفال األسر العادیةبین أطفال قر
النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة في التوافق النفسي بین أطفال المؤسسات 

 .اإلیوائیة وأطفال قرى األطفال لصالح أطفال قرى األطفال
ان من الوالدین إلى التعرف على أثر الحرم) 1983(وهدفت دراسة إیمان القماح 

ذكور ) 5(أطفال ) 10(وأجریت الدراسة على عینة مكونة من . على البناء النفسي لألطفال
تتراوح أعمارهم ما بین  ،مودعین منذ حداثة سنهم في إحدى المؤسسات اإلیوائیةإناث ) 5(
واختبار الرسم  ، اختبار تفهم الموضوع لألطفال الدراسةواستخدمت. سنوات) 10(إلى ) 8(

وتوصلت الدراسة إلى أن صورة الذات لدى األطفال المحرومین . واختبار اللعب الحر ،الحر
الذین یعیشون منذ سن مبكرة في المؤسسات اإلیوائیة تسودها مشاعر الحزن واالكتئاب 

إلى جانب انعدام الشعور باألمن والشعور بالتهدید ومشاعر  ،والشعور بالوحدة واالنعزال
  .نخفاض قیمة الذاتالنقص والروتین وا
دراسة عن استقصاء الذات  Kiraly& Devai & Margit, 1989وأجرى 

 إلىحیث هدفت الدراسة . المثالیة لدى األطفال الذین ال یعیشون داخل أسرهم الطبیعیة
التعرف على العالقة بین الذات المثالیة والذات الحقیقیة لدى األطفال المقیمین بمؤسسات 

ًتلمیذا وتلمیذة من ) 84(وتكونت عینة الدراسة من . ببودابست بالمجرالرعایة اإلیوائیة 
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 ،سنة) 14 (إلى) 10(تراوحت أعمارهم ما بین  ،المقیمین داخل مؤسسات الرعایة اإلیوائیة
 ،وطبق على العینة مقیاس استقصاء الذات المثالیة ومقیاس استقصاء الذات الحقیقیة

لذات لدى اإلناث المقیمات بالمؤسسات اإلیوائیة أقل  تقدیر اأنوأسفرت نتائج الدراسة إلى 
 تقدیر الذات للذكور واإلناث أنمن الذكور المقیمین بالمؤسسات اإلیوائیة على الرغم من 

 آراء األطفال تجاه أنفسهم أنكما أشارت النتائج إلى  ،ًالمقیمین بالمؤسسات لیس مرتفعا
 صورة الذات تؤثر بطریقة جوهریة أنائج كما بینت النت ،ربما ال تكون قائمة على حقیقة

  . لدى األطفال والمراهقینالذاتيعلى االحترام والتقدیر 
 فيدراسة عن أثر معدل الرعایة  Palmerus & Kerstin, 1991 وأجرى

حیث هدفت الدراسة التعرف على أثر معدل رعایة  ،االجتماعيالمؤسسات على التفاعل 
 فيوأجریت الدراسة  ، مراكز الرعایةفينمط النشاط  واالجتماعياألطفال على التفاعل 

ًطفال وطفلة تتراوح أعمارهم ) 36(وتكونت عینة الدراسة من . إحدى مراكز الرعایة بالسوید
 ،واستخدم الباحثان المالحظات المقننة كأداة للدراسة ،سنة) 12(إلى ) 10(ما بین 

 الطفل بمعدل رعایته داخل  لدىاالجتماعيوأسفرت نتائج الدراسة عن تأثر التفاعل 
كما . ًالمؤسسة فكلما كان معدل الرعایة مناسب كان تفاعل الطفل داخل المؤسسة جیدا

أشارت النتائج إلى أنه كلما كانت نسبة األنشطة التعلیمیة عالیة كانت نسبة أنشطة 
ة  بین نسبارتباطكما أشارت النتائج إلى أن هناك  ،الرعایة األساسیة والترفیهیة أقل

األنشطة الخاصة بالرعایة األساسیة والترفیهیة داخل مراكز الرعایة وبین التفاعل 
 لدى األطفال فكلما زادت األنشطة الترفیهیة بالمؤسسة ارتفع معدل التفاعل لدى االجتماعي

  .األطفال
دراسة عن مشكالت أطفال اإلیواء بوالیة شیكاغو  Dohren, 1991 وأجرى

ًطفال وطفلة من المودعین ) 142(راسة على عینة بلغت حیث طبقت الد. األمریكیة
واستخدمت الدراسة مقیاس المشكالت . والمودعات بمراكز اإلیواء بوالیة شیكاغو األمریكیة

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المشكالت التي . كما یدركها األطفال والمقابلة الشخصیة
وعدم االنتماء إلى  ،لفشل في الدراسةوا ،یعاني منها أطفال مراكز اإلیواء هي العدوان

كما أشارت النتائج إلى أهمیة المراسالت العائلیة بین الطفل . مجموعة من األصدقاء
كما بینت نتائج الدراسة أنه كلما زاد . وأسرته في إكسابه الثقة الذاتیة واالعتماد على الذات

ا أصبح له هویة ذاتیة یرید اشتراك الطفل في أوجه النشاط الذي تدعمه مراكز اإلیواء كلم
  .إثباتها

ًإلى معرفة أكثر المشكالت انتشارا والتي ) 1992(وهدفت دراسة فاتن السید 
تظهر لدى األطفال المحرومین من الرعایة األسریة والمقیمین داخل المؤسسات اإلیوائیة 

 الدراسة وتكونت عینة. والعوامل الكامنة وراء ظهور هذه المشكالت ،S.O.Sوقرى األطفال 
ًطفال وطفلة من المشكلین سلوكیا تتراوح أعمارهم ما بین ) 12(من   ،سنة) 12(إلى ) 6(ً

أطفال ممن عاشوا داخل ) 6(و ،أطفال ممن عاشوا داخل قریة األطفال) 6(منهم 
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واختبار .  لألطفالC.A.Tواستخدمت الدراسة اختبار تفهم الموضوع . المؤسسات اإلیوائیة
 األناوأشارت نتائج الدراسة إلى أن . والمقابلة الشخصیة والمالحظة. رسم الرجل لجودانف

لدى مجموعة األطفال المقیمین داخل المؤسسات اإلیوائیة ومجموعة األطفال المقیمین 
داخل قریة األطفال ضعیفة ومضطربة وتسیطر علیها مشاعر الدونیة والوحدة والعزلة 

أحد األسباب الذي أدت إلى ظهور العدید من كما أشارت النتائج إلى أن القلق . والقلق
  .المشكالت السلوكیة مثل التأخر الدراسي والتبول الالإرادي والسرقة والكذب

 إلى التعرف على حالة االكتئاب لدى األطفال Bubber, 1995وهدفت دراسة 
لدین  فقدان أحد الوافيالمحرومین من الرعایة األسریة وعالقتها ببعض المتغیرات المتمثلة 

 حالة وقد 179وطبقت الدراسة على عینة قوامها . ودعم الوالدین والعصاب ومفهوم الذات
مجموعة أولى من حاالت فقد أحد  :التاليتم تقسیم العینة إلى ثالث مجموعات على النحو 

ومجموعة ثالثة حاالت من  ،ومجموعة ثانیة حاالت ممن خبروا بطالق الوالدین ،الوالدین
واستبیانات تحدد  ،واستخدمت الدراسة استمارة جمع البیانات. لطبیعیةأطفال األسر ا

حیث أشارت نتائج الدراسة . العالقة بین االكتئاب ودعم الوالدین والعصاب ومفهوم الذات
فقدان  :إلى وجود عالقة مباشرة بین االضطرابات المزاجیة المتزایدة والمتغیرات التالیة

كما أشارت نتائج الدراسة  ،ومفهوم الذات ،الرعایة الوالدیةو ،والعصاب ،الوالدین أو أحدهم
 باإلضافة ،إلى وجود عالقة مباشرة بین انخفاض مفهوم الذات والعصاب والرعایة الوالدیة

  . بین مفهوم الذات وفقدان أحد الوالدین وحدوث االكتئابتفاعليإلى وجود تأثیر 

جتماعي والسلوكي  بدراسة الفروق في التوافق االVorria, 1998وقام 
وتكونت عینة الدراسة من . والمدرسي بین أطفال المؤسسات اإلیوائیة وأقرانهم العادیین

ًطفال من األطفال الذین یعیشون مع أسرهم ) 41(و ًطفال من أطفال المؤسسات) 41(
ٕواجراء  ،واعتمدت الدراسة في جمع البیانات على المالحظة ،سنوات) 9(الطبیعیة أعمارهم 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى ما یلي حیث أظهر أطفال . وتطبیق االستبیانات ،ابالتالمق
وأكثر  ،وقلما یشاركون في األنشطة المدرسیة ،المؤسسات أنهم أقل في القدرة على االنتباه

وبشكل عام  ،ویتفاعلون بشكل أكثر مع نظرائهم من أطفال المؤسسات دون غیرهم ،سلبیة
كما أظهر الذكور من  ،ًهم أكثر اضطرابا من األطفال العادیینأظهر أطفال المؤسسات أن

أفراد العینة أنهم أقل في المشاركة في المهام واألنشطة ولدیهم صعوبات انفعالیة أكثر من 
كما أظهرت نتائج الدراسة  ،كما أنهم یعانون من مشكالت سلوكیة من فرط النشاط ،اإلناث

 .أقرانهم العادیین في االنسجام والثقة في الزمالءأن أطفال المؤسسات اإلیوائیة أقل من 

العدوان ووجهة الضبط وعالقتهما بمفهوم ) 1999(وتناولت فاطمة الشیمى 
ًطفال منهم ) 116(وتكونت عینة الدراسة من . الذات لدى أطفال المؤسسات اإلیوائیة

اوح أعمارهم ما تتر ،ًطفال من أطفال األسر العادیة) 66(ًطفال من أطفال المؤسسات ) 50(
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ومقیاس مركز  ،العدوانيوطبق على العینة مقیاس السلوك  ،سنة) 12 (إلى) 9(بین 
واستمارة بیانات اقتصادیة واجتماعیة  ،ومقیاس مفهوم الذات لألطفال ،لالتحكم لألطفا

وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة  ،للمودعین بالمؤسسات اإلیوائیة
العدوان وعالقته بمفهوم الذات بین أطفال المؤسسات اإلیوائیة وأطفال  بعد فيإحصائیة 

ووجود فروق ذات داللة إحصائیة بین  ،األسر العادیة لصالح أطفال المؤسسات اإلیوائیة
ووجود عالقة ارتباطیه سالبة  ، العدوان لصالح أطفال األسر العادیةفي الدراسة مجموعتي

ووجود عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة  ،مفهوم الذاتذات داللة إحصائیة بین العدوان و
كما أشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة  ،بین العدوان ووجهة الضبط

  . وجهة الضبطفي الدراسة مجموعتيبین 
إلى التعرف على مفهوم الذات لدى أطفال ) 2000 (فيوهدفت دراسة نبویة لط

 والكشف عن الفروق بین األطفال المحرومین من األم األساسي الحلقة الثانیة من التعلیم
وقد تكونت عینة  ، مفهوم الذاتفي أو الطالق واألطفال غیر المحرومین الوفاةبسبب 

 الحكومیة بالمرحلة المدارسًطفال من الذكور واإلناث من طلبة ) 400(الدراسة من 
مجموعة من األطفال  :ینوتم تقسیمهم إلى مجموعت ،اإلعدادیة بمحافظة القاهرة
ومجموعة من األطفال  ،ً طفال190 والطالق وعددهم الوفاةالمحرومین من األم بسبب 

واستخدمت الدراسة استمارة بیانات للطفل  ،ً طفال210غیر المحرومین من األم وعددهم 
واستمارة المستوى  ،األشول عادل إعدادومقیاس مفهوم الذات لألطفال  ،إعداد الباحثة

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود .  سامیة القطانإعداد في الثقااالقتصادي جتماعياال
 والطالق واألطفال الوفاة المحرومین من األم بسبب األطفال بین إحصائیةفروق ذات داللة 

كما  ، مفهوم الذات لصالح األطفال غیر المحرومین من األمفيغیر المحرومین من األم 
 بین الذكور المحرومین من األم والذكور غیر إحصائیة دالله وجدت الدراسة فروق ذات

  . مفهوم الذات لصالح الذكور غیر المحرومینفيالمحرومین من األم 
 الرعایة طویلة األمد في المؤسسات أثناء Min et, al 2007وتناولت دراسة 

وهدفت . خصیةفترة الطفولة وعالقتها بالمشكالت السلوكیة واالنفعالیة وأثرها على نمو الش
الدراسة إلى الكشف عن صحة الفرض القائل بأن الرعایة في المؤسسات تعد أحد العوامل 

ًوأن المشكالت السلوكیة تعد دلیال على  ،الخطرة التي تهدد الشخصیة في مرحلة الرشد
ًفردا من األفراد الذین كانوا یعیشون في مؤسسات ) 544(وتكونت عینة الدراسة من . ذلك

ًفردا من السجناء تتراوح أعمارهم جمیعا ما بین ) 470(إضافة إلى إیوائیة  إلى ) 18(ً
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الرعایة في المؤسسات اإلیوائیة في مرحلة . سنة) 64(

وترتبط الرعایة  ، وهستیریة ونرجسیة في الشخصیةاعتمادیةالطفولة ترتبط بوجود سمات 
  .د سمات فصامیة في الشخصیةفي السجن في مرحلة الطفولة بوجو
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إلى التعرف على مدى إمكانیة استخدام Marchal,et al 1996 دراسةوهدفت 
 عالج الوحدة النفسیة لدى أطفال في تدعیم مهارات الصداقة في عالجيبرنامج 

ًطفال ممن لیس لهم أسر ) 22(وطبقت الدراسة على عینة بلغت  ،المؤسسات اإلیوائیة
ً للدراسة قائما على األساسيحیث كان المحور  ،إیوائیةمؤسسات طبیعیة ومقیمین داخل 
والتدریب على تكوین عالقات اجتماعیة  ،وتدعیم الشعور بالسعادة ،تدعیم مهارات الصداقة

وذلك من خالل  ،لمواجهة اضطراب التواصل واضطراب قلق االنفصال والوحدة النفسیة
 الوحدةخرین والتغلب على مشاعر  من اآلاالجتماعيتفعیل النشاط لتحقیق القبول 

 مواجهة مشاعر فيحیث أشارت نتائج الدراسة إلى أن البرنامج قد حقق فاعلیة  ،النفسیة
ًالوحدة النفسیة واضطراب قلق االنفصال واضطراب التواصل حیث أصبح األطفال أكثر قدرة 

دعیم مهارات على التواصل واإلحساس باآلخرین وعدم الشعور بالقلق أو بالوحدة نتیجة ت
 برنامج أي فيوقد أوصى الباحثون بضرورة تدعیم مهارات الصداقة  ،الصداقة والتواصل

  .  یستهدف هؤالء األطفال لتحقیق أكبر قدر من الفاعلیةعالجي

 المهنيإلى اختبار مدى فاعلیة التدخل ) 1997( غبلایر دراسة یوسفوهدفت 
یل مفهوم الذات لدى األطفال المحرومین  تعدفيلخدمة الفرد باستخدام سیكولوجیة الذات 

) 20(وتكونت عینة الدراسة من  ،من الرعایة الوالدیة ومقیمین بإحدى المؤسسات اإلیوائیة
 :9(ًطفال من األطفال المودعین بإحدى المؤسسات اإلیوائیة ممن تتراوح أعمارهم ما بین 

ومقیاس تنسى  ، صالح أحمد زكىإعدادواستخدمت الدراسة مقیاس الذكاء المصور  ،)12
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعة  وأسفرت نتائج الدراسة إلى ،لمفهوم الذات

كما  ، لصالح المجموعة التجریبیةالمهنيالتجریبیة والمجموعة الضابطة بعد التدخل 
وظهر  ، مفهوم الذات لدى أفراد المجموعة التجریبیةفيأشارت النتائج إلى حدوث تحسن 

كما  ، وزمالئهم والمشرفین علیهم داخل المؤسسةمعلمیهم من خالل تعاملهم مع ذلك
 بطریقة خدمة الفرد المهنيأشارت النتائج إلى تحقق هدف الدراسة وهو أن التدخل 

باستخدام سیكولوجیة الذات یؤدى إلى تعدیل مفهوم الذات لدى األطفال المحرومین من 
  .الرعایة الوالدیة

 لألطفال إرشادي إلى تقدیر فاعلیة برنامج Britibis, 2001وهدفت دراسة 
 تحقیق مطالبهم في واالجتماعي النفسي النمو فيریكسون أالمشردین قائم على نظریة 

 ارتفاع فيكما هدفت الدراسة إلى التأكد من مدى فاعلیة البرنامج  ،وحاجاتهم النفسیة
من ) 8(ة على عینة قوامها وقد طبقت الدراس ، لدي األطفالاالنفعاليمستوى الثبات 

واستخدمت  ،سنوات) 9 :7(األطفال المشردین بال مأوى ممن تتراوح أعمارهم ما بین 
 كأحد المطالب الجماعيوأسلوب اللعب  ،الدراسة برنامج التدریب على المهارات االجتماعیة

عالیة وأشارت نتائج الدراسة إلى ف ،ریكسونلهذه المرحلة وذلك باستخدام مدرج النمو أل
كما أشارت النتائج إلى فعالیة  ،ریكسونالبرنامج المستخدم القائم على مدرج النمو أل



  م2016 لسنة أكتوبر) السادس الجزء 170: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
 

 -114-

 االستقالل مقابل الخجل والمبادأة مقابل في تكوین السمات االنفعالیة المتمثلة فيالبرنامج 
 إمداد الطفل المشرد فيًكما أشارت النتائج أیضا إلى فعالیة البرنامج  ،الخوف والتردد

 مواجهة أخطار التشرد مما یجعله أكثر قدرة على في یعتمد علیها التيهارات المختلفة بالم
  .االنفعاليالثبات 

إلى التعرف على مدى فاعلیة العالج ) 2001 (الخمیسيوهدفت دراسة محمد 
 ومدى ما یحققه من تحسن نحو الشفاء لعینة من األطفال والمراهقین الجماعي النفسي

 الذین یعانون من قلق االنفصال والوحدة النفسیة ومدى اإلیوائیةمن نزالء المؤسسات 
وقد شملت الدراسة مجموعتین .  للبیئة المصریةالنفسيمواءمة هذا النوع من العالج 

 فيواعتمدت الدراسة . من األطفال والمراهقین الذكور) 12( شملت كل مجموعة تجریبیتین
واختبار الشعور بالوحدة  ،داد الباحثأدواتها على مقیاس قلق االنفصال لألطفال إع

ودراسة  ،وبطاقة تعریف للمفحوصین ،العالجيومقیاس التحسن  ،النفسیة إلبراهیم قشقوش
 متعدد المحاور قد أثبتت العالجيوقد خلصت النتائج إلى أن البرنامج . حالة إعداد الباحث

طفال والمراهقین  عالج قلق االنفصال والشعور بالوحدة النفسیة لدى األفيفاعلیته 
 كما –وكذلك استمرار المكاسب العالجیة  ،المحرومین والمقیمین بالمؤسسات اإلیوائیة

 المصري المجتمع في یصلح االستفادة منه الجماعي النفسيأكدت الدراسة أن العالج 
  .اإلیوائیة مجال الرعایة فيخاصة 

 إرشادي  إلى التعرف على مدى فاعلیة برنامجChoi, 2006وهدفت دراسة 
وعدم  ،وعدم الثقة بالنفس ،اضطرابات التواصل (فيلتعدیل االضطرابات السلوكیة المتمثلة 

 ،والعدوان على اآلخرین ،وخطأ المعتقدات الدینیة ،والشك والریبة في،األمن العاط
لألطفال الذین یعانون التفكك ) وتدنى صورة الذات ،واضطرابات العالقة االجتماعیة

ًمشاركا كمجموعة ) 20(و ًمشاركا كمجموعة تجریبیة) 20(عینة الدراسة وشملت  ،األسرى
وقد أقام الباحث دراسته  ، وبعدهالعالجيوتم قیاس السلوك قبل التعرض للبرنامج  ،ضابطة

 المستمدة من واإلرشاداتواستخالص النصائح  ،زیادة التفاهم :هيعلى خمسة أهداف 
واالتصال  ،الدراسات واألبحاث المشابهةواستعراض بعض  ،الالهوت والكتاب المقدس

ودراسة الخلفیة التاریخیة لبرامج  ، القائمة على تعدیل السلوكواإلرشادبمراكز التوجیه 
 فيواعتمدت الدراسة  ، ألسباب وأثار التفكك األسرىالنظري واإلطار والتوجیه اإلرشاد

صل باستخدام التعبیرات  لتدریب المشتركین على كیفیة التواتوجیهيأدواتها على برنامج 
ودلیل  ، ودراسة اإلنجیلالدیني الوعي لزیادة تدریبيوبرنامج  ،اللفظیة وغیر اللفظیة

)MBTI(، واأللعاب  ،والتعبیر عن الغضب ،والعالج بالرسم ،والقراءة ،ومشاهدة األفالم
  لذاتحیث أشارت نتائج الدراسة إلى أنه بالنسبة لتدنى صورة الذات وتقدیر ا. الجماعیة

 صورة بتدنفقد قیم أطفال المجموعة التجریبیة أنفسهم بدرجات أقل قبل التدریب ما یوحى 
 بأهمیة تبادل الحب مما أسفر عن نتائج إیجابیة الحترام الوعيأما بعد التدریب زاد  ،الذات

ً كان له تأثیرا إیجابیا على تكوین صورة الذات الذياألمر  ،وتقبل الذات بدرجة كبیرة ً
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 أن المجموعة التجریبیة قد تمكنت من التغلب فيًوقد أرجع الباحث ذلك سببا  ،یجابیةاإل
  . تواجههمالتيعلى العدید مما یعانونه من مشاكل وزیادة قدرتهم على تخطى الصعوبات 

إلى الوقوف على بعض فنیات العالج ) 2008(وهدفت دراسة زینب محمد 
 األسریة مجموعة من الفتیات رافضات للسلطة بالسیكودراما وذلك لتعدیل صورة الذات لدى

وطبقت الدراسة على مجموعة تجریبیة قوامها  ،اإلیوائیة المؤسسات فيوالمفضالت اإلقامة 
واستخدمت الباحثة التصمیم  ،سنة) 12 :10(فتیات تتراوح أعمارهن ما بین ) 9(

 مقیاس الذكاء اآلتیةة وتم تطبیق أدوات الدراس.  والبعدى والتتبعىالقبلي للقیاس التجریبي
 ، الباحثةإعداددراسة حالة  ،اختبار تفهم الموضوع لألطفال ،المصور إعداد أحمد زكى

 عدد فيوتم تطبیق البرنامج على المجموعة التجریبیة  ، بالسیكودراماالعالجيوالبرنامج 
 بین إحصائیةوتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة . جلسة) 19(جلسات 

 تعرضن للبرنامج قبل وبعد البرنامج الالتيتوسطات درجات أفراد المجموعة التجریبیة م
 بین متوسطات درجات أفراد إحصائیةولم توجد فروق ذات داللة  ،لصالح التطبیق البعدى
وجدت فروق  ، التطبیق البعدى والتتبعىفي تعرضن للبرنامج الالتيالمجموعة التجریبیة 

 والبعدى على اختبار تفهم الموضوع القبلية الذات بین القیاس جوهریة ذات داللة لصور
لم توجد فروق ذات داللة لصورة  ،لألطفال لصالح القیاس البعدى للمجموعة التجریبیة

الذات بین القیاس البعدى والتتبعى على اختبار تفهم الموضوع لألطفال للمجموعة 
  .التجریبیة

  : فروض البحث
             رتــــب درجـــات أفـــراد المجموعــــةمتوســـطيإحــــصائیة بـــین توجـــد فـــروق ذات داللـــة . 1

 فـي والبعـدى القبلـي كـل مـن القیاسـین فـيالتجریبیة على مقیـاس مفهـوم الـذات 
 .اتجاه القیاس البعدى

ـــین . 2 ـــة إحـــصائیة ب ـــراد المجمـــوعتینمتوســـطيتوجـــد فـــروق ذات دالل ـــب درجـــات أف              رت
 القیـاس البعـدى لـصالح أفـراد فـيوم الذات التجریبیة والضابطة على مقیاس مفه

 .ةالمجموعة التجریبی
ـــب درجـــات أفـــراد المجموعـــةمتوســـطيال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین . 3             رت

  . كل من القیاسین البعدى والتتبعىفيالتجریبیة على مقیاس مفهوم الذات 
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  : ٕواجراءاتهخطة البحث 
  .هٕواجراءاتخدم والعینة وأدوات البحث تشمل خطة البحث المنهج المست

  : منهج البحث) أ(
 یعتمد على مجموعتین إحداهما الذي التجریبي التصمیم  البحثفيُأستخدم 

وهو تصمیم یفترض فیه تحقیق التكافؤ بین المجموعتین إلى  ،تجریبیة واألخرى ضابطة
ثم یتم  ،لى النتائج عتأثیر یحتمل أن یكون لها التيحیث یتم ضبط المتغیرات  ،حد كبیر

ویفترض هنا أال تكون هناك  ،قیاس متغیرات الدراسة على المجموعتین قبل تنفیذ البرنامج
البرنامج –ثم یتم إدخال المتغیر المستقل ، تلك المتغیراتفيفروق دالة بین المجموعتین 

بعد ثم یتم القیاس على المجموعتین  ، على المجموعة التجریبیة دون الضابطة-اإلرشادي
وذلك  ،ًومن ثم یكون الفرق بین القیاسین راجعا إلى تأثیر المتغیر المستقل ،تنفیذ البرنامج

  :  التالیةالتجریبيًوفقا لمتغیرات التصمیم 
 الدراسة وهو المتغیر في المستخدم اإلرشاديیمثل البرنامج  :المتغیر المستقل -

 .المستقل الوحید

 كما یقیسه مقیاس مفهوم الذات األربعةبعاده ویمثل مفهوم الذات بأ :المتغیر التابع -
 . الدراسةفيالمستخدم 

 وتشمل اإلرشادي تم ضبطها قبل التدخل التيوهى المتغیرات  :المتغیرات الدخیلة -
  . ومستوى الذكاء لعینة الدراسةالزمنيالعمر 

  : عینة الدراسة) 2(
   :ًوفقا إلجراءات الدراسة فقد كان هناك عینتان للدراسة الحالیة

  : عینة حساب صدق وثبات مقیاس مفهوم الذات) أ(
ًطفال ) 68(قام الباحث بتطبیق مقیاس مفهوم الذات على عینة استطالعیة بلغت 

وقد  ،ًمن األطفال المحرومین أسریا المودعین بمؤسسة دار الهنا لألیتام بمصر القدیمة
  : كالتاليادها  عند اختیار العینة أن تتوافر الشروط التجریبیة لجمیع أفرروعي
سنة؛ ألن ) 12 : 9( لجمیع األطفال المشاركین ما بین الزمنيأن یتراوح العمر  -

 .هذه المرحلة العمریة تمثل نسبة كبیرة من عدد األطفال المودعین بالمؤسسة
عدم وجود مشكالت صحیة واضحة عضویة أو نفسیة أو مشكالت أو مشكالت  -

 .حركیة
 . درجة90لجمیع المشاركین عن  العقليأن ال یقل مستوى الذكاء  -
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أن یكون جمیع المشاركین من المقیمین إقامة دائمة بالمؤسسة ومن الملتحقین  -
 .بالمدرسة

  : عینة الدراسة األساسیة) ب(
 ،ًطفال) 68(بعد تطبیق مقیاس مفهوم الذات على العینة األصلیة البالغ عددها 

اب اإلرباعى األدنى لدرجات وبعد أن تمت االستجابة على المقیاس قام الباحث بحس
وقد بلغ عدد األطفال الذین تقع درجاتهم ضمن اإلرباعى األدنى  ،األطفال على المقیاس

 ،تم تقسیمهم إلى مجموعتین مجموعة تجریبیة وأخرى ضابطة ،أطفال) 10(على المقیاس 
  . كل مجموعةفيبواقع خمسة أطفال 

 المجموعتین قبل تطبیق فيقام الباحث بالتحقق من التكافؤ بین األطفال 
وذلك من خالل حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  ،اإلرشاديالبرنامج 

لحساب داللة " مان وتنى"باستخدام اختبار ) Z(ومتوسط الرتب ومجموع الرتب وقیمة 
 :  المتغیرات التالیةفيالفروق بینهما 

 
  : الزمنيالعمر - 1

توسطات األعمار الزمنیة لكل من المجموعتین تم حساب داللة الفروق بین م
  : )1( جدول فيكما هو موضح " مان وتنى"التجریبیة والضابطة باستخدام اختبار 

 وداللتها اإلحصائیة للفروق بین) Z(المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة ) 1 (جدول
  الزمني متغیر العمر فيالمجموعتین التجریبیة والضابطة 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة
  المعیاري

  قیمة
 "Z" 

مستوى 
 الداللة

  14.85 131. 60   5 التجریبیة

  
العمر 

  منيالز
 18.61 139.40 5 الضابطة 

 د.غ 0.631-

 المجموعتین أعمار للفروق بین متوسطي )Z(أن قیمة ) 1 (یتضح من جدول
 تحقق التكافؤ بین المجموعتین  وهو ما یشیر إلىًدالة إحصائیا؛ غیر التجریبیة والضابطة

  .في العمر الزمني
 :  مستوى الذكاء- 2

 بین متوسطات درجات الذكاء لكل من المجموعتین الفروقتم حساب داللة 
  : )2( جدول فيكما هو موضح " مان وتنى"التجریبیة والضابطة باستخدام اختبار 
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لتها اإلحصائیة للفروق بین ودال) Z(المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة ) 2 (جدول
   متغیر مستوى الذكاءفيالمجموعتین التجریبیة والضابطة 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة
  المعیاري

  قیمة
 "Z" 

مستوى 
 الداللة

 الذكاء    4.33  58.4  5  التجریبیة

 2.58 60.80  5 الضابطة
  د.غ 0.973-

متوسطي درجات المجموعتین  للفروق بین Z)(أن قیمة ) 2 (یتضح من جدول
وهو ما یشیر إلى تحقق التكافؤ بین المجموعتین ًدالة إحصائیا؛  غیر التجریبیة والضابطة

  .في متغیر الذكاء
  :  مفهوم الذات- 3

تم حساب داللة الفروق بین متوسطي درجات كل من المجموعتین الضابطة 
 فيكما هو موضح "  وتنيمان"والتجریبیة على مقیاس مفهوم الذات باستخدام اختبار 

  : )3(جدول 
وداللتها اإلحصائیة للفروق بین  "z" المعیاریة وقیمة واالنحرافاتالمتوسطات ) 3(جدول 

  المجموعتین التجریبیة والضابطة في متغیر مفهوم الذات متوسطي
  ممقیاس مفهو

االنحراف   المتوسط  العدد  المجموعة الذات
  المعیاري

متوسط 
  الرتب

 قیمة
 "Z"  

وى مست
 الداللة

  6.00  0.44  5.20  5  الضابطة  المكون
  5.00  0.00  5.00  5 التجریبیة  الجسمي

  د.غ 1.000-

  5.40  0.89  10.40  5  الضابطة المكون
  5.60  2.23  11.00  5 التجریبیة  الشخصي

  د.غ  0.149-

المكون النفس   5.50  0.89  18.40  5  الضابطة
  5.50  0.89  18.40  5 التجریبیة اجتماعي

  د.غ  0.000

  5.60  2.16  15.20  5  الضابطة المكون
  5.40  1.30  14.80  5 التجریبیة  االبتكاري

  د.غ  0.118-

  5.60  2.16  49.20  5  الضابطة
 الدرجة الكلیة

  5.40  2.58  49.20  5 التجریبیة
  د.غ  0.108-
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 المجمـوعتین  درجـاتللفـروق بـین متوسـطي" Z"أن قیمـة ) 3(یتضح من جدول 
وهو ما یشیر إلى تحقیق التكافؤ بین المجموعتین ًدالة إحصائیا؛ غیر  جریبیةوالت الضابطة

  .في متغیر مفهوم الذات
  : أدوات الدراسة

  إعداد الباحث :مقیاس مفهوم الذات) أ(
ومن ثم  ،ًتهدف الدراسة إلى تحسین مفهوم الذات لدى األطفال المحرومین أسریا

ًوبنـاء  ،هـوم الـذات لـدى هـؤالء األطفـال وجـود مقیـاس للتعـرف علـى مفالـضروريكان مـن 
  .علیه قام الباحث بإعداد المقیاس

  : خطوات بناء المقیاس
  : كاآلتي مر المقیاس بمجموعة من المراحل حتى وصل إلى صورته النهائیة   
  مـن أطـر نظریـة تناولـت الـسیكولوجي التـراث فـي حـدود مـا تـوفر لـه فياطلع الباحث 

 . لمفهوم الذاتاإلجرائيید المفهوم وتحد ،وأبعاده ،مفهوم الذات
  حیث تم  ، تناولت مفهوم الذاتالتيقام الباحث بعمل مسح للدراسات العربیة واألجنبیة

مقیـاس  ،)1986(اإلطالع على مقیاس مفهوم الذات إعداد عادل عـز الـدین األشـول 
هیم  إعداد إبـراباألمانمقیاس الشعور  ،)2007(مفهوم الذات إعداد السید السنباطى 

 ).2007(الدخاخنى 
 ثـم قـام بـصیاغة عبـارات  ،وتحدیـد مكوناتـه ،قام الباحث بتحدید مصطلح مفهوم الذات

ثم قام بعرضه على ثالثة من أساتذة  ،المقیاس بأسلوب مبسط وسهل خال من التعقید
 صـورته فيوتكون المقیاس  ، المقیاسفيعلم النفس والصحة النفسیة إلبداء آرائهم 

متهـا مـن تفـق الـسادة المحكمـین علـى عـدم مالءحذف اثنا عشرة عبارة االنهائیة بعد 
والمكون  ،الشخصيوالمكون  ،الجسميالمكون  :عبارة موزعة على أربعة أبعاد) 48(

 ،نعــم(وتــم وضــع ثــالث اســتجابات لكــل عبــارة  ،والمكــون اإلبتكــارى ،اجتمــاعيالــنفس 
ـــا ـــن االســـتجابات الث ،)ال ،ًأحیان ـــت لكـــل اســـتجابة م ـــث تعطـــى وأعطی ـــا بحی ـــة وزن ًالث

درجـة ) ال(واالسـتجابة  ،درجتـین) ًأحیانـا(واالسـتجابة  ،ثـالث درجـات) نعـم(االستجابة 
 .واحدة

  ًطفـال مـن األطفـال المحـرومین أسـریا ) 68(تم تطبیق المقیـاس علـى مجموعـة بلغـت ً
ــا لألیتــام بهــدف التحقــق مــن الخــصائص الــسیكومتریة  ،ومــودعین بمؤســسة دار الهن

  . للمقیاس
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 العـامليحـساب التحلیـل ولحساب الخصائص السیكومتریة للمقیاس قام الباحـث ب
 : بعد التأكد من توافر جمیع شروط التحلیل العاملي كما یلي المقیاس تلمكونا
 بطریقة تحلیل المكونات الرئیـسیة لهـوتلینج للحـصول علـى العامليإجراء التحلیل  -

 .كبر من الواحد الصحیحأوامل العوامل المكونة للمقیاس بجذر كامن لهذه الع
 التوصـلتـم والذي یحدد عدد العوامل البارزة فـي التحلیـل  Scree Plotًبناء على  -

 21.035( : عوامل وكانت قیم الجذر الكامن للعوامل علـى التـوالي هـيأربعةإلى 
العوامــــل المــــستخرجة ) 4 (جــــدولویوضــــح ). 3.122 – 4.827 – 7.609 –

 .وتشبعاتها قبل التدویر
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س  التدویر المتعامد لمصفوفة مفردات مقیاقبلالعوامل المستخرجة وتشبعانها ) 4(جدول 
  مفهوم الذات

رقم 
  العبارة

العامل 
  األول

العامل 
  الثاني

العامل 
  الثالث

العامل 
  الرابع

رقم 
  العبارة

العامل 
  األول

العامل 
  الثاني

العامل 
  الثالث

العامل 
  الرابع

رقم 
  رةالعبا

  العامل 
  األول

العامل 
  الثاني

العامل 
  الثالث

العامل 
  الرابع

1    0.3130.3390.43417  0.721    0.37833  0.821        
2    0.484  0.60418  0.785      34  0.676        
3  0.4230.421  0.32519  0.7780.407    35  0.722        
4    0.527  0.63820  0.7650.473    36  0.783  0.327  0.346    
5  0.3600.683  0.48221  0.7960.426    37  0.783  0.327  0.346    
6    0.705  0.47422  0.8410.336    38  0.570  0.362  0.336    
7    0.7190.439  23  0.894      39  0.689  0.337  0.414    
8    0.7350.496  24  0.8580.340    40  0.689  0.337  0.414    
9    0.6850.506  25  0.909      41  0.719  0.399      
10    0.6830.477  26  0.909      42  0.742  0.418      
11    0.5550.531  27  0.8730.330    43  0.666  0.468    0.324  
12  0.4960.4650.4640.30428  0.8730.330    44  0.579  0.546      
13  0.5520.4160.3750.44429  0.8330.336    45  0.579  0.546      
14  0.7410.319  0.43330  0.7650.315    46  0.652  0.499  0.314    
15  0.726    0.44731  0.8020.308    47  0.560  0.544      
16  0.722    0.38932  0.774      48  0.506  0.564      
الجذر                     

  3.122  4.827  7.609  21.035  الكامن

        
  

        
  

%10.056%15.852%43.822  التباین
6.504%
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 لهــذه العوامــل الناتجــة فــي كــل بعــد تــم عمــل التــدویر ســیكولوجيإلعطــاء معنــى و -
واتبــع الباحــث  ،Kaiserل الفاریمــاكسالمتعامـد للعوامــل علــى الحاســوب بطریقــة 

ــار تــشبعات الفقــرات بالعوامــل والــذي یعتبــر التــشبعات التــي Kaiserمحــك   الختی
  .ر تشبعات دالةكث أ أو0.30تصل إلى 

 عوامـل كمـا هـو موضـح أربعة بعد التدویر إلى وجود العامليتشیر نتیجة التحلیل  -
 : )5( بالجدول
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العوامل المستخرجة وتشبعانها بعد التدویر المتعامد لمصفوفة مفردات مقیاس ) 5(جدول 
  هوم الذاتمف

رقم 
  العبارة

العامل 
  األول

العامل 
  يالثان

العامل 
  الثالث

العامل 
  الرابع

رقم 
  العبارة

العامل 
  األول

العامل 
  الثاني

العامل 
  الثالث

العامل 
  الرابع

رقم 
  العبارة

  العامل 
  األول

العامل 
  الثاني

العامل 
  الثالث

العامل 
  الرابع

1        0.54817  0.617      33  0.696        
2        0.79518  0.740      34  0.544        
3        0.54719  0.897      35    0.690      
4        0.84420  0.921      36    0.834      
5        0.79821  0.914      37    0.834      
6        0.78922  0.881      38    0.728      
7      0.670  23  0.871      39    0.818      
8      0.719  24  0.873      40    0.818      
9      0.804  25  0.870      41    0.823      

10      0.761  26  0.870      42    0.879      
11      0.828  27  0.873      43    0.860      
12      0.826  28  0.873      44    0.842      
13      0.805  29  0.847      45    0.842      
14      0.682  30  0.743      46    0.860      

15      0.652  31  0.766      47    0.771      

16      0.614  32  0.696      48    0.742      

الجذر                     
  6.680  10.989  14.378  الكامن

4.547  

%9.472%13.916%22.893%29.953  التباین                    
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   :یتضح ما یلي بعد التدویر) 5(رقم  العامليبالنظر إلى جدول التحلیل و
-22-21-20-19-18-17(عبـارة هـي ) 18( علیـه أن العامل األول قد تشبع -

كان الجـذر الكـامن و ،)23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34
قدرة وتكشف مضامین هذه العبارات عن  ، %)29.953 ( بنسبة تباین)14.378(

وبالتالي یمكن تسمیة هذا  ،الطفل على التفكیر واالبتكار والدافع لإلنجاز والطموح
   ."المكون االبتكاري"العامل 

-40-39-38-37-36-5(عبـارة هـي ) 14( علیـه أن العامل الثـاني قـد تـشبع -
 بنــسبة )10.989(كــان الجــذر الكــامن و) 41-42-43-44-45-46-47-48

 مـشاعر الطفـل ورغباتـه  وتكشف مضامین هذه العبارات عـن%)22.893 (تباین
المكنونــة واتجاهاتــه نحــو نفــسه واآلخــرین وعالقتــه مــع مــن حولــه داخــل وخــارج 

  ."المكون النفس اجتماعي" هذا العامل وبالتالي یمكن تسمیة ،المؤسسة
ــارات هــي ) 10( علیــه ن العامــل الثالــث قــد تــشبعأ - -12-11-10-9-8-7(عب

ــاین)6.680(كــان الجــذر الكــامن و) 13-14-15-16  ،%)13.916 ( بنــسبة تب
ــارات عــن ــى الــصورة وتكــشف مــضامین هــذه العب ــي توجــه الطفــل للتعــرف عل  الت

وبالتــالي یمكــن تــسمیة هــذا العامــل  ،یكونهــا نحــو شخــصیته وســماته الشخــصیة
 ."المكون الشخصي"

ــشبعالرابــعن العامــل أ - ــارات وهــي ) 6( علیــه  قــد ت ــان و) 6-5-4-3-2-1(عب ك
وتكـــشف مـــضامین هـــذه  ،%)9.472 ( بنـــسبة تبـــاین)4.547(الجـــذر الكـــامن 

وبالتـالي  ، علیهـاهـي التـي مفهوم الطفل عن جسمه وشكله وهیئتـه العبارات عن
  ."المكون الجسمي"العامل یمكن تسمیة هذا 

األبعــاد وعــدد ) 6(ویوضــح الجــدول  ،عبــارة) 48(ً وبــذلك أصــبح المقیــاس مكونــا مــن     
   :عبارات كل بعد بعد إجراء التحلیل العاملي

  التحلیل العاملي إجراء  بعد مفهوم الذات لمقیاس بعاد وعدد عبارات كل بعداأل) 6(جدول 
عدد   األبعاد  م

   بعدخاصة بكلبارات الأرقام الع  العبارات

  6- 5-4- 3-2- 1  6  المكون الجسمي  1
  16-15- 14-13-12-11-10- 9-8- 7  10  المكون الشخصي  2

المكون النفس   3
-25-24- 23-22-21-20-19- 18-17  14  اجتماعي

26-27 -28-29-30-31-32 -33-34  

-43-42- 41-40-39-38-37- 36-35  18  المكون االبتكاري  4
44-45 -46-47-48  
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ــداخلي االتــساقباحــث بحــساب كمــا قــام ال وذلــك عــن طریــق حــساب  للمقیــاس ال
ــارة والبعــد الــذي تنتمــي إلیــهالتمعــام ــین درجــة كــل عب ــاط ب یوضــح ) 7(والجــدول  ، االرتب

  : عبارة والبعد الذي تنتمي إلیهكل معامالت االرتباط بین 
تمي إلیه  كل عبارة والدرجة الكلیة للبعد الذي تنةمعامالت االرتباط بین درج) 7(جدول 

  لمقیاس مفهوم الذات
  البعد
   األول

معامل 
  االرتباط

البعد 
  الثاني

معامل 
  االرتباط

البعد 
  الثالث

معامل 
  معامل االرتباطالبعد الرابع  االرتباط

1  0.598**   7  0.723**   17  0.677**   35  0.766**   

2  0.845**   8  0.750**   18  0.689**   36  0.902**   

3  0.738**   9  0.838**   19  0.876**   37  0.902**   

4  0.882**   10  0.797**   20  0.884**   38  0.755**   

5  0.886**   11  0.828**   21  0.901**   39  0.869**   

6  0.856**   12  0.871**   22  0.912**   40  0.869**   

    13  0.827**   23  0.946**   41  0.887**   

    14  0.780**   24  0.928**   42  0.928**   

    15  0.745**   25  0.955**   43  0.879**   

    16  0.717**   26  0.955**   44  0.843**   

        27  0.942**   45  0.843**   

        28  0.942**   46  0.891**   

        29  0.909**   47  0.795**   

        30  0.832**   48  0.756**   

        31  0.862**       

        32  0.796**       

        33  0.817**       

        34  0.666* *      
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 ،0.598(بین  یتضح من الجدول السابق أن قیم معامالت االرتباط تراوحت ما
  .مما یشیر إلى صدق المقیاس  ،ًدالة إحصائیا هذه القیم وجمیع) 0.955

 معامالت االرتباط بین كل  االتساق الداخلي للمقیاس من خاللتم حسابكما 
یوضح معامالت االرتباط ) 8(لجدولوا ، للمقیاسالمقیاس والدرجة الكلیة عبارة من عبارات

  . للمقیاسوالدرجة الكلیة  كل عبارةبین
   والدرجة الكلیة لمقیاس مفهوم الذاتكل عبارةمعامالت االرتباط بین ) 8(جدول 

  الدرجة   العبارة
  الدرجة   العبارة  الدرجة الكلیة  العبارة  الكلیة

  الدرجة  العبارة  الكلیة
   الكلیة

1  0.146   13  0.627**   25  0.878**   37  0.721**   
2  0.332**   14  0.778**   26  0.878**   38  0.506**   
3  0.510**   15  0.756**   27  0.831**   39  0.634**   
4  0.392**   16  0.759**   28  0.831**   40  0.634**   
5  0.517**   17  0.740**   29  0.788**   41  0.650**   
6  0.430**   18  0.792**   30  0.710**   42  0.680 **  
7  0.353**   19  0.755**   31  0.750**   43  0.595**   
8  0.282*   20  0.731**   32  0.717**   44  0.497**   
9  0.358**   21  0.766**   33  0.775**   45  0.497**   

10  0.344**   22  0.826**   34  0.637**   46  0.579**   
11  0.408**   23  0.890**   35  0.683**   47  0.472**   
12  0.601**   24  0.824**   36  0.721**   48  0.413**   

 ، 0.146( بین  أن قیم معامالت االرتباط تراوحت ما)8(یتضح من الجدول 
والتابعة لبعد المكون ) 1(ماعدا العبارة رقم  ،ًدالة إحصائیا هذه القیم  جمیعوأن) 0.890

) 47(ًنا من وأصبح المقیاس مكو ،وبالتالي تم حذفها ً،الجسمي فكانت غیر دالة إحصائیا
  .االتساق الداخلي للمقیاسصدق  وبذلك تم التحقق منعبارة 

  معامالت االرتباط بین االتساق الداخلي للمقیاس من خاللكذلك تم حساب
األبعاد الفرعیة یوضح معامالت االرتباط بین ) 9(والجدول  ،األبعاد الفرعیة والدرجة الكلیة

  .والدرجة الكلیة للمقیاس
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  والدرجة الكلیة لمقیاس مفهوم الذاتالفرعیة الت االرتباط بین األبعاد معام) 9(جدول
  الدرجة الكلیة  األبعاد  م
  **0.487  المكون الجسمي  1
  **0.664  المكون الشخصي  2
  **0.906  المكون النفس اجتماعي  3
  **0.700  المكون االبتكاري  4

) 0.906 ،0.487 (یتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط تراوحـت بـین
  .االتساق الداخلي للمقیاسصدق وبذلك تم التحقق من  ،ًدالة إحصائیاوجمیعها قیم 

والجـدول  ،معامل ألفا لكرونبـاخ كما قام الباحث بحساب ثبات المقیاس باستخدام
  : یوضح معامالت الثبات لكل بعد من أبعاد المقیاس والدرجة الكلیة) 10(

  والدرجة الكلیة لمقیاس مفهوم الذاتالفرعیة عاد معامالت الثبات لألب) 10(جدول
  معامل الثبات  البعد  م

  0.908  المكون الجسمي  1

  0.931  المكون الشخصي  2

  0.980  المكون النفس اجتماعي  3

  0.969  المكون االبتكاري  4

  0.967  الدرجة الكلیة  
لمقیـاس یتضح من الجدول السابق أن معـامالت الثبـات لألبعـاد والدرجـة الكلیـة ل

ًوجمیعها معامالت دالة إحـصائیا ممـا یـشیر إلـى ثبـات  ،) 0.980 – 0.931(تراوحت بین 
  .المقیاس وصالحیة استخدامه

 فـي أصـبح المقیـاس مفهـوم الـذاتبعد حساب الخـصائص الـسیكومتریة لمقیـاس 
 ، األبعــــاد الفرعیــــة للمقیــــاسعبــــارة موزعــــة علــــى) 47(صــــورته النهائیــــة یتكــــون مــــن 

  : یوضح توزیع العبارات على تلك األبعاد) 11(لوالجدو
   أبعاد مقیاس مفهوم الذات واألرقام الخاصة بكل بعد والمجموع الكلى للعبارات)11(جدول 
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  عددال  العبارات  األبعاد  م

  5  5-4-3-2-1  المكون الجسمي  1

  10  15-14-13-12-11-10-9-8-7-6  المكون الشخصي  2

 المكون النفس  3
  اجتماعي

16-17-18-19-20-21-22 -23-24-
25-26-27-28-29-30-31 -32-33  18  

-42-41- 40-39-38-37-36-35-34  المكون االبتكاري  4
43-44-45-46-47  14  

  47  اإلجمالي    

 إعداد أحمد زكى صالح :اختبار الذكاء المصور) ب( 
 العقلیة العامة لألطفال من سن  قیاس القدرةفيیستخدم اختبار الذكاء المصور 

وذلك من خالل القدرة على إدراك التشابه واالختالف بین الموضوعات  ، سنة18 :8
 ألي حیث ال یخضع الجمعي اللفظيهذا االختبار من النوع غیر یعتبر حیث  ،واألشیاء

 یقوم علیها بناء االختبار على التيإذ تقوم الفكرة الرئیسة  ، اللغةفيعامل لغوى أو مهارة 
 كل سطر ثم یحدد عالقة فيى األشكال الموجودة وذلك بنظر الطفل إل ،فكرة التصنیف

  . األشكالباقيالتشابه بینها ویستخرج الشكل المختلف عن 
   :وصف االختبار

كل مجموعة تتكون من خمس  ، مجموعة من الصور60یتكون االختبار من 
ویطلب من  ، األشكالباقيصور أو أشكال أربعة منها متشابهة وشكل واحد مختلف عن 

 مدة ال تتجاوز عشرة فيث عن الشكل المختلف بین أشكال كل مجموعة الطفل البح
ویتمیز هذا االختبار بسهولة تطبیقه واحتوائه على صور وأشكال من واقع البیئة  ،دقائق

ً مما یجعله صالحا للتطبیق على مجموعات لفظيالمصریة باإلضافة إلى كونه اختبار غیر 
 مرحلة زمنیة كبیرة حیث فيا أنه یمتاز بأنه یمتد كم في، المستوى الثقافيكبیرة ومتنوعة 

  . سنة18 : 8یصلح للتطبیق على األطفال من سن 
  
  

  : طریقة التصحیح
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 .یصحح االختبار وفق المفتاح الخاص -
 .یحسب الصواب بدرجة وال یحسب الخطأ أو المتروك -
 . الصحیحةاإلجاباتتجمع  -
 . للطفلالزمنيیحسب العمر  -
 العمود المناسب في حصلها الطفل التية للدرجة الخام تحدد نسبة الذكاء المقابل -

 ).6-1975: 5، أحمد زكى صالح (الزمنيلعمره 
 : اإلرشاديالبرنامج ) ج(
 : مفهوم البرنامج) أ(

ــنفس والبــاحثین اإلرشــادي تعــددت تعریفــات البرنــامج   هــذا فــي مــن قبــل علمــاء ال
تتــضمن مجموعــة مــن بأنــه خطــة ) 155:  2004(حیــث تعرفــه حنــان مــرزوق  ،المجــال

  .  تتصف بالمرونةالتياألنشطة التربویة المتكاملة والمتنوعة 
 یتبعـه الـذيعلى أنه التكتیك الدقیق المحـدد ) 32 : 1983(وتعرفه سعدیة بهادر 

ً لمدة زمنیة محددة ووفقا لتخطـیط وتنظـیم التربوي الموقف ٕواثراء ٕواعدادالمرشد من تهیئة 
  . المنشود ویعود على الطفل بالنمو المرغوب فیههادف محدد یظهر فیه التكامل 

 فيوبرنامج الدراسة الحالیة هو عبارة عن مجموعة من األنشطة یقوم بها األطفال 
 فیمــا یتفــق مــع میـــولهم ٕوامكانــاتهمتفاعــل وتعــاون ممــا یعمــل علــى توظیـــف عالقــاتهم 

 ،ة الـود المتبادلـة جو یسوده األمـن والطمأنینـة وعالقـفيوحاجاتهم وقدراتهم واستعداداتهم 
 والمباشــر الجمــاعي اإلرشــاد علــى أســلوب الحــالي البرنــامج فــيوســوف یعتمــد الباحــث 

  .لألطفال
  :أهداف البرنامج) ب(

 یجب مراعاتها عند التخطیط لبناء برنـامج التيیعد تحدید األهداف أولى الخطوات  
تحدیــد أســالیب و ، ضـوئها اختیــار محتــوى البرنــامجفــي یــتم الــذي األســاس فهــي ،إرشـادي

 إطـار فـيكما أنهـا توجـه المرشـد وتـساعد علـى اختیـار الخبـرات المناسـبة  ،وطرق تقییمه
  : اآلتيوقد تم تحدید هذه األهداف في  ،العملیة اإلرشادیة

 ، تحـسین مفهـوم الـذات الشخـصیةفـي الحـاليیتحدد الهـدف العـام للبرنـامج  :الهدف العام
الذات االبتكاریة الخاصة بالطموح والدفاعیة لإلنجاز و ،والذات النفس اجتماعیة ،والجسمیة

وذلـك مـن  ،اإلیوائیـةلدى األطفال المحرومین من الرعایة الوالدیة والمـودعین بالمؤسـسات 
ــف قــدراتهم  ــالنفس والــسلوك واســتعداداتهمخــالل توظی ــساب الثقــة ب ــى اكت  لمــساعدتهم عل

  .النفسيًالمقبول اجتماعیا وتحقیق توافقهم 
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 حصول أفراد المجموعة التجریبیة على درجات مرتفعة على فيویتمثل  :رائياإلجالهدف 
  .مقیاس مفهوم الذات

  : ویتحقق ذلك من خالل مجموعة من األهداف الفرعیة اآلتیة
 .اإلیجابيتعدیل السلوك الغیر مرغوب فیه وتنمیة السلوك  -
   .بناء وتنمیة الثقة بالنفس -
 اإلیجـابين خـالل تعلیمـه أسـالیب التعامـل تدعیم الذات االجتماعیة عند الطفل مـ -

 .مع المواقف الحیاتیة المختلفة والتعاون مع اآلخرین ومساعدتهم
 . إثبات الذات واحترامها وتقدیرها بالطرق السویة -
 .  النفس وضبط النزعاتفيمساعدة األطفال على التحكم  -
 المرغـوب مساعدة األطفال على التعبیر الصادق عن االنفعـاالت بـالطرق الـسویة -

 . فیها
 . مساعدة األطفال على التكیف مع الذات الجسمیة بشتى صورها المختلفة -
 .  یعیشون فیهاالتيمساعدة األطفال على التكیف مع البیئة  -

  : أهمیة البرنامج) ج(
  : اآلتي في المقترح اإلرشادي تتضح أهمیة البرنامج 

 . ولة المتأخرةاالهتمام بمرحلة من أهم مراحل النمو وهى مرحلة الطف -
تطبیق البرنامج على فئة هامة من فئات المجتمـع وهـم األطفـال المحـرومین مـن  -

 .  أطفال حرموا من األمن واالستقرار األسرىباعتبارهمالرعایة الوالدیة 
 مــن أفــضل الطــرق وذلــك مــا أكــدت علیــه باعتبــاره العــالج فــي اإلرشــاداســتخدام  -

  .العدید من الدراسات واألبحاث المختلفة
  : محتوى البرنامج) د(

 ،سـس حرص الباحث عند إعداد محتوى البرنـامج علـى مراعـاة مجموعـة مـن األ
 : منها

مناسبة إجراءات البرنامج لخصائص ونوعیة أفـراد العینـة مـن حیـث األهـداف   -
  . المقدمة والتقویمنشطةواالستراتیجیات واأل والمحتوى

واألنـشطة  ، بهـااإلرشـاديى والمحتـو ،رتبـاط الوثیـق بـین أهـداف الجلـساتاال  -
 .ووسائل التقویم؛ وذلك لتحقیق األهداف المرجوة ،المستخدمة

 .ًحرومین أسریا ومهام البرنامج المقدم لألطفال المنشطةالتنظیم الجید أل  -
 فـي تـسهم التـي جلسات البرنامج علـى بعـض االسـتراتیجیات والمهـام اعتماد  -

 . لدیهمفهوم الذاتتنمیة م
 .فهوم الذاتلبرنامج خبرات تنمى وتحسن من من محتوى ایتضم  -
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ــي الموضــوعات والمهــام المقدمــة  تنویــع -  اهتمــام الســتثارة الجلــسات؛ وذلــك ف
  . األطفال وجذب انتباههم نحو األنشطة والمهام المقدمة

  : أسس إعداد البرنامج
  : یلي من خالل ما الحاليتم إعداد البرنامج 

 .  تناولت برامج إرشادیة بصفة عامةالتياإلطالع على بعض الدراسات والبحوث  -

 تناولـت بـرامج لألطفـال المحـرومین التـياالطالع على بعـض الدراسـات والبحـوث  -
 .ًأسریا

 . تناولت مفهوم الذات عند األطفالالتياالطالع على بعض الدراسات والبحوث  -
 .التعرف على خصائص مرحلة الطفولة واألنشطة المناسبة لها -

   : جلسات البرنامج
 جلـسة ثمانیـة عـشرة خاللهـا تعقـد ،ً أسابیع تقریبـاستةتم توزیع البرنامج على 

 ،فتتاحیــة والختامیــةمــشتملة علــى الجلــستین اال ،ًأســبوعیا جلــسات ثــالثبواقــع  ،إرشــادیة
 الفتـــرة مــــن فــــيوتـــم تنفیــــذ البرنـــامج  ،ً تقریبــــاخمــــسون دقیقـــة كــــل جلـــسة تســـتغرقاو

دیــد عــدد الجلــسات والــزمن المحــدد لكــل وقــد تــم تح. م11/5/2017م إلــى 13/3/2017
ً الجلـسات؛ بنـاء علـى الدراسـات واألبحـاث الـسابقة وعلـى فـيجلسة واألنشطة المـستخدمة 

 .توجیهات بعض المشرفین بالمؤسسة
   : البرنامجدوات تقویمأ

وبعـد  ،یهدف التقویم إلى الوقـوف علـى تقـدم األطفـال المـشاركین أثنـاء الجلـسات
  : تیة التقویم األدوات اآلفي الباحث استخدمو ،ًانتهاء البرنامج كلیةوبعد  ،نهایة كل جلسة

 لإلجابــة عنهــا طفــال علــى األمــن خــالل تقــدیم أســئلة :تقیــیم أهــداف الجلــسة -
  .للتثبت من مدى تحقق أهداف الجلسة

ومعرفــة مــدى  ،لتطبیــق مـا تــم تناولــه مـن مهــام داخــل الجلـسة :منزلــيواجـب  -
 .الفعلي الواقع فيالجلسات تطبیق المهام المطروحة أثناء 

جمــوعتین علـى الممفهـوم الـذات عـن طریـق تطبیــق مقیـاس  :القیـاس البعـدى -
 . للتحقق من فاعلیتهًبعد انتهاء البرنامج كلیة ،التجریبیة والضابطة

ــذات عــن طریــق تطبیــق مقیــاس  :القیــاس التتبعــى -  ةعلــى المجموعــمفهــوم ال
س البعـدى للتعـرف علـى مـدى ً تقریبـا مـن القیـاینبعـد مـرور شـهر ،ةالتجریبی

 .استمراریة تأثیر البرنامج
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  :  البرنامجفيالفنیات المستخدمة 
ــامج  ــة علــى مجموعــة مــن فــي المــستخدم اإلرشــادياعتمــد البرن  الدراســة الحالی

ومن أهم  ، لخدمة أهداف البرنامجتكاملي الجلسات بشكل في تم استخدامها والتي ،الفنیات
  : هذه الفنیات

 .قشةالحوار والمنا -

 .فيإعادة البناء المعر -

 .التعزیز والتدعیم والحث -

  .لعب الدور والسیكودراما -
 .التغذیة الراجعة والواجبات -

   :أنشطة البرنامج
 یقــوم بهــا التــياعتمــد محتــوى البرنــامج علــى مجموعــة مــن األنــشطة المختلفــة 

 بمـا وتحاول تعدیل مفهومـه عـن ذاتـه ، تساعده على فهم ذاته بشكل صحیحوالتي ،الطفل
یتناسب مع الظروف المحیطة به ورأى اآلخرین فیه على أساس الموازنـة بـین نظـرة الفـرد 

 . لنفسه ونظرة اآلخرین له
   :القصصيالنشاط ) أ(

 والثقـة بــالنفس النفــسي إلـى مــساعدة الطفـل علــى النمـو القصــصيیهـدف النـشاط 
 خــالل اختیــار وذلــك مــن ، الشخــصیةفــيوتقــدیر الــذات وتعــدیل بعــض االتجاهــات الــسالبة 

مجموعة من القصص ذات أهداف معینـة وتتـضمن معلومـات ومهـارات ومبـادئ اجتماعیـة 
ومـن خـالل توضـیح أفكـار القـصة وأهـدافها عـن طریـق المناقـشة الجماعیـة مـع . ومعرفیـة

 مـن شخـصیات وأي ، رأیهـم فیهـا ومـدى االسـتفادة منهـإوابداء ،األطفال بعد انتهاء القصة
 یتمنـى أن یكـون التـي مـن الشخـصیات وأي ،نها قریبة من شخـصیتهالقصة یراها الطفل أ

كمـا أعطیـت الفرصـة لكـل طفـل .  من الشخصیات ال یود الطفل أن یكون مثلهـاوأي ،مثلها
 أن یختار قصة من وحى خیاله ویتحدث عنهـا والقیـام بتوضـیح أفكارهـا والغـرض منهـا في

ن الطفـل مـن القـدرة علـى االختیـار ومـن خـالل ذلـك یـتمك ،ولماذا اختار هذه القصة بالذات
  .الصحیح وزیادة الثقة بالنفس والشعور باألهمیة واالنجاز

   :الفنيالنشاط ) ب(
 إلــى مــساعدة األطفــال علــى التعبیــر عــن هوایــاتهم واكتــشاف الفنــيیهــدف النــشاط 

باإلضـافة  ، لـدیهمالفنـيمواهبهم وقدراتهم الفنیة ومساعدتهم على تنمیة قـدراتهم والتـذوق 
ًلى أن األنشطة الفنیة بمختلف أنواعها تجذب انتبـاه الطفـل وتجعلـه یـستغرق وقتـا طـویال إ ً

 جـو یــسوده فـي أدائهـا وتـساعده علـى تكـوین عالقـات اجتماعیــة مقبولـة مـع اآلخـرین فـي
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 یـساعد الطفـل علـى الفنـيهـذا إلـى جانـب أن النـشاط  ،النفـسياألمان والطمأنینة والـسالم 
 یـساعد الطفـل علـى الفنـيباإلضافة إلى أن النـشاط  ،غبات والمیولٕتأكید الذات واشباع الر

ــه مــن خــالل العمــل المكبوتــة المــشاعر إســقاط ــذي الفنــي بداخل ــهال ــى  ، یقــوم ب ویعمــل عل
 الالشـعوري الوجـدانيویساعد الطفل علـى عملیـة التفریـغ  ،اكتشاف ما بداخله من مشاعر

وذلـك مـن خـالل الرسـم والتلـوین  ،م ال یریـد اإلفـصاح عنهـا عـن طریـق الكـالالتـيلألشیاء 
كما أن الطفل عندما یقوم بأداء عمل معـین یلقـى .  تكوین األشكالفيواستخدام الصلصال 

علیه استحسان اآلخرین یشعر بالسعادة والفخر والثقة بالنفس وأنه شخص ذو فائدة وأنـه 
  .مقبول من اآلخرین وتزید لدیه الدافعیة لإلنجاز

   :المسرحيالنشاط ) ج( 
من خـالل مـا  ، إلى إثارة عقول األطفال وتوسیع مداركهمالمسرحيیهدف النشاط 

ــى بــث  ،یقدمــه لهــم مــن تجــارب حیاتیــة ومعلومــات عامــة ــادئباإلضــافة إل  الــصحیة المب
ً عادة ما یرفضها الطفل إذا قدمت له على شكل نصیحة أو تعلیمات مرتبطة والتيوالخلقیة 

ً إلـى جعـل الطفـل مـشاركا المـسرحيكمـا یـؤدى النـشاط  ،بالعملیة التعلیمیة داخـل المدرسـة
وزیـادة  ،وتنمیـة لغتـه وتزویـده بمـصطلحات وعبـارات جدیـدة ، العملیة التعلیمیـةفيًایجابیا 

ــة  ــل ومنحــه الثق ــرات الطف ــيخب ــاره ومــشاعره ، نفــسهف ــر عــن أفك ــى التعبی  ،ومــساعدته عل
  .  وتكوین الصداقاتاالجتماعيوتشجیعه على التفاعل 

  : الریاضيلنشاط ا) د(
یهــدف هــذا النــشاط إلــى بــث روح التعــاون بــین األطفــال وتفریــغ الــشحنات والطاقــة 

مـن خـالل ألعـاب ریاضـیة متنوعـة سـواء ألعـاب جماعیـة أو فردیـة  ،المكبوتة داخـل الطفـل
 یــتعلم مــن خاللهـا التعامــل مــع اآلخـرین وتقبــل الهزیمــة وتكـوین عالقــات اجتماعیــة والتـي

  . محبة والتقبل مما یساعده على النجاحیسودها الدفء وال
   :االجتماعيالنشاط ) ه(

 حفـالت الـسمر والحفـالت الخاصـة بالمناسـبات مثـل فـيیهدف هذا النشاط المتمثل 
 األنـشطة ومـشروعات الخدمـة العامـة إلـى زیـادة فـيأعیاد المیالد وتكریم الطالب الفائزین 

ــال داخــل ااالجتمــاعيالتفاعــل  ــاون بــین األطف ــادة اإلحــساس  والتع لمؤســسة وخارجهــا وزی
  .  مشكالته ومساعدته على حلهافيباآلخر ومشاركته 

   : اآلتیةلالعتبارات وذلك الجماعيكما اعتمد البرنامج على أسلوب اإلرشاد    
  ــر مــن أفــضل األســالیب  عــالج كثیــر مــن المــشكالت الــسلوكیة فــي اإلرشــادیةیعتب

 التـشجیع مـن خـالل الحـوار اإلرشـادیةحیـث یجـد الطفـل خـالل الجلـسة  ،واالنفعالیة
 اإلرشـادالمتبادل ویستطیع أن یناقش مشكالته بسهولة وصراحة فالطفل مـن خـالل 

 .  یتأثر بمن حولهالجماعي
  یتیح الفرصة للطفل بأن یفهـم أبعـاد مـشكلته وینمـى لدیـه القـدرة علـى حلهـا والثقـة

 .  القیام بحلها دون تردد وزیادة تقبله لذاتهفيبالنفس 
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  هناك آخرون یعانون  ٕ یعانى من المشكالت وانماالذيیشعر الطفل بأنه لیس وحده
 .نفس المشكلة

 مرشد یعمل على ربط مشكالته بالواقعفي المتمثل یمد الطفل بالنموذج اإلیجابي  . 
 یساعد الطفل على االستبصار بالذات . 
  بـین جتمـاعياالیساعد الطفل على تقبـل آراء اآلخـرین ویعمـل علـى زیـادة التفاعـل 

 .األطفال
 یقلل االنطواء واالنسحابیة ویساعد على المرونة والتفاعل. 
 یساعد الطفل على إثبات ذاته بین اآلخرین. 
  خطتـه لتحقیـق أهـداف فـيكمـا أن هنـاك مجموعـة مـن االعتبـارات وضـعها الباحـث 

   :البرنامج أهمها
 طفال بالمللتوضیح فكرة البرنامج والغرض منه بحیث ال تكون غامضة تصیب األ . 

  البرنامجفيمراعاة الفروق الفردیة بین األطفال المشاركین  . 
  النشاط كل بما یناسب قدراته واستعدادهفي جمیع األطفال إشراكالحرص على .  
  ًالحرص علـى تجهیـز مكـان مزاولـة النـشاط وأن یكـون مـزودا بـاألدوات الالزمـة مـع

 . األطفال متناول جمیع فيالحرص أن تكون هذه األدوات 
  البرنــامج مرغوبــة مــن قبــل األطفــال فــيالحــرص علــى أن تكــون األنــشطة المقدمــة 

 . العقليوتناسب المرحلة العمریة والمستوى 
  یؤدیه سواء بمفرده أو داخل الذي الطفل بأهمیة وقیمة النشاط إشعارالحرص على ً

 . الجماعة حسب طبیعة العمل والنشاط
  علـى األنـشطة الـصحیحة وعـدم انتقـاد األنـشطة أةوالمكافـاستخدام أسلوب التعزیـز 

 . والعمل على مساعدة الطفل لتطویر أدائه الخاطئة
  المدفونــة مــع مــساعدته علــى أن ٕوامكاناتــهالحــرص علــى اكتــشاف مواهــب الطفــل 

 .  الضرورةإال عندیكتشف نفسه بنفسه ودون التدخل 
  لى تدعیمها شخصیة الطفل والعمل عفيالتركیز على الجوانب االیجابیة . 
 ألداء النــشاط بحیــث تتــاح لكــل طفــل الفرصــة لالســتفادة مــن فيتــوفیر الوقــت الكــا 

 .النشاط
  مساعدة الطفل على اختیار الحلول البدیلة بنفسه لحل مـشكلته وعـدم التوقـف عنـد

 .حل واحد
  التعلیم وهو أسلوب التلقین فقد أثبتت الدراسـات أن في التقلیديالبعد عن األسلوب 

 إشـــباع فـــي تعـــدیل الـــسلوكیات وفـــيلتلقـــین عـــدیم الجـــدوى مـــع األطفـــال أســلوب ا
 . الرغبات

  بین األطفال أثناء البرنامجاالجتماعيالعمل على زیادة التعاون والتفاعل  . 
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  األطفــال وتــشبع احتیاجــاتهم إمكانــات تتوافــق مــع التــياختیـار األســالیب واألنــشطة 
 . ورغباتهم

  المكبوتــة مــشاعر الطفــل إخــراجًقــادرا علــى الحــرص علــى أن یكــون النــشاط المعــد 
 .  للمشاعر الداخلیة للطفلٕواسقاط وجدانيبحیث یعمل عملیة تفریغ 

  أدائها حتى ال تتكرر خبرات الفشلفي ینجح الطفل التياختیار األنشطة  . 
  حیــث أشــارت العدیــد مـــن الــذاتيمــساعدة الطفــل علــى اســتخدام أســلوب التعلــیم 

 .  التعلیمفيالدراسات على فاعلیته 
   :اإلرشاديمراحل البرنامج 

ــاء المعر) أ( ًوذلــك مــن خــالل مــساعدة األطفــال المحــرومین أســریا علــى اكتــساب  :فــيالبن
  : جوانب معرفیة جدیدة تتضمن

  . معارف خاصة بالمشاعر السلبیة وتحدیدها والحكم علیها-
  . معارف خاصة باستبدال المشاعر السلبیة بمشاعر إیجابیة-
  .اصة بأهمیة مواجهة المشاعر السلبیة معارف خ-
  . معارف خاصة بأسالیب المواجهة االیجابیة للمشاعر السلبیة-
ـــسلبیة  :المواجهـــة) ب( ـــارهم ومـــشاعرهم ال ـــال المحـــرومین أســـریا بأفك ـــم مواجهـــة األطف ًت

  .ًومساعدتهم على تغییر أسالیب تفكیرهم وتبنى مشاعر ایجابیة بدال من المشاعر السلبیة

وذلـك مــن خـالل تقـدیم بـدائل معرفیــة وسـلوكیة وانفعالیـة ایجابیــة  :المقترحـاتعـرض ) ج(
  .ًلألطفال المحرومین أسریا تساعدهم على تبنى أسالیب مواجهة ایجابیة للمشاعر السلبیة

ــتعلم ) د( ــذاتيال ــسلیم وكیفیــة  :ال ــى التفكیــر ال ــى التــدریب عل وذلــك بمــساعدة األطفــال عل
  .عر السلبیة واستبدالها بمشاعر ایجابیة للمشاالذاتي فيالتحلیل المعر

  : إجراءات الدراسة
  : ًقام الباحث بتنفیذ الدراسة وفقا للخطوات التالیة  

  ــصلة  ، للدراســةالنظــري إعــداد اإلطــار ــسابقة ذات ال ــى الدراســات ال واالطــالع عل
 .بموضوع الدراسة

 بناء مقیاس مفهوم الذات والتحقق من صدقه وثباته . 
 وفقــا لألســس النظریــة ونتــائج الدراســات الــسابقة وعرضــه علــى  بنــاء البرنــامج ً

 .واالستفادة من مالحظاتهم وتعلیقاتهم ،السادة المحكمین
  والتحقق من صدقها وثباتها ، أدوات الدراسةباقي اختیار. 
  وقـد بلـغ  ، سـبق ذكـرهالـذي الدراسـة علـى النحـو فـي اختیار األطفـال المـشاركین

ــال المــشاركین عــش ــالعــدد األطف ــى مجمــوعتین إحــداهما  ،رة أطف ــم تقــسیمهم إل ت
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واألخرى ضابطة تـشتمل علـى خمـسة أطفـال  ،تجریبیة تشتمل على خمسة أطفال
 .ًأیضا

  ــذ البرنــامج تــم  ،م11/5/2017م إلــى 13/3/2017 الفتــرة مــن فــي  الــذيتنفی
واستغرق تنفیـذ كـل  ،ًبواقع ثالث جلسات أسبوعیا ،تكون من ثمانیة عشرة جلسة

 مؤسسة دار الهنا لألیتام فيوقد تم تنفیذ الجلسات  ،ًین دقیقة تقریباجلسة خمس
 .بمصر القدیمة التابعة لجمعیة الطفولة المصریة السعیدة بمحافظة القاهرة

  بعد انتهاء البرنامج تم تطبیق القیاس البعدى عن طریق تطبیق مقیاس مفهـوم 
 .-على المجموعتین التجریبیة والضابطة-الذات 

 ر شـهرین مـن القیـاس البعـدى تـم تطبیـق القیـاس التتبعـى عـن طریــق  بعـد مـرو
 للتعـرف -علـى المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة-تطبیق مقیاس مفهوم الـذات 

 .على مدى استمراریة تأثیر البرنامج
  والوصول  ،ًوتحلیلها إحصائیا ، القیاسات السابقةفي تم تفریغ استجابات األطفال

 . والدراسات السابقةالنظري ضوء اإلطار فيیرها وتفس ،إلى نتائج الدراسة

   :المعالجات اإلحصائیة
   اآللـي للحاسـب اإلحصائيقام الباحث بإجراء المعالجات اإلحصائیة من خالل البرنامج     

  : إلجراء المعالجات التالیة ،)SPSSبرنامج (
 ــسیكومتریة ألدوات الدراســة مــن خــالل ــل العــاملى :حــساب الخــصائص ال  ،التحلی

  .ومعامل ألفا لكرونباخ ،ومعامالت االرتباط
  تم استخدام اختبار مـان وتنـى Mann -Whitney للتحقـق مـن داللـة الفـروق 

  . والبعدىالقبلي التطبیقین فيبین درجات أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة 

 ــار ویلكوكــسون ــین  Wilcoxonتــم اســتخدام اختب ــروق ب ــة الف  للتحقــق مــن دالل
  . تطبیقینفياد المجموعة الواحدة درجات أفر
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   :نتائج الدراسة وتفسیرها
  : نتائج الفرض األول :ًأوال

 رتب متوسطيتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین " ینص هذا الفرض على أنه 
 القبلي كل من القیاسین فيدرجات أفراد المجموعة التجریبیة على مقیاس مفهوم الذات 

  ".والبعدى لصالح القیاس البعدى
وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابیة 

وداللتها اإلحصائیة لدرجات أطفال ) Z( المعیاریة ومتوسط الرتب وقیمة واالنحرافات
وذلك  ، والبعدىالقبلي القیاسین فيالمجموعة التجریبیة على مقیاس مفهوم الذات 

 الالبارامترى الختبار اإلحصائيالختبار  وهو ا Wilcoxonباستخدام اختبار ویلكوكسون 
 ، رتب درجات مجموعتین مرتبطتینمتوسطيالبارامترى للتحقق من داللة الفروق بین " ت"

  . تم التوصل إلیهاالتيالنتائج ) 12(ویلخص جدول 
وداللتها اإلحصائیة للفروق بین متوسطي رتب درجات أفراد " z"قیمة ) 12(جدول

مقیاس مفهوم الذات واألبعاد الفرعیة المكونة له في كل من المجموعة التجریبیة على 
  القیاسین القبلي والبعدي

  
مقیاس مفهوم 

 الذات
االنحراف   المتوسط  القیاس

متوسط   العدد الرتب  المعیاري
  الرتب

 قیمة
 "Z"  

مستوى 
  الداللة

اإلشارات   0.00  5.00  قبلي
  0.00  0  السالبة

  المكون الجسمي
اإلشارات   2.73  13.00  بعدي

  3.00  5 الموجبة
-2.070  0.05  

اإلشارات   2.23  11.00  قبلي
  0.00  0  السالبة

المكون 
 الشخصي

اإلشارات   4.38  27.20  بعدي
  3.00  5 الموجبة

-2.032  0.05  

اإلشارات   0.89  18.40  قبلي
  0.00  0  السالبة

المكون النفس 
 اجتماعي

اإلشارات   6.65  49.60  بعدي
  3.00  5 الموجبة

-2.060  0.05  
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مقیاس مفهوم 

 الذات
االنحراف   المتوسط  القیاس

متوسط   العدد الرتب  المعیاري
  الرتب

 قیمة
 "Z"  

مستوى 
  الداللة

اإلشارات   1.30  14.80  قبلي
  0.00  0  السالبة

المكون االبتكاري
اإلشارات   1.73  41.00  بعدي

  3.00  5 الموجبة
-2.041  0.05  

اإلشارات   2.58  49.20  قبلي
  0.00  0  السالبة

 الدرجة الكلیة
اإلشارات   8.89  130.80  بعدي

  3.00  5 الموجبة
-2.032  0.05  

  : یليإلى ما ) 12(نها جدول  تضمالتيأشارت النتائج 
  وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات رتب درجات  :الجسميالمكون

ومتوسطات ) 0.00=ع ،5.00=م (القبلي القیاس فيأفراد المجموعة التجریبیة 
 Zحیث بلغت قیمة  ،)2.73= ع ،13.00= م( القیاس البعدى فيرتب درجاتهم 

 .0,05 عند مستوى ًوهى قیمة دالة إحصائیا) 2,070-(

  وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات رتب درجات  :الشخصيالمكون
ومتوسطات ) 2.23=ع ،11.00=م (القبلي القیاس فيأفراد المجموعة التجریبیة 

-  (Zحیث بلغت قیمة  ،)4.38=ع ،27.20=م( القیاس البعدى فيرتب درجاتهم 
 .0,05ى ًوهى قیمة دالة إحصائیا عند مستو) 2,032

  وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات رتب  :اجتماعيالمكون النفس
) 0.89= ع ،18.40= م (القبلي القیاس فيدرجات أفراد المجموعة التجریبیة 

حیث بلغت  ،)6.65= ع ،49.60= م( القیاس البعدى فيومتوسطات رتب درجاتهم 
 .0,05وى ًوهى قیمة دالة إحصائیا عند مست) Z) -2,060قیمة 

 وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات رتب درجات  :المكون االبتكارى
ومتوسطات ) 1.30= ع ،14.80= م (القبلي القیاس فيأفراد المجموعة التجریبیة 

 Zحیث بلغت قیمة  ،)1.73= ع ،41.00= م( القیاس البعدى فيرتب درجاتهم 
 .0,05ًوهى قیمة دالة إحصائیا عند مستوى ) 2,041-(
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 وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات رتب درجات أفراد  :الدرجة الكلیة
ومتوسطات رتب ) 2.58= ع ،49.20= م (القبلي القیاس فيالمجموعة التجریبیة 

- (Zحیث بلغت قیمة  ،)8.89= ع ،130.80= م( القیاس البعدى فيدرجاتهم 
 .0,05ًوهى قیمة دالة إحصائیا عند مستوى ) 2,032

 المتوسطات الحسابیة بین درجات أفراد في الفروق التالي البیانيویوضح الرسم     
  . والبعدىالقبلي القیاسین فيالمجموعة التجریبیة على مقیاس مفهوم الذات 

5
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القياس القبلي القياس البعدي

  : التاليویمكن تفسیر نتائج الفرض األول على النحو 
 متوسطي بین 0,05ًحصائیا عند مستوى تشیر النتائج إلى وجود فروق دالة إ

 رتب درجات ومتوسطيرتب درجات أفراد المجموعة التجریبیة قبل تطبیق البرنامج 
المكون "المجموعة نفسها بعد تطبیق البرنامج على مقیاس مفهوم الذات بأبعاده األربعة 

رجة والد" والمكون اإلبتكارى ،اجتماعيوالمكون النفس  ،الشخصيوالمكون  ،الجسمي
حیث ارتفعت الدرجة  ، والبعدى لصالح القیاس البعدىالقبلي القیاسین فيوذلك  ،الكلیة

 مما یؤكد القبلي القیاس في القیاس البعدى عنها فيالكلیة لمفهوم الذات وأبعاده األربعة 
 Marchal, et al(ة وتتفق هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه دراس ،صحة الفرض األول

 ,Choi؛ 2001؛ محمد ربیع الخمیسى Britibis, 2001؛ 1997  غبلایریوسف؛ 1996
 تحسین مفهوم الذات لدى في اإلرشاديمن فعالیة البرنامج ) 2008؛ زینب محمد 2006

ویرجع الباحث هذه  ،القبلي القیاس البعدى مقارنة بالقیاس فيأفراد المجموعة التجریبیة 
مما أدى إلى  ، والمعالجة اإلرشادیة المنظمة أحدثه التدخلالذي اإلیجابيالنتیجة إلى األثر 
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كما یرجع الباحث التحسن  ، مستوى مفهوم الذات لدى أفراد المجموعة التجریبیةفيتحسن 
 لمجموعة من اإلرشادي طرأ على أطفال المجموعة التجریبیة إلى مراعاة البرنامج الذي

 : منها ، االجتماعیة والنفسیة والتربویةوالمبادئاألسس 

 فكرة البرنامج والهدف الرئیس له وهو تحسین مفهوم الذاتوضوح .   
 مرونة البرنامج بحیث یتناسب مع طبیعة أفراد المجموعة التجریبیة . 

  البرنامجفيتنوع وتكامل األنشطة المقدمة  . 

 مراعاة الفروق الفردیة بین األطفال . 

  بنفسهسهولة األنشطة بحیث یستطیع الطفل النجاح فیها مما یدعم ثقته . 

  األنشطة كل بما یناسب قدراته واستعدادهفي جمیع األطفال إشراكالحرص على .  

  واألدوات باإلمكانیاتًالحرص على تجهیز مكان مزاولة النشاط وأن یكون مزودا 
 . الالزمة

  البرنامج مرغوبة من قبل األطفال فيالحرص على أن تكون األنشطة المقدمة 
 . يالعقلوتناسب سنهم ومستواهم 

 یؤدیه سواء بمفرده أو داخل الجماعةالذي الطفل بأهمیة وقیمة النشاط إشعار ً . 

  والعمل على مساعدة الطفل لتطویر أدائهوالمكافأة التعزیز أسلوباستخدام .  

  شخصیة الطفل والعمل على تدعیمهافيالتركیز على الجوانب االیجابیة  . 

 لكل طفل الفرصة لالستفادة من النشاط ألداء النشاط بحیث تتاحفيتوفیر الوقت الكا . 

  مساعدة الطفل على اختیار الحلول البدیلة بنفسه لحل مشكلته وعدم التوقف عند حل
 .واحد

  التعلم وهو أسلوب التلقین لعدم جدواهفي التقلیديالبعد عن األسلوب  . 

  نامج بین األطفال أثناء جلسات البراالجتماعيالعمل على زیادة التعاون والتفاعل . 

  األطفال وتشبع احتیاجاتهم إمكانات تتوافق مع التياختیار األسالیب واألنشطة 
 . ورغباتهم

  بحیث المكبوتة مشاعر الطفل إخراجًالحرص على أن یكون النشاط المعد قادرا على 
 . وجدانيیعمل عملیة تفریغ 
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  أدائها حتى ال تتكرر خبرات الفشلفي ینجح الطفل التياختیار األنشطة  . 

  الذاتيمساعدة الطفل على استخدام أسلوب التعلیم.  
ـــي–كمـــا یرجـــع الباحـــث هـــذه النتیجـــة ـــامج الت ـــة البرن ـــاءة وفعالی ـــى كف ـــشیر إل  ت

 كــان مـن أهمهـا فنیـة لعـب الـدور حیــث والتـي ، إلـى تعـدد الفنیـات المـستخدمة-اإلرشـادي
 اإلیجابي التفكیر  وتنمیةاالنفعالي المجموعة التجریبیة فرصة للتنفیس فيأتاحت لكل طفل 

 جعل الطفل أن یصبح أكثر قدرة علـى التقبـل والمواجهـة واالسـتنتاج فيكما ساعدت  ،لدیه
كما ساعدت فنیة لعـب  ،وأن یجرب كیفیة التعامل مع مواقف الحیاة المختلفة ،الرأيٕوابداء 
 ، موقـف معـینفـي تـوفیر الفرصـة للطفـل للـتعلم والتعـرف علـى الحلـول الممكنـة فـيالدور 

كما لعبت فنیـة الـسیكودراما مـن خـالل . مساعدته على اكتساب العدید من القیم األخالقیةو
ــة  ــيأنــشطتها المختلف ــنفسف ــر عــن ال ــى التعبی ــدرة عل ــالنفس والق ــة ب ــل الثق  ، إكــساب الطف

ًواكتسابه قیما مختلفة مثـل االحتـرام والتعـاون والتـسامح وكـذلك حفـاظ الطفـل علـى حقوقـه 
 اإلیجـابيسیكودراما علـى تنمیـة خیـال الطفـل وقدرتـه علـى التفكیـر كما عملت ال ،وواجباته

وعلى تـدریب الطفـل علـى حـسن  ،وعلى تنمیة العاطفة الصادقة والضمیر الحر لدى الطفل
كمـا كـشفت طـرق الـسیكودراما المختلفـة عـن جوانـب هامـة مـن  ،توجیه طاقاته وأحاسیسه

 تـشخیص الكثیـر فـيمـا سـاعدت ك ،شخصیة الطفل ودوافعه وحاجاته وصـراعاته ومـشاعره
من مشكالت األطفال وعالجها من خـالل تجریـب الطفـل بواسـطتها مواقـف حیاتیـة مختلفـة 

 تحقیـق القــدرة فـيأنـشطة الـسیكودراما الطفـل  كمـا سـاعدت ،تـشبه مواقـف الحیـاة الواقعیـة
 كمـا أدت ،بـسهولة مـع اآلخـرین بنجـاح  وعلى التعاملفيعلى الفهم وتحقیق االتزان العاط

المتعة لألطفال بصفة عامة ممـا أدى  السیكودراما من خالل أنشطتها المختلفة إلى تحقیق
 نمــو ونــضج فـيكـذلك أســهمت فنیــة المناقـشة والمحاضــرة . إلـى تحقیــق البرنـامج ألهدافــه

كمـا  ،التفكیر لدى أفراد المجموعة التجریبیة والتعبیر عن الـذات والمـشاعر والثقـة بـالنفس
والحوار الجید الناضج  ،لتوافق من خالل التوصل إلى حلول للمشكالتساعدت على إعادة ا

 للطفــل االجتمـاعيوتوسـیع اإلطـار  ، والتوجیـهواإلرشـاد یحتـوى علـى القـدوة والنـصح الـذي
 اإلیجـابيكما ساعدت فنیة التعزیز والتغذیة الراجعة والتشجیع والتعزیز . وتقبل اآلخرین له

:  1994(سـعدیة بهـادر ستقاللیة وهو ما أشارت إلیـه  تدعیم شعور الطفل بالحریة واالفي
 واالســتقاللیة للطفــل یــؤدى إلــى شــعوره بالحریــة اإلیجــابي مــن أن التــشجیع والتعزیــز )25

وتأكید إنسانیته وأرائه وتـدعیم الـذات والثقـة بـالنفس مـن خـالل المعاملـة الممیـزة لكـل فـرد 
ًبصفته الشخصیة وباعتباره فردا وكیانا ممیزا وق ً  ، مجموعـةفـيًائما بذاته ولیس مجـرد فـرد ً

فعاطفـة اعتبـار  ،إذ أن أطفال هذه المرحلة بحاجة إلـى تقـدیر اآلخـرین لهـم واحتـرام آرائهـم
والحرمان من إشباع هـذه الحاجـة یـؤدى  ،الذات تنشأ من أثر الثواب والعقاب والمدح والذم

 فنیـة التعزیـز والتغذیـة كمـا عملـت. إلى فقدان الطفل الكثیر من مقومات شخـصیته وكیانـه
واسـتثارة  ،الراجعة على زیادة دافعیة األطفال وتحفیـزهم للقیـام باألنـشطة والمهـام المطلوبـة
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 وهذا ما أكده عبد ،وخلق جو من األلفة والتعاون والتفاعل بینهم ،قابلیتهم لمزید من التعلم
ة منظمة فإنه یصبح أنه عندما یستخدم مبدأ التعزیز بطریق) 1994: 267(الستار إبراهیم 

كمـا سـاهمت . وسیلة فعالة للعالج ومواجهة كثیـر مـن المـشكالت النفـسیة بحلـول إیجابیـة
 ، توجیــه األطفـــال وتـــذكیرهم بمــا هـــو مطلــوب مـــنهم أن یفعلـــوهفـــيفنیــة الحـــث والتلقــین 

ــة ــشطة المختلف ــام بــبعض األن ــى القی ــى  ،ومــساعدتهم عل ــة یحی ــا أشــارت إلیــه خول وهــذا م
من أن الحث نوع مـن المـساعدة المؤقتـة یـستخدم لمـساعدة ) 2005: 200(وماجدة عبید 
.  علـى األداءاإلعانـةویتم اللجوء إلیه بقـصد  ، العمل بالطریقة المنشودةإكمالالطفل على 

 تعلمهـا التي لألنشطة والمهام اإلیجابيكذلك عملت فنیة الواجبات المنزلیة على نقل األثر 
كمـا  ،علیهـا خـالل الجلـسات إلـى المواقـف الحیاتیـة الواقعیـةاألطفال وشاركوا فیها وتدربوا 

كمـا سـاهم أسـلوب التقـویم .  تحقیق مبـدأ اسـتمراریة وتتـابع العملیـة اإلرشـادیةفيساهمت 
ًیجابیـا إ ًمشوشرإواعطاء  ، التأكد من تحقیق أهداف الجلسةفي نهایة كل جلسة فيالمتبع 

 نجـاح فـيكما كـان لهـذا األسـلوب أثـر كبیـر  ،یمكن من خالله االنتقال إلى الجلسة التالیة
  .البرنامج وفعالیته

  : نتائج الفرض الثاني :ًثانیا
 متوسطيتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین "  على أنه الثانيینص الفرض 

 القیاس فيرتب درجات أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة على مقیاس مفهوم الذات 
  ".عة التجریبیةالبعدى لصالح أفراد المجمو

وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابیة 
وداللتها اإلحصائیة ) Z( المعیاریة ومتوسط الرتب ومجموع الرتب وقیمة واالنحرافات

 ، القیاس البعدىفيلدرجات أطفال المجموعة التجریبیة على مقیاس مفهوم الذات 
 الالبارامترى اإلحصائي وهو االختبار Mann- Whitny باستخدام اختبار مان وتنى

 رتب درجات عینتین متوسطيالبارامترى للتحقق من داللة الفروق بین " ت"الختبار 
  . تم التوصل إلیهاالتيالنتائج ) 13(ویلخص جدول  ،منفصلتین
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وداللتها اإلحصائیة للفروق بین متوسطي رتب درجات أفراد " z"قیمة ) 13(جدول
مقیاس مفهوم الذات واألبعاد الفرعیة المكونة له في  على تجریبیة والضابطةالمجموعتین ال

  القیاس البعدي
 

مقیاس مفهوم 
 الذات

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة
 المعیاري

متوسط 
 الرتب

 قیمة
 "Z" 

مستوى 
 الداللة

 3.00   0.44 5.20 5 الضابطة
  المكون الجسمي

 8.00 2.73 13.00 5 التجریبیة
-2.739  0.01 

 3.00 1.22 11.00 5 الضابطة
 المكون الشخصي

 8.00 4.38 27.20 5 التجریبیة
-2.660  0.01 

المكون النفس  3.00 0.89 18.40 5 الضابطة
 8.00 6.65 49.60 5 التجریبیة اجتماعي

-2.730  0.01 

 3.00 2.77 16.20 5 الضابطة
 المكون االبتكاري

 8.00 1.73 41.00 5 التجریبیة
-2.652  0.01 

 3.00 2.58 50.80 5 الضابطة
 الدرجة الكلیة

 8.00 8.89 130.80 5 التجریبیة
-2.611  0.01 

  : یليإلى ما ) 13( تضمنها جدول التيأشارت النتائج 
  وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات رتب درجات أفراد  :الجسميالمكون

ومتوسطات رتب ) 8,00= م رتب ،2.73= ع ،13.00= م(المجموعة التجریبیة 
 فيوذلك ) 3,00= م رتب ،0.44= ع ،5.20= م(درجات أفراد المجموعة الضابطة 

ًوهى قیمة دالة إحصائیا عند مستوى ) Z) 2,739حیث بلغت قیمة  ،القیاس البعدى
0,01. 

  وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات رتب درجات أفراد  :الشخصيالمكون
ومتوسطات رتب ) 8,00= م رتب ،4.38= ع ،27.20= م(جموعة التجریبیة الم

 فيوذلك ) 3,00= م رتب ،1.22= ع ،11.00= م(درجات أفراد المجموعة الضابطة 
 ًوهى قیمة دالة إحصائیا عند مستوى) Z) 2,660حیث بلغت قیمة  ،القیاس البعدى

0,01. 
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  ئیة بین متوسطات رتب وجود فروق ذات داللة إحصا :اجتماعيالمكون النفس
) 8,00= م رتب ،6.65= ع ،49.60= م(درجات أفراد المجموعة التجریبیة 

= م رتب ،0.89= ع ،18.40= م(ومتوسطات رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة 
وهى قیمة دالة ) 2,730 (Zحیث بلغت قیمة  ، القیاس البعدىفيوذلك ) 3,00

 .0,01ًإحصائیا عند مستوى 

 وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات رتب درجات أفراد  :تكارىالمكون االب
ومتوسطات رتب ) 8,00= م رتب ،1.73= ع ،41.00= م(المجموعة التجریبیة 

 فيوذلك ) 3,00= م رتب ،2.77= ع ،16.20= م(درجات أفراد المجموعة الضابطة 
ًیا عند مستوى وهى قیمة دالة إحصائ) Z) 2,652حیث بلغت قیمة  ،القیاس البعدى

0,01. 

 وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات رتب درجات أفراد  :الدرجة الكلیة
ومتوسطات رتب ) 8,00= م رتب ،8.89= ع ،130,80= م(المجموعة التجریبیة 

 فيوذلك ) 3,00= م رتب ،2.58= ع ،50.80= م(درجات أفراد المجموعة الضابطة 
ًوهى قیمة دالة إحصائیا عند مستوى ) Z) 2,611حیث بلغت قیمة  ،القیاس البعدى

0,01. 

 المتوسطات الحسابیة بین درجات أفراد في الفروق التالي البیانيویوضح الرسم 
  . القیاس البعدىفيالمجموعتین التجریبیة والضابطة على مقیاس مفهوم الذات 



  م2016 لسنة أكتوبر) السادس الجزء 170: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
 

 -147-

5.2
13 11

27.2
18.4

49.6

16.2

41
50.8

130.8

0
20
40
60
80

100
120
140

المكون الجسمى المكون
الشخصي

المكون النفس
اجتماعي

المكون
االبتكاري

الدرجة الكلية

المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

  : التالينحو  على الالثانيویمكن تفسیر نتائج الفرض 
 متوسطي بین 0,01ًتشیر النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى 

رتب درجات أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة على مقیاس مفهوم الذات بأبعاده 
والمكون  ،اجتماعيوالمكون النفس  ،الشخصيوالمكون  ،الجسمياألربعة المكون 

 القیاس البعدى لصالح المجموعة التجریبیة مما یؤكد في وذلك ،اإلبتكارى والدرجة الكلیة
 القیاس فيحیث ارتفعت الدرجة الكلیة لمفهوم الذات وأبعاده األربعة  ،الثانيصحة الفرض 

 ,Marchal(وتتفق هذه النتیجة مع ما توصل إلیه  ،البعدى لصالح المجموعة التجریبیة
et al 1996 ؛ 1997 غبلایر یوسف؛Britibis, 2001؛2001 الخمیسي محمد ربیع ؛ 

Choi, 2006 ویرجع الباحث هذه النتیجة إلى تعرض أفراد  ،)2008؛ زینب محمد
حیث اعتمد  ، دون المجموعة الضابطةاإلرشاديالمجموعة التجریبیة لمحتوى البرنامج 

 یقوم على إعادة تشكیل البنیة المعرفیة للفرد الذي السلوكي فيالبرنامج على اإلرشاد المعر
 في واإلجراءات تقوم على فكرة أن العوامل المعرفیة تؤثر المبادئن خالل مجموعة من م

وقد  ، سلوك المسترشدفيومن ثم فإن تغییرها سیترتب علیه بال شك تغییر  ،السلوك
 ,Britibis؛ 1997 غبلایر یوسف؛ Marchal, et al 1996(توصلت دراسة كل من 

إلى فعالیة ) 2008؛ زینب محمد Choi, 2006 ؛2001 الخمیسي؛ محمد ربیع 2001
 القیاس البعدى لدى أفراد في تحسین درجة مفهوم الذات في السلوكي فياإلرشاد المعر

هذا إلى .  من ذلكلشيء لم تتعرض التيالمجموعة التجریبیة دون المجموعة الضابطة 
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 فيحة  یعد من األسالیب اإلرشادیة الناجالذي الجماعيجانب استخدام أسلوب اإلرشاد 
 الفرد على الجماعيحیث یساعد اإلرشاد  ،عالج الكثیر من المشكالت النفسیة والسلوكیة

 ، یحدث بینه وبین جمیع األعضاءالذيالحد من مشاعر الخوف والقلق بسبب التفاعل 
 یسهل له مناقشة مشكالته بصراحة حیث الذيباإلضافة إلى التأیید المتبادل والتشجیع 

والتخفیف من حدة هذه المشكالت  ، التصرف تجاههافيى لدیه الثقة وینم ،یتبین أبعادها
 تحسین درجة مفهوم في الجماعيإلى فعالیة اإلرشاد  Choi, 2006 وقد توصلت دراسة

هذا . لشيء لم تتعرض التيالذات لدى أفراد المجموعة التجریبیة دون المجموعة الضابطة 
 أفراد المجموعة التجریبیة دون أفراد  تعرض لهالذي-اإلرشاديإلى جانب أن البرنامج 

 ،المناقشة والحوار :منها ،ً قد تضمن عددا من الفنیات اإلرشادیة-المجموعة الضابطة
 ،ولعب الدور ،والتغذیة الراجعة ،والحث ،والتعزیز والتدعیم في،ٕواعادة البناء المعر

مة إرشادیة  شكل منظوفي حیث تم استخدامها .الواجباتو ،والنمذجة ،والسیكودراما
كما تتناسب مع  ،متكاملة ومترابطة تتناسب مع تعقد وتشابك مشكلة تدنى مفهوم الذات

 تعرض له الذيیضاف إلى ما سبق أن البرنامج . خصائص أعضاء المجموعة اإلرشادیة
ً قد تضمن أیضا عددا من األنشطة التربویة-أفراد المجموعة التجریبیة النشاط (منها  ،ً

 ،)المسرحيوالنشاط  ،االجتماعيوالنشاط  ،الریاضيوالنشاط  ،الفني والنشاط ،القصصي
والكشف عن  ، واالجتماعیةةوالنفسی إشباع حاجات األطفال البیولوجیة فيمما ساهم 

ودعم اتجاهات التكیف مع اآلخرین  ،میولهم وهوایاتهم والعمل على صقلها وتنمیتها
وتوثیق العالقات بین األطفال بعضهم  والتعاوني الجماعيوالتدریب على أسالیب العمل 

 تنفیس الطفل عما بداخله بأسلوبه الخاص في أثر فعال الفنيكما كان للنشاط . البعض
 إطار من المحافظة على نمو شخصیته فيتسلط  وترجمة أحاسیسه دون ضغوط أو

ٕ واكسابه الجماعي العمل في نقل الطفل من االنعزال إلى االنخراط أكثر فيو ،وطبیعته
: 23( وعفاف اللباییدى ة عبد الكریم الخالیلإلیهوهذا یؤكد ما أشار  ،مهارات التفاعل

 یمثل الخارجي یمثل حاجاته الملحة بینما العالم الداخليمن أن عالم الطفل ) 1992
 ، تضغط علیه لتفرض نفسها وتحاول إخضاعه لما یروقهاالتيالقوانین واألنظمة والتقالید 

كذلك . الفنيمواءمة بین هذه الحاجات من خالل ممارسة النشاط ال لذلك یحاول الطفل
 إلى نقل الخبرة إلى أفراد المجموعة التجریبیة وتصویر األشخاص القصصيساعد النشاط 

 ،مما عمل على إعادة رسم الطفل لصورته حول ذاته ، مظاهر الحیاة الیومیةفيلهم 
وهذا ما  ،وتطویر نظرته تجاه العالموتطویر أسلوب تواصله مع اآلخرین واستعمال خبراته 

من أن القصة تحتل المرتبة األولى من أدب الطفل حیث ) 84:  1990 (مكيأكده أحمد 
ً األكثر انتشارا بین األطفال وأنها األكثر قدرة على جذب هيأثبتت الدراسات أن القصة 

ز وانفعال انتباههم یعرفونها ویستمعون إلیها بشغف ویتتبعون أحداثها بمتعة وتركی
كذلك ساهم .  نفوسهم لمدة طویلةفيوینخرطون مع أبطالها ویتعاطفون معهم ویبقى أثرها 

 المجموعة بالسعادة في إلى شعور كل طفل جماعياستخدم األنشطة المختلفة بشكل 
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كما ساعد أفراد المجموعة  ، المجموعةفيالشخصیة والروحیة وبقیمته كعنصر فعال 
 ، نفوسهمفي بداخلهم وبث الثقة التيٕعن مشاعرهم واخراج الطاقة التجریبیة على التعبیر 

والعمل  ،وتطوع بعضهم لمساعدة زمالئهم ، أداء األنشطةفي على أنفسهم واالعتماد
 في من خالل أداء المهام المطلوبة من كل فرد ةالمسؤولیوتحمل  ، أثناء النشاطالجماعي

من أن األنشطة ) 151:  1992(سن وهذا ما یؤكده عبد الحمید عبد المح ،المجموعة
 وطني الخدمة العامة كواجب في التطوعيالجماعیة تؤدى بالطفل إلى المیل للعمل 

 بالحيوتدعیم والئه وصلته  ،والمیل إلى التعاون مع الغیر والعمل مع الجماعات ،ٕوانساني
واحترام  ،یقها تحقفيواإلیمان باألهداف العامة واإلسهام  ،أو القریة وتولى مسئولیة خدمته

 والنقد الواقعيوالقدرة على التفكیر  ، واحترام النظم العامة والعمل بموجبهاالیدويالعمل 
ًوبناء على ذلك . ًوتعدیل السلوك غیر المقبول اجتماعیا ،المستمر البناء والقیادة والتبعیة

راد تحسن مفهوم الذات لدى أفراد المجموعة التجریبیة مقارنة بأف كان من المتوقع
  . لم تتعرض لهذه التدخالت والمعالجات اإلرشادیةالتيالمجموعة الضابطة 

  : نتائج الفرض الثالث :ًثالثا
 متوسطيال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین " ینص هذا الفرض على أنه 

 كل من القیاسین فيرتب درجات أفراد المجموعة التجریبیة على مقیاس مفهوم الذات 
  ".البعدى والتتبعى

وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابیة 
وداللتها اإلحصائیة لدرجات أطفال ) Z( المعیاریة ومتوسط الرتب وقیمة واالنحرافات

باستخدام  ، القیاسین البعدى والتتبعىفيالمجموعة التجریبیة على مقیاس مفهوم الذات 
  . تم التوصل إلیهاالتيالنتائج ) 14(ول ویلخص جد ، Wilcoxonاختبار ویلكوكسون 
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وداللتها اإلحصائیة للفروق بین متوسطي رتب درجات أفراد " z"قیمة ) 14(جدول
المجموعة التجریبیة على مقیاس مفهوم الذات واألبعاد الفرعیة المكونة له في كل من 

  القیاسین البعدي والتتبعي

مقیاس مفهوم 
االنحراف   المتوسط  القیاس الذات

متوسط   العدد الرتب  لمعیاريا
  الرتب

 قیمة
 "Z"  

مستوى 
  الداللة

اإلشارات   2.73  13.00  بعدي
  0.00  0  السالبة

المكون 
  الجسمي

اإلشارات   2.73  13.00  تتبعي
  0.00  0 الموجبة

  د.غ  0.000

اإلشارات   4.38  27.20  بعدي
  2.00  3  السالبة

المكون 
 الشخصي

رات اإلشا  4.03  26.40  تتبعي
  0.00  0 الموجبة

  د.غ  1.633-

اإلشارات   6.65  49.60  بعدي
  1.50  2  السالبة

المكون النفس 
 اجتماعي

اإلشارات   6.61  49.20  تتبعي
  0.00  0 الموجبة

  د.غ  1.414-

اإلشارات   1.73  41.00  بعدي
  3.00  5  السالبة

المكون 
 االبتكاري

اإلشارات   1.73  38.00  تتبعي
  0.00  0 الموجبة

-2.236  0.05  

اإلشارات   8.89  130.80  بعدي
  3.00  5  السالبة

 لدرجة الكلیةا
اإلشارات   9.34  126.60  تتبعي

  0.00  0 الموجبة
-2.041  0.05  
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  : یليإلى ما ) 14( تضمنها جدول التيأشارت النتائج 
  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات رتب درجات  :الجسميالمكون

ومتوسطات ) 2.73= ع ،13.00= م( القیاس البعدى فيأفراد المجموعة التجریبیة 
 Zحیث بلغت قیمة  ،)2.73= ع ،13.00= م( القیاس التتبعى فيرتب درجاتهم 

 ً.وهى قیمة غیر دالة إحصائیا) 0.00(

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات رتب درجات  :الشخصيالمكون
ومتوسطات ) 4.38= ع ،27.20= م(دى  القیاس البعفيأفراد المجموعة التجریبیة 

 Zحیث بلغت قیمة  ،)4.03= ع ،26.40= م( القیاس التتبعى فيرتب درجاتهم 
 ً.وهى قیمة غیر دالة إحصائیا) 1.633(

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات رتب درجات  :اجتماعيالنفس
ومتوسطات ) 6.65= ع ،49.60= م( القیاس البعدى فيأفراد المجموعة التجریبیة 

 Zحیث بلغت قیمة  ،)6.61= ع ،49.20= م( القیاس التتبعى فيرتب درجاتهم 
 ً.وهى قیمة غیر دالة إحصائیا) 1,414(

 وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات رتب درجات أفراد  :المكون االبتكارى
سطات رتب ومتو) 1.73= ع ،41.00= م( القیاس البعدى فيالمجموعة التجریبیة 

) 2.236 (Zحیث بلغت قیمة  ،)1.73= ع ،38.00= م( القیاس التتبعى فيدرجاتهم 
 .5.0ًوهى قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 

 وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات رتب درجات أفراد  :الدرجة الكلیة
تب ومتوسطات ر) 8.89= ع ،130.80= م( القیاس البعدى فيالمجموعة التجریبیة 

 Zحیث بلغت قیمة  ،)9.34= ع ،126.60= م( القیاس التتبعى فيدرجاتهم 
 .5.0ًوهى قیمة دالة إحصائیا عند مستوى ) 2.041(

 المتوسطات الحسابیة بین درجات أفراد في الفروق التالي البیانيویوضح الرسم 
  . القیاسین البعدى والتتبعىفيالمجموعة التجریبیة على مقیاس مفهوم الذات 
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القياس البعدي القياس التتبعي

  : یليویمكن تفسیر نتائج الفرض الثالث كما 
ٕ واحداثه تغیرات إیجابیة اإلرشاديتشیر النتائج إلى استمرار أثر فعالیة البرنامج 

 استغرقت شهرین والتي سلوك أفراد المجموعة التجریبیة بعد فترة المتابعة فيمستمرة 
 ،جهة أخرى جاءت نتائج هذا الفرض لتدعم نتائج بعض الدراسات السابقةومن  ،ًتقریبا

 غبلایر یوسف؛ Marchal, et al 1996(حیث تتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسات 
؛ زینب محمد Choi, 2006 ؛2001؛ محمد ربیع الخمیسى Britibis, 2001؛ 1997
 تحسین مفهوم الذات لدى فيادیة التى أشارت إلى استمرار فعالیة البرامج اإلرش) 2008

 في اإلرشاديویعزو الباحث هذه النتائج إلى نجاح البرنامج  ،ًاألطفال المحرومین أسریا
عایشها أفراد المجموعة التجریبیة وتعایشوا معها  التينقل الخبرات والمهارات واألنشطة 

 اإلیجابيقل األثر حیث تكشف النتائج بوضوح ن ،أثناء تطبیق البرنامج إلى مواقف الحیاة
 الجلسات اإلرشادیة في شاركوا فیها وتعلموا منها وتدربوا علیها التيللممارسة اإلرشادیة 

 في اعتمد على االتجاه المعرالحاليخاصة وأن البرنامج  ، حیاتهم بشكل عامفيوتعمیمه 
هداف  تحقیق أفي ساهم تكاملها التي بفنیاته وأنشطته الجماعي وأسلوب اإلرشاد السلوكي
 ،وقد كان هذا التكامل بمثابة االحتواء للتباین بین أفراد المجموعة التجریبیة ،البرنامج

وقد تمت هنا  ،وكذلك تعدد أسباب تدنى مفهوم الذات لدى أفراد المجموعة التجریبیة
ً نظرا ألنه السلوكي في مجال اإلرشاد المعرفياالستفادة من العدید من النظریات اإلرشادیة 

د نظریة واحدة قادرة بمفردها على التعامل بنفس الدرجة من الكفاءة والفعالیة مع ال توج
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 من كل إسهام جاد االستفادةومن ثم تمت  ،الجوانب المتعددة لمشكلة تدنى مفهوم الذات
 وأثره اإلرشاديكذلك یرجع الباحث استمراریة فعالیة البرنامج .  هذا المجالفيوفعال 

 تنمیة الطاقات والقدرات فيد المجموعة التجریبیة إلى نجاحه  على سلوك أفرااإلیجابي
وتوجیهها للعمل بفعالیة لتحویل انخفاض وتدنى مفهوم  ،اإلیجابیة الكامنة واستثمارها

وذلك من خالل ما تضمنته الجلسات اإلرشادیة من محتوى  ،التوافقيالذات إلى المستوى 
حیث ساهم  ،اإلرشادي البرنامج  تحقیق أهداففيوأسالیب وفنیات وأنشطة ساهمت 

 ، امتالك أفراد المجموعة التجریبیة أدوات وآلیات التعدیل والتغییر بأنفسهمفيالبرنامج 
 تجعل صاحب مفهوم الذات التي هو القوة الذاتیة -كما یرى الباحث–وهذا االمتالك 

الرؤیة مع ما وتتفق هذه  ،ً قادرا على السیطرة على المواقف واألحداث والمشكالتالمتدني
من ) 1995: 271، الشناوي محمد محروس في(رائد نظریة الذات " كارل روجرز"أكده 

فالفرد لدیه  ،ً الواقع تحریرا لطاقة موجودة لدى الفرد بالفعلفي یعتبر النفسيأن اإلرشاد 
وعند غیاب  ،الطاقة أن یوجه وینظم ویضبط ذاته بشرط أن تتوافر له شروط معینة ومحددة

وعندما  ، حاجة إلى أن یكون هناك ضبط وتنظیم من خارجهفيشروط یصبح الفرد هذه ال
ویشبه روجرز تنمیة  ،ًتتاح للفرد ظروف معقولة للنمو فإنه سینمى طاقته بشكل بناء تماما

كما یفسر .  هذه الحالة بنمو البذرة عندما تتهیأ لها الظروف المناسبةفيالفرد طاقته 
 من خالل إتاحة البرنامج الفرصة ألفراد اإلرشاديلبرنامج الباحث استمراریة فعالیة ا

المجموعة التجریبیة لرؤیة ذاتهم ومشكالتهم ورؤیة اآلخرین والمواقف واألفكار واألحداث 
 واالنفتاح على الذات اإلیجابيوبنظرة أوسع وأشمل تحقق التفاعل  ،من جوانب متعددة

 أفراد إكساب في أسهم إلرشاديایضاف إلى ما سبق أن البرنامج . وعلى اآلخرین
وهذه االستجابات كانت  ،المجموعة التجریبیة بدائل متعددة الستجابات المشاعر اإلیجابیة

ونتیجة لما تم اكتسابه واالقتناع به وممارسته  ،ًنتاجا لتصوراتهم ومساهماتهم واقتراحاتهم
 أفراد وباقيالباحث  من االجتماعي والدعم الذاتي ظل الدعم فيوالتدریب علیه وتطبیقه 

 امتداد إلى اإلرشاديكذلك یرجع الباحث استمراریة فعالیة البرنامج . المجموعة التجریبیة
 تطبیق الفنیات اإلرشادیة وأنشطة البرنامج بأنفسهم فيمساحة مشاركة األعضاء الفعالة 

ًجزءا داخل الجلسات اإلرشادیة وخارجها؛ إذ أن معظم فنیات البرنامج اإلرشادیة أصبحت 
والفنیات المعرفیة أصبحت  ،ًفقد أصبح التعزیز نابعا من ذواتهم ،الیوميمن برنامجهم 

 تحقق لهم من خالل التفاعل والحوار الذي االنفعاليإضافة إلى التنفیس  ،ًجزءا من حیاتهم
 بتحمل المتناميإضافة إلى الشعور  ،وتبادل الخبرات وتبنى لغة الحوار والمناقشة

 إشراككما یرجع الباحث استمراریة فعالیة البرنامج إلى . ردیة واالجتماعیةالمسؤولیة الف
 في األنشطة اإلرشادیة وامتداد مساحة مشاركتهم الفعالة فيأفراد المجموعة التجریبیة 

قیامهم بتطبیق األنشطة بأنفسهم داخل الجلسات؛ إذ أن معظم أنشطة البرنامج أصبحت 
 تحققت لهم من خالل التفاعل والحوار التي إلى الثقة ًإضافة ،ًجزءا من حیاتهم الیومیة

 التيكما یفسر الباحث استمراریة فعالیة البرنامج إلى البیئة المؤسسیة . وتبادل الخبرات
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 یعیش فیه األطفال ویقضون فیه كل وقتهم؛ األمر الذي المكان فهيطبق فیها البرنامج 
بات ما تعلموه من مهارات والتعامل معه  مما أدى إلى ثوالطمأنینة أشعرهم باأللفة الذي

كما یرجع الباحث استمراریة فعالیة البرنامج إلى .  المدرسةفي جزء مما یتعلموه باعتباره
 شكل منظومة إرشادیة متكاملة ومترابطة تتناسب في تطبیق فنیاته المتعددة واستخدامها

ك عملت فنیة الواجبات كذل. مع متغیر مفهوم الذات وخصائص أفراد المجموعة التجریبیة
وشاركوا فیها  ، للممارسات اإلرشادیة التى تعلمها األطفالاإلیجابيالمنزلیة على نقل األثر 

 فيخالل الجلسات اإلرشادیة إلى المواقف الحیاتیة؛ ومن ثم ساعدت تلك الواجبات وغیرها 
البرنامج إلى تحقیق مبدأ استمراریة العملیة اإلرشادیة؛ حیث تم من خاللها انتقال أثر 

ومن هنا یمكن القول .  نجاح البرنامجفيمما كان له أثر كبیر  ،مواقف الحیاة الواقعیة
 عملیات تنمیة وتحسین فيًبأنه نظرا ألن أفراد المجموعة التجریبیة ساهموا بأنفسهم 

  .مفهومهم عن ذاتهم؛ لذلك كانت النتیجة استمرار فعالیة البرنامج بعد فترة المتابعة
  :  الدراسةتوصیات

   : ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج نقدم بعض التوصیات التالیةفي
  تحمى هؤالء األطفال من االستغالل واإلساءةالتياالهتمام بسن التشریعات  . 
  لهؤالء األطفالواالجتماعي النفسيتنظیم برامج إرشادیة لتحقیق التوافق  . 
  ضــــحایا للظــــروف االجتماعیــــة التعامـــل مــــع األطفــــال المحــــرومین علـــى أنهــــم

 . واالقتصادیة ال على أنهم مذنبون
  مساعدة الطفـل المحـروم علـى فهـم مـشكالته والتعبیـر عنهـا والعمـل علـى إعـادة

 . توافقه مع اآلخرین داخل المجتمع
 تـربط المؤسـسات بعـضها بـبعض داخـل اإلیوائیة قاعدة بیانات للمؤسسات إنشاء 

 .ة االستراتیجیة المتبعة واألهداف المنشودةالجمهوریة من حیث األنشطة والخط

  
  
  
  
  
  
  

  : مراجع الدراسة
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 لــدى باألمـانتـصمیم برنـامج لتنمیـة الـشعور ). 2007( محمـد الـدخاخنى إبـراهیم .1
جامعـة . معهـد الدراسـات العلیـا للطفولـة ، غیـر منـشورةدكتوراه ،عینة من األطفال

  .عین شمس
الیب التنشئة الوالدیـة المـسئولة دراسة لبعض أس). 1989 (إسماعیلأحمد السید  .2

ماجـستیر غیـر  ،عن رفع مستوى الطموح في ضوء بعـض المتغیـرات الدیموجرافیـة
 . جامعة طنطا ـكلیة اآلداب ،منشورة

 .المطبعة العالمیة. القاهرة ،اختبار الذكاء المصور). 1975(أحمد زكى صالح  .3

 .سكندریةاإل ،دار المعارف ،أصول علم النفس :)1988(أحمد عزت راجح  .4

 قـصص فـيدراسة لبعض القـیم األخالقیـة والـسیاسیة ). 1990 (مكيأحمد مختار  .5
 .جامعة أسیوط. ماجستیر غیر منشورة ،صحافة األطفال المصریة

ــق لــدى الطفــل الموهــوب وعالقتهــا ). 2008(إســراء حــسن محمــد  .6 مــشكالت التواف
 . عین شمسجامعة ،كلیة ریاض األطفال ،ماجستیر غیر منشورة ،بمفهوم الذات

ــ .7 مفهــوم الــذات لــدى أطفــال مــا قبــل المدرســة ). 1994( الــسمادونى إبــراهیمسید ال
 ،العـدد الثالـث ،مجلـة الدراسـات النفـسیة ،وعالقته بالمهارات االجتماعیـة للوالـدین

 .487-452ص ،یولیو

دراســـة ألســـالیب الرعایـــة المقدمـــة ألطفــــال ). 1993(المتـــولي إبـــراهیم إبـــراهیم  .8
 ، وعالقتهـــا بمـــستوى القلـــق لـــدیهمS.O.Sئیـــة وقـــرى األطفـــال المؤســـسات اإلیوا

 . جامعة عین شمس ـمعهد الدراسات العلیا للطفولة ،ماجستیر غیر منشورة

مفهــوم الــذات واالضــطرابات الــسلوكیة لــدى األطفــال ). 1994(أنــسى محمــد قاســم  .9
كلیــة  ، غیــر منــشورةدكتــوراه ،دراســة مقارنــة ،المحــرومین مــن الرعایــة الوالدیــة

 . جامعة عین شمس. اآلداب

دراسـة إكلینیكیــة عــن أثـر الحرمــان مــن الوالــدین ). 1983(إیمـان محمــود القمــاح  .10
 جامعـة عـین  ـكلیـة اآلداب ،ماجـستیر غیـر منـشورة ،على البنـاء النفـسي للطفـل

 .شمس

دار النهـــضة . القـــاهرة ،نظریـــات الشخـــصیة). 1990(جـــابر عبـــد الحمیـــد جـــابر  .11
 .العربیة

فرج  ،ترجمة السید محمد خیري ،رعایة الطفل وتطور الحب). 1980(جون بولبي  .12
 .دار المعارف. القاهرة ،أحمد فرج
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 ،5ط ،)الطفولــة والمراهقــة(علــم نفــس النمــو ). 1990(الــسالم زهــران  حامــد عبــد .13
 .عالم الكتب. القاهرة

 .القاهرة. 3ط. النفسيالصحة النفسیة والعالج ). 1998(السالم زهران  حامد عبد .14
 .لكتبعالم ا

 ،دراسات علم نفس النمو). 2003(السالم زهران و إجالل محمد السرى  حامد عبد .15
 .عالم الكتب. القاهرة

مجلة  ،النفسي للطفلالنمو أثر إهمال األم على ). 1981(حامد عبد العزیز الفقي  .16
 .51 -30ص ص .  ـ جامعة الكویتالعدد الرابع ،العلوم االجتماعیة

فاعلیة برنامج لتنمیة بعض القیم األخالقیة ألطفـال ). 2004(حنان مرزوق أحمد  .17
ــة ، غیــر منــشورةدكتــوراه ،الــشوارع ــا للطفول جامعــة عــین . معهــد الدراســات العلی

 .شمس

ــنفس ). 2000(خلیــل المعایطــة  .18 ــم ال ــر للطباعــة . القــاهرة ،االجتمــاعيعل دار الفك
 .والنشر

  دار وائل.عمان.  اإلعاقة العقلیة).2005(خولة أحمد یحیى وماجدة السید عبید  .19
 .للطباعة والنشر

لبعض سمات الشخصیة لـدى أبنـاء دراسة مقارنة ). 1996 (دسوقيراویة محمود  .20
الهیئـة  ،36العـدد ،مجلة علم الـنفس ،سسات اإلیوائیة وأبناء األسر الطبیعیةالمؤ

 .المصریة العامة للكتاب

 المحـرومین  لألطفـالالنفـسيدراسة عاملیة للتكوین ). 1993(ربیع شعبان یونس  .21
. كلیــة التربیــة ، غیــر منــشورةدكتــوراه ، ضــوء أنمــاط مختلفــة للحرمــانفــيًأســریا 

 .جامعة األزهر

دار . القــاهرة ،الــصحة النفــسیة لألطفــال). 1998( رمــضان الــرءوف رشــیدة عبــد .22
 .الكتب للنشر والتوزیع

 فــيفاعلیــة بعـض فنیــات العـالج بالــسیكودراما ). 2008(حذیفــة  زینـب محمــد أبـو .23
 دكتـوراه ، المؤسـسات اإلیوائیـةفـيل صورة الذات للفتیات المفضالت اإلقامـة تعدی

 .جامعة عین شمس. معهد الدراسات العلیا للطفولة ،غیر منشورة

الموجـه لألطفـال ) من أنا( لخبرة النفسي التربويالبرنامج ). 1983(سعدیة بهادر  .24
 .العلميمؤسسة الكویت للتقدیم . الكویت ،بریاض األطفال
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. القـاهرة ،2ط ، تربیـة أطفـال مـا قبـل المدرسـةفيالمرجع ). 1994(ة بهادر سعدی .25
 .مدنيمطبعة 

الحاجـات النفـسیة لـدى أطفـال المؤسـسات اإلیوائیـة ). 1991(سلوى شوقي راغب  .26
 . جامعة الزقازیق ـكلیة اآلداب ،دكتوراه غیر منشورة ،وعالقتها بالعدوانیة

الذات والتوافق النفسي لـدى األطفـال مفهوم ). 1983(سمیرة محمد إبراهیم شندي  .27
 . جامعة عین شمس ـكلیة التربیة ،ماجستیر غیر منشورة ،اللقطاء

ــنفس). 2003(ســهیر كامــل  .28 ــى علــم ال ــز اإلســكندریة . اإلســكندریة ،مــدخل إل مرك
 .للكتاب

 النظریـــة فـــيتنـــشئة الطفـــل وحاجاتـــه ). 2002( ســـلیمان وشـــحاتةســـهیر كامـــل  .29
 . اإلسكندریة للكتابمركز. اإلسكندریة ،والتطبیق

مكتبـة األنجلـو . القـاهرة ،مقیاس مفهـوم الـذات). 1986(الدین األشول  عادل عز .30
 .المصریة

ابتـراك للنـشر . القـاهرة ،الصحة النفسیة للطفـل). 2004( محمد داوود الباري عبد .31
 .والتوزیع

. القـاهرة ،)أسـس وعملیـات(خدمـة الجماعـة ). 1992(المحـسن  الحمید عبـد عبد .32
 .ثقافةدار ال

الفجـــر   دار.القـــاهرة. الـــسلوكي النفـــسيالعـــالج ). 1994(الـــستار إبـــراهیم  عبـــد .33
 .للنشر

 ،سـیكولوجیة العالقـة بـین مفهـوم الـذات واالتجاهـات). 1999(الفتاح دویدار  عبد .34
 .دار المعرفة الجامعیة. اإلسكندریة

ار د. عمــان ،تطــور لغــة الطفــل). 1992(الكــریم الخالیلــة وعفــاف اللبابیــدى  عبــد .35
 .العربيالفكر 

األســس (علــم نفــس الطفولــة ). 1998(المجیــد منــصور وزكریــا الــشربینى  عبــد .36
 .العربيدار الفكر . القاهرة ،)النفسیة واالجتماعیة

المـشكالت الـسلوكیة التـي یعـاني منهـا أطفـال المرحلـة ). 1985(عزة حسین زكي  .37
معهــد  ،اجـستیرم ،االبتدائیـة المحـرومین وغیـر المحـرومین مــن الرعایـة األسـریة

 .جامعة عین شمس. الدراسات العلیا للطفولة
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دراسة مقارنـة للمـشكالت الـسلوكیة التـي یتعـرض لهـا  :)1992(فاتن السید علي  .38
ـــال  ـــة األطف ـــال قری ـــال المؤســـسات وأطف ـــر  ، S.O.Sكـــل مـــن أطف ماجـــستیر غی

 . جامعة عین شمس ـمعهد الدراسات العلیا للطفولة ،منشورة

العدوان ووجهة الضبط وعالقتهمـا بمفهـوم الـذات ). 1999(فاطمة محمد الشیمى  .39
معهـد الدراسـات العلیـا  ،ماجـستیر غیـر منـشورة ،لدى أطفال المؤسسات اإلیوائیة

 .جامعة عین شمس ،للطفولة

). 1993(الفتـاح   عبدفيمصط ،القادر حسین عبد ،شاكر عطیة ،القادر فرج عبد .40
 .دار سعاد الصباح. الكویت ،النفسيموسوعة علم النفس والتحلیل 

 .مكتبة األنجلو المصریة. القاهرة ،النفسيالتقویم ). 1985(حطب  فؤاد أبو .41

دار الفكــر . القــاهرة ،)2ط( ،االجتمــاعيعلــم الــنفس ). 1981( الــسید البهــيفــؤاد  .42
 .العربي

 ،)رؤیـة معاصـرة (االجتمـاعيعلم النفس ). 1999(الرحمن  فؤاد البهى وسید عبد .43
 .عربيالدار الفكر . القاهرة

 ،ترجمـة فـؤاد شــاهین ،3ط ، للولـدالنفــسيالتحلیـل ). 1985(فیكتـور سـمیر نـوف  .44
 .المؤسسة الجامعیة للتوزیع والنشر. بیروت

ـــة ). 2004(قحطـــان أحمـــد الظـــاهر  .45  التربیـــة فـــيمـــصطلحات ونـــصوص انجلیزی
 .دار الیازورى. عمان ،الخاصة

مجلـة كلیـة  ،)یـةدراسـة نقد(عالقة سمة القلق بالعصابیة ). 1990(مرسي كمال  .46
 .المجلد الخامس، جامعة الملك سعود  ،التربیة

 عـالج قلـق فـي الجمـاعي النفـسيفاعلیـة العـالج ). 2001 (الخمیسيمحمد ربیع  .47
 ،اإلیوائیـةاالنفصال والشعور بالوحدة النفسیة لدى جماعة من أبنـاء المؤسـسات 

 . شمسجامعة عین. معهد الدراسات العلیا للطفولة ، غیر منشورةدكتوراه

  دار.القاهرة. النفسينظریات اإلرشاد والعالج ). 1995 (الشناويمحمد محروس  .48
 .غریب للطباعة والنشر

 فــي للنمــو تكــاملي يمنظــور دینــام(الــصحة النفــسیة ). 2000 (حجــازي فيمــصط .49
 .العربي فيالمركز الثقا. الدار البیضاء ،)البیت والمدرسة
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 واإلرشـاد التوكیـديرنامجین لإلرشاد مقارنة فعالیة ب). 2004(منتصر عالم محمد  .50
ــالي العقالنــي ــال اللقطــاءفــي االنفع ــة مــن األطف ــذات لــدى عین ــدیل مفهــوم ال  ، تع
 .جامعة عین شمس. معهد الدراسات العلیا للطفولة ، غیر منشورةدكتوراه

ـــا الكـــردي  .51 التوافـــق الشخـــصي واالجتمـــاعي لـــدى أطفـــال المالجـــئ ). 1983(مه
ـــة االجتما ،)اللقطـــاء( ـــة المجل ـــة (عیـــة القومی المركـــز القـــومي للبحـــوث االجتماعی

 .132 -110ص ص . القاهرة ،)302(العدد  ،المجلد السابع عشر ،)والجنائیة

مفهــوم الــذات لــدى األطفــال المحــرومین مــن األم ). 2000( محمــد فــينبویــة لط .52
جامعـة . معهد الدراسـات العلیـا للطفولـة ،ماجستیر غیر منشورة ،)دراسة مقارنة(

 .سعین شم

مكتبة األنجلو . القاهرة ،)2ط(الطفل تنشئة وحاجاته ). 1998(هدى محمد قناوي  .53
 .المصریة

 تعدیل مفهوم الذات في المهنيمدى فاعلیة التدخل ). 1997( غبلایر فيیوسف لط .54
معهــد  ،ماجــستیر غیــر منــشورة ،لــدى األطفــال المحــرومین مــن الرعایــة األســریة

 . شمسجامعة عین. الدراسات العلیا للطفولة
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