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ملخص البحث:
ﻣجؼ ﺍﻛبحث اﻛحاﻛﻧ إﻛﻧ اختبار فاعﻜيﺔ اﻛتجخل اﻛسبكخ باستخجاـ االرشاد اﻛسعخفﻩ
اﻛدﻜػكﻩ فﻧ ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻥخفﺾ سﻜﻮؾ االسﺖﻘﻮاء ﻛﺪػ االشفاؿ بسخحﻜﺔ اﻛخكضﺔ ،ﻥﻗﺩ
شبق ﺍﻛبحث عﻜﻧ عﻪﻠﺔ ﻞكػﻠﺔ ﻞغ ()04
ﺍسﺖخﺩﻞت ﺍﻛﺒاحثﺔ ﺍﻛﻞﻠﻤﺚ شبﻢ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻩ حضث ُ
شفل/شفﻜﺔ ﺖع ﺖﻘديسﻤغ إﻛﻧ ﻞجسػعتضغ ﺖجخيبيﺔ(،)04كضابصﺔ( )04ﻞغ االشفاؿ اﻛسدتﻘػيضغ
بسخحﻜﺔ اﻛخكضﺔ ،كعﻜيﻢ فﻘج ﻗاﻞت اﻛباحثﺔ بإعجاد أدكات اﻛبحث اﻛتﻩ شسﻜت ﻞؿياس
االستﻘػاء،كﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات باالضافﺔ إﻛﻧ اﻛبخﻠاﻞﺚ االرشادػ اﻛسعج ﻛﻤحا اﻛغخض كﻗج
ﺖػصﻜت ﻠتائﺚ اﻛبحث إﻛﻧ كﺛػد فخكؽ داﻛﺔ إحرائياً ﺒضغ ﻞتػسط درﺛات أفخاد اﻛسجسػعﺔ
اﻛتجخيبيﺔ فﻩ اﻛؿياس اﻛﻘبﻜﻩ كاﻛبعجؼ عﻜﻩ ﻞؿياس االستﻘػاء،كﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛراﻛﺚ
اﻛسجسػعﺔ اﻛتجخيبيﺔ بعج ﺖصبضق اﻛبخﻠاﻞﺚ،ﻚسا أشارت اﻛشتائﺚ إﻛﻧ عجـ كﺛػد فخكؽ داﻛﺔ
إحرائياً ﺒضغ ﻞتػسط درﺛات أفخاد اﻛسجسػعﺔ اﻛتجخيبيﺔ فﻩ اﻛؿياسضغ اﻛبعجؼ،كاﻛتتبعﻩ عﻜﻩ
ﻞؿياس االستﻘػاء،كﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛراﻛح اﻛبخﻠاﻞﺚ االرشادػ.

الكلمات املفتاحية:

اﻛتجخل اﻛسبكخ -االرشاد اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻧ -االستﻘػاء ،ﻞفﻤػـ

اﻛحات -شفل اﻛخكضﺔ
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Abstract:
The aim of the current research is to test the effectiveness of early
intervention using cognitive-behavioral counseling in improving self-concept
and reducing bullying behavior in kindergarten children. The researcher
used the semi-experimental approach where the research was applied to a
sample of (40) children, which were divided into two experimental groups
(20). And a control (20) of the settled children in kindergarten, and
accordingly the researcher prepared the research tools that included the
bullying measure, the self-concept scale in addition to the counseling
program prepared for this purpose. The pre and post measures on the
empowerment scale, and the self-concept scale for the benefit of the
experimental group after the implementation of the program, and the results
indicated that there were no statistically significant differences between the
average scores of the experimental group members in the two post
measurements, and the follow-up on the strength scale, and the self-concept
scale for the benefit of the pilot program.

Keywords: early intervention - cognitive behavioral counseling bullying, self-concept - kindergarten child.
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املكدمة
ﺖعج ﻞخحﻜﺔ اﻛصفػﻛﺔ اﻛسبكخة ﻞغ أﻣع اﻛسخاحل اﻛتﻩ يسخبﻤا اﻛفخد ،ﻛحا أصبح ﺖػﺛيﻢ االﻠتباﻡ
ُ

إﻛﻩ رعايﺔ األشفاؿ كاالﻣتساـ بحاﻛتﻤع اﻛشفديﺔ ،كاالﺛتساعيﺔ ﻞغ اﻛعػاﻞل ﺛج اﻛﻤاﻞﺔ ﻛبشاء
شخريﺔ اﻛصفل كبرفﺔ خاصﺔ فﻩ ﻣحﻡ ﻞخحﻜﺔ ،ﻚػﻠﻤا األساس ﻛبشاء اﻛذخريﺔ اﻛستكاﻞﻜﺔ ؼيسا
بعج،إذ ﻛع يعج االﻣتساـ بسخحﻜﺔ اﻛصفػﻛﺔ كﻞذكالﺖﻤا ﺖخفاً ﺖخبػياً ،إﻠسا أصبح ﻣشاؾ حاﺛﺔ ﻞﻜحﺔ
كﻞاسﺔ ﻛجراسﺔ ﻣحﻡ اﻛسذكالت ﻛسداعجة ﻣؤالء االشفاؿ عﻜﻧ اﻛتكيف اﻛشفدﻩ كاالﺛتساعﻩ
اﻛدﻜيع ،كﺖذضخ اﻛجراسات اﻛحجﻪثﺔ فﻧ اﻛﻘصاع اﻛتخبػؼ(.اﻛذالش )0429،004،إﻛﻧ ﺖفاﻗع
اﻛسذكالت اﻛستعﻜﻘﺔ باالشفاؿ فﻧ ﻞخحﻜﺔ ﻞاﻗبل اﻛسجرسﺔ كال سيسا ﻞذكﻜﺔ االستﻘػاء ﺒضغ
االشفاؿ.فﻘج ﻛػحع فﻧ اﻛدشػات األخضخﻡ ارﺖفاع ﻞعجالﺖﻢ ﺒضغ االشفاؿ ،ﻞسا ﺛعؿ اﻛ ارﺒطﺔ
األﻞرﻪﻚﻪﺔ ﻛﻜشب اﻛﻠفسﻩ ﺖطﻜؽ عﻜيﻢ كباء اﻛعشف (The Epidemic of Violence
 Bukhari, M., & Authar, N. 2017, 112).حضث ُيعج االستﻘػاء ضاﻣخة ﻞػﺛﻤﺔ ﻞغ

شفل إﻛﻧ آخخ فﻩ ﻞثل عسخﻡ أك أصغخ ﻞشﻢ ﻗﻜيالً كفﻩ ﻣحﻡ اﻛحاﻛﺔ يربح ﺖأﺘضخﻡ عﻜﻧ األشفاؿ
اﻛزحايا كاﻛسدتﻘػيضغ ذا أﺘخ باﻛغ  ،حضث ﻪػاﺛﻢ اﻛزحايا أشكاؿ ﻞختﻜفﺔ ﻞغ اﻛسذكالت ﻞشﻤا:
االﻠعداؿ االﺛتساعﻩ ،اﻛخفس ،عجـ اﻛﻘبػؿ ،اﻛسزايﻘﺔ كاﻛذعػربعجـ األﻣسيﺔ  ،ﻞع إحتساﻛيﺔ أف
ﻪتحػؿ بعس ضحايا االستﻘػاء ﻞغ االشفاؿ إﻛﻧ ﻞدتﻘػيضغ ؼيسا بعج ،كأﻞا اﻛسدتﻘػيغ
ؼيصػركف أﻠساشاً ﻞختﻜفﺔ ﻞغ اﻛدﻜػؾ االﺛتساعﻩ اﻛدﻜبﻧ االﻚثخ خصػرة ،كﻗج ﻛػحع أف االشفاؿ
اﻛسدتﻘػيضغ ﻛجﻪﻤع ﺖذػﻡ فﻧ ﻞفﻤػـ اﻛحات ،كأف ﺖرػرﻣع كﺖﻘجﻪخﻣع ﻛحكاﺖﻤع يذػبﻢ اﻛشﻘز كعجـ
اﻛتﻘجﻪخ اﻛكافﻧ  ،كﺖكسغ خصػرة عجـ كضػح ﻞفﻤػـ اﻛحات فﻧ أﻠﻤا ﺖشسػ ﻞع االشفاؿ فﻩ سغ
ﻞبكخة كﻗج ﺖدتسخ ﻞعﻤع حتﻧ اﻛسخاحل اﻛالحﻘﺔ حضث ﺖؤﺘخعﻜﻧ ﺖفاعالﺖﻤع اﻛسدتﻘبﻜيﺔ  ،كﺖجعﻜﻤع
يعاﻠػف ﻞغ ﻞطاﻣخ االضصخاب االﻠفعاﻛﻩ كاﻛدﻜػكﻩ فﻩ اﻛسخاحل اﻛالحﻘﺔ ،ﻞساﻪجفع اﻛصفل ألف
يسارس االستﻘػاء عﻜﻧ أﻗخاﻠﻢ  ،أك ﻗج يﻘع ضحيﺔ الستﻘػاء آخخيغ  ،كسا ﻗج ﻪتعﻜع اﻛصفل
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اﻛزحيﺔ أف يسارس سﻜػؾ االستﻘػاء فﻩ ﻞػاﻗف الحﻘﺔ ؼيكػف ﻞدتﻘػيا حضشاً كضحيﺔ فﻩ أحياف
أخخػ ،حضث ﻪﻜعب عجـ كضػح ﻞفﻤػـ اﻛحات دك اُر اساسياً فﻧ ﺖﻘبل سﻜػؾ االستﻘػاء أك اﻛؿياـ
كل
بﻢ الف ﻞفﻤػـ اﻛصفل عغ ذاﺖﻢ ﻪؤﺘخعﻜﻧ رد فعﻜﻢ عﻜﻧ سﻜػؾ االستﻘػاء،كفج أشار ً
ﻞغ(ﻣضﻜدبضخج كسباؾ) Hillsberg, C.& Spak, H. (2016).إﻛﻧ أف اإلحراءات اﻛرادرة
باﻛػاليات اﻛستحجة األﻞخيكيﺔ ﺖؤكج أف ﻞا يﻘخب ﻞغ ()20444444ﻞغ االشفاؿ دكف سغ
اﻛبﻜػغ ﻪﻤخبػف ﻞغ اﻛسؤسدات اﻛتعﻜيسيﺔ خذي ًﺔ ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء اﻛحػ ﻪتعخضػف ﻛﻢ ﻞغ
االﻗخاف حضث يذكل ﻣحا اﻛدﻜػؾ فﻧ ﻞخحﻜﺔ اﻛصفػﻛﺔ خصخاعﻜﻧ اﻛسدتﻘػيضغ كاﻛزحايا ،حضث
يدػد ﺒضشﻤع عجـ اﻛذعػر باالشسئشاف ،كﻗرػر اﻛعالﻗات االﺛتساعيﺔ ،كاالﻠدحاب االﺛتساعﻩ،
اﻛحات،كﻠطخ ﻛالﺘار اﻛدﻜبيﺔ اﻛستخﻠبﺔ عﻜﻧ سﻜػؾ
ًا
كفﻘجاف اﻛذعػرباألﻞغ اﻛشفدﻧ كﺖجﻠﻩ ﻞفﻤػـ

االستﻘػاء فإﻠﻢ ﻪشبغﻧ اﻛتجخل ﻞغ خالؿ اﻛبخاﻞﺚ اﻛشفديﺔ كاﻛتخبػيﺔ ﻛﻜحج ﻞغ ﻞغ ﻣحا اﻛدﻜػؾ

كاالﺘار اﻛستخﺖبﺔ عﻜيﻢ ،كيعج اﻛتجخل اﻛسبكخ باستخجاـ اﻛسشﻤﺚ اﻛسعخفﻩ اﻛدﻜػكﻩ اﻛسذتق ﻞغ
اﻛشطخيﺔ اﻛسعخؼيﺔ اﻛدﻜػكصﺔ ألﻛبخت أﻛيذ ﻞغ أﻚثخ اﻛسشاﻣﺚ فاعﻜيﺔ فﻩ ﻞداعجة ﻣؤالء االشفاؿ
عﻜﻧ ﺖحدضغ ﻞفﻤ ػـ اﻛحات ﻛجﻪﻤع كاﻛحج ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء كذﻛظ ﻞغ خالؿ اﻛتخكضدعﻜﻧ أﻠساط
اﻛسعخفﺔ كاﻛدﻜػؾ كﺖحﻜضل عسﻜيات اﻛتفكضخ اﻛخاشئﺔ كﺖعجﻪﻜﻤا بأﻠساط أخخػ أﻚثخ عﻘالﻠيﺔ.
كاﻛججﻪخ باﻛحكخأف ﻣشاؾ اﻛعجﻪج ﻞغ اﻛبحػث كاﻛجراسات اﻛتﻩ ﺖشاكﻛت اﻛبخاﻞﺚ االرشاديﺔ اﻛﻘائسﺔ
كل ﻞغ
عﻜﻧ فشيات ﺖعجﻪل اﻛدﻜػؾ فﻩ اﻛحج ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء كاﻛتﻩ أﺘبتت فاعﻜضتﻤا ،كجراسﺔ ً
ﻛضتدؼ  ،ك ﻚػرؼE,. (2015) cory, G,. (2016) Litzy,

مشكلة البحث
ﺛاءت فكخة اﻛبحث اﻛحاﻛﻧ ﻞغ خالؿ ﻞاﻛسدتﻢ اﻛباحثﺔ أﺘشاء ﻞتابعتﻤا ﻛصاﻛبات اﻛكﻜيﺔ باﻛتجريب
اﻛسضجاﻠﻧ فﻧ اﻛخكضات ﻞغ شكػؼ اﻛسعﻜسات كاالﻞﻤات ﺒتﻜظ اﻛخكضات ﻞغ اﻠتذار سﻜػؾ االستﻘػاء
،ككع اﻛسعاﻠاة اﻛتﻩ يعاﻠﻩ ﻞشﻤا ﻣؤالء االشفاؿ سػاء اﻛسدتﻘػيغ كﻞاﻪتعخضػف ﻛﻢ ﻞغ ﻠبح
ﺒضغ االشفاؿ ُ
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صػر عجة ﻞشﻤا ﺖجﻠﻩ ﻞفﻤػـ اﻛحات ،
كﻛػـ ﻞغ اﻛسحيصضغ ،أكاﻛزحايا ،كﺖطﻤخ ﻣحﻡ اﻛسعاﻠاة فﻧ
ً

اﻛشبح،كاﻛﻘﻜق ﻛجػ االشفاؿ اﻛسدتﻘػيغ.

ﻚسا ﺖججر االشارة إﻛﻧ أف ﻠتائﺚ اﻛعجﻪج ﻞغ اﻛبحػث كاﻛجراسات اﻛتﻧ ﺖست فﻧ ﻣحا اﻛدياؽ
كل ﻞغ باﻪخز ،كاﻛتاﺒياﻠػ ( )Byers, D. , Caltabiano, N. )2011اﻚجت عﻜﻧ أﻣسيﺔ
ﻚجراسﺔ ً
اﻛبخاﻞﺚ اﻛتجريبيﺔ كاالرشاديﺔ كال سيسا ﺖﻜظ اﻛتﻩ ﺖعتسج عﻜﻧ االرشاد اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻧ فﻧ اﻛحج ﻞغ

يعج سﻜػؾ االستﻘػاء ﻞغ اﻛسذكالت اﻛتﻧ أصبحت فﻧ ﺖداﻪج
سﻜػؾ االستﻘػاء فﻧ ﻞخحﻜﺔ اﻛصفػﻛﺔ.حضث ُ
ﻞدتسخالسباب ﻞتعجدة ،كغاﻛباً ﻞايﻘتخف سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛجػ االشفاؿ ﺒبعس اﻛسذكالت االخخػ ،كﻣحا
ﻞا أشارت إﻛيﻢ ﻠتائﺚ اﻛجراسﺔ اﻛتﻧ ﻗاـ ﺒﻤا(أﺒػ زيتػف،خﻜف )0427،أف اﻛسدتﻘػيضغ ﻛجﻪﻤع ﻗرػرفﻧ
ﻞفﻤػـ اﻛحات ،كبعس االضصخابات اﻛشفديﺔ كاﻛﻘﻜق ،كعﻜﻧ اﻛشحػ اﻛحؼ ضﻤخ فﻩ اﻛجراسﺔ اﻛتحﻜضﻜيﺔ
) . (Kresten,S&smith,P,2018كاﻛتﻧ

كل ﻞغ كخيدتغ  ،سسضث
اﻛسدتعخضﺔ اﻛتﻩ ﻗاـ ﺒﻤا ً
أشارت إﻛﻧ أف االستﻘػاء يﻘتخف ﺒتجﻠﻩ ﻞفﻤػـ اﻛحات ،كاﻛﻘرػر اﻛسﻜحػظ فﻧ اﻛتػاصل ،كبعس
ﻚل ﻞغCohn, A., & ).
االﻠذصﺔ االﺛتساعيﺔ االخخﻡ .كسا ﺖػصﻜت ﻠتائﺚ اﻛجراسﺔ اﻛتﻩ ﻗاـ ﺒﻤا ً

ككل ﻞغ عجـ كضػح
 )Canter, A,2017إﻛﻧ أف ﻣشاؾ عالﻗﺔ ارﺖباشيﺔ ساﻛبﺔ ﺒضغ سﻜػؾ االستﻘػاءً ،
ﻞفﻤػـ اﻛحات،كاضصخاب اﻛﻘﻜق ،كﻠط اًخ الف االستﻘػاء ﻪؤﺘخ سﻜباً فﻩ اﻛسدتﻘػيضغ كاﻛزحايا كبضئﺔ
اﻛخكضﺔ بذكل عاـ ،فﻘج ﺖع ﺖصبضق اﻛعجﻪج ﻞغ اﻛبخاﻞﺚ اﻛشفديﺔ كاﻛتخبػيﺔ ﻞغ أﺛل اﻛترجؼ ﻛﻤحﻡ
اﻛسذكﻜﺔ كﻞعاﻛجﺔ األسباب اﻛسؤديﺔ إﻛضﻤا ،فشجج ﻞشﻤا ﺒخاﻞﺚ استشجت إﻛﻧ االرشاد اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻧ،
ﺒﻤجؼ ﺖعجﻪل ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ االشفاؿ اﻛسدتﻘػيضغ ﻞثل د ارسﺔ ) ) Byers, D, 2011,321ﻣحا كﻗج
أشار (  )Fink, E,2015إﻛﻩ ﻠدبﺔ ﻞغ ( )%20 : 24ﻞغ األشفاؿ اﻛحﻪغ يسارسػف االستﻘػاء ﻛجﻪﻤع
ﻗرػر فﻧ ﻞفﻤػـ اﻛحات كبعس االضصخابات اﻛدﻜػكيﺔ االخخػ اﻛتﻧ ﺖتصﻜب اﻛتجخل اﻛسبكخ ،كإال فسغ
اﻛسحتسل أف يربح ﻣؤالء األشفاؿ ُعخضﺔ ﻛتفاﻗع ﻞثل ﻣحﻡ اﻛدﻜػكيات  ،كﻗج يسثﻜػف ﺖﻤجﻪجاً ﻛﻜسحيصضغ
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ﻞا ﻛع ﻪتع اﻛتجخل ﻛتحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات كاﻛحج ﻞغ "سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛجﻪﻤع" كﻞغ ﻣحا اﻛسشصﻜق سعﻧ
اﻛبحث اﻛحاﻛﻧ إﻛﻧ ﺖشاكؿ ﻣحﻡ اﻛطاﻣخة باﻛبحث كاﻛجراسﺔالسباب عجة ﻞشﻤا:
-

ﺖبضغ ﻞغ خالؿ اﻛﻘخاءات كاألدﺒيات اﻛشطخيﺔ (اﻛشفديﺔ كاﻛتخبػيﺔ) كبشاء عﻜﻧ ﺖػصيات بعس
اﻛجراسات كﻞشﻤا دراسﺔ  (Konishi, H,2019).أﻣسيﺔ إعجاد ﺒخاﻞﺚ ﻠفديﺔ كﺖخبػيﺔ ﻛالشفاؿ
ﻛسداعجﺖﻤع عﻜﻧ ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات كاﻛحج ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛجىﻤع ﻠط اًخ ألف سﻜػؾ
االستﻘػاءيعتبخ ﻞغ أﻚثخاﻛسذكالت اﻛدﻜػكيﺔ اﻛتﻩ يعاﻠﻩ ﻞشﻤا األشفاؿ برفﺔ عاﻞػﺔ ،كاﻛحكػر ﻞشﻤع
برفﺔ خاصﺔ .

 ﻠط اًخ ٌﻛع ُيذكﻜﻢ سﻜػؾ االستﻘػاء ﻞغ خصػرة عﻜﻧ اﻛبشاء اﻛشفدﻧ كاالﺛتساعﻩ ﻛالشفاؿ سػاءاﻛسدتﻘػيغ أك اﻛزحايا ،حضث ﻪخﺖبط سﻜػؾ االستﻘػاء ﺒبعس اﻛسؤشخات اﻛدﻜبيﺔ ﻞشﻤا عجـ اﻛﻘجرة
عﻜﻧ ضبط اﻛحات ،كضعف اﻛﻘجرة عﻜﻧ اﻛتعاشف ﻛجػ اﻛسدتﻘػيضغ ،باالضافﺔ إﻛﻧ ﺖجﻠﻩ ﻞفﻤػـ
اﻛحات ﻛجػ ﻣؤالء االشفاؿ حضث أﻚجت ﻠتائﺚ بعس اﻛجراسات)Evans, C,et al,2014).عﻜﻧ
كﺛػد عالﻗﺔ ﺒضغ ﺖجﻠﻧ ﻞفﻤػـ اﻛحات كاﻫﺘار اﻛشفديﺔ اﻛستخﺖبﺔ عﻜيﻢ ﻞغ ﺛﻤﺔ ،كبضغ سﻜػؾ االستﻘػاء
ﻞغ ﺛﻤﺔ أخخػ ،كأف ﻣشاؾ حاﺛﺔ ﻞاسﺔ الستخجاـ ﺒخاﻞﺚ ﺖجريبيﺔ فﻩ اﻛخكضات ﻛسػاﺛﻤﺔ ﻣحﻡ
اﻛسذكﻜﺔ ،كفﻧ ضػء ﻞا سبق ﺖع ﺒﻜػرة ﻞذكﻜﺔ اﻛبحث اﻛحاﻛﻩ فﻩ اإلﺛابﺔ عﻜﻧ اﻛتداؤؿ اﻛتاﻛﻩ:
ﻞا ﻞجػ فاعﻜيﺔ اﻛتجخل اﻛسبكخ باستخجاـ االرشاد اﻛسعخفﻩ اﻛدﻜػكﻩ فﻧ ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻥخفﺾ
سﻜﻮؾ االسﺖﻘﻮاء ﻛﺪػ عضشﺔ ﻞغ االشفاؿ بسخحﻜﺔ اﻛخكضﺔ .ك ﻪشبثق عغ ﻣحا اﻛتداؤؿ ،اﻛتداؤالت
اﻛفخعيﺔ اﻛتاﻛيﺔ:
 :2إﻛﻧ أػ ﻞجػ ﺖػﺛج فﺭﻥﻕ ﺒﻪﻟ ﻞﺖﻥسﻁ ﺩﺭﺛاﺕ ﺃفػﺭﺍﺩ ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعػﺔ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ ﻞغ اﻛجشدضغ (ذكػر/
إﻠاث) فﻩ اﻛؿياس (ﺍﻛﻘﺒﻜﻩ -ﺍﻛﺒعﺩﻨ) عﻜﻧ ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ اشفاؿ اﻛخكضﺔ ﺖُعدػ ﻛﻜبخﻠاﻞﺚ
االرشادػ؟
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 :0إﻛﻧ أػ ﻞجػ ﺖػﺛج فﺭﻥﻕ ﺒﻪﻟ ﻞﺖﻥسﻁ ﺩﺭﺛاﺕ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍﻛﻞﺛﻞػﻥعﺖﻪﻟ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ ﻥﺍﻛضاﺒﻁﺔ ﻞغ
اﻛجشدضغ (ذكػر /إﻠاث) فﻩ اﻛؿياس اﻛبعجؼ عﻜﻧ ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ اشفاؿ اﻛخكضﺔ ﺖُعدػ
ﻛﻜبخﻠاﻞﺚ ﺍإلﺭشاﺩﻨ؟
 :3إﻛﻧ أػ ﻞجػ ﺖػﺛج فﺭﻥﻕ ﺒضغ ﻞتػسصﻩ درﺛات اﻛسجسػعﺔ اﻛتجخيبيﺔ ﻞغ اﻛجشدضغ (ذكػر /إﻠاث)
فﻩ اﻛؿياس اﻛبعجؼ كاﻛؿياس اﻛتتبعﻩ عﻜﻧ ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ اشفاؿ اﻛخكضﺔ ؟
 :0إﻛﻧ أػ ﻞجػ ﺖػﺛج فﺭﻥﻕ ﺒﻪﻟ ﻞﺖﻥسﻁ ﺩﺭﺛاﺕ ﺃفػﺭﺍﺩ ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعػﺔ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ ﻞغ اﻛجشدضغ (ذكػر/
إﻠاث) فﻩ اﻛؿياس (ﺍﻛﻘﺒﻜﻩ -ﺍﻛﺒعﺩﻨ) عﻜﻧ ﻞؿياس االستﻘػاء ﻛجػ اشفاؿ اﻛخكضﺔ ﺖُعدػ ﻛﻜبخﻠاﻞﺚ
االرشادػ؟
 :0إﻛﻧ أػ ﻞجػ ﺖػﺛج فﺭﻥﻕ ﺒﻪﻟ ﻞﺖﻥسﻁ ﺩﺭﺛاﺕ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍﻛﻞﺛﻞػﻥعﺖﻪﻟ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ ﻥﺍﻛضاﺒﻁﺔ ﻞغ
اﻛجشدضغ (ذكػر /إﻠاث) فﻩ اﻛؿياس اﻛبعجؼ عﻜﻧ ﻞؿياس االستﻘػاء ﻛجػ اشفاؿ اﻛخكضﺔ ﺖُعدػ
ﻛﻜبخﻠاﻞﺚ ﺍإلﺭشاﺩﻨ ؟
 :6إﻛﻧ أػ ﻞجػ ﺖػﺛج فﺭﻥﻕ ﺒضغ ﻞتػسصﻩ درﺛات اﻛسجسػعﺔ اﻛتجخيبيﺔ ﻞغ اﻛجشدضغ (ذكػر /إﻠاث)
فﻩ اﻛؿياس اﻛبعجؼ كاﻛؿياس اﻛتتبعﻩ عﻜﻧ ﻞؿياس االستﻘػاء ﻛجػ اشفاؿ اﻛخكضﺔ ؟

أهداف البحث
فﻧ ضػء ﻞذكﻜﺔ اﻛبحث ،كﺖداؤالﺖﻢ،كﻞخﺛعضتﻢ اﻛشطخيﺔ فإﻠﻢ يدعﻧ إﻛﻧ ﺖحﻘضق االﻣجاؼ اﻛتاﻛيﺔ:
 :2اختبارفاعﻜيﺔ اﻛتجخل اﻛسبكخ باستخجاـ االرشاد اﻛسعخفﻩ اﻛدﻜػكﻩ فﻧ ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات,كأﺘخﻡ
فﻧخفﺾ سﻜﻮؾ االسﺖﻘﻮاء ﻛﺪػ االشفاؿ بسخحﻜﺔ اﻛخكضﺔ.
 :0ﺖعخؼ ﻞجػ إستس اخريﺔ أﺘخ اﻛتجخل اﻛسبكخ باستخجاـ االرشاد اﻛسعخفﻩ اﻛدﻜػكﻩ فﻧ ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ
اﻛحات ﻥأﺘخﻡ فﻧ خفﺾ سﻜﻮؾ االسﺖﻘﻮاء ﻛﺪػ عضشﺔ اﻛبحث ،بعج االﻠتﻤاء ﻞغ ﺖصبضق اﻛبخﻠاﻞﺚ كأﺘشاء
فتخة اﻛستابعﺔ.
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أهمية البحث:
ﺖتزح أﻣسيﺔ ﻣحا اﻛبحث بذﻘضﻤا اﻛشطخؼ،كاﻛتصبيﻘﻩ ﻞغ خالؿ عجة ﻞﻘػﻞات عﻜﻧ اﻛشحػ اﻛتاﻛﻧ :
 :1االهسية الشظرية.
أ :ﺖتزح اﻣسيﺔ ﻣحا اﻛبحث– بحدب عﻜع اﻛباحثﺔ – فﻩ اﻛشجرة باﻛسكتبﺔ اﻛعخبيﺔ إﻛﻩ ﻣحا اﻛشػع ﻞغ
اﻛبحػث كاﻛجراسات ذات اﻛػﺛﻤﺔ اﻛػﻗائيﺔ كاالرشاديﺔ ،كباﻛتاﻛﻩ يسكغ اعتبار اﻛبحث اﻛحاﻛﻩ إضافﺔ
،كيعج ﻞغ اﻛسحاكالت اﻛعﻜسيﺔ اإلﺛخائيﺔ اﻛتﻩ ﻛﻤا اﻛدبق فﻩ ﻣحا اﻛسجاؿ،كاﻛتﻩ سعت إﻛﻧ
ﺛجﻪجة
ُ
اختبارفاعﻜيﺔ اﻛتجخل اﻛسبكخ باستخجاـ االرشاد اﻛسعخفﻩ اﻛدﻜػكﻩ فﻧ ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻥأﺘخﻡ فﻧ

خفﺾ سﻜﻮؾ االسﺖﻘﻮاء ﻛﺪػ االشفاؿ بسخحﻜﺔ اﻛخكضﺔ.
ب :ﺖبخز أﻣسيﺔ اﻛبحث اﻛحاﻛﻩ ﻞغ خالؿ ﻞا ﻪػفخﻡ ﻞغ إشار ﻠطخؼ ﻪتعﻜق باﻛتجخل اﻛسبكخ كدكرة فﻧ
ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات كأﺘخﻡ فﻧ اﻛحج ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛجػ اﻛسدتﻘػيضغ ﻞغ خالؿ ﺖفعضل اﻛبخاﻞﺚ
اﻛتجريبيﺔ فﻩ اﻛتعاﻞل ﻞع سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛجػ االشفاؿ.
ج :يدتسج ﻣحا اﻛبحث أﻣسضتﻢ ﻞغ أﻣسيﺔ اﻛذخيحﺔ اﻛعسخيﺔ اﻛتﻩ ُيصبق عﻜضﻤا أال كﻣﻧ األشفاؿ اﻛحﻪغ
ﻛجﻪﻤع ﺖذػﻡ فﻧ ﻞفﻤػـ اﻛحات كيعجكا ﻞغ اﻛسدتﻘػيضغ فﻩ ﻞخحﻜﺔ اﻛصفػﻛﺔ اﻛسبكخة كﻞا ﻪتخﺖب عﻜﻧ سﻜػؾ

أﺘار ﻠفديﺔ عﻜﻧ األشفاؿ سػاء اﻛزحايا أك اﻛسدتﻘػيغ كاﻛتﻩ ﺖسثل ﺖﻤجﻪجا كاضحا ﻛبشائﻤع
االستﻘػاء ﻞغ ً

اﻛشفدﻩ كاالﺛتساعﻩ .

 :2االهسية التظبيقية.
أ :االسﻤاـ فﻩ ﺖرسيع بعس األدكات اﻛتصبيؿيﺔ ألشفاؿ اﻛخكضﺔ كاﻛستعﻜﻘﺔ بسذكﻜﺔ اﻛبحث (،ﻞؿياس
سﻜػؾ االستﻘػاء -ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات -اﻛبخﻠاﻞﺚ االرشادػ) ﻛتحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات كأﺘخﻡ فﻧ اﻛحج ﻞغ
سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛجػ االشفاؿ اﻛسدتﻘػيضغ ﻞسا يفضج اﻛبحث اﻛعﻜسﻩ فﻩ ﻣحا اﻛسجاؿ .
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ب:اﻛتداﻪج اﻛسﻜحػظ فﻧ سﻜػؾ االستﻘػاء كاﻛدﻜػكات اﻛعجكاﻠيﺔ االخخؼ فﻩ اﻛخكضات  ،كﻞا ﺖتخكﻢ ﻣحﻡ
اﺘار سﻜبيﺔ عﻜﻧ اﻛفخد كاﻛسجتسع ،كﻛﻤحا يدعﻧ اﻛبحث اﻛحاﻛﻧ إﻛﻧ اختبار فاعﻜيﺔ
اﻛدﻜػكيات ﻞغ ً
اﻛتجخل اﻛسبكخ فﻧ ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛجات كأﺘخﻡ فﻧ اﻛحج ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػا ﻛجػ االشفاؿ اﻛسدتﻘػيغ.

ج :يعج ﻞػضػع اﻛبحث عﻜﻧ درﺛﺔ ﻞغ األﻣسيﺔ كاﻛحػ ﺖجدج فﻩ اﻛسجاؿ اﻛحؼ ﺖشاكﻛﻢ  ،كاﻛحؼ ﺖحجد
ﺒجكرﻡ فﻩ ﻞتغضخاﺖﻢ األساسيﺔ كﻣﻩ اﻛتجخل اﻛسبكخ ﻛتحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات،كاﻛحج ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛجؼ
أشفاؿ اﻛخكضﺔ باستخجاـ أحج أشكاؿ االرشاد اﻛشفدﻩ كﻣػ االرشاد اﻛسعخفﻩ اﻛدﻜػكﻩ  ،ككحﻛظ أﺖت
أﻣسيﺔ اﻛبحث ﻞغ كػﻠﻢ ﻗاـ عﻜﻩ عضشﺔ ﻞغ اﻛفئﺔ اﻛعسخيﺔ ( )6-0سشػات كاﻛتﻩ ﺖعج ﻞغ أﻚثخ اﻛسخاحل
اﻛشسائيﺔ ﺖأﺘض اًخ فﻩ ﺖصػر كﻠسػ شخريﺔ اﻛفخد ؼيسا بعج.
د :ﺖعخؼ ﻞجػ إستس اخريﺔ أﺘخ اﻛتجخل اﻛسبكخ باستخجاـ االرشاد اﻛسعخفﻩ اﻛدﻜػكﻩ فﻧ ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ
اﻛحات ﻥخفﺾ سﻜﻮؾ االسﺖﻘﻮاء ﻛﺪػ عضشﺔ اﻛبحث ﻞغ االشفاؿ بسخحﻜﺔ اﻛخكضﺔ ،بعج االﻠتﻤاء ﻞغ
ﺖصبضق اﻛبخﻠاﻞﺚ كأﺘشاء فتخة اﻛستابعﺔ.

حدود البحث
ﺖﺖحﺪد إﻞﻜاﻠﻪﺔ ﺖعﻞﻪﻢ ﻠﺖائﺚ اﻛبحث اﻛحاﻛﻩ ﺒﻞا ﻪﻜﻩ:
أ :حجكد بذخيﺔ  :اﻗترخﻣحا اﻛبحث عﻜﻧ عضشﺔ ﻗػاﻞﻤا ( )04ﻞفخدة ﻞغ االشفاؿ اﻛحﻪغ ﻛجﻪﻤع ﻗرػر فﻧ
ﻞفﻤػـ اﻛحات كﻞغ اﻛسدتﻘػيضغ باﻛخكضات اﻛسعشيﺔ باﻛجراسﺔ،كاﻛحﻪغ ﺖتخاكح أعسارﻣع ﻞا ﺒضغ()6-0
سػﻠكات.
ب :حجكد زﻞﻠﻪﺔ :ﺖع إﺛخاء اﻛبحث فﻧ اﻛفتخة اﻛدﻞشيﺔ ﻞغ (/ 24/2إﻛﻧ . 0404 /20/34
ج :حجكد ﻞكاﻠيﺔ :ﺖع ﺖصبضق اﻛبخﻠاﻞﺚ فﻧ إحجػ اﻛخكضات اﻛتجخيبيﺔ بسحافطﺔ اﻛفضػـ كﻠدكالً عﻜﻧ رغبﺔ
إدارة اﻛخكضﺔ ﺖع عجـ ذكخ إسسﻤا فﻧ ﻞتغ اﻛبحث.
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حمددات البحث:
اشتسﻜت أدكات اﻛبحث عﻜﻧ ﻞؿياسضغ ﻗاﻞت اﻛباحثﺔ بإعجاﻣسا كﻣسا (ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات ،كﻞؿياس
سﻜػؾ االستﻘػاء الشفاؿ اﻛخكضﺔ باالضافﺔ إﻛﻧ االستخاﺖيجيات كاﻛفشيات اﻛتﻧ ﺖزسشﻤا اﻛبخﻠاﻞﺚ
االرشادػ اﻛﻘائع عﻜﻧ االرشاد اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻧ ﻛتحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات كاﻛحج ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛجػ
اشفاؿ ﻞاﻗبل اﻛسجرسﺔ.

مصطلحات البحث االجرائية
ﺛاء باﻛبحث عجة ﻞرصﻜحات ﺖججر اإلشارة إﻛﻩ ﺖعخيفاﺖﻤا اﻛشطخيﺔ  ،كاإلﺛخائيﺔ  ،كذﻛظ عﻜﻩ
اﻛشحػ اﻛتاﻛﻩ:
أوالً :برىاهج التدخل السبكرEarly intervention program:
ﻣػ ﺒخﻠاﻞﺚ ﻞخصط كﻞشطع فﻩ ضػء أسذ عﻜسيﺔ كﺖخبػيﺔ ﺖدتشج إﻛﻧ ﻞبادغ كفشيات إرشاديﺔ  ،كذﻛظ
ﻛتﻘجيع ﻞجسػعﺔ ﻞغ اﻛخبخات  ،األﻠذصﺔ ،كاﻛسﻤاـ اﻛسختﻜفﺔ اﻛتﻩ ﺖجخل فﻩ إشار اﻛتجخل اﻛسبكخ ،كيتع
ﺖﻘجيسﻤا فﻩ سغ ﻞبكخة ﻛسجسػعﺔ ﻞغ األشفاؿ اﻛحﻪغ ﻛػحع عﻜضﻤع ﻞسارسﺔ سﻜػؾ االستﻘػاء عﻜﻧ االﻗخاف
(عضشﺔ اﻛبحث) ،كذﻛظ ﻞغ خالؿ عجد ﻞعضغ ﻞغ اﻛجﻜدات اﻛتﻩ ﺖﻤجؼ إﻛﻧ ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات،كاﻛحج
ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛجػ ﻣؤالء األشفاؿ.
وتعرف الباحثة التدخل السبكر إجرائياً :بأﻠﻢ ﺒخﻠاﻞﺚ إرشادؼ – ﻪﻤجؼ إﻛﻧ ﺖفعضل عسﻜضتﻩ اﻛػﻗايﺔ
كاالرشاد ﻞعاً ﻛسداعجة االشفاؿ عضشﺔ اﻛبحث عﻜﻧ ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات كاﻛحج ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء.
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ثاىياً :هفههم الذات Concept of self:
يعخفﻢ (األشػؿ )0422،202،بأﻠﻢ صػرة اﻛحات أك فكخة اﻛذخز عغ ذاﺖﻢ ،كﻣػ ﺖكػيغ ﻞعخفﻩ
ﻠفديا
ﻞشطع كﻞتعﻜع ﻛﻜسجركات اﻛذعػريﺔ كاﻛتعسيسات اﻛخاصﺔ باﻛحات،ﻪبﻜػرﻡ اﻛفخد كيعتبخ ق ﺖعخيفاً
ً

ﻚبضخ باألحكاـ اﻛتﻩ ﻪتﻜﻘاﻣا ﻞغ األشخاص ذؼ األﻣسيﺔ فﻩ حياﺖﻢ.
ﺖأﺘضخ ًا
ﻛحاﺖﻢ ،كيتأﺘخ ًا

فﻧ حضغ يعخفﻢ ﻞاﻚػبﻧ( (Macoby,w,0428بأﻠﻢ فكخة اﻛفخد عغ ﻠفدﻢ،كﺖﻘضيسﻢ ﻛﻤا سػاء كاف
ﺖﻘضيساً إيجاﺒيا أك سﻜبياً،أػ أﻠﻢ يعبخ عغ كيؽيﺔ إدراؾ اﻛصفػل ﻛشفدﻢ  ،كﻣحﻡ اإلدراﻚات ﻪتع ﺖذكضﻜﻤا ﻞغ
خالؿ خبخﺖﻢ فﻩ اﻛبضئﺔ  ،كاﻛتﻩ ﺖتأﺘخ عﻜﻧ كﺛﻢ اﻛخرػػص ﺒتجعيسػات اﻛبضئﺔ كاﻫخخيػغ اﻛسﻤسضغ فﻩ
حياﺖﻢ .
وتعرف الباحثة هفههم الذات إجرائيا :بأﻠﻢ اﻛجرﺛﺔ اﻛتﻩ يحرل عﻜضﻤا االشفاؿ عﻜﻧ ﻞؿياس ﻞفﻤػـ
اﻛحات اﻛسدتخجـ فﻩ ﻣحا اﻛبحث ﻠتيجﺔ ﺖرػرﻣع ﻛحكاﺖﻤع ،فاﻛصفل اﻛحؼ ﻛجيﻢ ﻞفﻤػـ ﻞػﺛب عغ ذاﺖﻢ
يذعخ باﻛخضا عغ ﻠفدﻢ كأف ﻛحاﺖﻤأﻣسيﺔ  ،أﻞا اﻛصفل اﻛحؼ ﻛجيﻢ ﻞفﻤػـ ساﻛب عغ ذاﺖﻢ فإﻠﻢ يذعخ بعجـ
اﻛخضا عغ ﻠفدﻢ  ،كيﻘﻜل ﻞغ شاﻠﻤا  ،كيذعخ بأﻠﻢ ال ؾيسﺔ ﻛﻤا.
ثالثاً :االستقهاء : Bullying
ﺖعجدت ﺖعخيفات االستﻘػاء فﻘج عخفﻢ ﻛػﻠﺚ ) (Long,F,2017,412عﻜﻧ أﻠﻢ اضصخاب غضخ
اﺛتساعﻩ فﻩ سﻜػؾ اﻛفخد ﻪشتذخ فﻩ عالﻗاﺖﻢ ﻞع االخخيغ كعادة ﻞايطﻤخ فﻧ اﻛبضئﺔ اﻛسجرسيﺔ اﻚثخ ﻞشﻢ
فﻩ اﻛسشدؿ.
كعخفﻢ الرزيغ ( ( La razin,K,2018بأﻠﻢ سﻜػؾ يﻘػـ بﻢ اﻛسدتﻘػؼ ﺖجاﻡ شخز ﻞا أضعف
شعػر باألﻞغ ،كاﻗل شعبيﺔ ﻞشﻢ ﻞغ خالؿ رفس اﻛذخز كابعادﻡ عغ اﻛسحيصضغ.
ﻞشﻢ ،كاﻗل
ً

فﻧ حضغ عخفﻢ ﺛﻜبخت ) (Gilbert,L,2018بأﻠﻢ ﻞحاكﻛﺔ ﻛﻜديصخة عﻜﻧ االخخيغ كاﻛذعػر باﻛﻘػة

عﻜضﻤع كﻣػ شكل ﻞغ اشكاؿ اﻛعجكاف اﻛحؼ يﻘػـ بﻢ شخز ﻞ اخ ارً كﺖك اخ ار .
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ﻞغ خالؿ اﻛتعخيفات اﻛدابﻘﺔ ﻛالستﻘػاء ﺖخػ اﻛباحثﺔ أﻠﻢ سﻜػؾ ﻞﻘرػد إلﻛحاؽ االذػ باالخخ،
الﻪبﻜغ
كيرجر ﻞغ شخؼ ﻗػؼ ﻞديصخ ﺖجاﻡ شخؼ ضعيف  ،اليدتصيع أف ﻪخد االعتجاء عغ ﻠفدﻢ  ،ك ُ
عغ حادﺘﺔ االستﻘػاء ﻛسغ حػﻛﻢ  ،كﻣحا ﻣػ سبب االستﻘػاء عﻜﻧ اﻛزحيﺔ .

كﺖعخؼ اﻛباحثﺔ سﻜػؾ االستﻘػاء بأﻠﻢ :سﻜػؾ سﻜبﻩ يرجر ﻞغ شفل ﻗػؼ ضج شفل أﻗل ﻗػة ﻞغ
آف ألخخ بﻘرج اإلساءة ،أك اإلﻪحاء ،أك اﻛسزايﻘﺔ  ،كﺖذسل أشكاؿ االستﻘػاءﻞاﻪﻜﻧ :
أ:االستﻘػاء اﻛجدجؼ .ﻞثل اﻛزخب كاﻛخكل باﻛﻘجـ ،كاﻛﻜكع بؿبزﺔ اﻛضج كاﻛخشق ،كاﻛﻘخص ،كاﻛعس،
كاالستﻘػاء فﻩ اﻛعالﻗﺔ اﻛذخريﺔ :ﻞثل اإلﻗراء ،كاإلبعاد ،كاﻛرج  ،كﺖخكيﺚ اإلشاعات كاألﻚاذﻪب.
ب:االستﻘػاء اﻛﻜفطﻩ .كيذسل اﻛتﻤجﻪج ،كاإلغاضﺔ ،كاﻛتدسيﺔ بأسساء ﻞدضئﻢ .
وتعرف الباحثة االستقهاء إجرائياً بأﻠﻢ :اﻛجرﺛﺔ اﻛتﻩ يحرل عﻜضﻤا االشفاؿ عﻜﻧ ﻞؿياس سﻜػؾ
االستﻘػاء اﻛسدتخجـ فﻩ ﻣحا اﻛبحث.
رابعاً :طفل الروضة ) ( Kindergarten Child
"ﻣػشفل فﻩ عسخ زﻞشﻩ ﻪتخاكح ؼيسا ﺒضغ ( )6-0سشػات بستػسط عسخؼ ﻗجرﻡ ( )60شﻤ اًخ ،
كاﻠحخاؼ ﻞعيارؼ ﻗجرﻡ ( )3-2كيﻜتحق بإحجؼ ﻞؤسدات رياض األشفاؿ ﻛﻜعادﻪضغ ،كﻛػحع عﻜيﻢ أﻠﻢ
يسارس سﻜػؾ االستﻘػاء عﻜﻧ االﻗخاف  ،كﺖتػفخ ؼيﻢ اﻛذخكط اإلﺛخائيﺔ اﻛالزﻞﺔ كاﻛسحجدة ﻛيكػف ضسغ
أفخاد عضشﺔ اﻛبحث اﻛحاﻛﻧ ".
خاهداً:االرشاد السعرفي الدمهكي ) : ( Cognitive Behavioral Counseling
ﻣػ شكل ﻞغ اشكاؿ االرشاد اﻛشفدﻧ اﻛحػ يحاكؿ ؼيﻢ اﻛسخشج ﺖعجﻪل اﻛدﻜػؾ اﻛسزصخب
ﻛﻜسدتخشج ﻞغ خالؿ اﻛتأﺘضخ فﻩ اﻛعسﻜيات اﻛسعخؼيﺔ ﻛجيﻢ ،فﻤػ ﻪﻤجؼ إﻛﻩ إﻗشاع اﻛصفل أف ﻞعتﻘجاﺖﻢ
اﻛالﻞشصؿيﺔ ﻣﻩ اﻛتﻩ ﺖؤدؼ بﻢ إﻛﻩ ﻣحا اﻛدﻜػؾ كباﻛتاﻛﻩ يدعﻩ ﻣحا اﻛشػع ﻞغ االرشاد ﻠحػ ﺖعجﻪل
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إدراﻚات اﻛصفل اﻛسذػﻣﺔ ﻛتحﻘضق ﺖغضخات ﻞعخؼيﺔ كاﻠفاعﻜيﺔ كسﻜػكيﺔ سػيﺔ ﻛجيﻢ ﺖداعجﻡ عﻜﻩ اﻛتكيف
اﻛدﻜيع .
وتعرف الباحثة برىاهج االرشاد السعرفي الدمهكي إجرائياً بأﻠﻢ"ﺒخﻠاﻞﺚ ﻞخصط كﻞشطع عﻜﻧ أسذ
عﻜسيﻢ ﺒﻤجؼ ﺖحﻘضق ﺖغضضخات إيجاﺒيﺔ فﻧ سﻜػؾ االشفاؿ عضشﺔ اﻛبحث  ،كذﻛظ اعتساداً عﻜﻩ فشيات
االرشاد اﻛسعخفﻩ اﻛدﻜػكﻩ  ،ككاف ﻞغ أﺒخزﺖﻜظ اﻛفشيات ﻞاﻪﻜﻧ :
 -2اﻛحجﻪث اﻛحاﺖﻩ كإعادة اﻛبشيﺔ اﻛسعخؼيﺔ ) : ( Self Dialigue Cognitive Restructing
كﻣسا فشضتضغ ﻪتع استخجاﻞﻤسا فﻧ االرشاد اﻛسعخفﻩ اﻛدﻜػكﻩ حضث يعتسج اﻛحجﻪث اﻛحاﺖﻩ عﻜﻩ
األحادﻪث اﻛحاﺖيﺔ اﻛجاخﻜيﺔ  ،كاﻛطاﻣخة  ،ﻪتبعﻤا ﺖعﻜيسات ذاﺖيﺔ ﺖجفع اﻛصفل أك اﻛسذاركضغ إﻛﻩ
إحالؿ خػاشخ ﻞحل أخخػ كعﻜيﻢ ﺖحجث اﻛتغضخات االيجاﺒيﺔ فﻩ اﻛبشيﺔ اﻛسعخؼيﺔ ﻞسا ﻪؤدؼ إﻛﻩ
ﺖعﻜع االستجابات اﻛسخغػبﺔ" ). (Allodi, M , 2012,321
 -0اﻛشسحﺛﺔ اﻛسعخؼيﺔ )  : ( Cognitive Modelingكﻣﻩ فشيﺔ ﻪتع عغ شخيﻘﻤا ﺖجريب اﻛصفل أك
اﻛسذاركضغ عﻜﻩ ﺖحػيل اﻛسعﻜػﻞات اﻛتﻩ يحرل عﻜضﻤا ﻞغ اﻛشساذج إﻛﻩ ﺖخيالت ﻞعخؼيﺔ إدراﻚيﺔ
ضسشيﺔ كإﻛﻩ استجابات ﻣﻩ فﻩ األساس ﺖعﻜيسات ذاﺖيﺔ  ،كﻣشا يفكخ اﻛشسػذج برػت عاؿ عشج
أدائﻢ ﻛﻜدﻜػؾ اﻛسشسحج  ،كيذسل ذﻛظ إضﻤار سﻜػؾ اﻛتسكغ  ،ككحﻛظ سﻜػكيات اﻛتعاﻞل ﻞثل
ﻞػاﺛﻤﺔ اﻛذكػؾ اﻛحاﺖيﺔ كاإلحباشات كاﻛتعاﻞل ﻞعﻤا كاالﻠتﻤاء إﻛﻩ عبارات اﻛتعديد اﻛحاﺖﻩ عﻘب
اﻛشجاح . )Levine,L,2014,520).
 -3اﻛتجريب عﻜﻩ حل اﻛسذكالت ) : ( problem Solvong trainingﻣﻩ فشيﺔ ﺖدعﻧ إﻛﻧ
ﺖجريب اﻛسدتخشجﻪغ عﻜﻩ اﻛسالحطﺔ اﻛجؾيﻘﺔ ﻛألشياء كاﻛسػاﻗف ككيؽيﺔ اﻛبحث عغ اﻛسعﻜػﻞات ،
كشخح األسئﻜﺔ كاﻗتخاح اﻛحﻜػؿ حػﻛﻤا  ،كاختيار أفزﻜﻤا .
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 -0اﻛتحكع اﻛحاﺖﻩ )  : ( Self Controlﻣػ فشيﺔ ﻞعخؼيﺔ سﻜػكيﺔ ﺖدعﻧ إﻛﻧ ﺖجريب اﻛسدتخشج عﻜﻩ
شخؽ ﻞػاﺛﻤﺔ اﻛزغػط كﺖذسل ﺘالث ﻞخاحل  ،كﻣﻩ :
أ -ﻞخحﻜﺔ اﻛتعﻜيع  :كيتع فضﻤا اﻛتجريب عﻜﻩ كضع اﻛسذكﻜﺔ فﻧ حجسﻤا اﻛسشاسب دكف ﺖﻤػيل
ﺒشاء عغ اﻗتشاع ذاﺖﻩ .
ككحﻛظ اﻛتخﻜز ﻞغ األفكار كاﻛدﻜػكيات اﻛدﻜبيﺔ ً
ب -ﻞخحﻜﺔ اﻛتكخار :ﻪتع فضﻤا اﻛتجريب عﻜﻩ إﺖباع اإلﺛخاءات اﻛسباشخة ﻛﻜحرػؿ عﻜﻩ اﻛسعﻜػﻞات
اﻛسشاسبﺔ حػؿ اﻛسذكﻜﺔ ﺖسﻤضجاً ﻛﻜتخﻜز ﻞشﻤا  ،كاﻛتجريب عﻜﻩ االستخخاء  ،كسا ﻪتع
اﻛتجريب عﻜﻩ شخؽ اﻛسػاﺛﻤﺔ اﻛسعخؼيﺔ ﻛسداعجة اﻛصفل ﻛيربح كاعياً باﻛعبارات اﻛدﻜبيﺔ
اﻛﻘاﻣخة ﻛﻜحات كاستخجاﻞﻤا كإشارات سﻜبيﺔ يجب ﻞػاﺛﻤتﻤا .
ت -ﻞخحﻜﺔ اﻛتجريب عﻜﻧ اﻛتصبضق  :كﻣشا ﻪتسكغ اﻛصفل ﻞغ استخجاـ ﻞﻤارات اﻛسػاﺛﻤﺔ كﺖذتسل
عﻜﻧ :ﻠﻘل اﻛدﻜػؾ إﻛﻩ ﻞػاﻗف ﻞذاﺒﻤﺔ ،اﻛتجرب عﻜﻩ شخح اﻛسذكﻜﺔ،اﻛسشاﻗذﺔ ،اﻛشسحﺛﺔ ،
ﺖﻘجيع ﺖعﻜيسات ﻛﻜحات ككحﻛظ ﺖعديدﻣا .
 -0اﻛتعديد )  : ( Rienforcementكﻣػ فشيﺔ ﺖﻤجؼ إﻛﻧ ﺖجعيع اﻛدﻜػؾ االيجاﺒﻩ ﻛﻜصفل ﻞغ
خالؿ ﺖجريبﻢ عﻜﻩ ﺖعديد كﻞكافأة ذاﺖﻢ ﻞغ خالؿ ﻗجرﺖﻢ عﻜﻩ ﻞػاﺛﻤﺔ االضصخاب .
 -6األﻠذصﺔ  /اﻛػاﺛبات اﻛسشدﻛيﺔ ) : (Assignmentﻣﻩ فشيﺔ ﻪتع فضﻤا ﺖكﻜيف اﻛصفل بسﻤاـ
كأﻠذصﺔ ﺖتعﻜق أﻣجافﻤا بكل ﺛﻜدﺔ ﻞغ اﻛجﻜدات اﻛتﻧ شارؾ فضﻤا ﻞسا يداعجﻡ عﻜﻩ اﻛفﻤع كاﻛػعﻩ
األعسق باﻛسذكﻜﺔ كاالﻗتشاع باﻛحﻜػؿ اﻛسشاسبﺔ  ،كذﻛظ ﺒتجريبﻢ عﻜﻩ ﺖحجﻪج ﺖﻜظ اﻛحﻜػؿ
كاختيارأﻠدبﻤا  ،كﻞغ ﺘع ﺖصبيﻘﻤا فﻩ حياﺖﻢ اﻛذخريﺔ  ،كفﻩ حاﻛﺔ ﺖعحر فﻤع األشفاؿ ﻛﻜشذاط
اﻛسشدﻛﻩ ﺖﻘجـ اﻛباحثﺔ ﻠسػذﺛاً ﻛﻢ .
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متغريات البحث
ﺖزسغ اﻛبحث اﻛحاﻛﻧ اﻛستغضخات اﻛسدتﻘﻜﺔ كاﻛستسثﻜﺔ فﻧ:ﺒخﻠاﻞﺚ اﻛتجخل اﻛسبكخ ﺒػاسصﺔ االرشاد
اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻩ  ،كاﻛستغضخات اﻛتابعﺔ كاﻛستسثﻜﺔ فﻧ ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات،كاﻛحج ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء
حضث ﻪتع ؾياسﻤسا باﻛسؿياسضغ اﻛﻜحاف ﺖع إعجادﻣسا ﻛﻤحا اﻛغخض.

اإلطار النظرى والدراسات السابكة
السحهر االول:
هفههم الذاتSelf – Concept :
ﻪعﺖﺒﺭ ﻞفﻤﻥﻝ ﺍﻛﺫﺍﺕ ﻞﻟ ﺍﻛﻞفاﻣﻪﻝ اﻛتﻧ كاﻠت كﻞا زاﻛت ﺖحتل أﻣسيﺔ خاصﺔ فﻩ ﻠﻅﺭﻪاﺕ
ﺍﻛشخصﻪﺔ ،ﻛسا ﻛﻤا ﻞغ ﺖأﺘض اًخ كاضح عﻜﻧ ﺍﻛصحﺔ ﺍﻛﻠفسﻪﺔ ﻛألفﺭﺍﺩ.فﻤػ ﻞغ اﻛعػاﻞل اﻛسػﺛﻤﺔ ﻛﻜدﻜػؾ
فﻩ ضػء اﻛترػرات اﻛتﻩ يكػﻠﻤػا اﻛفخد عغ ﻠفدػﻢ ،كﻞغ ﻣشا كاف اإلﻣتساـ ﺒجراسﺔ ﻞفﻤػػـ اﻛحات ﻛفتػخة
كﻛضجرس بذكل أكضح كبسػضعيﺔ أﻚبخ
ﻞغ اﻛدﻞغ ﻛيعػػد كيبخز ﻞغ ﺛجﻪج فﻩ اﻛﻘخف اﻛحادؼ كاﻛعذخيغُ ،
ﻞغ اﻛداﺒق حضث يعج ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻞغ األبعاد اﻛﻤاﻞﺔ فﻩ دراسﺔ اﻛذخريﺔ كعاﻞالً ﻞﻤساً ﻞغ اﻛعػاﻞل

اﻛتﻩ ﺖسارس ﺖأﺘض اًخ كبض اًخ عﻜﻧ اﻛدﻜػؾ كعﻜﻧ اﻛرحﺔ اﻛشفديﺔ ﻛألفخاد ،حضث ﻪتكػف ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻠتيجﺔ
اﻛشزﺚ كاﻛتعﻜع كذﻛظ عغ شخيق ﺖفاعل اﻛصفل ﻞع ﺒضئتﻢ اﻛتﻩ يعير فضﻤا  ،كاﻛخبخات اﻛتﻩ يسخ ﺒﻤا
كيتأﺘخ ﻞفﻤػـ اﻛذخز عغ ﻠفدﻢ ﺒتﻜظ اﻛخبخة،فاﻛخبخات اﻛتﻩ ﺖتالءـ ﻞع ﻞفﻤػـ اﻛحات كﻞع اﻛسعاﻪضخ
االﺛتساعيﺔ ﺖؤدؼ إﻛﻧ اﻛشسػ اﻛشفدﻩ اﻛدػؼ ،كاﻛعكذ صحيح فاﻛخبخات اﻛتﻩ ال ﺖتػافق ﻞع اﻛحاﻛﺔ
ﻞػﻗفا سﻜبيا ﻞسا يخﻜق ﻠػع ﻞغ اﻛتػﺖخ كاﻛﻘﻜق اﻛحػ ﻪؤدػ
اﻛشفديﺔ يعتبخﻣا اﻛفخد
ﺖﻤجﻪجا ﻛحاﺖﻢ كيتخح ﻞشﻤا ً
ً
ﺒجكرة إﻛﻧ ﻠذػء سﻜػكيات داﻛﺔ عﻜﻧ سػء اﻛتػافق كاالستﻘػاء.
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تعريف هفههم الذات :
اﻛحات ﻛغﺔ :ذات اﻛذﻩء حؿيﻘتػﻢ كخاصضتػﻢ ،كذات اﻛذﻩء ﻠفذ اﻛذﻩء عضشﻢ كﺛػﻣخﻡ  .فﻤحﻡ اﻛكﻜسﺔ
ﻛغػيػاً ﻞخادفﺔ ﻛكﻜسػﺔ اﻛشفذ كاﻛذﻩء ،كيعتبخ اﻛحات أعػع ﻞغ اﻛذػخز ألف اﻛػحات ﺖصﻜق عﻜﻧ اﻛجدػع
كغضخﻡ كاﻛذخػز ال يصﻜػق إال عﻜﻧ اﻛجدع فﻘػط) .اﺒغ ﻞشطػر) 23: 0448 ,
اصصالحا  :ﺖعخفﻢ اﻛسذيخﻩ "بأﻠﻢ اﻛسعشﻧ اﻛسجخد إلدراﻚشا الﻠفدشا ﺛدسيا كعﻘﻜيا كإﺛتساعياً فﻩ
اﻛحات
ً
ضػء عالﻗتشا باﻫخخيغ( .ﻗحصاف)0424،020،

كيعخؼ ﻞفﻤػـ اﻛحات بأﻠﻢ ذﻛﻚ اﻛﻞﻜﻮف أك اﻛﺖﻠﻈﻪﻢ اإلدراﻚﻩ غﻪﺮ كاضح اﻛﻞعاﻛﻢ اﻛﺬؼ ﻪﻘف خﻜف
ُ
كحﺪة اﻛفكخ كاﻛﺬؼ يكػف ﺒﻞﺘاﺒﺔ اﻛخﻜفﻪﺔ اﻛﻞﺒاشﺮة ﻛﻜدﻜػؾ اﻛسػﺛﻢ ﻛﻜسذاعخ كﺒﻤﺬا ﻪﻜعﺐ ﻞفﻤﻮـ اﻛﺬات
دكر اﻛﻘﻮة اﻛﺪافعﺔ ﻛﻜفﺮد فﻩ اﻛسػاﻗف اﻛسختﻜفﺔ فﻧ حضغ يعخؼ (ﺯﻣﺭﺍﻟ)0449،020،ﻞفﻤػـ اﻛحات
بأﻠﻢ" :عبارة عغ ﻞجرؾ أك اﺖجاﻡ يعبخ عغ إدراؾ اﻛفخد ﻛشفدﻢ كعغ ﻗجرﺖﻢ عﻜﻧ كل ﻞا يﻘػـ بﻢ ﻞغ
أعساؿ كﺖرخفات  ،كيتكػف ﻣحا اﻛسجرؾ فﻩ إشار حاﺛات اﻛصفػﻛﺔ  ،كخاصﺔ اﻛحاﺛﺔ إﻛﻧ االستﻘالؿ
كاﻛحخيﺔ كاﻛﻘبػؿ كاﻛشجاح .ﺒضشسا ﻪخؼ كػبخ سسضث  Smith Cooperأف ﻞفﻤػـ اﻛحات عبارة عغ :
ﻞجسػعﺔ االﺖجاﻣات كاﻛسعتﻘجات اﻛتﻩ يدتجعضﻤا اﻛفخد عشجﻞا ﻪػاﺛﻢ اﻛعاﻛع اﻛسحيط بﻢ ،كﻣﻩ ﺖذسل
ﻞعتﻘجات ﺖػﻗع اﻛشجاح كدرﺛﺔ اﻛفذل  ،كدرﺛﺔ اﻛجﻤج اﻛسبحكؿ )) Herbert,W,Craven,L2019
كاﻛستأﻞل ﻛﻜتعخيفات اﻛدابﻘﺔ يالحع أﻠﻢ ﺖع ﻄﺮح ﻞفﻤﻮـ اﻛﺬات فﻩ اﻛﺪ ارسات اﻛﻠفسﻪﺔ ﺒﻞعﻠﻪﻪﻦ رئﻪسﻪﻦ
ﻣسا:
 :2اﻛﺬات ﻚاﻞﻮضﻮع Self-as-Object.

كﺖعشﻩ اﺖﺛاﻣات اﻛفﺮد كﻞشاعﺮﻡ كﺖﻘﻪﻪﻞﻢ ﻛﻠفسﻢ،

ﺒﻞعﻠﻧ ﻪﺪؿ ﻞفﻤﻮـ اﻛﺬات كاﻞﻮضﻮع عﻜﻧ أؼ فﻜﺮة ﻪﻜﻮﻠﻤا اﻛفﺮد عﻦ ﻠفسﻢ .
 :0اﻛﺬات ﻚاعسﻜيﻢ،Self-as-Process:كﻪﻘصﺪ ﺒﻤا أف

اﻛﺬات " ﺖتزسغ

ﻞﺛﻞﻮعﺔ

ﻞﻦ

اﻛعﻞﻜﻪات ﻚاﻛﺖفﻜﻪﺮ  ،االﻠتباﻡ ،اﻛتحكخ كاإلدراؾ .)Cory, G,2015) .كعﻜﻧ ﻣحا فإف ﻞفﻤػـ اﻛحات
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ﻪُعﺮؼ عﻜﻧ أﻠﻢ" ﻞﺛﻞﻮعﺔ ﻞﻦ اﻛسجركات ،كاﻛﺖصﻮرات اﻛﺖﻩ ﻪﺮػ اﻛفﺮد ﻠفسﻢ ﻞﻦ خالﻛﻤا بسا فضﻤا
اﻛسﻞات أك اﻛخصاؿ اﻛشخصﻪﺔ كاالﻠفعاﻛﻪﺔ كغضخﻣا ﻞغ اﻛدسات.
تعقيب:
ﻞغ خالؿ اﻛتعخيفات اﻛدابﻘﺔ ﺖخػ اﻛباحثﺔ أف ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻣػ عبارة عغ ﺖﻘضيع اﻛذخز ﻛحاﺖﻢ
عﻜﻩ ﻠﻤايﺔ ﻗصب ﻞػﺛب أك ساﻛب أك ﺒضشﻤسا كﻣحا يعشﻩ أف اﻛفخد يعتبخ ﻠفدﻢ ذا ؾيسﺔ كأﻣسيﺔ إذا كاف
ﻞفﻤػﻞﻢ عغ ذاﺖﻢ ﻞخﺖفع ،ﺒضشسا يذضخ ﻞفﻤػـ اﻛحات اﻛسشخفس إﻛﻧ عجـ رضا اﻛفخد عغ ذاﺖﻢ أك رفس
اﻛحات أك احتﻘارﻣا  ،أؼ أف ﻞفﻤػـ اﻛفخد عغ ذاﺖﻢ يعكذ اﻛفكخة اﻛتﻩ ﻪجركﻤا اﻛفخد حػؿ رؤيﺔ كﺖﻘضيع
اﻛسحيصضغ ﻛﻢ.
كﺖججر االشارة ﻣشا أف اﻛفخؽ ﺒضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات كاﻛحات يكسغ فﻧ أف (اﻛحات) ﺖذسل آراء
اﻛذخز عغ ﻠفدﻢ  ،ﺒضشسا ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻣػ اﻛتﻘضيع اﻛحؼ يزعﻢ اﻛفخد ﻛشفدﻢ كﻞا ﻪتسدظ بﻢ ﻞغ
عادات كأفكار كﺖػﺛﻤات ﺖعبخعغ ذاﺖﻢ ،كباﻛتاﻛﻩ فﻤػ يعبخ عغ اﺖجاﻡ اﻛﻘبػؿ أك اﻛخفس بحضث يذضخ
إﻛﻧ ﻞعتﻘجات اﻛفخد ﺖجاﻡ ذاﺖﻢ  ،كبﻤحا يكػف ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻣػ :خبخة ذاﺖيﺔ ﻪشﻘﻜﻤا اﻛفخد ﻛالخخيغ ﺖطﻤخ
ﻞغ خالؿ سﻜػكﻢ كﺖفاعﻜﻢ ﻞع اﻛسحيصضغ .
ىهﻭ هفهﻭن ﺍلﺫﺍﺕ:
ﻪﺖﻁﻥﺭ ﻞفﻤﻥﻝ ﺍﻛﺫﺍﺕ ﻥﻪﺖغﻪﺭ ﺖﺒعا ﻛﺖغﻪﺭ خﺒﺭﺍﺕ ﺍﻛفﺭﺩ ﻥﻞﻥﺍﻗفﻢ فﻩ ﺍﻛفﺖﺭﺍﺕ ﺍﻛﺯﻞﻠﻪﺔ ﺍﻛﻞخﺖﻜفﺔ،
ﻠطخ الخﺖالﻑ
ﻥﻛحﻛﻙ ﻗﺩ ﻪخﺖﻜﻑ ﻞفﻤﻥﻝ ﺍﻛفﺭﺩ عغ ﺫﺍﺖﻢ باختالؼ اﻛسخاحل اﻛعسخيﺔ اﻛتﻩ يسخ ﺒﻤاً ،

ﺍﻛخﺒﺭﺍﺕ ﻥﺍﻛﻞﻥﺍﻗﻑ اﻛحياﺖيﺔ سػاء كاﻠت خبخات سارة أك صادﻞﺔ ،ﻥﻪﻞﻜﻟ ﺖﻜخﻪﺹ ﻞخاحل ﻠسػ كﺖﻁﻥﺭ
ﻞفﻤﻥﻝ ﺍﻛﺫﺍﺕ عﻜﻧ اﻛشحػ اﻛتاﻛﻧ:
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ﻞﺭحﻜﺔ ﺒجايﺔ ضﻤػر ﺍﻛﺫﺍﺕ(.ﻞﻟ ﺍﻛﻞﻪالﺩ  -عاﻞضغ)  :حضث يكػف اﻛصفل ﺒﻪﻟ ﺍﻛﺫﺍﺕ ﻥﺍﻛالﺫﺍﺕ
ﻥاﻛدعﻧ إﻛﻧ ﺍﻛخﺭﻥﺙ ﻞﻟ ﺍﻛعالﻗﺔ ﺍألحاﺩﻪﺔ ﺒضغ (االﻝ  -كاﻛصفل) كيبجأ فﻧ عﻞﻜﻪﺔ ﺍﻛﺖﻞاﻪﺯاﻛجدجػ ،
ﻚسا ﻪبجأ فﻩ ﻣﺫﻡ ﺍﻛﻞﺭحﻜﺔ ﺒاالسﺖﻜشاﻑ فﻤﻠا ﺖﻠﻞﻥ صﻥﺭﺓ ﺍﻛﺫﺍﺕ ﻥﻪﺯﺩﺍﺩ ﺖفاعﻛﻢ ﻞع ﺍألﻝ كﺍﻫخﺭﻪﻟ
ﻞﺭحﻜﺔ ﺖأﻜﻪﺩ ﺍﻛﺫﺍﺕ0-0 ( .

) سﻠﻥﺍﺕ :حضث يصﻜق عﻜضﻤا اﻛبعس ﻞﺭحﻜﺔ ﺖعﺯﻪﺯ ﻥﺖﺩعﻪﻝ

ﺍﻛﺫﺍﺕ ففضﻤا يدعﻧ اﻛصفل ﻠحػ ﺇﺘﺒاﺕ ﺫﺍﺖﻢ عﻟ ﻁﺭﻪﻕ ﺍﻛﺖحﺩﻨ ﻥﻞعاﺭضﺔ االخخيغ حضث يحاكؿ اﻛصفل
أف ﻪﺩعﻝ ﻥعﻪﻢ ﺒﺫﺍﺖﻢ ﻞﻟ خالؿ ﺍالعﺖﺭﺍﺽ ) .
ﻞﺭحﻜﺔ ﺖذعب اﻛحات كﺖستج ﺒضغ )20 -0(.حضث ﻪﺖسع ﻞفﻤﻥﻝ ﺍﻛﺫﺍﺕ ﻠط اًخ ﻛحيادة خﺒﺭﺍﺕ اﻛصفل
ﺍﻛحسﻪﺔ ،ﺍﻛعﻘﻜﻪﺔ ،ﺍﻛﻥﺛﺩﺍﻠﻪﺔ ﻥﺍالﺛﺖﻞاعﻪﺔ ،ﻞﻞا ﻪﺛعؿ ﺍﻛﻁفؿ ﺃﻜﺘﺭ ﺘﻘﺔ فﻩ ﻠفسﻢ بسا يداعجﻡ عﻜﻧ
االﻠﺩﻞاﺙ فﻩ اﻛجساعات اﻛسحيصﺔ بﻢ،كيتػﻛﻧ بعج ذﻛظ ﺖصػر كﻠسػ اﻛحات عبخ ﻞخاحل عجة الﻪتدع
اﻛسجاؿ ﻛحكخﻣا حتﻩ ﺖرل إﻛﻧ ﻞخحﻜﺔ ﻞابعج اﻛدتضغ كاﻛتﻩ ﺖتدع باﻛعجﻪج ﻞغ اﻛخرائز اﻛتﻧ ﺖسضخﻣا
عغ غضخﻣا ﻞغ اﻛسخاحل اﻛدابﻘﺔDockery, Kathleen A (2016).
العهاهل السؤثرة في هفههم الذات:
ﻪتاﺘخ ﻠسػ كﺖصػر ﻞفﻤػـ اﻛحات بسجسػعﺔ ﻞغ اﻛعػاﻞل اﻛحاﺖيﺔ كاالﺛتساعيﺔ كاﻛتﻩ ﻗج ﺖؤدؼ إﻛﻩ
ﻞفﻤػـ ذات ﻞخﺖفع أك ﻞشخفس ﻛجػ اﻛفخد ﺖججر االشارة إﻛضﻤا باخترار فﻧ اﻛدصػر اﻛتاﻛيﺔ:
 :2العهاهل الذاتية  :ﻪػﺛج اﻛعجﻪج ﻞغ اﻛعػاﻞل اﻛتﻧ ﺖؤﺘخ فﻩ ﻠسػ كﺖصػر اﻛحات ﻞشﻤا ﻞا ﻪخﺛع ﻛﻜفخد
ﻠفدﻢ ﻞثل سساﺖﻢ اﻛذخرضتﻢ كاستعجاداﺖﻢ كﻗجراﺖﻢ كﻠػعﻢ ،كعسخﻡ ،كاﻛفخص اﻛستاحﺔ أﻞاﻞﻢ فﻧ اﻛبضئﺔ ،
اﻛرغخﻞتستعا باﻛرحﺔ اﻛشفديﺔ ﻚﻜسا ﻚاف ﻠسػﻡ
كﻞشﻤا ﻞا ﻪتعﻜق باﻛبضئﺔ اﻛسحيصﺔ ،فكﻜسا ﻚاف اﻛصفل ﻞشح
ً

شبيعيا ،أﻞا إذا ﻚاف اﻛصفل يعاﻠﻧ ﻞغ ﻞطاﻣخ بعس االضصخابات اﻛشفديﺔ فإف ﻣحا ﻞغ شاﻠﻢ أف
ﻠسػا
ً
ً
ﻪؤﺘخ فﻧ ﻠسػ اﻛحات باﻛذكل اﻛسصﻜػب( .احسج)020، 0447،
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 :0العهاهل االجتساعية :ﺖتعجد اﻛعػاﻞل االﺛتساعيﺔ اﻛسؤﺘخة فﻧ ﻠسػ ﻞفﻤع اﻛحات كاﻛتﻧ ﺖتسثل فﻧ:
-

اﻛخعايﺔ االسخيﺔ  :ﺖاﺖﻧ االسخة فﻧ ﻞﻘجﻞﺔ ﻣحﻡ اﻛعػاﻞل فﻤﻧ اﻛسشػشﺔ بعسﻜيﺔ اﻛتشذئﺔ
االﺛتساعيﺔ،ﻞغ خالؿ استخجاﻞﻤا أساﻛضب اﻛتشذئﺔ اﻛدػيﺔ،حضث يحتاج اﻛصفل فﻩ ﻞخحل ﻠسػﻡ
اﻛسختﻜفﺔ إﻛﻧ ﺛػ أسخػ ﻣادغ كﻞدتﻘخ كأيزا ﻛﻜتﻘبل كاﻛخعايﺔ اﻛسشاسبﺔ،فﻘج ﻪؤدػ شعػرﻡ باﻛخفس
ﻛتكػيغ ﻞفﻤػـ خاشئ عغ ذاﺖﻢ .

ذكخ
ذكخ أـ اﻠثﻧ  :حضث اف عسخ اﻛصفل فزالً عغ ﻠػعﻢ سػاء كاف ً
 عسخ كﻠػع اﻛصفل سػاء كاف ًاك ﻠثﻩ ﻪػﺘخ فﻧ ﻞفﻤػﻞﻢ عغ ذاﺖﻢ ﺖأﺘض أًخ ﻪتفق كﻠطخة اﻛسجتسع ﻛﻢ،ؼبعس اﻛبضئات ﺖػﻛﻧ اﻛحكػر
اﻣتساـ عﻜﻧ حداب االﻠاث بسا يجعﻜﻤا ﺖذب عﻜﻧ اﻛخشػع كﻗبػؿ سيصخة االخخ عﻜضﻤا كفﻧ ﻣحا
اﻛرجد ﻪخػ( ﺛػف سػﻛيفاف )أف اﻛبضئﺔ غضخ االﻞشﺔ أؼ اﻛتﻧ ال ﻪتػفخ فضﻤا االﻞاف كاﻛخعايﺔ اﻛكاؼيﺔ
كاﻛتﻧ ﺖسضد فﻧ اﻛسعاﻞﻜﺔ ﺒضغ اﻛحكػر كاالﻠاث ﻛراﻛح اﻛحكػر ﻞغ شاﻠﻤا أف ﺖذعخﻣغ بفﻘجاف اﻛحسايﺔ
كاﻛحخﻞاف ك االحباط  ،فﻤحﻡ اﻛبضئﺔ ﺖػﻛج اﻛﻘﻜق ﻛجػ االﻠاث كﺖﻤجد ﺘﻘتﻤغ ﺒحكاﺖﻤغ (Herbert,W,
)  Craven,G,2019,ﻪضئﺔ اﻛخكضﺔ كاﻛسجرسﺔ .كسا ﺖﻜعب ﻪضئﺔ اﻛخكضﺔ كاﻛسجرسﺔ دك اًر ﻣاﻞاً فﻧ
ﻠسػ ﻞفﻤػـ اﻛحات كﺖصػرﻣا حضث ﻪتعﻜع اﻛصفل ﻞغ خالﻛﻤا اﻛسعاﻪضخ كاالدكار االﺛتساعيﺔ اﻛسشاسبﺔ،
كاﻛتﻧ يكػف ﻛﻤا دكر كبضخ فﻩ ﻞفﻤػـ اﻛصفل ﻛحاﺖﻢ  ،كاﺖجاﻣاﺖﻢ ﻠحػ ﻗبػﻛﻤا أك رفزﻤا .
ﻣاﻞﺔ فﻩ ﺖصػرﻞفﻤػـ اﻛحات .كباﻛتاﻛﻧ
 أضف إﻛﻧ ذﻛظ ﺛساعﺔ اﻛخفاؽ كﻞا ﺖذكﻜﻢ ﻞغ أ ًادكر ً
ﻠدتصيع اﻛﻘػؿ أف اﻛصفل إذا كﺛج االسخة اﻛسدتﻘخة اﻛػاعيﺔ باﻣسيﺔ ﻞخحﻜﺔ اﻛصفػﻛﺔ كﻞتصﻜباﺖﻤا كبضئﺔ
ﺖعﻜيسيﺔ اﻞشﺔ بسا ﺖحػيﻢ ﻞغ خبخات ككفاءات ﻞتسضدة باالضافﺔ إﻛﻧ اﻛرحبﺔ االﻞشﺔ فإف اﻛحات
ﺖتصػر فﻧ االﺖجاﻡ اﻛدﻜيع ،كاﻛعكذ صحيح .
 اﻛطخكؼ اﻛسحيصﺔ باﻛفخد .ﻪتأﺘخ ﻞفﻤػـ اﻛحات بجسﻜﺔ ﻞغ اﻛطخكؼ اﻛسحيصﺔ باﻛصفل كاﻛتﻩ ﻞغشأﻠﻤا أف ﺖداﻣع فﻧ ﺖكػف ﻞفﻤػـ ذات إيجاﺒﻩ ،أك سﻜبﻧ فإذا كاﻠت اﻛبضئﺔ ﻞحبصﺔ فإف اﻛصفل
يذعخ باالﻠحصاط كاﻛجكﻠيﺔ  ،كباﻛتاﻛﻩ يدػء ﻞفﻤػـ اﻛفخد ﻛحاﺖﻢ .كﻞع ﻞخكر اﻛػﻗت ﻪدداد ﺖﻘضيع اﻛفخد
ﻛحاﺖﻢ  ،بحضث ﺖكػف ﻣشاؾ ﺖﻘضيسات ﻞختﻜفﺔ باختالؼ اﻛسػاﻗف كاﻛخبخات اﻛحياﺖيﺔ اﻛتﻩ يسخ
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ﺒﻤا،كفﻧ ﻣحا اﻛرجد يذضخ كػبخ سسضث أف ﻣشاؾ ﺘالث ﻞدتػيات ﻛسفﻤػـ اﻛحات عﻜﻧ اﻛشحػ
اﻛتاﻛﻧ:
 ﻞفﻤػـ اﻛحات اﻛسخﺖفع :كﻣػ يعبخ عغ أشخاصاً ﻪخكف أﻠفدﻤع يدتحﻘػف االحتخاـ كاالﻣتساـ ﻞغاالخخيغ ﻛسا ﻛجﻪﻤع ﻞغ إﻞكاﻠيات ﺖسضدﻣع عغ غضخﻣع.
 ﻞفﻤػـ اﻛحات اﻛستػسط  :كﻣػ ﻠسط كسط ﺒضغ ﻞفػـ اﻛحات اﻛسخﺖفع ،كﻞفﻤػـ اﻛحات اﻛداﻛب أكاﻛسشخفس.
 ﻞفﻤػـ اﻛحات اﻛدﻜبﻩ أك اﻛسشخفس  :كﻣؤالء االفخاد ﻪخكف أﻠفدﻤع أﻠﻤع غضخ ﻞﻤسضغ كغضخﻞحبػبضغ كال يسﻜكػف اﻛﻘجرة عﻜﻧ فعل االشياء اﻛتﻧ ﻪخغبػف فضﻤا  ،كيعتبخكف االخخيغ أفزل ﻞشﻤع
ثاىياً :األطر واآلارء الشظرية فى تفدير هفههم الذات.
بادػ ذػ ﺒجء ﺖشػﻡ اﻛباحثﺔ أﻠﻤا ﻗج ﺖبشت اﻛشطخيﺔ اﻛسعخؼيﺔ اﻛدﻜػكيﺔ كإشا اًر ﻠطخياً ﻛﻜبحث
اﻛحاﻛﻧ ألﻠﻤا ﺖﻘجـ دﻛيالً عﻜﻧ أف عجـ كضػح ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ االشفاؿ كﻛجؤﻣع ﻛدﻜػؾ
االستﻘػاء عﻜﻧ االﻗخاف إﻠسا ﻪخﺛع إﻛﻧ ﺖذػﻡ اﻛعسﻜيات اﻛسعخؼيﻢ ﻛجﻪﻤع ،كأﻠﻢ يسكغ اﻛحج ﻞغ
سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛجﻪﻤع ﻞغ خالؿ ﺖصبضق اﻛفشيات اﻛستشػعﺔ اﻛخاصﺔ باالرشاد اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻧ
ﻛتحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات ،كاﻛستتبع ﻛتصػر ﻞفﻤػـ اﻛحات يالحع ﺖعجد اﻛشطخيات اﻛتﻧ ﺖشاكﻛت ﻣحا
ﺒجء ﻞغ ﻠطخيﺔ اﻛحات عشج كﻛياـ ﺛيسذ ( )2894كاﻛتﻩ ﺖشاكؿ فضﻤا اﻛﺬات ﺖحﺖ ﺘالﺘﺔ
اﻛسفﻤػـ ً
ﻞدسيات رئﻪسﻪﺔ ﻣﻧ  :ﻞكػﻠات اﻛحات،ﻞذاعخ اﻛحات،ﺘع ﻠذاط اﻛبحث عغ اﻛحات،ﺘع ﺖػاﻛﻧ
ﺖصػر ﻣحا اﻛسفﻤػـ فﻧ ضػء اﻛعجﻪج ﻞغ اﻛشطخيات عﻜﻧ اﻛشحػ اﻛتاﻛﻧ.
الشظرية ﺍلهعﺭفﻴة:
ﺖعﺖﺒﺭاﻛشطخيﺔ اﻛسعخؼيﺔ ﻞغ اﻛشطخيات اﻛحجﻪثﺔ فﻩ ﻞﺛاؿ عﻜﻝ ﺍﻛﻠفﺱ حضث اﻠﻤا ركدت عﻜﻧ
اﻛذعػرﺃﻥ ﺍﻛﻥعﻩ ﺒاﻛﺫﺍﺕ ،كسا ﺭﻜﺯﺕ بذكل ﻞباشخعﻜﻧ ﺍﻛعﻞﻜﻪاﺕ ﺍﻛﻞعﺭفﻪﺔ الﻠﻤا ﻣﻧ اﻛﺖﻩ
ﺖحﺩﺩ سﻜﻥﻙ اﻛفخد كﻞعﺖﻘﺩﺍﺖﻢ،كأ فﻜاﺭق ﻥﺖصﻥﺭﺍﺖﻢ حػؿ ﺫﺍﺖﻢ ،فاﻛحات ﻞغ كﺛﻤﺔ ﻠطخﻣع عﺒاﺭﺓ
1034
ديسمت 2222
 مجلة بحوث ودراسات الطفولة ،)4(2 ،ج-2
ر

ر
بن سويف
كلية التبية للطفولة المبكرة -جامعة ي

عﻟ ﻞﻥضﻥﻉ ﻗائع ﺒحاﺖﻢ ،ﻥﺖﻠﻁﻜﻕ ﻣﺫﻡ ﺍﻛﻠﻅﺭﻪﺔ ﻞﻟ ﺃﻟ ﻣﻠاﻙ عالﻗﺔ ﺖﺭﺍﺒﻁﻪﺔ ﺒﻪﻟ ﺍﻛﺫﺍﺕ
كاالشياء اﻛتﻧ يدخﻣا اﻛفخد ﺇﺫ ﻪعﺖﺒﺭﻚضﻜﻧ ( ( Kellyﺃﻟ ﺍﻛﺫﺍﺕ ﺖذكل ﺛﺯﺀ ﻞﻟ اﻛشطاـ اﻛسعخفﻧ،
ﻞؤكج
ﻛﻤحا ﺍﻣﺖﻝ أﻛبخت اﻛيذ ﺒﺩﺭﺍسﺔ ﻞفﻤﻥﻝ ﺍﻛﺫﺍﺕ كﺭﻜﺯ عﻜﻧ ﺍﻛﻞﺭحﻜﺔ ﺍالكﻛﻧ فﻩ ﺒﻠاﺀ ﺍﻛﺫﺍﺕ،
ً

عﻜﻧ ﺃﻟ ﺍﻛﻠﻞﻥ ﺍﻛسﻜﻪﻝ فﻩ ﻣﺫﻡ ﺍﻛﻞﺭحﻜﺔ ﻪساﻣع فﻧ ﺖﻜﻥﻪﻟ ﻞفﻤﻥـ إﻪﺛاﺒﻩ ﻛجػ اﻛفخد حػؿ ﻛﺫﺍﺖﻢ،

كباﻛعكذ ﺃﻨ خﻜؿ فﻩ ﻣﺫﻡ ﺍﻛﻞﺭحﻜﺔ ﻪؤدػ إﻛﻧ ﺖكػيغ ﻞفﻤﻥﻝ خاﻁئ ﻞسا ﻪؤدؼ إﻛﻧ حجكث
االضصخاب اﻛسعخفﻧ ﻛجػ اﻛفخد (Adawi, 2015).
ىﻅﺭﻴة ﺍلتحمﻴل ﺍلىفسي:
ﺖعج ﻠطخيﺔ اﻛتحﻜضل اﻛشفدﻧ ﻞغ اﻛشطخيات اﻛخائجة فﻧ ﺖشاكؿ ﻞفﻤػـ اﻛحات ﺒجايﺔ ﻞغ ﺍﺩﻛﺭ
ُ
حتﻧ فخكيج كإﺒشتﻢ أﻠا فﺭﻥﻪﺩ اﻛﻜحاف أعصيا ﻞﻜاﻠﺔ ﻛألﻠا حضث أﻠﻤا ﺖﻘﻥﻝ ﺒﺩﻥﺭحضػػ كﻣاـ حياؿ
ﺍﻛشخصﻪﺔ ﺇضافﺔ ﺇﻛﻧ ذﻛظ أﻠﻤا ﺖداعج ﺍﻛغﺭﺍئﺯ عﻜﻧ إشباع رغباﺖﻤا ؿ كﺖحﺩﺩ ﺃﻪضا شخؽ
االشباع ،ﺃﻞا ﻪﻥﻠﺚ فﻪﺭﻦ ﺃﻟ ﺍﻛﺫﺍﺕ بسا أﻠﻤا فﻧﻞﻥضع ﻥسﻁ ﺒﻪﻟ ﺍﻛشعﻥﺭ ﻥﺍﻛالشعﻥﺭ
ﺖﻜﻥﻟ ﻗادرة عﻜﻧ ﺖحﻘضق ﺍﻛﺖﻥﺍﺯﻟ فﻧ اﻜشخصﻪﺔ ،ﻜﻞا اعتبخ ﻪػﻠﺚ أف ﺍﻛﺫﺍﺕ بسثابﺔ ﺛﻤاﺯ
ﻞﺭﻜﺯﻨ ﻛﻜشخصﻪﺔ ﻪضفﻩ عﻜﻪﻤا ﻥحﺩﺖﻤا ﻥﺖﻥﺍﺯﻠﻤا ﻥﺘﺒاﺖﻤا.
الشظرية ﺍلسمﻭﻜﻴة :
ﺖخػ اﻛشطخيﺔ اﻛدﻜػكيﺔ أف ﺍﻛسﻜﻥﻙ ﻣػ ﺛػﻣخﻣحﻡ اﻛشطخيﺔ ﻞﻟ حﻪﺗ ﺖعﻜﻞﻢ ﻥﻜﻪفﻪﺔ ﺖعﺩﻪﻜﻢ،
ﻥﻪﺭﻦ أﺖباع ﻣحﻡ اﻛشطخيﺔ ﺃﻟ سﻜﻥﻙ ﺍﻛفﺭﺩ خاضع ﻛﻛطخكؼ اﻛتﻩ يعير فضﻤا اﻛفخد  ،فﺖصﺭفاﺕ
ﺍﻛفﺭﺩ كأفعاﻛﻢ سﻥﺍﺀﺍ ﻜاﻠﺕ سﻥﻪﺔ أك غضخ سػيﺔ فﻤﻩ ﻞﺖعﻜﻞﺔ ،كعﻜﻧ ضػء ذﻛظ فاﻛذخريﺔ ﻞﻟ
ﻥﺛﻤﺔ ﻠطخﻣع ﻞاﻣﻩ إال أﻠﻞاﻁ ﻞﺖسﻘﺔ ﻞﻟ أػ أﻠشا ﻛكﻧ ﻠتعخؼ عﻜﻧ شخريﺔ اﻛفخد ال ﺒج ﻞغ
ﻞتابعﺔ أفعاﻛﻢ كﺖرخفاﺖﻢ ،كفﻧ ﻣحا اﻛرجد ﻪؤكج سكشخ عﻜﻧ أف ﺩﺭﺍسﺔ ﺍﻛسﻜﻥﻙ الﺒج أف ﺖخزع
ﻛﻜﻞالحﻅﺔ كاﻛؿياس.
1035
ديسمت 2222
 مجلة بحوث ودراسات الطفولة ،)4(2 ،ج-2
ر

ر
بن سويف
كلية التبية للطفولة المبكرة -جامعة ي

ﺍلىﻅﺭﻴة ﺍلىفسﻴة ﺍالجتهاﻋﻴة:
يعج ﻞضج  Maidﻞغ ركاد ﻣحﻡ اﻛشطخيﺔ إذا يفتخض أف ﺍﻛﺫﺍﺕ ﺖسثل ﻠﻅاﻞا ﻞﻟ ﺍﻛعﻞﻜﻪاﺕ ،كﻣﻧ
ُ

ﺖﻠشأ فﻧ اﻛطخكؼ االﺛﺖﻞاعﻪﺔ ،كباﻛتاﻛﻧ ﻣﻧ ﻞﻜﺖسﺒﺔ ﻚسا ذﻣب ﻞﻪﺩ إﻛﻧ ﺃﻟ ﺍﻛﺫﺍﺕ الﺖشذأ
ﻞع ﺍﻛﻥالﺩﺓ ﻥﻛﻜﻠﻤا ﺖشسػﻞﻟ خالؿ ﺍﻛﺖﺛﺭﺒﺔ ﺍالﺛﺖﻞاعﻪﺔ كبﻤحا ﺖكػف ﻥﻅﻪفﺔ ﻞفﻤكـ ﺍﻛﺫﺍﺕ عشج
ﻞﻪﺩ ﻥﻅﻪفﺔ ﺖﻠﻅﻪﻞﻪﺔ ،ﻛﻤحا ﻞﻪﺯﻞﻪﺩ ﺒضغ ﻠػعضغ ﻞغ اﻜﺫﺍﺕ :ﺍﻛﺫﺍﺕ ﺍﻛﻞﻠفﺭﺩﺓ ﻥﺖﻞﺘؿ ﺩﻥﺍفع ﺍﻛفﺭﺩ
،ﺍﻛﺫﺍﺕ ﺍالﺛﺖﻞاعﻪﺔ ،ﻥﻣﻩ ﺖﻞﺘؿ ﺍﻛﻞعاﻪﻪﺭ اﻛسجتسعيﺔ ،كﻣسا ﺒﻞﺘاﺒﺔ ﺍﻛﺩﺍفع كراء أػ سﻜﻥﻙ ﻠﻅﺭﻪﺔ
ﻞفﻤػـ اﻛحات عشج ركﺛخز.
ﺖعﺖﺒﺭ ﻠﻅﺭﻪﺔ ركﺛخز Rogersحػؿ ﺍﻛﺫﺍﺕ ﻞﻟ ﺃﻣﻝ ﺍﻛﻠﻅﺭﻪاﺕ ﺍﻛﻞعاصﺭﺓ حضث أف ﻞفﻤػـ
اﻛحات بسثابﺔ أﻣع ﺛدء فضﻤا ﻥحسﺏ ﻣﺫﻡ ﺍﻛﻠﻅﺭﻪﺔ أف ﻞايسضد ﺒضغ كل فخد كأخخﻣػ عاﻞل اﻛخبخة
ﻥﻪﺭﻦ ﺭﻥﺛﺭﺯ أف ﺍﻛﻁفؿ ﻪﻜﺖسﺏ ﻞفﻤﻥﻞﻢ حػؿ ذاﺖﻢ فﻧ ﺒجايﺔ حياﺖﻢ ﻞغ خالؿ ﺖفاعﻜﻢ ﻞع
اﻛسحيصضغ كالسيسا االـ ،كﺖتسضد اﻛحات عشج ركﺛخز بعجة سسات :
 أﻠﻤا ﺖتذكل ﻞغ ﺖفاعل اﻛفخد ﻞع اﻛبضئﺔ اﻛتﻧ يعير فضﻤا. أﻠﻤا ﻗج ﺖتعخض ﻛﻜتذػﻡ ﻠتيجﺔ ﺖجاخل اﻛؿيع. ﺍﻛخﺒﺭﺍﺕ ﺍﻛﺖﻩ الﺖتفق ﻞع ﺍﻛﺫﺍﺕ ﻪتع اﻛتعاﻞل ﻞعﻤا عﻜﻧ أﻠﻤا ﺖﻤجﻪجات صخيحﺔ ،ﻥﻥفﻘاﻛسزسػف قﺫﻡ ﺍﻛﻠﻅﺭﻪﺔ فإﻟ ﻞفﻤﻥﻝ ﺍﻛﺫﺍﺕ ﻣػ اﻛحػ ﻪحﺩﺩ ﺍﻛسﻜﻥﻙ بكل أشكاﻛﻢ.
تعقيب :فﻧ ﻠﻤايﺔ ﻣحا اﻛتشاكؿ ﻛسفﻤػـ اﻛحات كﻞزاﻞضشﻢ اﻛشطخيﺔ ،كبعج استعخاض اﻣع اﻛشطخيات اﻛتﻧ
ﺖشاكﻛت ﻣحا اﻛسفﻤػـ  ،ﺖدتصع اﻛباحثﺔ اﻛﻘػؿ أف ﻣشاؾ عجة ﻠﻘاط ذات أﻣسيﺔ فﻩ ﺖحجﻪج ﻞفﻤػـ اﻛحات
عﻜﻧ اﻛشحػ اﻛتاﻛﻧ:
 اختﻜف اﻛعﻜساء كاﻛسشطخكف بذأف ﻞفﻤػـ االﻠا فسشﻤع ﻞغ اعتبخ أف اﻛحات كاالﻠا شﻧء كاحج (فخكيجكأﻠرارﻡ) كﻞشﻤع ﻞغ فخؽ ﺒضشﻤسا كفﻘاً ﻛخرائز كل ﻞشﻤسا  ،كﻞشﻤع ﻞغ ﻪخػ أف األﻠا ﻣﻩ اﻛجدء
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اﻛسعبخعغ اﻛحات،كعﻜيﻢ يسكغ اﻛﻘػؿ أف اﻛحات ﻣﻩ حجخ اﻛداكيﺔ فﻩ ﺒشاء كﺖشطيع اﻛذخريﺔ ،ﻚسا
ﻪخػ اﻛبعس أف اﻛحات ﺖتأﺘخ باﻛبضئﺔ اﻛسحيصﺔ ﻞغ خالؿ ﺖفاعل اﻛفخد ﻞعﻤا كﻞغ خالؿ عالﻗاﺖﻢ
باﻫخخيغ  ،ﻞسا يجعل ﻞغ ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻞفﻤػﻞا ﻞتغض اًخ ﻞغ آف الخخ ،كبحﻛظ ﻪتزح أف ﻞفﻤػـ
اﻛحات ﻪتسضد ﺒثالﺘﺔ خرائز ﺛػﻣخيﺔ ﻣﻩ :أﻠﻢ ﻞكتدب  ,ﻞشطع ,ك دﻪشاﻞيكﻩ (أػ ﻞتغضخ كﻛيذ
ﺘاﺒتاً ﺖبعاً ﻛﻜطخكؼ كاﻛخبخات اﻛحياﺖيﻢ) .
السحهر الثاىى :االستقهاءBullying.
ﺖحاكؿ اﻛباحثﺔ فﻧ اﻛدصػر اﻛتاﻛيﺔ ﺖدﻜيط اﻛزػء عﻜﻧ ﻞفﻤػـ سﻜػؾ االستﻘػاء بذكل عاـ ،ﻞع
ﺖػضيح أبعاد ﻣحا اﻛسفﻤػـ ،كاﻛتأﻚضج عﻜﻧ ﻞزاﻞضشﻢ اﻛشطخيﺔ كاﻛتصبيؿيﺔ ككيف أف سﻜػؾ االستﻘػاء ُيعج
ﻞغ االضصخابات اﻛدﻜػكيﺔ اﻛتﻧ ﻪتعخض ﻛﻤا االشفاؿ كاﻛتﻩ ﻞغ شأﻠﻤا أف ﺖؤﺘخ بذكل سﻜبﻧ فﻧ ﺒشائﻤع

اﻛشفدﻩ كاالﺛتساعﻩ عﻜﻧ اﻛسجػ اﻛبعضج.
االستقهاء لغةً :ﺖعجدت ﺖعخيفات االستﻘػاء فﻘػاﻞيذ اﻛﻜغﺔ اﻛعخبيﺔ ﺖذضخ إﻛﻧ أف االستﻘػاء أك
اﻛتشسخ كسا كرد فﻧ بعس اﻛكتابات يذضخ إﻛﻧ"االستئداد" ككﻜسﺔ استئداد ﻞأخػذة ﻞغ كﻜسﺔ "أسج"
االستقهاء اصظالحاً :عخفﻢ أﻛػيد :بأﻠﻢ شكل ﻞغ اشكاؿ اﻛعشف اﻛسﻘرػد بﻢ إﻛحاؽ اﻛزخ أركاالذػ
عﻜﻧً كاحج أك أﻚثخ ﻞغ األفخاد
ﺖخﺛع ﺒجايﺔ دراسﺔ سﻜػؾ االستﻘػاء إﻛﻧ أعساؿ داف ﻛػيد (  ) Olweus , 2964كاﻛتﻩ استسخت
حتﻧ عاـ  ، 0444كفﻩ ﻣحا األﺘشاء ضﻤخت أعساؿ ﺒػﻠفغ ﺒخﻠد( ) Bronfen Brenners , 2977
اﻛتﻩ ﺖشاكﻛت ﻣحا اﻛدﻜػؾ ﻞغ ﻞشطػر ﺒضئﻩ  ،فﻩ حضغ درس باﻠجك ار (  ) Bandura , 2977ﻣحا
اﻛدﻜػؾ فﻩ عالﻗتﻢ ﺒتصػر كﻠسػ فاعﻜيﺔ اﻛحات  ،ﺘع ﺖصػر ﻣحا اﻛسفﻤػـ عﻜﻧ ﻪج ﺛػﻛساف ( , 2990
 ) Golemanعشجﻞا ﺖشاكؿ ﻞػضػع اﻛتعاشف فﻩ عالﻗتﻢ باختداؿ ﻣحا اﻛدﻜػؾ  ،ﺘع كتابات ﺛاﻛبخيشػ
(  ) Grabarino , 2990عغ أﺘخ اﻛػعﻩ باﻛدسﺔ االﺛتساعيﺔ فﻩ زيادة اﻛسخكﻠﺔ كسﻤػﻛﺔ اﻛتكيف.
كفﻩ رأؼ اﻛػيد (  ) Olweus , 2993أف سﻜػؾ االستﻘػاء بسا يذسﻜﻢ ﻞغ سﻜػؾ ﻞزاد ﻛﻜسجتسع
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كعجكاﻠﻩ كاف يعج ﻞﻘبػالً إﻛﻧ كﻗت ﻗخيب كػﻠﻢ سﻜػؾ يحجث أحياﻠاً ﻛجحب االﻠتباﻡ ،ﻛكغ عشجﻞا يرجر
ﻣحا اﻛدﻜػؾ فﻧ ﻞخحﻜﺔ ﻞبكخة ﻞغ اﻛعسخ ﻞغ ﻗبل األشفاؿ فﻤحا بسثابﺔ ﺖحجياً كبض اًخ ﻛﻢ دالﻛتﻢ ﻞغ ﻗبل
اﻛﻘائسضغ عﻜﻧ رعاﻪتﻤع  ،حضث اف ضﻤػرﻡ فﻩ اﻛصفػﻛﺔ ﻪشحر بسذاﻚل خصضخة ؼيسا بعج ﺖؤدؼ إﻛﻧ
صعػبات كبضخة فﻩ عالﻗتﻢ باﻛبضئﺔ اﻛسحيصﺔ  ،كسا كﺛج إف األشفاؿ اﻛحﻪغ يطﻤخكف ﻞثل ﻣحﻡ
اﻛدﻜػكيات أﻚثخ حجة كعجكاﻠاً عشجﻞا يربحػف باﻛغضغ  ،كﻗج ﺖربح ﻞثل ﻣحﻡ اﻛدﻜػكيات ﺘاﺒتﺔ ﻞع
ﻞخكر اﻛػﻗت إذا ﻛع ﻪتع اﻛتجخل اﻛسبكخ ﻛﻜحج ﻞغ ﺖجاعياﺖﻤا )Collins, L, 2012,312).كﻗج أشار
ﻞاسﻜػ ) إﻛﻧ أف إشباع اﻛحاﺛات ﺒجايﺔ ﻞغ اﻛحاﺛات اﻛفصخيﺔ ﻞخك اًر باﻛحاﺛات اﻛشفديﺔ كاﻛػﺛجاﻠيﺔ
يجعل اﻛصفل يﻘجر اإلﻠجازات اﻛحاﺖيﺔ كيعتبخﻣا ﺖحؿيﻘاً ﻛحاﺖﻢ  ،كعشجﻞا ﺖفذل األسخة كاﻛخكضﺔ فﻩ إشباع
ﺖﻜظ اﻛحاﺛات  ،فإف ﺘسﺔ حاﻛﺔ ﻞغ اﻛﻘﻜق كاﻛتػﺖخ يعاﻠﻩ ﻞشﻤا ﻣؤالء األشفاؿ ﻠتيجﺔ إدراﻚﻤع أف ﻣحا
اﻛجػ اﻛحؼ يعيذػف ؼيﻢ ﻛيذ آﻞشاً .باﺖر & كشػؼ ( ) Batsche,O & Knoff ,H 2014كﺖحكخ
ﻚارﺖضغ ) ) Catherin ,W, 2013أف االستﻘػاء يأخح صػ اًر ﻞتعجدة ﻞغ اﻛعشف ﺖتدبب فﻩ إﻪحاء
ﻞتعسج ﻞغ اﻛشاحيﺔ اﻛشفديﺔ كاﻛجدجيﺔ ﻪشتﺚ عشﻤا اﻛذعػر باﻛﻘﻜق كاﻛخدؼ كاﻛخػؼ كاﻛذعػر باﻛعجد
اﻛسدﻞغ ﻛجػ اﻛزحايا كيعتسج االستﻘػاء عﻜﻧ اﻛﻘػة اﻛجدجيﺔ كاﻛتحكع كاﻛديصخة عﻜﻧ اﻫخخيغ ،كدائساً ﻞا
يحجث فﻩ اﻛخفاء  ،كﻗج أصبح اﻛترجؼ ﻛﻢ اﻞ اخ صعبﺔ اال اذا كشا عﻜﻧ كعﻩ كاﻞل بصخؽ اﻛتعاﻞل
ﻞعﻢ.
كﻗج ذكخ كشضشجﻤاـ (  ) Cunningham , 0447أف سﻜػؾ االستﻘػاء ﻠاﺖﺚ عغ ﻠﻘز فﻩ
اﻛتكيف اﻛشفدﻩ كاالﺛتساعﻩ كاﻛتأﺘضخات اﻛدﻜبيﺔ ﻛﻜسجتسع ﻞتسثﻜﺔ فﻩ غياب دكر األسخة كإدارة اﻛفرل
غضخ اﻛفعاﻛﺔ ،كفﻧ ﻣحا اﻛرجد ﺖذضخ اﻛعجﻪج ﻞغ اﻛجراسات ﻞثل دراسﺔ كل ﻞغ ( , 0440
)  (Shaw, A,et al, Camodeca ) , 2018إﻛﻧ أف االستﻘػاء شكل ﻞغ أشكاؿ اﻛدﻜػؾ
اﻛعجكاﻠﻩ كﻛﻢ درﺛات ﻞختﻜفﺔ ،كﻞدسيات ﻞختﻜفﺔ ﻞشﻤا  :اﻛزحايا اﻛسثضخكف (

Provocative

 : ) victimsﻣع اﻛزحايا اﻛسثضخكف االستف ادزيػف  ،كيػصفػف بأﻠﻤع غضخ ﻞجافعضغ باﻛسخة عغ أﻠفدﻤع
 ،كيتجاﻣﻜػف اﻫخخيغ كﻣع ﻪػصفػف باﻛشذاط اﻛدائج كسخعﺔ اﻛتخكضد  ،كسا أﻠﻤع ﻞرجر إﺘارة كﻣجؼ
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ﻛغضخﻣع ﻞغ األشفاؿ اﻛسدتﻘػيغ  ،كيرشفػف بأﻠﻤع باحثضغ عغ ﺛحب االﻠتباﻡ كاإلﺘارة  ،كسا ﻛػ كاﻠػا
باحثضغ عغ اﻛثأر.
أىهاع االستقهاء - :
:2االستقهاء السباشر  : Direct Bullyingكيﻘرج بﻢ أؼ ﻣجػـ ﺒجﻠﻩ أك ﻛفطﻩ صخيح ﺖجاﻡ
اﻛزحايا  ،بحضث يكػف ﻞذتسالً عﻜﻧ اﻛتﻤجﻪج كاﻛتعاﻞل اﻛجدجؼ كﺖعبضخات اﻛػﺛﻢ كاﻛكﻜسات اإليسائيﺔ
اﻛتﻩ ﺖحسل ﻞعشﻧ يدبب اﻛزضق كاألﻛع ﻛﻜزحايا .
 :0االستقهاء غير السباشر  : Indirect Bullyingيذسل اﻛعدؿ االﺛتساعﻩ كاختداؿ اﻛثﻘﺔ كاﻛجخأة
ﻞغ خالؿ اﻛعدؿ اﻛستعسج ﻛﻜزحايا ﻞغ اﻛسجسػعﺔ .
 :3االستقهاء السدتتر  : Passive bulliesكيطﻤخ ﻞغ ﻗبل األشفاؿ اﻛحﻪغ ال ﻪبجأكف االستﻘػاء
فعﻜياً  ،كﻛكشﻤع ﻞذاركػف ﻠذصػف فﻩ استس اخريتﻢ  ،أك بسعشﻧ آخخ فﻤع ﺖػابع ﻛﻜسدتﻘػؼ األصﻜﻩ
كﻣجفﻤع ﻞداعجﺖﻢ كحساﻪتﻢ)Olweus,D,1999,514).
:0الزحايا الدمبيهن  : Passive victimsكﻣؤالء ﻪترفػف باﻛخجل  ،كاالﻠفاعﻜيﺔ  ،كعجـ اﻛﻘجرة
عﻜﻧ اإلﻗشاع كاﻛخد بصخيﻘﺔ فعاﻛﺔ ﻛسػاﺛﻤﺔ االستﻘػاء  ،كﻣع برفﺔ عاﻞﺔ ضعاؼ ﺛدجياً كﻗﻜﻘضغ كفاﻗجﻪغ
ﻛألﻞاف ) McNamara,K & McNamara,L, 2011),.
:0السدتقهين الزحايا  : Bully Victimﻣع األشفاؿ اﻛسدتﻘػيغ  -اﻛزحايا اﻛحﻪغ ضﻤخت عﻜضﻤع
أعخاضاً كاضحﺔ كذات دالﻛﺔ عﻜﻧ إصاﺒتﻤع باالضصخاب اﻛشفدﻩ  ،كسا كاﻠت ﻞعاﻠاة ﻣؤالء األشفاؿ
ﻞسثﻜﺔ فﻩ االﻚتئاب كاﻛيأس  ،كاإلحداس باﻛفخاغ  ،كاﻛدﻜػؾ األحسق  ،كعجـ اﻛخضا عغ اﻛحياة كاﻛػحجة
 ،كﻗج صشفت ﻣحﻡ اﻛفئﺔ عﻜﻧ إﻠﻤا ﻞدتﻘػيﺔ كﻛكشﻤا ضحايا ألسباب أخخػ  ،كسا أف ﻣؤالء اﻛزحايا ﻗج
شػركا سﻜػكﻤع حتﻧ أصبحػا ﻞدتﻘػيغ ﻛكﻩ ﻪﻤخبػا ﻞغ ﺖكخار ﻞسارسﺔ االستﻘػاء عﻜضﻤع  .كﻗج ﺖع
ﺖرشيف األشفاؿ اﻛسدتﻘػيغ إﻛﻧ خسذ أﻠػاع كﻣﻩ كاﻫﺖﻩ :
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 - 2اﻛسدتﻘػيغ اﻛسديصخكف . Dominating Bullies -
 - 0اﻛسدتﻘػيغ اﻛﻘﻜﻘػف . Anxious Bullies
 - 3اﻛسدتﻘػيغ اﻛزحايا .
 :0اﻛزحايا اﻛتﻘﻜضجﻪػفBully Victims
 :0اﻛزحايا االستف ادزيػفProvocative Victims
(. )kumpulainen ,L & Rasanen ,K 2000, 59
كيجب اﻛتفخﻗﺔ ﺒضغ اﻛعجكاف (، )Aggressionكاﻛعشف

( ، ) Violentكاالستﻘػاء

(  ، ) Bullyingحضث يذضخ اﻛػيد (  ) Olweus ,D,2991إﻛﻧ إف سﻜػؾ االستﻘػاء ﻣػ سﻜػؾ
عجائﻩ ﻛﻢ خرائز ﻞحجدة ﺖذسل اﻛتك اخريﺔ كعجـ ﺖشاسق اﻛﻘػؼ ﺒضغ األشخاؼ  ،كإذا أردﻠا أف ﻠرف
سﻜػؾ بأﻠﻢ استﻘػاء  Bullyingفﻤشاؾ اﻛعجﻪج ﻞغ اﻛسحكات الﺒج ﻞغ كﺛػدﻣا :
 - 2اﻛزحايا الﺒج ﻞغ أف يكػﻠػا ﻗج ﺖعخضػا باستسخار كﻛفتخة ﻞغ اﻛػﻗت ألحجاث كأفعاؿ سﻜبيﺔ
كعجكائيﺔ بﻘرج أﻛحاؽ األذػ ﺒﻤع .
 - 0عجـ كﺛػد ﺖساﺘل اﻛﻘػػ ك اﻛعالﻗات ﺒضغ األفخاد بعزﻤع اﻛبعس .
 - 3يحجث ﺖعجؼ ﻞﻘرػد عﻜﻧ اﻛعالﻗات (  ) Relational Bullyingبسعشﻩ استبعاد ﻞﻘرػد
ألحج األشفاؿ  ،أك عدﻛﻤع عغ اﻛسجسػعﺔ  ،كسا يسضد ﺒضخكشد ( ) Perkins ,G, 2012ﺒضغ ﺘالﺘﺔ
أﻠػاع ﻞغ االستﻘػاء :
أ  -االستﻘػاء اﻛجدجؼ (  : ) physical Bullyingكﻣػ األﻚثخ شضػعاً كيتزسغ اﻛزخب كاﻛخكل
كاﻛجفع كاالستيالء عﻜﻧ ﻞستﻜكات اﻫخخيغ .
ب  -االستﻘػاء اﻛفطﻩ (  : ) Verbal Bullyingكيذسل االستﻤداء كاﻛدخخيﺔ كاإلغاضﺔ  ،إشالؽ
األسساء اﻛسذضشﺔ كاﻛتﻤجﻪجات  ،كاألﻛﻘاب غضخ اﻛسدتحبﺔ .
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ج  -االستﻘػاء اﻛشفدﻩ (  : ) Psychological Bullyingكيذسل ﻠذخ اﻛذائعات كاالﺒتداز
كاﻛتخػيف  ،كسا أشار (  ) Perkinesإﻛﻧ أف االستﻘػاء أحج أشكاؿ اﻛعشف .
كﺖذضخ ﻠاﻠدل (  ) Nansel,S, et al ,0442إﻛﻧ أف ﻣشاؾ

االستﻘػاء ﻞباشخ (

Direct

 )Bullyingكﻣػ ﻞﻤاﺛسﺔ صخيحﺔ ﻛﻜزحايا بعجكاﻠيﺔ كاضحﺔ  ،كﻣشاؾ االستﻘػاء غضخ اﻛسباشخ
(  ) Indirectكيرعب ﺖحجﻪجﻡ ألﻠﻢ يذسل عدؿ ﻞﻘرػد أك استبعاد ﻛﻜزحايا ﻞغ ﻞجسػعﺔ اﻛﻜعب أك
ﻞغ ﻞجسػعﺔ اﻛخفاؽ  ،كﻗج كﺛج فﻩ ﺖاريخ األبحاث اﻛتﻩ أﺛخاﻣا كل ﻞغ ( Nansel , et
) al.2004أف إعجاد اﻛزحايا ﺖتشاﻗز ﻞع اﻛتﻘجـ فﻩ اﻛعسخ كﻞع اﻛشزﺚ ،حضث أف األشفاؿ صغار
اﻛدغ كاﻠػا ضحايا األشفاؿ األﻚبخ سشاً  ,كﻗج ﺖشاﻗز عجد اﻛزحايا ﻞع ارﺖفاع ﻞدتػػ اﻛشزﺚ
اﻛجدجؼ كاﻛشسػ كﺖصػر ﻞﻤارات اﻛتعاﻞل ﻞع ﻞثل ﻣحا اﻛسػﻗف  .كﻗج أضﻤخت اإلﻠاث خبخات أﻚثخ
بدﻜػؾ االستﻘػاء غضخ اﻛسباشخ ( كاالستبعاد كاﻛعدؿ كﻠذخ األﻚاذﻪب كاإلدعاءات اﻛباشﻜﺔ ﺒضغ
األصجﻗاء كاﻛسشاكرات اﻛدﻜبيﺔ ) ﻞﻘارﻠﺔ باﻛبشضغ  ،ﺒضشسا أضﻤخ اﻛبشضغ أشكاالً ﻞغ االستﻘػاء اﻛسباشخ
ﻚاﻛسﻤاﺛسﺔ اﻛجدجيﺔ كاالعتجاءات اﻛﻜفطيﺔ  ،ككذفت األبحاث عﻜﻧ أف اإلﻠاث ﺖعخضغ ﻛإلساءة
بسعجالت أﻚبخﻞﻘارﻠﺔ باﻛبشضغ ﻞسا ﺛعﻜﻤغ أﻚثخ إضﻤا اًر ﻛﻜزعف كاﻛحدف  ،كأف ﺖك اخراالستﻘػاء يعتبخ داالً
عﻜﻧ ﻠﻘز اﻛسﻤارات االﺛتساعيﺔ كسا أﻠﻢ يعج بسثابﺔ ﻠﻘز فﻧ االحتياﺛات اﻛزخكريﺔ كﻣﻩ اﻛحب
كاﻛخرػصيﺔ كاﻛﻘػة كاﻛحخيﺔ كاﻛستعﺔ كاﻛسخح  ،كﻗج كﺛج أف األشفاؿ اﻛسدتﻘػيغ يعاﻠػف ﻞغ ﻠﻘز فﻧ
ﻞفﻤػـ اﻛحات  ،كﻛجﻪﻤع اﺖجاﻣات إيجاﺒيﺔ ﻠحػ اﻛعجكاف  ،كيدتخجﻞػف أدكاﺖﻢ كأﻠﻤع ذك شعبيﺔ ﺒضغ أﻗخاﻠﻤع
اﻛحﻪغ ﻣع ﻞثﻜﻤع  ،كسا يعكذ األشفاؿ اﻛزحايا ﻞدتػػ ﻞشخفس ﻞغ اﻛذعبيﺔ  ،كاﻛصفل اﻛسدتﻘػؼ كثض اًخ
ﻞا يكػف اﻠجفاعﻩ كبحاﺛﺔ ﻞاسﺔ إﻛﻧ اﻛديصخة ﻞغ ِﻗبل اﻫخخيغ كﻛجيﻢ إحداس باﻛﻘﻜق كعجـ األﻞاف ،

كيحكخ اﻛػيد (  ) Olweus , 2993أف ﻣشاؾ ﺘالث ﻞرادر ﻠفديﺔ ﻞحتسﻜﺔ ﻛدﻜػؾ االستﻘػاء كﻣﻩ :
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 - 2يحتاج اﻛسدتﻘػػ دائساً إﻛﻧ اﻛﻘػة كاﻛديصخة كﻣحﻡ ﻞغ سسات شخرضتﻢ .
 - 0يصػر اﻛسدتﻘػيغ درﺛات ﻞعضشﺔ ﻞغ اﻛعجائيﺔ ﺖجاﻡ األسخة كاﻛبضئﺔ بحدب أﻪﻤسا ﻪثضخ كيعدز ؼيﻢ
ﻣحا اﻛدﻜػؾ
 - 3ﻪجعع اﻛسدتﻘػؼ سﻜػكياﺖﻢ باﻛعائج اﻛسادؼ بإﻚخاﻡ اﻛزحيﺔ باف يسجﻡ باﻛشﻘػد أك اﻛسأﻚػالت أك أشياء
أخخػ كاﻛجعع كاﻛؿيسﺔ كاﻛػضع االﺛتساعﻩ .
خرائص الظفل السدتقهي  :أشارت اﻛعجﻪج ﻞغ اﻛجراسات أف ﻣشاؾ اﻛعجﻪج ﻞغ اﻛدسات اﻛسسضدة
ﻛﻜصفل اﻛسدتﻘػؼ ﻞشﻤا :
 - 2عجكاﻠﻩ ﺖجاﻡ ﻞغ ﻣع أصغخ ﻞشﻢ سشاً.
 - 0ﻛﻢ اﺖجاﻣات إيجاﺒيﺔ ﻠحػ االﻠجفاعيﺔ كاﻛعشف .
 -3ﻛﻢ ﻞعجؿ شعبيﺔ ﻞشخفس ﻞغ ﻗبل اﻫخخيغ  ،كﻞعجؿ شعبيﺔ عاؿ ﺖجاﻡ اﻛبعس ﻞشﻤع .
 -0ﻛجيﻢ ﻞعجؿ ﻞشخفس ﻞغ اﻛتعاشف ﻞع اﻫخخيغ  ،كﻣػ بحاﺛﺔ إﻛﻧ اﻛديصخة كاﻛﻤيسشﺔ عﻜﻧ اﻫخخيغ
 -0ﻛجػ اﻛصفل اﻛسدتﻘػؼ أﺘشضغ أك ﺘالﺘﺔ ﻞغ اﻛتػابع اﻛسػﺘػؽ فضﻤع ﻛتجعيسﻢ كﺖعديد سﻜػكﻢ .
 -6ﻛجيﻢ ﻠﻘز فﻩ ﻞفﻤػـ اﻛحات كغضخ كاﺘق ﻞغ ﻠفدﻢ كﻞغ اﻛتعبضخ عشﻤا بصخيﻘﺔ سﻜيسﺔ .
 - 7يعاﻠﻩ ﻞغ ﻞذاعخ كاﺖجاﻣات سﻜبيﺔ أﻚتدبﻤا ﻞغ اﻛبضئﺔ األكﻛيﺔ اﻛتﻩ عاش فضﻤا كعادة ﻞا ﺖكػف
األـ اﻛتﻩ ارﺖبصت عشجﻡ ﺒشﻘز اﻛجؼء كعجـ االحتزاف اﻛػاﻛجؼ (Dedousis, A,et al,2019) .
 - 9يسضل اﻛصفل اﻛسدتﻘػؼ إﻛﻧ كػﻠﻢ شخريﺔ ﻞتسضدة كﻠذيصﺔ)) Peter,w , et al ,0448 ,412
الف ﻣؤالء األشفاؿ فذﻜػا فﻩ ﺖبشﻩ ﻞعاﻪضخﻣع األخالؾيﺔ  ،كسا أف ﺖرخفاﺖﻤع ال ﺖخزع ﻛﻜزبط اﻛحاﺖﻩ ،
كﻣع ﻪبحثػف عغ اﻛستعﺔ اﻛذخريﺔ دكف اﻛذعػر باﻛحﻠب ﻛسا يرضب أﻗخاﻠﻤع ﻞغ أذػ كيعتبخكف أف
ضحاياﻣع يدتحﻘػف ﻞا يفعل ﺒﻤع  ،كيدتخجﻞػف أساﻛضب ﻞػاﺛﻤﺔ أﻗل ﺖكضيفاً كيستﻜكػف ﻣػيﺔ سﻜبيﺔ ﺖﻤتع
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بإضﻤار اﻛﻘػة كاﻛكفاءة كاﻛذجاعﺔ  ،كيﻤتسػف بدسعتﻤع برػرة كبضخة  ،كاالﻠصباع اﻛحؼ ﻪؤخح عشﻤع أﻠﻤع
ﺛخيئػف كال يخافػف  ،ككأﻠﻤع يﻘػﻞػف باالستﻘػاء ﻞغ أﺛل استعخاض ﻗػﺖﻤع ﻛضؤﺘخكا عﻜﻧ ضحاياﻣع
كﻞغ يذاﻣجكﻠﻤع  .كسا أف االستﻘػاء يعج أحج صػر أك أشكاؿ اﻛعجكاف عشج األشفاؿ  ،كسا أشﻜق
عﻜضﻤ ع ﻛﻘب اﻛبﻜصجﺔ  ،كﻗج كصف ﻣحا اﻛدﻜػؾ أﻠﻢ ﻪﻤجؼ إﻛﻧ اﻛتﻜحذ بسذاﻣجة ﻞعاﻠاة اﻛزحيﺔ ﻞغ
بعس اﻫالـ كاﻛسطاﻣخ اﻛتﻩ ﻪتخكﻤا اﻛسعتجؼ عﻜﻧ اﻛسعتجػ عﻜيﻢ ( .كﺖذضخ ﻠتائﺚ اﻛجراسات إﻛﻧ أف
االستﻘػاء ﻪبجأ ﻞغ اﻛسشدؿ عشجﻞا ﻪتعﻜع اﻛصفل كيف يكػف عجائياً ﺖجاﻡ اﻫخخيغ خاصﺔ ﻞغ ﻣع اﻗل ﻞشﻢ
ﻗػة عغ شخيق ﻞذاﻣجة ﻠساذج اﻛتفاعالت اﻛضػﻞيﺔ األسخيﺔ  ،فﻤػ ضحيﺔ اﻛعالﻗات األسخيﺔ غضخ
اﻛحسيسﺔ  ،كاﻛشبح كسػء اﻛسعاﻞﻜﺔ كاﻛعﻘاب اﻛبجﻠﻩ  ،كاألﻠطسﺔ األسخيﺔ غضخ اﻛسدتﻘخة  ،كاالﺖجاﻣات
اﻛدﻜبيﺔ اﻛتﻩ ﻪتبشاﻣا األب ﺖجاﻡ األﺒشاء كاﻛسعاﻞالت األسخيﺔ اﻛحادة  ،كعجكاف األﻗخاف ﻞسغ ﻣع فﻩ ﻞثل
سشﻤع  ،كاﻛتﻤجﻪج اﻛحؼ يذعخ بﻢ اﻛصفل ﻞغ فﻘج اﻛحب كاﻛحشاف  ،كﺖداﻞح أحج اﻛػاﻛجﻪغ ﻞع ﻞذاﻣج
اﻛعشف األكﻛﻩ  ،أك ﺖعديد اﻛدﻜػكيات فﻩ اﻛسػاﻗف األكﻛﻩ ﻛﻜعجكاف كاعتبارﻣا ﻞزحكﺔ أك ﻞغ ﻗبضل
اﻛﻜﻤػ  ،كﻗج يﻘػؼ اﻛسفﻤػـ أف اﻛعجكاف ﻞدسػح ﻛﻜحكػر ﺖجاﻡ بعزﻤع اﻛبعس كخاصﺔ فﻩ حاﻛﺔ ﺖػﺛيﻢ
اﻛعﻘاب ﻛإلﻠاث  .كيذضخ كل ﻞغ كػﻠػﻛﻩ كاﻞػر (  ) Connolly,L & Omoore , 0443إﻛﻧ أف
األﻞﻤات اﻛسكتئبات ﻪخعػف أﺒشاء ﻞدتﻘػيغ  ،كخاصﺔ فﻩ حاﻛﺔ األﺒشاء اﻛحكػر  ،كسا أﻠﻤغ ﻪشذصغ
سﻜػكيات االستﻘػاء ﻛجػ األشفاؿ ﻠتيجﺔ اﻛسداج غضخ اﻛسدتﻘخ اﻛحؼ ﻪؤدؼ فﻩ أغﻜب األحػاؿ إﻛﻧ عﻘاب
غضخ ﻞشصﻘﻩ كﻞؤﻛع (  . ) Connolly & Omoore , 0 : 0443كسا أف ﺒضئات األشفاؿ اﻛسدتﻘػيغ
ﺖترف باﻛحخﻞاف اﻛعاشفﻩ  ،كاﻛتدﻜط ﻞغ ﻗبل االﻣل  ،كاﻛعﻘاب عﻜﻧ سﻜػكيات ﻛع يﻘرجكﻣا ،
باالضافﺔ إﻛﻧ ردكد أفعاؿ عجكاﻠيﺔ ﻞغ ﺛاﻠب االﻣل ،ككحﻛظ اﻛػياب اﻛسعشػؼ ﻛالب ككﺛػد أـ ﻞشﻤكﺔ
يداعج فﻩ ﺖعديد سﻜػكيات االستﻘػاء ﻛجػ األشفاؿ اﻛرغار  .كيخػ كل ﻞغ كيشخ كﻞضﻜﻜخ ( , 0446
 ) Weiner & Millerأﻠﻢ ﻛكﻩ ﺖداعج اﻛصفل اﻛستشسخ الﺒج ﻞغ كﺛػد اﻛﻘجكة أك اﻛشسػذج اﻛدﻜػكﻩ اﻛحؼ
يعدز األفعاؿ اﻛتﻩ يطﻤخ فضﻤا اﻛتعاشف ﻞع اﻛحﻪغ ﻠتعاﻞل ﻞعﻤع فﻩ اﻛسشدؿ أك اﻛخكضﺔ أك اﻛسجرسيﺔ ،
ﻚسا يجب إخبار اﻛسعﻜسﺔ أك أؼ شخز ﻪثق ؼيﻢ اﻛصفل عغ ﺖعخضﻤع ألؼ سﻜػؾ يذعخﻣع بعجـ
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االرﺖياح  ،كأف يفﻤع األشفاؿ ضخكرة كدخ اﻛرست بحثاً عغ اﻛتجخل اﻛسبكخ ﻛسشع اﻛتأﺘضخات اﻛدضئﺔ
عﻜﻧ اﻛسجػ اﻛبعضج ،كإعصاء فخصﺔ ﻛألشفاؿ اﻛزحايا أف ﻪخفعػا أصػاﺖﻤع،ككيف ﻪشسػف ﻞﻤارات ﺖػكضج
اﻛحات كﺖخصﻩ اﻛخػؼ حتﻧ يحرﻜػا عﻜﻧ اﻛسرجاؾيﺔ كاﻛﻘبػؿ ﻞسغ حػﻛﻤع ( Weiner,K & , 0446
. ) Miller,L
األطر واآل ارء الشظرية فى تفدير االستقهاء:
ﺖعجدت اﻛشطخيات اﻛتﻩ ﺖشاكﻛت سﻜػؾ االستﻘػاء ،كسػؼ ﺖدتعخض اﻛباحثﺔ أﺒخز ﺖﻜظ اﻛشطخيات
الرﺖباشﻤا بسػضػع اﻛبحث ﻞغ ﻠاحيﺔ،كالﻠﻤا ﺖعج أﻚثخ اﻛشطخيات شسػالً ﻛتخكضدﻣا عﻜﻧ ﺖأﺘضخ سﻜػؾ
االستﻘػاء عﻜﻧ اﻛبشاء اﻛشفدﻩ  -االﺛتساعﻧ ﻛالشفاؿ ﻞغ ﻠاحيﺔ أخخػ:
 -2الشظرية الدمهكية  :ﺖشطخ إﻛﻧ االستﻘػاء عﻜﻧ اﻠﻢ سﻜػؾ ﻪتعﻜسﻢ االشفاؿ  ،فاﻛعجكاف سﻜػؾ ﻪتعﻜسﻢ
اﻛصفل ﻛكﻩ يحرل عﻜﻧ شﻩء ﻞا  ،حضث يعتﻘج اﻛدﻜػكضػف أف اﻛدﻜػؾ اﻛعجكاﻠﻩ كغضخﻡ ﻞغ
اﻛدﻜػكيات اإلﻠداﻠيﺔ األخخػ حضث ﺖدداد احتساﻛيﺔ حجكث اﻛدﻜػؾ اﻛعجكاﻠﻩ إذا كاﻠت ﻠتائجﻢ
ﻞصخكحﺔ كاﻛعكذ صحيح  ،كﻣػ ﻞشصﻜق ﻠطخيﺔ االشخاط اإلﺛخائﻩ ﻛدكشخ ،أؼ أف األﻠساط
اﻛدﻜػكيﺔ ﻞحكػﻞﺔ ﺒتػابعﻤا اﺛتساعياً (Andreou, E, 2011).
 -0ىظرية التحميل الشفدي  :ﻪخػ فخكيج صاحب ﻣحﻡ اﻛشطخيﺔ  ،أف سﻜػؾ اﻛعجكاف ﻞا ﻣػ إال ﺖعبضخ
عغ غخيدة اﻛسػت  ،حضث يدعﻧ اﻛفخد إﻛﻧ اﻛتجﻞضخ سػاء ﺖجاﻡ ﻠفدﻢ أك ﺖجاﻡ اﻫخخيغ  ،حضث أف
اﻛصفل ﻪػﻛج ﺒجافع عجكاﻠﻩ  ،كﺖتعاﻞل ﻣحﻡ اﻛشطخيﺔ ﻞع سﻜػؾ اﻛعجكاف بأﻠﻢ استجابﺔ غخيديﺔ .
 -3الشظرية الفديهلهجية ُ :يعج ﻞسثﻜػ االﺖجاﻡ اﻛفدضػﻛػﺛﻩ أف سﻜػؾ االستﻘػاء يطﻤخ ﺒجرﺛﺔ أﻚبخ
عشج األفخاد اﻛحﻪغ ﻛجﻪﻤع ﺖﻜف فﻩ اﻛجﻤاز اﻛعربﻩ ( اﻛتﻜف اﻛجﻞاغﻩ )  ،كيخػ فخيق آخخ بأف ﻣحا

اﻛدﻜػؾ ﻠاﺖﺚ عغ ﻣخﻞػ اﻛتدتدتضخكف  ،حضث كﺛجت اﻛجراسات بأﻠﻢ كﻜسا زادت ﻠدبﺔ ﻣحا اﻛﻤخﻞػف
فﻩ اﻛجـ  ،زادت ﻠدبﺔ حجكث اﻛدﻜػؾ اﻛعجكاﻠﻩ
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 -0ىظرية التعمم االجتساﻋي  :ﺖخػ ﻣحﻡ اﻛشطخيﺔ بأف األشفاؿ ﻪتعﻜسػف سﻜػؾ االستﻘػاء عغ شخيق
ﻞالحطﺔ ﻠساذج اﻛعجكاف عشج كاﻛجﻪﻤع كرفاﻗﻤع كاﻛشساذج اﻛتﻜفديػﻠيﺔ  ،كﻞغ ﺘع يﻘػﻞػف ﺒتﻘﻜضجﻣا ،
كﺖديج احتساﻛيﺔ ﻞسارستﻤع ﻛﻜعجكاف إذا ﺖػفخت ﻛﻤع اﻛفخصﺔ ﻛحﻛظ  ،فإذا عػﻗب اﻛصفل عﻜﻧ اﻛدﻜػؾ
اﻛسﻘﻜج فاﻠﻢ ال يسضل إﻛﻧ ﺖﻘﻜضجﻡ فﻩ اﻛسخات اﻛالحﻘﺔ أﻞا إذا كػفئ عﻜيﻢ فدػؼ ﻪدداد عجد ﻞخات
ﺖﻘﻜضجﻡ ﻛﻤحا اﻛدﻜػؾ اﻛعجكاﻠﻩ  ،كﻣحﻡ اﻛشطخيﺔ ﺖعصﻩ أﻣسيﺔ كبضخة ﻛخبخات اﻛصفل اﻛدابﻘﺔ كﻛعػاﻞل
اﻛجافعيﺔ اﻛسخﺖكدة عﻜﻧ اﻛشتائﺚ اﻛسكتدبﺔ  ،كاﻛجراسات ﺖؤيج ﻣحﻡ اﻛشطخيﺔ بذكل كبضخ  ،ﻞبضشﺔ أﻣسيﺔ
اﻛتﻘﻜضج كاﻛسحاﻚاة فﻩ اﻚتداب اﻛدﻜػؾ اﻛعجكاﻠﻩ  ،حتﻧ كاف ﻛع يدبق ﻣحا اﻛدﻜػؾ أؼ ﻠػع ﻞغ
اإلحباط.
 -0ىظرية اإلحباط والعدوان  :أﻚج ( دكالرد كدرب كﻞضﻜخ كسضدر ) أف اإلحباط ﻪشتﺚ دافعاً عجكاﻠياً
يدتثضخ سﻜػؾ إﻪحاء اﻫخخيغ  ،كاف ﻣحا اﻛجافع ﻪشخفس ﺖجريجياً بعج إﻛحاؽ األذػ باﻛذخز اﻫخخ
حضث ﺖدسﻧ ﻣحﻡ اﻛعسﻜيﺔ باﻛتشؽيذ أك اﻛتفخيغ ألف اإلحباط يدبب اﻛغزب كاﻛذعػر باﻛطﻜع ﻞا
يجعل اﻛفخد ﻞﻤيا ﻛﻜؿياـ باﻛعجكاف  ،كسا أف ﻞعطع ﻞذاﺛخات أشفاؿ ﻞا ﻗبل اﻛسجرسﺔ ﺖشذا بدبب
صخاع عﻜﻧ اﻛسستﻜكات كاألﻛعاب  ،فاﻛذعػر باﻛزضق كإعاﻗﺔ إشباع اﻛخغبات اﻛبضػﻛػﺛيﺔ ﻪثضخ ﻛجػ
اﻛصفل اﻛذعػر باإلحباط كﻣحا ﻪؤدؼ إﻛﻧ سﻜػؾ عجكاﻠﻩ ﻞثل ﺖحصيع األشياء كاألﻛعاب.
(Conners, N, 2017).
 -6الشظرية البيهلهجية  :ﺖفدضخ سﻜػؾ االستﻘػاء بأﻠﻢ ﻠاﺖﺚ عغ بعس األسباب اﻛجدسيﺔ كاﻛجاخﻜيﺔ
كالسيسا ﻞشصﻘﺔ اﻛفز اﻛجبﻤﻩ فﻩ اﻛسخ كػﻠﻤا اﻛسدؤكﻛﺔ عغ ضﻤػر اﻛدﻜػؾ اﻛعجكاﻠﻩ عشج اﻛصفل ،
حضث أف استئراؿ بعس اﻛتػصيالت اﻛعربيﺔ فﻩ ﻣحﻡ اﻛسشصﻘﺔ عغ اﻛسخ أدػ إﻛﻧ خفس اﻛتػﺖخ
كاﻛغزب كاﻛسضل ﻛﻜعشف  ،كسا أف بعس اﻛعػاﻞل اﻛجدسيﺔ ﻞثل اﻛتعب أك اﻛجػع أك كﺛػد اﻫالـ
ﺛدسيﺔ ﻛجػ األشفاؿ ﺖؤدؼ أيزاً إﻛﻧ اﻛدﻜػؾ اﻛعجكاﻠﻩ.
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 -7الشظرية اإلىداىية  :ﺖخكد ﻣحﻡ اﻛشطخيﺔ عﻜﻧ احتخاـ ﻞذاعخ اﻛفخد  ،كﻣجفﻤا اﻛخئيدﻩ اﻛػصػؿ
باﻛفخد إﻛﻧ ﺖحﻘضق ذائﻢ  ،كﻞغ ركادﻣا ( ﻞاسﻜػ  ،كركﺛخز ) كﺖخﺛع أسباب االستﻘػاء إﻛﻧ عجـ
إشباع اﻛصفل ﻛﻜحاﺛات اﻛبضػﻛػﺛيﺔ ﻞغ ﻞأﻚل كﻞذخب كحاﺛات أساسيﺔ أخخػ  ،ﻗج ﻪشجع عغ ذﻛظ
عجـ اﻛذعػر باألﻞغ  ،اﻛحػ ﻪؤدػ إﻛﻧ ضعف االﻠتساء إﻛﻧ ﺛساعﺔ األﻗخاف كاﻛخفاؽ  ،ﻞا ﻗج ﻪؤدؼ
إﻛﻧ ﺖجﻠﻩ فﻩ ﻞفﻤػـ اﻛحات  ،كﻣحا ﺒجكرﻡ ﻗج ﻪؤدؼ سﻜػؾ االستﻘػاء (Orgiles, M, et al,
 2012).ﻣحا كﻗج ﺖبشت اﻛباحثﺔ اﻛشطخيﺔ اﻛسعخؼيﺔ اﻛدﻜػكيﺔ كإشا اًر ﻠطخياً ﻛﻜبحث اﻛحاﻛﻧ ألﻠﻤا ﺖﻘجـ
دﻛيالً عﻜﻧ أف عجـ كضػح ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ االشفاؿ كﻛجؤﻣع ﻛدﻜػؾ االستﻘػاء عﻜﻧ االﻗخاف إﻠسا
ﻪخﺛع إﻛﻧ ﺖذػﻡ اﻛعسﻜيات اﻛسعخؼيﻢ ﻛجﻪﻤع ،كﻞغ خالؿ ﻞا سبق ﻪتزح ﻛشا اف ﻣشاؾ ﺖعجد كﺖباﻪغ
ﻞﻜحػظ فﻧ ﺖعخيفات ﻛدﻜػؾ ااالستﻘػاء كاألسباب اﻛتﻩ أدت إﻛﻧ ﻣحا اﻛدﻜػؾ ،كاﻛشطخيات اﻛتﻩ
ﺖصخﻗت ﻛتفدضخ سﻜػؾ االستﻘػاء ﺒػﺛﻢ عاـ؛ كسا ﻪتزح ﻛشا أف ﻞذكﻜﺔ االستﻘػاء ﺖشتذخ بذكل
ﻞﻜحػظ ﺒضغ االشفاؿ ،كﺖتعجد كﺖتفاكت االسباب اﻛسؤديﺔ إﻛضﻤا العتبا ارت ذاﺖيﺔ كبضئيﺔ ،كﻛكغ يسكششا
أف ﻠرل إﻛﻧ حﻜػؿ ﻛﻜحج ﻞشﻤا اﻣسﻤا ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ االشفاؿ اﻛسدتﻘػيضغ.
تعقيب ﻋمى اإلطار الشظرى والدراسات الدابقة:
ﻞغ خالؿ استعخاض االشار اﻛشطخػ كاﻛجرسات اﻛدابﻘﺔ ﻪتزح ﻞا يأﺖﻩ:
 :2باﻛشدبﺔ ﻛستغضخ ﻞفﻤػـ اﻛحات فﻘج ﺖشاكﻛت اﻛعجﻪج ﻞغ اﻛجراسات اﻛدابﻘﺔ ﻞفﻤػـ اﻛحات
كعالﻗتﻢ بستغضخات كثضخة ﻞشﻤا اﻛدﻜػؾ اﻛعجكاﻠﻩ ،كاﻛﻘﻜق االﺛتساعﻩ كجراسﺔ ﻛشجسﻩ Lindaay
(  ) 2008كبعس اﻛجراسات ﺖشاكﻛت فاعﻜيﺔ اﻛبخاﻞﺚ االرشاديﺔ فﻩ ﺖشسيﺔ ﻞفﻤػـ اﻛحات كجراسﺔ
ﻚػﺖﻧ ) 2014 ( Cotei
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 :0كﻣشاؾ دراسات ﺖشاكﻛت فاعﻜيﺔ اﻛبخاﻞﺚ االرشاديﺔ فﻩ خفس سﻜػؾ االستﻘػاء ،ﻚسا ﺖع ﺖشاكؿ
ﻞتغضخسﻜػؾ االستﻘػاء فﻧ ضؤء عالﻗتﻢ ﺒبعس اﻛستغضخات ﻞشﻤا األﻞغ اﻛشفدﻩ،اﻛﻘﻜق،اﻛعدﻛﺔ
كل ﻞغ سﻜيفخ  )0428 ( silverكباريتػ .) 0429 ( Barretteo
االﺛتساعيﺔ كجراسﺔ ً
 :3فﻧ حضغ ﻠجج دراسات اخخػ ﺖشاكﻛت دكراﻛبخاﻞﺚ االرشاديﺔ اﻛﻘائسﺔ عﻜﻧ استخاﺖيجيات
اﻛسػاﺛﻤﺔ كاﻛجعع االﺛتساعﻩ فﻩ خفس سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛجػ اﻛسدتﻘػيضغ كجراسﺔ فضشظ،كأخخكف
)Fink,et al(2015
 : 0ﺖشػعت اﻛجراسات اﻛدابﻘﺔ ﻞغ حضث اختيار اﻛعضشﺔ فﻘج ﺖست بعزﻤا عﻜﻧ اﻛحكػر فﻘط
كبعزﻤا ﺖع عﻜﻧ اﻛحكػر كاالﻠاث فﻧ ﻞخاحل عسخيﺔ ﻞتفاكﺖﺔ ،كاﻛبعس أﺖفق ﻞع اﻛبحث فﻩ
اختيار عضشﺔ ﻞغ االشفاؿ ﻞغ اﻛجشدضغ كجراسﺔ كػﻠير) Konish (2014كاﻛبعس اﻫخخ
اﺖفﻘت ﻞع اﻛبحث اﻛحاﻛﻩ فﻩ استخجاـ اﻛسشﻤﺚ شبﻢ اﻛتجخيبﻩ كجراسﺔ باﺒضشػ )Babenio(2018
ﻪتزح أف ﻞعطع اﻛجراسات اﻛتﻧ ﺖست فﻧ ﻣحا االشارﺖكاد ﺖتفق عﻜﻧ فاعﻜيﺔ اﻛبخاﻞﺚ االرشاديﺔ
فﻩ ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ االشفاؿ كأﻠﻢ يداﻣع فﻧ اﻛحج ﻞغ بعس اﻛدﻜػكيات اﻛدﻜبيﺔ كفﻧ
ﻞﻘجﻞتﻤا االستﻘػاء بكل أشكاﻛﻢ .

فروض البحث
استشادا اﻛﻩ ﻞا ﺛاء باالشار اﻛشطخؼ كﻠتائﺚ اﻛجراسات اﻛدابﻘﺔ – اﻛتﻩ ﺖيدخ ﻛﻜباحثﺔ االشالع
عﻜضﻤا –فﻘج أﻞكغ ﻛﻜباحثﺔ صياغﺔ فخكض اﻛبحث عﻜﻧ اﻛشحػ اﻛتاﻛﻧ :ػ
 :2ﺖﻥﺛﺩ فﺭﻥﻕ ﺫﺍﺕ ﺩالﻛﺔ ﺇحصائﻪﺔ ﺒﻪﻟ ﻞﺖﻥسﻁ ﺩﺭﺛاﺕ ﺃفػﺭﺍﺩ ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعػﺔ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ فﻩ اﻛؿياس
(ﺍﻛﻘﺒﻜﻩ -ﺍﻛﺒعﺩﻨ) عﻜﻧ ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ اشفاؿ اﻛخكضﺔ ﺖُعدػ ﻛﻜبخﻠاﻞﺚ االرشادػ.
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 :0ﺖﻥﺛﺩ فﺭﻥﻕ ﺫﺍﺕ ﺩالﻛﺔ ﺍحصائﻪﻢ ﺒﻪﻟ ﻞﺖﻥسﻁ ﺩﺭﺛاﺕ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍﻛﻞﺛﻞػﻥعﺖﻪﻟ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ ﻥﺍﻛضاﺒﻁﺔ
فﻩ اﻛؿياس اﻛبعجؼ عﻜﻧ ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ اشفاؿ اﻛخكضﺔ ﺖُعدػ ﻛﻜبخﻠاﻞﺚ ﺍإلﺭشاﺩﻨ .
 :3ﺖػﺛج فخكؽ ذات دالﻛﺔ إحرائيﺔ ﺒضغ ﻞتػسط ﺃفػﺭﺍﺩ درﺛات اﻛسجسػعﺔ اﻛتجخيبيﺔ (ذكػر /إﻠاث)
عﻜﻧ ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ اشفاؿ اﻛخكضﺔ ﺖُعدػ ﻛﻜبخﻠاﻞﺚ االرشادػ.
 :0الﺖػﺛج فخكؽ ذات دالﻛﺔ إحرائيﺔ ﺒضغ ﻞتػسط درﺛات اﻛسجسػعﺔ اﻛتجخيبيﺔ ﻞغ اﻛجشدضغ فﻩ
اﻛؿياس اﻛبعجؼ كاﻛؿياس اﻛتتبعﻩ عﻜﻧ ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ اشفاؿ اﻛخكضﺔ .
 :0ﺖﻥﺛﺩ فﺭﻥﻕ ﺫﺍﺕ ﺩالﻛﺔ ﺇحصائﻪﺔ ﺒﻪﻟ ﻞﺖﻥسﻁ ﺩﺭﺛاﺕ ﺃفػﺭﺍﺩ ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعػﺔ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ فﻩ اﻛؿياس
(ﺍﻛﻘﺒﻜﻩ -ﺍﻛﺒعﺩﻨ) عﻜﻧ ﻞؿياس االستﻘػاء ﻛجػ اشفاؿ اﻛخكضﺔ ﺖُعدػ ﻛﻜبخﻠاﻞﺚ االرشادػ.
 :6ﺖﻥﺛﺩ فﺭﻥﻕ ﺫﺍﺕ ﺩالﻛﺔ ﺍحصائﻪﻢ ﺒﻪﻟ ﻞﺖﻥسﻁ ﺩﺭﺛاﺕ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍﻛﻞﺛﻞػﻥعﺖﻪﻟ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ ﻥﺍﻛضاﺒﻁﺔ
فﻩ اﻛؿياس اﻛبعجؼ عﻜﻧ ﻞؿياس االستﻘػاء ﻛجػ اشفاؿ اﻛخكضﺔ ﺖُعدػ ﻛﻜبخﻠاﻞﺚ ﺍإلﺭشاﺩﻨ .
 :7ﺖػﺛج فخكؽ ذات دالﻛﺔ إحرائيﺔ ﺒضغ ﻞتػسط ﺃفػﺭﺍﺩ درﺛات اﻛسجسػعﺔ اﻛتجخيبيﺔ (ذكػر /إﻠاث)
عﻜﻧ ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ اشفاؿ اﻛخكضﺔ ﺖُعدػ ﻛﻜبخﻠاﻞﺚ االرشادػ.
 :8الﺖػﺛج فخكؽ ذات دالﻛﺔ إحرائيﺔ ﺒضغ ﻞتػسط درﺛات اﻛسجسػعﺔ اﻛتجخيبيﺔ ﻞغ اﻛجشدضغ فﻩ
اﻛؿياس اﻛبعجؼ كاﻛؿياس اﻛتتبعﻩ عﻜﻧ ﻞؿياس االستﻘػاء ﻛجػ اشفاؿ اﻛخكضﺔ .

اإلجراءات املنهحية للبحث.
ﻛتحﻘضق أﻣجاؼ اﻛبحث اﻛحاﻛﻧ اﺖبعت اﻛباحثﺔ عجدا ﻞغ االﺛخاءات اﻛسشﻤجيﺔ اﻛتﻩ ﺖتزح ؼيسا
ﻪﻜﻩ:
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أوالً :الترسيم السشهجي لمبحث:
استخجﻞت اﻛباحثﺔ اﻛسشﻤﺚ شبﻢ اﻛتجخيبﻩ ذك اﻛسجسػعتضغ:اﻛتجخيبيﺔ،كاﻛزابصﺔ ،كذﻛظ إلختبار
فاعﻜيﺔ اﻛتجخل اﻛسبكخ باستخجاـ االرشاد اﻛسعخفﻩ اﻛدﻜػكﻩ فﻧ ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻥأﺘخﻡ فﻧ خفﺾ
سﻜﻮؾ االسﺖﻘﻮاء ﻛﺪػ االشفاؿ بسخحﻜﺔ اﻛخكضﺔ حضث ﻪتع ﺖصبضق اﻛبخﻠاﻞﺚ (ﻗبﻜياً – بعجياً – أﺘشاء فتخة
اﻛستابعﺔ ) عﻜﻩ عضشﺔ اﻛبحث  ،كﻞغ ﺘع كاف إﺛخاء اﻛسﻘارﻠات اإلحرائيﺔ اﻛسشاسبﺔ عﻜﻩ ﺖﻜظ اﻛتصبيﻘات
اﻛثالث كﺖفدضخ ﻠتائجﻤا  ،كذﻛظ فﻩ عالﻗتﻤا بفخكض اﻛبحث.
ثاىياً :ﻋيشة البحث:
ﺖكػ ّف اﻛسجتسع االصﻜﻧ ﻛﻜبحث ﻞغ االشفاؿ اﻛحﻪغ ﺖشصبق عﻜضﻤع ﻞؤشخات إﻠخفاض ﻞفﻤػـ اﻛحات
،كﻞعاﻪضخاالستﻘػاء ،كﻣﻩ ضﻤػر سﻜػؾ االستﻘػاء بسعجؿ ﻞخﺖضغ إﻛﻧ ﺘالث ﻞخات فﻩ االسبػع كبﻜغ عجد

االشفاؿ اﻛسخشحضغ ﻞغ ِﻗبل اﻛسعﻜسات إﻛﻧ ( )044ﻞفخدة فﻧ أربعﺔ ﻞجارس حكػﻞيﺔ ﻞسغ ُﻛػحع عﻜضﻤع
سﻜػؾ االستﻘػاء ،ﺘعُ شبق عﻜضﻤع ﻞؿياسﻧ ﻞفﻤػـ اﻛحات ،كسﻜػؾ االستﻘػاء  ،كﺖع اختيار االشفاؿ
اﻛحاصﻜضغ عﻜﻧ أعﻜﻧ اﻛجرﺛات ككاف عجدﻣع ( )74ﻞفخدة ﺖع إختيار () 04شفالً،كشفﻜﺔ ﻞسغ كافق
أكﻛياء أﻞػرﻣع عﻜﻧ اﻛسذاركﺔ فﻩ اﻛبخﻠاﻞﺚ ،حضث ﺖع ﺖػزيعﻤع عذػائياً إﻛﻧ ﻞجسػعتضغ :ﺖجخيبيﺔ
كضابصﺔ فﻩ كل ﻞشﻤسا () 04شفالً،كشفﻜﺔ.
ههاصفات العيشة:
ﺖع سحب عضشﺔ اﻛبحث ﻞغ اﻛسجتسع االصﻜﻧ استشاداً إﻛﻧ بعس اﻛسحكات كﻣﻩ:
 ﺖدجضﻜﻤا ﻛجرﺛات ﻞخﺖفعﺔ عﻜﻧ ﻞؿياس (سﻜػؾ االستﻘػاء)،كدرﺛﺔ ﻞشخفزﺔ عﻜﻧ ﻞؿياس (ﻞفﻤػـ اﻛحات)عﻜﻧ أف ﺖتخاكح أعسارﻣع ﻞا ﺒضغ ( )6-0سشػات.
 ﻞػافﻘﺔ األسخة عﻜﻧ ﻞذاركﺔ اﻛصفل فﻩ إﺛخ ِاءات اﻛبحث بسا فضﻤا اﻛبخﻠاﻞﺚ االرشادؼ.
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 خﻜػ أسخ االشفاؿ ﻞغ أكضاع اﻛتفكظ كاالﻠفراؿ كغياب االب.ﺖعخض اﻛسجسػعﺔ
 -ﺖع اﻛتحﻘق ﻞغ ﺖكافؤ اﻛسجسػعتضغ عﻜﻧ ﻞؿياسﻧ اﻛبحث فﻩ اﻛؿياس اﻛﻘبﻜﻩ ﻗبل ّ

اﻛتجخيبيﺔ ﻛﻜبخﻠاﻞﺚ االرشادؼ.

كيبضغ اﻛججكؿ ( ) 2ﺖػزيع أفخاد عضشﺔ اﻛبحث حدب اﻛسجسػعﺔ كاﻛجشذ.
جدول ( ) 1تهزيع أفراد ﻋيشة البحث حدب السجسهﻋة والجشس
اﻛسجسػعﺔ

ذكخ

اﻠثﻧ

اﻛسجسػع

ﺖجخيبيﺔ

24

24

04

ضابصﺔ

24

24

04

اﻛسجسػع

04

04

04

ثالثاً :أدوات البحث
ﻛتحﻘضق أﻣجاؼ اﻛبحث ﺖع استخجاـ األدكات اﻛتاﻛيﺔ:
أ -هقياس االستقهاء):إﻋداد الباحثة)
الهدف هن السقياس :اﻛػﻗػؼ عﻜﻧ ﻞدتػػ كدرﺛﺔ ارﺖكاب شفل اﻛخكضﺔ ﻛدﻜػؾ االستﻘػاء حضث
ٌيﻘاس باﻛجرﺛﺔ اﻛتﻩ يحرل عﻜضﻤا اﻛصفل عﻜﻧ ﻞؿياس االستﻘػاء اﻛسعج ﻛﻤحا اﻛغخض.
)ب) :هرادر إﻋداد السقياس :ﺖع إعجاد ﻞؿياس االستﻘػاء باالستشاد ﻛألدب اﻛشطخؼ اﻛستعﻜق بسػضػع
اﻛبحث ،كاالشالع عﻜﻧ اﻛجراسات اﻛستػفخة ،ﻞثل دراسﺔ اﻛﻤػارؼ () 0426كدراسﺔ أﺒػ اﻛفتػح (0427
)كدراسﺔ ريجبﻩ كسﻜﻩ (، )0427كﺖكػف اﻛسؿياس فﻩ صػرﺖﻢ األكﻛيﺔ ﻞغ ( ) 04فﻘخة ،ﺖع اﻛتحﻘق ﻞغ
صجؽ ﻞحتػػ اﻛسؿياس ﻞغ خالؿ عخضﻢ عﻜﻧ إﺘشﻧ عذخ( )20ﻞغ اﻛستخررضغ فﻩ ﻞجاؿ اﻛؿياس
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كاﻛتﻘػيع ،اﻛصفػﻛﺔ،كاإلرشاد اﻛشفدﻩ ﻞغ أعزاء ﻣضئﺔ اﻛتجريذ باﻛجاﻞعات ،كذﻛظ ﻛﻜحكع عﻜﻧ دﻗﺔ
اﻛرياغﺔ اﻛﻜغػيﺔ كسالﻞتﻤا ،كعﻜﻧ كضػح اﻛفﻘخة كﻞشاسبتﻤا ﻛﻜﻤجؼ اﻛشﻤائﻩ ﻞغ اﻛسؿياس ،كﻗج أﺛسعػا
عﻜﻧ صالحيﺔ اﻛفﻘخات ،بعج ححؼ خسدﺔ فﻘخات ﻛعجـ ارﺖباشﻤا باﻛسػضػع،كباﻛتاﻛﻧ اصبح اﻛسؿياس
يحتػؼ عﻜﻧ ( )30فﻘخة.
التحقق هن الخرائص الديكههترية لسقياس االستقهاء:
ﻗاﻞت اﻛباحثﺔ باﻛتحﻘق ﻞغ صجؽ ﺒشاء ﻞؿياس االستﻘػاء ﻞغ خالؿ ﺖصبضق اﻛسؿياس عﻜﻧ عضشﺔ
استصالعيﺔ ﻞكػﻠﺔ ﻞغ ( )04شفالً ،كشفﻜﺔ ﻞغ ﻞجتسع اﻛبحث كﻞغ خارج عضشتﻢ ،كﻣع ﻞغ االشفاؿ
اﻛسدتﻘػيضغ فﻩ عجد ﻞغ اﻛخكضات اﻛخاصﺔ كاﻛحﻪغ ﺖع ﺖخشيح اﻛسعﻜسات ﻛﻤع فﻩ ركضاﺖﻤع عﻜﻧ أﻠﻤع
ﻞدتﻘػيضغ ،ﺖبعا ﻛسعيار ؾياﻞﻤع بدﻜػؾ االستﻘػاء .كﻗج ﺖع حداب ﻞعاﻞالت االرﺖباط ﺒضغ اﻛجرﺛﺔ عﻜﻧ
ﻚل فﻘخة ﻞغ اﻛفﻘخات كاﻛجرﺛﺔ اﻛكﻜيﺔ عﻜﻧ اﻛسؿياس ،كاﻛججكؿ () 0ﻪػضح ذﻛظ.
جدول () 2هعاهالت االرتباط بين الدرجة ﻋمى كل فقرة هن الفقرات والدرجة الكمية ﻋمى هقياس االستقهاء.
رﻗع

ﻞعاﻞل

ﻞدتػػ

رﻗع

ﻞعاﻞل

ﻞدتػػ

رﻗع

ﻞعاﻞل

ﻞدتػػ

اﻛفﻘخة

االرﺖباط

اﻛجالﻛﺔ

اﻛفﻘخة

االرﺖباط

اﻛجالﻛﺔ

اﻛفﻘخة

االرﺖباط

اﻛجالﻛﺔ

2

0.36

0.05

13

0.50

0.01

25

0.63

0.01

0

0.65

0.01

14

0.69

0.01

26

0.81

0.01

3

0.67

0.01

15

0.72

0.01

27

0.76

0.01

0

0.73

0.01

16

0.77

0.01

28

0.65

0.01

0

0.64

0.01

17

0.62

0.01

29

0.75

0.01

6

0.74

0.01

18

0.62

0.01

30

0.74

0.01

7

0.66

0.01

19

0.80

0.01

31

0.68

0.01
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8

0.79

0.01

20

0.79

0.01

32

0.71

0.01

9

0.67

0.01

21

0.69

0.01

33

0.36

0.05

24

0.64

0.01

22

0.35

0.05

34

0.77

0.01

22

0.61

0.01

23

0.36

0.05

35

0.65

0.01

20

0.57

0.01

24

0.54

0.01

.

يالحع ﻞغ اﻛججكؿ () 0أف ﺛسيع ﻞعاﻞالت االرﺖباط كاﻠت داﻛﺔ عشج ( )4.30 – 4.82إحرائيا
ثبات السقياس :ﻛﻜتحﻘق ﻞغ ﺘبات اﻛسؿياس ﺖع حداب ؾيسﺔ االﺖداؽ اﻛجاخﻜﻩ عﻜﻧ اﻛعضشﺔ االستصالعيﺔ
اﻛسكػﻠﺔ ﻞغ () 04شفالً كشفﻜﺔ ﻞغ اﻛسدتﻘػيضغ ﻞغ خارج عضشﺔ اﻛبحث ،فكاﻠت ؾيسﺔ ﻞعاﻞل أﻛفا-
ﻚخكﻠباخ ﺖداكؼ (). 94.4ﻚسا ﺖع إيجاد ؾيسﺔ ﻞعاﻞل ﺘبات اإلعادة عﻜﻧ اﻛعضشﺔ ﻠفدﻤا ،كبفاصل زﻞشﻩ
ﻞجﺖﻢ أسبػعاف ،حضث كاﻠت ؾيسﺔ ﻞعاﻞل ارﺖباط ﺒضخسػف ﺖداكؼ () 89.4كﻣﻩ ؾيع ﻞﻘبػﻛﺔ ألغخاض
اﻛبحث.
ترحيح السقياس:
ﺖكػف اﻛسؿياس فﻩ صػرﺖﻢ اﻛشﻤائيﺔ ﻞغ () 30فﻘخة ﺖؿيذ سﻜػؾ االستﻘػاء ،ﺖتع اإلﺛابﺔ عشﻢ كفق
سﻜع إﺛابات خساسﻩ (دائساً،غاﻛباً ،أحياﻠاً ،ﻠاد اًر ،أﺒجاً) ،كذﻛظ حدب اﻠصباؽ ﻞحتػػ اﻛفﻘخة عﻜﻧ
اﻛصفل ،كﻗج ﺖع ﺖحػيل سﻜع اإلﺛابات إﻛﻧ درﺛات عﻜﻧ اﻛشحػ اﻛتاﻛﻩ :دائساً = ، 0غاﻛباً = ، 0أحياﻠاً =
، 3ﻠاد اًر =  0أﺒجاً= . 2كباﻛتاﻛﻩ ،فإف اﻛجرﺛﺔ اﻛكﻜيﺔ اﻛتﻩ يسكغ أف يحرل عﻜضﻤا اﻛصفل عﻜﻧ
اﻛسؿياس ﺖتخاكح ﺒضغ () 270- 30حضث ﺖذضخ اﻛجرﺛﺔ األعﻜﻧ إﻛﻧ ارﺖفاع سﻜػؾ االستﻘػاء .كﻗج ﺖع
اعتساد اﻛجرﺛﺔ اﻛكﻜيﺔ عشج اﻛسﻘارﻠﺔ ﺒضغ ﻠتائﺚ اﻛسجسػعتضغ اﻛتجخيبيﺔ كاﻛزابصﺔ.

1052
ديسمت 2222
 مجلة بحوث ودراسات الطفولة ،)4(2 ،ج-2
ر

ر
بن سويف
كلية التبية للطفولة المبكرة -جامعة ي

ثاىياً :هقياس هفههم الذات لدى أطفال الروضة( .إﻋداد الباحثة)
(أ)  :الهدف هن السقياس :اﻛػﻗػؼ عﻜﻧ ﻠطخة كفكخة اﻛصفل عغ ﻠفدﻢ ،كﻣػ عبارة عغ ﻞجسػعﺔ ﻞغ
اﻛدسات كاﻛسذاعخ كاﻛسػاﻗف اﻛتﻧ ﺖكذف عغ ﻞجػ كعيﻢ بسفﻤػـ اﻛحات ﻛجيﻢ ،كيﻘاس باﻛجرﺛﺔ اﻛتﻩ
يحرل عﻜضﻤا اﻛصفل عﻜﻧ ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات.
)ب):هرادر إﻋداد السقياس - :ﻗاﻞت اﻛباحثﺔ باالشالع عﻜﻧ اﻛعجﻪج ﻞغ األشخ اﻛشطخيﺔ كاﻛجارسات
اﻛدابﻘﺔ ،ك اﻛسﻘاﻪيذ اﻛستخﺛسﺔ فﻩ ﻞػضػع ﻞفﻤػـ اﻛحات  ،كﻞشﻤا ﻞؿياس ركزﻠبخج
 ، Rosenberg,1998كﻞؿياس "شخكﺛخ"  Shrouger 2999كاﻗتباس بعس اﻛعبارات ﻞغ بعس
اﻛسﻘاﻪيذ كﺖعجﻪل صياغتﻤا بسا ﻪتالئع ﻞع ﻞػضػع اﻛبحث اﻛحاﻛﻩ،باالضافﺔ إﻛﻧ اإلشار اﻛشطخؼ اﻛحؼ
ﺖشا كﻛت ؼيﻢ اﻛباحثﺔ ﻞػضػع ﻞفﻤػـ اﻛحات ك بعس اﻛسﻘابالت اﻛذخريﺔ اﻛتﻩ أﺛخﺖﻤا ﻞع اﻛسعﻜسات
،كاألﻞﻤات حضث ﺖع إعادة صياغﺔ بعس اﻛفﻘخات ﻛتتشاسب ﻞع ﻞػضػع اﻛبحث اﻛحاﻛﻩ.
(ج ) :هحتهى السقياس :ﻪتكػف ﻣحا اﻛسؿياس فﻩ صػرﺖﻢ األكﻛيﺔ ﻞغ ( )30عبارة .
(د) :تحكيم السقياس :ﺖع عخض اﻛسؿياس عﻜﻧ إﺘشﻩ عذخ ()20ﻞغ اﻛدادة أعزاء ﻣضئﺔ
شﻜب ﻞشﻤع
اﻛتجريذ،كاﻛخبخاء فﻩ اﻛصفػﻛﺔ  ،كعﻜع اﻛشفذ اﻛتخبػؼ كاﻛؿياس اﻛشفدﻩ – كل عﻜﻧ حجة – ك ُ
إﺒجاء اﻛخأػ فﻧ عبارات اﻛسؿياس كﻗج اﺖفق اﻛسحكسضغ عﻜﻧ ححؼ بعس اﻛعبارات ﻠط اًخ ﻛصػؿ اﻛسؿياس
كﻠط اخ ﻛتكخار اﻛسعشﻩ حضث كاف عجد اﻛعبارات ( )30عبارة فﻧ اﻛرػرة اﻛسبجئيﺔ ،كأصبح فﻧ اﻛرػ رة
اﻛشﻤائيﺔ ( )34عبارة ،كﻗج ﻗاﻞت اﻛباحثﺔ بعسل اﻛتعجيالت اﻛالزﻞﺔ ﺒشاء عﻜﻧ آراء اﻛدادة اﻛسحكسضغ
،كباﻛشدبﺔ ﻛﻜرياغﺔ فﻘج اﺖفق اﻛسحكسػف عﻜﻧ ضخكرة ﺖﻘجيع اﻛعبارات ﺒﻜغﺔ عخبيﺔ بديصﺔ (عاﻞيﺔ)
ﻛتتشاسب ﻞع ﻗاﻞػس اﻛصفل اﻛﻜغػػ.
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كؼيسا ﻪﻜﻩ ﺛجكؿ ( )3ﻪػضح اﻛشدب اﻛسئػيﺔ ﻛتﻘجﻪخات اﻛدادة اﻛسحكسضغ عﻜﻧ ﻞجػ اﻠتساء اﻛعبارات
إﻛﻧ ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات.
رﻗع اﻛعبارة

اﻛشدبﺔ اﻛسئػيﺔ

رﻗع اﻛعبارة

اﻛشدبﺔ اﻛسئػيﺔ

رﻗع اﻛعبارة

اﻛشدبﺔ اﻛسئػيﺔ

2

244

23

244

00

244

0

244

20

244

06

244

3

244

20

84

07

244

0

244

26

244

08

84

0

244

27

94

09

94

6

244

28

244

34

244

7

244

29

244

8

244

04

84

9

244

02

244

24

244

00

94

22

244

03

80

20

244

00

94

(ق) :زهن تظبيق السقياس:ﻗاﻞت اﻛباحثﺔ ﺒتحجﻪج زﻞغ ﻞجﺖﻢ ( )04دؾيﻘﺔ ﻛكل شفل ﻛالﺛابﺔ عﻜﻧ
اﻛسؿياس ،كذﻛظ كستػسط ﻛﻜدﻞغ اﻛحػ استغخﻗﻢ اﻛصفل فﻧ اﻛتجخبﺔ االستصالعيﺔ كﺖع ذﻛظ ﺒػاسصﺔ
ﻞالحطﺔ اﻛباحثﺔ،كاﻛسعﻜسﺔ ،كﺖدجضﻜﻤا ﻛالﺛابﺔ فﻧ اﻛشسػذج اﻛسعج ﻛحﻛظ.
(ك):تعميسات السقياس :ﺖصﻜب اﻛباحثﺔ ﻞغ اﻛصفل اإلﺛابﺔ عغ اﻛعبارة بعج ﺖبديصﻤا ﻛﻢ كﺖﻘػـ ﺒتدجضل
االﺛابﺔ ﻞغ خالؿ أسﻜػب ﻛيكخت ) (Likertذؼ اﻛتجرج اﻛخساسﻩ كيذسل اﻛبجائل اﻛخسدﺔ اﻫﺖيﺔ :
ﺖشصبق ﺒجرﺛﺔ ﻚبضخة ﺛجا كﻛﻤا ( )0درﺛات ،ﺖشصبق ﺒجرﺛﺔ ﻚبضخة كﻛﻤا ) ( 4درﺛات ،ﺖشصبق ﺒجرﺛﺔ
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ﻞتػسصﺔ كﻛﻤا ) ( 3درﺛات ،ﺖشصبق ﺒجرﺛﺔ ﻗﻜضﻜﺔ كﻛﻤا ) ( 2درﺛتاف ،الﺖشصبق كﻛﻤا ) ( 1درﺛﺔ
كاحجة.
(ز) :ترحيح السقياس :ﺖخاكحت درﺛﺔ اﻛسؿياس ﺒضغ)  (150-30بحضث ﻚﻜسا ارﺖفعت اﻛجرﺛﺔ ﻚاف
ذﻛظ ﻞؤش اخ عﻜﻧ ارﺖفاع ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ اﻛصفل كاﻛعكذ صحيح.
(س) :التجربة االستظالعية ﻛتﻘشضغ اﻛسؿياس :ﻗاﻞت اﻛباحثﺔ بإﺛخاء اﻛتجخبﺔ االستصالعيﺔ ﺒﻤجؼ
ﺖجخيب اﻛسؿياس عﻜﻧ عجد( )04شفل ﻞغ غضخ عضشﺔ اﻛبحث فﻧ اﻛسخحﻜﺔ اﻛعسخيﺔ( )6-0سشػات ﻞغ
غضخ عضشﺔ اﻛبحث ،ككاف ﻞغ ﻠتائﺚ اﻛتجخبﺔ اﻛتأﻚج ﻞغ ﻞشاسبﺔ اﻛعبارات ﻛﻘاﻞػس ﻛصفل اﻛﻜغػػ ككحﻛظ
ﺖحجﻪج اﻛسجػ اﻛدﻞشﻧ اﻛسدتغخؽ فﻧ ﺖصبضق اﻛسؿياس كاﻛحػ كاف ( )04دؾيﻘﺔ.
التحقق هن الخرائص الديكههترية لسقياس هفههم الذات:
ﻗاﻞت اﻛباحثﺔ بإيجاد ﻞعاﻞالت اﻛرجؽ كاﻛثبات ﻛسؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات عﻜﻧ عضشﺔ ﻗػاﻞﻤا ()04
ﻞفخدة ﻞغ االشفاؿ فﻧ اﻛسخحﻜﺔ اﻛعسخيﺔ ( )6-0سشػات ﻞغ اشفاؿ اﻛخكضﺔ عﻜﻧ اﻛشحػ اﻛتاﻛﻩ:
اﻛرجؽ اﻛتسضضدػ  :كاﻛسﻘرػد بﻢ اﻛﻘجرة عﻜﻧ اﻛتسضضد ﺒضغ اﻛسفحػصضغ فﻩ اﻛدسﺔ اﻛسخاد ؾياسﻤا
كﻛتحﻘضق ذﻛظ استخجﻞت اﻛباحثﺔ أسﻜػب اﻛسجسػعتضغ اﻛستصخفتضغ بإﺖباع اﻛخصػات اﻫﺖيﺔ:
ﺖع ﺖخﺖبت اﻛجرﺛات اﻛتﻩ حرل عﻜضﻤا أفخاد اﻛعضشﺔ كإيجاد اﻛجرﺛػﺔ اﻛكﻜضػﺔ ﻛكل ﻞفخدة ﺖراعجيا حضث ﺖع
اختيار أعﻜﻧ اﻛجرﺛات كسسضت باﻛجرﺛات اﻛعﻜضػا ،كأﻗل اﻛجرﺛات كسسضت باﻛجرﺛات اﻛجﻠيا.
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ﺛجكؿ ( )0ﻪبضغ اﻛرجؽ اﻛتسضضدؼ ﻛفﻘخات ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛالشفاؿ.
رﻗع

اﻛسجسػعﺔ اﻛعﻜيا

اﻛسجسػعﺔ اﻛجﻠيا

اﻛفﻘخة

رﻗع اﻛفﻘخة

اﻛسجسػعﺔ اﻛعﻜيا اﻛسجسػعﺔ

اﻛؿيسﺔ اﻛتائيﺔ
اﻛستػسط

االﻠحخاؼ

اﻛستػسط

االﻠحخاؼ

اﻛجﻠيا

اﻛؿيسﺔ
اﻛتائيﺔ

اﻛستػسط االﻠحخاؼ اﻛستػسط االﻠحخاؼ

2

0,209

4,786

2,083

4,720

0,302

26

0,043

3,922 4,828 2,709 4,802

0

0,004

4,867

2,609

4,807

0,309

27

0,629

0,204 4,076 0,307 4,038

3

0,266

4,837

2,083

4,786

0,076

28

0,062

3,474 4,004 2,882 4,086

0

2,900

4,949

2,382

4,664

3,090

29

0,208

0,892 4,706 2,622 4,860

0

0,204

4,827

2,060

4,760

0,264

04

0,307

0,006 4,907 2,940 4,878

6

0,043

4,802

2,709

4,828

3,922

02

0,406

0,820 4,767 2,049 4,868

7

0,000

4,004

0,403

4,027

3,678

00

0,062

3,020 4,692 2,762 4,730

8

0,038

4,076

2,807

4,027

3,069

03

0,072

0,382 4,720 2,908 4,634

9

0,062

4,086

2,882

4,004

3,474

00

0,266

3,409 4,096 2,720 4,760

24

0,208

4,860

2,622

4,706

0,892

00

0,038

0,849 4,633 2,849 4,709

22

0,307

4,878

2,940

4,907

0,006

06

0,209

0,302 4,720 2,083 4,786

20

0,406

4,868

2,049

4,767

0,820

07

0,004

0,309 4,807 2,609 4,867

23

0,062

4,730

2,762

4,692

3,020

08

0,266

0,076 4,786 2,083 4,837

20

0,362

4,840

2,820

4,800

0,804

09

2,900

3,090 4,664 2,382 4,949

20

0,043

4,802

2,709

4,828

3,922

34

0,204

0,264 4,760 2,060 4,827

اﻛؿيسﺔ اﻛتائيﺔ اﻛججكﻛيﺔ عشج ﻞدتػػ () 40.4كدرﺛﺔ حخيﺔ (.496.2=)026
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ثبات السقياس.
ﻞغ أﺛل اﻛتحﻘق ﻞغ ﺘبات اﻛسؿياس استخجﻞت اﻛباحثﺔ شخيﻘتضغ ﻣسا :
شخيﻘﺔ إعادة ﺖصبضق اﻛسؿياس .Test-Retest
صبضق اﻛسؿياس عﻜﻧ عضشﺔ استصالعيﺔ ﻞؤﻛفﺔ ﻞغ ( ) 04ﻞفخدة (ﻞغ غضخ عضشﺔ اﻛبحث ) ﻞخﺖضغ
ﺖع ﺖ ُ
ﻞتتاﻛضتضغ بفارؽ زﻞشﻩ ﻗجرﻡ اسبػعضغ ،كﻞغ ﺘع ﺖع حداب ﻞعاﻞل االرﺖباط ﺒضخسػف ﺒضغ اﻛجرﺛات فﻩ
اﻛتصبيﻘضغ األكؿ كاﻛثاﻠﻩ حضث ﺒﻜغ ﻞعاﻞل االرﺖباط) ( 0.96
كاﻛججكؿ اﻛتاﻛﻧ ﻪػضح ﻞعاﻞالت اﻛثبات:
جدول ( )5هعاهل الثبات لسقياس هفههم الذات بظريقة إﻋادة التظبيق.
ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ االشفاؿ
اﻛجرﺛﺔ اﻛكﻜيﺔ ﻛﻜسؿياس

ﻞعاﻞل االرﺖباط

ﻞدتػػ اﻛجالﻛﺔ

) ( 0.96

**. 4 ,4 1

( ﺖت اخكاح ﻞغ )204-34

جدول ( )6ﻴبين هعاهل الثبات لسقياس هفههم الذات بظريقة ألفا  -كروىباخ.
ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات

ﻞعاﻞل اﻛثبات – أﻛفا

اﻛجرﺛﺔ اﻛكﻜيﺔ ﻛﻜسؿياس( ﺖت اخكاح ﻞغ )204-34

4.82

ﻪتزح ﻞغ اﻛججكؿ ( )6ارﺖفاع ؾيسﺔ ﻞعاﻞل اﻛثبات ﻞسا ﻪجؿ عﻜﻧ أف اﻛسؿياس ﻪتستع ﺒجرﺛﺔ ﺘبات
ﻞخﺖفعﺔ.
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 :3برىاهج التدخل السبكرباستخدام فشيات االرشاد السعرفى الدمهكي لتحدين هسههم الذات والحد
هن سمهك االستقهاء لدي أطفال الروضة السدتقهيين -:
سعت اﻛباحثﺔ عﻜﻩ إعجاد ﺒخﻠاﻞﺚ إرشادؼ ﻪتفق كخرائز شفل اﻛخكضﺔ حضث اﻚجت اﻛعجﻪج ﻞغ
اﻛجراسات عﻜﻩ اﻣسيﺔ ﻣحا اﻛشػع ﻞغ أﻠػاع االرشاد اﻛشفدﻩ كفاعﻜضتﻢ فﻩ اﻛتعاﻞل ﻞع ﻞذكالت االشفاؿ
اﻛدﻜػكيﺔ.
كﻞغ ﺖﻜظ اﻛجراسات ،دراسﺔ ﻛشجسﻩ  ) 2008 ( Lindaayكاﻛتﻩ استخجﻞت االرشاد اﻛسعخفﻩ
اﻛدﻜػكﻩ ﻛتعجﻪل سﻜػؾ اﻛعشف ﻛجؼ االشفاؿ  ،ككػﺖﻧ  ) 2014 ( Coteiكاﻛتﻩ استخجﻞت االرشاد
اﻛسعخفﻩ اﻛدﻜػكﻩ ﻛتحدضغ ﺖﻘجﻪخ اﻛحات ﻛجػ االشفاؿ اﻛسحخكﻞضغ ﻞغ اﻛخعايﺔ اﻛػاﻛجيﺔ ،ككحﻛظ دراسات
ﻚل ﻞغ سﻜيفخ  )0428 ( silverكباريتػ  ) 0429 ( Barretteoكاﻛتﻩ استخجﻞت ﺛسيعﻤا فشيات
االرشاد اﻛسعخفﻩ اﻛدﻜػكﻩ ﻛﻜتخؽيف ﻞغ حجة اﻛسذكالت اﻛدﻜػكيﺔ اﻛتﻩ يعاﻠﻧ ﻞشﻤا االشفاؿ.
أوال  :أهداف البرىاهج  :سعي البرىاهج الي تحقيق هدفين رئيديين هسا :
 ﻣجؼ كﻗائﻩ  :ﻞغ خالؿ اﻛتجخل اﻛسبكخ ﻛسداعجة االشفاؿ عضشﺔ اﻛبحث عﻜﻩ اﻚتداب اﻛفشياتاﻛتﻩ ﺖداعجﻣع فﻩ اﻛسدتﻘبل عﻜﻩ ﻞػاﺛﻤﺔ اﻛسذكالت اﻛسدتﻘبﻜيﺔ.
 ﻣجؼ عالﺛﻩ  :ﻞغ خالؿ ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ االشفاؿ بسا ﻪشعكذ عﻜﻧ سﻜػكﻤع فﻧ اﻛحجﻞغ االستﻘػاء ﻞغ خالؿ ﺖكػيغ ﺖفاعالت سػيﺔ ﻞع اﻛسحيصضغ ﺒﻤع سػاء فﻧ اﻛخكضﺔ أك اﻛسشدؿ.
ثاىياً :السبادئ األساسية التى قام ﻋميها البرىاهج :
راعت اﻛباحثﺔ فﻩ إعجادﻣا ﻛﻜبخﻠاﻞﺚ ﻞجسػعﺔ اﻛسبادغ اﻛتاﻛيﺔ:
 ﻚذف اﻛسعتﻘج اﻛخاشﻧء كاﻛدﻜػؾ اﻛدﻜبﻩ ﻛﻜصفل (ﻞثاؿ :شعػر اﻛصفل بعجـ اﻛؿيسﺔ كاﻛعجدأﻞاـ االخخيغ )
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 ﻞداعجة اﻛصفل عﻜﻧ اﻛتحﻘضق ﻞغ ﻞجؼ صحﺔ اﻛسعتﻘج اﻛخاشﻧء كﻞا اﻛدبب كرائﻢ . كضع اﻛحﻜػؿ اﻛسشاسبﺔ كشخؽ اﻛسػاﺛﻤﺔ ﻛتﻜظ اﻛسعتﻘجات كاﻛدﻜػكيات اﻛدﻜبيﺔ . ﻞداعجة اﻛصفل عﻜﻧ ﺖعجﻪل ﻞعتﻘجاﺖﻢ كﻞذاعخﻡ اﻛدﻜبيﺔ كاستبجاﻛﻤا بأخخؼ أﻚثخ إيجاﺒيﺔباﻛتجريب عﻜﻧ اﻛفشيات اﻛسدتخجﻞﺔ فﻧ اﻛبخﻠاﻞﺚ .
 حث االشفاؿ عﻜﻧ اﻛسذاركﺔ اﻛفعاﻛﺔ داخل اﻛسجسػعﺔ االرشاديﺔ،فﻘج ﺘبت أﻠﻢ فﻩ إشاراﻛجﻜدات اﻛجساعيﺔ ﺖتعجؿ اﻛسعتﻘجات كاﻛدﻜػكيات كﺖربح أﻚثخ إيجاﺒيﺔ .
رابعاً  :هحتهي البرىاهج :
ﺖع ﺖخصيط اﻛبخﻠاﻞﺚ عﻜﻧ أساس عجد ﻞغ اﻛجﻜدات االرشاديﺔ بسا ﺖتزسشﻢ ﻞغ فشيات كأساﻛضب
ﻞتشػعﺔ ﻛالرشاد اﻛسعخفﻩ اﻛدﻜػكﻩ .
خاهداً  :الفشيات االرشادية السدتخدهة فى البرىاهج :
 -2فشيﺔ إعادة اﻛبشاء اﻛسعخفﻩ  :حضث أﻠﻤا ﺖخكدعﻜﻧ ﺖحجﻪج اﻛسعارؼ كاالﺖجاﻣات غضخ
اﻛدػيﺔ كﺖﻘضيسﻤا باﻛتعاكف ﺒضغ اﻛصفل كاﻛباحثﺔ عبخ اﻛخصػات اﻛتاﻛيﺔ .
 ﺖحجﻪج اﻛسعارؼ كاﻛسعتﻘجات اﻛتﻧ بحاﺛﺔ إﻛﻧ ﺖعجﻪل . ﺖحجﻪج ﻞا ﻪتخﺖب عﻜضﻤا ﻞغ ردكدأ فعاؿ كاﻛدﻜػكيات . ﺖحجﻪج اﻛتعسيسات غضخ اﻛسﻘبػﻛﺔ . ﺖحجﻪج اﻛسعارؼ كاﻛدﻜػكيات اﻛبجﻪﻜﺔ . اﻛتجريب عﻜضﻤا بذكل كافﻩ .1059
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 -0فشيﺔ اﻛتحكع اﻛحاﺖﻩ  :كﺖدعﻧ اﻛباحثﺔ ﻞغ كراء استخجاـ ﻣحﻡ اﻛفشيﺔ إﻛﻩ ﺖعﻜيع اﻛصفل
ﻞػاﺛﻤﺔ اﻛسثضخات اﻛسدببﺔ ﻛﻜدﻜػؾ اﻛسذكل كاألفكار اﻛتﻧ ﺖﻘف كراءﻡ ﻞغ ﺘع ﻞحاكﻛﺔ
إيﻘافﻤا ﻞػاﺛﻤتﻤا ﺘع ﻪتبعﻤا ﺖعدي اًد ذاﺖياً ﻞغ ﺛاﻠب اﻛصفل حضث ﺖﻘػـ اﻛباحثﺔ بسا ﻪﻜﻩ :
 ﺖصﻜب اﻛباحثﺔ ﻞغ اﻛصفل أف يالحع أفكارﻡ اﻛدﻜبيﺔ كاستبجاﻛﻤا بأفكا اًر إيجاﺒيﺔ . استخجاـ اﻛحجﻪث اﻛحاﺖﻧ بأف يدأؿ اﻛصفل ﻠفدﻢ برػت عاؿ :ﻞثل ( يسكغ أف يحجث ﻠفدﻢباالسباب اﻛتﻧ ﺖﻘف كراء استﻘػاءﻡ عﻜﻧ االﻗخاف؟ ﻞا ﻞبخراﺖﻢ كﻞاذا يفعل ﻛػ كاف ﻣػ
اﻛزحيﺔ ؟ ..اﻛخ )
 اﻛتجريب عﻜﻧ ﺖﻘجيع اﻛتعديد اﻛسشاسب كفﻧ اﻛػﻗت اﻛسشاسب ﻛﻜحات كﻞكافأﺖﻤا فﻧ حاﻛﺔاﻛترخؼ بذكل ﻞشاسب.
 -3فشيﺔ اﻛػاﺛبات اﻛسشدﻛيﺔ  :كﺖدتخجـ ﻛسداعجة اﻛصفل عﻜﻧ ﺖعسيع االشياء اﻛتﻩ أﻠجدﻣا
فﻩ ﺛﻜدات اﻛبخﻠاﻞﺚ إﻛﻩ اﻛسػاﻗف اﻛحياﺖيﺔ كﻗج ﺖع ﻞخاعاة ﻞاﻪﻜﻩ فﻧ ﺖصبيﻘﻤا:
 ارﺖباط اﻛػاﺛب اﻛسشدﻛﻩ باﻛﻤجؼ اﻛخاص ﻞغ كراء اﻛجﻜدﺔ االرشاديﺔ كاﻛﻤجؼ اﻛعاـ ﻛﻜبخﻠاﻞﺚكﻣػ ﺖعجﻪل األفكاركاﻛدﻜػكيات اﻛدﻜبيﺔ كإﺒجاﻛﻤا بأخخػ أﻚثخ إيجاﺒيﺔ .
 -0فشيﺔ اﻛتعديد :حضث ﺖﻘػـ اﻛباحثﺔ ﺒتﻘجيع اﻛتعديد اﻛسشاسب ﻛﻜصفل فﻩ كل ﻞخة يرجر
فضﻤا سﻜػؾ ﻞخغػب كحﻛظ ﻪتع ﺖجريب اﻛصفل عﻜﻧ ﻞسارسﺔ اﻛتعد ًيد اﻛحاﺖﻩ ﻞغ خالؿ
أسﻜػب اﻛتحكع اﻛحاﺖﻩ ساﻛف اﻛحكخ .

 -0فشيﺔ حل اﻛسذكالت  :ﻞغ خالؿ ﻞداعجة األشفاؿ عﻜﻧ ﺖعﻜع حل اﻛسذكالت كباﻛتاﻛﻧ
يدتصيعػف ﺖصبيﻘﻤا فﻩ حياﺖﻤع اﻛػاﻗعيﺔ خارج إشار اﻛجﻜدات االرشاديﺔ حضث ﺖﻘػـ
اﻛباحثﺔ ﻞع األشفاؿ ﻞا ﻪﻜﻩ :
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 ﺖﻘجيع ﻠساذج ﻛبعس اﻛسػاﻗف اﻛدﻜػكيﺔ اﻛستعﻜﻘﺔ بسذكﻜﺔ اﻛبحث اﻛحاﻛﻧ . ﺖذجع اﻛباحثﺔ االشفاؿ عﻜﻧ أف يدأؿ كل كاحج ﻠفدﻢ عجة أسئﻜﺔ ﻞشﻤا  ( :ﻞا ﻣﻩ اﻛسذكﻜﺔﻛجؼ ؟ ﻞا ﻣﻩ اﻠدب اﻛحﻜػؿ اﻛستاحﺔ ﻛجػ كﻞا إﻞكاﻠيﺔ ﺖصبيﻘﻤا ؟ كﻞا ﻠتيجﺔ ﺖصبضق ﺖﻜظ
اﻛحﻜػؿ ؟ .
 ﻞداعجة االشفاؿ عﻜﻧ إدراؾ اﻛحﻜػؿ اﻛسشاسبﺔ كﻞغ ﺘع ﺖﻘضيسﻤا ك ﺖصبيﻘﻤا . فشيﺔ اﻛشسحﺛﺔ اﻛسعخؼيﺔ  :ﺖﻘػـ ﻣحﻡ اﻛفشيﺔ عﻜﻧ أساس اﻛتعﻜع ﻞغ خالؿ ﻞالحطﺔ
االخخيغ كﻞحاﻚاﺖﻤع،كعﻜيﻢ فإف ﻞسارسﺔ سﻜػؾ االستﻘػاء كﻞا ﻪتخﺖب عﻜيﻢ ﻞغ
أضخار يسكغ اﻛحج ﻞشﻢ ﻞغ خالؿ حث اﻛصفل عﻜﻩ ﻞالحطﺔ ﻠساذج سﻜػكيﺔ
إيجاﺒيﺔ فﻧ اﻛتعاﻞل ﻞع اﻛسػاﻗف اﻛتﻩ ﺖثضخ ﻛجيﻢ االستﻘػاء كﻣكحا ﺖكػف ﺖﻜظ
اﻛصخيﻘﺔ أﻚثخ فاعﻜيﺔﻞغ خالؿ ﻞالحطتﻢ ﻛﻜشساذج اﻛسﻘجﻞﺔ ﻛﻢ كاﻛتحﻘق ﻞغ ﻞجؼ
ﻞرجاﻗضتﻤا كﻞغ ﺘع ﺖربح ﻞخئيﺔ كيتزح ﻞغ خالﻛﻤا ﻞا إذا كاف اﻛصفل ﻗج
اﻚتدب اﻛدﻜػؾ اﻛسخغػب أـ ال كحضشسا يطﻤخ اﻛدﻜػؾ اإليجاﺒﻩ فإﻠﻢ عشجئح يدتستع
اﻛصفل باﻛتعديد اﻛحاﺖﻩ اﻛحؼ يعﻘب اﻛشجاح كﺖحﻘضق اﻛدﻜػؾ اﻛسخغػب ؼيﻢ.
سادساً  :الجمدات االرشادية :
ﺖع ﺖخصيط اﻛبخﻠاﻞﺚ االرشادػ بحضث ﺖزسغ ﻞجسػعﺔ ﻞغ اﻛجﻜدات االرشاديﺔ ﺒﻜغ عجدﻣا ( ) 20
ﺛﻜدﺔ ﻪتع ﺖشفضحﻣا عبخ ( )3ﻞخاحل ﻛكل ﻞخحﻜﺔ ﻞشﻤا أﻣجافﻤا اﻛتﻩ ال ﺖشفرل عغ االﻣجاؼ اﻛعاﻞﺔ
ﻛﻜبخﻠاﻞﺚ عﻜﻧ اﻛشحػ اﻛتاﻛﻧ:
* ﻞخحﻜﺔ اﻛتسﻤضج كاﻛتعارؼ

* ﻞخحﻜﺔ االرشاد كﺖحﻘضق األﻣجاؼ

* ﻞخحﻜﺔ اﻛتﻘضيع كاﻛختاـ
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جدول ( ( )7بيان بالجمدات االرشادية التى تزسشها البرىاهج السعرفي الدمهكي )
السراحل
التعارف والتهيئة

رقم الجمدة

العشهان

األهداف

الفشيات

السذاركين

االولى الثاىية

تعارف وتسهيدوتهيئة

التعارف هع األطفال  .وتذجيعهم

التهيئة الحهار الفردي

األطفال ﻋيشة

السذاركين فى البرىاهج

ﻋمي السذاركة في الجمدات

والجساﻋي

البحث

واستيعاب أالهداف وتهضيح

الباحثة

هحتهي البرىاهج

الشساذج

التدخل وتحقيق األهداف

الثالثة ،الرابعة

التفكير واالىفعال في

هعرفة هعشي الفكر واالىفعال

التحكم الذاتي،التعزيز،

الباحثة .

والخاهدة

السهاقف اليههية

والعالقة بيشهسا وتهضيح هاهه

ىذاط هشزلي إﻋادة

األطفال

( سمبي وإيجابي ) وها يراحب

البشية السعرفية الحدﻴث

كالهسا هن اىفعاالت وسمهكيات

الذاتي

الدادسة،الدابعة

التدريب ﻋمى بعض أشكال

التدريب ﻋمى إقاهة حهارت بديظة

التعزيز ،تقديم واجب

الباحثة ،

وههارات التهاصل البشاء

وبشاءة ،التدريب ﻋمى طرق

هشزلي  ،الحدﻴث الذاتي

األطفال

التعبير ﻋن السذاﻋر بااليساءات

 ،الشسذجة

وهحاولة فهم تعبيرات السحيظين
الثاهشة،التاسعة،

التدريب ﻋمى هسارسة

التدريب ﻋمى هذاركة اآلخرين

التحكم الذاتي  ،إﻋادة

األطفال ،

العاشرة،الحادية

الدمهكيات االيجابية

وإدراك الحدود الفاصمة بين

البشية السعرفية الشسذجة

الباحثة

ﻋذر

والتغمب ﻋمى السذاﻋر

السمكية الذاتية وهستمكات االخرين

 ،حل السذكالت ،

الدمبية السراحبة.

 ،االلتزام بالقيم الستعارف ﻋميها

التعزيز الذاتي ،

هثل التعاون،وتقديم السداﻋدة

الهاجب السشزلي

واحترام القهاىين  ،ﻋدم االﻋتداء
ﻋمى االخرين ،التهاصل االيجابى.

التقييم والختام

الثاىية ﻋذر

هراجعة هاتحقق فى

استرجاع ها تم وتعدﻴل هاﻴمزم

والثالثة ﻋذر

الجمدات الدابقة وتمخيره

تعدﻴمه هن أفكار وسمهكيات

السذاركين ـ

حتي يدهل االحتفاظ به.

واىفعاالت

الباحثة

الختام

همخص لم تم أثشاء الجمدات

الرابعة ﻋذر

التعزيز ـ تقييم الذات

التعزيز ـ تقييم الذات

واالىهاء
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سابعاً :تحكيم البرىاهج:
 صدق السحكسين ﻋمى البرىاهج االرشادى:ﻗاﻞت اﻛباحثﺔ بعخض اﻛبخﻠاﻞﺚ عﻜﻧ عجد( )24ﻞغ اﻛدادة أالساﺖحة فﻧ اﻛصفػﻛﺔ ،عﻜع اﻛشفذ
،اﻛؿياس كاﻛتﻘػيع كاﻛتخبيﺔ إلﺒجاء اﻛخأػ ؼيسا ﻪخكﻡ ﻞشاسباً ﻞغ ﺖعجيالت كاﻛحكع عﻜﻧ ﻞجؼ صالحضتﻢ
اﻛبخﻠاﻞﺚ ﻛﻜتصبضق،كﺖع اﻛتعجﻪل كاستبعاد بعس اﻛعشاصخ اﻛتﻧ ﻗل االﺖفاؽ عﻜيﻢ ؼيسا ﺒضشﻤع ﺒشدبﺔ
( )%84كبشاءعﻜيﺔ ﺖع إعتساد صالحيﺔ اﻛبخﻠاﻞﺚ ﻛﻜتصبضق .
ثاهشاً  :التجربة االستظالعية
ﺖشػﻡ اﻛباحثﺔ أف اﻛﻤجؼ ﻞغ إﺛخاء اﻛتجخبﺔ االستصالعيﺔ ﻞاﻪﻜﻩ :
 اﻛتأﻚج ﻞغ ﻞالئسﺔ األدكات اﻛسعجة ﻛخرائز األشفاؿ عضشﺔ اﻛبحث . ﻞحاكﻛﺔ إﺛخاء ﺖﻤضئﺔ ﻞشاسبﺔ كﻣادفﺔ ﻞع االداريضغ كاﻛسعﻜسات باﻛخكضﺔ ﻞحل اﻛتصبضق ﻞساسﻤل ﻛﻜباحثﺔ ﺖصبضق اﻛسﻘاﻪيذ كاﻛبخﻠاﻞﺚ االرشادػ الحﻘاً .
 ﺖحجﻪج األكﻗات اﻛسشاسبﺔ ﻛتصبضق األدكات ﻞع األشفاؿ باﻛخكضﺔ ﻞغ خالؿ اﻛتشدضق ﻞع(االدارة،اﻛسعﻜسات،كأكﻛياء االﻞػر).
ككاف ﻞغ ﻠتائﺚ ﺖﻜظ اﻛتجخبﺔ االستصالعيﺔ أف ﺖػصﻜت اﻛباحثﺔ إﻛﻩ عجة ﺛػاﻠب ﻞشﻤا :
 ﻞشاسبﺔ اﻛسﻘاﻪيذ ،كاﻛبخﻠاﻞﺚ االرشادػ بفشياﺖﻢ اﻛستشػعﺔ اﻛسعج ﻛﻤحا اﻛغخض ﻛصفل اﻛخكضﺔ. -ﺖحجﻪج األكﻗات اﻛسشاسبﺔ ﻛﻜتصبضق عﻜﻧ عضشﺔ اﻛبحث.
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تاسعاً  :الخظهات اإلجرائية لمبحث.
أﺖبعت اﻛباحثﺔ اﻛخصػات اﻛتاﻛيﺔ :
 -2اﻛؿياـ ﺒبعس اﻛديارات اﻛسضجاﻠيﺔ ﻛعجد ﻞغ ركضات األشفاؿ ﻛﻜتعخؼ عﻜﻧ اﻛدﻜػكيات
اﻛدﻜبيﺔ(االستﻘػاء).
 -0إعجاد أدكات اﻛبحث.

 -3ﺖحجﻪج عضشﺔ اﻛبحث.

 -0اﻛتصبضق اﻛﻘبﻜﻩ عﻜﻧ

عضشﺔ اﻛبحث.
 -0ﺖصبضق ﺒخﻠاﻞﺚ اﻛبحث.

 -6إﺛخاء اﻛتصبضق اﻛبعجؼ عﻜﻧ عضشﺔ اﻛبحث.

ﻪػﻞا.
ً
 -6إﺛخاء اﻛتصبضق اﻛبعجػ بعج فتخة زﻞشيﺔ ﻗجرﻣا ()34
اإلحرائيﺔ اﻛسشاسبﺔ .

-7إﺛخاء اﻛسﻘارﻠات

 :8عخض ﻠتائﺚ اﻛبحث كﻞشاﻗذتﻤا

-9

صياغﺔ بعس اﻛسﻘتخحات كاﻛتػصيات .
إحرائًيا ﺒػاسصﺔ حداب :
السعالجة اإلحرائية :ﺖست ﻞعاﻛجﺔ اﻛبياﻠات
ّ
أ :ﻞعاﻞؿ ﺍﺭﺖﺒاﻁ ﺒﻪﺭسﻥﻟ

ب :ﺍالخﺖﺒاﺭ اﻛﺖائﻩ .

نتائخ البحث ومناقشتها:
الفرض األول والذى ﻴشص ﻋمى أىه :ﺖﻥﺛﺩ فﺭﻥﻕ ﺫﺍﺕ ﺩالﻛﺔ ﺇحصائﻪﺔ ﺒﻪﻟ ﻞﺖﻥسﻁ ﺩﺭﺛاﺕ ﺃفػﺭﺍﺩ
ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعػﺔ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ فﻩ اﻛؿياس (ﺍﻛﻘﺒﻜﻩ  -ﺍﻛﺒعﺩﻨ) عﻜﻧ ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ اشفاؿ اﻛخكضﺔ
ﺖُعدػ ﻛﻜبخﻠاﻞﺚ االرشادػ.
ﺖﻝ ﺍﻛﺖحﻘﻪﻕ ﻞﻟ صحﺔ ﻣحا اﻛفخض كذﻛظ باستخخاج ﺍﻛﻞﺖﻥسﻁ ﺍﻛحساﺒﻩ ﻥﺍالﻠحﺭﺍﻑ ﺍﻛﻞعﻪػاﺭﻨ
ﻛﺩﺭﺛاﺕ ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعﺔ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ ﻗﺒؿ ﺖﻁﺒﻪﻕ ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ ﺍإلﺭشػاﺩﻨ كاﻛحػ ﺒﻜغ( )07,2باﻠحخاؼ ﻞعيارػ
ﻗجرﻡ ( )8,00أيزاً ﺖع حداب ﺍﻛﻞﺖﻥسﻁ ﺍﻛحساﺒﻩ ﻛﺩﺭﺛاﺕ ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعﺔ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ بعج ﺖﻁﺒﻪﻕ ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ
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ﺍإلﺭشػاﺩﻨ كاﻛحػ ﺒﻜغ ( )09,20باﻠحﺭﺍﻑ ﻞعﻪاﺭﻨ ﻗجرﻡ ()22,02ﻥﻛﻞعﺭفػﺔ

ﺩالﻛػﺔ ﺍﻛفػﺭﻕ ﺒضغ

اﻛتصبيﻘضغ(اﻛﻘبﻜﻧ كاﻛبعجؼ)ﺖع حداب اﻛؿيسﺔ اﻛتائيﺔ باستخجاـ ﻞعادﻛﺔ ( )T.Testكﻗج ﺃﻅﻤﺭﺕ اﻛشتائﺚ
ﺍﻟ ﺍﻛﻘﻪﻞﺔ ﺍﻛﺖائﻪﺔ ﺍﻛﻞحسﻥﺒﺔ ﺒﻜغﺕ ( )0,64ﻥﻣﻩ ﺍﻜﺒﺭ ﻞػﻟ ﺍﻛﻘﻪﻞػﺔ ﺍﻛﺛﺩﻥﻛﻪﺔ ﺍﻛﺖﻩ ﺖساﻥﻨ ()0,8عﻠﺩ
ﻞسﺖﻥﻦ ﺩالﻛﺔ ( )4,40عشج درﺛﺔ حخيﺔ( )29ﻞسا ﻪؤكج عﻜﻧ ﻥﺛﻥﺩ فﺭﻥﻕ ﺫﺍﺕ ﺩالﻛﺔ ﺇحصائﻪﺔ
ﻛصاﻛح اﻛتصبضق اﻛبعجػ ﻞسا ﻪجؿ عﻜﻧ فاعﻜيﺔ ﺒخﻠاﻞﺚ اﻛتجخل اﻛسبكخ باستخجاـ االرشاد اﻛسعخفﻧ
اﻛدﻜػكﻩ فﻧ ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ االشفاؿ عضشﺔ اﻛبحث.
جدول ( )8ﻴبين ﺍلقﻴهة ﺍلتائﻴة لمفﺭﻭﻕ بﻴو هتﻭسﻁ ﺩﺭجاﺕ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍلهجهﻭﻋة ﺍلتجﺭﻴبﻴة فى القياس القبمى والبعدى
ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛعجد

اﻛستػسط

اﻛحات
ﻗبﻜﻧ

04

بعجػ

07,2
09,20

ﻞتػسط

االﻠحخاؼ

اﻛفخكؽ

اﻛسعيارؼ

20.40

8,00

ؾيسﺔ(ت)*
0,64

22,02

*ﻗﻪﻞﺔ(ﺕ ) اﻛججكﻛيﺔ عﻠﺩ ﺩﺭﺛﺔ حﺭﻪﺔ( )29ﻥﻞسﺖﻥﻦ ﺩالﻛﺔ ≥(. )0,48(= )4,40
كفﻧ ضػء اﻛشتائﺚ اﻛداﺒق عخضﻤا باﻛججكؿ( )8كاﻛتﻩ ﺖؤكج فاعﻜﻪﺔ ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ ﺍإلﺭشاﺩﻨ باستخجاـ
استشاد
اﻛتجخل اﻛسبكخفﻩ ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛػﺩﻦ ﺃفػﺭﺍﺩ ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعػﺔ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ ﺒعﺩ ﺖﻁﺒﻪﻕ ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ
ً
إﻛﻧ اﻛفشيات اﻛستبعﺔ فﻧ االرشاد اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻩ .كﺖُعدػ اﻛباحثﺔ ﻣحﻡ اﻛشتائﺚ إﻛﻧ حجكث ﺖغضضخ
ﻛالفزل ﻠحػذكاﺖﻤع ﻠتيجﺔ حجكث ﺖغضخ فﻧ اﻛعسﻜيات اﻛسعخؼيﺔ ﻛجؼ عضشﺔ اﻛبحث كﺖتفق ﻣحﻡ اﻛشتائﺚ ﻞع
ﻞاﺖػصﻜت إﻛﻧ ﻠتائﺚ اﻛجراسات اﻛتﻧ ﻗاـ ﺒﻤا كل ﺛالس،كسﻜبضل( )Glass,2012&Salbi,2013
كﺖختﻜف ﻞع ﻠتائﺚ اﻛجراسﺔ اﻛتﻧ ﻗاﻞت ﺒﻤا (فخياؿ ,سﻜيساف)0423,بعشػاف ﻞفﻤﻥﻝ اﻛحات كعالﻗتﻢ
باﻛحكاء ﻛجػ أشفاؿ ﻞخحﻜﺔ اﻛخياض.
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الفرض الثاىي :كاﻛحػ ﻪشز عﻜﻧ أﻠﻢ :ﺖﻥﺛﺩ فﺭﻥﻕ ﺫﺍﺕ ﺩالﻛﺔ ﺍحصائﻪﻢ ﺒﻪﻟ ﻞﺖﻥسﻁ ﺩﺭﺛاﺕ ﺃفﺭﺍﺩ
ﺍﻛﻞﺛﻞػﻥعﺖﻪﻟ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ ﻥﺍﻛضاﺒﻁﺔ فﻩ اﻛؿياس اﻛبعجؼ عﻜﻧ ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ اشفاؿ اﻛخكضﺔ
ﺖُعدػ إﻛﻧ اﻛبخﻠاﻞﺚ االرشادػ.
ﺖﻝ ﺍﻛﺖحﻘﻪﻕ ﻞﻟ صحﺔ اﻛفخض اﻛثاﻠﻧ باستخخاج ﺍﻛﻞﺖﻥسﻁ ﺍﻛحساﺒﻩ ﻥﺍالﻠحﺭﺍﻑ ﺍﻛﻞعﻪػاﺭﻨ ﻛﺩﺭﺛاﺕ
ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعﺔ اﻛزابصﺔ بعج ﺖﻁﺒﻪﻕ ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ ﺍإلﺭشػاﺩﻨ كاﻛحػ ﺒﻜغ( )07,2ك باﻠحخاؼ ﻞعيارػ ﻗجرﻡ
( )8,00باﻛسثل ﺖع حداب ﺍﻛﻞﺖﻥسﻁ ﺍﻛحساﺒﻩ ﻥﺍالﻠحﺭﺍﻑ ﺍﻛﻞعﻪػاﺭﻨ ﻛﺩﺭﺛاﺕ ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعﺔ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ
بعج ﺖﻁﺒﻪﻕ ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ ﺍإلﺭشػاﺩﻨ كاﻛحػ ﺒﻜغ ( )09,20كاﻠحﺭﺍﻑ ﻞعﻪاﺭﻨ ﻗجرﻡ ()22,02ﻥﻛﻞعﺭفػﺔ
ﺩالﻛػﺔ ﺍﻛفػﺭﻕ ﺒضغ اﻛسجسػعتضغ(اﻛتجخيبيﺔ كاﻛزابصﺔ )ﺖع حداب اﻛؿيسﺔ اﻛتائيﺔ باستخجاـ ﻞعادﻛﺔ
( )T.Testكﻗج ﺃﻅﻤﺭﺕ اﻛشتائﺚ ﺍﻟ ﺍﻛﻘﻪﻞﺔ ﺍﻛﺖائﻪﺔ ﺍﻛﻞحسﻥﺒﺔ ﺒﻜغﺕ ( )0,00ﻥﻣﻩ ﺍﻜﺒﺭ ﻞػﻟ ﺍﻛﻘﻪﻞػﺔ
ﺍﻛﺛﺩﻥﻛﻪﺔ ﺍﻛﺖﻩ ﺖساﻥﻨ ()0,40عﻠﺩ ﻞسﺖﻥﻦ ﺩالﻛﺔ ( )4,40عشج درﺛﺔ حخيﺔ( )37ﻞسا ﻪؤكج عﻜﻧ
ﻥﺛﻥﺩ فﺭﻥﻕ ﺫﺍﺕ ﺩالﻛﺔ ﺇحصائﻪﺔ ﻛصاﻛح اﻛسجسػعﺔ اﻛتجخيبيﺔ ﻞسا ﻪجؿ عﻜﻧ فاعﻜيﺔ ﺒخﻠاﻞﺚ اﻛتجخل
اﻛسبكخ باستخجاـ االرشاد اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻩ فﻧ ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ االشفاؿ عضشﺔ اﻛبحث.
والجدول ( )9ﻴبين ﺍلقﻴهة ﺍلتائﻴة لمفﺭﻭﻕ بﻴو هتﻭسﻁ ﺩﺭجاﺕ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍلهجهﻭﻋة ﺍلتجﺭﻴبﻴة،والسجسهﻋة الزابظة بعد
تظبيق البرىاهج االرشادى.
ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛعجد

اﻛستػسط

االﻠحخاؼ

اﻛحات

اﻛحداﺒﻩ

اﻛسعيارؼ

07,2

8,00

اﻛسجسػعﺔ

04

اﻛزابصﺔ
اﻛسجسػعﺔ

ؾيسﺔ(ت)*

0,64
04

09,20

22,02

اﻛتجخيبيﺔ

*ﻗﻪﻞﺔ(ﺕ ) اﻛججكﻛيﺔ عﻠﺩ ﺩﺭﺛﺔ حﺭﻪﺔ( )37ﻥﻞسﺖﻥﻦ ﺩالﻛﺔ ≥(. )0,40(= )4,40
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كفﻧ ضػء اﻛشتائﺚ اﻛداﺒق عخضﻤا باﻛججكؿ( )9كاﻛتﻩ ﺖؤكج فاعﻜﻪﺔ ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ ﺍإلﺭشاﺩﻨ باستخجاـ
اﻛتجخل اﻛسبكخفﻩ رفع ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛػﺩﻦ ﺃفػﺭﺍﺩ ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعػﺔ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ ،ﻞﻘارﻠﺔ باﻛسجسػعﺔ
استشاد إﻛﻧ اﻛفشيات اﻛستبعﺔ فﻧ االرشاد اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻩ .كﺖُعدػ
اﻛزابصﺔ ﺒعﺩ ﺖﻁﺒﻪﻕ ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ
ً
اﻛباحثﺔ ﻣحﻡ اﻛشتائﺚ إﻛﻧ حجكث ﺖغضضخ ﻛالفزل فﻧ اﻛعسﻜيات اﻛسعخؼيﺔ ﻛجؼ افخاد اﻛسجسػعﺔ اﻛتجخيبيﺔ
حضث أف بعس االشفاؿ ﻛيذ ﻛجﻪﻤع ﺖرػر عغ اﻛحات بذكل كاضح ،كﺖتفق ﻣحﻡ اﻛشتائﺚ ﻞع ﻞاﺖػصﻜت
إﻛﻧ ﻠتائﺚ اﻛجراسﺔ اﻛتﻧ ﻗاـ ﺒﻤا كػرؼ) ) cory, G ,2015كﺖختﻜف ﻞع ﻠتائﺚ اﻛجراسﺔ اﻛتﻧ ﻗاﻞت ﺒﻤا
ﻚل ﻞغ شاك،ككارفغ (Shaw, A, Craven,N ,2017).
الفرض الثالث :ﺖػﺛج فخكؽ ذات دالﻛﺔ إحرائيﺔ ﺒضغ ﻞتػسط درﺛات أفخاد اﻛسجسػعﺔ اﻛتجخيبيﺔ
(ذكػر /إﻠاث) عﻜﻧ ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ اشفاؿ اﻛخكضﺔ ﺖُعدػ ﻛﻜبخﻠاﻞﺚ االرشادػ.
ﺖﻝ ﺍﻛﺖحﻘﻪﻕ ﻞﻟ صحﺔ اﻛفخض اﻛثاﻛث باستخخاج اﻛﻞﺖﻥسﻁ ﺍﻛحساﺒﻩ ﻥﺍالﻠحﺭﺍﻑ ﺍﻛﻞعﻪػاﺭﻨ ﻛﺩﺭﺛاﺕ
ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعﺔ اﻛتجخيبيﺔ (ذكػر/إﻠاث) بعج ﺖﻁﺒﻪﻕ ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ ﺍإلﺭشػاﺩﻨ حضث ﺒﻜغ اﻛستػسط اﻛحداﺒﻧ ﻛجػ
اﻛحكػر( )07,22باﻠحخاؼ ﻞعيارػ ﻗجرﻡ ( )0,02باﻛسثل ﺖع حداب ﺍﻛﻞﺖﻥسﻁ ﺍﻛحساﺒﻩ ﻥﺍالﻠحﺭﺍﻑ
ﺍﻛﻞعﻪػاﺭﻨ ﻛﺩﺭﺛاﺕ االﻠاث كبﻜغ اﻛستػسط اﻛحداﺒﻧ بعج ﺖﻁﺒﻪﻕ ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ ﺍإلﺭشػاﺩﻨ ( )02,2كاﻠحﺭﺍﻑ
ﻞعﻪاﺭﻨ ﻗجرﻡ

()7,00ﻥﻛﻞعﺭفػﺔ

ﺩالﻛػﺔ ﺍﻛفػﺭﻕ ﺒضغ( اﻛحكػر كاالﻠاث )ﺖع حداب اﻛؿيسﺔ اﻛتائيﺔ

باستخجاـ ﻞعادﻛﺔ ( )T.Testكﻗج ﺃﻅﻤﺭﺕ اﻛشتائﺚ ﺍﻟ ﺍﻛﻘﻪﻞﺔ ﺍﻛﺖائﻪﺔ ﺍﻛﻞحسﻥﺒﺔ ﺒﻜغﺕ ( )3,22ﻥﻣﻩ
ﺍﻜﺒﺭ ﻞػﻟ ﺍﻛﻘﻪﻞػﺔ ﺍﻛﺛﺩﻥﻛﻪﺔ ﺍﻛﺖﻩ ﺖساﻥﻨ ()0,40عﻠﺩ ﻞسﺖﻥﻦ ﺩالﻛﺔ ( )4,40عشج درﺛﺔ حخيﺔ()28
ﻞسا ﻪؤكج عﻜﻧ ﻥﺛﻥﺩ فﺭﻥﻕ ﺫﺍﺕ ﺩالﻛﺔ ﺇحصائﻪﺔ ﻛصاﻛح االﻠاث ﻞسا ﻪجؿ عﻜﻧ فاعﻜيﺔ ﺒخﻠاﻞﺚ اﻛتجخل
اﻛسبكخ باستخجاـ االرشاد اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻩ فﻧ ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ االﻠاث عضشﺔ اﻛبحث.

1067
ديسمت 2222
 مجلة بحوث ودراسات الطفولة ،)4(2 ،ج-2
ر

ر
بن سويف
كلية التبية للطفولة المبكرة -جامعة ي

والجدول ( )11ﻴبينﺍلقﻴهة ﺍلتائﻴة لمفﺭﻭﻕ بﻴو هتﻭسﻁ ﺩﺭجاﺕ لذكهر واالىاث بعد تظبيق البرىاهج االرشادى.
ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛعجد

اﻛستػسط

االﻠحخاؼ

اﻛحات

اﻛحداﺒﻩ

اﻛسعيارؼ

اﻛحكػر

24

07,22

0,02

االﻠاث

24

02,2

7,00

ؾيسﺔ(ت)*

3,22

*ﻗﻪﻞﺔ(ﺕ ) اﻛججكﻛيﺔ عﻠﺩ ﺩﺭﺛﺔ حﺭﻪﺔ( )28ﻥﻞسﺖﻥﻦ ﺩالﻛﺔ ≥(. )0,40(= )4,40
كفﻧ ضػء اﻛشتائﺚ اﻛداﺒق عخضﻤا باﻛججكؿ ( )24كاﻛتﻩ ﺖؤكج عﻜﻧ ﻥﺛﻥﺩ فﺭﻥﻕ ﺫﺍﺕ ﺩالﻛﺔ ﺇحصائﻪﺔ
ﻛصاﻛح اﻛحكػرﻞﻘارﻠﺔ باالﻠاث كﺖعدؼ اﻛباحثﺔ ﻣحﻡ اﻛشتيجﺔ

إﻛﻧ أسﻜػب اﻛتخبيﺔ فﻧ اﻛبضئﺔ اﻛذخؾيﺔ

عسػﻞاً ،كاﻛتﻧ ﺖعﻜﻩ ﻞغ شأف اﻛحكػر حضث أف بعس االﻠاث ﻛجﻪﻤغ ﺖرػرسﻜبﻩ عغ ذكاﺖﻤغ ﻪشتﻘل
إﻛضﻤغ باﻛخبخة اﻛسباشخة كاﻛحػ ﻪتزسغ شعػرﻣغ باﻛعجد كعجـ اﻛتﻘجﻪخ،كﺖتفق ﻣحﻡ اﻛشتائﺚ ﻞع (sibili,V
),Creen ,2015ساﺒﻜﻩ ككاريضغ ﻞاﺖػصﻜت إﻛﻧ ﻠتائﺚ اﻛجراسﺔ اﻛتﻧ ﻗاـ ﺒﻤا كل ﻞغ
الفرض الرابع كاﻛحػ ﻪشز عﻜﻧ أﻠﻢ :الﺖػﺛج فخكؽ ذات دالﻛﺔ إحرائيﺔ ﺒضغ ﻞتػسط

درﺛات

اﻛسجسػعﺔ اﻛتجخيبيﺔ فﻧ اﻛؿياس اﻛبعجؼ كاﻛؿياس اﻛتتبعﻩ عﻜﻧ ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ اشفاؿ
اﻛخكضﺔ .
ﺖﻝ ﺍﻛﺖحﻘﻪﻕ ﻞﻟ صحﺔ اﻛفخض اﻛخابع باستخخاج ﺍﻛﻞﺖﻥسﻁ ﺍﻛحساﺒﻩ ﻥﺍالﻠحﺭﺍﻑ ﺍﻛﻞعﻪػاﺭﻨ ﻛﺩﺭﺛاﺕ
ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعﺔ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ بعج ﺖﻁﺒﻪﻕ ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ ﺍإلﺭشػاﺩﻨ كاﻛحػ ﺒﻜغ( )09,20كسا ﺖع حداب االﻠحخاؼ
اﻛسعيارػ كبﻜغ ( )22,02أيزاً ﺖع حداب ﺍﻛﻞﺖﻥسﻁ ﺍﻛحساﺒﻩ ﻥﺍالﻠحﺭﺍﻑ ﺍﻛﻞعﻪػاﺭﻨ ﻛﺩﺭﺛاﺕ
ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعﺔ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ فﻧ اﻛؿياس اﻛتتبعﻧ بعج ﻞخكر شﻤخ عﻜﻧ ﺖصبضق اﻛبخﻠاﻞﺚ كاﻛحػ ﺒﻜغ (، )09,24
كاﻠحخاؼ ﻞعﻪاﺭﻨ ﻗجرﻡ ( )22,22ﻞسا ﻪؤكج عﻜﻧ عجـ ﻥﺛﻥﺩ فﺭﻥﻕ ﺫﺍﺕ ﺩالﻛﺔ ﺇحصائﻪﺔ ﺒضغ اﻛتصبضق
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اﻛبعجػ كاﻛتتبعﻧ ﻞسا ﻪجؿ عﻜﻧ استس اخرفاعﻜيﺔ ﺒخﻠاﻞﺚ اﻛتجخل اﻛسبكخ باستخجاـ االرشاد اﻛسعخفﻧ
اﻛدﻜػكﻩ حتﻧ بعج االﻠتﻤاء ﻞغ اﻛبخﻠاﻞﺚ كأﺘشاء فتخة اﻛستابعﺔ.
والجدول ( )11ذلك.
ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات

اﻛعجد

اﻛستػسط

اﻛؿياس اﻛبعجػ

04

09,20

اﻛؿياس اﻛتتبعﻩ

09,24

ﻞتػسط

االﻠحخاؼ

اﻛفخكؽ

اﻛسعيارؼ

40,

22,02

ؾيسﺔ(ت)*
0,64

22,22

*ﻗﻪﻞﺔ(ﺕ ) اﻛججكﻛيﺔ عﻠﺩ ﺩﺭﺛﺔ حﺭﻪﺔ( )29ﻥﻞسﺖﻥﻦ ﺩالﻛﺔ أﻚبخ ﻞغ( )4,40فﻤﻧ غضخ داﻛﺔ .
كفﻧ ضػء اﻛشتائﺚ اﻛداﺒق عخضﻤا باﻛججكؿ( )22كاﻛتﻩ ﺖؤكج

استسخار فاعﻜﻪﺔ ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ

ﺍإلﺭشاﺩﻨ باستخجاـ اﻛتجخل اﻛسبكخفﻩ ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛػﺩﻦ ﺃفػﺭﺍﺩ ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعػﺔ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ ﺒعﺩ
ﺖﻁﺒﻪﻕ ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ ،كأﺘشاء فتخة اﻛستابعﺔ حضث استسخ أﺘخ اﻛبخﻠاﻞﺚ االرشادػ باستخجاـ اﻛفشيات اﻛستبعﺔ
فﻧ االرشاد اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻩ .كﺖعحػ اﻛباحثﺔ ﻣحﻡ اﻛشتائﺚ إﻛﻧ فاعﻜيﺔ االﻠذصﺔ كاﻛتجريبات اﻛتﻩ ﺖع
استخجاﻞﻤا فﻧ اﻛبخﻠاﻞﺚ ،ﻚسا ﺖذضخ اﻛباحثﺔ إﻛﻧ ﺖعاكف اﻛسعﻜسات كأكﻛياء أﻞػر االشفاؿ كاﻛحػ كاف ﻛﻤا
باﻛغ االﺘخ فﻧ استسخار اﺘخ اﻛبخﻠاﻞﺚ حتﻧ بعج فتخة اﻛستابعﺔ كﺖتفق ﻣحﻡ اﻛشتائﺚ ﻞع ﻞاﺖػصﻜت إﻛﻧ ﻠتائﺚ
اﻛجراسات اﻛتﻧ ﻗاـ ﺒﻤا كل ﻞغ  :إيفاﻠد  ،فخيدر  ،ككػﺖخ Evans, C., Fraser, M., & Cotter,
)) K, 2014كﺖختﻜف ﻞع ﻠتائﺚ اﻛجراسﺔ اﻛتﻧ ﻗاﻞت ﺒﻤا:شضخؼ،كﺛضشذ (Cherry, K., & Gans,
S,2018).
الفرض الخاهس كاﻛحػ ﻪشز عﻜﻧ أﻠﻢ :ﺖﻥﺛﺩ فﺭﻥﻕ ﺫﺍﺕ ﺩالﻛﺔ ﺇحصائﻪﺔ ﺒﻪﻟ ﻞﺖﻥسﻁ ﺩﺭﺛاﺕ ﺃفػﺭﺍﺩ
ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعػﺔ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ فﻩ اﻛؿياس (ﺍﻛﻘﺒﻜﻩ -ﺍﻛﺒعﺩﻨ) عﻜﻧ ﻞؿياس االستﻘػاء ﻛجػ اشفاؿ اﻛخكضﺔ ﺖُعدػ
ﻛﻜبخﻠاﻞﺚ االرشادػ.
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ﺖﻝ ﺍﻛﺖحﻘﻪﻕ ﻞﻟ صحﺔ ﻣحا اﻛفخض باستخخاج ﺍﻛﻞﺖﻥسﻁ ﺍﻛحساﺒﻩ ﻥﺍالﻠحﺭﺍﻑ ﺍﻛﻞعﻪػاﺭﻨ ﻛﺩﺭﺛاﺕ
ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعﺔ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ ﻗﺒؿ ﺖﻁﺒﻪﻕ ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ ﺍإلﺭشػاﺩﻨ كاﻛحػ ﺒﻜغ( )33,90كسا ﺖع حداب االﻠحخاؼ
اﻛسعيارػ كاﻛحػ ﺒﻜغ ( )9,08أيزاً ﺖع حداب ﺍﻛﻞﺖﻥسﻁ ﺍﻛحساﺒﻩ ﻛﺩﺭﺛاﺕ ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعﺔ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ بعج
ﺖﻁﺒﻪﻕ ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ ﺍإلﺭشػاﺩﻨ كاﻛحػ ﺒﻜغ (، )00,29ﺒﻜغ ﺍالﻠحﺭﺍﻑ ﺍﻛﻞعﻪاﺭﻨ ()7,80ﻥﻛﻞعﺭفػﺔ ﺩالﻛػﺔ
ﺍﻛفػﺭﻕ ﺒضغ اﻛتصبيﻘضغ(اﻛﻘبﻜﻧ كاﻛبعجؼ)ﺖع حداب اﻛؿيسﺔ اﻛتائيﺔ باستخجاـ ﻞعادﻛﺔ ( )T.Testكﻗج
ﺃﻅﻤﺭﺕ اﻛشتائﺚ ﺍﻟ ﺍﻛﻘﻪﻞﺔ ﺍﻛﺖائﻪﺔ ﺍﻛﻞحسﻥﺒﺔ ﺒﻜغﺕ ( )0,08ﻥﻣﻩ ﺍﻜﺒﺭ ﻞػﻟ ﺍﻛﻘﻪﻞػﺔ ﺍﻛﺛﺩﻥﻛﻪﺔ ﺍﻛﺖﻩ
ﺖساﻥﻨ ()0,8عﻠﺩ ﻞسﺖﻥﻦ ﺩالﻛﺔ ( )4,40عشج درﺛﺔ حخيﺔ( )29ﻞسا ﻪؤكج عﻜﻧ ﻥﺛﻥﺩ فﺭﻥﻕ ﺫﺍﺕ
ﺩالﻛﺔ ﺇحصائﻪﺔ ﻛصاﻛح اﻛتصبضق اﻛبعجػ ﻞسا ﻪجؿ عﻜﻧ فاعﻜيﺔ ﺒخﻠاﻞﺚ اﻛتجخل اﻛسبكخ باستخجاـ االرشاد
اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻩ فﻧ اﻛحج ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء.
والجدول ( )12ﻴبينﺍلقﻴهة ﺍلتائﻴة لمفﺭﻭﻕ بﻴو هتﻭسﻁ ﺩﺭجاﺕ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍلهجهﻭﻋة ﺍلتجﺭﻴبﻴة فى القياس القبمى
والبعدى .
ﻞؿياس

اﻛعجد

اﻛستػسط

االستﻘػاء
ﻗبﻜﻧ
بعجػ

04

33,90
00,29

ﻞتػسط

االﻠحخاؼ

اﻛفخكؽ

اﻛسعيارؼ

22.473

9,08

ؾيسﺔ(ت)*
0,08

7,80

*ﻗﻪﻞﺔ(ﺕ ) اﻛججكﻛيﺔ عﻠﺩ ﺩﺭﺛﺔ حﺭﻪﺔ( )29ﻥﻞسﺖﻥﻦ ﺩالﻛﺔ ≥(. )0,48(= )4,40
كفﻧ ضؤء اﻛشتائﺚ اﻛداﺒق عخضﻤا باﻛججكؿ( )20كاﻛتﻩ ﺖؤكج فاعﻜﻪﺔ ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ ﺍإلﺭشاﺩﻨ باستخجاـ
االرشاد اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻧ فﻩ اﻛحج ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛػﺩﻦ ﺃفػﺭﺍﺩ ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعػﺔ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ ﺒعﺩ ﺖﻁﺒﻪﻕ
استشاد إﻛﻧ اﻛفشيات اﻛستبعﺔ فﻧ االرشاد اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻩ،حضث اﺖزح ﻞغ اﻛججكؿ أف ﻣشاؾ
ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ
ً

فخكًﻗا ذات دالﻛﺔ إحرائيﺔ فﻧ ﻞدتػػ سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛجػ األشفاؿ عضشﺔ اﻛبحث بعج ﺖصبضق
اﻛبخﻠاﻞﺚ ﻛراﻛح اﻛؿياس اﻛبعجؼ ،ﻞسا يذضخ إﻛﻧ فاعﻜيﺔ االرشاد اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻧ فﻩ اﻛحج ﻞغ سﻜػؾ
كل ﻞغ ()0420
االستﻘػاء ﻛجػ األشفاؿ عضشﺔ اﻛبحث كيتفق ذﻛظ ﻞع اﻛشتائﺚ اﻛتﻧ ﺖػصﻜت ﻛﻤا دراسﺔ ً
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 Dorothyكاﻛتﻩ أشارت إﻛﻧ أف ﺒخاﻞﺚ اﻛتجخل ﺒػاسصﺔ االرشادػ اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻧ ﺖداعج فﻧ اﻛحج
ﻞغ سﻜػؾ االسﻘػاء ﻞغ ﻠاحيﺔ أخخؼ ﻗج ﺖخﺛع ﻣحﻡ اﻛشتيجﺔ إﻛﻧ االﻠذصﺔ كاﻛتجريبات اﻛتﻩ ﺖزسشﻤا
اﻛبخﻠاﻞﺚ كاﻛتﻧ ساﻣست بذكل كبضخ فﻧ اﻛحج ﻞغ شخؽ اﻛتػاصل اﻛخاشئﺔ اﻛتﻧ يدتخجﻞﻤا االشفاؿ
كاستبجاﻛﻤا بصخؽ إيجاﺒيﺔ ﻛﻜتعبضخ عغ اﻛغزب كػسضﻜﺔ ﻛﻜتعبضخ عغ اﻛحات(  ( Marimus0420كسا
أف ﺖحدغ ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ األشفاؿ ساعج فﻧ اﻛػصػؿ ﻛﻤحﻡ اﻛشتيجﺔ  ،كسا أف أﻠذصﺔ اﻛبخﻠاﻞﺚ
يدخت اﻛتفاعل اإليجاﺒﻩ ﺒضغ األشفاؿ عضشﺔ اﻛبحث ﻞع أﻗخاﻠﻤع ،كالسيسا اﻛﻜعب اﻛجساعﻩ اﻛحػ
ﻪخﺖبط ﺒشجاح اﻛعالﻗات االﺛتساعيﺔ كاﻛتجريب عﻜﻩ ضبط اﻠفعاالت األشفاؿ  ،كسا ساﻣست استخاﺖيجيﺔ
ﻛعب اﻛجكر فﻧ اﻛحج ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛجػ األشفاؿ عضشﺔ اﻛبحث ،ﻞسا ساﻣع فﻧ حجكث ﺖغضضخ
ﻛالفزل ﻠحػذكاﺖﻤع ﻠتيجﺔ حجكث ﺖغضخ فﻧ اﻛعسﻜيات اﻛسعخؼيﺔ ﻛجؼ عضشﺔ اﻛبحث ﻞسا أدػ إﻛﻧ ﺖخﻜضﻤع
عغ االستﻘػاء عﻜﻧ االﻗخاف.
الفرض الدادس :كاﻛحػ ﻪشز عﻜﻧ أﻠﻢ :ﺖﻥﺛﺩ فﺭﻥﻕ ﺫﺍﺕ ﺩالﻛﺔ ﺍحصائﻪﻢ ﺒﻪﻟ ﻞﺖﻥسﻁ ﺩﺭﺛاﺕ ﺃفﺭﺍﺩ
ﺍﻛﻞﺛﻞػﻥعﺖﻪﻟ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ ﻥﺍﻛضاﺒﻁﺔ فﻩ اﻛؿياس اﻛبعجؼ عﻜﻧ ﻞؿياس سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛجػ اشفاؿ
اﻛخكضﺔ ﺖُعدػ إﻛﻧ اﻛبخﻠاﻞﺚ االرشادػ.
ﻗاﻞت اﻛباحثﺔ

باﻛتحﻘق ﻞﻟ صحﺔ

ﻣحا اﻛفخض باستخخاج ﺍﻛﻞﺖﻥسﻁ ﺍﻛحساﺒﻩ ﻥﺍالﻠحﺭﺍﻑ

ﺍﻛﻞعﻪػاﺭﻨ ﻛﺩﺭﺛاﺕ ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعﺔ اﻛزابصﺔ كاﻛحػ ﺒﻜغ( )33,96فﻧ حضغ ﺒﻜغ االﻠحخاؼ اﻛسعيارػ
( )9,08باﻛسثل ﺖع حداب ﺍﻛﻞﺖﻥسﻁ ﺍﻛحساﺒﻩ ﻥﺍالﻠحﺭﺍﻑ ﺍﻛﻞعﻪػاﺭﻨ ﻛﺩﺭﺛاﺕ ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعﺔ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ
بعج ﺖﻁﺒﻪﻕ ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ ﺍإلﺭشػاﺩﻨ كاﻛحػ ﺒﻜغ ( )00,29كاﻠحﺭﺍﻑ ﻞعﻪاﺭﻨ ﻗجرﻡ ( )7,80ﻥﻛﻞعﺭفػﺔ
ﺩالﻛػﺔ ﺍﻛفػخكﻕ ﺒضغ اﻛسجسػعتضغ(اﻛتجخيبيﺔ كاﻛزابصﺔ )ﺖع حداب اﻛؿيسﺔ اﻛتائيﺔ باستخجاـ ﻞعادﻛﺔ
( )T.Testكﻗج ﺃﻅﻤﺭﺕ اﻛشتائﺚ ﺍﻟ ﺍﻛﻘﻪﻞﺔ ﺍﻛﺖائﻪﺔ ﺍﻛﻞحسﻥﺒﺔ ﺒﻜغﺕ ( )0,06ﻥﻣﻩ ﺍﻜﺒﺭ ﻞػﻟ ﺍﻛﻘﻪﻞػﺔ
ﺍﻛﺛﺩﻥﻛﻪﺔ ﺍﻛﺖﻩ ﺖساﻥﻨ ()0,48عﻠﺩ ﻞسﺖﻥﻦ ﺩالﻛﺔ ( )4,40عشج درﺛﺔ حخيﺔ( )37ﻞسا ﻪؤكج عﻜﻧ
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ﻥﺛﻥﺩ فﺭﻥﻕ ﺫﺍﺕ ﺩالﻛﺔ ﺇحصائﻪﺔ ﻛصاﻛح اﻛسجسػعﺔ اﻛتجخيبيﺔ ﻞسا ﻪجؿ عﻜﻧ فاعﻜيﺔ ﺒخﻠاﻞﺚ اﻛتجخل
اﻛسبكخ باستخجاـ االرشاد اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻩ فﻧ اﻛحج ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛجػ االشفاؿ عضشﺔ اﻛبحث.
والجدول ( )13ﻴبينﺍلقﻴهة ﺍلتائﻴة لمفﺭﻭﻕ بﻴو هتﻭسﻁ ﺩﺭجاﺕ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍلهجهﻭﻋة ﺍلتجﺭﻴبﻴة،والسجسهﻋة الزابظة
بعد تظبيق البرىاهج االرشادى.
ﻞؿياس

اﻛعجد

االستﻘػاء
اﻛسجسػعﺔ

04

اﻛستػسط

االﻠحخاؼ

اﻛحداﺒﻩ

اﻛسعيارؼ

33,96

9,08

اﻛزابصﺔ
اﻛسجسػعﺔ

ؾيسﺔ(ت)*

0,06
04

00,29

7,80

اﻛتجخيبيﺔ

*ﻗﻪﻞﺔ(ﺕ ) اﻛججكﻛيﺔ عﻠﺩ ﺩﺭﺛﺔ حﺭﻪﺔ( )37ﻥﻞسﺖﻥﻦ ﺩالﻛﺔ ≥(. )0,40(= )4,40
كفﻧ ضػء اﻛشتائﺚ اﻛداﺒق عخضﻤا باﻛججكؿ( )23كاﻛتﻩ ﺖؤكج

فاعﻜﻪﺔ ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ ﺍإلﺭشاﺩﻨ

باستخجاـ اﻛتجخل اﻛسبكخفﻩ اﻛحج ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛػﺩﻦ ﺃفػﺭﺍﺩ ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعػﺔ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ ،ﻞﻘارﻠﺔ
استشاد إﻛﻧ اﻛفشيات اﻛستبعﺔ فﻧ االرشاد اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻩ.
باﻛسجسػعﺔ اﻛزابصﺔ ﺒعﺩ ﺖﻁﺒﻪﻕ ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ
ً
كﺖُعدػ اﻛباحثﺔ ﻣحﻡ اﻛشتائﺚ إﻛﻧ حجكث ﺖغضضخ ﻛالفزل فﻧ اﻛعسﻜيات اﻛسعخؼيﺔ ﻛجؼ افخاد اﻛسجسػعﺔ
اﻛتجخيبيﺔ حضث أف بعس االشفاؿ ﻛيذ ﻛجﻪﻤع ﺖرػر عغ اﻛحات بذكل كاضح ،كﺖتفق ﻣحﻡ اﻛشتائﺚ ﻞع
ﻞاﺖػصﻜت إﻛصﻢ ﻠتائﺚ اﻛجراسات اﻛتﻧ ﻗاـ ﺒﻤا كل ﻞغ ﺛالس،كسﻜبضل( )Glass,2012&Salbi,2013
كﺖختﻜف ﻞع ﻠتائﺚ اﻛجراسﺔ اﻛتﻧ ﻗاﻞت ﺒﻤا (فخياؿ ,سﻜيساف)0423,بعشػاف ﻞفﻤﻥﻝ اﻛحات كعالﻗتﻢ
باﻛحكاء ﻛجػ أشفاؿ ﻞخحﻜﺔ اﻛخياض .كﻣكحا ﻪﻞﻚف اﻛﻘكؿ أف اﻛﺒرﻠاﻞﺚ ﻚاف فعاال فﻩ اﻛحج ﻞغ سﻜػؾ
االستﻘػاء ،كﺖتفق ﻠﺖائﺚ ﻣذ اﻛبحث ﻞع ﻠﺖائﺚ دراسﺔ كػﺖﻧ  ) 2014 ( Coteiكاﻛﺖﻩ أشارت إﻛﻧ
فاعﻜﻪﺔ االرشاد اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻩ فﻩ ﺖحسﻪف ﻞفﻤكـ اﻛذات كاﻛحج ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء،ﻚسا اخﺖﻜفت
ﻠﺖائﺚ ﻣذا اﻛبحث ﻞع ﻠﺖائﺚ دارسﺔ اﻠدرﻪك(  Andreou, (2011كاﻛﺖﻩ أﻚجت عﻜﻧ كﺛكد ارﺖﺒاط
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ﺒﻪف سﻜكؾ االستﻘػاء،كفاعﻜﻪﺔ اﻛذات ﻛجػ اﻛسدتﻘػيضغ حضث يدتخجﻞػف ﺖأﻚﻪد ذكاﺖﻤـ فﻧ ﺖكﺛﻪﻢ اﻛعدكاف
اﻛﻧ اﻛزحايا األصغر ﻞشﻤع .كﻣﻚذا ﻪﻞﻚف اعﺖﺒار االرشاد اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻧ عﻜﻧ درﺛﺔ كبضخة ﻞغ
االﻣسيﺔ فﻧ اﻛحج ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛجػ االشفاؿ.
الفرض الدابع كاﻛحػ ﻪشز عﻜﻧ أﻠﻢ :ﺖػﺛج فخكؽ ذات دالﻛﺔ إحرائيﺔ ﺒضغ ﻞتػسط درﺛات أفخاد
اﻛسجسػعﺔ اﻛتجخيبيﺔ (ذكػر /إﻠاث) عﻜﻧ ﻞؿياس االستﻘػاء ﻛجػ اشفاؿ اﻛخكضﺔ ﺖُعدػ ﻛﻜبخﻠاﻞﺚ
االرشادػ.
ﺖﻝ ﺍﻛﺖحﻘﻪﻕ ﻞﻟ صحﺔ

ﻣحا اﻛفخض

باستخخاج ﺍﻛﻞﺖﻥسﻁ ﺍﻛحساﺒﻩ ﻥﺍالﻠحﺭﺍﻑ ﺍﻛﻞعﻪػاﺭﻨ

ﻛﺩﺭﺛاﺕ ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعﺔ اﻛتجخيبيﺔ (ذكػر/إﻠاث) بعج ﺖﻁﺒﻪﻕ ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ ﺍإلﺭشػاﺩﻨ حضث ﺒﻜغ اﻛستػسط
اﻛحداﺒﻧ ﻛجػ اﻛحكػر( )20,29كإﻠحخاؼ اﻛسعيارػ ( )0,78باﻛسثل ﺖع حداب ﺍﻛﻞﺖﻥسﻁ ﺍﻛحساﺒﻩ
ﻥﺍالﻠحﺭﺍﻑ ﺍﻛﻞعﻪػاﺭﻨ ﻛﺩﺭﺛاﺕ االﻠاث كبﻜغ اﻛستػسط اﻛحداﺒﻧ بعج ﺖﻁﺒﻪﻕ ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ ﺍإلﺭشػاﺩﻨ
( )22,24كاﻠحﺭﺍﻑ ﻞعﻪاﺭﻨ ﻗجرﻡ ()3,02ﻥﻛﻞعﺭفػﺔ ﺩالﻛػﺔ ﺍﻛفػﺭﻕ ﺒضغ( اﻛحكػر كاالﻠاث )ﺖع حداب
اﻛؿيسﺔ اﻛتائيﺔ باستخجاـ ﻞعادﻛﺔ ( )T.Testكﻗج ﺃﻅﻤﺭﺕ اﻛشتائﺚ ﺍﻟ ﺍﻛﻘﻪﻞﺔ ﺍﻛﺖائﻪﺔ ﺍﻛﻞحسﻥﺒﺔ ﺒﻜغﺕ
( )3,22ﻥﻣﻩ ﺍﻜﺒﺭ ﻞػﻟ ﺍﻛﻘﻪﻞػﺔ ﺍﻛﺛﺩﻥﻛﻪﺔ ﺍﻛﺖﻩ ﺖساﻥﻨ ()0,40عﻠﺩ ﻞسﺖﻥﻦ ﺩالﻛﺔ ( )4,40عشج درﺛﺔ
حخيﺔ( )28ﻞسا ﻪؤكج عﻜﻧ ﻥﺛﻥﺩ فﺭﻥﻕ ﺫﺍﺕ ﺩالﻛﺔ ﺇحصائﻪﺔ ﻛصاﻛح االﻠاث ﻞسا ﻪجؿ عﻜﻧ فاعﻜيﺔ
ﺒخﻠاﻞﺚ اﻛتجخل اﻛسبكخ باستخجاـ االرشاد اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻩ فﻧ اﻛحج ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛجػ عضشﺔ
اﻛبحث ﻞغ االﻠاث أﻚثخ ﻞغ اﻛحكػر.
والجدول ( )14ﻴبينﺍلقﻴهة ﺍلتائﻴة لمفﺭﻭﻕ بﻴو هتﻭسﻁ ﺩﺭجاﺕ لذكهر واالىاث بعد تظبيق البرىاهج االرشادى.
ﻞؿياس االستﻘػاء

اﻛعجد

اﻛستػسط اﻛحداﺒﻩ

االﻠحخاؼ اﻛسعيارؼ

اﻛحكػر

24

20,29

0,78

االﻠاث

24

22,24

3,02

ؾيسﺔ(ت)*
3,22

*ﻗﻪﻞﺔ(ﺕ ) اﻛججكﻛيﺔ عﻠﺩ ﺩﺭﺛﺔ حﺭﻪﺔ( )26ﻥﻞسﺖﻥﻦ ﺩالﻛﺔ ≥(. )0,40(= )4,40
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كفﻧ ضػء اﻛشتائﺚ اﻛداﺒق عخضﻤا ()20كاﻛتﻩ ﺖؤكج عﻜﻧ ﻥﺛﻥﺩ فﺭﻥﻕ ﺫﺍﺕ ﺩالﻛﺔ ﺇحصائﻪﺔ
ﻛصاﻛح االﻠاث ﻞﻘارﻠﺔ باﻛحكػر فﻧ سﻜػؾ االستﻘػاء ،كﺖعدؼ اﻛباحثﺔ ﻣحﻡ اﻛشتيجﺔ إﻛﻧ اﻛصبيعﺔ اﻛبجﻠيﺔ
ﻛﻜحكػر كاﻛتﻧ ﺖسضل إﻛﻧ اﻛحخكﺔ كاﻛعشف .
الفرض الثاهن كاﻛحػ ﻪشز عﻜﻧ أﻠﻢ :الﺖػﺛج فخكؽ ذات دالﻛﺔ إحرائيﺔ ﺒضغ ﻞتػسط درﺛات
اﻛسجسػعﺔ اﻛتجخيبيﺔ فﻧ اﻛؿياس اﻛبعجؼ كاﻛؿياس اﻛتتبعﻩ عﻜﻧ ﻞؿياس سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛجػ اشفاؿ
اﻛخكضﺔ .
ﺖﻝ ﺍﻛﺖحﻘﻪﻕ ﻞﻟ صحﺔ اﻛفخض اﻛثاﻞغ باستخخاج ﺍﻛﻞﺖﻥسﻁ ﺍﻛحساﺒﻩ ﻥﺍالﻠحﺭﺍﻑ ﺍﻛﻞعﻪػاﺭﻨ
ﻛﺩﺭﺛاﺕ ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعﺔ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ عﻜﻧ ﻞؿياس االستﻘػاء بعج ﺖﻁﺒﻪﻕ ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ ﺍإلﺭشػاﺩﻨ كاﻛحػ
ﺒﻜغ( )00,29كسا ﺖع حداب االﻠحخاؼ اﻛسعيارػ كبﻜغ ( )7,80أيزاً ﺖع حداب ﺍﻛﻞﺖﻥسﻁ ﺍﻛحساﺒﻩ
ﻥﺍالﻠحﺭﺍﻑ ﺍﻛﻞعﻪػاﺭﻨ ﻛﺩﺭﺛاﺕ ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعﺔ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ فﻧ اﻛؿياس اﻛتتبعﻧ بعج ﻞخكر شﻤخ عﻜﻧ ﺖصبضق
اﻛبخﻠاﻞﺚ كاﻛحػ ﺒﻜغ ( ، )00,00كاﻠحخاؼ ﻞعﻪاﺭﻨ ﻗجرﻡ ( )7,92ﻞسا ﻪؤكج عﻜﻧ عجـ ﻥﺛﻥﺩ فﺭﻥﻕ
ﺫﺍﺕ ﺩالﻛﺔ ﺇحصائﻪﺔ ﺒضغ اﻛتصبضق اﻛبعجػ كاﻛتتبعﻧ عﻜﻧ ﻞؿياس سﻜػؾ االستﻘػاء ﻞسا ﻪجؿ عﻜﻧ
استس اخرفاعﻜيﺔ ﺒخﻠاﻞﺚ اﻛتجخل اﻛسبكخ باستخجاـ االرشاد اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻩ حتﻧ بعج االﻠتﻤاء ﻞغ
اﻛبخﻠاﻞﺚ كأﺘشاء فتخة اﻛستابعﺔ.
والجدول ( )15ﻴبين ذلك.
ﻞؿياس

اﻛعجد

اﻛستػسط

االستﻘػاء
بعجػ
ﺖتبعﻧ

04

00,29
00,00

ﻞتػسط

االﻠحخاؼ

اﻛفخكؽ

اﻛسعيارؼ

4,3

7,80

ؾيسﺔ(ت)*
0,08

7,92

*ﻗﻪﻞﺔ(ﺕ ) اﻛججكﻛيﺔ عﻠﺩ ﺩﺭﺛﺔ حﺭﻪﺔ( )29ﻥﻞسﺖﻥﻦ ﺩالﻛﺔ أﻚبخ ﻞغ( )4,40فﻤﻧ غضخ داﻛﺔ .
1074
ديسمت 2222
 مجلة بحوث ودراسات الطفولة ،)4(2 ،ج-2
ر

ر
بن سويف
كلية التبية للطفولة المبكرة -جامعة ي

كفﻧ ضؤء اﻛشتائﺚ اﻛداﺒق عخضﻤا باﻛججكؿ( )20كاﻛتﻩ ﺖؤكج استسخار فاعﻜﻪﺔ ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ ﺍإلﺭشاﺩﻨ
باستخجاـ اﻛتجخل اﻛسبكخفﻩ اﻛحج ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛػﺩﻦ ﺃفػﺭﺍﺩ ﺍﻛﻞﺛﻞﻥعػﺔ ﺍﻛﺖﺛﺭﻪﺒﻪﺔ ﺒعﺩ ﺖﻁﺒﻪﻕ
ﺍﻛﺒﺭﻠاﻞﺚ ،كأﺘشاء فتخة اﻛستابعﺔ حضث استسخ أﺘخ اﻛبخﻠاﻞﺚ االرشادػ باستخجاـ اﻛفشيات اﻛستبعﺔ فﻧ
االرشاد اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻩ .كﺖعحػ اﻛباحثﺔ ﻣحﻡ اﻛشتائﺚ إﻛﻧ فاعﻜيﺔ االﻠذصﺔ كاﻛتجريبات اﻛتﻩ ﺖع
استخجاﻞﻤا فﻧ اﻛبخﻠاﻞﺚ ،ﻚسا ﺖذضخ اﻛباحثﺔ إﻛﻧ ﺖعاكف اﻛسعﻜسات كأكﻛياء أﻞػر االشفاؿ كاﻛحػ كاف ﻛﻤا
باﻛغ االﺘخ فﻧ استسخار اﺘخ اﻛبخﻠاﻞﺚ حتﻧ بعج فتخة اﻛستابعﺔ كﺖتفق ﻣحﻡ اﻛشتائﺚ ﻞع ﻞاﺖػصﻜت إﻛﻧ ﻠتائﺚ
اﻛجراسات اﻛتﻧ ﻗاـ ﺒﻤا كل ﻞغ  :إيفاﻠد  ،فخيدر  ،ككػﺖخ Evans, C., Fraser, M., & Cotter,
)) K, 2014كﺖختﻜف ﻞع ﻠتائﺚ اﻛجراسﺔ اﻛتﻧ ﻗاﻞت ﺒﻤا:شضخؼ،كﺛضشذ (Cherry, K., & Gans,
S,2018).

تفسري ومناقشة نتائخ البحث
ﺖشاكؿ اﻛبحث اﻛحاﻛﻧ فاعﻜيﺔ اﻛتجخل اﻛسبكخ باستخجاـ االرشاد اﻛسعخفﻩ اﻛدﻜػكﻩ ﻛتحدضغ ﻞفﻤػـ
اﻛحات كأﺘخﻡ فﻧ اﻛحج ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛجػ االشفاؿ باﻛسخحﻜﺔ اﻛعسخيﺔ ( )6-0سشػات كفﻧ ضػء
اﻛشتائﺚ االحرائيﺔ اﻛتﻧ ﺖع استخخاﺛﻤا باﻛججاكؿ ( ) 9،8،،20،20،23،20،22،24كاﻛستعﻜﻘﺔ
بفخكض اﻛبحث،كؾياساﺖﻢ ( ﻗبﻜيا – بعجيا – ؼيسا بعج اﻛستابعﺔ ) ﻛكل ﻞغ ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات،كسﻜػؾ
االستﻘػاء فﻘج حخصت اﻛباحثﺔ عﻜﻩ ﺖفدضخكﻞشاﻗذﺔ ﻞاﺖػصل إﻛيﻢ اﻛبحث ﻞغ ﻠتائﺚ فﻧ ضػء اﻛتخاث
اﻛشطخؼ اﻛسخﺖبط بسػضػع اﻛبحث ﻞغ أشخ ﻠطخيﺔ كدراسات سابﻘﺔ ككحﻛظ ﺒشاءاً عﻜﻧ ﻞا ﺖيدخ ﻛﻜباحثﺔ
ﻞالحطتﻢ أﺘشاء ﺖصبضق اﻛجدء اﻛتجخيبﻩ كأيزاً فﻧ ضػء إدراﻚﻤا ﻛخرائز أشفاؿ ﻞخحﻜﺔ اﻛخكضﺔ
كعﻜيﻢ فﻘج أﺖزح ﻞا ﻪﻜﻩ:
 كﺛػد فخكؽ ذات دالﻛﺔ إحرائيﺔ ﺒضغ ﻞتػسصﻩ درﺛات االشفاؿ فﻩ اﻛتصبيﻘضغ اﻛﻘبﻜﻩكاﻛبعجؼ عﻜﻧ ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛراﻛح اﻛتصبضق اﻛبعجؼ ،ﻞسا ﻪبضغ فاعﻜيﺔ اﻛبخﻠاﻞﺚ
اﻛسعخفﻩ اﻛدﻜػكﻧ فﻩ ﺖشسيﺔ ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ عضشﺔ اﻛبحث ،كﻞغ ﻠتائﺚ اﻛجراسات اﻛتﻩ
1075
ديسمت 2222
 مجلة بحوث ودراسات الطفولة ،)4(2 ،ج-2
ر

ر
بن سويف
كلية التبية للطفولة المبكرة -جامعة ي

اﺖفﻘت ﻞع ﻠتائﺚ اﻛبحث اﻛحاﻛﻩ فﻩ فاعﻜيﺔ اﻛبخاﻞﺚ االرشاديﺔ فﻩ ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات
دراسﺔ كل ﻞغ ﻣضﻜدبضخج ،كسباؾ حضث دﻛت كﻜﻤا عﻜﻧ فاعﻜيﺔ االرشاد اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻧ
فﻩ ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ االشفاؿHillsberg, C.& Spak, H. (2016).
 كﺛػد فخكؽ ذات دالﻛﺔ إحرائيﺔ ﺒضغ ﻞتػسصﻩ درﺛات االشفاؿ فﻩ اﻛتصبيﻘضغ اﻛﻘبﻜﻩكاﻛبعجؼ فﻧ اﻛحج ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛراﻛح اﻛتصبضق اﻛبعجؼ ،ﻞسا ﻪجؿ عﻜﻧ فاعﻜيﺔ
ﺒخﻠاﻞﺚ االرشاد اﻛسعخفﻩ اﻛدﻜػكﻩ فﻩ خفس سﻜػؾ االستﻘػاء

ﻛجػ االشفاؿ عضشﺔ

اﻛبحث .كﻞغ ﻠتائﺚ اﻛجراسات اﻛتﻩ اﺖفﻘت ﻞع ﻠتائﺚ اﻛبحث اﻛحاﻛﻧ فﻩ فاعﻜيﺔ اﻛبخاﻞﺚ
االرشاديﺔ فﻩ اﻛحج ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء دراسﺔ فضشظ كاخخكف اﻛتﻩ أﺘبتت فاعﻜيﺔ اﻛبخﻠاﻞﺚ
اﻛﻘائع عﻜﻧ فشيات ﺖعجﻪل اﻛدﻜػؾ فﻩ اﻛحج ﻞغ االستﻘػاء) Fink, .et al.(2015ككحﻛظ
دراسﺔ ﻣخبخت،ككخافغ ( )0429اﻛتﻩ أﻚجت ﻠتائجﻤا عﻜﻧ كﺛػد ﺖأﺘضخ ﻞﻜحػظ ﻛﻜبخﻠاﻞﺚ
اﻛسدتخجـ فﻩ اﻛجراسﺔ كاﻛﻘائع عﻜﻧ فشيات اﻛجحس كاﻛسػاﺛﻤﺔ كاﻛجعع االﺛتساعﻩ فﻩ اﻛحج
ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء. Herbert .W Craven , (2019).
 كﺛػد فخكؽ ذات داﻛﺔ إحرائيﺔ ﺒضغ اﻛحكػر كاالﻠاث عﻜﻧ ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات كسﻜػؾاالستﻘػاء ﻛصاﻛح االﻠاث ﻞسا ﻪجؿ عﻜﻧ فاعﻜيﺔ ﺒخﻠاﻞﺚ اﻛتجخل اﻛسبكخ باستخجاـ االرشاد
اﻛسعخفﻧ اﻛدﻜػكﻩ فﻧ اﻛحج ﻞغ ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات كأﺘخﻡ فﻧ اﻛحج ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء
ﻛجػ عضشﺔ اﻛبحث ﻞغ االﻠاث أﻚثخ ﻞغ اﻛحكػر.
 عجـ كﺛػد فخكؽ ذات دالﻛﺔ إحرائيﺔ ﺒضغ ﻞتػسصﻩ درﺛات االشفاؿ عضشﺔ اﻛبحث فﻩاﻛتصبيﻘضغ اﻛبعجؼ كاﻛتتبعﻩ عﻜﻧ ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات،كﻞؿياس االستﻘػاء ،ﻞسا ﻪجؿ عﻜﻧ
استسخار ﺖأﺘضخ اﻛبخﻠاﻞﺚ االرشادػ اﻛسعخفﻩ اﻛدﻜػكﻩ فﻩ ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات كاﻛحج ﻞغ
سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛجػ االشفاؿ عضشﺔ اﻛبحث ،كفﻧ ﻣحا اﻛرجد ﺖشػﻡ اﻛباحثﺔ أف ﻞغ عػاﻞل
ﻠجاح اﻛبخﻠاﻞﺚ االرشادػ أﻠﻢ ركعﻩ ؼيﻢ ﻞجسػعﺔ ﻞغ االعتبارات اﻛﻤاﻞﺔ أﻣسﻤا ﻞاﻪﻜﻩ:
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شبق عﻜﻧ عضشﺔ ﺖجخيبيﺔ ﻞغ االشفاؿ حضث أف شبيعﺔ اﻛسخحﻜﺔ اﻛعسخيﺔ
 أف اﻛبخﻠاﻞﺚ ُساﻣست إﻛﻧ حج كبضخ فﻧ اﻛتأﺘضخ فﻧ االشفاؿ كﺖعجﻪل أفكارﻣع حضث ﺖخػ اﻛباحثﺔ أف
يعج ﻞغ أﻣع اﻛعػاﻞل اﻛتﻩ ساﻣست فﻧ ﻠجاح اﻛبخﻠاﻞﺚ ،ككحﻛظ اختيار ﻞكا ف
ذاﻛظ ُ
اﻛتصبضق ككﻗتﻢ بسا ﻪتشاسب ﻞع ضخكؼ اﻛعضشﺔ اﻛتجخيبيﺔ ساﻣع أيزاً فﻧ االستسخار فﻩ

ﻞسارسﺔ أﻠذصﺔ اﻛبخﻠاﻞﺚ،كاالستفادة ﻞشﻤا.
 ﺖخػ اﻛباحثﺔ أيزا أف ﻞغ عػاﻞل ﻠجاح اﻛبخﻠاﻞﺚ االرشادػ اعتسادﻡ عﻜﻧ اإلرشاداﻛجسعﻩ اﻛحػ يحج ﻞغ ﺖسخكد اﻛعسضل حػؿ ذاﺖﻢ ،كاﻛحػ أﺖاح اﻛفخصﺔ ﻛﻜصفل كﻧ
ﻪتبادؿ اﻛخبخات ﻞع االﻗخاف ،كﺖرحيح ﻞفﻤػﻞﻢ عغ ذاﺖﻢ كعغ اﻛسحيصضغ.
 ساﻣع ﻞزسػف ،كﻞحتػػ ،كﺖخﺖضب ﺛﻜدات اﻛبخﻠاﻞﺚ فﻧ ﺖحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػاالشفاؿ ﻞسا ساعج فﻧ اﻛحج ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء اﻛحػ كاف يغُﻜب عﻜضﻤع فﻧ ﺖعاﻞﻜﻤع
ﻞع ضحايا االستﻘػاء.
كعﻜيﺔ فﻘج الحطت اﻛباحثﺔ اﻛتحدغ اﻛسﻜسػس كسا أضﻤخﺖﻢ ﻠتائﺚ اﻛؿياس( بعجياً ﺘع ﺖتبعياً ) فﻧ
ﻞفﻤػـ اﻛحات،كاالﻠخفاض اﻛسﻜحػظ فﻩ درﺛﺔ استجاباﺖﻤع عﻜﻧ ﻞؿياس ﻞسارسﺔ سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛجؼ
األشفاؿ عضشﺔ اﻛبحث كذﻛظ ﻞغ خالؿ ﺖصبضق ﺒخﻠاﻞﺚ اﻛبحث كﺖػضيف فشيات االرشاد اﻛسعخفﻩ
اﻛدﻜ ػكﻩ حضث ساﻣست فشيات اﻛبخﻠاﻞﺚ االرشادػ ﻛيذ فﻘط فﻧ ﺖحدغ ﻞفﻤػـ اﻛحات كاﻛحج ﻞغ سﻜػؾ
االستﻘػاء كإﻠسا عسﻜت عﻜﻧ ﺖعجﻪل كﺖغضضخ ﻞفﻤػـ اﻛصفل عغ ذاﺖﻢ ﻞغ خالؿ ﺖغضضخ ﻞايعتﻘجﻡ ﻞغ أفكار
ﻗج ﺖذػﻡ ﻞفﻤػﻞﻢ عغ ذاﺖﻢ أضف إﻛﻧ ذﻛظ ﻞاﻪتخﺖب عﻜيﻢ ﻞغ ﻞذاعخ كﻞا ﻪتبعﻢ ﻞغ سﻜػكيات ﺖﻘجﻪخ
اﻛحات ،كعﻜيﻢ فإف االرشاد اﻛسعخفﻩ اﻛدﻜػكﻩ بفشياﺖﻢ اﻛستعجدة ﻗج ساعج االشفاؿ عﻜﻧ استبجاؿ أفكارﻣع
اﻛدﻜبيﺔ حػؿ ذكاﺖﻤع كاالخخيغ بأفكار أﻚثخ إيجاﺒيﺔ حضث أﻚج ( أﻛيذ ) عﻜﻧ  ".أف االضصخاب اﻛحػ
بذكل أك
يراب بﻢ األفخاد ﻛيذ بدبب األحجاث كﻛكغ بدبب ﻞايعتﻘجكﻡ ﻞغ أفكار غضخ عﻘالﻠيﺔ ﺖداﻣع
ً
بأخخ فﻧ ﺖﻘضيساﺖﻤع ﻛﻜسػاﻗف كاﻛسحيصضغ ﺒﻤع،كعﻜﻧ ضػء ﻣحﻡ اﻛتﻘضيسات ﺖتباﻪغ ﻞذاعخﻣع كردك أفعاﻛﻤع

إﻞا باﻛسباﻛغﺔ كاﻛتﻤػيل أك اﻛدﻜبيﺔ كاﻛجسػد كباﻛتاﻛﻧ يذعخكف باﻛعجد أﻞاـ ﺖﻜظ األحجاث كﻣحا ﻞايجعل
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ردكد أفعاﻛﻤع ﺖتدع باﻛدﻜبيﺔ كاﻛعجكاﻠيﺔ أحياﻠاً .كعﻜيﻢ فإف ﺖصبضق االرشاد اﻛسعخفﻩ اﻛدﻜػكﻩ بفشياﺖﻢ
اﻛستشػعﺔ ساعج االشفاؿ فﻧ ﺖحجﻪج االراء كاألفكار اﻛدﻜبيﺔ اﻛسحخفﺔ كاستبجاﻛﻤا بأفكار ايجاﺒيﺔ ﻞثاؿ
"ﺖرػر اﻛصفل أﻠﻢ ﻛيذ بإﻞكاﻠﻢ عسل شﻧء بسفخدة" ﻞغ خالؿ األﻠذصﺔ اﻛسشدﻛيﺔ  ،اﻛتعديد ،اﻛشسحﺛﺔ
،إعادة اﻛبشيﻢ اﻛسعخؼيﺔ ﻞسا ساعج االشفاؿ عﻜﻧ ربط اﻛسعخفﺔ باﻛػﺛجاف كباﻛدﻜػؾ كﻣحا كﻜﻢ شكل اﻛبشيﺔ
اﻛعﻘﻜيﺔ االﻠفعاﻛيﺔ اﻛدﻜػكيﺔ ﻛجﻪﻤع .
أضف إﻛﻩ ﻞا سبق أف اﻛبخﻠاﻞﺚ االرشادػ بفشياﺖﻢ اﻛستشػعﺔ كبجﻜداﺖﻢ اﻛسػﺛﻤﺔ ﻛﻜصفل سعﻧ ﻛيذ
فﻘط إﻛﻧ االﻣتساـ باﻛجػاﻠب ( اﻛسعخؼيﺔ ػ االﻠفعاﻛيﺔ ػ اﻛدﻜػكيﺔ ) اﻛخاصﺔ ﺒﻤع كﻛكغ أعصﻩ اﻛبخﻠاﻞﺚ
أﻣسيﺔ خاصﺔ ﻛتحدضغ ﻞفﻤػـ اﻛحات بسا ﻪشعكذ عﻜﻧ سﻜػكﻤع فاﻛصفل حضشسا ُيحخـ ﻞغ خبخات االﺖراؿ
االيجاﺒﻧ كاﻛبشاء فﻤػ ﻪتبشﻧ أﻠساط سﻜػكيﺔ غضخ سػيﺔ.

كﺖؤكج اﻛباحثﺔ أف ﻞا دعع ﻠجاح اﻛبخﻠاﻞﺚ االرشادػ كساﻣع فﻩ ﺖحﻘضق ﺒخﻠاﻞﺚ اﻛبحث ألﻣجافﻢ أﻠﻢ
ركد عﻜﻧ اﻛصفل بسفخدﻡ فﻧ بعس اﻛسػاﻗف اﻛتﻧ ﺖدتجعﻧ ذﻛظ كسا ركد عﻜﻧ اﻛجساعﺔ االرشاديﺔ
بذكل رئيدﻧ حضث ﻪتفاعل االشفاؿ فﻩ إشارﻣا كيكتدبػف ﻞفاـيع كسﻜػكيات إيجاﺒيﺔ ﻛع يكتدبػﻣا ﻞغ
ﻗبل ﻞثل اﻛتجريب عﻜﻧ إﺖباع اﻛشطاـ كاﻛﻘػاعج اﻛسعسػؿ ﺒﻤا كاﻛتحكع اﻛحاﺖﻩ كغخس اﻛثﻘﺔ باﻛشفذ ﻞسا
ساﻣع فﻧ ﻠجاح اﻛبخﻠاﻞﺚ أيزأً كػﻠﻢ ﺖع فﻧ إشار ﺛساعﻧ ﻞتزسشاً اﻛسػاﻗف اﻛحياﺖيﺔ ﻛالشفاؿ عضشﺔ
اﻛبحث فﻘج ﺛاءت ﺖﻜظ اﻛسػاﻗف ﻞعبخة عسا يعاﻠػف ﻞشﻢ ﻞغ سﻜػكيات سﻜبيﺔ (سﻜػؾ االستﻘػاء) ،كعﻜيﻢ
فﻘج ساعج االشفاؿ عﻜﻧ إﺒخاز ﻞذاعخﻣع كسﻜػكياﺖﻤع اﻛدﻜبيﺔ حتﻧ ﻪتسكشػا ﻞغ ﻞػاﺛﻤتﻤا كإدراؾ ﻞجؼ
صػاﺒﻤا أك خصئﻤا كباﻛتاﻛﻩ إﻞكاﻠيﺔ ﺖعجﻪﻜﻤا ﻞغ خالؿ استخاﺖيجيات اﻛسػاﺛﻤﺔ.
ﻚسا ﺖأﺖﻩ أﻣسيﺔ اﻛبخﻠاﻞﺚ االرشادػ اﻛسدتخجـ فﻧ اﻛبحث كػﻠﻢ ﺒخﻠاﻞجاً ﻛﻜتجخل اﻛسبكخ حضث ﻪبجأ
اﻛعسل بﻢ فﻧ سغ ﻞبكخة ﻞغ حياة االشفاؿ ككحﻛظ ﺖشاكؿ اﻛسذكﻜﺔ فﻧ كﻗت ﻞبكخ ﻞغ حجكﺘﻤا حتﻧ ال
ﺖتفاﻗع ؼيسا بعج .
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كسا ساﻣع اﻛسشاخ االيجاﺒﻧ اﻛحؼ ساد اﻛجﻜدات االرشاديﺔ كﻞا أﺖدع بﻢ ﻞغ ﻞذاعخ اﻛتﻘبل كعجـ
اﻛشﻘج كﻞحاكﻛﺔ االﻗشاع ﻞغ ﺛاﻠب اﻛباحثﺔ ﻛألشفاؿ فﻩ دفعﻤع إﻛﻩ االستجابﺔ اإليجاﺒيﺔ ﻛﻜتغضضخ كاﻛتعجﻪل
ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء ﻛجﻪﻤع .
ﻚسا ﺛاءت اﻛشتائﺚ اﻛستعﻜﻘﺔ ﺒشػع األشفاؿ ( ذكػر  /إﻠاث) ﻞؤكجة كﺛػد فخكؽ داﻛﺔ إحرائياً ﺒضغ
ﻞتػسط درﺛات ا ألشفاؿ ﻞغ اﻛجشدضغ عﻜﻧ ﻞؿياس ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻞغ ﻠاحيﺔ ،كسﻜػؾ االستﻘػاء ﻞغ
ﻠاحيﺔ أخخػ ﻞسا يعشﻩ أف ﻞتغضخ ﻠػع األشفاؿ كاف كاضحاً كﺛﻜياً كﻗج أﻞكغ ﻛﻜباحثﺔ ﺖفدضخ ذﻛظ كفﻘاً
ﻛعجة عػاﻞل ﻞتخابصﺔ ﻪؤﺘخ كل ﻞشﻤا فﻩ األخخ عﻜﻧ اﻛشحػ اﻛتاﻛﻧ:
أ -عػاﻞل أرﺖبصت باالشفاؿ عضشﺔ اﻛبحث :
فاألشفاؿ ﻞغ كال اﻛجشدضغ رغع أﻠﻤع ﻪشتسػف ﻛسخحﻜﺔ عسخيﺔ كاحجة ﻛﻤا ﻞغ اﻛخرائز اﻛشسائيﺔ ﻞا
يسضدﻣا عغ غضخﻣا ﻞغ اﻛسخاحل ﻠجج أف االﻠاث كاف ﻛجﻪﻤغ اﻛخغبﺔ فﻩ إﺘبات كﺖأﻚضج ذكاﺖﻤغ  ،كرغبتﻤغ
فﻩ اﻛسذاركﺔ كاﻛتفاعل أضف إﻛﻩ ذﻛظ ﻞا يسضد أشفاؿ ﻣحﻡ اﻛسخحﻜﺔ كالسيسا اﻛحكػر ﻞشﻤع ﻞغ اﻛشذاط
اﻛدائج اﻛحؼ يسكغ أف يطﻤخ فﻩ بعس األحياف فﻩ شكل سﻜػؾ عجكاﻠﻧ كباﻛتاﻛﻩ سعﻧ اﻛبخﻠاﻞﺚ إﻛﻧ
ﺖػضيف ﺖﻜظ اﻛسدايا ﻛراﻛح االشفاؿ،كﺖذضخ اﻛباحثﺔ إﻛﻧ أف اﻛتشسيط اﻛجشدﻩ ﺒضغ أشفاؿ ﻞخحﻜﺔ اﻛصفػﻛﺔ
اﻛسبكخة ﻛع ﻪتع ﺖػضيفﻢ بذكل كافﻧ فﻧ اﻛبحػث اﻛدابﻘﺔ فكال اﻛجشدضغ ﻞارسػا االستﻘػاء ككاﻠػا شخفاً
فاعالً ؼيﻢ كعﻜيﻢ فكالﻣسا فﻩ حاﺛﺔ إﻛﻩ ﺖجارؾ اﻛسذكﻜﻢ دكﻠسا أػ اعتبار ﻛسا إذا كاف ذك اًخ أك أﻠثﻩ
ﻛﻜحج ﻞغ ﻞشﻤا فﻧ سغ ﻞبكخة.
ب -عػاﻞل ﻞخﺖبصﺔ ﺒبضئﺔ االشفاؿ :
ﺖعج ﺒضئﺔ اﻛسشدؿ كاﻛخكضﺔ ﻞغ اﻛعػاﻞل االساسيﺔ اﻛتﻧ ساﻣست بذكل أك بأخخ فﻧ حجكث اﻛسذكﻜﺔ
اﻛتﻧ يعاﻠﻧ ﻞشﻤا اﻛصفل ذك اًخ كاف أـ أﻠثﻩ.
ﺛػ  -عػاﻞل ارﺖبصت ﺒشجاح اﻛبخﻠاﻞﺚ االرشادػ اﻛسدتخجـ فﻧ اﻛبحث :
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ﻚسا كاﻠت فاعﻜيﺔ اﻛبخﻠاﻞﺚ عﻜﻧ درﺛﺔ عاﻛيﻢ بحضث اﺖزح ﺖأﺘضخ ﻞتغضخ ﻠػع األشفاؿ(ذكػر/اﻠاث)
السيسا ﻞع ﺖشػع فشياﺖﻢ كأﻠذتصﻢ اﻛتﻩ ساعجت عﻜﻧ ﺖحدغ ﻞفﻤػـ اﻛحات ﻛجػ االشفاؿ ،كسا ساعجت
عﻜﻧ ﺖبشﻩ بعس اﻛؿيع اﻛدػيﺔ اﻛتﻧ ساﻣست فﻧ اﻛحج ﻞغ سﻜػؾ االستﻘػاء .

توصيات البحث
ﻞغ خالؿ االشالع عﻜﻧ اﻛتخاث اﻛشطخؼ اﻛسخﺖبط بستغضخات اﻛبحث كايزا ﻞغ خالؿ اﻛشتائﺚ اﻛتﻧ
ﺖع اﻛتػصل إﻛضﻤا فﻘج أكصت اﻛباحثﺔ بساﻪﻜﻧ :
 استسخار ﺖصبضق ﺒخﻠاﻞﺚ اﻛبحث عﻜﻩ عضشات ﻞذاﺒﻤﺔ عﻜﻩ فتخات ﻞتعاؾبﺔ . حث اﻛﻘائسضغ عﻜﻩ رعايﺔ االشفاؿ عﻜﻩ ﺖشسيﺔ ﻞفﻤػـ اﻛحات االيجاﺒﻩ فﻩ ﻠفػسﻤع . ﺖػفضخ خجﻞات اﻛجعع اﻛشفدﻩ بكل اﻛسؤسدات اﻛسشػشﺔ باﻛعسل ﻞع االشفاؿ. إعجاد كﺖﻘجيع اﻛبخاﻞﺚ االرشاديﺔ كاﻛعالﺛيﺔ ﻛﻜسعﻜسات كﻛﻜػاﻛجﻪغ ﻛتػﺛضﻤﻤع اﻛﻩ اﻛصخؽ اﻛتخبػيﺔ اﻛسالئسﺔﻛﻜتعاﻞل ﻞع اﻛسذكالت كاالضصخابات اﻛشفديﺔ اﻛخاصﺔ بسخحﻜﺔ اﻛصفػﻛﺔ .
 ﺖصبضق ﺒخاﻞﺚ ﺖعﻜيسيﺔ داخل اﻛسجارس ﻛﻜحج ﻞغ اﻠتذار ضاﻣخة االستﻘػاء. عﻘج دكرات ﺖجريبيﺔ ﻛﻜسذخفضغ كاﻛتخبػيضغ بذكل دائع ﻛتجريبﻤع عﻜﻧ اﻛتعاﻞل ﻞع االستﻘػاء ﻛجػاالشفاؿ .

دراسات وحبوث مكرتحة
كاستكساال ﻛﻜجﻤج اﻛحؼ ﺒجاﺖﻢ اﻛباحثﺔ كفﻩ ضػء ﻞا أسفخ عشﻢ اﻛبحث ﻞغ ﻠتائﺚ ؼيسكغ اﻗتخاح
بعس اﻛبحػث اﻛتﻩ ﺖخػ اﻛباحثﺔ أﻠﻢ يسكغ اعتبارﻣا اﻞتجاد ﻛﻤحا اﻛبحث كﻞشﻤا :
 ف اعﻜيﺔ ﺒخﻠاﻞﺚ إرشادؼ ﻛﻜسعﻜسات كﻛﻜػاﻛجﻪغ باستخجاـ اﻛفشيات اﻛسعخؼيﺔ اﻛدﻜػكيﺔ ﻛﻜتعاﻞل ﻞع االشفاؿاﻛحﻪغ يسارسػف االستﻘػاء . .
 إﺛراء اﻛﻞزﻪد ﻞف اﻛبحػث كاﻛجراسات الﻚداب االشفاؿ اﻛسﻤارات اﻛالزﻞﺔ كﺖػضيفﻤا فﻩ خفضاالستﻘػاء .
1080
ديسمت 2222
 مجلة بحوث ودراسات الطفولة ،)4(2 ،ج-2
ر

ر
بن سويف
كلية التبية للطفولة المبكرة -جامعة ي

السراجع
السرجع العربية
أوالً :ا

أحسج ،سﻤضخ كاﻞل .)0447(،سيكػﻛػﺛيﺔ ﻠسػ اﻛصفل دراسات ﻠطخيﺔ – ﺖصبيﻘات عسﻜيﺔ،
اﻛخياض،.دار اﻛدﻣخاء.
ﺛساؿ اﻛجﻪغ،اﺒغ ﻞشطػر ،)0448(،ﻛداف اﻛعخب ،ﺒضخكت ،دار اﻛكتب اﻛعﻜسيﺔ.
ﺯﻣﺭﺍﻟ,حاﻞجعبجاﻛدالـ،)0449(،ﻞﻠشﻥﺭﺍﺕ ،ﺩﻞشﻕ ،ﺍﻛﺖﻥﺛﻪﻢ ﻥﺍإلﺭشاﺩ ﺍﻛﻠفسﻩ،ﺛاﻞعﺔ
ﺩﻞشﻕ.
فخج ،صفػت ،كأحسج ،سﻤضخ كاﻞل،). 0447(،ﻞؿياس ﺖشدﻩ ﻛسفﻤػـ اﻛحات ،اعجاد كﻛيع فضتذ،
ﺖخﺛسﺔ صفػت ،احسج،سﻤضخ كاﻞل ،اﻛﻘاﻣخة ،الﻠجﻜػ اﻛسرخيﺔ.
ﻗحصاف ,احسج اﻛطاﻣخ(، )0424ﻞفﻤػـ اﻛحات ﺒضغ اﻛشطخيﺔ كاﻛتصبضق ،ط، 0عساف ،دار كائل.
ﻚفافﻧ،عالء اﻛجﻪغ ،كاﻛشياؿ ،ﻞايدﺔ احسج ،كساﻛع ،كسﻤضخ دمحم ،)0448( ،اﻛشسػ االﻠفعاﻛﻩ
كاالﺛتساعﻩ ﻛصفل اﻛخكضﺔ،عساف ،دار اﻛفكخ .

ثاىياً  :السراجع األجشبية :
Adawi, T. R. (2015). Self-Concept and its relationship to religious
orientation and psychological hardiness in a Sample of university
students, PhD, Qatar University.
Allodi, M. W. (2012). Short Report: Self– Concept In Children
Receiving Special Support At School. European Journal of
Special Education ,1(15), 69-78
1081
ديسمت 2222
 مجلة بحوث ودراسات الطفولة ،)4(2 ،ج-2
ر

ر
بن سويف
 جامعة ي-كلية التبية للطفولة المبكرة

Andreou, E. (2011). Bullying/ Victim Problem and their Association
with Coping Behavior in Conflictual Peer Interaction Among
School-age Children, Educational Psychology, 31(5), 59-66.
Ansary, N, Elias, M, Greene, M & Green, S (2015). Guidance for
schools selecting anti-bullying approaches: Translating evidence
based strategies to contemporary implementation realities’,
Educational Researcher, 44 (1), 27-36.
Batsche & Knoff. (2014). Bullying: facts for schools and parents.
National mental health and education center. Retrieved from The
National Mental Health and Education Center website:
http://naspcenter.org/factsheets/bullying_fs.html.
Bukhari, M., & Authar, N. (2017). Teachers’ perceptions and their
interventions toward bullying at Aceh Modern Islamic boarding
schools. University of Tampere. 1-103
Byers, D., Caltabiano, N. )2011). Teachers’ attitudes towards overt and
covert bullying, and perceived efﬁcacy to intervene. Aust. J.
Teach. Educ., 36, 105.
Carrera, M. V., DePalma, R., & Lameiras, M. (2011). Toward a more
comprehensive understanding of bullying in school settings.
Educational

Psychology

Review,

23,

479–499.

doi:10.1007/s10648-011-9171-x.
Cohn, A., & Canter, A. (2017. July). Anti-bullying interventions in
school – what works? Center for education statistics and
1082
2222 ديسمت
-2 ج،)4(2 ، مجلة بحوث ودراسات الطفولة
ر

ر
بن سويف
 جامعة ي-كلية التبية للطفولة المبكرة

evaluation.

Retrieved

from

https://antibullying.nsw.gov.au/media/documents/Anti
Collins, L. (2012). Column: Bullying is not just a “natural” part of
growing

up.

Retrieved

October

31,

2018,

from

http://www.thejournal.ie/readme/column-bullying-is-not-justanatural-part-of-growing-up-428042-Apr2012/
Conners, n (2017). Adults matter, protecting children from the negative
impacts of bullying. Psychology in the schools, 86 (11).
Dedousis-Wallace, A., & Shute, R.H. (2019). Indirect bullying:
Predictors of teacher intervention, and outcome of a pilot
educational presentation about impact on adolescent mental
health. Australian Journal of Educational & Developmental
Psychology, 9, 2–17.
Dockery, Kathleen A (2016). The effects of sex, and school entrance
age on the achievement and self-esteem of 5 to 7 years.
Dissertation Abstract International, Vol.87,No.8,833
Evans, C., Fraser, M., & Cotter, K. (2014). The effectiveness of schoolbased bullying prevention programs: A systematic review.
Aggression and Violent Behavior, 19 (5), pp. 532-544.
Fink, E.; Deighton, J.; Humphrey, N.; Wolpert, M.) 2015). Assessing
the bullying and victimisation experiences of children with
special educational needs in mainstream schools: Development
1083
2222 ديسمت
-2 ج،)4(2 ، مجلة بحوث ودراسات الطفولة
ر

ر
بن سويف
 جامعة ي-كلية التبية للطفولة المبكرة

and validation of the Bullying Behaviour and Experience Scale.
Res. Dev. Disabil., 36, 611–619
Herbert.W. Craven, (2019). Self concepts of young children 5 to 8
years old of age :Measurement and multidimensional structure,
journal of education psychology .p 317 .
Hillsberg, C.& Spak, H. (2016). Investigating the comparability of a
self-report measure of childhood bullying across countries,
Canadian journal of school psychology, 24 (1).
Konishi, h (2019). Investigating the comparability of a selfreport
measure of childhood bullying across countries, Canadian
journal of school psychology, 24 (1).
Levine, M. (2014). Education Care: A System for Understanding and
Helping Children with Learning Problems, Educators Publishing
Service, Cambridge.
Litzy, E, (2015). An analysis of bullying behaviors at E.B. Stanley
middle school in Abingdon, virina, published doctoral
dissertation, east tennesse state university, 32(1).
Michael, Goossens )2018). Teachers' Perceptions of Bullies and
Bullying Behavior. OISE University of Toronto, 1-38
Olweus, D (1999). Bullying at school. Oxford, UK: Blackwell
publishing company
1084
2222 ديسمت
-2 ج،)4(2 ، مجلة بحوث ودراسات الطفولة
ر

ر
بن سويف
 جامعة ي-كلية التبية للطفولة المبكرة

Orgiles, M, Blair T. Johnson, Tania B. Huedo-Medina, José P. Espada
(2012). Self-concept and social anxiety as predictor variable of
academic performance of Spanish adolescents with divorced
parents.

Electronic

journal

of

research

in

educational

psychology,10(1), no.20, 58.
Rogers, Carl (1976). A Theory of Therapy personality and in the
personal Relation ships as Developed in the Client centered
Frame work. New York, mc Grow Hill.
Shaw, A, Craven, N (2017). The Development of counseling program
priorities, progress and professionalism, The personal and
Guidance Journal.vol.55,No6.
Sibili, V, Creen (2015). Effect of Group counseling on self

concept

and Academic Achievement of Black, college freshment at
Texas southern University D.A.I, vol. 49, no 9.

1085
2222 ديسمت
-2 ج،)4(2 ، مجلة بحوث ودراسات الطفولة
ر

ر
بن سويف
 جامعة ي-كلية التبية للطفولة المبكرة

The Effectiveness of Early Intervention using
Cognitive-Behavioral Counseling In improving SelfConcept and its Effect on Reducing Bullying Behavior of
Kindergarten Children

Prepare:
Sohair Ibraheem Abd Mihoub
Assistant Professor of Psychology at the College of Early
Childhood Education - Fayoum University

1086
2222 ديسمت
-2 ج،)4(2 ، مجلة بحوث ودراسات الطفولة
ر

