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 :ثحبلا صخلم

فاعكية اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفه  اختبار كبحث اكحاكن إكنا مجؼ
 نقد، ػ االشفاؿ بسخحكة اكخكضةدكاء والستقؾ اوسك ضنخف اكحات لفمـػ فن تحدضغ اكدكػكه

( 04لكػلة لغ )عهلة  عكن بحثاكحضث ُشبق  اكتثرهبهشبم  اكللمث حثةاكبا لتاستخد
( لغ االشفاؿ اكسدتقػيضغ 04(،كضابصة)04شفل/شفكة تع تقديسمغ إكن لجسػعتضغ تجخيبية)

بإعجاد أدكات اكبحث اكته شسكت لؿياس  اكخكضة، كعكيم فقج قالت اكباحثة بسخحكة
االستقػاء،كلؿياس لفمػـ اكحات باالضافة إكن اكبخلالث االرشادػ اكسعج كمحا اكغخض كقج 
تػصكت لتائث اكبحث إكن كثػد فخكؽ داكة إحرائيًا بضغ لتػسط درثات أفخاد اكسجسػعة 

االستقػاء،كلؿياس لفمػـ اكحات كراكث  اكتجخيبية فه اكؿياس اكقبكه كاكبعجؼ عكه لؿياس
بعج تصبضق اكبخلالث،كسا أشارت اكشتائث إكن عجـ كثػد فخكؽ داكة  اكسجسػعة اكتجخيبية

إحرائيًا بضغ لتػسط درثات أفخاد اكسجسػعة اكتجخيبية فه اكؿياسضغ اكبعجؼ،كاكتتبعه عكه 
 لؿياس االستقػاء،كلؿياس لفمـػ اكحات كراكح اكبخلالث االرشادػ.

 

االستقػاء، لفمػـ  -اكدكػكناالرشاد اكسعخفن  -اكتجخل اكسبكخ الكلمات املفتاحية:

 شفل اكخكضة -اكحات
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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 
اكسخاحل اكته يسخبما اكفخد ،كحا أصبح تػثيم االلتبام تُعج لخحكة اكصفػكة اكسبكخة لغ أمع     

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 

التما تخفًا تخبػيًا، إلسا أصبح مشاؾ حاثة لكحة كع يعج االمتساـ بسخحكة اكصفػكة كلذك بعج،إذ
كلاسة كجراسة محم اكسذكالت كسداعجة مؤالء االشفاؿ عكن اكتكيف اكشفده كاالثتساعه 

( إكن تفاقع 0429،004اكدكيع، كتذضخ اكجراسات اكحجهثة فن اكقصاع اكتخبػؼ.)اكذالش،
سا لذككة االستقػاء بضغ اكسذكالت اكستعكقة باالشفاؿ فن لخحكة لاقبل اكسجرسة كال سي

ة طبراكاثعؿ لسا  االشفاؿ.فقج كػحع فن اكدشػات األخضخم ارتفاع لعجالتم بضغ االشفاؿ،
 )The Epidemic of Violence ؽ عكيم كباء اكعشف كطكلفسه  تشب اهكهة ككرأللا

Bukhari, M., & Authar, N. 2017, 112).   حضث ُيعج االستقػاء ضامخة لػثمة لغ
خ فه لثل عسخم أك أصغخ لشم قكياًل كفه محم اكحاكة يربح تأتضخم عكن األشفاؿ شفل إكن آخ

اكزحايا كاكسدتقػيضغ ذا أتخ باكغ ، حضث هػاثم اكزحايا أشكاؿ لختكفة لغ اكسذكالت لشما: 
االلعداؿ االثتساعه ،اكخفس ،عجـ اكقبػؿ ،اكسزايقة كاكذعػربعجـ األمسية ، لع إحتساكية أف 

االستقػاء لغ االشفاؿ إكن لدتقػيضغ ؼيسا بعج، كألا اكسدتقػيغ  هتحػؿ بعس ضحايا 
ؼيصػركف ألساشًا لختكفة لغ اكدكػؾ االثتساعه اكدكبن االكثخ خصػرة ،كقج كػحع أف االشفاؿ 
اكسدتقػيضغ كجهمع تذػم فن لفمػـ اكحات ،كأف ترػرمع كتقجهخمع كحكاتمع يذػبم اكشقز كعجـ 

عجـ كضػح لفمػـ اكحات  فن ألما  تشسػ لع االشفاؿ فه سغ كتكسغ خصػرة  اكتقجهخ اككافن ،
لبكخة كقج تدتسخ لعمع حتن اكسخاحل اكالحقة حضث تؤتخعكن تفاعالتمع اكسدتقبكية ، كتجعكمع 
يعالػف لغ لطامخ االضصخاب االلفعاكه كاكدكػكه فه اكسخاحل اكالحقة، لساهجفع اكصفل ألف 

ع ضحية الستقػاء آخخيغ ، كسا قج هتعكع اكصفل يسارس االستقػاء عكن أقخالم ، أك قج يق
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اكزحية أف يسارس سكػؾ االستقػاء فه لػاقف الحقة ؼيكػف لدتقػيا حضشًا كضحية فه أحياف 
أخخػ، حضث هكعب عجـ كضػح لفمػـ اكحات دكرُا اساسيًا فن تقبل سكػؾ االستقػاء أك اكؿياـ 

كفج أشار كًل ػؾ االستقػاء،بم الف لفمػـ اكصفل عغ ذاتم هؤتخعكن رد فعكم عكن سك
إكن أف اإلحراءات اكرادرة  .Hillsberg, C.& Spak, H. (2016) لغ)مضكدبضخج كسباؾ(

(لغ االشفاؿ دكف سغ 20444444باكػاليات اكستحجة األلخيكية  تؤكج أف لا يقخب لغ )
 اكبكػغ همخبػف لغ اكسؤسدات اكتعكيسية خذيًة 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، 
كفقجاف اكذعػرباأللغ اكشفدن كتجله لفمػـ اكحات،كلطًخا كالتار اكدكبية اكستخلبة عكن سكػؾ 

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

ـػ اكحات كجهمع كاكحج لغ سكػؾ االستقػاء كذكظ لغ خالؿ اكتخكضدعكن ألساط عكن تحدضغ لفم
 اكسعخفة كاكدكػؾ كتحكضل عسكيات اكتفكضخ اكخاشئة كتعجهكما بألساط أخخػ أكثخ عقاللية.
كاكججهخ باكحكخأف مشاؾ اكعجهج لغ اكبحػث كاكجراسات اكته تشاككت اكبخالث االرشادية اكقائسة 

لغ كػؾ فه اكحج لغ سكػؾ االستقػاء كاكته أتبتت فاعكضتما، كجراسة كًل عكن فشيات تعجهل اكد
  Litzy, E,.  (2015) cory, G,.  (2016) كػرؼ  كضتدؼ ، ك

 مشكلة البحث
ثاءت فكخة اكبحث اكحاكن لغ خالؿ لاكسدتم اكباحثة أتشاء لتابعتما كصاكبات اكككية باكتجريب      

اكسعكسات كااللمات بتكظ اكخكضات  لغ التذار سكػؾ االستقػاء شكػؼ  اكسضجالن فن اكخكضات لغ
االشفاؿ سػاء اكسدتقػيغ كلاهتعخضػف كم لغ لبح مؤالء اكته يعاله لشما  اكسعالاة بضغ االشفاؿ ،كُكع
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ككػـ لغ اكسحيصضغ ،أكاكزحايا، كتطمخ محم اكسعالاة فن صػًر عجة لشما تجله لفمػـ اكحات ، 
 اؿ اكسدتقػيغ.اكشبح،كاكقكق كجػ االشف

محا اكدياؽ  إكن أف لتائث اكعجهج لغ  اكبحػث كاكجراسات اكتن تست فناالشارة  كسا تججر     
اكجت عكن أمسية  ( .Byers, D. , Caltabiano, N( 2011كجراسة كًل لغ  باهخز، كاكتابيالػ )

اكدكػكن فن اكحج لغ  اكبخالث اكتجريبية كاالرشادية كال سيسا تكظ اكته تعتسج عكن االرشاد اكسعخفن
حضث يُعج سكػؾ االستقػاء لغ اكسذكالت اكتن أصبحت فن تداهج سكػؾ االستقػاء فن لخحكة اكصفػكة.

لدتسخالسباب لتعجدة ،كغاكبًا لايقتخف سكػؾ االستقػاء كجػ االشفاؿ ببعس اكسذكالت االخخػ ،كمحا 
أف اكسدتقػيضغ كجهمع قرػرفن  (0427أبػ زيتػف،خكف،لا أشارت إكيم لتائث اكجراسة اكتن قاـ بما)

لفمػـ اكحات، كبعس االضصخابات اكشفدية كاكقكق، كعكن اكشحػ اكحؼ ضمخ فه اكجراسة اكتحكضكية 
. كاكتن   (Kresten,S&smith,P,2018)اكسدتعخضة اكته قاـ بما كًل لغ كخيدتغ ، سسضث  

ػظ فن اكتػاصل ،كبعس أشارت إكن أف االستقػاء يقتخف بتجله لفمػـ اكحات، كاكقرػر اكسكح
 & ,.Cohn, A .(كًل لغ االلذصة االثتساعية االخخم. كسا تػصكت لتائث اكجراسة اكته قاـ بما

Canter, A,2017 إكن أف مشاؾ عالقة ارتباشية ساكبة بضغ سكػؾ االستقػاء، ككًل لغ عجـ كضػح )
اكسدتقػيضغ كاكزحايا كبضئة لفمػـ اكحات،كاضصخاب اكقكق، كلطخًا الف االستقػاء هؤتخ سكبًا فه 

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، 

( محا كقج  (Byers, D, 2011,321 سةلثل درا لفمـػ اكحات كجػ االشفاؿ اكسدتقػيضغ بمجؼ تعجهل
%( لغ األشفاؿ اكحهغ يسارسػف االستقػاء كجهمع 20:  24( إكه لدبة لغ ) Fink, E,2015أشار )

قرػر فن لفمػـ اكحات كبعس االضصخابات اكدكػكية االخخػ اكتن تتصكب اكتجخل اكسبكخ، كإال فسغ 
اكدكػكيات ، كقج يسثكػف تمجهجًا ككسحيصضغ  اكسحتسل أف يربح مؤالء األشفاؿ ُعخضة  كتفاقع لثل محم
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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:

 بعس تػصيات عكن كبشاء تبضغ لغ خالؿ اكقخاءات كاألدبيات اكشطخية )اكشفدية كاكتخبػية(  -
أمسية إعجاد بخالث لفدية كتخبػية كالشفاؿ  .(Konishi, H,2019) كلشما دراسة اكجراسات

اكحات كاكحج لغ سكػؾ االستقػاء كجىمع لطخًا ألف سكػؾ  لفمـػ كسداعجتمع عكن تحدضغ
اكحكػر لشمع االستقػاءيعتبخ لغ أكثخاكسذكالت اكدكػكية اكته يعاله لشما األشفاؿ برفة عالػة ،ك 

 برفة خاصة .
لطخًا كٌع ُيذككم سكػؾ االستقػاء لغ خصػرة عكن اكبشاء اكشفدن كاالثتساعه كالشفاؿ سػاء  -

هختبط سكػؾ االستقػاء ببعس اكسؤشخات اكدكبية لشما عجـ اكقجرة اكسدتقػيغ أك اكزحايا ،حضث 
إكن تجله لفمػـ اكحات، كضعف اكقجرة عكن اكتعاشف كجػ اكسدتقػيضغ، باالضافة  عكن ضبط

(عكن .(Evans, C,et al,2014كجػ مؤالء االشفاؿ حضث أكجت لتائث بعس اكجراسات اكحات
كثػد عالقة بضغ تجلن لفمـػ اكحات كاهتار اكشفدية اكستختبة عكيم لغ ثمة، كبضغ سكػؾ االستقػاء 

محم أخخػ، كأف مشاؾ حاثة لاسة الستخجاـ بخالث تجريبية فه اكخكضات كسػاثمة  لغ ثمة
 كفن ضػء لا سبق تع بكػرة لذككة اكبحث اكحاكه فه اإلثابة عكن اكتداؤؿ اكتاكه: اكسذككة،

 ضنخف اكحات لفمـػ فاعكية اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفه اكدكػكه فن تحدضغ لجػ لا
اكتداؤالت . ك هشبثق عغ محا اكتداؤؿ، اكخكضة بسخحكة االشفاؿ لغ عضشة ػدك  اءوالستقا ؾوسك

 اكفخعية اكتاكية:

لغ اكجشدضغ )ذكػر/ ة اكتثرهبهة ػراد اكلثلنعػفرنق بهل لتنسط درثات أفإكن أػ لجػ تػثج : 2
 ككبخلالث عكن لؿياس لفمػـ اكحات كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ  اكبعدن(-)اكقبكه فه اكؿياس  إلاث( 

 االرشادػ؟
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لغ  نعتهل اكتثرهبهة ناكضابطةػاكلثلفرنق بهل لتنسط درثات أفراد إكن أػ لجػ تػثج  :0
 فه اكؿياس اكبعجؼ عكن لؿياس لفمػـ اكحات كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ  اكجشدضغ )ذكػر/ إلاث( 

 ؟ اإلرشادن ككبخلالث

لتػسصه درثات اكسجسػعة اكتجخيبية لغ اكجشدضغ )ذكػر/ إلاث(  بضغفرنق :  إكن أػ لجػ تػثج 3
 كن لؿياس لفمـػ اكحات كجػ اشفاؿ اكخكضة ؟كاكؿياس اكتتبعه ع فه اكؿياس اكبعجؼ

لغ اكجشدضغ )ذكػر/ ة اكتثرهبهة ػراد اكلثلنعػفرنق بهل لتنسط درثات أف: إكن أػ لجػ تػثج 0
 ككبخلالث عكن لؿياس االستقػاء كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ  اكبعدن(-)اكقبكه فه اكؿياس  إلاث( 

 االرشادػ؟

لغ  نعتهل اكتثرهبهة ناكضابطةػدرثات أفراد اكلثلفرنق بهل لتنسط إكن أػ لجػ تػثج  :0
 فه اكؿياس اكبعجؼ عكن لؿياس االستقػاء كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ  اكجشدضغ )ذكػر/ إلاث( 

 ؟اإلرشادن  ككبخلالث

لتػسصه درثات اكسجسػعة اكتجخيبية لغ اكجشدضغ )ذكػر/ إلاث(  بضغفرنق :  إكن أػ لجػ تػثج 6
 اكتتبعه عكن لؿياس االستقػاء كجػ اشفاؿ اكخكضة ؟ كاكؿياس فه اكؿياس اكبعجؼ

 أهداف البحث

     : فن ضػء لذككة اكبحث ،كتداؤالتم،كلخثعضتم اكشطخية فإلم يدعن إكن تحقضق االمجاؼ اكتاكية     
 كأتخم,اكحات لفمـػ : اختبارفاعكية اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفه اكدكػكه فن تحدضغ2

 .اكخكضة بسخحكة االشفاؿ ػدك  اءوالستقا ؾوسك ضخففن

 لفمـػ :  تعخؼ لجػ إستسخارية أتخ اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفه اكدكػكه فن تحدضغ0
 كأتشاء اكبخلالث تصبضق لغ االلتماء ،بعج اكبحث عضشة ػدك اءوالستقا ؾوسك ضخفأتخم فن ن اكحات
 .اكستابعة فتخة
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 أهمية البحث:

 اكبحث بذقضما اكشطخؼ،كاكتصبيقه لغ خالؿ عجة لقػلات عكن اكشحػ اكتاكن :تتزح أمسية محا 

 : االهسية الشظرية.1

فه اكشجرة باكسكتبة اكعخبية إكه محا اكشػع لغ  –بحدب عكع اكباحثة  –أ: تتزح امسية محا اكبحث
كه إضافة اكبحػث كاكجراسات ذات اكػثمة اكػقائية كاالرشادية، كباكتاكه يسكغ اعتبار اكبحث اكحا

ثجهجة ،كيُعج لغ اكسحاكالت اكعكسية اإلثخائية اكته كما اكدبق فه محا اكسجاؿ،كاكته سعت إكن 
أتخم فن ن اكحات لفمـػ اختبارفاعكية اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفه اكدكػكه فن تحدضغ

 .اكخكضة بسخحكة االشفاؿ ػدك  اءوالستقا ؾوسك ضخف

اكحاكه لغ خالؿ لا هػفخم لغ  إشار لطخؼ هتعكق باكتجخل اكسبكخ كدكرة فن ب: تبخز أمسية اكبحث 
اكسدتقػيضغ لغ خالؿ تفعضل اكبخالث  تحدضغ لفمػـ اكحات كأتخم فن اكحج لغ سكػؾ االستقػاء كجػ

 اكتجريبية فه اكتعالل لع سكػؾ االستقػاء كجػ االشفاؿ.

ة اكته ُيصبق عكضما أال كمن األشفاؿ اكحهغ أمسضتم لغ أمسية اكذخيحة اكعسخيمحا اكبحث ج: يدتسج 
كجهمع تذػم فن لفمػـ اكحات كيعجكا لغ اكسدتقػيضغ فه لخحكة اكصفػكة اكسبكخة كلا هتختب عكن سكػؾ 
االستقػاء لغ أتاًر لفدية عكن األشفاؿ سػاء اكزحايا أك اكسدتقػيغ كاكته تسثل تمجهجا كاضحا كبشائمع 

 اكشفده كاالثتساعه .  

 سية التظبيقية.: االه2

أ: االسماـ فه ترسيع بعس األدكات اكتصبيؿية ألشفاؿ اكخكضة  كاكستعكقة بسذككة اكبحث ،)لؿياس 
اكبخلالث االرشادػ( كتحدضغ لفمػـ اكحات كأتخم فن اكحج لغ  -لؿياس لفمػـ اكحات -سكػؾ االستقػاء

 سكػؾ االستقػاء كجػ االشفاؿ اكسدتقػيضغ لسا يفضج اكبحث اكعكسه فه محا اكسجاؿ . 
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تتخكم محم  :اكتداهج اكسكحػظ فن سكػؾ االستقػاء كاكدكػكات اكعجكالية االخخؼ فه اكخكضات ، كلاب
اكبحث  اكحاكن إكن اختبار فاعكية  اكدكػكيات لغ اتاًر سكبية عكن اكفخد كاكسجتسع، ككمحا يدعن

 اكسدتقػيغ.االستقػا كجػ االشفاؿ  اكتجخل اكسبكخ فن تحدضغ لفمـػ اكجات كأتخم فن اكحج لغ سكػؾ 

مسية كاكحػ تجدج فه اكسجاؿ اكحؼ تشاككم ، كاكحؼ تحجد أليعج لػضػع اكبحث عكن درثة لغ ا ج:
بجكرم فه لتغضخاتم األساسية كمه اكتجخل اكسبكخ كتحدضغ لفمػـ اكحات،كاكحج لغ سكػؾ االستقػاء كجؼ 

كدكػكه ، ككحكظ أتت أشفاؿ اكخكضة باستخجاـ أحج أشكاؿ االرشاد اكشفده كمػ االرشاد اكسعخفه ا
( سشػات كاكته تعج لغ أكثخ اكسخاحل 6-0أمسية اكبحث لغ كػلم قاـ عكه عضشة لغ اكفئة اكعسخية )

 اكشسائية تأتضخًا فه تصػر كلسػ شخرية اكفخد ؼيسا بعج.

 لفمـػ اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفه اكدكػكه فن تحدضغ د: تعخؼ لجػ إستسخارية أتخ
اكبحث لغ االشفاؿ بسخحكة اكخكضة ،بعج االلتماء لغ  عضشة ػدك اءوالستقا ؾوسك ضنخف اكحات

 تصبضق اكبخلالث كأتشاء فتخة اكستابعة.

  حثالبحدود 

 :هكه بلا كهكحاا بحثكا لتائث متعله لكالهةإ ددتتح

فن ( لفخدة لغ االشفاؿ اكحهغ كجهمع قرػر 04أ: حجكد بذخية : اقترخمحا اكبحث عكن عضشة قػالما )
( 6-0لفمػـ اكحات كلغ اكسدتقػيضغ باكخكضات اكسعشية باكجراسة،كاكحهغ تتخاكح أعسارمع لا بضغ)

 كات.لػس

 . 0404/ 34/20/إكن  2/24تع إثخاء اكبحث  فن اكفتخة اكدلشية لغ )للهة: ب: حجكد ز

عكن رغبة  ج: حجكد لكالية: تع تصبضق اكبخلالث فن إحجػ اكخكضات اكتجخيبية بسحافطة اكفضـػ كلدكالً 
 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 لفمـػ اكحات ،كلؿياس       
سكػؾ االستقػاء الشفاؿ اكخكضة باالضافة إكن االستخاتيجيات كاكفشيات اكتن تزسشما اكبخلالث 

اكقائع عكن االرشاد اكسعخفن اكدكػكن كتحدضغ لفمػـ اكحات كاكحج لغ سكػؾ االستقػاء كجػ االرشادػ 
 اشفاؿ لاقبل اكسجرسة.

 ث االجرائيةمصطلحات البح

اإلشارة إكه تعخيفاتما اكشطخية ، كاإلثخائية ، كذكظ عكه  ثاء باكبحث عجة لرصكحات تججر     
 :اكشحػ اكتاكه

 Early intervention program برىاهج التدخل السبكر: أواًل:

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 

مع لسارسة سكػؾ االستقػاء عكن االقخاف تقجيسما فه سغ لبكخة كسجسػعة لغ األشفاؿ اكحهغ كػحع عكض
)عضشة  اكبحث(، كذكظ لغ خالؿ عجد لعضغ لغ اكجكدات اكته تمجؼ إكن تحدضغ لفمػـ اكحات،كاكحج 

 لغ سكػؾ االستقػاء كجػ مؤالء األشفاؿ. 

همجؼ إكن تفعضل عسكضته اكػقاية  –بألم  بخلالث  إرشادؼ  وتعرف الباحثة التدخل السبكر إجرائيًا:
 كاالرشاد لعًا كسداعجة االشفاؿ عضشة اكبحث عكن تحدضغ لفمػـ اكحات كاكحج لغ سكػؾ االستقػاء.
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  :Concept of self  الذات هفههمثاىيًا: 

 لعخفه تكػيغ ،كمػ ذاتم عغ اكذخز فكخة أك اكحات صػرة ( بألم0422،202يعخفم )األشػؿ،     
 لفدًيا تعخيفاً  ق كيعتبخ اكفخد باكحات،هبكػرم اكخاصة كاكتعسيسات اكذعػرية ككسجركات كلتعكع لشطع
 .حياتم فه األمسية ذؼ لغ األشخاص هتكقاما اكته باألحكاـ كبضًخا تأتضًخا كيتأتخ كحاتم،

يسم كما سػاء كاف عغ لفدم،كتقض فكخة اكفخد بألم ,Macoby,w) 0428فن حضغ يعخفم لاكػبن)     
أػ ألم يعبخ عغ كيؽية إدراؾ اكصفػل كشفدم ، كمحم اإلدراكات هتع تذكضكما لغ تقضيسًا إيجابيا أك سكبيًا،

خالؿ خبختم فه اكبضئة ، كاكته تتأتخ عكن كثم اكخرػػص بتجعيسػات اكبضئة كاهخخيػغ اكسمسضغ فه 
 حياتم .

االشفاؿ عكن لؿياس لفمػـ  اكجرثة اكته يحرل عكضما بألم :إجرائيا الذات هفههم الباحثة وتعرف
 ذاتم عغ لػثب لفمـػ كجيم اكحؼ ،فاكصفل كحكاتمع ترػرمع اكحات اكسدتخجـ فه محا اكبحث لتيجة

 بعجـ يذعخ فإلم ذاتم عغ ساكب لفمـػ كجيم اكحؼ ألا اكصفل ، كحاتمأمسية كأف لفدم عغ باكخضا يذعخ
 .كما ؾيسة ال بألم كيذعخ ، لغ شالما كيقكل ، لفدم عغ اكخضا

 : Bullying ثالثًا:  االستقهاء 

عكن ألم اضصخاب غضخ  (Long,F,2017,412) تعجدت تعخيفات االستقػاء فقج عخفم كػلث      
اثتساعه فه سكػؾ اكفخد هشتذخ فه عالقاتم لع االخخيغ كعادة لايطمخ فن اكبضئة اكسجرسية اكثخ لشم 

 فه اكسشدؿ.
بألم سكػؾ يقػـ بم اكسدتقػؼ  تجام شخز لا أضعف  La razin,K,2018 ) الرزيغ )كعخفم       
 كاقل شعػًر باأللغ ،كاقل شعبية لشم لغ خالؿ رفس اكذخز  كابعادم عغ اكسحيصضغ. لشم،

بألم لحاككة ككديصخة عكن االخخيغ كاكذعػر باكقػة (Gilbert,L,2018) فن حضغ عخفم ثكبخت  
 اكعجكاف اكحؼ  يقـػ بم شخز لخاراً كتكخارا . عكضمع كمػ شكل لغ اشكاؿ
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ؿ اكتعخيفات  اكدابقة كالستقػاء تخػ اكباحثة ألم سكػؾ لقرػد إلكحاؽ االذػ باالخخ، لغ خال     
كيرجر لغ شخؼ قػؼ لديصخ تجام شخؼ ضعيف ، اليدتصيع أف هخد االعتجاء عغ لفدم ، كالُهبكغ 

 بب االستقػاء عكن اكزحية .عغ حادتة االستقػاء كسغ حػكم ، كمحا مػ س

قػؼ ضج شفل أقل قػة لغ  كتعخؼ اكباحثة سكػؾ االستقػاء بألم: سكػؾ سكبه يرجر لغ شفل     
 آف ألخخ بقرج اإلساءة، أك اإلهحاء، أك اكسزايقة ، كتذسل أشكاؿ االستقػاءلاهكن :

، كاكقخص، كاكعس، كاكخشق أ:االستقػاء اكجدجؼ. لثل اكزخب كاكخكل باكقجـ، كاكككع بؿبزة اكضج
 كتخكيث اإلشاعات كاألكاذهب. كاالستقػاء فه اكعالقة اكذخرية: لثل اإلقراء، كاإلبعاد، كاكرج ،

 .  لدضئم ب:االستقػاء اككفطه. كيذسل اكتمجهج، كاإلغاضة، كاكتدسية بأسساء

سكػؾ االشفاؿ عكن لؿياس  بألم :اكجرثة اكته يحرل عكضما وتعرف الباحثة االستقهاء إجرائياً 
 االستقػاء اكسدتخجـ فه محا اكبحث.

  ( Kindergarten Child )رابعًا: طفل الروضة 

( شمخًا ، 60( سشػات بستػسط عسخؼ قجرم )6-0"مػشفل فه عسخ زلشه هتخاكح ؼيسا بضغ )     
( كيكتحق بإحجؼ لؤسدات رياض األشفاؿ ككعادهضغ ،ككػحع عكيم ألم 3-2كالحخاؼ لعيارؼ قجرم )

سكػؾ االستقػاء عكن االقخاف ، كتتػفخ ؼيم اكذخكط اإلثخائية اكالزلة كاكسحجدة كيكػف ضسغ يسارس 
 أفخاد عضشة اكبحث اكحاكن ".

 :  ( Cognitive Behavioral Counseling )خاهدًا:االرشاد السعرفي الدمهكي 

صخب مػ شكل لغ اشكاؿ االرشاد اكشفدن اكحػ يحاكؿ ؼيم اكسخشج تعجهل اكدكػؾ اكسز     
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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م عكه اكتكيف إدراكات اكصفل اكسذػمة كتحقضق تغضخات لعخؼية كالفاعكية كسكػكية سػية كجيم تداعج
 اكدكيع .

بألم"بخلالث لخصط كلشطع عكن أسذ  وتعرف الباحثة برىاهج االرشاد السعرفي الدمهكي إجرائياً     
عكسيم بمجؼ تحقضق تغضضخات إيجابية  فن سكػؾ االشفاؿ عضشة اكبحث ، كذكظ اعتسادًا عكه فشيات 

 االرشاد اكسعخفه اكدكػكه ، ككاف لغ أبخزتكظ اكفشيات لاهكن :

:  ( Self Dialigue Cognitive Restructing )اكحجهث اكحاته كإعادة اكبشية اكسعخؼية  -2
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 

 . (Allodi, M , 2012,321)تعكع االستجابات اكسخغػبة" 

: كمه فشية هتع عغ شخيقما تجريب اكصفل أك  ( Cognitive Modeling )اكشسحثة اكسعخؼية  -0
اكسذاركضغ عكه تحػيل اكسعكػلات اكته يحرل عكضما لغ اكشساذج إكه تخيالت لعخؼية إدراكية 

اتية ، كمشا يفكخ اكشسػذج برػت عاؿ عشج ضسشية كإكه استجابات مه فه األساس تعكيسات ذ
أدائم ككدكػؾ اكسشسحج ، كيذسل ذكظ إضمار سكػؾ اكتسكغ ، ككحكظ سكػكيات اكتعالل لثل 
لػاثمة اكذكػؾ اكحاتية كاإلحباشات كاكتعالل لعما كااللتماء إكه عبارات اكتعديد اكحاته عقب 

 ( ..(Levine,L,2014,520اكشجاح 

:مه فشية تدعن إكن  ( problem Solvong training )ت اكتجريب عكه حل اكسذكال -3
تجريب اكسدتخشجهغ عكه اكسالحطة اكجؾيقة كألشياء كاكسػاقف ككيؽية اكبحث عغ اكسعكػلات ، 

 كشخح األسئكة كاقتخاح اكحكػؿ حػكما ، كاختيار أفزكما .
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كسدتخشج عكه : مػ فشية لعخؼية سكػكية تدعن إكن تجريب ا ( Self Control )اكتحكع اكحاته  -0
 شخؽ لػاثمة اكزغػط كتذسل تالث لخاحل ، كمه :

لخحكة اكتعكيع : كيتع فضما اكتجريب عكه كضع اكسذككة فن حجسما اكسشاسب دكف تمػيل  - أ
 ككحكظ اكتخكز لغ األفكار كاكدكػكيات اكدكبية بشاًء عغ اقتشاع ذاته .

اكسباشخة ككحرػؿ عكه اكسعكػلات لخحكة اكتكخار: هتع فضما اكتجريب عكه إتباع اإلثخاءات  - ب
اكسشاسبة حػؿ اكسذككة تسمضجًا  ككتخكز لشما ، كاكتجريب عكه االستخخاء ، كسا هتع 
اكتجريب عكه شخؽ اكسػاثمة اكسعخؼية كسداعجة اكصفل كيربح كاعيًا باكعبارات اكدكبية 

 اكقامخة ككحات كاستخجالما كإشارات سكبية يجب لػاثمتما .

ن اكتصبضق : كمشا هتسكغ اكصفل لغ استخجاـ لمارات اكسػاثمة كتذتسل لخحكة اكتجريب عك - ت
عكن: لقل اكدكػؾ إكه لػاقف لذابمة ،اكتجرب عكه شخح اكسذككة،اكسشاقذة ،اكشسحثة ، 

 .تقجيع تعكيسات ككحات ككحكظ تعديدما 

: كمػ فشية تمجؼ إكن تجعيع اكدكػؾ االيجابه ككصفل لغ  ( Rienforcement )اكتعديد  -0
 ؿ تجريبم عكه تعديد كلكافأة ذاتم لغ خالؿ قجرتم عكه لػاثمة االضصخاب .خال

: مه فشية هتع فضما تككيف اكصفل بسماـ  ssignment(A(األلذصة / اكػاثبات اكسشدكية  -6
كألذصة تتعكق أمجافما بكل ثكدة لغ اكجكدات اكتن شارؾ فضما لسا يداعجم عكه اكفمع كاكػعه 

باكحكػؿ اكسشاسبة ، كذكظ بتجريبم عكه تحجهج تكظ اكحكػؿ األعسق باكسذككة كاالقتشاع 
كاختيارألدبما ، كلغ تع تصبيقما فه حياتم اكذخرية ، كفه حاكة تعحر فمع األشفاؿ ككشذاط 

 اكسشدكه تقجـ اكباحثة لسػذثًا كم .
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  متغريات البحث 

اكسبكخ بػاسصة االرشاد تزسغ اكبحث اكحاكن اكستغضخات اكسدتقكة كاكستسثكة فن:بخلالث اكتجخل 
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:

 Self – Conceptهفههم الذات:  

فه لظرهات اكتن كالت كلا زاكت تحتل أمسية خاصة ر لفمنل اكذات لل اكلفامهل هعتب     
فمػ لغ اكعػالل اكسػثمة ككدكػؾ اكصحة اكلفسهة  كألفراد.، كسا كما لغ تأتضخًا كاضح عكن اكشخصهة

فه ضػء اكترػرات اكته يكػلمػا اكفخد عغ لفدػم، كلغ مشا كاف اإلمتساـ بجراسة لفمػـػ اكحات كفتػخة 
اكدلغ كيعػػد كيبخز لغ ثجهج فه اكقخف اكحادؼ كاكعذخيغ، ككُضجرس بذكل أكضح كبسػضعية أكبخ لغ 

لغ اكدابق حضث يعج لفمـػ اكحات لغ األبعاد اكمالة فه دراسة اكذخرية كعالاًل لمسًا لغ اكعػالل 
 لتيجة اكحات لفمـػ اكته تسارس تأتضخًا كبضخًا عكن اكدكػؾ كعكن اكرحة اكشفدية كألفخاد، حضث هتكػف 

 بما يسخ اكته كاكخبخات ، فضما يعير اكته بضئتم لع اكصفل تفاعل شخيق عغ كذكظ كاكتعكع اكشزث
 اكسعاهضخ كلع اكحات لفمـػ لع تتالءـ اكته اكخبخة،فاكخبخات بتكظ لفدم عغ اكذخز لفمـػ كيتأتخ

اكحاكة   لع تتػافق ال اكته صحيح فاكخبخات كاكعكذ اكشسػ اكشفده اكدػؼ، إكن تؤدؼ االثتساعية
كاكقكق اكحػ هؤدػ  اكتػتخ لغ لػع يخكق لسا سكبيا لػقًفا لشما كيتخح كحاتم تمجهًجا اكفخد اكشفدية يعتبخما

 .بجكرة إكن لذػء سكػكيات داكة عكن سػء اكتػافق كاالستقػاء
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 تعريف هفههم الذات : 

فمحم اكككسة  . عضشم كثػمخمكذات اكذهء لفذ اكذهء  ذات اكذهء حؿيقتػم كخاصضتػم، :اكحات كغة
كغػيػًا لخادفة كككسػة اكشفذ كاكذهء، كيعتبخ اكحات أعػع لغ اكذػخز ألف اكػحات تصكق عكن اكجدػع 

 ( 23: 0448 ,ابغ لشطػر   (كغضخم كاكذخػز ال يصكػق إال عكن اكجدع فقػط.

يا كعقكيا كإثتساعيًا فه تعخفم اكسذيخه "بألم اكسعشن اكسجخد إلدراكشا اللفدشا ثدس  :ااكحات اصصالحً 
 (0424،020ضػء عالقتشا باهخخيغ. )قحصاف،

 خكف هقف ؼذكا مكلعاكا ضحكا رغه دراكهإلا مهظكتلا أك فوكلكا كككُيعخؼ لفمػـ اكحات بألم ذ     
 اتذكا ـولفم بهكع اذبمك ككسذاعخ اكسػثم ككدكػؾ ةركلباشا كخكفهةا بلتابة يكػف  ؼذككا اكفكخ  ةدحك

(لفمػـ اكحات 0449،020،زمراليعخؼ ) حضغ فن اكسختكفة اكسػاقف فه درككف فعةادكا ةوكقا دكر
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 

أف لفمػـ اكحات  عبارة عغ :  Smith Cooperبػؿ كاكشجاح .بضشسا هخؼ  كػبخ سسضث كاكحخية كاكق
، كمه تذسل خد عشجلا هػاثم اكعاكع اكسحيط بملجسػعة االتجامات كاكسعتقجات اكته يدتجعضما اكف

(   (Herbert,W,Craven,L2019 لعتقجات تػقع اكشجاح كدرثة اكفذل ، كدرثة اكجمج اكسبحكؿ
 نئهسهر نبلعلهه كلفسهةا تسارادكا فه اتذكا ـولفم حطريفات اكدابقة  يالحع  ألم تع كاكستألل ككتعخ 

 :   مسا

 ،كلفسم تقههلمك مرلشاعك دركفمات اتثاكتعشه ا Self-as-Object . عوضولكا اتذك: ا2  
 .   لفسم نع دركفا لماوهك ةرفك أؼ عكن عوضولكا اتذكا ـولفم ؿدبلعلن ه

  نل  عةولثل  تتزسغ"  اتذكا  أف بما دهقص،كSelf-as-Process:كاعسكيم اتذك: ا0 
(. كعكن محا فإف لفمػـ اكحات (Cory, G,2015 .دراؾإلكا ،اكتحكخ االلتبام ، ركتفكهكا  تكعلكهاا
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 فضما بسا خالكما نل لفسم دركفا ػره كتها راتوكتص،كا اكسجركات نل عةولثل" ألم عكن ؼرُهع
 لغ اكدسات. كغضخما اللفعاكهةكا كشخصهةا ؿكخصاا أك تكسلاا

 :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 

اكحات اكسشخفس إكن عجـ رضا اكفخد عغ ذاتم أك رفس لفمػلم عغ ذاتم لختفع، بضشسا يذضخ لفمػـ 
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      
سا لفمػـ اكحات مػ اكتقضيع اكحؼ يزعم  اكفخد كشفدم كلا هتسدظ بم لغ اكذخز عغ لفدم ، بضش

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 

 ػكم كتفاعكم لع اكسحيصضغ .لغ خالؿ سك

 ىهو هفهون الذات:   

، هتطنر لفمنل اكذات نهتغهر تبعا كتغهر خبرات اكفرد نلناقفم فه اكفترات اكزللهة اكلختكفة     
الختالف باختالؼ اكسخاحل اكعسخية اكته يسخ بما، لطًخ ذاتم عغ كك قد هختكف لفمنل اكفرد كحن

تطنر لخاحل لسػ كنهلكل تكخهص خبخات سارة أك صادلة ،اكحياتية سػاء كالت اكخبرات ناكلناقف 
 عكن اكشحػ اكتاكن:لفمنل اكذات 
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بهل اكذات ناكالذات عالضغ( :  حضث يكػف اكصفل  -اكذات.)لل اكلهالد بجاية ضمػر لرحكة       
اكجدجػ ، علكهة اكتلاهزكاكصفل( كيبجأ فن  -ل بضغ )االاكخرنث  لل اكعالقة األحادهة اكدعن إكن ن

 اهخرهل كلع األل  كم نهزداد تفاع فه مذم اكلرحكة باالستكشاف  فملا تللن صنرة اكذاتهبجأ كسا 

لرحكة تعزهز نتدعهل حضث يصكق عكضما اكبعس ( سلنات:    0-0لرحكة تأكهد اكذات. )      
االخخيغ حضث يحاكؿ اكصفل عل طرهق اكتحدن نلعارضة تم إتبات ذاففضما يدعن اكصفل لحػ اكذات 

 االعتراض ( .ؿ نعهم بذاتم لل خال  هدعلأف 

اكصفل خبرات  لطخًا كحيادة هتسع لفمنل اكذات ( حضث 20 -0تذعب اكحات كتستج بضغ.)لرحكة   
بسا يداعجم عكن أكتر تقة فه لفسم ؿ اكطفؿ للا هثع، اكنثدالهة ناالثتلاعهة،اكعقكهة ،اكحسهة 

سػ اكحات عبخ لخاحل عجة الهتدع اكجساعات  اكسحيصة بم،كيتػكن بعج ذكظ تصػر كلاللدلاث فه ا
اكسجاؿ كحكخما حته ترل إكن لخحكة لابعج اكدتضغ كاكته تتدع باكعجهج لغ اكخرائز اكتن تسضخما 

 Dockery, Kathleen A (2016) عغ غضخما لغ اكسخاحل اكدابقة.

 :الذات هفههم في السؤثرة العهاهل
هتاتخ لسػ كتصػر لفمػـ اكحات بسجسػعة لغ اكعػالل اكحاتية كاالثتساعية كاكته قج تؤدؼ إكه       

 لفمـػ ذات لختفع أك لشخفس كجػ اكفخد تججر االشارة إكضما باخترار فن اكدصػر اكتاكية:
 ككفخد هخثع لا  لشما اكحات لسػ كتصػر فه تؤتخ كتنا هػثج اكعجهج لغ اكعػالل  :الذاتية العهاهل :2

 ، اكستاحة ألالم فن اكبضئة كاكفخصكلػعم، كعسخم ، كقجراتم سساتم اكذخرضتم كاستعجاداتم لثل لفدم
 لسػم كاف  ككسا اكشفدية باكرحة اكصفل لشح اكرغخلتستًعا كاف فككسا اكسحيصة، باكبضئة هتعكق لا كلشما
فإف محا لغ شالم أف  كشفديةلغ لطامخ بعس االضصخابات ا اكصفل يعالن كاف إذا ألا شبيعًيا، لسًػا

 (020، 0447احسج،). هؤتخ فن لسػ اكحات باكذكل اكسصكػب
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 اكعػالل االثتساعية اكسؤتخة فن لسػ لفمع اكحات كاكتن تتسثل فن: تتعجد ة:االجتساعي العهاهل :0 
 اكتشذئة فمن اكسشػشة بعسكية تاتن االسخة فن لقجلة محم اكعػاللاكخعاية االسخية :   -

لغ خالؿ استخجالما أساكضب اكتشذئة اكدػية،حضث يحتاج اكصفل فه لخحل لسػم االثتساعية،
اكسختكفة إكن ثػ أسخػ مادغ كلدتقخ كأيزا ككتقبل كاكخعاية اكسشاسبة،فقج هؤدػ شعػرم باكخفس 

 كتكػيغ لفمـػ خاشئ عغ ذاتم .
عغ لػعم سػاء كاف ذكًخ عسخ كلػع اكصفل سػاء كاف ذكًخ أـ الثن : حضث اف عسخ اكصفل فزاًل  -

اك لثه هػتخ فن لفمػلم عغ ذاتم تأتضخًأ هتفق كلطخة اكسجتسع كم،ؼبعس اكبضئات تػكن اكحكػر 
امتساـ عكن حداب االلاث بسا يجعكما تذب عكن اكخشػع كقبػؿ سيصخة االخخ عكضما كفن محا 

اللاف كاكخعاية اككاؼية اكرجد هخػ) ثػف سػكيفاف (أف اكبضئة غضخ االلشة أؼ اكتن ال هتػفخ فضما ا
كاكتن تسضد فن اكسعالكة بضغ اكحكػر كااللاث كراكح اكحكػر لغ شالما أف تذعخمغ بفقجاف اكحساية 

 ,Herbert,W)كاكحخلاف  ك االحباط ، فمحم اكبضئة تػكج اكقكق كجػ االلاث كتمجد تقتمغ بحكاتمغ
Craven,G,2019, )  مالًا فن  ضة كاكسجرسة دكراً هضئة اكخكضة كاكسجرسة. كسا تكعب هضئة اكخك

 اكسشاسبة، االثتساعيةكاالدكار  اكسعاهضخلسػ لفمـػ اكحات كتصػرما حضث هتعكع اكصفل لغ خالكما 
 كاكتن يكػف كما دكر كبضخ فه لفمػـ اكصفل كحاتم ، كاتجاماتم لحػ قبػكما أك رفزما  .

فمػـ اكحات. كباكتاكن تصػرل فه ماًلة دكًراكلا تذككم لغ أ اكخفاؽ ثساعة أضف إكن ذكظ  -
كبضئة  إذا كثج االسخة اكسدتقخة اكػاعية بامسية لخحكة اكصفػكة كلتصكباتمالدتصيع اكقػؿ أف اكصفل 

اكحات  فإف الشة بسا تحػيم لغ خبخات ككفاءات لتسضدة باالضافة إكن اكرحبة االلشة تعكيسية
 .  صحيح كاكعكذ فن االتجام اكدكيع، تتصػر

خد. هتأتخ لفمـػ اكحات بجسكة لغ اكطخكؼ اكسحيصة باكصفل كاكته لغ اكطخكؼ اكسحيصة باكف -
شألما 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 

اؾ تقضيسات لختكفة باختالؼ اكسػاقف كاكخبخات اكحياتية اكته يسخ كحاتم ، بحضث تكػف مش
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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 أشخاصًا هخكف ألفدمع يدتحقػف االحتخاـ كاالمتساـ لغ  -
 ات تسضدمع عغ غضخمع.االخخيغ كسا كجهمع لغ إلكالي

لفمػـ اكحات اكستػسط : كمػ لسط كسط بضغ لفػـ اكحات اكسختفع ،كلفمػـ اكحات اكداكب أك  -
 اكسشخفس.

لفمػـ اكحات اكدكبه أك اكسشخفس : كمؤالء االفخاد  هخكف ألفدمع  ألمع غضخ لمسضغ كغضخ  -
 كف االخخيغ أفزل لشمع كيعتبخ لحبػبضغ كال يسككػف اكقجرة عكن فعل االشياء اكتن هخغبػف فضما ، 

 .الذات هفههم األطر واآلارء الشظرية فى تفدير  :ثاىياً 
ألما قج تبشت اكشطخية اكسعخؼية اكدكػكية كإشارًا لطخيًا ككبحث  بادػ ذػ بجء تشػم اكباحثة     

اكحاكن أللما تقجـ دكياًل عكن أف عجـ كضػح لفمـػ 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 

محا  اكتن تشاككت كتحدضغ لفمػـ اكحات ،كاكستتبع كتصػر لفمػـ اكحات يالحع تعجد اكشطخيات
 تالتة تتح اتذككاكته تشاكؿ فضما ا (2894ػـ بجًء لغ لطخية اكحات عشج ككياـ ثيسذ )اكسفم

عخ اكحات،تع لذاط اكبحث عغ اكحات،تع تػاكن اكحات،لذا لكػلات:  من ئهسهةر لدسيات
 فن ضػء اكعجهج لغ اكشطخيات عكن اكشحػ اكتاكن. تصػر محا اكسفمػـ

   الهعرفية:الشظرية 

حضث الما ركدت عكن عكل اكلفس ؿ فه لثااكشطخية اكسعخؼية لغ اكشطخيات اكحجهثة تعتبر      
كته اللما من ااكعلكهات اكلعرفهة بذكل لباشخعكن ركزت ، كسا أن اكنعه باكذاتاكذعػر

عبارة ، فاكحات لغ كثمة لطخمع ذاتمتم حػؿ نتصنراق فكارتم،كأ لعتقدااكفخد كتحدد سكنك 
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نتلطكق مذم اكلظرهة لل أل ملاك عالقة ترابطهة بهل اكذات م، قائع بحاتعل لنضنع 
اكشطاـ اكسعخفن، ثزء لل تذكل أل اكذات  Kelly )كضكن )إذ هعتبركاالشياء اكتن يدخما اكفخد 

، لؤكًج فه بلاء اكذاتالككن اكلرحكة اعكن ركز كبدراسة لفمنل اكذات أكبخت اكيذ امتل كمحا 
، كذاتمبه كجػ اكفخد حػؿ هثاـ إتكنهل لفمنمع فن رحكة هساأل اكللن اكسكهل فه مذم اكلعكن 

لسا هؤدؼ إكن حجكث لفمنل خاطئ هؤدػ إكن تكػيغ فه مذم اكلرحكة ؿ أن خككباكعكذ 
 .(Adawi, 2015) االضصخاب اكسعخفن كجػ اكفخد 

 : الىفسيل ىظرية التحمي

ادكر مػـ اكحات بجاية لغ تُعج لطخية اكتحكضل اكشفدن لغ اكشطخيات اكخائجة فن تشاكؿ لف     
حضػػ كماـ حياؿ تقنل بدنرحضث ألما لكالة كأللا  اككحاف أعصيا  فرنهد حتن فخكيج كإبشتم  ألا 

شخؽ تحدد أهضا عكن إشباع رغباتما ؿ كاكغرائز ذكظ ألما تداعج اكشخصهة إضافة إكن 
الشعنر لنضع نسط بهل اكشعنر ناكبسا ألما  فنفهرن أل اكذات لث  ألا  هناالشباع، 
ثماز بسثابة اكذات اعتبخ هػلث أف  كلا ،كشخصهة فن ااكتنازل تحقضق عكن  قادرة تكنل  

 لركزن ككشخصهة هضفه عكهما نحدتما نتنازلما نتباتما.  

 :  السموكيةالشظرية  

، لل حهت تعكلم نكهفهة تعدهكممػ ثػمخمحم اكشطخية اكسكنك تخػ اكشطخية اكدكػكية أف      
فتصرفات كطخكؼ اكته يعير فضما اكفخد ، أل سكنك اكفرد خاضع كأتباع محم اكشطخية نهرن 
لل ، كعكن ضػء ذكظ فاكذخرية فمه لتعكلةأك غضخ سػية سناءا كالت سنهة كأفعاكم اكفرد 
أػ ألشا ككن لتعخؼ عكن شخرية اكفخد ال بج لغ للاط  لتسقة لل أ  إالمه لطخمع لانثمة 

البج أف تخزع دراسة اكسكنك لتابعة أفعاكم كترخفاتم ،كفن محا اكرجد هؤكج سكشخ عكن أف 
 كاكؿياس. ككلالحظة 
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 الىظرية الىفسية االجتهاعية: 

، كمن لظالا لل اكعلكهاتتسثل اكذات محم اكشطخية إذا يفتخض أف   لغ ركاد  Maidيُعج لضج  
التشذأ أل اكذات إكن لهد  كسا ذمب  لكتسبة ، كباكتاكن من ثتلاعهةفن اكطخكؼ  االتلشأ  

عشج اكذات كـ نظهفة لفمكبمحا تكػف اكتثربة االثتلاعهة ؿ لل خالتشسػاكنالدة نككلما لع 
دنافع اكفرد ؿ كذات: اكذات اكللفردة نتلتغ لػعضغ لغ ابضلهزلهد  ،كمحا لهد نظهفة تلظهلهة 

لظرهة سكنك كراء أػ بلتابة اكدافع اكسجتسعية، كمسا اكلعاههر ؿ نمه تلت، اكذات االثتلاعهة،
 لفمـػ اكحات عشج ركثخز. 

حضث أف لفمػـ اكذات لل أمل اكلظرهات اكلعاصرة حػؿ  Rogersركثخزتعتبر لظرهة      
أف لايسضد بضغ كل فخد كأخخمػ عالل اكخبخة نحسب مذم اكلظرهة  اكحات بسثابة أمع ثدء فضما 

لم حػؿ ذاتم فن بجاية حياتم لغ خالؿ تفاعكم لع هكتسب لفمنؿ اكطفأف نهرن رنثرز 
 جة سسات :اكسحيصضغ كالسيسا االـ ،كتتسضد اكحات عشج ركثخز بع

 ألما تتذكل لغ تفاعل اكفخد لع اكبضئة اكتن يعير فضما.  - 

 ألما قج تتعخض ككتذػم لتيجة تجاخل اكؿيع.    -

ننفقا هتع اكتعالل لعما عكن ألما تمجهجات صخيحة ،لع اكذات التتفق اكخبرات اكته    -
 م.بكل أشكاكهحدد اكسكنك مػ اكحػ ذم اكلظرهة فإل لفمنل اكذات كسزسػف  ق

بعج استعخاض امع اكشطخيات اكتن ،ك فن لماية محا اكتشاكؿ كسفمػـ اكحات كلزالضشم اكشطخية  تعقيب: 
أف مشاؾ عجة لقاط ذات أمسية فه تحجهج لفمـػ اكحات  اكقػؿ تشاككت محا اكسفمػـ ، تدتصع اكباحثة

  عكن اكشحػ اكتاكن:
خ أف اكحات كااللا شنء كاحج )فخكيج اختكف اكعكساء كاكسشطخكف بذأف لفمػـ االلا فسشمع لغ اعتب -

كألرارم( كلشمع لغ فخؽ بضشمسا كفقًا 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 
اكفخد لعما كلغ خالؿ عالقاتم  هخػ اكبعس أف اكحات تتأتخ باكبضئة اكسحيصة لغ خالؿ تفاعل

لغ آف الخخ، كبحكظ هتزح أف لفمـػ  باهخخيغ ، لسا يجعل لغ لفمػـ اكحات لفمػلا لتغضخاً 
اكحات هتسضد بثالتة خرائز ثػمخية مه: ألم لكتدب , لشطع, ك دهشاليكه )أػ لتغضخ ككيذ 

 تابتًا تبعًا ككطخكؼ كاكخبخات اكحياتيم( .   
 Bullying قهاء.االست السحهر الثاىى: 

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 

أف تؤتخ بذكل سكبن فن بشائمع لغ االضصخابات اكدكػكية اكتن هتعخض كما االشفاؿ كاكته لغ شألما 
 اكشفده كاالثتساعه عكن اكسجػ اكبعضج.

تعجدت تعخيفات االستقػاء فقػاليذ اككغة اكعخبية تذضخ إكن أف االستقػاء أك   االستقهاء لغًة:   
 اكتشسخ كسا كرد فن بعس اككتابات يذضخ إكن"االستئداد" كككسة استئداد لأخػذة لغ ككسة "أسج"

عخفم أكػيد: بألم شكل لغ اشكاؿ اكعشف اكسقرػد بم إكحاؽ اكزخرأكاالذػ  حًا:االستقهاء اصظال
  عكنً  كاحج أك أكثخ لغ األفخاد

( كاكته استسخت  Olweus,  2964تخثع بجاية دراسة سكػؾ االستقػاء إكن أعساؿ داف كػيد )      
(  Bronfen Brenners,  2977، كفه محا األتشاء ضمخت أعساؿ بػلفغ بخلد)  0444حتن عاـ 

( محا  Bandura,  2977اكته تشاككت محا اكدكػؾ لغ لشطػر بضئه ، فه حضغ درس بالجكرا ) 
,  2990اكدكػؾ فه عالقتم بتصػر كلسػ فاعكية اكحات ، تع تصػر محا اكسفمػـ عكن هج ثػكساف ) 

Goleman ثاكبخيشػ  ( عشجلا تشاكؿ لػضػع اكتعاشف فه عالقتم باختداؿ محا اكدكػؾ ، تع كتابات
 (2990  ,Grabarino  .عغ أتخ اكػعه باكدسة االثتساعية  فه زيادة اكسخكلة كسمػكة اكتكيف )

( أف سكػؾ االستقػاء بسا يذسكم لغ سكػؾ لزاد ككسجتسع  Olweus,  2993كفه رأؼ اكػيد ) 
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شجلا يرجر كعجكاله كاف يعج لقبػاًل إكن كقت قخيب كػلم سكػؾ يحجث أحيالًا كجحب االلتبام ،ككغ ع
محا اكدكػؾ فن لخحكة لبكخة لغ اكعسخ لغ قبل األشفاؿ فمحا بسثابة تحجيًا كبضخًا كم دالكتم لغ قبل 

فه اكصفػكة هشحر بسذاكل خصضخة  ؼيسا بعج تؤدؼ إكن  اكقائسضغ عكن رعاهتمع ، حضث اف ضمػرم 
صعػبات كبضخة فه عالقتم باكبضئة اكسحيصة ، كسا كثج إف األشفاؿ اكحهغ يطمخكف لثل محم 
اكدكػكيات أكثخ حجة كعجكالًا عشجلا يربحػف باكغضغ ، كقج تربح لثل محم اكدكػكيات تابتة لع 

(كقج أشار  .(Collins, L, 2012,312لغ تجاعياتما لخكر اكػقت إذا كع هتع اكتجخل اكسبكخ ككحج 
لاسكػ ( إكن أف إشباع اكحاثات بجاية لغ اكحاثات اكفصخية لخكرًا باكحاثات اكشفدية كاكػثجالية 
يجعل اكصفل يقجر اإللجازات اكحاتية كيعتبخما تحؿيقًا كحاتم ، كعشجلا تفذل األسخة كاكخكضة فه إشباع 

لغ اكقكق كاكتػتخ يعاله لشما مؤالء األشفاؿ لتيجة إدراكمع أف محا  تكظ اكحاثات ، فإف تسة حاكة
( كتحكخ  H ,Batsche,O & Knoff  2014باتر & كشػؼ ).اكجػ اكحؼ يعيذػف ؼيم كيذ آلشًا 

( أف االستقػاء يأخح صػرًا لتعجدة لغ اكعشف تتدبب فه إهحاء  W, ,Catherin (2013كارتضغ  
جدجية هشتث عشما اكذعػر باكقكق كاكخدؼ كاكخػؼ كاكذعػر باكعجد لتعسج لغ اكشاحية اكشفدية كاك

اكسدلغ كجػ اكزحايا كيعتسج االستقػاء عكن اكقػة اكجدجية كاكتحكع كاكديصخة عكن اهخخيغ ،كدائسًا لا 
ا عكن كعه كالل بصخؽ اكتعالل يحجث فه اكخفاء ، كقج أصبح اكترجؼ كم الخا صعبة اال اذا كش

 .لعم
( أف سكػؾ االستقػاء لاتث عغ لقز فه  Cunningham,  0447كشضشجماـ ) كقج ذكخ      

اكتكيف اكشفده كاالثتساعه كاكتأتضخات اكدكبية ككسجتسع لتسثكة فه غياب دكر  األسخة كإدارة اكفرل 
,  0440غضخ اكفعاكة ،كفن محا اكرجد تذضخ اكعجهج لغ اكجراسات لثل دراسة كل لغ ) 

Camodeca ) , 2018 )   (Shaw, A,et al,  إكن أف االستقػاء شكل لغ أشكاؿ اكدكػؾ
 Provocativeاكعجكاله ككم درثات لختكفة، كلدسيات لختكفة لشما : اكزحايا اكسثضخكف ) 

victims  مع اكزحايا اكسثضخكف االستفدازيػف ، كيػصفػف بألمع غضخ لجافعضغ باكسخة عغ ألفدمع : )
ذاط اكدائج كسخعة اكتخكضد ، كسا ألمع لرجر إتارة كمجؼ ، كيتجامكػف اهخخيغ كمع هػصفػف باكش
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كغضخمع لغ األشفاؿ اكسدتقػيغ ، كيرشفػف بألمع باحثضغ عغ ثحب االلتبام كاإلتارة ، كسا كػ كالػا 
 باحثضغ عغ اكثأر.

  -أىهاع االستقهاء :  
: كيقرج بم أؼ مجػـ بجله أك كفطه صخيح تجام  Direct Bullying االستقهاء السباشر:2

اكزحايا ، بحضث يكػف لذتساًل عكن اكتمجهج كاكتعالل اكجدجؼ كتعبضخات اكػثم كاكككسات اإليسائية 
 اكته تحسل لعشن يدبب اكزضق كاألكع ككزحايا . 

كاكجخأة  : يذسل اكعدؿ االثتساعه كاختداؿ اكثقة Indirect Bullying االستقهاء غير السباشر: 0
 .لغ خالؿ اكعدؿ اكستعسج ككزحايا لغ اكسجسػعة 

: كيطمخ لغ قبل األشفاؿ اكحهغ ال هبجأكف االستقػاء  Passive bullies االستقهاء السدتتر: 3 
ؼ األصكه فعكيًا ، كككشمع لذاركػف لذصػف فه استسخاريتم ، أك بسعشن آخخ فمع تػابع ككسدتقػ 

 (.(Olweus,D,1999,514كمجفمع لداعجتم كحساهتم
: كمؤالء هترفػف باكخجل ، كااللفاعكية ، كعجـ اكقجرة  Passive victims الزحايا الدمبيهن :0

عكن اإلقشاع كاكخد بصخيقة فعاكة كسػاثمة االستقػاء ، كمع برفة عالة ضعاؼ ثدجيًا كقكقضغ كفاقجهغ 
 ( ,McNamara,K & McNamara,L ,(2011كأللاف .

اكزحايا اكحهغ ضمخت عكضمع  -: مع األشفاؿ اكسدتقػيغ  Bully Victim السدتقهين الزحايا:0 
أعخاضًا 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 

اكفئة عكن إلما لدتقػية كككشما ضحايا ألسباب أخخػ ، كسا أف مؤالء اكزحايا قج ، كقج صشفت محم 
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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 . Dominating Bullies -اكسدتقػيغ اكسديصخكف  - 2 
 .  Anxious Bulliesاكسدتقػيغ اكقكقػف  - 0 
 اكسدتقػيغ اكزحايا . - 3
 Bully Victims : اكزحايا اكتقكضجهػف 0
 Provocative Victims : اكزحايا االستفدازيػف 0
(kumpulainen ,L & Rasanen ,K 2000, 59. ) 

            الستقػاء ( ،كا Violent( ،كاكعشف  ) Aggression) كيجب اكتفخقة بضغ اكعجكاف     
 (Bullying  ( حضث يذضخ اكػيد ، )1299D, ,Olweus  إكن إف سكػؾ االستقػاء مػ سكػؾ )

ا أف لرف لسق اكقػؼ بضغ األشخاؼ ، كإذا أردعجائه كم خرائز لحجدة تذسل اكتكخارية كعجـ تشا
 فمشاؾ اكعجهج لغ اكسحكات البج لغ كثػدما :  Bullyingسكػؾ بألم استقػاء 

اكزحايا البج لغ أف يكػلػا قج تعخضػا باستسخار ككفتخة لغ اكػقت ألحجاث كأفعاؿ سكبية  - 2
 كعجكائية بقرج أكحاؽ األذػ بمع . 

 عجـ كثػد تساتل اكقػػ ك اكعالقات بضغ األفخاد بعزمع اكبعس . - 0
د ( بسعشه استبعاد لقرػ  Relational Bullyingيحجث تعجؼ لقرػد عكن اكعالقات )  - 3 

( بضغ تالتة  G, ,Perkins 2012ألحج األشفاؿ ، أك عدكمع عغ اكسجسػعة ، كسا يسضد بضخكشد )
 ألػاع لغ االستقػاء : 

( : كمػ األكثخ شضػعًا كيتزسغ اكزخب كاكخكل  physical Bullyingاالستقػاء اكجدجؼ )  -أ 
 كاكجفع كاالستيالء عكن لستككات اهخخيغ . 

( : كيذسل االستمداء كاكدخخية كاإلغاضة ، إشالؽ  Verbal Bullyingاالستقػاء اكفطه )  -ب 
 األسساء اكسذضشة كاكتمجهجات ، كاألكقاب غضخ اكسدتحبة .
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( : كيذسل لذخ اكذائعات كاالبتداز  Psychological Bullyingاالستقػاء اكشفده )  -ج 
 ف .( إكن أف االستقػاء أحج أشكاؿ اكعش Perkinesكاكتخػيف ، كسا أشار ) 

 Direct( إكن أف مشاؾ  االستقػاء لباشخ )  Nansel,S, et al ,0442كتذضخ لالدل ) 
Bullying كمػ لماثسة صخيحة ككزحايا بعجكالية كاضحة ، كمشاؾ االستقػاء غضخ اكسباشخ )        

 (Indirect  كيرعب تحجهجم أللم يذسل عدؿ لقرػد أك استبعاد ككزحايا لغ لجسػعة اككعب أك )
 Nansel , et )  جسػعة اكخفاؽ ، كقج كثج فه تاريخ األبحاث اكته أثخاما كل لغ لغ ل

al.2004)  أف إعجاد اكزحايا تتشاقز لع اكتقجـ فه اكعسخ كلع اكشزث ،حضث أف األشفاؿ صغار
اكدغ كالػا ضحايا األشفاؿ األكبخ سشًا , كقج تشاقز عجد اكزحايا لع ارتفاع لدتػػ اكشزث 

صػر لمارات اكتعالل لع لثل محا اكسػقف . كقج أضمخت اإللاث خبخات أكثخ اكجدجؼ كاكشسػ كت
بدكػؾ االستقػاء غضخ اكسباشخ ) كاالستبعاد كاكعدؿ كلذخ األكاذهب كاإلدعاءات اكباشكة بضغ 
األصجقاء كاكسشاكرات اكدكبية ( لقارلة باكبشضغ ، بضشسا أضمخ اكبشضغ أشكااًل لغ االستقػاء اكسباشخ 

اكجدجية كاالعتجاءات اككفطية ، ككذفت األبحاث عكن أف اإللاث تعخضغ كإلساءة كاكسماثسة 
بسعجالت أكبخلقارلة باكبشضغ لسا ثعكمغ أكثخ إضمارًا ككزعف كاكحدف ، كأف تكخاراالستقػاء يعتبخ دااًل 
عكن لقز اكسمارات االثتساعية كسا ألم يعج بسثابة لقز فن  االحتياثات اكزخكرية كمه اكحب 

رػصية كاكقػة كاكحخية كاكستعة كاكسخح ، كقج كثج أف األشفاؿ اكسدتقػيغ يعالػف لغ لقز فن كاكخ
لفمػـ اكحات ، ككجهمع اتجامات إيجابية لحػ اكعجكاف ، كيدتخجلػف أدكاتم كألمع ذك شعبية بضغ أقخالمع 

دتقػؼ كثضخًا اكحهغ مع لثكمع ، كسا يعكذ األشفاؿ اكزحايا لدتػػ لشخفس لغ اكذعبية ، كاكصفل اكس
لا يكػف الجفاعه كبحاثة لاسة إكن اكديصخة لغ ِقبل اهخخيغ ككجيم إحداس باكقكق كعجـ األلاف ، 

 ( أف مشاؾ تالث لرادر لفدية لحتسكة كدكػؾ االستقػاء كمه : Olweus,  2993كيحكخ اكػيد ) 
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 يحتاج اكسدتقػػ دائسًا إكن اكقػة كاكديصخة كمحم لغ سسات شخرضتم . - 2 

يصػر اكسدتقػيغ درثات لعضشة لغ اكعجائية تجام األسخة كاكبضئة بحدب أهمسا هثضخ كيعدز ؼيم  - 0 
 محا اكدكػؾ 

هجعع اكسدتقػؼ سكػكياتم باكعائج اكسادؼ بإكخام اكزحية باف يسجم باكشقػد أك اكسأكػالت أك أشياء  - 3
 أخخػ كاكجعع كاكؿيسة كاكػضع االثتساعه .

أشارت اكعجهج لغ اكجراسات أف مشاؾ اكعجهج لغ اكدسات اكسسضدة  ي :خرائص الظفل السدتقه  
 ككصفل اكسدتقػؼ لشما : 

 عجكاله تجام لغ مع أصغخ لشم سشًا. - 2

 كم اتجامات إيجابية لحػ االلجفاعية كاكعشف . - 0

 كم لعجؿ شعبية لشخفس لغ قبل اهخخيغ ، كلعجؿ شعبية عاؿ تجام اكبعس لشمع . -3

 لشخفس لغ اكتعاشف لع اهخخيغ ، كمػ بحاثة إكن اكديصخة كاكميسشة عكن اهخخيغ كجيم لعجؿ  -0

 كجػ اكصفل اكسدتقػؼ أتشضغ أك تالتة لغ اكتػابع اكسػتػؽ فضمع كتجعيسم كتعديد سكػكم .  -0

 كجيم لقز فه لفمـػ اكحات كغضخ كاتق لغ لفدم كلغ اكتعبضخ عشما بصخيقة سكيسة . -6 

كاتجامات سكبية أكتدبما لغ اكبضئة األككية اكته عاش فضما كعادة لا تكػف  يعاله لغ لذاعخ - 7 
 (Dedousis, A,et al,2019)األـ اكته ارتبصت عشجم بشقز اكجؼء كعجـ االحتزاف اكػاكجؼ . 

(  Peter,w , et al, 0448 (412,يسضل اكصفل اكسدتقػؼ إكن كػلم شخرية لتسضدة كلذيصة - 9
ا فه تبشه لعاهضخمع األخالؾية ، كسا أف ترخفاتمع ال تخزع ككزبط اكحاته ، الف مؤالء األشفاؿ فذكػ 

كمع هبحثػف عغ اكستعة اكذخرية دكف اكذعػر باكحلب كسا يرضب أقخالمع لغ أذػ كيعتبخكف أف 
ضحايامع يدتحقػف لا يفعل بمع ، كيدتخجلػف أساكضب لػاثمة أقل تكضيفًا كيستككػف مػية سكبية تمتع 
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كاككفاءة كاكذجاعة ، كيمتسػف بدسعتمع برػرة كبضخة ، كااللصباع اكحؼ هؤخح عشمع ألمع  بإضمار اكقػة
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 

ع كقب اكبكصجة ، كقج كصف محا اكدكػؾ ألم همجؼ إكن اكتكحذ بسذامجة لعالاة اكزحية لغ عكضم
بعس اهالـ كاكسطامخ اكته هتخكما اكسعتجؼ عكن اكسعتجػ عكيم . )كتذضخ لتائث اكجراسات إكن أف 

لشم االستقػاء هبجأ لغ اكسشدؿ عشجلا هتعكع اكصفل كيف يكػف عجائيًا تجام اهخخيغ خاصة لغ مع اقل 
قػة عغ شخيق لذامجة لساذج اكتفاعالت اكضػلية األسخية ، فمػ ضحية اكعالقات األسخية غضخ 
اكحسيسة ، كاكشبح كسػء اكسعالكة كاكعقاب اكبجله ، كاأللطسة األسخية غضخ اكسدتقخة ، كاالتجامات 

خاف لسغ مع فه لثل اكدكبية اكته هتبشاما األب تجام األبشاء كاكسعالالت األسخية اكحادة ، كعجكاف األق
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 

كخاصة فه حاكة تػثيم  اككمػ ، كقج يقػؼ اكسفمػـ أف اكعجكاف لدسػح ككحكػر تجام بعزمع اكبعس
( إكن أف  Connolly,L & Omoore,  0443اكعقاب كإللاث  . كيذضخ كل لغ كػلػكه كالػر ) 

األلمات اكسكتئبات هخعػف أبشاء لدتقػيغ ، كخاصة فه حاكة األبشاء اكحكػر ، كسا ألمغ هشذصغ 
غكب األحػاؿ إكن عقاب سكػكيات االستقػاء كجػ األشفاؿ لتيجة اكسداج غضخ اكسدتقخ اكحؼ هؤدؼ فه أ 

( . كسا أف بضئات األشفاؿ اكسدتقػيغ  Connolly & Omoore,  0:  0443غضخ لشصقه كلؤكع ) 
تترف باكحخلاف اكعاشفه ، كاكتدكط لغ قبل االمل ، كاكعقاب عكن سكػكيات كع يقرجكما ، 

ككثػد أـ لشمكة  باالضافة إكن ردكد أفعاؿ عجكالية  لغ ثالب االمل، ككحكظ اكػياب اكسعشػؼ كالب
,  0446يداعج فه تعديد سكػكيات االستقػاء كجػ األشفاؿ اكرغار . كيخػ كل لغ كيشخ كلضككخ ) 

Weiner & Miller  ألم ككه تداعج اكصفل اكستشسخ البج لغ كثػد اكقجكة أك اكشسػذج اكدكػكه اكحؼ )
دؿ أك اكخكضة أك اكسجرسية ، يعدز األفعاؿ اكته يطمخ فضما اكتعاشف لع اكحهغ لتعالل لعمع فه اكسش

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 بحثًا عغ اكتجخل اكسبكخ كسشع اكتأتضخات اكدضئة 
،ككيف هشسػف لمارات تػكضج عكن اكسجػ اكبعضج، كإعصاء فخصة كألشفاؿ اكزحايا أف هخفعػا أصػاتمع

 & Weiner,K,  0446اكخػؼ حتن يحركػا عكن اكسرجاؾية كاكقبػؿ لسغ حػكمع )  اكحات كتخصه
Miller,L . ) 

 االستقهاء:ء الشظرية فى تفدير رااألطر واآل 

تعجدت اكشطخيات اكته تشاككت سكػؾ االستقػاء ،كسػؼ تدتعخض اكباحثة أبخز تكظ اكشطخيات      
الرتباشما بسػضػع اكبحث لغ لاحية،كاللما تعج أكثخ اكشطخيات شسػاًل كتخكضدما عكن تأتضخ سكػؾ 

 االثتساعن كالشفاؿ لغ لاحية أخخػ: -االستقػاء عكن اكبشاء اكشفده 

: تشطخ إكن االستقػاء عكن الم سكػؾ هتعكسم االشفاؿ ، فاكعجكاف سكػؾ هتعكسم  الشظرية الدمهكية -2
كن شهء لا ، حضث يعتقج اكدكػكضػف أف اكدكػؾ اكعجكاله كغضخم لغ اكصفل ككه يحرل ع

اكدكػكيات اإللدالية األخخػ حضث تدداد احتساكية حجكث اكدكػؾ اكعجكاله إذا كالت لتائجم 
أؼ أف األلساط  خ،لصخكحة كاكعكذ صحيح ، كمػ لشصكق لطخية االشخاط اإلثخائه كدكش

 (Andreou, E, 2011) اكدكػكية لحكػلة بتػابعما اثتساعيًا .

: هخػ فخكيج صاحب محم اكشطخية ، أف سكػؾ اكعجكاف لا مػ إال تعبضخ  ىظرية التحميل الشفدي  -0
عغ غخيدة اكسػت ، حضث يدعن اكفخد إكن اكتجلضخ سػاء تجام لفدم أك تجام اهخخيغ ، حضث أف 

 تجابة غخيدية .اكصفل هػكج بجافع عجكاله ، كتتعالل محم اكشطخية لع سكػؾ اكعجكاف بألم اس

: ُيعج لسثكػ االتجام اكفدضػكػثه أف سكػؾ االستقػاء يطمخ بجرثة أكبخ  الشظرية الفديهلهجية  -3
عشج األفخاد اكحهغ كجهمع تكف فه اكجماز اكعربه ) اكتكف اكجلاغه ( ، كيخػ فخيق آخخ بأف محا 

لدبة محا اكمخلػف اكدكػؾ لاتث عغ مخلػ اكتدتدتضخكف ، حضث كثجت اكجراسات بألم ككسا زادت 
 فه اكجـ ، زادت لدبة حجكث اكدكػؾ اكعجكاله 
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: تخػ محم اكشطخية بأف األشفاؿ هتعكسػف سكػؾ االستقػاء عغ شخيق  ىظرية التعمم االجتساعي -0
لالحطة لساذج اكعجكاف عشج كاكجهمع كرفاقمع كاكشساذج اكتكفديػلية ، كلغ تع يقػلػف بتقكضجما ، 

ككعجكاف إذا تػفخت كمع اكفخصة كحكظ ، فإذا عػقب اكصفل عكن اكدكػؾ كتديج احتساكية لسارستمع 
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 

عكن اكشتائث اكسكتدبة ، كاكجراسات تؤيج محم اكشطخية بذكل كبضخ ، لبضشة أمسية  اكجافعية اكسختكدة
اكتقكضج كاكسحاكاة فه اكتداب اكدكػؾ اكعجكاله ، حتن كاف كع يدبق محا اكدكػؾ أؼ لػع لغ 

 اإلحباط. 

: أكج ) دكالرد كدرب كلضكخ كسضدر ( أف اإلحباط هشتث دافعًا عجكاليًا  ىظرية اإلحباط والعدوان  -0
يدتثضخ سكػؾ إهحاء اهخخيغ ، كاف محا اكجافع هشخفس تجريجيًا بعج إكحاؽ األذػ باكذخز اهخخ 
حضث تدسن محم اكعسكية باكتشؽيذ أك اكتفخيغ ألف اإلحباط يدبب اكغزب كاكذعػر باكطكع لا 

اـ باكعجكاف ، كسا أف لعطع لذاثخات أشفاؿ لا قبل اكسجرسة تشذا بدبب يجعل اكفخد لميا ككؿي
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). 

: تفدضخ سكػؾ االستقػاء بألم لاتث عغ بعس األسباب اكجدسية كاكجاخكية  لبيهلهجيةالشظرية ا -6
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 

عشف ، كسا أف بعس اكعػالل اكجدسية لثل اكتعب أك اكجػع أك كثػد اهالـ كاكغزب كاكسضل كك
 ثدسية كجػ األشفاؿ تؤدؼ أيزًا إكن اكدكػؾ اكعجكاله.
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: تخكد محم اكشطخية عكن احتخاـ لذاعخ اكفخد ، كمجفما اكخئيده اكػصػؿ  الشظرية اإلىداىية -7
تخثع أسباب االستقػاء إكن عجـ باكفخد إكن تحقضق ذائم ، كلغ ركادما ) لاسكػ ، كركثخز ( ك 

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 

 ,Orgiles, M, et al)إكن تجله فه لفمػـ اكحات ، كمحا بجكرم قج هؤدؼ سكػؾ االستقػاء 
محا كقج تبشت اكباحثة اكشطخية اكسعخؼية اكدكػكية كإشارًا لطخيًا ككبحث اكحاكن أللما تقجـ  .(2012

دكياًل عكن أف عجـ كضػح لفمػـ اكحات كجػ االشفاؿ ككجؤمع كدكػؾ االستقػاء عكن االقخاف إلسا 
تزح كشا اف مشاؾ تعجد كتباهغ هخثع إكن تذػم اكعسكيات اكسعخؼيم كجهمع ،كلغ خالؿ لا سبق ه

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 

ت ذاتية كبضئية، كككغ يسكششا لكحػظ بضغ االشفاؿ، كتتعجد كتتفاكت االسباب اكسؤدية إكضما العتبارا
 أف لرل إكن حكػؿ ككحج لشما  امسما تحدضغ  لفمـػ اكحات كجػ االشفاؿ اكسدتقػيضغ.

 طار الشظرى والدراسات الدابقة:إلتعقيب عمى ا

 لغ خالؿ استعخاض االشار اكشطخػ كاكجرسات اكدابقة هتزح  لا يأته:

  لغ اكجراسات اكدابقة لفمـػ اكحات : باكشدبة كستغضخ لفمـػ اكحات فقج تشاككت اكعجهج2

   Lindaayكشجسه  كعالقتم بستغضخات كثضخة لشما اكدكػؾ اكعجكاله، كاكقكق االثتساعه كجراسة
كبعس اكجراسات تشاككت فاعكية اكبخالث االرشادية فه تشسية لفمػـ اكحات كجراسة (  2008) 

 Cotei  (2014 )كػتن 
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اكبخالث االرشادية فه خفس سكػؾ االستقػاء ،كسا تع تشاكؿ كمشاؾ دراسات تشاككت فاعكية  :0
لتغضخسكػؾ االستقػاء فن ضؤء عالقتم  ببعس اكستغضخات لشما األلغ اكشفده،اكقكق،اكعدكة 

 .Barretteo   (0429 )( كباريتػ 0428)  silverسكيفخ   االثتساعية كجراسة كًل لغ

االرشادية اكقائسة عكن استخاتيجيات : فن حضغ لجج دراسات اخخػ تشاككت دكراكبخالث 3 
 اكسػاثمة كاكجعع االثتساعه فه خفس سكػؾ االستقػاء كجػ اكسدتقػيضغ كجراسة فضشظ،كأخخكف 

Fink,et al(2015)  

: تشػعت اكجراسات اكدابقة لغ حضث اختيار اكعضشة فقج تست بعزما عكن اكحكػر فقط 0
فاكتة، كاكبعس أتفق لع اكبحث  فه كبعزما تع عكن اكحكػر كااللاث فن لخاحل عسخية لت

كاكبعس اهخخ  Konish (2014)اختيار عضشة لغ االشفاؿ لغ اكجشدضغ كجراسة كػلير
  Babenio(2018)بابضشػ استخجاـ اكسشمث شبم اكتجخيبه كجراسة  اتفقت لع اكبحث اكحاكه فه

الث االرشادية هتزح أف لعطع اكجراسات اكتن تست فن محا االشارتكاد تتفق عكن فاعكية اكبخ 
فه تحدضغ لفمػـ اكحات كجػ االشفاؿ كألم يدامع فن اكحج لغ بعس اكدكػكيات اكدكبية كفن 

 .لقجلتما االستقػاء بكل أشكاكم 

 فروض البحث 

اكته تيدخ ككباحثة االشالع  –استشادا اكه لا ثاء باالشار اكشطخؼ كلتائث اكجراسات اكدابقة      
 عكن اكشحػ اكتاكن :ػاكبحث فقج ألكغ ككباحثة صياغة فخكض –عكضما 

فه اكؿياس ة اكتثرهبهة ػراد اكلثلنعػ: تنثد فرنق ذات دالكة إحصائهة بهل لتنسط درثات أف2
 االرشادػ. ككبخلالث لفمػـ اكحات كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ  عكن لؿياس اكبعدن(-)اكقبكه 
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 نعتهل اكتثرهبهة ناكضابطةػتنثد فرنق ذات دالكة احصائهم بهل لتنسط درثات أفراد اكلثل :0
 اإلرشادن .  ككبخلالث فه اكؿياس اكبعجؼ عكن لؿياس لفمػـ اكحات كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ 

درثات اكسجسػعة اكتجخيبية )ذكػر/ إلاث(  رادػأف لتػسط تػثج فخكؽ ذات دالكة إحرائية بضغ:  3
 االرشادػ. ككبخلالث عكن لؿياس لفمػـ اكحات كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ 

لتػسط  درثات اكسجسػعة اكتجخيبية لغ اكجشدضغ فه  : التػثج فخكؽ ذات دالكة إحرائية بضغ0
 فاؿ اكخكضة .كاكؿياس اكتتبعه عكن لؿياس لفمـػ اكحات كجػ اش اكؿياس اكبعجؼ

فه اكؿياس ة اكتثرهبهة ػراد اكلثلنعػ: تنثد فرنق ذات دالكة إحصائهة بهل لتنسط درثات أف0
 االرشادػ. ككبخلالث عكن لؿياس االستقػاء كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ  اكبعدن(-)اكقبكه 

 ناكضابطةنعتهل اكتثرهبهة ػتنثد فرنق ذات دالكة احصائهم بهل لتنسط درثات أفراد اكلثل :6
 اإلرشادن .  ككبخلالث فه اكؿياس اكبعجؼ عكن لؿياس االستقػاء كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ 

درثات اكسجسػعة اكتجخيبية )ذكػر/ إلاث(  رادػأف لتػسط تػثج فخكؽ ذات دالكة إحرائية بضغ: 7
 االرشادػ. ككبخلالث عكن لؿياس لفمػـ اكحات كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ 

لتػسط درثات اكسجسػعة اكتجخيبية لغ اكجشدضغ فه  ات دالكة إحرائية بضغالتػثج فخكؽ ذ:  8
 كاكؿياس اكتتبعه عكن لؿياس االستقػاء كجػ اشفاؿ اكخكضة . اكؿياس اكبعجؼ

 

 اإلجراءات املنهحية للبحث.

كتحقضق أمجاؼ اكبحث اكحاكن اتبعت اكباحثة عجدا لغ االثخاءات اكسشمجية اكته تتزح ؼيسا      
 هكه:
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    أواًل: الترسيم السشهجي لمبحث:

 كذكظ إلختباراستخجلت اكباحثة اكسشمث شبم اكتجخيبه ذك اكسجسػعتضغ:اكتجخيبية،كاكزابصة،       
 ضخفأتخم فن ن اكحات لفمـػ فن تحدضغاكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفه اكدكػكه فاعكية 

أتشاء فتخة  –بعجيًا  –هتع تصبضق اكبخلالث  )قبكيًا حضث  بسخحكة اكخكضة االشفاؿ ػدك  اءوالستقا ؾوسك
اكستابعة ( عكه عضشة اكبحث ، كلغ تع كاف إثخاء اكسقارلات اإلحرائية اكسشاسبة عكه تكظ اكتصبيقات 

  اكثالث كتفدضخ لتائجما ، كذكظ فه عالقتما بفخكض اكبحث.

 عيشة البحث: ثاىيًا:

االشفاؿ اكحهغ تشصبق عكضمع لؤشخات إلخفاض لفمػـ اكحات  اكسجتسع االصكن ككبحث لغ تكػفّ 
،كلعاهضخاالستقػاء، كمه ضمػر سكػؾ االستقػاء بسعجؿ لختضغ  إكن تالث لخات فه االسبػع كبكغ عجد 

( لفخدة فن أربعة لجارس حكػلية لسغ كُػحع عكضمع 044)االشفاؿ اكسخشحضغ لغ ِقبل اكسعكسات إكن 
كضمع لؿياسن لفمػـ اكحات ،كسكػؾ االستقػاء ، كتع اختيار االشفاؿ ، تعُ شبق عسكػؾ االستقػاء

(شفاًل،كشفكة لسغ كافق  04( لفخدة تع إختيار )74اكحاصكضغ عكن أعكن اكجرثات ككاف عجدمع )
أككياء ألػرمع عكن اكسذاركة فه اكبخلالث، حضث تع تػزيعمع عذػائيًا إكن لجسػعتضغ: تجخيبية 

 شفاًل،كشفكة.( 04كضابصة فه كل لشمسا )

 :ههاصفات العيشة 

 كمه: بعس اكسحكات إكن استشاداً  االصكن اكسجتسع لغ اكبحث عضشة تع سحب

 لؿياس )سكػؾ االستقػاء(،كدرثة لشخفزة عكن لؿياس )لفمػـ اكحات( عكن لختفعة كجرثات تدجضكما -
 ( سشػات.6-0عكن أف تتخاكح أعسارمع لا بضغ )

 اكبخلالث االرشادؼ. فضما بسا إثخاءاِت اكبحث فه اكصفل لذاركة عكن األسخة لػافقة -
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 كغياب االب. كااللفراؿ أكضاع اكتفكظ لغ أسخ االشفاؿ خكػ -

تع اكتحقق لغ تكافؤ اكسجسػعتضغ عكن لؿياسن اكبحث فه اكؿياس اكقبكه قبل تعّخض اكسجسػعة  -
 اكتجخيبية ككبخلالث االرشادؼ.

 حدب اكسجسػعة كاكجشذ.تػزيع أفخاد عضشة اكبحث  ( 2كيبضغ اكججكؿ )

 تهزيع أفراد عيشة البحث حدب السجسهعة والجشس ( 1جدول )

 اكسجسػع الثن ذكخ اكسجسػعة

 04 24 24 تجخيبية

 04 24 24 ضابصة

 04 04 04 اكسجسػع

 

 ثالثًا: أدوات البحث

 كتحقضق أمجاؼ اكبحث تع استخجاـ األدكات اكتاكية:

 إعداد الباحثة((هقياس االستقهاء: -أ

اكػقػؼ عكن لدتػػ كدرثة ارتكاب شفل اكخكضة كدكػؾ االستقػاء حضث  الهدف هن السقياس: 
 ٌيقاس باكجرثة اكته يحرل عكضما اكصفل عكن لؿياس االستقػاء اكسعج كمحا اكغخض.

تع إعجاد لؿياس االستقػاء باالستشاد كألدب اكشطخؼ اكستعكق بسػضػع  :هرادر إعداد السقياس ب(:(
 0427(كدراسة أبػ اكفتػح ) 0426اكبحث، كاالشالع عكن اكجراسات اكستػفخة، لثل دراسة اكمػارؼ )

( فقخة، تع اكتحقق لغ  04( ،كتكػف اكسؿياس فه صػرتم األككية لغ )0427(كدراسة ريجبه كسكه )
( لغ اكستخررضغ فه لجاؿ اكؿياس 20لغ خالؿ عخضم عكن إتشن عذخ)صجؽ لحتػػ اكسؿياس 
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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 

ج ححؼ خسدة فقخات كعجـ ارتباشما باكسػضػع،كباكتاكن اصبح اكسؿياس عكن صالحية اكفقخات، بع
 ( فقخة.30يحتػؼ عكن )

 االستقهاء: لسقياس التحقق هن الخرائص الديكههترية

قالت اكباحثة باكتحقق لغ صجؽ بشاء لؿياس االستقػاء لغ خالؿ تصبضق اكسؿياس عكن عضشة      
لجتسع اكبحث كلغ خارج عضشتم، كمع لغ االشفاؿ ( شفاًل، كشفكة لغ 04استصالعية لكػلة لغ )

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 

 (هػضح ذكظ. 0اكسؿياس، كاكججكؿ )كل فقخة لغ اكفقخات كاكجرثة اكككية عكن 

 (هعاهالت االرتباط بين الدرجة عمى كل فقرة هن الفقرات والدرجة الكمية عمى هقياس االستقهاء. 2جدول )

رقع 
 اكفقخة

لعالل 
 االرتباط

لدتػػ 
 اكجالكة

رقع 
 اكفقخة

لعالل 
 االرتباط

لدتػػ 
 اكجالكة

رقع 
 اكفقخة

لعالل 
 االرتباط

لدتػػ 
 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 . 

 
 ( إحرائيا 4.30 – 4.82(أف ثسيع لعالالت االرتباط كالت داكة عشج ) 0يالحع لغ اكججكؿ )

ككتحقق لغ تبات اكسؿياس تع حداب ؾيسة االتداؽ اكجاخكه عكن اكعضشة االستصالعية  ثبات السقياس:
-(شفاًل كشفكة لغ اكسدتقػيضغ لغ خارج عضشة اكبحث، فكالت ؾيسة لعالل أكفا 04اكسكػلة لغ )

.(كسا تع إيجاد ؾيسة لعالل تبات اإلعادة عكن اكعضشة لفدما، كبفاصل زلشه  94.4خكلباخ تداكؼ )ك
(كمه ؾيع لقبػكة ألغخاض  89.4لجتم أسبػعاف، حضث كالت ؾيسة لعالل ارتباط بضخسػف تداكؼ )

 اكبحث. 

 ترحيح السقياس:

(فقخة تؿيذ سكػؾ االستقػاء، تتع اإلثابة عشم كفق  30فه صػرتم اكشمائية لغ ) تكػف اكسؿياس      
سكع إثابات خساسه )دائسًا،غاكبًا، أحيالًا، لادرًا، أبجًا(، كذكظ حدب الصباؽ لحتػػ اكفقخة عكن 

=  ،أحيالاً  0،غاكبًا =  0اكصفل، كقج تع تحػيل سكع اإلثابات إكن درثات عكن اكشحػ اكتاكه: دائسًا = 
.كباكتاكه، فإف اكجرثة اكككية اكته يسكغ أف يحرل عكضما اكصفل عكن  2أبجًا=  0،لادرًا =  3

(حضث تذضخ اكجرثة األعكن إكن ارتفاع سكػؾ االستقػاء. كقج تع  270- 30اكسؿياس تتخاكح بضغ )
 اعتساد اكجرثة اكككية عشج اكسقارلة بضغ لتائث اكسجسػعتضغ اكتجخيبية كاكزابصة.
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 : هقياس هفههم الذات لدى أطفال الروضة. )إعداد الباحثة(ثاىياً 
اكػقػؼ عكن لطخة كفكخة  اكصفل عغ لفدم، كمػ عبارة عغ لجسػعة لغ  الهدف هن السقياس:( : )أ

اكدسات كاكسذاعخ كاكسػاقف اكتن تكذف عغ لجػ كعيم بسفمػـ اكحات كجيم، كيقاس باكجرثة اكته 
 يحرل عكضما اكصفل عكن لؿياس لفمـػ اكحات.

اكشطخية كاكجارسات قالت اكباحثة باالشالع عكن اكعجهج لغ األشخ  - (:هرادر إعداد السقياس:ب(
اكدابقة ،ك اكسقاهيذ اكستخثسة فه لػضػع لفمػـ اكحات ، كلشما لؿياس ركزلبخج 

98Rosenberg,19 ،  "2999كلؿياس "شخكثخ Shrouger  كاقتباس بعس اكعبارات لغ بعس
اكسقاهيذ كتعجهل صياغتما بسا هتالئع لع لػضػع اكبحث اكحاكه،باالضافة إكن اإلشار اكشطخؼ اكحؼ 

ككت ؼيم اكباحثة لػضػع لفمػـ اكحات ك بعس اكسقابالت اكذخرية اكته أثختما لع اكسعكسات تشا
 ،كاأللمات حضث تع إعادة صياغة بعس اكفقخات كتتشاسب لع لػضػع اكبحث اكحاكه. 

 ( عبارة .30هتكػف محا اكسؿياس فه صػرتم األككية لغ ) (: هحتهى السقياس:)ج  

(لغ اكدادة أعزاء مضئة 20كسؿياس عكن إتشه عذخ )عخض ا تع )د(: تحكيم السقياس:
كُشكب لشمع  –كل عكن حجة  –اكتجريذ،كاكخبخاء  فه اكصفػكة ، كعكع اكشفذ اكتخبػؼ كاكؿياس اكشفده 

إبجاء اكخأػ فن عبارات اكسؿياس كقج اتفق اكسحكسضغ عكن ححؼ بعس اكعبارات  لطخًا كصػؿ اكسؿياس 
( عبارة فن اكرػرة اكسبجئية ،كأصبح فن اكرػ رة 30اكعبارات ) كلطخا كتكخار اكسعشه حضث كاف عجد

( عبارة ،كقج قالت اكباحثة بعسل اكتعجيالت اكالزلة بشاء عكن آراء اكدادة اكسحكسضغ 34اكشمائية )
،كباكشدبة ككرياغة فقج اتفق اكسحكسػف عكن ضخكرة تقجيع  اكعبارات بكغة عخبية بديصة )عالية( 

 صفل اككغػػ.كتتشاسب  لع قالػس اك
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( هػضح اكشدب اكسئػية كتقجهخات اكدادة  اكسحكسضغ عكن لجػ التساء اكعبارات 3كؼيسا هكه ثجكؿ )
 إكن لؿياس لفمـػ اكحات.

 اكشدبة اكسئػية رقع اكعبارة اكشدبة اكسئػية اكعبارة رقع اكشدبة اكسئػية رقع اكعبارة
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   

 

( دؾيقة ككل شفل كالثابة عكن 04قالت اكباحثة بتحجهج زلغ لجتم )السقياس: زهن تظبيق(: )ق 
اكسؿياس، كذكظ كستػسط  ككدلغ اكحػ استغخقم اكصفل فن اكتجخبة االستصالعية كتع  ذكظ بػاسصة 

 فن اكشسػذج اكسعج كحكظ. لالحطة اكباحثة،كاكسعكسة، كتدجضكما كالثابة

تصكب اكباحثة لغ اكصفل اإلثابة عغ اكعبارة بعج تبديصما كم كتقػـ  بتدجضل  :(:تعميسات السقياس)ك
  :اهتية اكبجائل اكخسدة  كيذسل اكتجرج اكخساسه ذؼ  (Likert)كيكخت أسكػب ؿخال االثابة لغ

بجرثة  تشصبق درثات، (4 ) ككما كبضخة بجرثة تشصبق ( درثات،0ككما ) ثجا كبضخة بجرثة تشصبق
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 درثة (1 ) ككما درثتاف، التشصبق (2 ) ككما قكضكة بجرثة تشصبق درثات، (3 )  ككما لتػسصة
 كاحجة.

 كاف اكجرثة ارتفعت ككسا بحضث( 30-150)  :تخاكحت درثة اكسؿياس بضغ ترحيح السقياس)ز(: 
 .لؤشخا عكن ارتفاع لفمـػ اكحات كجػ اكصفل كاكعكذ صحيح ذكظ

كتقشضغ اكسؿياس: قالت اكباحثة بإثخاء اكتجخبة االستصالعية بمجؼ  التجربة االستظالعية)س(: 
( سشػات لغ 6-0( شفل لغ غضخ عضشة اكبحث فن اكسخحكة اكعسخية)04تجخيب اكسؿياس عكن عجد)

غضخ عضشة اكبحث، ككاف لغ لتائث اكتجخبة اكتأكج لغ لشاسبة اكعبارات كقالػس كصفل اككغػػ ككحكظ 
 ( دؾيقة.04غخؽ فن تصبضق اكسؿياس كاكحػ كاف )تحجهج اكسجػ اكدلشن اكسدت

 التحقق هن الخرائص الديكههترية لسقياس هفههم الذات: 

( 04قالت اكباحثة بإيجاد لعالالت اكرجؽ كاكثبات كسؿياس لفمػـ اكحات عكن عضشة قػالما )   
 اكه:( سشػات لغ اشفاؿ اكخكضة عكن اكشحػ اكت6-0لفخدة لغ االشفاؿ فن اكسخحكة اكعسخية )

اكرجؽ اكتسضضدػ : كاكسقرػد بم اكقجرة عكن اكتسضضد بضغ اكسفحػصضغ فه اكدسة  اكسخاد ؾياسما 
 ككتحقضق ذكظ استخجلت اكباحثة أسكػب اكسجسػعتضغ اكستصخفتضغ بإتباع اكخصػات اهتية:

حضث تع  تع تختبت اكجرثات اكته حرل عكضما أفخاد اكعضشة كإيجاد اكجرثػة اكككضػة ككل لفخدة  تراعجيا
 اختيار أعكن اكجرثات كسسضت باكجرثات اكعكضػا ،كأقل اكجرثات كسسضت باكجرثات اكجليا.
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 ( هبضغ اكرجؽ اكتسضضدؼ كفقخات لؿياس لفمـػ اكحات كالشفاؿ.0ثجكؿ )

اكؿيسة 
 اكتائية

اكسجسػعة 
 اكجليا

 

  رقع اكفقخة اكسجسػعة اكعكيا
 اكؿيسة اكتائية

 اكسجسػعة اكجليا
 

رقع  اكعكيااكسجسػعة 
 اكفقخة

  اكستػسط االلحخاؼ اكستػسط االلحخاؼ   اكستػسط االلحخاؼ اكستػسط االلحخاؼ
3,922 4,828 2,709 4,802 0,043 26 0,302 4,720 2,083 4,786 0,209 2 
0,204 4,076 0,307 4,038 0,629 27 0,309 4,807 2,609 4,867 0,004 0 
3,474 4,004 2,882 4,086 0,062 28 0,076 4,786 2,083 4,837 0,266 3 
0,892 4,706 2,622 4,860 0,208 29 3,090 4,664 2,382 4,949 2,900 0 
0,006 4,907 2,940 4,878 0,307 04 0,264 4,760 2,060 4,827 0,204 0 
0,820 4,767 2,049 4,868 0,406 02 3,922 4,828 2,709 4,802 0,043 6 
3,020 4,692 2,762 4,730 0,062 00 3,678 4,027 0,403 4,004 0,000 7 
0,382 4,720 2,908 4,634 0,072 03 3,069 4,027 2,807 4,076 0,038 8 
3,409 4,096 2,720 4,760 0,266 00 3,474 4,004 2,882 4,086 0,062 9 
0,849 4,633 2,849 4,709 0,038 00 0,892 4,706 2,622 4,860 0,208 24 
0,302 4,720 2,083 4,786 0,209 06 0,006 4,907 2,940 4,878 0,307 22 
0,309 4,807 2,609 4,867 0,004 07 0,820 4,767 2,049 4,868 0,406 20 
0,076 4,786 2,083 4,837 0,266 08 3,020 4,692 2,762 4,730 0,062 23 
3,090 4,664 2,382 4,949 2,900 09 0,804 4,800 2,820 4,840 0,362 20 
0,264 4,760 2,060 4,827 0,204 34 3,922 4,828 2,709 4,802 0,043 20 

 

  . 496.2(=026(كدرثة حخية ) 40.4اكؿيسة اكتائية اكججككية عشج لدتػػ )
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 ثبات السقياس.
  : لغ أثل اكتحقق لغ تبات اكسؿياس استخجلت اكباحثة شخيقتضغ مسا     

 .Test-Retestشخيقة إعادة تصبضق اكسؿياس 
لفخدة )لغ غضخ عضشة اكبحث ( لختضغ  ( 04لغ ) لؤكفة استصالعية عضشة عكن اكسؿياس تع تُصبضق

 فه  اكجرثات لعالل االرتباط بضخسػف بضغ حداب تع تع قجرم اسبػعضغ، كلغ  لتتاكضتضغ بفارؽ زلشه
 ( 0.96 ) لعالل االرتباط بكغ حضث كاكثاله األكؿ اكتصبيقضغ

    لعالالت اكثبات:كاكججكؿ اكتاكن هػضح 
 هعاهل الثبات لسقياس هفههم الذات بظريقة إعادة التظبيق. (5جدول )

 لدتػػ اكجالكة لعالل االرتباط لؿياس لفمـػ اكحات كجػ االشفاؿ

 اكجرثة اكككية ككسؿياس 
 (204-34) تتخاكاح لغ 

( 0.96 ) ** 1 4 ,4 . 
 

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

 أكفا –لعالل اكثبات  لؿياس لفمـػ اكحات
 4.82 (204-34اكجرثة اكككية ككسؿياس) تتخاكاح لغ 

 
( ارتفاع ؾيسة لعالل اكثبات لسا هجؿ عكن أف اكسؿياس هتستع بجرثة تبات 6هتزح لغ اكججكؿ )

  لختفعة.
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السعرفى الدمهكي لتحدين هسههم الذات والحد برىاهج التدخل السبكرباستخدام فشيات االرشاد : 3
 -هن سمهك االستقهاء  لدي أطفال الروضة السدتقهيين :

سعت اكباحثة عكه إعجاد بخلالث إرشادؼ هتفق كخرائز شفل اكخكضة حضث اكجت اكعجهج لغ      
االشفاؿ  اكجراسات عكه امسية محا اكشػع لغ ألػاع االرشاد اكشفده كفاعكضتم فه اكتعالل لع لذكالت

 اكدكػكية.

( كاكته استخجلت االرشاد اكسعخفه  2008)  Lindaayدراسة كشجسه  كلغ تكظ اكجراسات،     
( كاكته استخجلت االرشاد  2014)  Coteiاكدكػكه كتعجهل سكػؾ اكعشف كجؼ االشفاؿ ، ككػتن 

اكسعخفه اكدكػكه كتحدضغ تقجهخ اكحات كجػ االشفاؿ اكسحخكلضغ لغ اكخعاية اكػاكجية، ككحكظ دراسات 
( كاكته استخجلت ثسيعما فشيات  0429)   Barretteo( كباريتػ 0428)  silverكل لغ سكيفخ 

 كته يعالن لشما االشفاؿ.االرشاد اكسعخفه اكدكػكه ككتخؽيف لغ حجة اكسذكالت اكدكػكية ا

 أوال : أهداف البرىاهج : سعي البرىاهج الي تحقيق هدفين رئيديين هسا : 

مجؼ كقائه : لغ خالؿ اكتجخل اكسبكخ كسداعجة االشفاؿ عضشة اكبحث عكه اكتداب اكفشيات  -
 اكته تداعجمع فه اكسدتقبل عكه لػاثمة اكسذكالت اكسدتقبكية.

ضغ لفمـػ اكحات كجػ االشفاؿ بسا هشعكذ عكن سكػكمع فن اكحج مجؼ عالثه : لغ خالؿ تحد -
 لغ االستقػاء لغ خالؿ تكػيغ تفاعالت سػية لع اكسحيصضغ بمع سػاء فن اكخكضة أك اكسشدؿ. 

 ثاىيًا: السبادئ األساسية التى قام عميها البرىاهج : 

 راعت اكباحثة فه إعجادما ككبخلالث لجسػعة اكسبادغ اكتاكية: 

عتقج اكخاشنء كاكدكػؾ اكدكبه ككصفل )لثاؿ :شعػر اكصفل بعجـ اكؿيسة كاكعجد كذف اكس -
 ألاـ 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 إيجابية  -
 باكتجريب عكن اكفشيات اكسدتخجلة فن اكبخلالث . 

حث االشفاؿ عكن اكسذاركة اكفعاكة داخل  اكسجسػعة االرشادية،فقج تبت ألم فه إشار  -
 إيجابية . اكجكدات اكجساعية تتعجؿ اكسعتقجات كاكدكػكيات كتربح أكثخ 

 رابعًا : هحتهي البرىاهج : 

تع تخصيط اكبخلالث عكن أساس عجد لغ اكجكدات االرشادية بسا تتزسشم لغ فشيات كأساكضب 
 لتشػعة كالرشاد اكسعخفه اكدكػكه . 

 خاهدًا : الفشيات االرشادية السدتخدهة فى البرىاهج : 

فشية إعادة اكبشاء اكسعخفه : حضث ألما تخكدعكن تحجهج اكسعارؼ كاالتجامات غضخ  -2
 اكدػية كتقضيسما باكتعاكف بضغ اكصفل كاكباحثة عبخ اكخصػات اكتاكية . 

 تحجهج اكسعارؼ كاكسعتقجات اكتن بحاثة إكن تعجهل .  -

 تحجهج لا هتختب عكضما لغ ردكدأ فعاؿ كاكدكػكيات .  -

 ضخ اكسقبػكة . تحجهج اكتعسيسات غ -

 تحجهج اكسعارؼ كاكدكػكيات اكبجهكة .  -

 اكتجريب عكضما بذكل كافه .  -
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فشية اكتحكع اكحاته : كتدعن اكباحثة لغ كراء استخجاـ محم اكفشية إكه تعكيع اكصفل  -0
لػاثمة اكسثضخات اكسدببة ككدكػؾ اكسذكل كاألفكار اكتن تقف كراءم  لغ تع لحاككة 
 إيقافما لػاثمتما تع هتبعما تعديدًا ذاتيًا لغ ثالب اكصفل حضث تقػـ اكباحثة بسا هكه : 

 صفل أف يالحع أفكارم اكدكبية كاستبجاكما  بأفكارًا إيجابية . تصكب اكباحثة لغ اك -

استخجاـ اكحجهث اكحاتن بأف يدأؿ اكصفل لفدم برػت عاؿ :لثل ) يسكغ أف يحجث لفدم  -
باالسباب اكتن تقف كراء استقػاءم عكن االقخاف؟ لا لبخراتم كلاذا يفعل كػ كاف مػ 

 اكزحية ؟ ..اكخ ( 

اكسشاسب كفن اكػقت اكسشاسب ككحات كلكافأتما فن حاكة  اكتجريب عكن تقجيع اكتعديد -
 اكترخؼ بذكل لشاسب.

فشية اكػاثبات اكسشدكية : كتدتخجـ  كسداعجة اكصفل عكن تعسيع االشياء اكته ألجدما  -3
 فه ثكدات اكبخلالث إكه اكسػاقف اكحياتية كقج تع لخاعاة لاهكه فن تصبيقما: 

غ كراء اكجكدة االرشادية كاكمجؼ اكعاـ ككبخلالث ارتباط اكػاثب اكسشدكه باكمجؼ اكخاص ل -
 كمػ تعجهل األفكاركاكدكػكيات اكدكبية كإبجاكما بأخخػ أكثخ إيجابية . 

فشية اكتعديد: حضث تقػـ اكباحثة بتقجيع اكتعديد اكسشاسب ككصفل فه كل لخة يرجر  -0
الؿ فضما سكػؾ لخغػب كحكظ هتع تجريب اكصفل عكن لسارسة اكتعديًد اكحاته لغ خ

 أسكػب اكتحكع اكحاته ساكف اكحكخ . 
فشية حل اكسذكالت : لغ خالؿ لداعجة األشفاؿ عكن تعكع حل اكسذكالت كباكتاكن  -0

يدتصيعػف تصبيقما فه حياتمع اكػاقعية خارج إشار اكجكدات االرشادية حضث تقػـ 
 اكباحثة لع األشفاؿ لا هكه : 
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 سذككة اكبحث اكحاكن . تقجيع لساذج كبعس اكسػاقف اكدكػكية اكستعكقة ب -

) لا مه اكسذككة  كل كاحج لفدم عجة أسئكة لشما :تذجع اكباحثة  االشفاؿ عكن أف يدأؿ  -
كجؼ ؟ لا مه الدب اكحكػؿ اكستاحة كجػ كلا إلكالية تصبيقما ؟ كلا لتيجة تصبضق تكظ 

 اكحكػؿ ؟ . 

 قما . لداعجة االشفاؿ عكن  إدراؾ اكحكػؿ اكسشاسبة  كلغ تع تقضيسما ك تصبي -

  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 

مكحا تكػف تكظ إيجابية فن اكتعالل لع اكسػاقف اكته تثضخ كجيم االستقػاء ك 
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 

 جاح كتحقضق اكدكػؾ اكسخغػب ؼيم. اكصفل باكتعديد اكحاته اكحؼ يعقب اكش

 سادسًا : الجمدات االرشادية : 

(  20تع تخصيط اكبخلالث االرشادػ بحضث تزسغ لجسػعة لغ  اكجكدات االرشادية بكغ عجدما ) 
( لخاحل ككل لخحكة لشما أمجافما اكته ال تشفرل عغ االمجاؼ اكعالة 3ثكدة  هتع تشفضحما عبخ )

 اكتاكن:ككبخلالث عكن اكشحػ 

 * لخحكة اكتقضيع كاكختاـ  * لخحكة االرشاد كتحقضق األمجاؼ  * لخحكة اكتسمضج كاكتعارؼ 
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 بيان بالجمدات االرشادية التى تزسشها البرىاهج السعرفي الدمهكي (( ) 7جدول )

 السذاركين الفشيات األهداف العشهان رقم الجمدة السراحل

يئة
لته

 وا
رف

تعا
ال

 

تعارف وتسهيدوتهيئة  االولى الثاىية
 السذاركين فى البرىاهج

التعارف هع األطفال . وتذجيعهم 
عمي السذاركة في الجمدات 
واستيعاب أالهداف وتهضيح 

 هحتهي البرىاهج

التهيئة الحهار الفردي 
 والجساعي

األطفال عيشة 
البحث 
الباحثة 
 الشساذج

اف
ألهد

ق ا
حقي

 وت
خل 

لتد
ا

 

الثالثة ،الرابعة 
 والخاهدة

التفكير واالىفعال في 
 السهاقف اليههية

هعرفة هعشي الفكر واالىفعال  
    والعالقة بيشهسا وتهضيح هاهه

) سمبي وإيجابي ( وها يراحب 
 كالهسا هن اىفعاالت وسمهكيات

التحكم الذاتي،التعزيز،  
ىذاط هشزلي إعادة 

البشية السعرفية الحديث 
 الذاتي

الباحثة . 
 األطفال
 

التدريب عمى بعض أشكال  عةالدادسة،الداب
 وههارات التهاصل البشاء

التدريب عمى إقاهة حهارت بديظة 
وبشاءة، التدريب عمى طرق 

التعبير عن السذاعر بااليساءات 
 وهحاولة فهم تعبيرات السحيظين

التعزيز، تقديم واجب 
هشزلي ، الحديث الذاتي 

 ، الشسذجة

الباحثة ، 
 األطفال
 

 الثاهشة،التاسعة،
العاشرة،الحادية 

 عذر

التدريب عمى هسارسة 
الدمهكيات االيجابية 

والتغمب عمى السذاعر 
 الدمبية السراحبة.

التدريب عمى هذاركة اآلخرين 
وإدراك الحدود الفاصمة بين 

السمكية الذاتية  وهستمكات االخرين 
، االلتزام بالقيم الستعارف عميها  

هثل التعاون،وتقديم السداعدة 
قهاىين ، عدم االعتداء  واحترام ال

 عمى االخرين، التهاصل االيجابى.

التحكم الذاتي ، إعادة 
البشية السعرفية الشسذجة 

، حل السذكالت ، 
التعزيز الذاتي ، 
 الهاجب السشزلي

األطفال ، 
 الباحثة
 

تام
والخ

يم 
تقي

ال
 

الثاىية عذر 
 والثالثة عذر

هراجعة هاتحقق فى 
الجمدات الدابقة وتمخيره 

 هل االحتفاظ به.حتي يد

استرجاع ها تم وتعديل هايمزم 
تعديمه هن أفكار وسمهكيات 

 واىفعاالت

األطفال ـ  التعزيز ـ تقييم الذات
السذاركين ـ 

 الباحثة
همخص لم تم أثشاء الجمدات  الختام الرابعة عذر

 واالىهاء
األطفال ـ  التعزيز ـ تقييم الذات

 الباحثة
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 سابعًا: تحكيم البرىاهج:

 صدق السحكسين عمى البرىاهج االرشادى:  -

( لغ اكدادة أالساتحة فن اكصفػكة، عكع اكشفذ 24قالت اكباحثة بعخض اكبخلالث عكن عجد)     
،اكؿياس كاكتقػيع كاكتخبية إلبجاء اكخأػ ؼيسا هخكم لشاسبًا لغ تعجيالت كاكحكع عكن لجؼ صالحضتم 

كعشاصخ اكتن قل االتفاؽ عكيم ؼيسا بضشمع بشدبة اكبخلالث ككتصبضق،كتع اكتعجهل كاستبعاد بعس ا
 %( كبشاءعكية تع إعتساد صالحية اكبخلالث ككتصبضق . 84)

 ثاهشًا : 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 لسا  -
 سمل ككباحثة تصبضق اكسقاهيذ كاكبخلالث االرشادػ الحقًا . 

تحجهج األكقات اكسشاسبة كتصبضق األدكات لع األشفاؿ باكخكضة لغ خالؿ اكتشدضق لع  -
 )االدارة،اكسعكسات،كأككياء االلػر(. 

 لتائث تكظ اكتجخبة االستصالعية أف تػصكت اكباحثة إكه عجة ثػالب لشما : ككاف لغ 

 لشاسبة اكسقاهيذ ،كاكبخلالث االرشادػ بفشياتم اكستشػعة اكسعج كمحا اكغخض كصفل اكخكضة.  -

 تحجهج األكقات اكسشاسبة ككتصبضق عكن عضشة اكبحث.  -
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 تاسعًا : الخظهات اإلجرائية لمبحث. 

 أتبعت اكباحثة اكخصػات اكتاكية :      

اكؿياـ ببعس اكديارات اكسضجالية كعجد لغ ركضات األشفاؿ ككتعخؼ عكن اكدكػكيات  -2
 اكدكبية)االستقػاء(. 

اكتصبضق اكقبكه عكن  -0تحجهج عضشة اكبحث.      -3إعجاد أدكات اكبحث.       -0
 عضشة اكبحث.

 ؼ عكن عضشة اكبحث.إثخاء اكتصبضق اكبعج -6تصبضق بخلالث اكبحث.     -0
إثخاء اكسقارلات -7( هػلاً.     34إثخاء اكتصبضق اكبعجػ بعج فتخة زلشية قجرما ) -6

 -9: عخض لتائث اكبحث كلشاقذتما      8اإلحرائية اكسشاسبة .               
 صياغة بعس اكسقتخحات كاكتػصيات .

 تست لعاكجة اكبيالات إحراّئًيا بػاسصة حداب : السعالجة اإلحرائية:

 كتائه  .ااالختبار ب: ارتباط بهرسنل                     ؿ لعالأ: 

 نتائخ البحث ومناقشتها:

راد ػتنثد فرنق ذات دالكة إحصائهة بهل لتنسط درثات أف الفرض األول والذى يشص عمى أىه: 
عكن لؿياس لفمـػ اكحات كجػ اشفاؿ اكخكضة  اكبعدن( -)اكقبكه فه اكؿياس ة اكتثرهبهة ػاكلثلنع

 االرشادػ. ككبخلالث ُتعدػ 

ارن ػاكلتنسط اكحسابه نااللحراف اكلعهمحا اكفخض كذكظ باستخخاج تل اكتحقهق لل صحة      
(  بالحخاؼ لعيارػ 07,2كاكحػ بكغ)ادن ػتطبهق اكبرلالث اإلرشؿ كدرثات اكلثلنعة اكتثرهبهة قب

تطبهق اكبرلالث بعج اكلتنسط اكحسابه كدرثات اكلثلنعة اكتثرهبهة تع حداب  ( أيزاً 8,00قجرم )
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بضغ  رقػة اكفػة  دالكػ(نكلعرف22,02قجرم )لحراف لعهارن ( با09,20كاكحػ بكغ )ادن ػاإلرش
اكشتائث  أظمرت ( كقج T.Testاكتصبيقضغ)اكقبكن كاكبعجؼ(تع حداب اكؿيسة اكتائية باستخجاـ لعادكة )

(علد 0,8ة اكثدنكهة اكته تسانن )ػل اكقهلػ( نمه اكبر ل0,64اكتائهة اكلحسنبة بكغت )ال اكقهلة 
نثند فرنق ذات دالكة إحصائهة ( لسا هؤكج عكن 29(  عشج درثة حخية)4,40لستنن دالكة )

اكتصبضق اكبعجػ لسا هجؿ عكن فاعكية بخلالث اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفن كصاكح 
 ضغ لفمـػ اكحات كجػ االشفاؿ عضشة اكبحث.اكدكػكه فن تحد

 فى القياس القبمى والبعدىالقيهة التائية لمفروق بيو هتوسط درجات أفراد الهجهوعة التجريبية  ( يبين8جدول )

االلحخاؼ  ؾيسة)ت(*
 اكسعيارؼ 

لتػسط 
 اكفخكؽ 

 اكعجد  اكستػسط
 

لؿياس لفمػـ 
 اكحات

0,64 8,00 20.40 07,2 04   
 

 قبكن
 بعجػ 09,20 22,02

 
 ( .0,48( =)4,40)≤( نلستنن دالكة 29علد درثة حرهة)اكججككية *قهلة)ت ( 

باستخجاـ فاعكهة اكبرلالث اإلرشادن ( كاكته تؤكج  8ء اكشتائث اكدابق عخضما باكججكؿ)ػ كفن ض     
استشاًد  ة اكتثرهبهة بعد تطبهق اكبرلالثػراد اكلثلنعػدن أفػكتحدضغ لفمػـ اكحات فه اكتجخل اكسبكخ

إكن اكفشيات اكستبعة  فن االرشاد اكسعخفن اكدكػكه. كُتعدػ اكباحثة محم اكشتائث إكن حجكث تغضضخ 
كالفزل لحػذكاتمع لتيجة حجكث تغضخ فن اكعسكيات اكسعخؼية كجؼ عضشة اكبحث كتتفق محم اكشتائث لع 

(  Glass,2012&Salbi,2013لاتػصكت إكن لتائث اكجراسات اكتن قاـ بما كل ثالس،كسكبضل)
اكحات كعالقتم لفمنل بعشػاف (0423كتختكف لع لتائث اكجراسة اكتن قالت بما )فخياؿ, سكيساف,

 باكحكاء كجػ أشفاؿ لخحكة اكخياض.   
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تنثد فرنق ذات دالكة احصائهم بهل لتنسط درثات أفراد  هشز عكن ألم: كاكحػ الفرض الثاىي:
فه اكؿياس اكبعجؼ عكن لؿياس لفمػـ اكحات كجػ اشفاؿ اكخكضة  نعتهل اكتثرهبهة ناكضابطةػاكلثل

  ُتعدػ إكن اكبخلالث االرشادػ.

ارن كدرثات ػاكلتنسط اكحسابه نااللحراف اكلعهاكفخض اكثالن باستخخاج  تل اكتحقهق لل صحة 
( ك بالحخاؼ لعيارػ قجرم 07,2كاكحػ بكغ)ادن ػتطبهق اكبرلالث اإلرشاكزابصة بعج اكلثلنعة 

ارن كدرثات اكلثلنعة اكتثرهبهة ػاكلتنسط اكحسابه نااللحراف اكلعه( باكسثل تع حداب 8,00)
ة  ػ(نكلعرف22,02قجرم  )لحراف لعهارن ( كا09,20كاكحػ بكغ )ادن ػتطبهق اكبرلالث اإلرشبعج 
بضغ اكسجسػعتضغ)اكتجخيبية كاكزابصة (تع حداب اكؿيسة اكتائية باستخجاـ لعادكة  رقػة اكفػدالك

(T.Test كقج ) ة ػل اكقهلػ( نمه اكبر ل0,00ال اكقهلة اكتائهة اكلحسنبة بكغت )اكشتائث  أظمرت
( لسا هؤكج عكن 37(  عشج درثة حخية)4,40(علد لستنن دالكة )0,40اكثدنكهة اكته تسانن )

اكسجسػعة اكتجخيبية  لسا هجؿ عكن فاعكية بخلالث اكتجخل نثند فرنق ذات دالكة إحصائهة كصاكح 
 باستخجاـ االرشاد اكسعخفن اكدكػكه فن تحدضغ لفمـػ اكحات كجػ االشفاؿ عضشة اكبحث. اكسبكخ 

،والسجسهعة الزابظة بعد القيهة التائية لمفروق بيو هتوسط درجات أفراد الهجهوعة التجريبية( يبين9والجدول )
 تظبيق البرىاهج االرشادى.

االلحخاؼ  ؾيسة)ت(*
 اكسعيارؼ 

اكستػسط 
 اكحدابه 

 اكعجد 
 

لؿياس لفمػـ 
 اكحات

 
0,64 

 

8,00 07,2 04   
 

اكسجسػعة 
 اكزابصة

اكسجسػعة  04 09,20 22,02
 اكتجخيبية

 ( .0,40( =)4,40)≤( نلستنن دالكة 37علد درثة حرهة)اكججككية *قهلة)ت ( 
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باستخجاـ فاعكهة اكبرلالث اإلرشادن ( كاكته تؤكج  9ء اكشتائث اكدابق عخضما باكججكؿ)ػ كفن ض     
،لقارلة باكسجسػعة ة اكتثرهبهة ػراد اكلثلنعػدن أفػكرفع تحدضغ لفمػـ اكحات فه اكتجخل اكسبكخ

استشاًد إكن اكفشيات اكستبعة  فن االرشاد اكسعخفن اكدكػكه. كُتعدػ بعد تطبهق اكبرلالث اكزابصة 
سػعة اكتجخيبية اكباحثة محم اكشتائث إكن حجكث تغضضخ كالفزل فن اكعسكيات اكسعخؼية كجؼ افخاد اكسج

حضث أف بعس االشفاؿ كيذ كجهمع ترػر عغ اكحات بذكل كاضح ،كتتفق محم اكشتائث لع لاتػصكت 
 ( كتختكف لع لتائث اكجراسة اكتن قالت بما (cory, G ,2015 إكن لتائث اكجراسة اكتن قاـ بما كػرؼ 

 (Shaw, A, Craven,N ,2017)كل لغ شاك،ككارفغ .

درثات أفخاد اكسجسػعة اكتجخيبية  لتػسط ذات دالكة إحرائية بضغ فخكؽ تػثج الفرض الثالث: 
 االرشادػ. ككبخلالث )ذكػر/ إلاث( عكن لؿياس لفمػـ اكحات كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ 

ارن كدرثات ػكلتنسط اكحسابه نااللحراف اكلعهاكفخض اكثاكث  باستخخاج  اتل اكتحقهق لل صحة 
حضث بكغ اكستػسط اكحدابن كجػ ادن ػتطبهق اكبرلالث اإلرشاكتجخيبية )ذكػر/إلاث( بعج اكلثلنعة 

اكلتنسط اكحسابه نااللحراف ( باكسثل تع حداب 0,02( بالحخاؼ لعيارػ قجرم )07,22اكحكػر)
لحراف ( كا02,2ادن )ػتطبهق اكبرلالث اإلرشااللاث كبكغ اكستػسط اكحدابن بعج ارن كدرثات ػاكلعه

بضغ) اكحكػر كااللاث (تع حداب اكؿيسة اكتائية  رقػاكفة ػة  دالكػ(نكلعرف7,00قجرم  )لعهارن 
( نمه 3,22ال اكقهلة اكتائهة اكلحسنبة بكغت )اكشتائث  أظمرت ( كقج T.Testباستخجاـ لعادكة )

( 28(  عشج درثة حخية)4,40(علد لستنن دالكة )0,40ة اكثدنكهة اكته تسانن )ػل اكقهلػاكبر ل
االلاث  لسا هجؿ عكن فاعكية بخلالث اكتجخل صائهة كصاكح نثند فرنق ذات دالكة إحلسا هؤكج عكن 

 اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفن اكدكػكه فن تحدضغ لفمـػ اكحات كجػ االلاث عضشة اكبحث. 
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 لذكهر واالىاث بعد تظبيق البرىاهج االرشادى.القيهة التائية لمفروق بيو هتوسط درجات ( يبين11والجدول )

 االلحخاؼ ؾيسة)ت(*
 اكسعيارؼ 

اكستػسط 
 اكحدابه 

 اكعجد 
 

لؿياس لفمػـ 
 اكحات

 
3,22 

 

0,02 07,22 24   
 

 اكحكػر

 االلاث 24 02,2 7,00

 ( .0,40( =)4,40)≤( نلستنن دالكة 28علد درثة حرهة)اكججككية *قهلة)ت ( 

عكن نثند فرنق ذات دالكة إحصائهة ( كاكته تؤكج 24ء اكشتائث اكدابق عخضما باكججكؿ )ػ كفن ض
كح اكحكػرلقارلة بااللاث كتعدؼ اكباحثة محم اكشتيجة  إكن أسكػب اكتخبية فن اكبضئة اكذخؾية كصا

عسػلًا، كاكتن تعكه لغ شأف اكحكػر حضث أف بعس االلاث كجهمغ ترػرسكبه عغ ذكاتمغ هشتقل 
 sibili,V)باكخبخة اكسباشخة كاكحػ هتزسغ شعػرمغ باكعجد كعجـ اكتقجهخ،كتتفق محم اكشتائث لع إكضمغ 

,Creen ,2015)  لاتػصكت إكن لتائث اكجراسة اكتن قاـ بما كل لغ  سابكه ككاريضغ   

لتػسط  درثات  التػثج فخكؽ ذات دالكة إحرائية بضغكاكحػ هشز عكن ألم : الفرض الرابع
كاكؿياس اكتتبعه عكن لؿياس لفمػـ اكحات كجػ اشفاؿ  خيبية فن اكؿياس اكبعجؼاكسجسػعة اكتج

 اكخكضة .

ارن كدرثات ػاكلتنسط اكحسابه نااللحراف اكلعهاكفخض اكخابع باستخخاج تل اكتحقهق لل صحة  
( كسا تع حداب االلحخاؼ 09,20كاكحػ بكغ)ادن ػتطبهق اكبرلالث اإلرشبعج اكلثلنعة اكتثرهبهة 

ارن كدرثات ػاكلتنسط اكحسابه نااللحراف اكلعه( أيزًا تع حداب 22,02كبكغ ) اكسعيارػ 
( ، 09,24فن اكؿياس اكتتبعن بعج لخكر شمخ عكن تصبضق اكبخلالث كاكحػ بكغ )اكلثلنعة اكتثرهبهة 

بضغ اكتصبضق نثند فرنق ذات دالكة إحصائهة ( لسا هؤكج عكن عجـ 22,22قجرم )لعهارن كالحخاؼ 
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عن لسا هجؿ عكن استسخارفاعكية بخلالث اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفن اكبعجػ كاكتتب
 اكدكػكه حتن بعج االلتماء لغ اكبخلالث كأتشاء فتخة اكستابعة.

 ( ذلك.11والجدول )

االلحخاؼ  ؾيسة)ت(*
 اكسعيارؼ 

لتػسط 
 اكفخكؽ 

 اكعجد  اكستػسط
 

 لؿياس لفمـػ اكحات

0,64 22,02 ,40 09,20 04   
 

 اكؿياس اكبعجػ
 اكؿياس اكتتبعه 09,24 22,22

 ( فمن غضخ داكة .4,40أكبخ لغ)( نلستنن دالكة 29علد درثة حرهة)اكججككية *قهلة)ت ( 

فاعكهة اكبرلالث ( كاكته تؤكج  استسخار 22ء اكشتائث اكدابق عخضما باكججكؿ)ػ كفن ض     
ة اكتثرهبهة بعد ػراد اكلثلنعػدن أفػكتحدضغ لفمػـ اكحات فه باستخجاـ اكتجخل اكسبكخاإلرشادن 

،كأتشاء فتخة اكستابعة حضث استسخ أتخ اكبخلالث االرشادػ باستخجاـ اكفشيات اكستبعة  تطبهق اكبرلالث 
االرشاد اكسعخفن اكدكػكه. كتعحػ اكباحثة محم اكشتائث إكن فاعكية االلذصة كاكتجريبات  اكته تع فن 

استخجالما فن اكبخلالث ،كسا تذضخ اكباحثة إكن تعاكف اكسعكسات كأككياء ألػر االشفاؿ كاكحػ كاف كما 
ئث لع لاتػصكت إكن لتائث باكغ االتخ فن استسخار اتخ اكبخلالث حتن بعج فتخة اكستابعة كتتفق محم اكشتا

 ,Evans, C., Fraser, M., & Cotterاكجراسات اكتن قاـ بما كل لغ : إيفالد ، فخيدر ، ككػتخ 
K, 2014) شضخؼ،كثضشذ(كتختكف لع لتائث اكجراسة اكتن قالت بما: (Cherry, K., & Gans, 
S,2018). 

راد ػة بهل لتنسط درثات أفتنثد فرنق ذات دالكة إحصائه كاكحػ هشز عكن ألم: سالفرض الخاه
 عكن لؿياس االستقػاء كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ  اكبعدن(-)اكقبكه فه اكؿياس ة اكتثرهبهة ػاكلثلنع
 االرشادػ. ككبخلالث
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ارن كدرثات ػاكلتنسط اكحسابه نااللحراف اكلعهمحا اكفخض باستخخاج تل اكتحقهق لل صحة 
( كسا تع حداب االلحخاؼ 33,90كاكحػ بكغ)ادن ػتطبهق اكبرلالث اإلرشؿ اكلثلنعة اكتثرهبهة قب

بعج اكلتنسط اكحسابه كدرثات اكلثلنعة اكتثرهبهة ( أيزًا تع حداب 9,08بكغ )كاكحػ اكسعيارػ 
ة ػة  دالكػ(نكلعرف7,80االلحراف اكلعهارن )( ،بكغ 00,29كاكحػ بكغ )ادن ػاكبرلالث اإلرشتطبهق 

( كقج T.Testبضغ اكتصبيقضغ)اكقبكن كاكبعجؼ(تع حداب اكؿيسة اكتائية باستخجاـ لعادكة ) رقػاكف
 ة اكثدنكهة اكتهػل اكقهلػ( نمه اكبر ل0,08ال اكقهلة اكتائهة اكلحسنبة بكغت )اكشتائث  أظمرت 
نثند فرنق ذات ( لسا هؤكج عكن 29(  عشج درثة حخية)4,40(علد لستنن دالكة )0,8تسانن )

اكتصبضق اكبعجػ لسا هجؿ عكن فاعكية بخلالث اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد دالكة إحصائهة كصاكح 
 اكسعخفن اكدكػكه فن اكحج لغ سكػؾ االستقػاء.

فى القياس القبمى هتوسط درجات أفراد الهجهوعة التجريبية  القيهة التائية لمفروق بيو( يبين12والجدول )
 والبعدى  .

االلحخاؼ  ؾيسة)ت(*
 اكسعيارؼ 

لتػسط 
 اكفخكؽ 

 اكعجد  اكستػسط
 

لؿياس 
 االستقػاء

0,08 9,08 22.473 33,90 04   
 

 قبكن
 بعجػ 00,29 7,80

 ( .0,48=)( 4,40)≤( نلستنن دالكة 29علد درثة حرهة)اكججككية *قهلة)ت ( 

باستخجاـ فاعكهة اكبرلالث اإلرشادن ( كاكته تؤكج  20كفن ضؤء اكشتائث اكدابق عخضما باكججكؿ)
ة اكتثرهبهة بعد تطبهق ػراد اكلثلنعػدن أفػكاكحج لغ سكػؾ االستقػاء فه االرشاد اكسعخفن اكدكػكن 

تزح لغ اكججكؿ أف مشاؾ ا حضثاستشاًد إكن اكفشيات اكستبعة  فن االرشاد اكسعخفن اكدكػكه،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 

( 0420ن تػصكت كما دراسة كًل لغ )االستقػاء  كجػ األشفاؿ عضشة اكبحث كيتفق ذكظ لع اكشتائث اكت
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Dorothy   كاكته 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  

ػاصل اكخاشئة اكتن يدتخجلما االشفاؿ اكبخلالث كاكتن سامست بذكل كبضخ فن اكحج لغ شخؽ اكت
كسا   Marimus )0420كاستبجاكما بصخؽ إيجابية ككتعبضخ عغ اكغزب كػسضكة ككتعبضخ عغ اكحات) 

أف تحدغ لفمػـ اكحات كجػ  األشفاؿ ساعج فن اكػصػؿ كمحم اكشتيجة ، كسا أف ألذصة اكبخلالث 
قخالمع، كالسيسا  اككعب اكجساعه اكحػ يدخت  اكتفاعل اإليجابه بضغ األشفاؿ عضشة اكبحث  لع أ

هختبط بشجاح اكعالقات االثتساعية كاكتجريب عكه ضبط الفعاالت األشفاؿ ، كسا سامست  استخاتيجية  
حجكث تغضضخ لسا سامع فن كعب اكجكر فن اكحج لغ سكػؾ االستقػاء  كجػ األشفاؿ عضشة اكبحث ،

اكسعخؼية كجؼ عضشة اكبحث لسا أدػ إكن تخكضمع كالفزل لحػذكاتمع لتيجة حجكث تغضخ فن اكعسكيات 
 عغ االستقػاء عكن االقخاف.

تنثد فرنق ذات دالكة احصائهم بهل لتنسط درثات أفراد  عكن ألم: كاكحػ هشز :الفرض الدادس
فه اكؿياس اكبعجؼ عكن لؿياس سكػؾ االستقػاء كجػ اشفاؿ  نعتهل اكتثرهبهة ناكضابطةػاكلثل

  اكخكضة ُتعدػ إكن اكبخلالث االرشادػ.

اكلتنسط اكحسابه نااللحراف محا اكفخض باستخخاج لل صحة  قالت اكباحثة  باكتحقق      
( فن حضغ بكغ االلحخاؼ اكسعيارػ 33,96اكزابصة كاكحػ بكغ)ارن كدرثات اكلثلنعة ػاكلعه

ارن كدرثات اكلثلنعة اكتثرهبهة ػاكلتنسط اكحسابه نااللحراف اكلعهباكسثل تع حداب ( 9,08)
ة  ػ( نكلعرف7,80قجرم  )لحراف لعهارن ( كا00,29كاكحػ بكغ )ادن ػتطبهق اكبرلالث اإلرشبعج 
بضغ اكسجسػعتضغ)اكتجخيبية كاكزابصة (تع حداب اكؿيسة اكتائية باستخجاـ لعادكة  قػخكة اكفػدالك

(T.Test)  ة ػل اكقهلػ( نمه اكبر ل0,06ال اكقهلة اكتائهة اكلحسنبة بكغت )اكشتائث  أظمرت كقج
( لسا هؤكج عكن 37(  عشج درثة حخية)4,40(علد لستنن دالكة )0,48اكثدنكهة اكته تسانن )
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اكسجسػعة اكتجخيبية  لسا هجؿ عكن فاعكية بخلالث اكتجخل نثند فرنق ذات دالكة إحصائهة كصاكح 
 تخجاـ االرشاد اكسعخفن اكدكػكه فن اكحج لغ سكػؾ االستقػاء كجػ االشفاؿ عضشة اكبحث. اكسبكخ باس

،والسجسهعة الزابظة القيهة التائية لمفروق بيو هتوسط  درجات أفراد الهجهوعة التجريبية( يبين13والجدول )
 بعد تظبيق البرىاهج االرشادى.

االلحخاؼ  ؾيسة)ت(*
 اكسعيارؼ 

اكستػسط 
 اكحدابه 

 اكعجد 
 

لؿياس 
 االستقػاء

 
0,06 

 

9,08 33,96 04   
 

اكسجسػعة 
 اكزابصة

اكسجسػعة  04 00,29 7,80
 اكتجخيبية

 ( .0,40( =)4,40)≤( نلستنن دالكة 37علد درثة حرهة)اكججككية *قهلة)ت ( 

فاعكهة اكبرلالث اإلرشادن ( كاكته تؤكج  23ء اكشتائث اكدابق عخضما باكججكؿ)ػ كفن ض     
،لقارلة ة اكتثرهبهة ػراد اكلثلنعػدن أفػكاكحج لغ سكػؾ االستقػاء فه باستخجاـ اكتجخل اكسبكخ

استشاًد إكن اكفشيات اكستبعة  فن االرشاد اكسعخفن اكدكػكه. بعد تطبهق اكبرلالث باكسجسػعة اكزابصة 
افخاد اكسجسػعة كُتعدػ اكباحثة محم اكشتائث إكن حجكث تغضضخ كالفزل فن اكعسكيات اكسعخؼية كجؼ 

اكتجخيبية حضث أف بعس االشفاؿ كيذ كجهمع ترػر عغ اكحات بذكل كاضح ،كتتفق محم اكشتائث لع 
(  Glass,2012&Salbi,2013لاتػصكت إكصم لتائث اكجراسات اكتن قاـ بما كل لغ ثالس،كسكبضل)

حات كعالقتم اكلفمنل بعشػاف (0423كتختكف لع لتائث اكجراسة اكتن قالت بما )فخياؿ, سكيساف,
اكحج لغ سكػؾ فعاال فه ف لالث كاركبأف اؿ ككقف اهلكباكحكاء كجػ أشفاؿ لخحكة اكخياض.  كمكحا 

كن رت إشاأكته كا Cotei  (2014 )كػتن دراسة لع لتائث  ذ اكبحث  لتائث ماالستقػاء ،كتتفق 
ت ختكفػاء،كسا اذات كاكحج لغ سكػؾ االستقككـ الفمف فه تحسهاالرشاد اكسعخفن اكدكػكه فاعكهة 
ط تباكد ارثأكجت عكن ككته  كا  Andreou, (2011ك) هدرلاسة دارلتائث ذا اكبحث لع لتائث م
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دكاف كعاثهم كتـ فن تمد ذكاتأكهذات كجػ اكسدتقػيضغ حضث يدتخجلػف كافاعكهة كؾ االستقػاء،كسكف به
كن درثة كبضخة لغ ر االرشاد اكسعخفن اكدكػكن ععتباف اهلكذا مكر لشمع. كألصغاكزحايا اكن ا

  االمسية فن اكحج لغ سكػؾ االستقػاء كجػ االشفاؿ.

درثات أفخاد  لتػسط فخكؽ ذات دالكة إحرائية بضغتػثج كاكحػ هشز عكن ألم:  الفرض الدابع
 ككبخلالث اكسجسػعة اكتجخيبية )ذكػر/ إلاث( عكن لؿياس االستقػاء كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ 

 االرشادػ.

ارن ػاكلتنسط اكحسابه نااللحراف اكلعهمحا اكفخض  باستخخاج لل صحة   تل اكتحقهق     
حضث بكغ اكستػسط ادن ػتطبهق اكبرلالث اإلرشاكتجخيبية )ذكػر/إلاث( بعج كدرثات اكلثلنعة 

اكلتنسط اكحسابه ( باكسثل تع حداب 0,78( كإلحخاؼ اكسعيارػ )20,29اكحدابن كجػ اكحكػر)
ادن ػتطبهق اكبرلالث اإلرشلاث كبكغ اكستػسط اكحدابن بعج االارن كدرثات ػنااللحراف اكلعه

بضغ) اكحكػر كااللاث (تع حداب  رقػة اكفػة  دالكػ(نكلعرف3,02قجرم  )لحراف لعهارن ( كا22,24)
ال اكقهلة اكتائهة اكلحسنبة بكغت اكشتائث  أظمرت ( كقج T.Testاكؿيسة اكتائية باستخجاـ لعادكة )

(  عشج درثة 4,40(علد لستنن دالكة )0,40ة اكثدنكهة اكته تسانن )ػل اكقهلػ( نمه اكبر ل3,22)
االلاث  لسا هجؿ عكن فاعكية نثند فرنق ذات دالكة إحصائهة كصاكح ( لسا هؤكج عكن 28حخية)

بخلالث اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفن اكدكػكه فن اكحج لغ سكػؾ االستقػاء كجػ عضشة 
 اكحكػر. اكبحث لغ االلاث أكثخ لغ 

 لذكهر واالىاث بعد تظبيق البرىاهج االرشادى.القيهة التائية لمفروق بيو هتوسط درجات ( يبين14والجدول )

 لؿياس االستقػاء اكعجد  اكستػسط اكحدابه  االلحخاؼ اكسعيارؼ  ؾيسة)ت(*
 

3,22 
 اكحكػر   24 20,29 0,78

 االلاث 24 22,24 3,02

 ( .0,40( =)4,40)≤( نلستنن دالكة 26علد درثة حرهة)اكججككية *قهلة)ت ( 
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عكن نثند فرنق ذات دالكة إحصائهة (كاكته تؤكج 20ء اكشتائث اكدابق عخضما )ػ كفن ض     
كح االلاث لقارلة باكحكػر فن سكػؾ االستقػاء، كتعدؼ اكباحثة محم اكشتيجة  إكن اكصبيعة اكبجلية كصا

    ضل إكن اكحخكة كاكعشف .ككحكػر كاكتن تس

لتػسط  درثات  فخكؽ ذات دالكة إحرائية بضغ كاكحػ هشز عكن ألم :التػثج الفرض الثاهن
كاكؿياس اكتتبعه عكن لؿياس سكػؾ االستقػاء كجػ اشفاؿ  اكسجسػعة اكتجخيبية فن اكؿياس اكبعجؼ

 اكخكضة .

ارن ػاكحسابه نااللحراف اكلعهاكلتنسط اكفخض اكثالغ باستخخاج تل اكتحقهق لل صحة      
كاكحػ ادن ػتطبهق اكبرلالث اإلرشعكن لؿياس االستقػاء بعج كدرثات اكلثلنعة اكتثرهبهة 

اكلتنسط اكحسابه ( أيزًا تع حداب 7,80( كسا تع حداب االلحخاؼ اكسعيارػ كبكغ )00,29بكغ)
لخكر شمخ عكن تصبضق  فن اكؿياس اكتتبعن بعجارن كدرثات اكلثلنعة اكتثرهبهة ػنااللحراف اكلعه

نثند فرنق ( لسا هؤكج عكن عجـ 7,92قجرم )لعهارن ( ، كالحخاؼ 00,00اكبخلالث كاكحػ بكغ )
بضغ اكتصبضق اكبعجػ كاكتتبعن عكن لؿياس سكػؾ االستقػاء لسا هجؿ عكن ذات دالكة إحصائهة 

بعج االلتماء لغ  استسخارفاعكية بخلالث اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفن اكدكػكه حتن
 اكبخلالث كأتشاء فتخة اكستابعة.

 ( يبين ذلك.15والجدول )

االلحخاؼ  ؾيسة)ت(*
 اكسعيارؼ 

لتػسط 
 اكفخكؽ 

 اكعجد  اكستػسط
 

لؿياس 
 االستقػاء

0,08 7,80 4,3 00,29 04   
 

 بعجػ
 تتبعن 00,00 7,92

 ( فمن غضخ داكة .4,40لغ)أكبخ ( نلستنن دالكة 29علد درثة حرهة)اكججككية *قهلة)ت ( 
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فاعكهة اكبرلالث اإلرشادن ( كاكته تؤكج  استسخار 20كفن ضؤء اكشتائث اكدابق عخضما باكججكؿ)
ة اكتثرهبهة بعد تطبهق ػراد اكلثلنعػدن أفػكاكحج لغ سكػؾ االستقػاء فه باستخجاـ اكتجخل اكسبكخ

رشادػ باستخجاـ اكفشيات اكستبعة  فن ،كأتشاء فتخة اكستابعة حضث استسخ أتخ اكبخلالث االاكبرلالث 
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 

بعج فتخة اكستابعة كتتفق محم اكشتائث لع لاتػصكت إكن لتائث  باكغ االتخ فن استسخار اتخ اكبخلالث حتن
 ,Evans, C., Fraser, M., & Cotterاكجراسات اكتن قاـ بما كل لغ : إيفالد ، فخيدر ، ككػتخ 

K, 2014) شضخؼ،كثضشذ(كتختكف لع لتائث اكجراسة اكتن قالت بما: (Cherry, K., & Gans, 
S,2018). 

 البحثتفسري ومناقشة نتائخ 
تشاكؿ اكبحث اكحاكن فاعكية اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفه اكدكػكه كتحدضغ لفمـػ      

( سشػات كفن ضػء 6-0اكحات كأتخم فن اكحج لغ سكػؾ االستقػاء كجػ االشفاؿ باكسخحكة اكعسخية )
اكستعكقة ( ك  20،20،23،20،22،24،،9،8اكشتائث االحرائية اكتن تع استخخاثما باكججاكؿ )

ؼيسا بعج اكستابعة ( ككل لغ لؿياس لفمػـ اكحات،كسكػؾ  –بعجيا  –بفخكض اكبحث،كؾياساتم ) قبكيا 
االستقػاء فقج حخصت اكباحثة عكه تفدضخكلشاقذة لاتػصل إكيم اكبحث لغ لتائث فن ضػء اكتخاث 

لا تيدخ ككباحثة اكشطخؼ اكسختبط بسػضػع اكبحث لغ أشخ لطخية كدراسات سابقة ككحكظ بشاءًا عكن 
لالحطتم أتشاء تصبضق اكجدء اكتجخيبه كأيزًا فن ضػء إدراكما كخرائز أشفاؿ لخحكة اكخكضة 

 :أتزح لا هكهكعكيم فقج 

كثػد فخكؽ ذات دالكة إحرائية بضغ لتػسصه درثات االشفاؿ فه اكتصبيقضغ اكقبكه  -
فاعكية اكبخلالث كاكبعجؼ عكن لؿياس لفمـػ اكحات كراكح اكتصبضق اكبعجؼ، لسا هبضغ 

اكسعخفه اكدكػكن فه تشسية لفمػـ اكحات كجػ عضشة اكبحث، كلغ لتائث اكجراسات اكته 
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اتفقت لع لتائث اكبحث اكحاكه فه فاعكية اكبخالث االرشادية فه تحدضغ لفمـػ اكحات 
دراسة كل لغ مضكدبضخج ،كسباؾ حضث دكت ككما عكن فاعكية االرشاد اكسعخفن اكدكػكن 

 .Hillsberg, C.& Spak, H. (2016) فمـػ اكحات كجػ االشفاؿفه تحدضغ ل
كثػد فخكؽ ذات دالكة إحرائية بضغ لتػسصه درثات االشفاؿ فه اكتصبيقضغ اكقبكه  -

كاكبعجؼ فن اكحج لغ سكػؾ االستقػاء كراكح اكتصبضق اكبعجؼ، لسا هجؿ عكن فاعكية 
كجػ االشفاؿ عضشة  بخلالث االرشاد اكسعخفه اكدكػكه فه خفس سكػؾ االستقػاء 

كلغ لتائث اكجراسات اكته اتفقت لع لتائث اكبحث اكحاكن فه فاعكية اكبخالث  .اكبحث
االرشادية فه اكحج لغ سكػؾ االستقػاء دراسة فضشظ كاخخكف اكته أتبتت فاعكية اكبخلالث 

ككحكظ Fink, .et al.(2015) اكقائع عكن فشيات تعجهل اكدكػؾ فه اكحج لغ االستقػاء
( اكته أكجت لتائجما عكن كثػد تأتضخ لكحػظ ككبخلالث 0429ة مخبخت،ككخافغ )دراس

اكسدتخجـ فه اكجراسة كاكقائع عكن فشيات اكجحس كاكسػاثمة كاكجعع االثتساعه فه اكحج 
 Herbert .W Craven , (2019) .لغ سكػؾ االستقػاء.

كثػد فخكؽ ذات داكة إحرائية بضغ اكحكػر كااللاث عكن لؿياس لفمػـ اكحات كسكػؾ  -
االلاث لسا هجؿ عكن فاعكية بخلالث اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد كصاكح االستقػاء 

اكسعخفن اكدكػكه فن اكحج لغ تحدضغ لفمػـ اكحات كأتخم فن اكحج لغ سكػؾ االستقػاء 
 أكثخ لغ اكحكػر. كجػ عضشة اكبحث لغ االلاث 

فه ات االشفاؿ عضشة اكبحث عجـ كثػد فخكؽ ذات دالكة إحرائية بضغ لتػسصه درث -
اكتصبيقضغ اكبعجؼ كاكتتبعه عكن لؿياس لفمػـ اكحات،كلؿياس االستقػاء، لسا هجؿ عكن 
استسخار تأتضخ اكبخلالث االرشادػ اكسعخفه اكدكػكه فه تحدضغ لفمـػ اكحات كاكحج لغ 

اء  كجػ االشفاؿ عضشة اكبحث ،كفن محا اكرجد تشػم اكباحثة أف لغ عػالل سكػؾ االستقػ 
 لجاح اكبخلالث االرشادػ ألم ركعه ؼيم لجسػعة لغ االعتبارات اكمالة أمسما لاهكه:
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أف اكبخلالث ُشبق عكن عضشة تجخيبية لغ االشفاؿ حضث أف شبيعة اكسخحكة اكعسخية  -
ؿ كتعجهل أفكارمع حضث تخػ اكباحثة أف سامست إكن حج كبضخ فن اكتأتضخ فن االشفا

ذاكظ يُعج لغ أمع اكعػالل اكته سامست فن لجاح اكبخلالث، ككحكظ اختيار لكا ف 
اكتصبضق ككقتم بسا هتشاسب لع ضخكؼ اكعضشة اكتجخيبية سامع أيزًا فن االستسخار فه 

 لسارسة ألذصة اكبخلالث،كاالستفادة لشما.
اح اكبخلالث االرشادػ اعتسادم عكن اإلرشاد تخػ اكباحثة أيزا أف لغ عػالل لج -

اكجسعه 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 كجػ  -
فن اكحج لغ سكػؾ االستقػاء اكحػ كاف يغُكب عكضمع فن تعالكمع  االشفاؿ لسا ساعج

 لع ضحايا االستقػاء.
كعكية فقج الحطت اكباحثة اكتحدغ اكسكسػس كسا أضمختم لتائث اكؿياس) بعجيًا تع تتبعيًا ( 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 

ػكه حضث سامست فشيات اكبخلالث االرشادػ كيذ فقط فن تحدغ لفمػـ اكحات كاكحج لغ سكػؾ اكدك
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 

حات ،كعكيم فإف االرشاد اكسعخفه اكدكػكه بفشياتم اكستعجدة قج ساعج االشفاؿ عكن استبجاؿ أفكارمع اك
اكدكبية حػؿ ذكاتمع كاالخخيغ بأفكار أكثخ إيجابية حضث أكج ) أكيذ ( عكن ." أف االضصخاب اكحػ 

دامع بذكًل أك يراب بم األفخاد كيذ بدبب األحجاث كككغ بدبب لايعتقجكم لغ أفكار غضخ عقاللية ت
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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تصبضق االرشاد اكسعخفه اكدكػكه بفشياتم ردكد أفعاكمع تتدع باكدكبية كاكعجكالية أحيالًا .كعكيم فإف 
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 

فاؿ عكن ربط اكسعخفة باكػثجاف كباكدكػؾ كمحا ككم شكل اكبشية ،إعادة اكبشيم اكسعخؼية لسا ساعج االش
 اكعقكية االلفعاكية اكدكػكية كجهمع . 

أضف إكه لا سبق أف اكبخلالث االرشادػ بفشياتم اكستشػعة كبجكداتم اكسػثمة ككصفل سعن كيذ      
ع كككغ أعصه اكبخلالث فقط إكن االمتساـ باكجػالب ) اكسعخؼية ػ االلفعاكية ػ اكدكػكية ( اكخاصة بم

أمسية خاصة كتحدضغ لفمـػ اكحات بسا هشعكذ عكن سكػكمع فاكصفل حضشسا ُيحـخ لغ خبخات االتراؿ 
 االيجابن كاكبشاء فمػ هتبشن ألساط سكػكية غضخ سػية. 

تؤكج اكباحثة أف لا دعع لجاح اكبخلالث  االرشادػ كسامع فه تحقضق بخلالث اكبحث ألمجافم ألم ك      
عكن اكصفل بسفخدم فن بعس اكسػاقف اكتن تدتجعن ذكظ كسا ركد عكن اكجساعة االرشادية ركد 

بذكل رئيدن حضث هتفاعل االشفاؿ فه إشارما كيكتدبػف لفاـيع كسكػكيات إيجابية كع يكتدبػما لغ 
ا قبل لثل اكتجريب عكن إتباع اكشطاـ كاكقػاعج اكسعسػؿ بما  كاكتحكع اكحاته كغخس اكثقة باكشفذ لس

سامع فن لجاح اكبخلالث أيزًأ كػلم تع فن إشار ثساعن لتزسشًا اكسػاقف اكحياتية كالشفاؿ عضشة 
اكبحث فقج ثاءت تكظ اكسػاقف لعبخة عسا يعالػف لشم لغ سكػكيات سكبية )سكػؾ االستقػاء( ،كعكيم 

كإدراؾ لجؼ  فقج ساعج االشفاؿ عكن إبخاز لذاعخمع كسكػكياتمع اكدكبية حتن هتسكشػا لغ لػاثمتما
 صػابما أك خصئما كباكتاكه إلكالية تعجهكما لغ خالؿ استخاتيجيات اكسػاثمة. 

كسا تأته أمسية اكبخلالث االرشادػ اكسدتخجـ فن اكبحث كػلم بخلالجًا 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 . 



 

بية للطفولة المبكرةكلية       ي سويف -التر
 جامعة بن 

1079 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

دع بم لغ لذاعخ اكتقبل كعجـ سامع اكسشاخ االيجابن اكحؼ ساد اكجكدات االرشادية كلا أتكسا      
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 إحرائيًا بضغ      

ألشفاؿ لغ اكجشدضغ عكن لؿياس لفمـػ اكحات لغ لاحية ،كسكػؾ االستقػاء لغ لتػسط درثات ا
لاحية أخخػ لسا يعشه أف لتغضخ لػع األشفاؿ كاف كاضحًا كثكيًا كقج ألكغ ككباحثة تفدضخ ذكظ كفقًا 

 كعجة عػالل لتخابصة هؤتخ كل لشما فه األخخ عكن اكشحػ اكتاكن: 
 :  عػالل أرتبصت باالشفاؿ عضشة اكبحث -أ

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 

شمع لغ اكشذاط فه اكسذاركة كاكتفاعل أضف إكه ذكظ لا يسضد أشفاؿ محم اكسخحكة كالسيسا اكحكػر ل
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 

رسػا االستقػاء ككالػا شخفًا اكسبكخة كع هتع تػضيفم بذكل كافن فن اكبحػث اكدابقة فكال اكجشدضغ لا
فاعاًل ؼيم كعكيم فكالمسا فه حاثة إكه تجارؾ اكسذككم دكلسا أػ اعتبار كسا إذا كاف ذكخًا أك ألثه 

 ككحج لغ لشما فن سغ لبكخة. 
 عػالل لختبصة ببضئة االشفاؿ :  -ب

اكسذككة  تعج بضئة اكسشدؿ كاكخكضة لغ اكعػالل االساسية اكتن سامست بذكل أك بأخخ فن حجكث
 اكتن يعالن لشما اكصفل ذكخًا كاف أـ ألثه. 

 عػالل ارتبصت بشجاح اكبخلالث االرشادػ اكسدتخجـ فن اكبحث :  -ثػ 
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كسا كالت فاعكية اكبخلالث عكن درثة عاكيم بحضث اتزح تأتضخ لتغضخ لػع األشفاؿ)ذكػر/الاث( 
كحات كجػ االشفاؿ، كسا ساعجت السيسا لع تشػع فشياتم كألذتصم اكته ساعجت عكن تحدغ لفمػـ ا

 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 لفمـػ 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 اكسالئسة  -

 ككتعالل لع اكسذكالت كاالضصخابات اكشفدية اكخاصة بسخحكة اكصفػكة . 
 تصبضق بخالث تعكيسية داخل اكسجارس ككحج لغ التذار ضامخة االستقػاء. -
فضغ كاكتخبػيضغ بذكل دائع كتجريبمع عكن اكتعالل لع االستقػاء كجػ عقج دكرات تجريبية ككسذخ  -

 االشفاؿ .

 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 : 

اعكية بخلالث إرشادؼ ككسعكسات كككػاكجهغ باستخجاـ اكفشيات اكسعخؼية اكدكػكية ككتعالل لع االشفاؿ ف -
 اكحهغ يسارسػف االستقػاء . .

ض فه خفف اكبحػث كاكجراسات الكداب االشفاؿ اكسمارات اكالزلة كتػضيفما لد هزكلراء اثإ -
 االستقػاء .
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