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ملخص
هدفت الد ارسممة التعر هلر أ ر يرنامق هرشممادي يسممتند هلر اللعب والفن في خفض السمملوك العدواني
لدى أطفال قرية األطفال  SOSفي ييت لحم ،واسم م م م م م ممتخدم المنهق ش م م م م م م م ه التجرييي ،من خالل عينة
ضم مممت ( )30طفالً وطفلة ممن لديهم درجة مرتفعة علر مقياس السم مملوك العدواني ،قسم ممموا منا م ممفة
هلر مجموعتين هحداهما تجرييية واألخرى ض مما طة.

مممم ألغراض الد ارس ممة يرنامجاً هرش ممادياً يس ممتند

هلر ا رش م م مماد اللعب والفن ،وطيق علر المجموعة التجرييية ،في جلس م م ممات يل عددها ( )12جلس م م ممة
يواقع جلس م م ممتين أس م م مميوعياً ،مدة كل منها ( )75دقيقة .أظهرت نتائق الد ارس م م ممة وجود فروق ذات داللة
هح م ممائية يين متوسم ممطات الدرجة الكلية للسم مملوك العدواني لدى أطفال قرية األطفال  SOSقيل و عد
تطييق اليرنامق ا رش ممادي ،وكانت الفروق ل ممالح القياس ال عدي علر المجموعة التجرييية ،وكانت
الفروق دالة أيضم م م م م ماً يين المجموعتين التجرييية والض م م م م مما طة في القياس ال عدي ل م م م م ممالح المجموعة
التجرييية ،مما يؤشم ممر هلر أ ر اليرنامق ا رشم ممادي المطيق في خفض سم مملوك األطفال العدواني ،كما
أظهرت النتائق من خالل القياس التت عي استم اررية األ ر لليرنامق ا رشادي.
الكلمات المفتاحية :برنامج إرشادي ،السلوك العدواني ،اللعب ،الفن ،األطفال ،قرية األطفال.

ي

The Impact of a Training Program Based on Play and Art in Reducing the
Aggressive Behavior among the Children of the SOS Village in
Bethlehem Governorate
Prepared by: Samar Issa Ibrahim Sabbah
Supervisor: Prof. Dr. Mohammad Ahmed Shaheen
2017
Abstract
The objective of the study was to identify the impact of a training program based on play
and art in reducing the aggressive behavior among the children of SOS village in
Bethlehem Governorate. The semi-experimental approach was used working with a
sample of 30 boys and girls with a high degree of aggressive behavior. Two groups were
designated, one was the experimental and the other was the control group. A training
program was developed for the purpose of the study based on the guidance of play and
art, and applied to the experimental group, in (12) sessions, two sessions a week, each
was (75) minutes. The results of the study showed that there were statistically significant
differences between the mean scores of aggressive behavior in the children of SOS village
before and after the application of the extension program. The differences were in favor
of the post-measurement of the experimental group. The differences were also between
the experimental and control groups in the remote measurement in favor of the
experimental group. The results indicated the impact of the indicative program applied in
reducing aggressive child behavior. Likewise the results via sequential measurement
demonstrated the impact of the indicative program.

* Keywords: instructional program, aggressive behavior, play, art, children, SOS
children's village.
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الفصل األول
خلفية الدراسة ومشكلتها
 1.1المقدمة
تعد التنشممئة االجتماعية ورعاية األيناء من الوظائف األسمماسممية لاس مرة التي حظيت يها منذ
ّ
القدم وحتر يومنا هذا ،هذ أنها تلعب دو اًر أسمماسممياً في تشممكيل سمملوك األطفال ،و التالي فالن أي خلل
أو تفكك في يناء األس مرة له ا اره السممليية علر نمو وسمملوك أينائها .ويعتير السمملوك العدواني من أهم
هذه ا ار ،وفي عض األحيان يضطر الك ير من األطفال هلر ا قامة في مؤسسات وقرى األطفال
األيتام في حال فقدانهم ألحد والديهم أو كليهما ،أو فقدانهم للرعاية األسم م م مرية .وعلر الرغم من توفير
تلك المؤسم م م مس م م ممات الرعاية واالهتمام لهم ،هال أن هقامتهم في تلك المؤسم م م مس م م ممات لها العديد من ا ار
السليية علر الجوانب النفسية واالجتماعية والسلوكية لهؤالء األطفال.
هن العدوانية ظاهرة عامة يين ال شممر ،يمارسممها األشممخاص طرق وأسمماليب متنوعة و

ممور

مختلفمة م مل التعيير ماللفو أو العمدوان اليمدني ،والعمدوان مظهر سم م م م م م مملوكي يموخمذ طريقمه هلر التعيير
الفردي أحيانا كسم م م م م م مملوك الشم م م م م م ممخص الذي يتجه هلر هلحاق األذى غيره من األفراد أو الجماعات أو
األشمياء ،وقد يوخذ طريق التعيير الجماعي أحياناً أخرى علر أنه سملوك جماعي مشمترك ويتجه نحو
هلحاق األذى يجماعات أخرى أو أفراد (الهمشري والجواد.)2000 ،
وأول عدوان وقع في حياة ال شم م م م م م ممر هو عدوان اين ادم قاييل علر أخيه هاييل ،قال تعالر:
{فَ طَوََّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ} (المائدة.)30 :
فالعدوانية وما تتسم م م م ممم ه من عنف السم م م م مملوك يختلف الرأي حول كونها فطرية أو متعلمة أو
مكتسم م م م ة ،فالعدوانية انفعال حقيقي قائم في حياتنا ا نس م م ممانية ،هض م م ممافة هلر أنها تلعب دو اًر هاماً في

2

س م م ممائر االنفعاالت األخرى ،ومن مظاهر العنف الس م م مملوكي االعتداء اللفظي عن ق م م ممد علر الغير،
وا يذاء اليدني وغير اليدني للنفس أو المتعمد للنفس أو الغير ،والحاق األذى ممتلكات الغير أو ما
يت ل المرافق العامة والمنشآت ( طرس.)2010 ،
وتتنوع أش م م م ممكال وأنواع العدوان فمنها العدوان ال م م م م مريح ويتض م م م مممن هلحاق الض م م م ممرر واألذى
ا خرين عن ق ممد وعمد و

ممورة

مريحة واضممحة ،والعدوان الرمزي ويتضمممن السممخرية واالزدراء

والتقليل من شم م م م م ممون وأهمية ا خر .وعلر ذلك يكون العدوان هجوماً

م م م م م مريحاً علر الذات وا خرين

(حسين.)2008 ،
هن من أفضل أساليب ا رشاد المستخدمة مع األطفال هو استخدام اللعب ،واللعب ال يشكل
عالجاً قدر ما له من أهمية كوس مميلة لالت ممال والتوا ممل مع الطفل .وللعب

ممو اًر متعددة منها أن

يطلب من الطفل أن يلعب ال ممل ممال ،أو الدمر ،أو الطين ،أو أن يرسممم .وقد يكون لعب لادوار
التي يشاهدونها في واقعهم ،كون يلعب أحدهم دور األب وا خر دور االين (منسي.)2002 ،
ا رش م مماد اللعب هو طريقة تس م ممتخدم في مجال هرش م مماد األطفال ،ويفيد في تعليم الطفل وفي
تش ممخيص مش ممكالته ،وعالب اض ممط ار ه الس مملوكي .يقوم ا رش مماد اللعب علر أس مماس نظريات اللعب،
وعلر اعت ار أن اللعب هو مهنة الطفل ،وأنه حاجة نفسية اجتماعية اليد أن تش ع ،فو

حت مراكز

ا رش مماد تعد حجرات خا ممة لبرش مماد اللعب تض ممم أش ممكال متنوعة من اللعب .ويس ممتخدم اللعب في
التشم ممخيص ،من خالل المالحظة أ ناء اللعب واخت ارات اللعب ا سم ممقاطية ،كما يسم ممتخدم أيض م ماً في
ض م و وتوجيه وت ممحيح سمملوك الطفل ،ولدعم النمو ،واش م اع حاجات الطفل ،واتاحة الفر ممة للطفل
للتعيير والتنفيس االنفعالي ،ولتحقيق أغراض وقائية (زهران.)2003 ،
وتعد األنشم م ممطة الفنية لاطفال المتم لة في (الرسم م ممم والت م م مموير ،والرقص ا يقاعي ،والنحت
ُ
والتديير المنزلي ،واألش م ممغال الفنية ال م ممل م ممالية ،والخش م مميية ،وكذلك الموس م مميقر) من األنش م ممطة التي
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تشممجع علر االيتكار والتعيير عن الذات ،وهي تخفف من حدة التوتر والقلق الناتق عن ا ح اطات،
وتفيد األطفال أيض م م ماً في اتجاهاتهم المهنية المقيلة ،والتعيير عن هواياتهم ،هضم م ممافة هلر مسم م مماعدتهم
علر تنمية التذوق الفني لديهم .وتهد

هذه األنشم م م م م ممطة هلر مسم م م م م مماعدة األطفال علر هقامة عالقات

اجتماعية مع عضهم ال عض ،واش اع حاجاتهم ورغ اتهم النفسية (حسين.)2004 ،

 2.1مشكلة الدراسة
تعم م ّمد مرحلم ممة الطفولم ممة من أهم م ارحم ممل نمو الفرد ،ونظ اًر ألهميم ممة تلم ممك المرحلم ممة في تكوين
الش م ممخ م ممية ،و ما أن عالقة الطفل يوالديه تش م ممكل أهمية الغة في تنش م ممئته ونموه وعالقته ا خرين،
فالنه عندما يفقد الطفل أحد والديه أو كليهما مما يض م م م م ممطره لبقامة في مؤسم م م م م مس م م م م ممات رعاية األيتام،
وي م م م م ح من الض م م ممروري القيام يد ارس م م ممة أهم المش م م ممكالت التي يعاني منها األطفال في هذه المرحلة،
وبخا م ممة مش م ممكلة الس م مملوك العدواني التي تحتاب هلر جهود هرش م ممادية لمس م مماعدتهم في تحقيق التكيف
والنمو السممليم .ومن هنا اني قت الفكرة في تطوير يرنامق هرشممادي يسممتند هلر اللعب والفن في خفض
السلوك العدواني لدى أطفال قرية األطفال  SOSفي محافظة ييت لحم.
وتتمحور مشكلة الدراسة في محاولتها لإلجابة عن السؤال اآلتي:
ما أ ر يرنامق هرشادي يستند هلر اللعب والفن في خفض السلوك العدواني لدى أطفال قرية األطفال
 SOSفي محافظة ييت لحم؟
وقد إنبثق عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1هل توجد فروق ذات داللة هح م م م م ممائية يين متوس م م م م ممطات درجات أفراد المجموعة التجرييية علر
مقياس السلوك العدواني قيل و عد تطييق اليرنامق ا رشادي؟

4

 .2هل توجد فروق ذات داللة هح م م م ممائية يين متوس م م م ممطات درجات أفراد المجموعة التجرييية وأفراد
المجموعة الضا طة علر مقياس السلوك العدواني عد تطييق اليرنامق ا رشادي؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة هح م م م م م م ممائية يين متوسم م م م م م ممطات درجات أفراد المجموعة التجرييية في
القياسين ال عدي والتت عي عد مرور شهر من تطييق اليرنامق ا رشادي؟

 3.1فرضيات الدراسة
سعت الدراسة الخت ار الفرضيات ا تية:
الفرضية األولى:
ال توجد فروق ذات داللة هح م م م م ممائية عند مسم م م م ممتوى داللة ) (α≤0.05يين متوسم م م م ممطات درجات أفراد
المجموعة التجرييية علر مقياس السلوك العدواني قيل و عد تطييق اليرنامق ا رشادي.
الفرضية الثانية:
ال توجد فروق ذات داللة هح م ممائية عند مس م ممتوى داللة ) (α≤0.05يين متوس م ممطات درجات الس م مملوك
العدواني لاطفال في قرية األطفال  SOSيين المجموعة التجرييية والمجموعة الضا طة.
الفرضية الثالثة:
ال توجد فروق ذات داللة هح م م م م ممائية عند مسم م م م ممتوى داللة ) (α≤0.05يين متوسم م م م ممطات درجات أفراد
المجموعة التجرييية في القياسين ال عدي والتت عي عد مرور شهر من تطييق اليرنامق ا رشادي.
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 4.1أهداف الدراسة
سعت هذه الدراسة هلر تحقيق األهدا

ا تية:

 .1التعر هلر أ ر يرنامق هرشادي يستند هلر اللعب والفن في خفض السلوك العدواني لدى أفراد
المجموعة التجرييية في القياسين القيلي وال عدي.
 .2التعر هلر الفروق في درجات السم م م م م م مملوك العدواني لدى أفراد المجموعة التجرييية والمجموعة
الضا طة في القياس ال عدي.
 .3التعر هلر الفروق يين درجات أفراد المجموعة التجرييية في القياسم م م م ممين ال عدي والتت عي عد
مرور شهر من تطييق اليرنامق ا رشادي.

 5.1أهمية الدراسة
يمكن توضيح أهمية الدراسة في جزأين ،األول نظري وال اني تطييقي ،وحسب ا تي:
 1.5.1األهمية النظرية
سممعت هذه الد ارسممة هلر هلقاء المزيد من الضمموء علر شممخ ممية األطفال داخل قرى األطفال
الدرسممة
 ،SOSو التالي محاولة فهم أس م اب سمملوكياتهم المختلفة وأهمها السمملوك العدواني ،هذ أن هذه ا
قد تفيد في هيراز عض األسم م م م اب التي تؤدي هلر الس م م مملوك العدواني ،وأ عاده وا اره ،وبخا م م ممة لهذه
الفئة من األطفال التي لها ظروفها التي قد تكون مختلفة عن األطفال ا خرين.
 2.5.1األهمية التطبيقية
قد تسم م م مماعد هذه الد ارسم م م ممة في توفير يرنامق هرشم م م ممادي يسم م م ممتند هلر اللعب والفن معتمداً علر
هسمم ممتراتيجيات وفنيات مسمم ممتمدة من النظريات المعرفية والسم م مملوكية والتحليلية ،واس م ممتخدامه في خفض
الس مملوك العدواني لدى أطفال قرية األطفال  ،SOSوقد يفيد اليرنامق المربين والمرش ممدين العاملين في
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مجال الرعاية النفس م م م م ممية وا جتماعية لاطفال ،من خالل التعامل مع الس م م م م مملوك العدواني لدى هؤالء
األطفال ،والعمل علر خفض درجة هذا السلوك لديهم.

 6.1مصطلحات الدراسة
تضم م م م مممنت متغيرات الد ارسم م م م ممة عدداً من الم م م م م ممطلحات الرئيسم م م م ممة ،وفيما يلي التعريف يهذه
الم طلحات:
البرنامج اإلرشادي Counseling Program

"يرنامق مخطو ومنظم في ض مموء أس ممس علمية لتقديم الخدمات ا رش ممادية الم اشم مرة وغير الم اشم مرة،
فردياً وجماعياً لجميع من تضم مممهم المؤس م مسم ممة (كالمدرسم ممة م الً) ،يهد

مسممماعدتهم في تحقيق النمو

السوي والقيام االختيار الواعي المتعقل وتحقيق التوافق النفسي داخل تلك المؤسسة وخارجها ،ويقوم
التخطيو لليرنامق ا رشادي وتنفيذه" (زهران.)499 :1998 ،
وتعرفه الباحثة إجرائياً في هذه الدراســــــة ب نه :مجموعة من الفنيات واألسم م م م مماليب التي تسم م م م ممتند هلر
ا رشاد اللعب والفن و عض نظريات ا رشاد النفسي (هرشاد الطفل) المعرفية والسلوكية والتحليلية،
وتسم م م م م م ممتخدم يهد

خفض السم م م م م م مملوك العدواني لدى أطفال المجموعة التجرييية في عدد محدد من

الجلسات ا رشادية.

اإلرشاد باللعب:
"طريقة ش ممائعة االس ممتخدام في مجال هرش مماد األطفال ،علر أس مماس أنه يس ممتند هلر أس ممس نفس ممية ،وله
أسم م م م م م مماليب تتفق مع مرحلة النمو التي يمر يها الطفل وتناسم م م م م م مميها ،وهو يفيد في تعليم الطفل ،وفي
تشخيص مشكالته ،وفي عالب اضط ار ه السلوكي" (زهران.)381 :1998 ،
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اللعب:
"هو لغة الطفل الرمزية للتعيير عن الذات فمن خالل تعامله مع اللعب يمكن أن نفهم عنه الك ير،
فالطفل يكش م ممف عن نفس م ممه أ ناء اللعب أك ر مما تعير الكلمات ،فهو يكش م ممف عن مش م مماعره النسم م م ة
لنفسمه و النسم ة لاشمخاص المهمين في حياته واألحداث التي مرت ه ،حيث تسمتطيع أن تقول ون
اللعب هو حديث الطفل واللعب هي كلماته" (حسين.)240 :2004 ،

اإلرشاد بالفن:
يعر ملحم ( )2010ا رشمم م م م م مماد الفن " ونه طريقة ارزة في عالب االضم م م م م م ممط ار ات السم م م م م م مملوكية لدى
األطفال ،ويكاد يكون من ال م ممعب معرفة دينامية شم ممخ م ممية الطفل دون االسم ممتعانة الرسم ممم ،فالطفل
يعير سم مملوكياً أك ر من تعييره لفظياً ،من خالل مختلف أشم ممكال نشم مماطه ،لع ه ،رسم ممومه ،حركته... ،
الم".
ويعر هارمز ) (Harmsا رش م م مماد الفن علر أنه" :ا رش م م مماد الترفيه ،وا رش م م مماد العمل ،وا رش م م مماد
العام ،والحقيقي الفن" (ملحم.)329 :2010 ،

السلوك العدواني:
يعر

اص " "Bussكما ورد لدى (مختار )50 :1999 ،العدوان علر أنه" :سلوك ي دره الفرد لفظياً

أو يدنياً أو مادياً،

م مريحاً أو ض مممنياً ،م اشم م اًر أو غير م اش ممر ،ناش ممطاً أو س ممليياً ،ويترتب علر هذا

السلوك هلحاق أذى يدني أو مادي أو نقص للشخص نفسه
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احب السلوك ،أو لآلخرين".

التعريف اإلجرائي للسلوك العدواني:
يعر السلوك العدواني هجرائياً الدرجة التي سيح ل عليها أي فرد من األطفال المشاركين في هذه
العينة علر مقياس السلوك العدواني المستخدم في الدراسة.

قرية األطفال :SOS
" قرى األطفال  SOSتعمل في أك ر من ( )130دولة لدعم األطفال واألس م م م ممر ورعاية األطفال فاقدي
الرعاية األسم م م مرية واألطفال الذين هم تحت خطر فقدان الرعاية األسم م م مرية ليكيروا في ييوت من مح ة
حيث توفر لاطفال جو أسري محب طويل المدى حيث يتمكن كل طفل وشاب من تطوير عالقاته
وقدراته الفردية ما يسماعده في ا عتماد علر النفس ومواجهة تحديات الحياة في المسمتقيل ،توسمست
قرية أطفال ييت لحم في عام 1966م ،وكانت أول قرية في منطقة الش م م م م م ممرق األوس م م م م م ممو ،وفي ا ونة
األخيرة هناك ( )135طفالً يعيشم م م م م م ممون في ( )14منزالً ،في كل منزل يوجد من ( )7-9أطفال ،وهناك
أيض م ماً منزل للمدير في القرية ،ينشم ممو األطفال في كنف عائالت قرى األطفال  SOSحتر سم ممن ()14
سممنة ،عد ذلك ينتقل الشم اب والشمما ات من قرى  SOSهلر ييوت منف مملة في يرنامق ييوت الشمميي ة،
وخممالل ذل م م ممك ي مت مل مقممون الممرع م م مماي م م ممة لممي م م م م م م م م مح موا ق م م ممادريممن ع ملممر ا ع مت مم م م مماد ع ملممر أنممفس م م م م م م م مهممم"
).(SOS Children's Villages, 2016

 7.1حدود الدراسة ومحدداتها
تتحدد نتائق الدراسة وتعميماتها ضمن الحدود ا تية:
الحدود المكانية :محافظة ييت لحم قرية األطفال .SOS
الحدود الزمانية :ط قت الدراسة في العام الدراسي .2018/2017
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المحددات المفاهيمية :هقت رت علر المفاهيم والم طلحات الواردة في الدراسة.
الحدود البشـــــرية :هقت م م ممرت الد ارس م م ممة علر األطفال المقيمين في قرية األطفال  SOSفي ييت لحم،
الذين تتراو أعمارهم ما يين ( )9-13سنة.
المحددات الخاصة ب دوات الدراسة:
 مقياس السلوك العدواني. -اليرنامق ا رشادي الذي يستند هلر اللعب والفن في خفض السلوك العدواني لدى األطفال.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوالً :اإلطار النظري
 1.2اإلرشاد باللعب
 1.1.2مقدمة
هن السم م مملوك العدواني ييدأ في مرحلة الطفولة الم كرة ومن م يتطور ليوخذ أشم م ممكاالً متعددة،
اء أكانت دوافع أولية أم قوى
وان كان هناك خالفاً في الرأي حول أس م م م م م اب السم م م م مملوك العدواني س م م م م مو ً
داخلية ،أو أنه س م مملوك مكتس م ممب من الييئة المحيطة الفرد ،هال أن المتفق عليه أن الس م مملوك العدواني
ييدأ في مرحلة الطفولة ويتطور فيما عد ،لذلك كان اليد من تعديل هذا السم م م م م م مملوك م ك اًر ،ويتم ذلك
يالزالة أس م ا ه وتعليم األطفال المهارات التوكيدية وتوجيه وتنمية وتقوية شممخ ممياتهم من خالل اللعب
الحر الجماعي (عيد هللا.)2005 ،

 2.1.2تعريف اإلرشاد باللعب
يمكن تعريف اللعممب مماعت مماره عمليممات دينمماميممة تعير عن حمماجممات الفرد هلر االسم م م م م م ممتمتمماع
والسم م ممرور واش م م م اع الميل الفطري للنشم م مماط والترويح ،كما يعير عن ضم م ممرورة ييولوجية في يناء ونمو
شم ممخ م ممية الفرد المتكاملة وهو سم مملوك طوعي_ ذاتي ،اختياري داخلي الدافع غال اً أو تعليمي تكيفي
يوافق النفس وخارجي الدافع أحياناً .ويعتير وسمميلة الك ار لكشممف عالم الطفل ووسمميلة الطفل للتعر
علر ذاته وعلر عالمه ويمهد عنده س م م م م م مميل يناء الذات المتكاملة في ظل ظرو
معها تكيفاً (الل اييدي وخاليلة.)2005 ،
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تزداد تعقيداً ويزداد

 3.1.2استخدام اللعب في اإلرشاد
يلجو المرشم م م ممد هلر اللعب كطريقة هامة لض م م م م و وتوجيه وتعديل سم م م مملوك الطفل ،ا ضم م م ممافة
السم م م ممتخدام اللعب لدعم النمو النفسم م م ممي ،والعقلي ،واالجتماعي ،واالنفعالي المتكامل المتوازن للطفل،
فهو يقويه جسمممياً ويزوده معلومات عامة ومعايير اجتماعية ويض م و انفعاالته .كما يسممتخدم اللعب
في هش م م م م اع حاجات الطفل م ل حاجاته هلر اللعب نفسم م م ممه حين يلعب ،وحاجته هلر التملك ،وحاجته
هلر الس مميطرة ،وحاجته هلر االس ممتقالل حين يلعب في حرية ويعير عن نفس ممه الطريقة التي يفض مملها
وبدون توجيه من ا خرين .يتيح اللعب فر م م م ممة التعيير والتنفيس االنفعالي عن التوترات التي تنش م م م مو
عن ال م مراع وا ح اط ،ويظهر ذلك عندما يعير الطفل عن مش ممكالته وهو يتعامل مع اللعب (حركة
وكالماً) وحين يكرر مواقف تمس مش م م ممكالته االنفعالية ويعير عن انفعاالته ويفرغها ،وقد يجد الطفل
أ ناء لع ه حالً ل مراعاته وحتر لمشممكالته .ويسممتخدم اللعب أيض ماً لتحقيق أغراض وقائية وذلك م الً
عن طريق تقديم الطفل لخيرة ميالد طفل جديد ،حتر يتقي شم م م م م م ممر ردود الفعل المعروفة حين يفاجو
يهذا الميالد (عيد الهادي والعزة.)2004 ،

 4.1.2مراحل عملية اإلرشاد باللعب
يشم ممير ملحم ( )2010هلر أهم الخطوات التي يجب علر المرشم ممد النفسم ممي هت اعها عند قيامه
العملية ا رشادية ،وهي تتم ل فيما يلي:
 يناء عالقة

داقة تتسم الد ء مع الطفل الذي يخضع لبرشاد اللعب.

 هيجاد جو من األلفة والمح ة والمودة يين المرشد والطفل.
 تقيل المرشد للطفل كما هو.
 أن يعمل علر ترسيم مشاعر التسامح في العالقة ا رشادية.
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 اسم م ممتعداد المرشم م ممد من أجل معرفة المشم م مماعر التي يعير عنها الطفل والقدرة علر عكس تلك
المشاعر طريقة تحقق للطفل الت


ر سلوكه.

قة المرشد قدرة الطفل علر حل مشكالته هذا أتيحت له فر ة لذلك.

 عدم توجيه أعمال الطفل أو حدي ه وية طريقة واعطاء الطفل الحرية الكاملة في العمل.
 أن يتم ا رشاد اللعب تدريجياً دون التسريع في العملية ا رشادية.
 يتم تحديد السم م م مملوك المشم م م ممكل عند الطفل من أجل أن تتم العملية ا رشم م م ممادية طريقة واقعية
أك ر ،ولجعل الطفل قادر علر هدراك مسؤولياته في العالقة ا رشادية.

 5.1.2دور المرشد النفسي باللعب
يشير ملحم ( )2008هلر أهم أدوار المرشد النفسي اللعب ما يلي:
 .1هيجاد جو من الحرية يستطيع الطفل من خالله التعيير عن مشاعره يدون خو .
 .2مسم م مماعدة الطفل في تركيز مشم م مماعره ،وتطويرها من حالة توتر داخلي هلر مشم م مماعر معروفة
المعاني واالتجاهات.
 .3الحفاظ علر سرية المعلومات التي يح ل عليها المرشد.
 .4يناء عالقة هرشم م م ممادية هيجايية امنة تتسمم م ممم الد ء ،والود والتقيل حتر يشم م م ممعر الطفل األمن
والراحة.
 .5توظيف األلعاب ما يتناسب مع حالة الطفل وموقفه ا رشادي.
 .6متا عة الطفل أ ناء اللعب مع األطفال ا خرين في حالة اللعب الجماعي.
 .7المس مماعدة في هشم مراك الطفل في اللعب مع األطفال ا خرين ،حيث يكون للطفل دور فاعل
في اللعب.
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 .8توفير األلعاب التي تتوافق والعمل ا رشادي الذي يقوم ه المرشد.
 .9فتح حوار مع الطفل عد انتهائه من اللعب حول الش م ممخ م مميات التي تم لها ألعا ه .وتفس م ممير
هجما مات الطفمل وعالقتهما مالحمالمة االنفعماليمة التي يعماني منهما .وتوضم م م م م م مميح ممدى االختال
والتشا ه يين سلوك الطفل المشكل وسلوك األطفال العاديين (ملحم.)2008 ،

 6.1.2أنواع اللعب التربوي التي يمكن للمرشد استخدامها
لق ممد تع ممددت أنواع اللع ممب وفقم ماً للع ممدي ممد من المتغيرات ووفقم ماً لم ارح ممل نمو وتطور الطف ممل
وخ ممائ ممه الجسمممية والحركية واالجتماعية ،ويشممير أيو أسممعد ( )2008هلر أهم هذه التقسمميمات كما
يلي:
 .1اللعممب الحر :وهو اللعممب المرن الغير مخطو لممه من قيممل الك ممار ،هذ يقوم الطفممل مماللعممب
يدون ضوا و محددة ،وهو نشاط الطفل التلقائي الحر المستقل.
 .2اللعب المنظم :وهنا يكون اللعب ض م م م م م مممن معايير وقوانين وقواعد منظمة ،ويش م م م م م ممتمل اللعب
المنظم علر:
أ .اللعب الجماعي :وفيه يتفاعل طفالن أو أك ر في عمل أنش م م م م م ممطة متش م م م م م ممايهة دون أن
يساعد أحدهما ا خر ،و غير قواعد أو نظم.
ب .اللعب الفردي :وهو الذي يمارسه الطفل شكل فردي.
ب .اللعب الخيالي :وهو الذي يعتمد علر خيال الطفل وتخيالته للمواقف.
د .اللعب التم يلي :حيث يقوم الطفل يتقليد شخ ية معينة.
ه .لع ممب المح مماك مماة التقلي ممدي من خالل تقلي ممد الطف ممل لوال ممدي ممه م الً في أعم ممال المنزل.
(أيو أسعد.)2008 ،
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 .3اإلرشــاد الســلوكي :قد يسممتخدم المرشممد النفسممي اللعب طريقة ا رشمماد السمملوكي كما هو في
حاالت الخوا

(الخو

المرضم م م م م م ممي) من حيوانات معينة ،هذ يمكن تح م م م م م م ممين الطفل تدريجياً

يتعويده علر اللعب يدمر هذه الحيوانات في مواقف امنة سم م م م م م ممارة متدرجة ومتكررة حتر تتكون
ألفة تسم م م م مماعده علر هزالة الحسم م م م مماسم م م م ممية والخو  ،يلي ذلك زيارة لحديقة الحيوان لمشم م م م مماهدة هذه
الحيوانات والطفل في حالة استرخاء دون خو

(أيو أسعد واألزايدة.)2015 ،

 7.1.2أهمية اللعب
يشير قنديل ومحمد ( )2015هلر أهمية اللعب ،ويمكن تلخيص هذه األهمية فيما يلي:
 .1التطور الحركي والجس م م م ممدي خالل اللعب :يش م م م مممل النمو الحركي ،والطول ،والوزن ،وتناس م م م ممق
العضم م م م ممالت الكييرة وال م م م م ممغيرة ،والمظهر العام للجسم م م م ممم .وخالل مرحلة الطفولة الم كرة ،ييدأ
ال م م م ممغار الركل القدم ،وتحريك الذراعين ،وفي وقت الحق يتعلم تسم م م مملق السم م م مماللم ،واالتزان،
والدفع والس م م ممحب ،وض م م ممم الخرز ،وعمل العقد ،والعديد من األنش م م ممطة التي تعزز العض م م ممالت
الكييرة ،والنمو الحركي

م م م ممفة عامة .الرسم م م ممم والتلوين ومحاولة الكتا ة هي األخرى أنشم م م ممطة

تعمل علر التناسق يين العين واليد ،وتنمية العضالت الدقيقة.
 .2التطور المعرفي خالل اللعب :ويتض م م م م مممن تش م م م م ممكيل مفهوم الذات ،ومفاهيم الحجم ،الش م م م م ممكل،
واللون .ومن خالل اللع ممب ممونواع مختلف ممة من الكت ممل ،والخرز ،والعج ممائن ،وغيره مما من مواد
الطييعة ،يتعلم األطفال التمييز يين مختلف األش م ممكال ،واألحجام ،واأللوان ،وملمس األش م ممياء،
وهي أساسيات ال غنر عنها عند تعلم أساسيات القراءة والكتا ة.
 .3التطور االجتممماعي والوجممداني خالل اللعممب :ويش م م م م م م ممممل التطور االجتممماعي والوجممداني هقممامممة
العالقات ،ووضع ضوا و للسلوك ،والمهارات االجتماعية ،التي تجعل الفرد مقيوالً في األسرة،
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والمدرسممة ،والمجتمع .وأنشممطة اللعب م ل الغناء ،ورواية الق ممص المسممرحية ،والدراما ،ولعب
األدوار ،وألعاب الدمر ،واالش م م ممتراك مع العرائس في مس م م ممرحية ،ومس م م مماعدة األش م م ممخاص الذين
يحركون العرائس ،ومس مماعدة ا خرين ،والتعيير عما يش ممعرون ه ،كل هذه األلعاب واألنش ممطة
يساعد علر التطور االجتماعي والوجداني لاطفال.
 .4التطور اللغوي :األلعاب المختلفة واألحاجي ،ومجموعات اللعب التنافسم م م م م م ممي ،والم اريات كلها
تعمل علر تطوير النمو اللغوي لدى األطفال.
 .5التعلم عن ال م م ممحة والتغذية خالل اللعب :األلعاب ال سم م مميطة ،م ل السم م مملم وال ع ان ،واألغاني
ال س م م مميطة ذات القوافي ،واألغاني الش م م ممعيية ،واأللغاز ،تعلم األطفال مفاهيم مرت طة ال م م ممحة
والتغذية.
ويش م م م م ممير العزة ( )2015هلر أن اللعب لدى األطفال يم ل دور األب ودور األم ودور األخوة
واألخوات ،وقد يتحد ون عن األسم مرة وعن مش ممكالتها ومن المس مميب لها عندما يمارس ممون اللعب ،مما
يساعدهم علر فهم مشكالتهم ورسم حلول مناس ة لها.

 8.1.2السمات التي تميز اللعب
يشمير الل اييدي والخاليلة ( )2016هلر أهم السممات التي تميز اللعب ،ويمكن تلخي مها فيما
يلي:
 .1اللعب نشاط حر ال هج ار فيه واال فقدت اللع ة جاذييتها وطييعتها المرحة.
 .2يتضم م مممن اللعب علر المتعة والتسم م مملية النس م م م ة لمن يقوم ه فهو ال يؤدي هلر مكاسم م ممب
مادية ،وقد تكون مكاسب رمزية يت ادلها الالعيون.
 .3ال يوجد له دافع غير االستمتاع.
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 .4اللعب استغالل للطاقة الحركية والذهنية.
 .5يمتاز اللعب السرعة والخفة.
 .6اللعب حياة ،حيث أنه من مطالب النمو وحاجاته وال يمكن االستغناء عنه.
 .7كما جاء في تعريف يياجيه للعب فالنه "عملية تم ل" ،أي أن الطفل يتعلم اللعب.
 .8ال يمكن التنيؤ ينتائق اللعب ،وذلك ط قاً لمهارة الالعب وخيراته.
 .9اللعب قد يكون شكل فردي أو جماعي.
 .10الذي يمارس اللعب ال يتعب.
 .11يخضع اللعب لقوانين وقواعد.
 .12اللعب مستقل ويجري في حدود زمان ومكان محددين ومتفق عليهما.

 9.1.2دور األلعاب في عملية التشخيص
األلعاب كوسم م مملوب تشمم ممخي مم ممي يعتمد علر نظرية التحليل النفس م ممي عند "فرويد" ،ويسمم ممتخدم
اللعب في عملية تشم م م م ممخيص المشم م م م ممكلة عن طريق مالحظة الطفل في أ ناء اللعب ،أي أنه يسم م م م ممقو
انفعاالته من خو

واح اط وغضم ممب وعدوان علر لع ه ،كما أنه يسم ممقطها علر األشم ممخاص ا خرين

المشاركين معه اللعب ،وذلك خالل القيام اللعب المشترك (أيو عيطة.)2015 ،
كما يشير حواشين وحواشين ( )2016هلر أنه يمكن دراسة سلوك األطفال من خالل:
 .1مالحظتهم في أ ناء اللعب ،يهد

تشخيص مشكالتهم.

 .2الحالة االنفعالية التي يتميز يها الطفل من خالل ت م م م م م م مرفه مع الدمر واللعب ،فهو يعير عن
م م مراعاته ومش م ممكالته وحاجاته غير المشم م م عة ،وذلك يتفاعله مع الموجودات في محيطه ،فالن
يدأ يتكسير وتقطيع هذه اللعب فالنه ال شك يحتضن سلوكاً عدوانياً.
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 .3اكتشم م م م م م مما

دالئل ا يداع وااليتكار لدى األطفال الموهوبين ،وهذا يفرض علر القائمين علر

ترتييهم تومين ما يتناسب ومستوى ذكائهم من وسائل وأدوات ،حتر من مناهق وأساليب.
 .4استخدام اللعب ضمنياً في االخت ارات النفسية ،التي تقدم لاطفال ق د عملية التشخيص.
 .5توظيف اللعب كوسم مميلة لض م م و وتوجيه سم مملوك الطفل ،كونه يعزز من نموه الجسم مممي والعقلي
واالجتماعي واالنفعالي.
 .6هش م م م م م م م اع حاجات الطفل المختلفة كتحقيق الذات ،وحب التملك وحاجته للسم م م م م م مميطرة أو حاجته
لالستقالل.
 .7اللعب يتيح للطفل فر م م م م ممة التعيير عن مكوناته والتنفيس عن انفعاالته وتوتراته الناشم م م م ممئة من
ال راع وا ح اط ،فالطفل يعير عن مشكالته من خالل اللعب.

 10.1.2وظائف اللعب
تشير يلقيس ومرعي ( )1987هلر أهم وظائف اللعب ،ويمكن تلخي ها فيما يلي:
 .1اللعب وسيلة لتفاعل الفرد مع ييئته.
 .2اللعب يعتير وسيلة لتطور الفرد.
 .3اللعب وسيلة للتعلم.
 .4اللعب وسيلة الكتساب أنماط سلوكية متعددة.
 .5اللعب وسيلة من أجل تطوير أنماط السلوك.
 .6اللعب يساعد الطفل علر التكيف واالنتماء.
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 11.1.2حجرة اللعب
تخ ممص في مراكز ا رش مماد حجرة أو حجرات ا رش مماد اللعب ،وتض ممم لع اً متنوعة الحجم
والشم م ممكل والموضم م مموع ،وتم ل األشم م ممخاص واألشم م ممياء المهمة في حياة األطفال التي توجد في مجالهم
السم مملوكي ،وتعتير م ا ة م يرات مدروسم ممة لسم مملوك الطفل .وين غي أن تتوافر في أدوات حجرة اللعب
خ م م م ممائص عدة ،من أهمها :أن تكون قادرة علر جذب الطفل وش م م م ممد انت اهه ،وغير قايلة للكس م م م ممر،
ورخي م م م م ممة ال من ،وغير مؤذية للطفل ،ومتنوعة في أشم م م م ممكالها وأنماطها .ومن أم لة اللعب واألدوات
التي تحتويها حجرة اللعب :الدمر ،والعرائس ،والحيوانات ،والطيور ،وال م م ممل م م ممال ،وأدوات الرس م م ممم،
الرمممل والممماء ،والجواريف ،و عض األدوات األخرى التي يممولفهمما الطفممل ،م ممل :األرجوحممة ،و عض
األدوات الموس مميقية ،وتزود حجرة اللعب الك ارس ممي والمناض ممد المناسم م ة لاطفال (الخطيب والزبادي،
.)2001

 12.1.2النظريات المفسرة للعب
 1.12.1.2نظرية الطاقة الزائدة
قدم "شم م مميلر وسم م ممينسم م ممر" هذه النظرية ،واعتي ار أن مهمة اللعب األسم م مماسم م ممية هي التخلص من
الطاقة الزائدة من الطفل ،فالطفل حاجة هلر أن يمارس العديد من أنش ممطة اللعب من أجل أن يعمل
علر تقليل الطاقة ،فاللعب مهم في مرحلة الطفولة فهو يساعد في التكوين الجسمي والنفسي ،وغال اً
ما يكون الهد

من اللعب هو اللعب في هذه المرحلة .ومن الممكن االسم م ممتفادة من هذه النظرية في

مسم م مماعدة األطفال مرتفعي النشم م مماط في تفري طاقاتهم ،من خالل ممارسم م ممة األنشم م ممطة المعدة لهم في
رياض األطفال (ع مان.)1995 ،
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 2.12.1.2نظرية االستجمام أو الراحة من عناء األعمال
ترى طائفة من العلماء علر أرس م ممها الفيلس م ممو

"الزاروس" أن وظيفة اللعب األس م مماس م ممية هي

هراحة العضم م م ممالت واألع م م م مماب من عناء األعمال؛ فالالعب في نظرهم يسم م م ممتخدم في ألعا ه طاقات
عضمملية وع مميية غير الطاقات التي أرهقها العمل ،وبذلك يدع للمراكز المرهقة فر ممة للراحة .وهذه
هي أقدم نظرية قيلت في اللعب ،وقد عير أ حايها عن الرأي السائد عند عامة الناس ،مع تهذييهم
له ،واالستدالل عليه ومور تدينه من النظريات العلمية (يدير.)2010 ،
 3.12.1.2النظرية التلخيصية
تنطلق هذه النظرية من افتراض أن اللعب تلخيص للماضممي وأن ا نسممان منذ ميالده وحتر
مر يها تطور الحضم ممارة ال ش م مرية منذ
اكتمال نضم ممجه يميل هلر المرور ينفس األدوار التطويرية التي َ
ظهور ا نسم ممان علر وجه ال سم مميطة هلر ا ن .وأن ما يمارسم ممه من ألعاب تسم ممت ير هذا ا نسم ممان هلر
اسم م م م م م ممتعادته للغرائز الحيوية التي مر يها عير مراحل التطور التاريخي لبنسم م م م م م ممان ،فيمر يها مرو اًر
تلخي م م م م ممياً .ومن أ م م م م ممحاب هذه النظرية :سم م م م ممتانلي هل ،وهنري يت ،و ورندايك ،هذ يقول هؤالء أن
ا نس ممان والحيوان عندما يلعب يعير

ممورة ال ش ممعورية أحياناً عن غرائزه الفطرية التي يش ممترك فيها

مع من سم م م قوه في س م مملم التطور ،وكونه يلخص نش م مماط الماض م ممي فيمارس األلعاب والحركات (العزة،
.)2007
 4.12.1.2نظرية اإلعداد للحياة المستقبلية
يرى واضع هذه النظرية "كارل غروس" أن اللعب النس ة للكائن الحي هو ع ارة عن وظيفة
ييولوجية مهمة ،فاللعب يمرن األعضمماء ،وبذلك يسممتطيع الطفل أن يسمميطر سمميطرة تامة عليها ،ولن
يس م م م ممتعملها اس م م م ممتعماالً ح اًر في المس م م م ممتقيل .فاللعب هذاً هعداد للكائن الحي لكي يعمل في المس م م م ممتقيل
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األعمال الجادة المفيدة ،ومن األم لة علر ذلك الطفلة في عامها ال الث تس م م ممتعد ش م م ممكل ال ش م م ممعوري
لتقوم يدور األم حين تضم م م م م م ممع لعيتها وتهدهدها كي تنام .وهكذا ،فالن م م م م م م م ممدر اللعب هو الغرائز
الييولوجية فوكد وجهة النظر الييولوجية هذه العديد من العلماء ،ومما يدعم هذه النظرية أن اللعب
يوخذ شكالً خا اً عند كل نوع من أنواع الحيوانات (يني هاني.)2010 ،
 5.12.1.2نظرية التحليل النفسي
يفترض "فرويد" أن الس مملوك ا نس مماني ال يحدث ال س مميب ،وأنه يتوقف علر الحالة النفس ممية
عادة يميل هلر هش اع الخيرات
للفرد وهي ا حساس السرور أو األلم الذي يعقب السلوك .فا نسان ً
التي ت عث السرور ،ويتجنب هش اع الخيرات التي تؤدي هلر األلم .ولهذا نالحو أن األطفال يخلقون
عالماً من الخيال واألوهام من أجل أن يحققوا ألنفس م ممهم متعة خا م ممة ،عيدة عن الواقع ومش م ممكالته.
عادة هلر أشياء ملموسة يضفي عليها عالمه الخاص ،لكي يجلب اللذة والسعادة لنفسه،
يلجو الطفل ً
كما تخاطب الطفلة دميتها وكونها هنس م م م ممانة حقيقية .وهذا األس م م م مملوب ا يهامي ،يم ل نوعاً من اللعب
عند "سيجموند فرويد" .يفترض "فرويد" أن السلوك ا نساني يقرره مقدار السرور أو األلم الذي يرافقه
عادة يسعر وراء الخيرات التي ت عث علر السرور والمتعة وتكرارها ،أما
أو يؤدي هليه ،وأن ا نسان ً
الخيرات المؤلمة فهو يتجنيها وييتعد عنها .اسم م م ممتخدم أت اع فرويد اللعب الحر يدالً من التداعي الحر
الذي كان يس م م ممتخدمه فرويد في عالب األمراض النفس م م ممية لدى األطفال ،اعتقد هؤالء أن اللعب الحر
الذي يقوم علر الخيال ،يمكن أن يسمماعد علر تنفيس المشمماعر ،واألفكار ،واألحاسمميس المكيوتة في
العقل ال اطن ،و التي خفض التوترات واالنفعاالت والقلق الذي كان يحس يها الطفل سم م م م مميب الكيت
والحرمان والعجز عن تحقيق الرغ ات .هن اللعب عند "فرويد" يؤدي وظيفة تنفيسممية ،حيث يسممهم في
تخفيف التوتر واالنفعاالت الناجمة عن العجز عن تحقيق األماني والرغ ات ( والحة.)2011 ،
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 6.12.1.2النظرية السلوكية
نظر السم مملوكيون األوائل ومنهم "واطسم ممون" هلر التفسم مميرات القائمة علر أسم مماس الغرائز علر
أنها تفس مميرات عقيمة ،ومن أهم مقوالت النظرية الس مملوكية أن ا نس ممان مزوداً عدد من االس ممتعدادات
السم م م م مملوكية التي تسم م م م مماعده علر التعلم ،وتحدث عملية التعلم نتيجة وجود دافع م ير واسم م م م ممتجا ة .هن
الس مملوكيين يفس ممرون اللعب في ض مموء مقوالتهم عن التعزيز والتعلم المالحظة ،والتعميم والتكرار ،فقد
يحاول طفل االحتفاظ يتوزان كرة فوق أنفه ألنه تلقر ال ناء علر نش م م مماطات مش م م ممايهة في الماض م م ممي،
لذلك فالن فعالً ما يتم ه ايته وتعزيزه يواس م م م ممطة ال ناء أو غير ذلك من الحوافز التي نتعلمها يميل هلر
أن يتكرر حينما توجد عض الظرو

التي حد ت فيها التعلم األ م م م مملي ،ويمكن أن تعد خيرة الطفل

ال ناء عليه سمم مميب المنافسمم ممة وغيرها من الحوافز االجتماعية المتعلمة ،مس م ممؤولة عن قدر كيير من
اللعب .ويرى "هل" أن اللعب يقوى يواس م م م م م ممطة الحوافز ال انوية .أما "س م م م م م ممكنر" ،فقد أكد علر التعزيز
والمكافوة غير المنتظمة ،هن الس مملوك الذي ال يكافو ربما يكون س مملوكاً منقوالً من مكافآت س مما قة غير
منتظمة ،ومن المحتمل أن تنشم م م م ممو عض أنواع اللعب يهذه الطريقة ،فاللعب حين يؤدي هلر هش م م م م م اع
عض الحاجات أو يرت و يها فسم م م م م م ممو

يميل للتكرار .كذلك أكد " اندورا" علر أهمية المحاكاة في

اكتساب السلوك ومن ذلك سلوك اللعب ،فال يمكن وي حال تجاهل دور المحاكاة في اللعب الرمزي
عند األطفال (العناني.)2017 ،
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 2.2اإلرشاد بالفن
 1.2.2مقدمة
يعد الرسم ممم من النشم مماطات األسم مماسم ممية التي تحتل مكانة مهمة في عالم الطفل وفي التعامل
معه ،فليس هناك طفل لم يرس ممم وليس هناك يرامق تربوية أو نفس ممية ال تض ممم الرس ممم يين نش مماطاتها،
فالذا لم يتوافر لدى الطفل مواد الرس م ممم من أوراق وتلوين نجده يرس م ممم علر الحائو أو رمال الش م مماط
وكون هناك حاجة عند الطفل يعير يها عن ذاته من خاللها ،فمن خالل الرسم م م م م م ممم يؤكد الطفل ذاته
ويعير عن حاجاته ورغ اته ومخاوفه واهتماماته ،وذلك من خالل الموضم م م م م م مموعات التي يختارها في
رسمه ،فالرسم مؤشر مهم يكشف عن عالقات الطفل الوجدانية مع العالم الذي يحيو ه أو الخو
الذي يعتريه في عالقاته األشياء والناس .فالطفل من خالل رسوماته يحاول أن يخفض من مستوى
القلق والتوتر الداخلي لديه الناجم عن الفشل في هش اع حاجاته ،ويستخدم كوداة تشخي ية هامة مع
األطفال .أما علر المس ممتوى ا رش ممادي أو العالجي ،فليس هناك طريقة هرش ممادية تخلو من اس ممتخدام
التلوين والرسم شكل تلقائي مع األطفال (حسين.)2004 ،
ويمكن اعت ار الرس ممم عمالً فنياً تعييرياً يقوم ه الطفل ،وهو يديل عن اللغة ،وهو ش ممكل من
التوا ل غير اللفظي ،وهو شكل من أشكال التنفيس ،فاألطفال عن طريق الرسم يعكسون مشاعرهم
الحقيقية تجاه أنفسم م ممهم وا خرين ،تعتير الرسم م مموم وسم م مميلة ممتازة لفهم العوامل النفسم م ممية وراء السم م مملوك
المشممكل ،ا ضممافة هلر أنه من خالل الرسممم الحر الذي يقوم ه الطفل نسممتطيع أن ن ممل أرس ماً هلر
شم م م م م ممعوره ،والتعر علر مشم م م م م ممكالته وما يعانيه ،وكذلك التعر هلر ميوله واتجاهاته ومدى اهتمامه
موضم م م مموعات معينة في الييئة التي يعيش فيها ،وعالقته ا خرين س م م م مواء في األس م م م مرة أو الرفاق أو
الك ار ( طرس.)2010 ،
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ويميل األطفال طييعتهم هلر التنظيم وا يقاع الموسمميقي ،فتراهم يتمايلون مع هيقاع النغم أو
الشم م م ممعر ويهتزون طرباً .ويعد الغناء أول

م م م ممور الفن الذي يواجهه األطفال يين يدي أمهاتهم ،ومع

مرور الس ممنين يش ممتركون قلوبهم وحواس ممهم في الغناء واألناش مميد ،وتعد الموس مميقر والرقص والحركات
ا يقاعية مهمة جداً في تعليم الطفل وتطويره ،فهذه األنماط تسم م م م م م مماعد علر تنميته جسم م م م م م ممدياً وعقلياً
وعاطفياً واجتماعياً ،كما يسم م مماعد علر التخلص من الكيت واالنفعاالت الضم م ممارة ويسم م مماهم في تحقيق
الذات وتو يق العالقة مع ا خرين واظهار المواهب وجذب االنت اه وتركيزه ،كما يعمل علر حسم م م م م ممن
ا

غاء (العناني.)2017 ،
ويشير أيو أسعد ( )2011هلر فوائد اللعب الفني ،التي يمكن تلخي ها فيما يلي:
 نش مماط الطفل الفني يفس ممح للطفل فر ممة التعيير عن مش مماعره حرية وايداع ويعزز

ممورته

ا يجايية عن ذاته.
 تزداد قة الطفل قدراته عندما ينجز نشم م م مماطه الفني ويعرضم م م ممه علر اللوحة المخ م م م م م م م ممة
لعرض أعمل األطفال.
 تنمية التذوق الجمالي.
 يمنح اللعب الفني الطفل الفر ة والوسيلة للتعيير عن الذات ،ويفسح المجال أمامه للتعيير
عن ذاته وتفري طاقاته

ممورة هيجايية ،وقد يكون وسمميلة للكشممف عن مشمماكل كييرة يعاني

منها الطفل.
وترى الهنيدي ( )2015أنه يمكن تلخيص فوائد الرسم لدى األطفال فيما يلي:
 التعيير عن الحاجات والرغ ات والدوافع التي ال يستطيع األطفال التعيير عنها شفهياً.
 ال حث عن ال راعات الدفينة في شخ ية الطفل.
 التعر هلر مشكالت األطفال السلوكية واالنفعالية.
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 التعر هلر عالقة الطفل وشمممخاص معينين ومدى المشم مماعر ا يجايية والسم ممليية التي يكنها
نحوهم.
 التعر هلر شم م كة العالقات االجتماعية التي يعيش في ظلها الطفل ،واألش ممخاص المؤ رين
في حياته.
 التعر هلر األلوان وعالقتهمما ممالحيمماة االجتممماعيممة المحيطممة ممالطفممل ،ودالالت اسم م م م م م ممتخممدام
األطفال لها في الرسومات.
 تفري الشحنات االنفعالية السليية كالغضب ،والعدوان ،والخو .
 وسيلة للتعيير والتوا ل مع ا خرين.
 التعر هلر الحالة التي يعيشها الطفل أ ناء الرسم كالغضب.
 قياس التطورات العالجية التي و ل هليها الطفل عد هخضاعه للعالب.
 التعر هلر جوانب القوة والضعف لدى الطفل.

 2.2.2نظرية فضل الطاقة في تفسير رسوم األطفال
حينما يش ع الطفل تتولد لديه طاقة ،وهذه الطاقة يسعر لبفادة منها ،فجزء منها يذهب هلر
تليية حاجة الجس ممم العض مموية ،أما قية الطاقة فاليد لها من مس ممار تس ممتنفذ فيه ،فهي كالش ممحنة التي
تحتاب هلر تفري ولذلك فالن الرسم م م م ممم أحد الوسم م م م ممائل التي تسم م م م ممتنفذ هذه الطاقة يلجو هليه الطفل ليفرغ
شم م ممحنته ،ويتخلص من طاقته الزائدة ،يدالً من أن يسم م ممتنفذها في مجال ضم م ممار ه و المجتمع ،ولذلك
فالن الرسم م ممم مجال حيوي تعويضم م ممي لت م م مريف الطاقة الزائدة في شم م مميء يهذب النفس ،ويعطي اتزاناً
للشخ ية (الهنيدي.)2015 ،
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 3.2السلوك العدواني
عندما يلجو ال عض هلر السلوك العدواني فالن هذا الت ر قد يكون سيب حاجة لديهم ،أو
من أجل التخلص من موزق أو لخفض توتر ناتق لديهم س م م م م م مميب عق ة أو أزمة ت م م م م م ممادفهم ،ويكون
العدوان موجها نحو سم مميب ا عاقة ويكون الهجوم شم ممديداً علر أط ار

األزمة ،وقد ي م ممل األمر هلر

العدوان علر الذات ذلك الذي يجعل عض األفراد يستدرون العطف من خالل هذا العدوان ( طرس،
.)2012

 1.3.2تعريف السلوك العدواني
يعر

اص " "Bussالعدوان علر أنه" :سلوك ي دره الفرد لفظياً أو يدنياً أو مادياً،

ريحاً

أو ضمممنياً ،م اش م اًر أو غير م اشممر ،ناشممطاً أو سممليياً ،ويترتب علر هذا السمملوك هلحاق أذى يدني أو
مادي أو نقص للشخص نفسه

احب السلوك ،أو لآلخرين" (مختار.)50 :1999 ،

ويعرفه كيلي " "Kelleyعلر أنه" :ذلك الس م م مملوك الذي ينش م م ممو عن حالة عدم مالئمة الخيرات
السا قة للفرد مع الخيرات والحوادث الحالية ،فالذا دامت هذه الحالة يتكون لدى الفرد هح اط تنتق عنه
سمملوكيات عدوانية من شممونها أن تحدث تغيرات في الواقع حتر ت م ح هذه التغيرات مالئمة للخيرات
والمفاهيم الموجودة لدى الفرد" (الحريري وا مامي.)242 :2011 ،

 2.3.2أشكال السلوك العدواني
يشير أيو أسعد ( )2011هلر أشكال السلوك العدواني فيما يوتي:
 .1العدوان اليدني :جسمي كالضرب واللكم لآلخرين.
 .2العدوان اللفظي :كالشتم وال راخ لآلخرين.
 .3عدوان مادي اجتماعي :كالقتال من أجل الوطن ومطاردة مجرم.
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 .4عدوان مادي غير اجتماعي :كاحتجاز هنسم م م م ممان وقتله واالنتقام من ظالم يوحشم م م م ممية والخروب
علر المعايير والقيم.
 .5عدوان الغضب :وهو عدوان ي يره ا ح اط ويوتي عد الغضب.
 .6العدوان الموجه نحو الذات :يوجه الفرد عدوانه نحو ذاته كض م م م م مربة لنفس م م م م ممه أو امتناعه عن
النوم أو األكل.
 .7العدوان الم اشر :عندما يوجه الشخص العدوان تجاه فرد اخر هو م در ا ح اط.
 .8العدوان غير الم اشم م م ممر :عندما يفشم م م ممل في توجيه العدوان هلر الم م م م ممدر األ م م م مملي ،فيحول
العدوان هلر شخص اخر هو ك ش الفداء لوجود

لة تربطه الم در األ لي.

 .9العدوان الرمزي :ويرمز هلر احتقار األخر واهانته.
 .10العدوان الوسيلي :ويسلك ه الفرد للو ول هلر أهدا

معينة.

ويشير شكشك ( )2008هلر أهم أشكل السلوك العدواني عند األطفال ،ويمكن تلخي ها فيما
يلي:
 .1العدوان اللفظي :يتم ل في ال راخ ،الشتم ،كلمات وجمل تهديد ،ا غاظة ،ال يا .
 .2العدوان التعييري :اندالع اللسان من الفم ،وأحياناً ال

اق.

 .3العدوان الجس م م م ممدي :اس م م م ممتخدام القوة الجس م م م ممدية ،ركل ،ض م م م ممرب األيدي ،اس م م م ممتخدام األظافر
واألسنان.
 .4العدوان العشم موائي :عدوان م اش ممر ض ممد األش ممياء ،هش ممعال الحرائق ،تكس ممير أش ممياء والقاؤها،
رميها ،الكتا ة علر الجدران.
 .5العدوان نحو الذات :كون يمزق الطفل مال س م ممه أو كت ه أو يش م ممد ش م ممعره ،أو يض م ممرب أرس م ممه
الحائو.
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 .6عدوان التخريب :رغ ة الطفل التدمير واتال
 .7عدوان الخال

والمنافسم ممة :هو

الممتلكات الخا ة ا خرين.

م ممورة عايرة ومؤقتة نتيجة خال

ينشم ممو في أ ناء اللعب أو

المنافسة ،وهو ينتهي يالنتهاء الحديث أو الهجر يين األطفال لعدة أيام.
ويوضم ممح كار ( )2011أنه يمكن تلخيص أهم مظاهر السم مملوك العدواني لدى األطفال ،فيما
يلي:
 .1العدوان الجس م ممدي :يتم ل هذا العدوان في هيذاء الطفل لجس م ممد طفل اخر ،أو هيذاء ش م ممخص
ارش ممد ،قد يكون الض ممرب أو خمش الوجه أو العض أو الرفس أو الدفع الش ممديد ،وقد ي ممل
الستخدام األدوات الحادة أو السال .
 .2العدوان الكالمي :يقت ر العدوان الكالمي علر استخدام اللسان في الشتم والقذ
األو ا

التي تحمل طا ع ا هانة ،وقد يكون

والو ف

راخ وتهديد ووعيد واخافة لآلخرين.

 .3العدوان الرمزي :في ذلك النوع من العدوان ال تستخدم فيه اليد وال اللسان ،لكن يستخدم فيه
النظر ،ويظهر في المواقف ،وذلك عندما ُيعرض الطفل عن السم م م م م م ممالم علر طفل اخر ،أو
التحدث معه أو الجلوس هلر جان ه ،أو حين ينظر هليه نظرة احتقار واسم م م ممتخفا  ،أو يعمل
علر نقل كالم يس م م مميء هلر ا خرين ،وكل ذلك يدافع الش م م ممعور الكير واالس م م ممتعالء والترفع،
وهذا النوع من العدوان ش ممديد األذى ،وا اره قد تكون أش ممد من أذى الض ممرب ،ألنه يعير عن
شعور العن رية أو الط قية.
 .4التخريب :أحياناً يتجسم ممد العدوان في تخريب الطفل لاشم ممياء ،فهو يكسم ممر األواني الزجاجية،
وي ع ر كل األش م ممياء التي قامت والدته يترتييها ،وي م م مل ه األمر هلر هيذاء نفس م ممه كض م ممرب
رأسه الجدار أو األرض أو وي شيء أمامه ،أو هيذاء عض الحيوانات األليفة.
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 3.3.2أسباب السلوك العدواني
يلخص أيو أسعد ( )2009أس اب السلوك العدواني فيما يوتي:
 .1تقليد الطفل لمن يراه م له األعلر وقد يكون من أسرته ،أو

ديقه ،وقد يكون من الشخ يات

الكرتونية التي يشاهدها ويتعلق يها.
اء من أس م م مرته ،أم أ م م ممدقائه ،أم
 .2شم م ممعور الطفل ونه مرفوض وغير مرغوب ه اجتماعيا ،س م م مو ً
معلميه ،نتيجة ل عض السلوكيات السليية ال ادرة من الطفل التي لم يتم التعامل معها طريقة
سليمة.
 .3تشجيع وتعزيز الطفل من قيل أسرته لسلوكه العدواني اعت اره دفاعاً عن النفس.
 .4شممعور الطفل النقص نتيجة لوجود عيب خلقي في النطق ،أو السمممع أو أي عضممو اخر في
جسمه ،أو نتيجة لما يسمعه شكل متكرر من ا خرين حينما ي فونه
أو غيرها من األو ا

فات سليية كالكسل

اليذيئة.

 .5عدم قدرة الطفل عن التعيير عما يداخله من أحاسيس وعجزه عن التوا ل ،ألس اب قد تكون
نفسم م م م م م ممية كاالنطوائية ،أو لغوية كون يتحدث الطفل يلغة مختلفة عن من يتعامل معهم خالل
وجوده في المدرسة.
 .6شعور الطفل ا ح اط والفشل عندما ال يستطيع هنجاز ما طلب منه من مهام أو توخره فيها،
مما يجعله يعير عنها العدوانية.
 .7قيام األسرة أو المدرسة كيت الطاقة الكامنة في جسم الطفل ،مما يدفعه هلر هفراغ هذه الطاقة
ورة عدوانية علر غيره.
فمالتفكمك األسم م م م م م ممري والخالفمات الزوجيمة المسم م م م م م ممتمرة ،والطالق وتعمدد الزوجمات ،والخالفمات
المس م ممتمرة يين أفراد األسم م مرة وعدم تماس م ممك األسم م مرة ،ا ض م ممافة هلر التنازل عن المس م ممئوليات الوالدية
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وتسمم ممليمها لاطفال ،وجهل الوالدين و مم ممول التربية ،ومعاملتهم لايناء القس م مموة والتزمت وال م م مرامة
واللوم المفرط ،وعدم االهتمام مشم م مماعر األيناء ،كل هذا ينتق عنه هحسم م مماس الطفل الظلم والعدوانية
والرغ ة في االنتقام ،ا ضافة هلر الع يية يين الوالدين وغضيهم ألتفه األس اب و راعهم المستمر
الذي يضم م م م م م ممع األطفال يين األيوين المتنازعين مما يؤدي هلر خلق ميول عدوانية وتمرد لدى الطفل
(عيد المعطي.)2003 ،
وقد يرجع العدوان هلر ا ح اط ،حيث يرى ال اح ون أن ا ح اط يس مميق أي س مملوك عدواني،
فالطفل عندما يريد هنجاز هد

معين لديه ويواجه عائقاً يحول دون تحقيق الهد  ،يتشم م م م م م ممكل لديه

ا ح اط الذي يدفعه للس م م م مملوك العدواني ،وقد يكون عدوان الطفل نتيجة محاكاته لس م م م مملوك والديه ،وقد
يكون السيب شعور الطفل الفشل االجتماعي كالتوخر الدراسي وعدم القيول والرفض االجتماعي من
والديه أو من معلميه (رمضان.)2005 ،
هن الطريقة التي يتعلم يها األطفال الس م مملوك العدواني تكون عن طريق القدوة أو التقليد ،فهم
يرون ا خرين يفعلون ذلك وربما يكون هذا في التلفزيون فالطفل يتو ر ويقلد ما يحدث حتر أ طال
الكارتون أو من ا اء ،وعند تعرض الطفل للعدوانية فهذا خير م ال له ليفعل هو أيض م م ماً ذلك يل وال
يتوقف عد ذلك عن فعله (الشربيني و ادق.)2000 ،
ويشير سليم ( )2011هلر أهم أس اب السلوك العدواني عند األطفال ،ويمكن تلخي ها فيما يلي:
 .1يتعلم األطفال ك ي اًر من ض ممروب الس مملوك العدواني عن طريق المالحظة واالقتداء س مملوك الرفاق
واألخوة أو الوالدين.
 .2قد يعود العدوان لغياب األب لفترات طويلة ،و التالي يتمرد الطفل علر سلطة األم.
 .3عض الييئات تعزز وتمجد العنف وتدعم السلوك العدواني ،م ل الق ائل اليدوية.
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 .4االضم ممطراب النفسم ممي أو الشم ممعور النقص ،فيلجو الطفل هلر االنتقام أو كسم ممر ما يقع تحت يديه،
وسلوب ال شعوري ،فيشعر الل َذة النتقامه ممن حوله.
 .5الشعور الذنب أو عدم التوفيق في الدراسة.
 .6الشعور الحرمان وكيت األطفال وعدم هش اع رغ اتهم.
 .7مشاهدة يرامق ومسلسالت العنف في التلفزيون أو من خالل أية وسيلة أخرى تشجع األوالد علر
الت ر العدواني.

 4.3.2النظريات المفسرة للسلوك العدواني
 1.4.3.2نظرية التحليل النفسي
يرى "فرويد" مؤسس هذه النظرية ،أن العدوان قوة غريزية فطرية في ا نسان تنشو من غريزة
الموت التي تعير عن رغ ة ال شم م م م م م ممعورية داخل كل فرد في الموت ،فافترض فرويد وجود غريزتين
رئيسم مميتين عند ا نسم ممان ،هما :غريزة الحب أو الجنس وغريزة العدوان ،واعتير عدوان ا نسم ممان علر
نفسممه أو علر غيره ت مريفاً طييعياً لطاقة العدوان الداخلية التي تلح في طلب ا ش م اع ،وال تهدأ هال
هذا اعتدى علر غيره الض م م م م م ممرب وا يذاء والقتل ،أو اعتدى علر نفس م م م م م ممه التحقير وا هانة وا يذاء
واالنتحممار .كممما يرى "فرويممد" أن الحيمماة كفمما يين غريزة الحيمماة (الليييممدو  )Libidoودافعهمما الحممب
والجنس التي تعم ممل من أج ممل الحف مماظ علر الفرد ،وبين غريزة الموت ودافعه مما الع ممدوان والت ممدمير
واالنتحار وهي التي تحارب دائماً من أجل تدمير الذات ،وتقوم يتوجيه العدوان الم اش ممر خارجاً نحو
تدمير ا خرين ،واذا لم ينفذ العدوان نحو موضوع خارب سو

يسترد ضد الكائن نفسه يدافع تدمير

الذات .لذلك فهو يعتير العدوان تدمي اًر للذات في األ ممل ،وقد اتجهت هلر الخارب نحو موض مموعات
يديلة ،فالشم م م م م م ممخص يقاتل ا خرين وينزع هلر التدمير ألن رغيته في الموت قد عاقتها قوى غرائز
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الحياة ا ضممافة هلر عق ات أخرى في شممخ مميته تت ممدى لغرائز الموت .ويرجع العدوان هلر فشممل
الذات في هحداث توافق مما يؤدي هلر الشممعور القلق نتيجة التهديد الموجه للذات (األنا) من جانب
الغرائز الموجودة في الهو والتي تتعارض مع األنا األعلر مما يولد
الحيل الدفاعية أو العدوان في

م م مراعاً نفسم م ممياً ،فيلجو الفرد هلر

ورة جنا (أيو قورة.)1996 ،

 2.4.3.2نظرية اإلحباط – العدوان
يرى "دوالرد" وزمالؤه أن تعرض الفرد لبح اط قد يسم م ممت ير لديه دافع العدوان ،وأن السم م مملوك
العدواني هو نتيجة حتمية وطييعية لبح اط وأن ا ح اط غال اً ما يؤدي هلر شم م م م م م ممكل من أشم م م م م م ممكال
العدوان ،هن شعور الطفل الضيق واعاقة هش اع رغ اته الييولوجية ي ير لديه الشعور ا ح اط ،وهذا
يؤدي هلر سم م م م م م مملوك عممدواني م ممل تحطيم األواني واأللعمماب ،هذ تركز هممذه النظريممة علر وجود دافع
داخلي للعدوان وهو ا ح اط (سليم.)2011 ،
 3.4.3.2نظرية التعلم االجتماعي
يعد "أليرت اندورا" واضم م ممع أسم م ممس نظرية التعلم االجتماعي أو ما يعر أيض م م ماً التعلم من
خالل المالحظة ،ويعر أ م ممحاب هذه النظرية الس م مملوك العدواني ونه س م مملوك متعلم علر األغلب،
ويعزون ذلك هلر أن الفرد يتعلم الك ير من أنماطه السلوكية عن طريق مشاهدتها عند غيره وخا ًة
لممدى األطفممال ،حيممث يتعلمون سم م م م م م مملوك العممدوان عن طريق مالحظممة نم ماذب العممدوان عنممد والممديهم
ومدرسمميهم وأ ممدقائهم ...هلم من النماذب ومن م يقومون يتقليدها ،فالذا عوقب الطفل علر السمملوك
المقلممد فممالنممه ال يميممل في المرات القممادمممة لتقليممده ،أممما هذا كوف عليممه فيزداد عممدد مرات التقليممد لهممذا
العدوان .ويعتقد أ م ممحاب هذه النظرية ون العدوان ينتق عن ال ة عوامل ،هي :الم ادرة ،والتعزيز،
والتعليم عن طريق التقليد .وتشممتمل هذه النظرية علر تحليل المتغيرات ال ال ة ذات العالقة السمملوك
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وتقييمها ،وهي :الم يرات الس م م م م مما قة أي كل ما يحدث قيل الس م م م م مملوك من أحداث ،والعمليات المعرفية
وهي كل ما يدركه الفرد أو يشممعر ه أو يفكر ه ،والم يرات الالحقة أي كل ما يحدث عد السمملوك.
ولقد أكدت النظرية علر تو ير التعلم من خالل النمذجة والقدوة والتي تعني التعلم المالحظة والتقليد
لنماذب أخرى ،في تطور الك ير من السلوكيات منها السلوك العدواني (عز الدين.)2010 ،
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 4.2الدراسات السابقة
 1.4.2الدراسات المرتبطة ب ثر برنامج باللعب والفن في خفض السلوك العدواني
هدفت دراســة كواليه وفازيفيدر وباهريه وأكباريه ( Koolaee & Vazifehdar & Bahari

 )& Akbari, 2016التعر هلر أ ر العالب الرسم ممم في خفض العدوانية والقلق لدى أطفال مرضم ممر
السرطان .استخدم المنهق ش ه التجرييي ومقياس قيلي و عدي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )30طفل
م ممايين مرض الس ممرطان تتراو أعمارهم يين ( )8-12عاماً في مس ممتش ممفر ش ممفا الخاص األمراض
الس ممرطانية في األهواز في هيران .قس ممم األطفال ش ممكل عشم موائي هلر مجموعتين ض مما طة وتجرييية،
وتعرض ممت المجموعة التجرييية هلر ( )11جلس ممة عالب الرس ممم ،مدة كل جلس ممة ( )60دقيقة .أظهرت
النتائق أن هناك فروق يين درجات االمتحان القيلي وال عدي ،وأن للعالب الرسم م م م م م ممم أ ر في خفض
السم مملوك العدواني والقلق لدى األطفال الم م ممايين السم ممرطان .و التالي ،فالنه سم مميتم اعت ار التدخالت
العالجية الفن طالق المشاعر السليية لدى األطفال الم ايين السرطان.
وهدفت دراســــــــة جراريه ومحمدي ونادر وموســــــــييفين ( & Jarareh & Mohammadi

 )Nader & Moosavian, 2016التعر هلر فعمماليممة العالب مماللعممب الجممماعي في هيممداع األطفممال
وض و العدوان في مرحلة ما قيل سن المدرسة .تعتير هذه الدراسة تجرييية حيث تم استخدام اخت ار
قيلي و عدي .وتكون مجتمع الد ارس م م م م م م ممة من جميع األطفال في كل مراكز رياض األطفال في مينة
ديهلوران .اشم م ممتملت عينة الد ارسم م ممة علر ( )60طال اً ،اختيروا شم م ممكل عش م م موائي ،في حين كان هناك
( )30طال اً في المجموعة الضا طة و( )30طال اً في المجموعة التجرييية .جمعت الييانات استخدام
مقيمماس ا يممداع  ،Torrance's Creativityومقيمماس العممدوانيممة من  .Shahimوقممد أظهرت النتممائق أن
العالب اللعب يعزز من هيداع األطفال ويقلل من عدوانهم شكل كيير.
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وهدفت دراســـة الضـــالعين ( )2015التعر هلر فاعلية يرنامق ا رش م مماد اللعب في خفض
الس م م مملوك الفوض م م مموي لدى طل ة ذوي
الد ارس ممة من الطل ة ذوي

م م ممعو ات التعلم في المملكة األردنية الهاش م م مممية .تكونت عينة

ممعو ات التعلم في مدرس ممة مؤتة في ال ممف ال ار ع ( )5طالب ،وال م مف

الخامس ( )5طالب ،وال م ممف الس م ممادس ( )10طالب ،وقس م مممت كل فئة

م ممفية منهم عشم م موائياً هلر

مجموعة تجرييية وضم مما طة .أسم ممتخدم مقياس السم مملوك الفوضم مموي ،وبرنامق هرشم ممادي اللعب كودوات
للد ارسممة .أشممارت النتائق أن هناك أ اًر لتطييق يرنامق ا رشمماد اللعب في خفض السمملوك الفوضمموي
لدى الطل ة ذوي

م م ممعو ات التعلم ،حيث أن أفراد المجموعة التجرييية كان لديهم مس م م ممتوى منخفض

من الس م مملوك الفوض م مموي مقارنة من الطل ة أعض م مماء المجموعة الض م مما طة ،ا ض م ممافة هلر عدم وجود
فروق يين أعضاء المجموعة التجرييية عند القياس ال عدي و عد شهرين من المتا عة.
وحمماولممت دراســــــــــة زاند ونيكاه ( )Zand & Nekah, 2015التعر هلر أ ر عالب اللعممب
الجماعي في خفض الس م مملوك العدواني لدى الطل ة الذكور في المراحل القيل مدرس م ممية .تكون مجتمع
الد ارس م ممة من طالب مدينة مش م ممهد التي تقع في ش م مممال ش م ممرق هيران .تم التركيز علر مركز واحد من
رياض األطفال من يين مراكز رياض األطفال في المدينة .اختير ( )30طال اً ليكونوا عينة الد ارس ممة،
وقس م ممموا هلر مجموعة تجرييية ومجموعة ض م مما طة .تعرض م ممت المجموعة التجرييية هلر ( )11جلس م ممة
عالب اللعب ،واسمممتخدم اخت ار قيلي و عدي ،وأظهرت نتائق الد ارسمممة وجود أ ر يدرجة كييرة للعالب
اللعب في خفض السلوك العدواني لدى الطل ة الذكور.
وسعت دراسة قرالة ( )2014هلر تق ي فاعلية يرنامق هرشادي جمعي قائم علر اللعب في
خفض المش م م مماكل الس م م مملوكية ألطفال األيتام في مدينة جدة ،من خالل عينة ض م م مممت ( )32طفالً من
األطفال األيتام في جدة .ولتحقيق أهدا

الد ارسم م ممة ،قام ال احث ييناء هسم م ممت انة المشم م مماكل السم م مملوكية،

وبناء يرنامق هرشم م م م م م ممادي ميني علر اللعب .أظهرت نتائق الد ارسم م م م م م ممة أنه ال توجد فروق ذات داللة
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هح ممائية يين المجموعات التجرييية والضمما طة تعزى السممتخدام ا رشمماد اللعب في خفض المشمماكل
السم م م م م م مملوكية لدى األطفال األيتام في القياس القيلي ،يينما يوجد فروق في درجة خفض المشم م م م م م مماكل
الس م م م م م مملوكية يين متوس م م م م م ممطي درجات المجموعة التجرييية والمجموعة الض م م م م م مما طة في القياس ال عدي
ول الح المجموعة التجرييية ،ووجود فروق ذات داللة هح ائية في درجة خفض المشاكل السلوكية
يين متوسم م م م ممطي درجات المجموعة التجرييية في القياسم م م م ممين ال عدي والتت عي ( عد شم م م م ممهر من انتهاء
اليرنامق) ،ول الح المجموعة التجرييية علر القياس التت عي.
وهدفت دراســـة االفينيزاد وموســـافي وصـــهرابي ( Alavinezhad, Mousavi & Sohrabi,

 )2014التعر هلر أ ر العالب الفن علر غضم م م م م م ممب األطفال العدوانيين واحترامهم لذاتهم من عمر
ممعب علر األطفال العدوانيين .اختير ( )30طال اً

( )7هلر ( )11س ممنة ،حيث أن التوا ممل اللفظي

ش م ممكل عشم م موائي ،وقس م ممموا هلر مجموعة تجرييية ومجموعة ض م مما طة .اس م ممتخدم مقياس احترام الذات
والغضم م م م ممب في يداية ونهاية هذه الفترة ،اسم م م م ممتخدام مقياس كوبر سم م م م ممميث )Cooper Smith (1967

الحترام الذات ،ومقياس الغض ممب لدى األطفال لنلس ممون وفينش ( .Nelson & Finch (2000أظهرت
نتائق الد ارسممة انخفاض ماً ملحوظاً في الغضممب لدى األطفال العدوانيين ،وتحسممين احترام الذات لديهم،
و التالي يمكن أن يكون العالب الفني تدخالً فاعالً ومالئماً ،وبخا ة النس ة لاطفال.
وحاولت دراســـة عيســـى ( )2012اخت ار فاعلية يرنامق هرش ممادي نفس ممي في خفض الس مملوك
العدواني :د ارسم م م م ممة تجرييية ألطفال النازحين معسم م م م ممكرات محلية الجنينة والية غرب دارفور .تكونت
عينة الدراسة من ( )20طفالً يم لون األطفال األك ر عدوانية .استخدم ال احث المنهق ش ه التجرييي
للتو ل هلر النتائق ،كما استخدم مقياس السلوك العدواني ،وبرنامق هرشادي نفسي .أظهرت النتائق
أن تطييق يرنامق ا رش م مماد النفس م ممي المقتر قد أدى هلر تخفيف أ عاد الس م مملوك العدواني لدى أطفال
المعسكرات مدينة الجنينة.
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وهدفت دراســــــة عيا

( )2009هلر التحقق من مدى فاعلية اليرنامق المقتر للتخفيف من

السمملوك العدواني لدى أطفال مؤس مسممات ا يواء في قطاع غزة .اقت ممرت الد ارسممة علر قرية األطفال
) (SOSالذين ييل عددهم ( )53طفالً وطفلة ،وأعمارهم ما يين ( )9-13سنة ،الذين يعيشون في هذه
القرية محافظة رفح ،وتكونت عينت الد ارسم م م م م م ممة من مجموعة تجرييية واحدة من ( )12ذكور ،و()6
هناث .أظهرت النتائق فروقاً دالة هح م م ممائياً يين التطييقين القيلي وال عدي لمقياس الس م م مملوك العدواني
وأ عاده وهذا يعني وجود فروق يين التطييقين القيلي وال عدي وأ ر لليرنامق المطيق ،ا ضم م م م ممافة هلر
أن أ ر اليرنامق كان كيي اًر وكان ذلك واضم م م م م م ممحاً من معامل هيتا حيث كان حجم التو ير كيير عد
تطييق اليرنامق وخالل فترة المتا عة ،وكان له تو ير هيجايي في حياة أطفال مؤس مسممات ا يواء ،وهذا
ما كان واضحاً من نتيجة القياس التت عي عد فترة شهر من تطييق اليرنامق.
وســــــعت دراســــــة حجاب ( )2008التعر هلر فاعلية يرنامق مقتر لبرش م م م مماد الفن لتعديل
السمملوك لدى أطفال الشموارع ،هذ تكونت عينة الد ارسممة من أطفال الشموارع من جمعية قرية األمل فرع
المقطم ،يواقع ( )15طفالً ،أعمارهم ما يين ( )9-12سم م م م ممنة .ولتحقيق أهدا

الد ارسم م م م ممة قامت ال اح ة

ييناء مقياس السم م مملوك العدواني ،وبناء يرنامق هرشم م مماد الفن لتعديل السم م مملوك العدواني .أظهرت نتائق
الد ارسم م م ممة وجود فروق يين متوسم م م ممو درجات األطفال قيل تعرضم م م ممهم لليرنامق و عده ل م م م ممالح القياس
ال عدي ،مما يشير هلر فاعلية اليرنامق.
وحاولت دراســـة صـــالن والبنا ( )2007التعر هلر فاعلية يرنامق هرشم ممادي في خفض حدة
الس مملوك العدواني لدى األطفال من ذوي ا عاقة العقلية القايلين للتعلم في محافظة غزة .وقد أجريت
الد ارسم م م م م م ممة علر عينة تكونت من ( )40طفالً وطفلة من ذوي ا عاقة العقلية القايلين للتعلم ،تتراو
أعمارهم ما يين ( )10-12سنة ،وتتراو نس ة ذكائهم من ( ،)50-70مركز شمس للرعاية اليومية ،هذ
قس م ممموا هلر مجموعتين :مجموعة تجرييية تش م مممل ( 10ذكور 10 ،هناث) ،ومجموعة ض م مما طة تش م مممل
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( 10ذكور 10 ،هناث) .أستخدم مقياس السلوك العدواني ،ومقياس الذكاء الم ور ،وبرنامق هرشادي
مماللعممب .أظهرت النتممائق وجود فروق يين متوس م م م م م م مطممات درجممات أفراد المجموعممة التجريييممة وأفراد
المجموعة الضا طة عد تطييق اليرنامق ،ا ضافة هلر وجود فروق يين متوسطات أفراد المجموعة
التجريييمة قيمل و عمد تطييق اليرنمامق ،ووجود فروق يين متوس م م م م م م مطمات أفراد المجموعمة التجريييمة في
القياسم ممين ال عدي والتت عي ،كذلك وجود أ ر كيير لليرنامق المقتر في خفض حدة السم مملوك العدواني
لدى أطفال المجموعة التجرييية.
واستقصت دراسة السيد ( )2000مدى فعالية يرنامق هرشادي في تخفيف السلوك العدواني
لدى أطفال دور الرعاية االجتماعية محافظة أس م م م م م موان .وقد تكونت عينة الد ارسم م م م م ممة من ( )63تلميذاً
وتلميمذة مالمرحلمة االيتمدائيمة تتراو أعممارهم مما يين ( )11 -6س م م م م م م منمة ،وزعوا هلر مجموعتين :األولر
مجموعة من الينين وتضم م م م م ممم ( )33تلميذاً اختيروا من دور الرعاية للينين محافظة أس م م م م م موان ،وال انية
مجموعة من الينات وتضم م م ممم ( )33تلميذة اخترن من دور الرعاية للينات محافظة أس م م م موان .ولتحقيق
أهدا

الد ارسم م م م م ممة ،قام ال احث ييناء مقياس السم م م م م مملوك العدواني ،وبناء يرنامق هرشم م م م م ممادي ميني علر

الس م م م م م مميكودراما ولعب الدور .أظهرت نتائق الد ارس م م م م م ممة وجود فروق يين متوس م م م م م ممطات درجات التالميذ
والتلميذات ومتوسطات نفس المجموعتين وذلك قيل تطييق اليرنامق ا رشادي و عده ل الح التطييق
ال عدي ،وعدم وجود فروق يين متوسم م م م م ممطات درجات التالميذ والتلميذات في القياس ال عدي والتت عي
ومتوس م ممو درجات نفس المجموعتين في القياس التت عي ،مما يؤكد أن اليرنامق ا رش م ممادي يؤدي هلر
تحسن ملحوظ في تخفيف العدوان.
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 2.4.2الدراسات المرتبطة باللعب
هدفت دراســـة العلي و يث ( )2013التعر هلر تدخالت ا رش م مماد اللعب التي يس م ممتخدمها
طور مقياس
المرشدون المدرسيون ،وادراكاتهم حوله ،والعوائق التي يواجهونها في استخدام تدخالتهّ .
تدخالت ا رش م مماد اللعب في المدرس م ممة األس م مماس م ممية ،وطيق علر عينة الد ارس م ممة ال ال عددها ()178
مرشداً ومرشدة ،اختيروا طريقة عشوائية من المدارس األساسية في مدينتي عمان والزرقاء .أظهرت
النتائق أن ا ناث أك ر اس م ممتخداماً لتدخالت ا رش م مماد اللعب من المرش م ممدين الذكور ،وأن المرش م ممدين
أك ر هدراكاً ألهمية ا رشاد اللعب مقارنة المرشدات ،يينما لم تظهر فروق ذات داللة هح ائية في
اسم ممتخدامهم لتدخالت ا رشم مماد اللعب لها عالقة حجم المدرسم ممة أو تخص المرشم ممد .وتيين أن أك ر
أشكال فنيات ا رشاد اللعب استخداماً هي سرد الق ص ،م لعب الدور ،م الرسم ،فالكتا ة ،وكان
اللعب الماء والرمل والنحت األقل استخداماً.
وحاولت دراســـــــــة راي ) )Ray, 2008التعر هلر أ ر العالب اللعب علر عالقة الوالدين
وطفالهم ،وخفض الضم ممغوط من خالل تحسم ممين مسم ممتوى ال م ممحة النفسم ممية لدى األطفال ،وقد تكونت
عينة الد ارس م م ممة من ( )202من األطفال ،قس م م ممموا هلر مجموعات خض م م ممعت هلر يرامق العالب اللعب
يواقع ( )74جلسة ،هذ كانت األداة المستخدمة في هذه الدراسة أسئلة قيلية وأخرى عدية ،وقد أظهرت
النتائق أ اًر هيجايياً ليرنامق العالب اللعب في خفض التوتر يين الوالدين واألطفال.

 3.4.2الدراسات المرتبطة بالسلوك العدواني
هدفت دراســــة الصــــالن ( )2012التعر هلر وجهة نظر معلمي المرحلة األسم م مماسم م ممية حول
درجة مظاهر وأس م م م اب السم م مملوك العدواني لدى طل ة المرحلة األسم م مماسم م ممية في المدارس الحكومية في
محافظات ش م مممال الض م ممفة الغربية وطرق عالجها من العام الد ارس م ممي ()2010-2011م .اختيرت عينة
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ط قية عش م م م م موائية وحددت ال اح ة المديريات التي شم م م م ممملتها الد ارسم م م م ممة ،حيث أجريت الد ارسم م م م ممة علر
المعلمين والمعلمات في مديريات التربية والتعليم في ش م م م م مممال الض م م م م ممفة الغربية ،وكان عددهم ()550
معلماً ومعلمة ينس م م م م ة ( )%9.6من مجتمع الد ارسم م م ممة .وقد تكون مجتمع الد ارسم م م ممة من ( )5720معلماً
ومعلمة وفق هح ائيات و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية للعام ()2010-2011م .أظهرت نتائق
الد ارس ممة أن درجة مظاهر الس مملوك العدواني لدى طل ة المرحلة األس مماس ممية في المدارس الحكومية في
محافظات شمممال الضممفة الغربية ،قد أتت متوسممو ( )2.88وانح ار

معياري ( )0.73النس م ة للدرجة

الكلية ويشمل المجاالت التالية( :السلوك العدواني نحو ا خرين ،السلوك العدواني اللفظي والجسدي
نحو الذات ،السم مملوك العدواني الموجه نحو الممتلكات) .وكانت درجة أس م م اب السم مملوك العدواني لدى
طل ة المرحلة األساسية في المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية ،قد أتت متوسو
( )3.23وانح ار

معياري ( )0.67النسم م م م ة للدرجة الكلية للمجاالت ،ويش م م مممل (خ م م ممائص األسم م م مرة،

المجال المدرسي الدرجة الكلية للمجاالت) ،يينما كانت مرتفعة في مجال الييئة المحيطة.
وسعت دراسة علي وسليمان ( )2012للتعر هلر أشكال السلوك العدواني للتالميذ وعمار
( )12-11س م ممنة .تكونت عينة ال حث من ( )200تلميذاً ،اختيروا طريقة عشم م موائية من ( )11مدرس م ممة
من الس م م مماحل األيس م م ممر في محافظة نينوى من التالميذ ذوي الس م م مملوك العدواني ،وطيق عليهم مقياس
الس م م م مملوك العدواني .أظهرت نتائق الد ارس م م م ممة تميز التالميذ من أعمار ( )11-12س م م م ممنة ونهم من ذوي
السم مملوك العدواني العالي ،وأن العدوان المادي (الجسم ممدي) هو أك ر أشم ممكال العدوان هنتشم مما اًر من يين
أشكال السلوك العدواني لدى التالميذ من أعمار ( )11-12سنة ،يليه السليي م اللفظي.
وتقصت دراسة بالن ( )2011مدى انتشممار االضممط ار ات السمملوكية والوجدانية لدى األطفال
المقيمين في دور األيتام ،وكذلك شدتها لديهم حسب متغيرات :الجنس والعمر وسنوات ا قامة ووفاة
أحد الوالدين أو كليهما ،وذلك من وجهة نظر المشرفين عليهم .وقد تكونت عينة الدراسة من ()270
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طفالً وطفلة ،منهم ( )178من الذكور و( )92من ا ناث ،من محافظات دمشم م م م م م ممق وحمص وحلب.
وكانت أداة الد ارس م م م ممة مقياس االض م م م ممط ار ات الس م م م مملوكية والوجدانية لاطفال والمكون من ( )54ع ارة
موزعة علر سم م م ممتة ينود .أظهرت النتائق هنتشم م م ممار االضم م م ممط ار ات السم م م مملوكية والوجدانية يين األطفال
المقيمين في دور األيتام ،التي من ضمنها السلوك العدواني.
وحاولت دراســــــة أبو مصــــــطفى ( )2009التعر هلر األهمية النس م م م مميية لمظاهر الس م م م مملوك
العدواني الشم م م م ممائعة ومجاالته لدى األطفال الفلسم م م م ممطينيين المشم م م م ممكلين سم م م م مملوكياً ،كما يراها المعلمون
والمعلمات (مربو ال فو

الدراسية) ،مع التعر هلر الفروق المعنوية في مجاالت مظاهر السلوك

العدواني الشممائعة تعزى لمتغيري الجنس (ذكر ،أن ر) ،والعمر ما يين ( )6-9سممنوات )9-12( ،سممنة.
وقد تكونت عينة الد ارسم م م م م م ممة من ( )250طفالً وطفلة ،منهم )152( :طفالً ،و( )98طفلة .واسم م م م م م ممتخدم
مقياس مظاهر السلوك العدواني الشائعة لدى األطفال الفلسطينيين المشكلين سلوكياً ،واخت ار الذكاء
الم ور ،واست انة المشكالت السلوكية الشائعة لدى األطفال الفلسطينيين ،واستمارة تقدير المستوى
االجتماعي االقت م ممادي لدى األسم م مرة الفلس م ممطينية .أظهرت نتائق الد ارس م ممة أن أك ر مظاهر الس م مملوك
العدواني ش م مميوعاً لدى أطفال موض م ممع الد ارس م ممة ،هي :القيام الكتا ة علر جدران الف م ممل والمدرس م ممة،
والقيام ضرب زمالئه أ ناء الح ة ،وال راخ في وجه زمالئه ،واالستيالء علر أدوات زمالئه قوة،
والقيام قطف الزهور من حديقة المدرسم ممة .ا ضم ممافة هلر أن أك ر مجاالت مقياس مظاهر السم مملوك
العدواني الش ممائعة لدى أطفال موض ممع الد ارس ممة ،هي :مجال العدوان الموجه نحو ا خرين ،يليه علر
التوالي :مجال العدوان الموجه نحو الممتلكات المدرس م م م م م ممية ،ومجال العدوان الموجه نحو الذات .كما
أظهرت النتائق أنه ال توجد فروق معنوية يين الجنس م ممين في مجال العدوان الموجه نحو الذات .يينما

42

توجد فروق معنوية يين الجنسم م م م م ممين في مجالي :العدوان الموجه نحو األخرين ،والعدوان الموجه نحو
الممتلكات المدرسية ،والدرجة الكلية علر المقياس ل الح الذكور.
وهدفت دراسة إسماعيل ( )2009التعر هلر أهم المشممكالت السمملوكية وأك رها شمميوعاً لدى
أطفال مؤسسات ا يواء واألطفال المحرومين من الرعاية األسرية ،وأيضاً التعر هلر مدى اختال
تلك المشم م م م م م ممكالت لدى المحرومين اختال

متغير فترة الفقدان ،ونوعه ،وعمر الطفل أ ناء الفقدان،

والجنس ،ونوع الرعاية المؤس م م مسم م ممات ،والمسم م ممتوى الد ارسم م ممي .ضم م مممت عينة الد ارسم م ممة ( )133طفالً من
مؤس مسممات ا يواء في قطاع غزة وأعمارهم ما يين ( )10-16سممنة .كما اسممتخدم ال احث مجموعة من
األدوات ،هي :مقياس التحديات وال م م م م ممعو ات واخت ار الع م م م م مماب ،ومقياس االكتئاب لدى األطفال
 .CDIأظهرت نتائق الد ارسم م م ممة أن أك ر المشم م م ممكالت التي يعاني منها المحرومين من ييئته األس م م م مرية
هي :السم م م مملوك السم م م مميء ،والع م م م مماب ،واالكتئاب ،واألعراض العاطفية" الدرجة األولر" ومشم م م ممكالت
األ م م م م م م ممدقاء ،وزيادة الحركة" الدرجة ال انية" .كما أظهرت النتائق وجود فروق دالة هح م م م م م م ممائيا يين
الذكور وا ناث في زيادة الحركة ل مالح ا ناث من وجهة نظر األمهات اليديالت ومخت مين رعاية
الطفل .كما أن األطفال الذين حرموا من ا اء الطالق لديهم مشكالت ك يرة مع أقرانهم حسب رأي
األم والطفل علر حد سم م م م م م مواء ،يينما حقق األطفال فاقدي ا ائهم الموت درجة أقل في المش م م م م م ممكالت
السلوكية ،وخا ة مع أقرانهم.
وهدفت دراســــة باظه ( )1994التعر هلر الس م مملوك العدواني لدى الينين والينات من أطفال
دور الرعاية االجتماعية .تكونت عينة الد ارسم م م م ممة من مجموعة من الينات ( 25طفلة) ،ومجموعة من
الينين ( 25طفل) ،من سممن ( 12سممنة) .أسممتخدم مقياس السمملوك العدواني .أظهرت النتائق فروق يين
مجموعة الينين ومجموعة الينات ل الح مجموعة الينين في الدرجة الكلية لمقياس السلوك العدواني،
ا ض ممافة هلر وجود فروق يين متوس ممو درجات الينين ومتوس ممو درجات الينات في مقياس العدوانية
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الم اشم مرة ل ممالح الينين ،ووجود فروق يين المجموعتين في الس مملوك العدواني غير الم اش ممر ل ممالح
الينين ،أي أن الينين أك ر عدوانية من الينات من تلك الفئة (أطفال دور الرعاية االجتماعية).
وسمعت دراسة آرتشر ووستمنت ( )Archer & Westement, 1987التعر هلر العدوانية
رسم م م م م ممة من أطفال المدارس ا يتدائية تتراو أعمارهم من (-6
اللفظية والمادية فقو ،وتكونت عينة الد ا

 )11سم ممنة .وتو م مملت الد ارسم ممة هلر عدم وجود فروق يين الجنسم ممين في

م ممورة السم مملوك العدواني في

عمر ( )11س م م ممنة ،وأن العدوان اللفظي لدى الينات أعلر منه عند الينين ،والعدوان الم اش م م ممر المادي
عند الينين أعلر منه لدى الينات ،كما تو ال هلر أن السلوك العدواني يين الجنسين عند ( )11سنة
يتجه نحو نفس الجنس من الينين أو الينات ولم يتجه للجنس المخالف.
وأوضم م ممحت دراســــة بوندزنســــكي ) (Bodzinsky, 1981أن األطفال اللقطاء المقيمين هقامة
داخلية المؤس مسممات االجتماعية يعانون من عدم التكيف النفسممي واالجتماعي ،ويظهر هذا في زيادة
درجة العدوانية وارتفاع مستوى الشعور االكتئاب وارتفاع مستوى النشاط الزائد.
من خالل االطالع علر الد ارس م ممات الس م مما قة ،يالحو فعالية اليرامق ا رش م ممادية القائمة علر
اللعب والفن في تعديل سلوك األطفال ،ومنها( :دراسة قرالة ،ودراسة عياش ،ودراسة السيد ،ود ارسة
عيسر ،ودراسة

الح والينا ،ودراسة الضالعين ،ودراسة & Jarareh & Mohammadi & Nader

 ،Moosavianود ارس م ممة  ،Zand & Nekahود ارس م ممة  ،)Rayاعتمد معظم ال اح ين في هذه الد ارس م ممات
علر المنهق ش م م ه التجرييي ،واليرامق ا رشم ممادية اللعب ،ومعظمها كانت ناجحة في خفض مسم ممتوى
السلوك العدواني لدى األطفال .أما الدراسات التي استخدمت يرامق الفن ،فمنها( :دراسة Koolaee

 ،& Vazifehdar & Bahari & Akbariود ارس ممة  ،Alavinezhad & Mousavi & Sohrabiود ارس ممة
حجاب) ،وخرجت جميعها ينتائق فاعلية اليرامق المستخدمة.
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وتناولت عض الدراسات المشكالت السلوكية لدى األطفال المحرومين من ييئتهم األسرية،
منها( :دراسة هسماعيل ،ودراسة اظة ،ودراسة الن ،ودراسة  ،)Bodzinskyفي حين تناولت عض
الد ارس ممات أهم مظاهر الس مملوك العدواني لدى األطفال الفلس ممطينيين ،م ل( :د ارس ممة ال ممالح ،ود ارس ممة
أيو م طفر ،ودراسة علي وسليمان) ،وتناولت عض الدراسات هستخدام المرشدين لبرشاد اللعب
وادراكاتهم حوله ،م ل( :د ارس م ممة العلي وغيث) ،وتناولت عض الد ارس م ممات األجنيية الس م مملوك العدواني
وأشكاله ،ومنها :دراسة (.)Archer & Westement
ويتض ممح من الد ارس ممات الس مما قة محدودية الد ارس ممات الفلس ممطينية في منطقة الض ممفة الغربية،
علر الرغم من وجود عض الد ارس م ممات في قطاع غزة ،التي تناولت اس م ممتخدام ا رش م مماد اللعب والفن
في تعديل س م مملوك األطفال داخل قرى األطفال  ،SOSلذلك س م ممتتناول هذه الد ارس م ممة اس م ممتخدام يرنامق
هرشمادي قائم علر اللعب والفن في خفض السملوك العدواني لدى األطفال ،وسمتسمتفيد الد ارسمة الحالية
من الد ارسم م م ممات السم م م مما قة في اختيار العينة ،والمنهجية المت عة ،واألدوات المسم م م ممتخدمة ،عد تطويرها
ألغراض الدراسة وبيئتها ومجتمعها.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
 1.3مقدمة
يتنمماول هممذا الف م م م م م م ممل الطريقممة وا جراءات التي تتعلق موضم م م م م م مموع ال حممث ،كمنهق ال حممث
ومجتمعه والعينة التي سم ممتخضم ممع لليرنامق ا رشم ممادي ،كما يتناول أدوات الد ارسم ممة ،وعرض هجراءات
حة الفروض.

ال حث وأساليب المعالجة ا ح ائية للتحقق من

 2.3منهج الدراسة
لتحقيق أهدا

الد ارسممة وا جا ة عن تسمماؤالتها واخت ار فرضممياتها اسممتخدمت ال اح ة المنهق

ش م ه التجرييي ،وذلك من خالل اسممتخدام الت ممميم القيلي ال عدي للمجموعتين التجرييية والضمما طة.
حيث يتم اخت ارهما قيلياً ،م يتم هدخال المتغير المسم م م ممتقل عليهما ،م اخت ارهما اخت ا اًر عدياً ،ويدل
الفارق يين االخت ارين علر األ ر الذي تركه المتغير المس ممتقل علر المجموعة (الشم مريفين والكيالني،
 .)2011وذلك يتقس م مميم عدد من األفراد في مجموعات يعالق فيها متغير مس م ممتقل أو أك ر ،والعن م ممر
األساس في ال حث التجرييي هو أن ال احث يضع عن ق د الظرو

التي تتعرض فيها مجموعات

مختلفة لخيرات مختلفة ،وقامت ال اح ة وفق ما تقدم يتطييق اليرنامق ا رشم م م م م م ممادي علر المجموعة
التجرييية ،في حين لم تتعرض المجموعة الض م م مما طة لليرنامق ذاته ،هنما ألنش م م ممطة هرش م م ممادية متنوعة
تخلوا من أي من مكونات اليرنامق ا رشادي المطيق.

 3.3مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الد ارس م م م ممة من أطفال قرية األطفال  SOSفي ييت لحم الذين تتراو أعمارهم ما
يين ( )9-13سنة وعددهم ( )52طفالً ،عد تعريضهم لمقياس الدراسة القيلي.
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 4.3عينة الدراسة
تكونت عينة الد ارسم م م ممة من ( )30طفالً وطفلة ممن ح م م م مملوا علر أعلر درجات علر مقياس
السم م م م م مملوك العدواني ،وقد وزع أفراد العينة علر المجموعتين الضم م م م م مما طة والتجرييية طريقة المزاوجة،
حيث ضم م مممت كل مجموعة من ( )15طفالً وطفلة حسم م ممب نسم م مميتهم في مجتمع الد ارسم م ممة .ويوضم م ممح
الجدول ( )1.3خ م م م ممائص عينة الد ارس م م م ممة في المجموعتين التجرييية والض م م م مما طة ،وذلك للتوض م م م مميح
وامكانية االستفادة منها في تحليل النتائق الحقاً.
جدول ( :)1.3خصائص العينة الديمو رافية
المتغيرات

العدد

النسبة المئوية

القيم الناقصة

المجموعة
ضا طة

15

50.0

تجرييية

15

50.0

-

الجنس
ذكر

15

50.0

أن ر

15

50.0

العمر بالسنوات
أقل من 10
15-10

1
29
الصف

3.3
96.7

ال الث

2

6.7

ال ار ع

7

23.3

الخامس

5

16.7

السادس

7

23.3

السا ع

9

30.0

-

-

مدة اإلقامة في المؤسسة
أقل من سنتين

3

10.0

 4-2سنوات

9

30.0

أك ر من  4سنوات

18

60.0
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-

 5.3أدوات الدراسة
انسم ممجاماً مع أهدا

الد ارسم ممة ولبجا ة عن أسم ممئلتها واخت ار فرضم ممياتها ،اسم ممتخدمت ال اح ة

األداتين ا تيتين:
 .1مقياس السلوك العدواني.
 .2يرنامق هرشادي يستند هلر اللعب والفن.
 1.5.3مقياس السلوك العدواني
قامت ال اح ة مراجعة األدب التربوي والد ارسم ممات السم مما قة المت م مملة الد ارسم ممة ،وما أتيح لها
ا طالع عليه من مقاييس ،فاستندت شكل رئيس هلر مقياس السلوك العدواني المستخدم في دراسة
(عياش ،)2009 ،الذي قام ال احث التوكد من

م م ممدق المقياس المس م م ممتخدم في د ارس م م ممته وأش م م ممار ون

المق يمماس يتمتع يممدرجممة عمماليممة من ال م م م م م م م ممدق ،وقممام ممالتحقق من ال ممات من خالل طريقممة التجزئممة
الن م م م ممفية ،فكان معامل ال ات الكلي ( ،)0.918كما قام ال احث أيضم م م م ماً التحقق من ات التجانس
اسم م م م م م ممتخدام طريقة كرون اخ ألفا ،وكان معامل ال ات الكلي ( ،)0.969وهذا يدل علر أن المقياس
يتمتع يدرجة عالية من ال ات .وألغراض الدراسة الحالية ،قامت ال اح ة التحقق من معايير ال دق
وال ات للمقياس ،وحسب ا تي:
 1.1.5.3صدق المقياس
 .1ال دق الظاهري
استخدمت ا ست انة المكونة من ( )48فقرة في مقياس السلوك العدواني المستخدم في دراسة
(عياش ،)2009 ،وعرضم م م م م ممت علر عدد من المحكمين من جامعة القدس المفتوحة ،وجامعة القدس،
وجامعمة الخليمل ،وجامعمة ييمت لحم ،هذ طلمب من كل منهم تحكيم فقرات ا سم م م م م م ممتييمان وتييمان مدى
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هنط اقها لتحقيق الهد

الذي وض م ممعت من أجله ومالءمتها ألفراد العينة .وقد اس م ممتفيد من مقترحاتهم

حول مالءمة االسم ممت انة ألغراض الد ارسم ممة ومدى

م ممدقها ،ومدى وضم ممو الفقرات وسم ممالمتها لغوياً،

وحول ش م م مممول الفقرات للجانب المدروس ،وعلر هض م م ممافة التعديالت الالزمة ل عض الكلمات ،فعدلت
يناء علر مالحظاتهم وتوجيهاتهم ومقترحاتهم .وعليه ،أ م م م حت االسم م ممت انة في
االسم م ممت انة ً

م م ممورتها

النهائية مكونة من ( )46فقرة ،وهذه الفقرات موزعة علر مجاالت السلوك العدواني ال ال ة ا تية:
 .1العدوان نحو الذات :وضم م م م م ممم ( )14فقرة ،هي،34 ،30 ،24 ،21 ،19 ،16 ،13 ،10 ،7 ،4 ،1( :

.)44 ،40 ،37
 .2العدوان نحو األخرين :وضم م م ممم ( )19فقرة ،هي،31 ،27 ،25 ،22 ،17 ،14 ،11 ،8 ،6 ،5 ،2( :

.)45 ،43 ،42 ،41 ،38 ،36 ،35 ،32
 .3العدوان نحو المؤس م مسم ممة :وضم ممم ( )13فقرة ،هي،29 ،28 ،26 ،23 ،20 ،18 ،15 ،12 ،9 ،3( :

.)46 ،39 ،33
و ممت االستجا ة علر االست انة طريقة سلم ليكرت الخماسي ،وذلك علر النحو ا تي:
موافق جداً:

لها خمس درجات

موافق:

لها أربع درجات

هلر ٍ
حد ما:

لها الث درجات

غير موافق:

لها درجتان

غير موافق جداً:

لها درجة واحدة

 .2للتحقق من

م م ممدق االتس م م مماق الداخلي للمقياس ،قامت ال اح ة يتطييق مقياس الس م م مملوك العدواني

علر مجتمع الد ارس م م م ممة ش م م م ممكل كامل ،وهو مكون من ( )52طفالً وطفلة من أطفال قرية األطفال
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 SOSفي ييت لحم .والجدول ( )2.3يوضح معامل ارت اط كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة
الكلية للمقياس.
الجدول ()2.3
نتائج معامل االرتباط بيرسون ( )Person correlationلمصفوفة ارتباط فقرات مقياس السلوك
العدواني مع الدرجة الكلية للمقياس
الفقرات

قيمة (ر)

الداللة اإلحصائية

الفقرات

قيمة (ر)

الداللة اإلحصائية

1

0.477

0.000

24

0.375

0.007

2

0.653

0.000

25

0.364

0.009

3

0.360

0.005

26

0.507

0.000

4

0.396

0.004

27

0.477

0.000

5

0.441

0.005

28

0.531

0.000

6

0.345

0.084

29

0.555

0.000

7

0.388

0.000

30

0.323

0.020

8

0.431

0.002

31

0.551

0.000

9

0.381

0.035

32

0.345

0.013

10

0.424

0.002

33

0.436

0.001

11

0.619

0.000

34

0. 348

0.008

12

0.330

0.018

35

0.468

0.001

13

0.359

0.017

36

0.522

0.000

14

0.432

0.002

37

0.307

0.039

15

0.377

0.016

38

0.524

0.000

16

0.337

0.016

39

0.320

0.020

17

0.678

0.000

40

0.349

0.026

18

0.616

0.000

41

0.532

0.000

19

0.329

0.015

42

0.492

0.000

20

0.475

0.000

43

0.551

0.000

21

0.348

0.012

44

0.599

0.000

22

0.341

0.014

45

0.660

0.000

23

0.365

0.012

46

0.343

0.014
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يتضم م م ممح من الجدول ( )2.3أن قيم ارت اط الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس دالة هح م م م ممائياً
عند مسممتوى الداللة ) ،)α≤0.05مما يشممير هلر االتسمماق الداخلي لفقرات المقياس ،وأنها تشممترك معاً
في قياس السلوك العدواني لدى أطفال قرية األطفال  SOSفي محافظة ييت لحم.
 2.1.5.3ثبات المقياس
حسممب ال ات لمقياس السمملوك العدواني طريقة االتسمماق الداخلي ،و حسمماب معامل كرون اخ
ألفا ( ،)Cronbach Alphaوكما هو موضح في الجدول (.)3.3
الجدول ()3.3
نتائج معامل كرونباخ ألفا ) )Cronbach Alphaلثبات مقياس السلوك العدواني
عدد الحاالت

عدد الفقرات

قيمة ألفا

المجاالت
العدوان نحو الذات

51

14

0.70

العدوان نحو ا خرين

51

19

0.85

العدوان نحو المؤسسة

51

13

0.78

الدرجة الكلية

51

46

0.88

وتوضم م م م م م ممح النتائق في الجدول ( )3.3التحقق من ات لمجاالت المقياس ال ال ة والمقياس
ككل ،حس م م م م م مماب معامل كرون اخ ألفا ( )Cronbach Alphaعلر عينة الد ارس م م م م م ممة الكلية ،هذ تراوحت
للمجمماالت ممما يين ( ،)0.85-0.70وبلغممت قيمممة ال ممات للقيمماس الكلي ( ،)0.88وبممذلممك تتمتع األداة
يدرجة عالية من ال ات.
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 3.1.5.3معيار التصحين للمقياس
استخدمت المعادلة التالية لتفسير تقديرات المفحو ين علر فقرات مقياس السلوك العدواني
ومجاالته ،وهي علر النحو ا تي:
(أعلر عالمممة -أدنر عالمممة /عممدد الفئممات)

3/ 5-1

( ،)1.33وعليممه ،يكون معيممار الت م م م م م م ممحيح

لمقياس الدراسة ،حسب ما هو موضح في الجدول (:)4.3
جدول ( :)4.3معيار التصحين لمقياس السلوك العدواني
المتغير

السلوك العدواني

المتوسط الحسابي

المستوى

أدنر من 2.33

منخفض

من 3.66- 2.34

متوسو

أعلر من 3.67

مرتفع

 2.5.3برنامج إرشادي يستند إلى اللعب والفن
 1.2.5.3وصف للبرنامج اإلرشادي
قامت ال اح ة يالعداد يرنامق هرش م ممادي يس م ممتند هلر اللعب والفن في خفض الس م مملوك العدواني
لدى أطفال قرية األطفال  SOSمحافظة ييت لحم ،وذلك اسم م م م ممتناداً هلر األدب النظري والد ارسم م م م ممات
المت م مملة مجموعة من اليرامق ا رشم ممادية ،م ل :د ارسم ممة حجاب ( )2008التي تناولت فعالية يرنامق
مقتر لبرشماد الفن لتعديل السملوك لدى أطفال الشموارع ،ود ارسمة

مالح والينا ( )2007التي تناولت

فاعلية يرنامق هرشم م م م ممادي لخفض حدة السم م م م مملوك العدواني لدى األطفال المعاقين عقليا القايلين للتعلم
محافظة غزة ،ودراسة عياش ( )2009التي تناولت أ ر يرنامق مقتر للتخفيف من السلوك العدواني
لدى أطفال مؤسسات ا يواء في قطاع غزة.
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 2.2.5.3تحكيم البرنامج:
عرض اليرنممامق علر مجموعممة من المحكمين ،وذلممك للحكم علر اليرنممامق وايممداء الرأي في
أهدافه ومكوناته وفنياته عير جلسم م م م م م مماته ا رشم م م م م م ممادية ،وأخذ المالحظات والتوجيهات للمحكمين في
التعديل والتطوير لمكونات اليرنامق كافة.

 3.2.5.3محتويات البرنامج:
يحتوي اليرنامق علر ( )12جلس م م م م ممة هرش م م م م ممادية ،مدة كل منها ( )75دقيقة ،يواقع جلس م م م م ممتين
أسيوعياً ،وذلك وفقاً لفنيات ا رشاد اللعب والفن.
الجلسة

موضوع الجلسة

الجلسة األولر

لقاء تعار

الجلسة ال انية

مفهوم العدوان وأشكاله

الجلسة ال ال ة

أشكال العدوان

الجلسة ال ار عة

هدراك حقوق ا خرين

الجلسة الخامسة

تفري انفعالي

الجلسة السادسة

التفكير ا يجايي

الجلسة السا عة

توكيد الخيرات ا يجايية واألمان

الجلسة ال امنة

هدارة النزاعات والمشاكل

الجلسة التاسعة

استراتيجيات الرفض

الجلسة العاشرة

السيطرة علر الغضب

الجلسة الحادية عشر

طاقة العدوانية

الجلسة ال انية عشر

تقييم وانهاء
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 4.2.5.3خطوات تنفيذ الدراسة
جرت خطوات تنفيذ الدراسة حسب ا تي:
 .1اختيار أطفال قرية األطفال  SOSفي ييت لحم لتطييق اليرنامق ا رشادي.
 .2أخممذ موافقممة مممدير قريممة األطفممال  ،SOSلتطييق ال حممث علر افراد عينممة ال حممث في المكممان
والزمان.
 .3طيق مقياس السلوك العدواني علر األطفال في القرية وال ال عددهم ( )52طفالً وطفلة.
 .4عقد لقاء مع المجموعة التجرييية الطالعهم علر أهدا

اليرنامق ،وعدد الجلسات وأوقاتها.

 .5طيق اليرنامق ا رشم م م م م ممادي من تاريم  2017/4/3هلر  2017/5/10في جلسم م م م م ممات أ ناء تواجد
األطفال في القرية ،وحسب ا تي:
اإلثنين

األربعاء

2017/4/3
2017/4/10
2017/4/17
2017/4/24
2017/5/1
2017/5/8

2017/4/5
2017/4/12
2017/4/19
2017/4/26
2017/5/3
2017/5/10

 3.5.3تصميم الدراسة
اسم م ممتخدم الت م م ممميم ش م م م ه التجرييي القائم علر وجود مجموعة تجرييية ومجموعة ضم م مما طة،
لتق م م ممي فاعلية يرنامق هرش م م ممادي يس م م ممتند هلر اللعب والفن في خفض الس م م مملوك العدواني لدى أطفال
المجموعمة التجريييممة مقممارنمة موطفممال المجموعمة الض م م م م م م مما طممة .وقماممت ال مماح ممة يمالجراء القيمماس القيلي
والقياس ال عدي وقياس المتا عة ،خت ار الفرض م مميات ال م ممفرية وفحص دالالت الفروق ا ح م ممائية
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يين المجموعتين فيما يتعلق يخفض السم م مملوك العدواني .وكان الت م م ممميم المت ع في الد ارسم م ممة حسم م ممب
ا تي:

A: O x1 O O
B: O x2 O

حيث:
 :Aتم ل المجموعة التجرييية.
 :Bتم ل المجموعة الضا طة.
 :X1اليرنامق ا رشادي (القائم علر اللعب والفن).
 :X2أنشطة هرشادية متنوعة.
 :Oهخت ار األداء القيلي.
 :Oهخت ار األداء ال عدي.
 :Oهخت ار تت عي.

 4.5.3متغيرات الدراسة
المتغير المستقل :يرنامق ا رشاد الجمعي.
المتغير التا ع :السلوك العدواني.
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 5.5.3المعالجات اإلحصائية
 .1استخدام الرزمة ا ح ائية للعلوم االجتماعية  SPSSلفحص الفرضيات.
 .2األساليب ا ح ائية الو فية (المتوسطات الحسايية ،واالنحرافات المعيارية).
 .3اخت م ممار ( )tلعينتين مسم م م م م م ممتقلين لمعرف م ممة الفروق في األداء يين المجموعتين التجرييي م ممة
والضا طة ،واخت ار ) (tلعينتين غير مستقلتين لمعرفة الفروق في القياسات القيلية وال عدية
والمتا عة للمجموعة التجرييية.
 .4معامل االرت اط ييرسم م ممون ،ومعامل كرون اخ ألفا لتحديد الخ م م ممائص السم م مميكومترية لمقياس
الدراسة.
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الفصل الرابع

عرض نتائج الدراسة

 1.4نتائج تحليل الفرضية األولى
 2.4نتائج تحليل الفرضية الثانية
 3.4نتائج تحليل الفرضية الثالثة
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الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة
يتناول هذا الف م ممل عرضم م ماً للنتائق التي تو م مملت هليها الد ارس م ممة ،وفقاً ألهدافها واجراءاتها،
و حسب فرضياتها واخت ار تو ير اليرنامق ا رشادي المطيق الذي يستند هلر اللعب والفن في خفض
س مملوك األطفال العدواني لدى عينة الم حو ين من خالل اس ممتجا اتهم علر مقياس الس مملوك العدواني.
وفيما يلي عرضاً للنتائق التي تو لت هليها الدراسة:

عرض نتائج فحص فرضيات الدراسة:
 1.4نتائج تحليل الفرضية األولى
الفرضــــية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصــــائية عند المســــتوى ) )α≤0.05بين متوســــطات
درجــات أفراد المجموعــة التجريبيــة على مقيــاس الســـــــــلوك العــدواني قبــل وبعــد تطبيق البرنــامج
اإلرشادي.
للتحقق من

م ممحة الفرض م ممية األولر ،اس م ممتخدم اخت ار ت ( )t-testلعينتين غير مس م ممتقلتين،

لتحديد الفروق يين متوسم م ممطات درجات أفراد المجموعة التجرييية علر مقياس السم م مملوك العدواني قيل
و عد تطييق اليرنامق ا رشادي ،وذلك كما هو موضح في الجدول (.)1.4
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جدول ()1.4
نتائج اختبار ت ( )t-testللفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس
السلوك العدواني قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي
المجال

المتوسط

االنحراف

درجات

قيمة ت

الداللة

الحسابي

المعياري

الحرية

المحسوبة

اإلحصائية

0.59

28

13.66

0.00

القياس

العدد

قيلي

15

3.46

عدي

15

1.24

0.20

العدوان نحو

قيلي

15

3.82

0.39

اآلخرين

عدي

15

1.28

0.16

العدوان نحو

قيلي

15

3.13

0.70

المؤسسة

عدي

15

1.28

0.23

قيلي

15

3.52

0.47

عدي

15

1.27

0.16

العدوان نحو الذات

الدرجة الكلية

28

28

28

23.01

9.65

17.25

0.00

0.00

0.00

تشم م م م م م ممير المعطيات الواردة في الجدول ( )1.4هلر وجود فروق ذات داللة هح م م م م م م ممائية عند
المس ممتوى ) )α≤0.05يين متوس ممطات الدرجة الكلية للس مملوك العدواني ومجاالته ال ال ة( :العدوان نحو
الذات ،والعدوان نحو ا خرين ،والعدوان نحو المؤسم م م مس م م ممة) لدى أطفال قرية األطفال  SOSقيل و عد
تطييق اليرنامق ا رشمم م م ممادي ،وكانت الفروق ل م م م م ممالح القياس ال عدي علر المجموعة التجرييية ،مما
يؤش ممر هلر أ ر اليرنامق ا رش ممادي الذي يس ممتند هلر اللعب والفن في خفض س مملوك األطفال العدواني
مقارنة القياس القيلي علر نفس المجموعة.
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 2.4نتائج تحليل الفرضية الثانية
الفرضـــية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصـــائية عند المســـتوى ) )α≤0.05في درجة ســـلوك
األطفال العدواني في قرية األطفال  SOSبين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة.
للتحقق من

ممحة الفرض ممية ال انية ،اس ممتخدم اخت ار ت ( )t-testلعينتين مس ممتقلتين ،لتحديد

الفروق في متوسم م م م ممطات درجات السم م م م مملوك العدواني لاطفال في قرية األطفال  ،SOSيين المجموعة
التجرييية والمجموعة الضا طة ،وذلك كما هو موضح في الجدول (.)2.4
جدول ()2.4
نتائج اختبار ت ( )t-testللفروق في درجة السلوك العدواني لألطفال في قرية األطفال  SOSبين
المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي
المتوسط

االنحراف

درجات

قيمة ت

الداللة

الحسابي

المعياري

الحرية

المحسوبة

اإلحصائية

ضا طة

15

3.96

0.62

تجرييية

15

1.24

0.20

28

15.91

0.00

العدوان نحو

ضا طة

15

4.21

0.50

اآلخرين

تجرييية

15

1.28

0.16

العدوان نحو

ضا طة

15

3.62

0.62

المؤسسة

تجرييية

15

1.28

0.23

ضا طة

15

4.00

0.48

تجرييية

15

1.30

0.16

المجال
العدوان نحو الذات

الدرجة الكلية

المجموعة
(بعدي)

العدد

28

28

28

21.21

13.67

20.31

0.00

0.00

0.00

تشم م م م م م ممير المعطيات الواردة في الجدول ( )2.4هلر وجود فروق ذات داللة هح م م م م م م ممائية عند
المس ممتوى ) )α≤0.05في متوس ممطات الدرجة الكلية للس مملوك العدواني ومجاالته ال ال ة( :العدوان نحو
الذات ،والعدوان نحو ا خرين ،والعدوان نحو المؤس م مسم ممة) لدى أطفال قرية األطفال  SOSالذين تلقوا
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يرنامجاً هرش م م ممادياً يس م م ممتند هلر اللعب والفن وأولئك الذين لم يتلقوا هذا اليرنامق ا رش م م ممادي ،وقد كانت
الفروق ل م م م م ممالح المجموعة التجرييية (ال عدي) متوسم م م م ممو قدره ( )1.30مقايل المجموعة الضم م م م مما طة
(ال عدي) متوس م م م م ممو ( ،)4.00وهذا يؤكد ما أش م م م م ممارت هليه نتائق الجدول ( )1.4حول فاعلية اليرنامق
ا رشادي المطيق ،وأ ره في خفض السلوك العدواني مجاالته كافة لدى أطفال القرية.

 3.4نتائج تحليل الفرضية الثالثة
الفرضــــية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصــــائية عند المســــتوى ) )α≤0.05بين متوســــطات
درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياســـــــــين البعدي والتتبعي بعد مرور شـــــــــهر من تطبيق
البرنامج اإلرشادي.
للتحقق من
يهد

م ممحة الفرض م ممية ال ال ة ،اس م ممتخدم اخت ار ت ( )t-testلعينتين غير مس م ممتقلتين،

تحديد الفروق في متوسم ممطات درجات أفراد المجموعة التجرييية في القياسم ممين ال عدي والتت عي

عد مرور شهر من تطييق اليرنامق ا رشادي ،وذلك كما هو موضح في الجدول (.)3.4
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جدول ()3.4
نتائج اختبار ت ( )t-testللفروق في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين
البعدي والتتبعي بعد مرور شهر من تطبيق البرنامج اإلرشادي
المتوسط

االنحراف

درجات

قيمة ت

الداللة

الحسابي

المعياري

الحرية

المحسوبة

اإلحصائية

ال عدي

15

1.24

0.20

التت عي

15

1.13

0.18

28

1.61

0.12

العدوان نحو

ال عدي

15

1.28

0.16

اآلخرين

التت عي

15

1.20

0.19

العدوان نحو

ال عدي

15

1.28

0.23

المؤسسة

التت عي

15

1.16

0.17

ال عدي

15

1.27

0.16

التت عي

15

1.17

0.16

المجال
العدوان نحو الذات

الدرجة الكلية

القياس

العدد

28

28

28

1.11

1.64

1.67

0.28

0.11

0.11

تش م ممير المعطيات الواردة في الجدول ( )3.4هلر عدم وجود فروق ذات داللة هح م ممائية عند
المسم ممتوى ) )α≤0.05في متوسم ممطات درجات أفراد المجموعة التجرييية في القياسم ممين ال عدي والتت عي
عد مرور شهر من تطييق اليرنامق ا رشادي ،معنر أن أ ر اليرنامق ا رشادي المطيق قد استمر
مع الزمن و عد مرور فترة المتا عة ،وهذا مؤشم م م م م م ممر نحو فاعلية اليرنامق في خفض درجة السم م م م م م مملوك
العدواني لدى األطفال.
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 1.5مناقشة نتائج الدراسة
 2.5التوصيات
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الفصل الخامس
تفسير النتائج ومناقشتها
يتناول هذا الف م ممل عرضم م ماً لنتائق الفرض م مميات ،ومناقش م ممتها وتفس م مميرها في ض م مموء ما جاء في ا طار
النظري والدراسات السا قة.

 1.5تفسير النتائج ومناقشتها
الفرضــــية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصــــائية عند المســــتوى ) )α≤0.05بين متوســــطات
درجــات أفراد المجموعــة التجريبيــة على مقيــاس الســـــــــلوك العــدواني قبــل وبعــد تطبيق البرنــامج
اإلرشادي.
أش ممارت النتائق الخت ار ت ( )t-testهلر رفض الفرض ممية ال ممفرية ،معنر وجود فروق دالة
هح م ممائياً يين متوسم ممطات درجات أفراد المجموعة التجرييية علر مقياس السم مملوك العدواني قيل و عد
تطييق اليرنامق ا رشممادي ،تعزى لليرنامق ا رشممادي ول ممالح القياس ال عدي ،هذ أشممارت النتائق في
القياس ال عدي أن سلوك العدوان قد انخفض لدى أفراد المجموعة التجرييية يدرجته الكلية ،ومجاالته
ال ال ة :العدوان نحو الذات ،والعدوان نحو ا خرين ،والعدوان نحو المؤسسة.
وهذا يدل علر أن اليرنامق ا رشم م م م م ممادي كان ذا فاعلية في خفض سم م م م م مملوك العدوان لدى أطفال قرية
األطفال  ،SOSوذلك من خالل التحسم ممن الذي لوحو يداللة واضم ممحة عد هجراء القياس ال عدي علر
أفراد المجموعة التجرييية ،مما يشم م م ممير يوضم م م ممو هلر فاعلية اليرنامق ا رشم م م ممادي المطيق في خفض
السم م مملوك العدواني لدى األطفال الذين يت م م ممفون يهذا السم م مملوك ،ومن خالل ما تضم م مممنه اليرنامق من
وسائل وأساليب واستراتيجيات مناس ة.
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وتتفق نتائق هذه الدراسة مع دراسة كل من (دراسة قرالة ،)2014 ،ودراسة (الضالعين،
 ،)2015ودراسة ) ،(Jarareh & Mohammadi & Nader & Moosavian, 2016ودراسة

(Zand

) ،& Nekah, 2015ودراسة ) ،(Ray, 2008دراسة (Koolaee & Vazifehdar & Bahari & Akbari,

) ،2016ودراسة ) ،(Alavinezhad & Mousavi & Sohrabi, 2014ودراسة (حجاب ،)2008 ،هذ
أظهرت نتائق هذه الدراسات في مجملها فاعلية اليرامق التي تستند هلر اللعب والفن في خفض سلوك
العدوان ،و التالي فالن هذه الدراسة تدعم وتؤكد نتائق الدراسات وال حوث التي يينت وجود اليات وبرامق
لتعديل السلوك شكل عام والسلوك العدواني علر وجه الخ وص ،وتستند هلر اللعب والفن وأهدا
تراعي الوضع الخاص لهؤالء األطفال ،لما لها من دور ارز في التعامل ياليجايية مع سلوكيات
األطفال وتعزيز ت رفاتهم نحو األفضل عند استخدام هذه الفنيات واالستراتيجيات طريقة منظمة
ومخطو لها.
وتعزو ال مماح ممة هممذه النتيجممة المتم لممة في فمماعليممة اليرنممامق ا رش م م م م م م ممادي المطيق في خفض
الس م مملوك العدواني لدى األطفال ،هلر احتوائه علر مجموعة من الفنيات واألس م مماليب التي تس م ممتند هلر
ا رشاد اللعب والفن ،مما يساعد علر هعطاء الطفل الفر ة للتعيير عن نفسه ما يدعم قته ينفسه
ويعزز توافقه النفس ممي واالجتماعي ،وقد حر ممت ال اح ة عند هعداد اليرنامق وتطييقه علر اس ممتخدام
هذه الفنيات لكي يتم تحقيق أهدا

اليرنامق ا رشادي.

كما أن األنشممطة التي احتوى عليها اليرنامق تميزت التنوع مما أكسممب اليرنامق القدرة علر
تعديل السم م مملوك العدواني لدى األطفال ،فاحتوى اليرنامق علر مجموعة من األنشم م ممطة المناس م م م ة لفئة
األطفال ،منها اس م م م م ممتخدام اللعب الجماعي لاطفال خالل الجلس م م م م ممات ،م ل :أريد
التنافسممي كلع ة الك ارسممي الموسمميقية ،والكرة الدائرة يين األطفال ....،الم ،يهد

م م م م ممديق ،واللعب
وضممع األطفال في

خيرات حياتية مرحة تجذيهم وتس م م مماعد علر تفاعلهم في جو يس م م مموده التعاون ورو الجماعة ،واحترام
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ا خرين ،مما سم م مماعد علر تدعيم القيم االجتماعية وترسم م مميخها لديهم من خالل تدرييهم علر ض م م م و
االنفعاالت والتحكم فيها ،وهذا سم م مماهم في تعزيز التوافق النفسم م ممي واالجتماعي لديهم ،ا ضم م ممافة هلر
تعزيز وتدعيم السلوكيات المرغو ة لدى الطفل.
هض م ممافة هلر ذلك ،فالن اس م ممتخدام الفن في اليرنامق ا رش م ممادي من خالل الرس م ممم والق م ممص
الهادفة التي تسم م م م م م مماعد علر تدريب الطفل العدواني علر التعيير عن ذاته والمشم م م م م م مماركة في خيرات
جماعية ،هي أيضم م م ماً س م م مماهمت في خفض الس م م مملوك العدواني لدى األطفال ،هذ اعتمدت ال اح ة علر
الرس م م م م ممم عطاء األطفال الفر م م م م ممة للتنفيس عن المش م م م م مماعر المكيوتة لديهم ،وأن يعيروا عن ذواتهم
واحتياجاتهم ،فتعييرات األطفال من خالل الرس م م م م م ممم ترت و ش م م م م م ممكل م اش م م م م م ممر الظرو

االجتماعية،

والمش ممكالت التي يعانون منها .فالرس ممم يس مماعد األطفال في التعيير ش ممكل غير لفظي عن الحاجات
والرغ ات والدوافع التي ال يس م م م م م ممتطيع األطفال التعيير عنها ش م م م م م ممفهياً خالل حوارهم مع ال اح ة ،ومع
رسممة ( & Koolaee
عضممهم ال عض خالل الجلسممات ،وهو ما يتفق مع د ارسممة (حجاب ،)2008 ،ود ا
رسم م م م ممة ( Alavinezhad & Mousavi & Sohrabi,
 ،)Vazifehdar & Bahari & Akbari, 2016ود ا
.)2014

وقد اسممتخدمت ال اح ة الق ممص المشمموقة التي تسمماعد علر جذب االنت اه وتركيز األطفال،
منها( :الس مميدة العجوز ،ودراجة طه ،ومازن وطه يتش مماجران ،).... ،هذ تتميز الق ممص المس ممتخدمة
في اليرنامق النهايات المفتوحة التي تحقق جو من ا ارة والتفكير لع م م م م م ممف ذهن األطفال ،تاحة
الفر م م م م م م م ممة لهم لت ممادل األدوار مع ا خرين ليممدركوا وجهممة نظرهم ،و ممالتممالي تعمماطفهم مع ا خرين،
والتحكم في انفعاالتهم في أ ناء الغضم ممب وممارسم ممة السم مملوك العدواني ،كما أن الق م ممص تعمل علر
مساعدة الطفل في معرفة نتائق العدوان الذي يقوم ه علر نفسه وعدوانه نحو ا خرين.
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كما أن ال اح ة اس م م م م ممتخدمت النش م م م م مماط التم يلي مع األطفال ،الذي تعزز من خالله األجواء
الداعمة والعالقات ا يجايية داخل المجموعة ،مما يسم م م م م مماعد علر هكسم م م م م مماب الطفل خيرات اجتماعية
والمش م م م مماركة في الحوار من خالل مش م م م مماركة ا خرين في أفكاره ،وتقيل النقد من ا خرين ،في أجواء
يسودها التعاون والمودة ،مما يساعده علر التفاعل ا يجايي مع زمالئه.
كذلك فالن اسم ممتخدام ال اح ة مجموعة من االسم ممتراتيجيات خالل اليرنامق سم مماعد علر تعديل
السم مملوك العدواني لدى األطفال ،هذ اسم ممتخدمت الحوار ،والمناقشم ممة ،واالسم ممترخاء ،والتعزيز ا يجايي،
والواجب المنزلي ... ،هن اس ممتخدام تدري ات االس ممترخاء س مماعد علر تدريب األطفال علر االس ممترخاء
كلما واجهتهم مواقف غضم م م م ممب وشم م م م ممعروا خاللها االنفعال ،و التالي قدرتهم علر ض م م م م م و انفعاالتهم
والتحكم يها في المواقف المختلفة .ا ضم ممافة السم ممتخدام الحوار والمناقشم ممة حول مواضم مميع الق م ممص
والرسممومات وال ممور والتسمماؤالت التي كانت تعرضممها ال اح ة علر األطفال ،و التالي ت ادل الخي ارت
وتعديل مفاهيمهم نحو العدوان ،واكتسم ممايهم مفاهيم وخيرات هيجايية ،سم مماهمت في تعديل سم مملوكياتهم،
كما أن الواج ات المنزلية ساعدت علر ترسيم تلك المفاهيم لدى األطفال ونقل الخيرات الجديدة هلر
مواقف حياتهم المختلفة.
كما أن عدد الجلس ممات وتوزيعها كان له دور أيضم ماً في خفض الس مملوك العدواني ،هذ وزعت
جلسم ممات اليرنامق يواقع جلسم ممتين أسم مميوعياً ،مما سم مماعد علر هعطاء األطفال فر م ممة أكير الكتسم مماب
الس م مملوكيات المرغو ة وتطييقها وت ييتها وترس م مميخها ،كما أنه س م مماهم في هعطاء المرش م ممد فر م ممة أكير
للتدخل واليناء وضم و السمملوكيات المشمماهدة .كذلك فالن وجود األطفال شممكل جماعي قد سمماعد علر
هيجمماد جو من التعمماون والود ،الممذي أ ر ش م م م م م م مكممل كيير في تحقيق أهممدا

اليرنممامق .كممما أن وجود

األطفال ض مممن جلس ممات اليرنامق س مماعد علر التفاعل ،والحوار ،وتعلم الس مملوكيات المطلو ة س ممرعة
أكير.
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الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α≤0.05بين متوسطات
درجات الســـــــــلوك العدواني لألطفال في قرية األطفال  SOSبين المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة.
أشارت نتائق اخت ار ت ( )t-testلعينتين مستقلتين هلر رفض الفرضية ال فرية ،معنر أن
هناك فروقاً دالة في متوسم م م م م م ممطات الدرجة الكلية للسم م م م م م مملوك العدواني ومجاالته ال ال ة :العدوان نحو
الذات ،والعدوان نحو ا خرين ،والعدوان نحو المؤس م مسم ممة ،لدى أطفال قرية األطفال  SOSالذين تلقوا
يرنامجاً هرش م م ممادياً يس م م ممتند هلر اللعب والفن وأولئك الذين لم يتلقوا هذا اليرنامق ا رش م م ممادي ،وقد كانت
الفروق ل م م م م م م ممالح المجموعة التجرييية .ويعني هذا أن أطفال المجموعة التجرييية الذين خضم م م م م م ممعوا
لليرنامق ا رشادي قد انخفض لديهم مستوى السلوك العدواني مقارنة وطفال المجموعة الضا طة.
وهذا يشممير هلر أن اليرنامق ا رشممادي كان فاعالً في خفض السمملوك العدواني لدى أطفال المجموعة
التجرييية ،وأن الس م مملوك العدواني لدى األطفال حاجة هلر خض م مموع الطفل لبرش م مماد من أجل خفض
هذا الس مملوك قدر المس ممتطاع ،هذ كان الفرق في متوس ممطات الس مملوك العدواني لدى األطفال مرده هلر
الفنيات واالسممتراتيجيات واألنشممطة التي تضمممنها اليرنامق ا رشممادي المطيق ،الذي اسممتند هلر اللعب
والفن ،وليس هلر مجرد اللقمماء مع األطفممال في جلسم م م م م م م ممات متتمما عممة كممما هو الحممال في المجموعممة
الضا طة.
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الفرضــــية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصــــائية عند المســــتوى ) )α≤0.05بين متوســــطات
درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياســـــــــين البعدي والتتبعي بعد مرور شـــــــــهر من تطبيق
البرنامج اإلرشادي.
أشممارت نتائق اخت ار ت ( )t-testلعينتين غير مسممتقلتين هلر قيول الفرضممية ال ممفرية ،التي
تفيد عدم وجود فروق دالة هح م ممائياً في متوس م ممطات درجات أفراد المجموعة التجرييية في القياسم ممين
ال عدي والتت عي ،عد مرور شم م م م ممهر من تطييق اليرنامق ا رش م م م ممادي .وهذا عائد هلر فاعلية اليرنامق
ا رش ممادي المطيق وفاعلية فنياته المس ممتخدمة علر أف ارد المجموعة التجرييية ،وتو يره علر س مملوكيات
األطفال في حياتهم داخل القرية وخارجها.
فمن خالل موضوعات التعيير الق

ية والرسم وفي هطار المناقشات الجماعية يتم تدعيم

القيم الجمالية واالجتماعية وترسمميخها لدى األطفال ،كما أن اعتماد اليرنامق علر اللعب والفن سمماهم
في انتظام األطفال والتزامهم التعليمات خالل الجلس م ممات ،مما س م مماعد علر انتقال هذه الخيرات التي
يتم اكتسايها هلر مواقف الحياة المختلفة التي يعيشونها داخل القرية وخارجها وفي المدرسة.
كذلك ،فالن ما أظهره أطفال المجموعة التجرييية من اهتمام وحرص علر متا عة وحض م م م ممور
الجلس ممات ا رش ممادية جميعها ،والتغير الملموس والواض ممح في س مملوكيات األطفال في أ ناء الجلس ممات
ا رش ممادية من خالل تعاون وتفاعل األطفال فيما يينهم في األنش ممطة المختلفة ،وقدرتهم في الس مميطرة
اء خالل اللعب الجماعي أم الرس م م ممم أم الق م م ممص ،حيث كان
علر مواقف الغض م م ممب واالنفعال ،سم م م مو ً
االختال

في الرسومات التي قدمها األطفال في الجلسات األولر والجلسات النهائية لليرنامق واضح

في عرض كيفية ت مرفهم في المواقف المختلفة التي تواجههم ،وأظهرت الرسمومات مدى التراجع في
ممارسممة السمملوكيات العدوانية واسممتيدالها سمملوكيات هيجايية خالل المواقف المختلفة ،كل ذلك يؤشممر
هلر أن التغيير مرت و سلوكيات األطفال واستدامتها.
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هذا ا ضم ممافة هلر مالحظة ومتا عة ال اح ة المسمممتمرة لسم مملوكيات األطفال أ ناء الجلسمممات،
واشم م م م ممعار الطفل التقيل والحب غير المشم م م م ممروط مما كان له األ ر في زيادة قته في نفسم م م م ممه وتوافقه
النفسم ممي واالجتماعي ،ا ضم ممافة هلر هعطاء الطفل الفر م ممة للتعيير عن نفسم ممه ،كل هذا سم مماعد عد
تطييق اليرنامق م اشم م م م م م مرة و عد مرور فترة المتا عة أن يس م م م م م ممتمر أ ر اليرنامق وفعاليته علر األطفال
المشاركين في المجموعة التجرييية.
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 2.5التوصيات
في ضوء نتائق الدراسة يتضح أن هناك أ ر لليرنامق ا رشادي المطيق في خفض السلوك
العمدواني لدى األطفمال ،لذلك يمكن ذكر مجموعة من التو م م م م م م ميمات للمربين وأوليماء أمور األطفمال
والمرش م م م ممدين العاملين في مجال األطفال ،التي يمكن أن تعمل علر خفض درجة الس م م م مملوك العدواني
لديهم ،و التالي ا سهام في تحسين درجة توافقهم النفسي واالجتماعي .ويمكن هجمال ذلك ما يلي:
أوالً :ما أن نتائق الد ارسم ممة أظهرت فاعلية اليرنامق ا رشم ممادي الذي يسم ممتند هلر اللعب والفن في
خفض الس م مملوك العدواني ،تو م ممي ال اح ة هدارة قرية األطفال ( )SOSوجميع مؤسم م مس م ممات رعاية
األطفال االستفادة من هذا اليرنامق من خالل تطييقه من قيل المرشدين داخل المؤسسات.
انياً :العمل علر وضع يرامق تدخل م كرة تهد

هلر تح ين األطفال من المشكالت السلوكية

والتفكير في وضع حلول لها ،وبخا ة السلوكيات العدوانية.
ال اً :هجراء د ارسم م ممات تجرييية أخرى تسم م ممتخدم اليرنامق ا رشم م ممادي المسم م ممتخدم في هذه الد ارسم م ممة
وتط قه علر فئات أخرى.
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ملحق (أ) :مقياس الدراسة في صورته األولية
سم هللا الرحمن الرحيم

جامعة القدس المفتوحة
كلية الدراسات العليا
كلية التربية – برنامج اإلرشاد النفسي والتربوي
مقياس السلوك العدواني
إرشادات مهمة
عزيزي:
يين يديك عدد من الع ارات التي تتعلق يت مرفاتك العادية اليومية ،من الممكن أن تنطيق عليك ،أو
ال تنطيق عليك.
وكل ع ارة أمامها الث خيارات وهي ( الباً – أحياناً – ناد اًر)
المطلوب منك أن تضع هشارة ( )xأمام الخانة التي تنطيق عليك م ل:
هذا كانت الع ارة تنطيق عليك غال ا ضع هشارة ( )xتحت الباً.
هذا كانت الع ارة تنطيق عليك عض منها ضع هشارة ( )xتحت أحياناً.
هذا كانت الع ارة ال تنطيق عليك ضع هشارة ( )xتحت ناد اًر.
مالحظات مهمة:
كن مطمئنا تماماً ،المعلومات لن يطلع عليها سوى ال احث.
ال تعطي أك ر من خيار للع ارة الواحدة.
أجب عن كل الع ارات الواردة.
المعلومات ألغراض ال حث العلمي.
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عزيزي:
هليك هذا الم ال المحلول ليساعدك في ا جا ة علر الفقرات الالحقة
العبارة

الرقم
1

أحب أن أتشاجر مع زمالئي

2

أرغب في ضرب المدرس

3

أكسر ش اييك المؤسسة

أحيان ًا

الب ًا

ناد ًار

x
x
x

بيانات عامة:
العمر . _____________________ :الجنس.___________:
ال ف الدراسي _______________ :تاريم ا قامة في المؤسسة. __________:
ال اح ة :سمر
الرقم

الب ًا

العبارة

1

أتمسك يرأيي حتر لو كان خطو

2

أحب مشاهدة تعذيب األخرين

3

أحاول أن أخرب أي هحتفال في المؤسسة

4

أدعو علر نفسي عندما أفشل في تحقيق رغ اتي

5

أحب مشاهدة منظر هعدام شخص

6

أضرب أي شخص يشارك في هحتفال المؤسسة

7

أحاول أن أحقق أهدافي ،حتر لو طريقة غير مقيولة عند الناس

8

أسخر من زمالئي

9

أحاول أن أخرب التلفزيون الخاص المؤسسة

10

أكره اليوم الذي ولدت فيه

11

أضرب زميلي عندما أغضب

12

أحاول أن أخرب التلفون الخاص المؤسسة

13

أضرب رأسي في الحائو عند الغضب

14

أوسم مال س زمالئي األلوان
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أحيان ًا

ا
ناد ًار

الرقم

الباً

العبارة

15

أكسر أدوات المطيم الخا ة المؤسسة

16

أضرب نفسي ولة حادة عند الغضب

17

أحرض زمالئي علر ه ارة الفوضر

18

أكتب علر جدران المؤسسة

19

أشتم نفسي أمام األخرين عند الغضب

20

أشعر السعادة عندما ينز الدم من زميلي

21

أمزق المجالت الموجودة علر الجدران

22

أسخر من نفسي أمام األخرين

23

أقوم يوخز زميلي من الخلف دون أن يراني

24

أقطع الزهور في حديقة المؤسسة

25

أشد شعري عند الغضب

26

أقوم ضرب زميلي ألنه يريد أن يشارك في ا حتفال

27

أقوم يتكسير ألعاب المؤسسة

28

أشعر يرغ ة شديدة في ا نتقام من نفسي

29

أستهزئ الضيو

30

أضرب ال اب عنف

31

أتمرد علر القوانين الخا ة المؤسسة

32

ألوم نفسي عندما ال أستطيع حل مشكلة

33

أستمتع في ضرب الحيوانات األليفة كالقطو

34

أحاول أن أعمل مقلب األم المربية

35

ألعب طريقة عنيفة في ألعاب المؤسسة

36

أعاقب نفسي عندما أقع في خطو

37

أمزق مال س زمالئي عندما يشتد الخال

38

أحاول أن أعمل مقلب المنشو

39

أعض علر شفتي عندما أنفعل

40

أشعر سعادة عندما أضرب األ غر مني

41

أحاول تخريب أدوات المنزل أ ناء خروب األم

42

أقوم يتمزيق مال سي عند الغضب

"الزائرين"

ييننا

83

أحياناً

نادراً

الرقم
43

الباً

العبارة
أستمتع عندما أزعق زمالئي
وسلوب غير الئق

44

أرد علر المشر

45

أسخر من موظفي المؤسسة

46

أقلد مشاهد العنف في األفالم ،رغم ما تسي ه لي من ضرر
ق في وجه زميلي عندما أتشاجر معه

47

أ

48

أخرب األنشطة التي تقوم يها المؤسسة

84

أحياناً

نادراً

ملحق (ب) :كتاب تحكيم أدوات الدراسة

بسم هللا الرحمن الرحيم
حضرة الدكتور ........................المحترم
تحية طي ة و عد،
الموضوع :تحكيم أدوات الدراسة

يقوم الطالب يالجراء دراسة عنوان" :أثر برنامج إرشادي يستند إلى اللعب والفن في خفض السلوك
ال عدواني لدى أط فال قرية األط فال  SOSفي محافظة ب يت لحم" ،وذلممك اسم م م م م م ممتكممماالً لنيممل درجممة
الماجستير في ا رشاد النفسي والتربوي من كلية الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة.
ونظ اًر لما عر عنكم من معرفة وس ممعة اطالع في مجال ال حث والمنهجية ال ح ية ،فورجو التفض ممل
يتحكيم فقرات أدوات الد ارسم ممة المرفقة ،وا فادة حول مناس م م ة كل منها في قياس ما وضم ممعت لقياسم ممه
ضمن ييئة الدراسة ومجتمعها ،هضافة هلر وضوحها وسالمتها

ياغة وداللة.

مع ال شكري وتقديري
الطال ة :سمر
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ا

ملحق (ت) :قائمة المحكمين لمقياس الدراسة والبرنامج اإلرشادي
محكمي مقياس السلوك العدواني:
الرقم

اسم المحكم

التخصص

الدرجة العلمية

الجامعة التي يعمل بها

1

هياد أيو كر

أستاذ مساعد

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحة

2

حسني عوض

أستاذ دكتور

ا رشاد النفسي والتربوي

جامعة القدس المفتوحة

3

خضر م لح

أستاذ مساعد

تربية

جامعة ييت لحم

4

زياد يركات

أستاذ دكتور

علم النفس التربوي

جامعة القدس المفتوحة

5

شادي الك اش

أستاذ مساعد

علم نفس تطوري

جامعة النجا الوطنية

6

عمر الريماوي

أستاذ مشارك

علم نفس

جامعة القدس

7

فاخر الخليلي

أستاذ مساعد

تربية

جامعة النجا الوطنية

8

لؤي زيدان محمد زعول

أستاذ مساعد

علم النفس االجتماعي والعملي

جامعة الخليل

9

منال محمود الخطيب

مدرسة

يناء مؤسسات

قرية األطفال  SOSييت لحم

10

وائل م طفر أيو الحسن

أستاذ مساعد

علم نفس عالجي

الجامعة األمريكية

محكمي البرنامج اإلرشادي:
الرقم

اسم المحكم

التخصص

الدرجة العلمية

الجامعة التي يعمل بها

1

حسني عوض

أستاذ دكتور

ا رشاد النفسي والتربوي

جامعة القدس المفتوحة

2

عمر الريماوي

أستاذ مشارك

علم نفس

جامعة القدس

3

فاخر الخليلي

أستاذ مساعد

علم نفس

جامعة النجا الوطنية

4

كمال سالمة

أستاذ مشارك

ا رشاد النفسي والتربوي

جامعة القدس المفتوحة
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ملحق (ث) :التعديالت التي أجريت على مقياس الدراسة بعد التحكيم
مقياس السلوك العدواني:
الفقرة بعد التعديل

الفقرة قبل التعديل
أحب مشاهدة تعذيب ا خرين

أحب مشاهدة مشاجرات ا خرين

أحب مشاهدة منظر هعدام شخص

أحب مشاهدة يرامق العنف في التلفزيون

أحمماول أن أحقق أهممدافي ،حتر لو طريقممة غير أحم مماول أن أحقق أهم ممدافي ،حتر لو كم ممان ذلم ممك
مقيولة عند الناس.

طريقة غير مقيولة عند الناس.

أوسم مال س زمالئي األلوان

أوسم مال س زمالئي

أقوم ض م م م م ممرب زميلي ألنه يريد أن يش م م م م ممارك في أقوم ض م م م م ممرب زميلي ألنه يريد أن يش م م م م ممارك في
ا حتفال

األنشطة

أستمتع في ضرب الحيوانات األليفة كالقطو.

أستمتع في ضرب الحيوانات

أحاول أن أعمل مقلب المنشو.

أحاول أن أعمل مقلب المرشد

أقلد مشاهد العنف في األفالم ،رغم ما تسي ه لي
من ضرر.
نوع اإلجراء

أقلد مشاهد العنف في األفالم

أرقام الفقرات

العدد

التعديل

2.5.7.14.26.33.38.46

8

الحذف

28 .20

2

اإلضافة

ال يوجد هضافة

****

مالحظة :أو ر أغليية المحكمين يتحويل التدريق من ال ي هلر ليكرت خماسي ،فوخذ يتوجيهاتهم.
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ملحق (ج) :مقياس الدراسة في صورته النهائية

جامعة القدس المفتوحة
كلية الدراسات العليا
برنامج اإلرشاد النفسي والتربوي
سم هللا الرحمن الرحيم
عزيزي الطفل:
تقوم ال اح ة يالجراء د ارسمة عنوان" :أثر برنامج إرشادي يستند إلى اللعب والفن في خفض السلوك
العدواني لدى أطفال قرية األطفال  SOSفي محافظة بيت لحم".
ولتحقيق أهدا

الدراسة أضع يين يديك هست انة تتكون من مقياس السلوك العدواني لجمع المعلومات

الالزمة للدراسة .امل منك تعيئة فقرات هذا المقياس ما يتوافق مع وجهة نظرك يالهتمام وموضوعية
حتر يتسممنر تحقيق األهدا

المرجوة من هذه الد ارسممة ،وا جا ة عن كافة الفقرات دون هسممت ناء ،مع

ا شارة هلر أن هذه الييانات ستستخدم ألغراض ال حث العلمي لهذه الدراسة فقو.
شاكرة لكم حسن تعاونكم
ال اح ة :سمر

ا

الجزء األول -المعلومات والبيانات األولية:
الجنس:

❒ ذكر

❒ أن ر

العمر السنوات:

❒ أقل من 10

❒ ()10-15

ال ف:

❒ ........

❒ .........

❒ أك ر من 15

❒ ..........

مدة ا قامة في المؤسسة ❒ :أقل من سنتين ❒ ( )2-4سنوات ❒ أك ر من  4سنوات
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الجزء الثاني -مقياس الدراسة:
يتضم مممن هذا المقياس ع ارات ت م ممف الطريقة التي تسم ممتخدمها عادة في التعامل مع المواقف التي
تمر ك ،وس م مملوكك اليومي .يرجر قراءة كل ع ارة وبيان مدى انط اقها علر طريقتك الخا م ممة في
التعامل مع هذه المواقف ،وذلك يوضع هشارة ( )Xمقايل الع ارة في العمود المناسب.
واليك هذا الم ال ليساعدك في ا جا ة علر الفقرات الالحقة:
درجة الموافقة على الفقرة

الرقم

نص الفقرات

موافق
جداً

1

أحب أن أتشاجر مع زمالئي

الرقم
1
2

أحب مشاهدة مشاجرات ا خرين

3

أحاول أن أخرب أي هحتفال في المؤسسة

4

أدعو علر نفسي عندما أفشل في تحقيق رغ اتي

5

أحب مشاهدة يرامق العنف في التلفزيون

6

أضرب أي شخص يشارك في هحتفال المؤسسة

7

درجة الموافقة
موافق
جداً

أحاول أن أحقق أهدافي ،حتر لو كان ذلك طريقة
غير مقيولة عند الناس

8

أسخر من زمالئي

9

أحاول أن أخرب التلفزيون الخاص المنزل

10

أكره اليوم الذي ولدت فيه

11

أضرب زميلي عندما أغضب

12

أحاول أن أخرب التلفون الخاص المؤسسة

13

أضرب رأسي في الحائو عند الغضب

موافق

جداً

X

نص الفقرات
أتمسك يرأيي حتر لو كان خطو

موافق

إلى ح ٍد ما

ير

ير موافق
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موافق

إلى ح ٍد
ما

ير موافق

ير موافق
جداً

درجة الموافقة
نص الفقرات

الرقم

موافق
جداً

14

أوسم مال س زمالئي

15

أكسر أدوات المطيم الخا ة المؤسسة

16

أضرب نفسي عند الغضب

17

أحرض زمالئي علر ه ارة الفوضر

18

أكتب علر جدران المؤسسة

19

أشتم نفسي أمام ا خرين عند الغضب

20

أمزق مجالت الحائو الموجودة علر الجدران

21

أسخر من نفسي أمام ا خرين

22

أقوم يوخز زميلي من الخلف دون أن يراني

23

أقطع الزهور في حديقة المؤسسة

24

أشد شعري عند الغضب

52

أقوم ضم م م م م م ممرب زميلي ألنممه يريممد أن يش م م م م م م ممارك في
األنشطة

26

أقوم يتكسير ألعاب المؤسسة

27

أستهزئ الضيو

28

أضرب ال اب عنف

29

أتمرد علر القوانين الخا ة المؤسسة

30

ألوم نفسي عندما ال أستطيع حل مشكلة

31

أستمتع في ضرب الحيوانات

32

أحاول أن أعمل مقلب األم المربية

33

ألعب طريقة عنيفة في ألعاب المؤسسة

34

أعاقب نفسي عندما أقع في خطو

35

أمزق مال س زمالئي عندما يشتد الخال

36

أحاول أن أعمل مقلب المرشد

37

أعض علر شفتي عندما أنفعل

"الزائرين"

ييننا
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موافق

إلى ح ٍد
ما

ير موافق

ير موافق
جداً

درجة الموافقة
نص الفقرات

الرقم

موافق
جداً

38

أشعر سعادة عندما أضرب األ غر مني

39

أحاول تخريب أدوات المنزل أ ناء خروب األم

40

أقوم يتمزيق مال سي عند الغضب

41

أستمتع عندما أزعق زمالئي
وسلوب غير الئق

42

أرد علر المشر

43

أسخر من موظفي المؤسسة

44

أقلد مشاهد العنف في األفالم
ق في وجه زميلي عندما أتشاجر معه

45

أ

46

أخرب األنشطة التي تقوم يها المؤسسة

انتهى
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موافق

إلى ح ٍد
ما

ير موافق

ير موافق
جداً

ملحق (ح) :البرنامج اإلرشادي المطبق

برنامج إرشادي يستند إلى اللعب والفن في خفض السلوك العدواني لدى أطفال قرية
األطفال  SOSفي محافظة بيت لحم
مقدمة
قامت ال اح ة يالعداد يرنامق هرش م م م م ممادي يس م م م م ممتند هلر اللعب والفن والذي يتكون من مجموعة
الفنيات واألسمماليب وا سممتراتيجيات مسممتمدة من النظريات المعرفية ،والسمملوكية ،والتحليلية ،وتسممتخدم
يهد

خفض السلوك العدواني لدى أطفال قرية األطفال  SOSفي محافظة ييت لحم.

أهمية البرنامج
تعد الحاجة هلر هعداد يرنامق هرشادي متخ ص يهد

هلر خفض السلوك العدواني لدى أطفال قرية

األطفال  SOSأمر ضروري ،وذلك لالعت ارات ا تية:
 .1العمل علر جعل األطفال في قرى األطفال متوافقين وسعداء في القرية التي يعيشون
فيها ،والتي هي جزء من المجتمع من أجل تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي لاطفال.
 .2ضرورة العمل علر خفض السلوك العدواني اعت اره سلوكاً خطي اًر علر الطفل وعلر
المجتمع ككل.
 .3ضرورة توعية األطفال سلوكياتهم العدوانية والعمل علر خفضها.
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البرنامج اإلرشادي المقترح:
يشمل اليرنامق مجموعة من الفنيات واألساليب التي تستند هلر ا رشاد اللعب والفن ،و عض نظريات
ا رشاد النفسي (هرشاد الطفل) ،تضمن اليرنامق ( )12جلسة ،وكل جلسة تشمل مجموعة من األهدا
وا جراءات والفنيات التي تساعد في التخفيف من السلوك العدواني ،هضافة هلر الجلسات التمهيدية
التي ستركز علر يناء العالقة ا رشادية المهنية.
تخطيط البرنامج
تحتوي عملية تخطيو اليرنامق علر ما يلي:
الهدف العام للبرنامج:
يهد

اليرنامق ا رشادي الذي يستند هلر اللعب والفن هلر خفض السلوك العدواني لدى أطفال قرية

األطفال  SOSفي محافظة ييت لحم.
األهداف الخاصة للبرنامج:
وتم ل مجموعة أهدا

يتحقق من خاللها الهد

العام لليرنامق ،هي:

 )1هعطاء الطفل الفر ة للتعيير عن نفسه ما يدعم قته ينفسه ،من خالل التعيير اللعب والفن.
 )2التركيز من خالل التعيير الفني علر زيادة وعي أطفال العينة يذواتهم وتوكيدها ال عدوانية.
 )3تدريب الطفل العدواني علر التعيير عن ذاته والمشاركة في خيرات جماعية من خالل التعيير
اللعب والتعيير الفني الرسم.
 )4تدريب الطفل العدواني علر ض و انفعاالته والتحكم فيها ما يحقق له التوازن االنفعالي والتكيف
النفسي واالجتماعي.
 )5تعزيز وتدعيم السلوكيات المرغو ة لدى الطفل العدواني ،ما يشجعه علر تكرارها وت ييتها.
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 )6تنمية واكساب األطفال المشاركين السلوكيات ا يجايية ،وزيادة القدرة علر تحمل ا ح اط
ومواجهة ال عو ات.
 )7تدعيم القيم الجمالية واالجتماعية وترسيخها لدى األطفال من خالل موضوعات التعيير
الق

ية وفي هطار المناقشات اليرنامق.

 )8تجاهل السلوكيات السليية للطفل وتدري ه علر االمتناع عنها واحالل يدائل سلوكية مكانها،
وذلك من خالل مواقف اجتماعية ومن خالل أسلوب حل المشكالت والمناقشة أ ناء الجلسات.
 )9هشعار الطفل التقيل والحب غير المشروط مما يؤدي هلر قته في نفسه وتوافقه النفسي
واالجتماعي.

األسس التي يقوم عليها البرنامج:
يرى زهران ( )502 :1998أنممه عنممد ينمماء يرامق ا رش م م م م م م مماد ،فال يممد أن تراعر مجموعممة من
األسس ،يمكن تلخي ها فيما يلي:
أوال -األسس العامة:
قامت ال اح ة مراعاة مرونة السلوك ا نساني ،وميدأ تقيل المسترشد ،واستعداد الفرد ،وحقه
في ا رشاد ،وحقه في تقرير م يره ،وميدأ استمرار عملية ا رشاد.
ثانياً -األسس الفلسفية:
يقوم اليرنامق علر أسس فلسفية ،وهي أن السلوك العدواني لدى األطفال يكون لعدة أس اب
ومنها عدم قدرة الطفل علر التعيير عن احتياجاته ورغ اته وعجزه عن هش م اعها ،وأن سمملوكه متعلم،
لذلك فاللعب والفن لهما دور ال األهمية في تحديد االنفعاالت والس م م م م م مملوكيات لدى األطفال ،وأنهما
حاجة أس م م م مماس م م م ممية يجب هشم م م م م اعها لدى الطفل .هن عدم هشم م م م م اع تلك الحاجة لدى الطفل يؤدي هلر
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انفعمماالت وسم م م م م م مملوكيممات غير مرغو ممة لممدى الطفممل ،ولكي يتم تغيير االنفعمماالت والسم م م م م م مملوكيممات غير
المرغو ة لدى الطفل يفضل استخدام اللعب والفن في تغييرها.
لذلك حر ت ال اح ة علر مراعاة الطييعة ا نسانية ،وتفسير فلسفة أفراد المجموعة التي تكمن وراء
سلوكهم العدواني ،ومساعدتهم علر خفض هذا السلوك لديهم.
ثالثاً -األسس االجتماعية:
يعتير ا رشاد اللعب والفن من أفضل الطرق التي تجعل الفرد يشعر وهميته كعضو في جماعة،
لذلك ستستخدم ال اح ة يرنامق هرشادي يستند للعب والفن ،لتحقيق توازن معقول ،في عالقاته
االجتماعية داخل المجموعة ا رشادية ،وخارجها ،ويعير عن رأيه حرية ،ويحترم ا خرين (زهران،
.)1998
رابعاً -األسس العصبية والفسيولوجية:
وهي مراعاة الخ ائص النفسية والجسمية والع يية للمسترشدين ،وهو ما حر ت ال اح ة
و التعاون مع طاقم المؤسم مس ممة وأولياء األمور علر مراعاته ،فوخذت كل االعت ارات وا جراءات التي
تراعي هذه الخ ائص.
خامساً -األسس النفسية:
الحالة النفسممية للفرد تؤ ر علر سمملوكه ،وا رشمماد اللعب والفن يتضمممن مسمماعدة الطفل في
التفري والتعيير عن مشم مماعره وانفعاالته شم ممكل سم مميو ،يسم ممتطيع الطفل من خالله فهم السم مميب الذي
يقوم عليه س م م م م م مملوكه وانفعاالته ،مع ض م م م م م ممرورة مراعاة اليرنامق للفروق الفردية يين األطفال من حيث
قدراتهم وميولهم ومميزاتهم وسماتهم الشخ ية ،ومطالب النمو (زهران.)1998 ،
وقد راعت ال اح ة أن يكون الهد

من اليرنامق متمشم م م م م م ممياً مع الهد

خفض السلوك العدواني لدى األطفال.
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العام الذي تتطلع هليه ،وهو

الفنيات التي يقوم عليها البرنامج:
يقوم اليرنامق ا رشممادي المطيق في الد ارسممة الحالية علر مجموعة من الفنيات ا رشممادية،
تستند هلر استراتيجيتين رئيستين ،هما:
 .1استراتيجيات سلوكية :وتتناول االستجا ات التوافقية التي يقوم يها الطفل مشاركته في األنشطة،
مما يؤدي هلر التحكم في دوافع السم م مملوك وتنظيمه في ضم م مموء المعايير االجتماعية ،وفي ضم م مموء
توقعات ا خرين .مع مسم م م مماندة أطفال المجموعة من خالل التعزيز ا يجايي ،وتشم م م ممجيعهم علر
هيداء الرأي في األنشطة.
 .2استراتيجيات معرفية :تتضح في الحوار والمناقشة ،وتوجيه األسئلة ،المحاضرة ،النشاط القرية،
الواجب ،المقارنة.

الوسائل والطرق المستخدمة لتحقيق أهداف البرنامج:
استخدمت ال اح ة عدة وسائل وأدوات ،هي:
 مقياس السلوك العدواني لاطفال. يرنامق هرشادي يحتوي علر ( )12جلسة هرشادية ،مدة كل منها ( )75دقيقة ،ويقوم علر استخداما رشاد اللعب والفن ،الذي يستخدم فنيات هرشادية مختلفة.
 استخدمت ال اح ة عض الوسائل المتاحة ،م ل :األلوان ،وأوراق الرسم ،و عض األلعاب. هرشاد الفن ،اللعب ،االسترخاء ،استخدام الع ارات ا يجايية (التعزيز) ،استخدام ا رشادالمعرفي السلوكي.
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تنفيذ البرنامج:
استغرق تنفيذ اليرنامق ا رشادي ست أساييع ،حيث تضمن ( )12جلسة هرشادية من تاريم
 2017/04/03حتر  ،2017/05/10هذ كانت مدة كل جلس ممة ( )75دقيقة معدل جلس ممتين أس مميوعياً ،أما
المتا عة فكانت عد مرور ( )5أساييع ،فحدد موعدها ونفذت يتاريم .2017/06/10
مكان تنفيذ البرنامج:
نفذ اليرنامق ا رشادي في قرية األطفال  SOSفي محافظة ييت لحم.
تقييم البرنامج:
قيم اليرنامق عدة طرق كما يلي:
 مالحظة األطفال أ ناء ممارستهم ألوجه األنشطة المختلفة. المناقش م م م ممة وطر األس م م م ممئلة للتعر علر مدى ما تكون لدى األطفال من تحس م م م ممن الس م م م مملوكياتالعدوانية والتي يسعر اليرنامق لتعديلها.
 التقويم القيلي وال عممدي والتت عي ،وذلممك يتطييق مقيمماس السم م م م م م مملوك العممدواني قيممل و عممد اليرنممامقومالحظة مدى تغيير درجات األطفال علر المقياس عن التطييق القيلي.
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الحدود اإلجرائية للبرنامج:
الحدود المكانية :محافظة ييت لحم قرية األطفال .SOS
الحدود الزمانية :ستطيق الدراسة في العام الدراسي .2018/2017
الحدود البشرية :اقت رت الدراسة علر أطفال قرية األطفال  SOSفي ييت لحم الذين تتراو أعمارهم
ما يين ( )9-13سنة.
عدد الجلسات 12 :جلسة هرشادية.
مدة الجلسة 75 :دقيقة.
عدد األطفال 15 :طفل.
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الجلسة األولى :تعارف
أهداف الجلسة:
 .1التعار يين ال اح ة وأطفال العينة.
 .2توضيح قواعد وأهدا

اليرنامق.

 .3تدعيم العالقة يين أطفال العينة والمرشدة.
 .4حث األطفال علر التعاون وحضور الجلسات وايداء الرأي المناقشات.

الفنيات واإلستراتيجيات:
 .1الحوار والمناقشة.
 .2التعزيز ا يجايي.

الخامات واألدوات :كرة ،ط اشير ،حيل للع ة أريد
المواد الم اح ة :يدون مواد م اح ة.
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ديق.

اإلجراءات:
 .1تقوم المرشدة يتعريف نفسها ألطفال العينة من خالل نشاط الكرة حيث تشكل المرشدة مع األطفال
دائرة ،ومن م تحمل الكرة ييديها وتطلب منهم أن يقدم كل طفل نفسه لها ولزمالئه وتعر عن
نفسها وترسلها ألحد األطفال ليعر

عن نفسه ومن م يرسلها لطفل اخر داخل المجموعة

وهكذا ،...وتستفسر المرشدة عن مدى استعدادهم للمشاركة اليرنامق .تعر المرشدة األطفال
اليرنامق وما يهد

له .تؤكد المرشدة علر أهمية التعاون الجلسات واالتفاق علر مواعيدها،

وتشير هلر أن عض الجلسات ستطلب أداء عض الواج ات كرسم موضوعات لمناقشتها الجلسة
التالية وهذه الواج ات هي تطييقاً لما تم تعلمه الجلسة مدة زمنية ال تتجاوز ( )20دقيقة.
 .2تقدم المرشدة نشاط رياضي يهد

هلر تعار األطفال مع المرشدة ومع الزمالء هي لع ة (أريد

ديق) .يوضع الحيل علر شكل دائرة تتسع في محيطها الخارجي لجميع أطفال العينة ،ورسم
دائرة خارجية علر األرض الط اشير ي عد محيطها عن محيو دائرة الحيل ( )50سم .توضح
المرشدة أن الشخص الذي يقفز من الدائرة الخارجية يجب أن يكون الحيل أمام قدميه و عد أن
يقفز يهتف الع ارة التالية" :أنا ...يذكر اسمه" أريد

ديقاً يلعب معي ،م يرفع الجزء الذي أمامه

من الحيل كلتا يديه ،وي ادر طفل اخر غلر القفز يين الدائرتين هاتفاً :أنا (يذكر اسمه) سولعب
معك وأريد

ديقاً يلعب معنا .م يرفع الجزء الذي أمامه من الحيل كلتا يديه ،ويتولر األطفال

في القفز هاتفين الع ارة ال انية مع تعديل كلمة معك معكم هلر أن يرتفع الحيل كله عن األرض
واألطفال ممسكين ه ،وال ي قر طفل خارب المجموعة .م ييدأ األطفال والمرشدة غناء أغنية
تتفق عليها المجموعة وهم يدورون وممسكين الحيل محافظون علر شكل الدائرة قدر ا مكان
مدة زمنية ( )25دقيقة.
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 .3توضيح المرشدة لاسس والمعايير التي يقوم عليها اليرنامق واالساسيات التي يجب أن تراعر
من قيل األطفال المشاركين أ ناء الجلسات القادمة ،يشارك األطفال في وضع تلك األسس مدة
زمنية ( )15دقيقة.
 .4تقوم المرشدة شكر األطفال علر حضورهم في الوقت المحدد ،والمكان المحدد مجددًا ،وتعزيزها
لهم وعكس تمنياتها االستمرار وااللتزام الدائم حتر نهاية اليرنامق مدة زمنية ( )15دقيقة.

التقويم :تقويم اللع ة :تالحو المرشدة سرعة األطفال في التجاوب وأخذ زمام الم ادرة ،ويعد ارتفاع
وت األطفال في أداء األغنية مؤشر جيد علر استمتاعهم ،وكذلك األمر مطاليتهم يتكرار أداء
النشاط.
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الجلسة الثانية :مفهوم العدوان وأشكاله
أهداف الجلسة:
 .1التعريف العدوان وأنواعه وا ار المترت ة علر الفرد والمجتمع ،وكيفية التعامل مع المعتدين.
 .2أن يتدرب الطفل علر التحكم في العدوان ،والتعيير عنه
 .3أن يتدرب األطفال علر فهم ا خر واحترام االختال

ورة هيجايية.

وتحويل الحوار السليي هلر حوار هيجايي.

 .4أن يستجيب الطفل للمناقشة والمشاركة الجماعية.
 .5أن يكتسب الطفل القدرة علر التعيير الرسم عن انفعاالته المكيوتة.

الفنيات واإلستراتيجيات:
 .1االسترخاء.
 .2الحوار والمناقشة.
 .3التعزيز ا يجايي.
 .4الواجب المنزلي " الجمعية".

الخامات واألدوات :الونات ،ورق للرسم ،وألوان فلوماستر( ،وعاءان م

فارة م

جائزة).

المواد الم اح ة :رسومات ملونة كل رسمه تحتوي علر موقف ه عدوان علر الغير.
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اإلجراءات:
 .1في اليداية تعمل المرشدة علر مراجعة الجلسة السا قة والتذكير القواعد التي قام يوضعها األطفال
لاللتزام يها أ ناء الجلسات ،واجراء تمرين هسترخاء لاطفال في يداية الجلسة من خالل توزيع
الونات علر األطفال وقيام األطفال ينفخها مدة زمنية ( )15دقيقة.
 .2وتعطي األطفال فكرة م سطة عن تعريف العدوان ونه السلوك الذي يهد

هلر هحداث الضرر

النفسي والمادي ا نسان ،أو الكائنات الحية ،أو هحداث الضرر النفسي والمادي األشياء،
وتعرض خالل المناقشة عض المواقف الحياتية التي تشمل علر العدوان المادي (كالضرب،
جذب الشعر أو األذن ،قذ

الحجارة ،ركل ...الم) ،والعدوان اللفظي (كالتهديد اللفظي ،ا هانة،

االستخفا  ،الشتائم ،والسخرية) ،والعدوان نحو الذات ،والعدوان نحو ممتلكات الغير يتخرييها
واتالفها ويشمل أيضاً علر سرقتها واالستحواذ عليها هما س اًر أو علناً .تعرض المرشدة علر
األطفال عض المواقف المرسومة تؤدي للعدوان ،م ل( :طفل يكسر لع ة

ديقه ،طفل يخطف

الكرة من األطفال ،طفل يعذب قطة ،طفل يهدم ييتك الذي ينيته من الرمال علر الشاط  ،طفل
يكسر عجلة طفل اخر ،)...تطر المرشدة علر األطفال عض األسئلة ،م ل :كيف يت رفون
هزاء هذه المواقف؟ ماذا يفعلون لو كانوا طرفي هذه المواقف؟ ومن يمكن أن تستعين يهم هذا حد ت
هذه المواقف لك؟ ليتعر علر ردود أفعال األطفال علر م ل هذه المواقف من خالل المناقشة
الجماعية يراز المواقف التي تستوجب التحكم في العدوان والتفاهم مع ا خرين مدة زمنية ()15
دقيقة.
 .3تطلب المرشدة من األطفال التعيير الرسم عن أحد المواقف السا قة ،أو التي تعرضوا فيها للعدوان
أو اعتدوا هم فيه علر الغير ومناقشتها مع زمالئهم .،تقوم المرشدة عرض رسوم األطفال واختيار
أفضل الرسوم التي تعير عن العدوان مدة زمنية ( )15دقيقة.
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 .4لع ة الغزال األسرع :تضع المرشدة وعائين فارغين في فناء القرية ،م تختار طفلين وتضع أمامهما
مجموعة أشياء مجرد سماع ال فارة ينطلق الطفالن وخذ الشيء واحد في كل مرة ووضعها في
الوعاء المخ ص لكل منهما ،وتستمر اللع ة هلر أن تنتهي األشياء الموضوعة أمامهم ويعتير
الفائز الذي جمع أكير عدد من األشياء في وعائه مدة زمنية ( )20دقيقة.

التقويم واإلنهاء:
من خالل مالحظة مناقشة األطفال حول ا ار المترت ة علر العدوان وتقديم الحلول للمواقف
المطروحة المناقشة شكل هيجايي .كما تقوم المرشدة يتسجيل عض المالحظات في أ ناء أداء
النشاط ،م ل :السؤال األول :هل عير الرسم عن المواقف المعروضة عليهم أو علر سلوك العدوان؟
السؤال ال اني :هل راعر األطفال احترام األدوار في أ ناء المناقشة والمشاركة الجماعية؟
تقيم المرشدة معرض لرسوم األطفال واختيار أفضل الرسوم المعيرة عن المواقف المعروضة عليهم
أو التي تعرضوا لها وتقديم عض الهدايا الرمزية لاطفال.

الواجبات :تطلب المرشدة من األطفال التعيير الرسم عن أحد المواقف التي مرت عليهم ولم يحسنوا
الت ر

فيها سيب سيطرة العدوان عليهم ،أو المواقف التي تم فيها االعتداء عليهم مما أشعرهم

الظلم ،مدة زمنية ( )10دقائق.
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الجلسة الثالثة :أشكال العدوان
أهداف الجلسة:
 .1أن يكتسب الطفل القدرة علر التنفيس وطر االنفعاالت المكيوتة.
 .2أن ييدي األطفال ارائهم خالل المناقشات.
 .3أن يتقيل الطفل الخسارة في اللعب يرو رياضية.
 .4أن يجرب األطفال قدرتهم علر التفاعل ا يجايي وسو مجموعة.

الفنيات واإلستراتيجيات:
 .1االسترخاء.
 .2الحوار والمناقشة.
 .3التعزيز ا يجايي.
 .4الواجب المنزلي.

الخامات واألدوات :ورق  A4للرسم ،وألوان فلوماستر ،كراسي ،مسجل.
المواد الم اح ة :يدون مواد م اح ة.
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اإلجراءات:
 .1تيدأ الجلسة يتمرين استرخاء ومن م مراجعة محتوى الجلسة السا قة والواجب المنزلي ،ومناقشتهم
حول الرسوم مدة زمنية ( )15دقيقة.
 .2تستكمل المرشدة حوارها حول أشكال العدوان المختلفة ،م ل :العدوان علر (األطفال ال غار
اللذين يعتدي عليهم األطفال األكير الضرب وأخذ أشيائهم ،الحيوانات التي يقوم عض األطفال
يتعذييها وربطهم الح ال وجرهم كالقطو والكالب ال غيرة والم اني التي يقوم عض األطفال
يتكسير نوافذها وتشويه جدرانها ،ذوي ا عاقة اللذين يتينر ال عض مضايقتهم االستهزاء يهم
وتقليدهم شكل ساخر ،والتعدي علر ممتلكات الغير وخذها أو هفسادها م ل أخذ كتاب

ديق

أو الكرة التي يلعب يها األطفال ...هلم) مدة زمنية .وتقدم المرشدة ورق رسم وألوان وتطلب من
كل مجموعة مكونة من خمسة من األطفال أن يرسموا شكل من أشكال العدوان علر الغير م ل
العدوان علر (األ حاب ،الحيوانات ،الم اني ،ذوي ا عاقة ،ممتلكات الغير ،)..وتقوم المرشدة
يتوجيه عض األسئلة النقاشية لكل مجموعة عما رسموه ،وتسولهم عن مفرداتهم الرسم وعن
التعليقات المكتو ة علر رسومهم .توخذ المرشدة من تعييرات األطفال الرسم مادة الست ارة
االنفعاالت المكيوتة وسئلة من المرشدة واجا ة عليها من األطفال ،مدة زمنية ( )30دقيقة.
 .3تقدم المرشدة نشاطاً رياضياً :لع ة الكراسي الموسيقية ،تضع المربية مجموعة الكراسي في الساحة
وليكن ( )5كراسي ،م يتم اختيار مجموعة أطفال حيث يكونوا أك ر من عدد الكراسي ،ولنفترض
( )6أطفال ،م تقوم المربية يتشغيل الموسيقر و مجرد سماع

وت الموسيقر ييدأ األطفال الجري

حول الكراسي ،و مجرد توقف الموسيقر يجلس األطفال علر الكراسي ،في قر طفال واحدا يدون
كرسي ،فيخرب من اللع ة م است عاد كرسي من الكراسي الخمسة ،ويتم تشغيل الموسيقر مرة أخرى
ويجري األطفال حول الكراسي هلر أن ينقطع
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وت الموسيقر فيجلسون علر الكراسي والذي ال

يجد له كرسياً يخرب من اللع ة ،وتستمر هكذا هلر أن ي قر كرسي وطفالن وتنتهي اللع ة فوز
طفل واحد وهو الذي يجلس علر الكرسي عد انقطاع

وت الموسيقر مدة زمنية ( )20دقيقة.

التقويم :يتم عرض رسومات األطفال واختيار أفضل الرسومات المعيرة .تقويم ردود أفعال األطفال
أ ناء اللعب وخا ة التي تحتوي علر عدوان ،م تقوم مناقشة األطفال حولها لتعديلها من خالل
تقييم األطفال أنفسهم لها .وتدعيم االستجا ات ا يجايية كالمر والتفري والتفاعل مع رو الجماعة
وتعزيزها لدى األطفال.
الواجب المنزلي :تطلب المرشدة من كل طفل أن يرسم شكالً من أشكال العدوان علر الغير ،م ل
العدوان علر( :األ حاب ،الحيوانات ،الم اني ،ذوي ا عاقة ،ممتلكات الغير )..مدة زمنية ()10
دقائق.
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الجلسة الرابعة :إدراك حقوق اآلخرين
أهداف الجلسة:
 .1أن يتدرب األطفال علر خفض التوتر النفسي وال راعات الداخلية.
 .2أن ييدي األطفال ارائهم خالل الحوار.
 .3أن يكتسب الطفل تقيل النقد خالل نقد األعمال.
 .4أن يجرب األطفال قدرتهم علر التفاعل ا يجايي وسو مجموعة الرفاق.

الفنيات واإلستراتيجيات:
 .1االسترخاء.
 .2الحوار والمناقشة.
 .3التعزيز ا يجايي.
 .4ع ف الذهن.
 .5الواجب المنزلي.

الخامات واألدوات :ورق  A4للرسم ،ألوان فلوماستر ،كرة.
المواد الم اح ة :يدون مواد م اح ة.
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اإلجراءات:
 .1تيدأ المرشدة يتمرين استرخاء لاطفال ومن م مراجعة محتوى الجلسة السا قة والواجب المنزلي،
ومناقشتهم حول الرسوم ،مدة زمنية ( )15دقيقة.
 .2تدير المرشدة الحوار مع األطفال حول موقف شاهدته الشارع مما ا ار ضيقها وغضيها لما
شاهدته من ظلم من جانب أحد األفراد تجاه ا خر ،أو تجاهها هي ،وهذا الموقف تذكره وال
تنساه ،وتستطرد مع األطفال المواقف موقف من عندها قائلة :عندما كنت في م ل عمركم وأنا
ألعب مع أ حايي الكرة الشارع كانت أ واتنا تعلو كلما سجل أحد الفريقين جول ،ويعلو أك ر
وأك ر كلما أقترب الفريق ا خر من الش كة ،وبينما نحن نلعب ون يح ون رخ ظهرت الشرفة
امرأة عجوز ،وطليت منا أن نلعب يهدوء .ألنها مريضة وال تستطيع الراحة في هذا الجو المزعق،
وبينما هي تتكلم هلينا فالذا وحد األطفال يسخر منها ،ويشير هلر اخر فيقلد

وتها المريض

المتهالك ،واخر أخذ يقلدها وهي منحنية في شرفتها ال تتحمل الوقو  ،ولم تجد السيدة العجوز
من سييل هال ال كاء لما أ ايها منا من ضوضاء ومن استهزاء وهي ال تقوى علر مواجهتنا،
وتت ع ذلك المرشدة الحديث عن موقفها ونه رغم أنها كانت أحد هؤالء األطفال .هال أنها وقفت
تشاهد هذا الموقف دون أن تفعل أي شيء ،وتنهي السرد األسئلة التالية ما شعوركم تجاه السيدة
العجوز عد معرفة مشكلتها؟ ما رأيكم في ت ر ال يية تجاه السيدة المسكينة؟ ما رأيكم في
موقفي؟ م تتوقف المرشدة وتناقشهم حول هذا الموقف والمواقف التي يذكرونها ،وتطلب منهم
التعيير عن عض المواقف شكل تم يلي مدة زمنية ( )20دقيقة.
 .3تطلب المرشدة من األطفال رسم احد المواقف المعروضة عليهم خالل الحوار ،أو التعيير عن
مواقف مما لة من جانيهم .و عد انتهاء األطفال من التعيير تناقشهم حول الرسوم مدة زمنية
( )20دقيقة.
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 .4تقدم المرشدة نشاطاً رياضياً ع ارة عن لع ة تحتوي علر كرة

غيرة ،تقوم المرشدة فيها يتقسيم

العينة هلر فريقين ،يقوم كل فريق عمل دائرة ويتم تناقل الكرة يينهم سرعة ،وعند سماع ال فارة
يخرب العضو الذي ييده الكرة من الفريق ،وتستمر اللع ة حتر ي

ح عدد الفريق واحد فيكون

يذلك هو الفائز ،م تتنقل المرشدة للفريق ا خر ،وهكذا وتستمر اللع ة عدة مرات حسب رغ ة
األعضاء ،مدة زمنية ( )15دقيقة.

التقويم :من خالل مالحظة المرشدة لحوار األطفال حول فكرة االعتداء علر حقوق الغير من خالل
طر عدة أسئلة منها :هذا كنت مكاني في الق ة ما الدور الذي يجب فعله حتر ال تشعر االعتداء
علر حقوق السيدة العجوز؟ ما شعورك تجاه األطفال الق ة حينما اعتدوا علر السيدة العجوز؟ أذكر
أحد المواقف المما لة التي مرت عليك أو سمعتها شعرت فيها اعتداء فرد علر اخر أو مجموعة
أفراد علر فرد ضعيف؟

واجب منزلي :تطلب المرشدة من كل طفل أن يكتب ق ة شعر فيها االعتداء من فرد علر اخر أو
مجموعة علر فرد ضعيف ،وتقييمه لها ،ليعرضها علر اقي األطفال الجلسة التالية ،وتخيرهم يوجود
جائزة ألفضل ق ة ،مدة زمنية ( )5دقائق.
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الجلسة الخامسة :تفريغ انفعالي
أهداف الجلسة:
 .1أن يكتسب الطفل خيرات اجتماعية من الييئة التي يعيش فيها.
 .2أن ي ادر الطفل المشاركة في الحوار حيث يشارك يدمق أفكاره مع الجماعة.
 .3أن يتدرب الطفل علر التعيير عن ذاته يرفقة ا خرين في جو المسؤولية تجاه ا خرين.

الفنيات واإلستراتيجيات:
 .1االسترخاء.
 .2الحوار والمناقشة.
 .3التعزيز ا يجايي.
 .4الواجب المنزلي.

الخامات واألدوات :ورق  A4للرسم وألوان فلوماستر.
المواد الم اح ة :يدون مواد م اح ة.
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اإلجراءات:
 .1تيدأ الجلسة يتمرين استرخاء ،ومراجعة محتوى الجلسة السا قة والواجب ومناقشتهم حول
الق ص التي كتيها األطفال وتقيمها واختيار أفضلها واعطاء

احيها جائزة ،مدة زمنية

( )20دقيقة.
 .2تقدم المرشدة نشاطاً فنياً ،وهو هعطاء عنوان معين ،م ل( :شخص تح ه ،شخص تكرهه،
األ دقاء ،القرية ،الشرطي ،شيء أكرهه )..تعطي األطفال ورق رسم وألوان وتطلب منهم
التعيير عن أحد الموضوعات المطروحة ،و عد انتهاء األطفال من التعيير يتم مناقشتهم حول
ما تم التعيير عنه من رسومات ،مدة زمنية ( )20دقيقة.
 .3تقدم المرشدة نشاط تم يلي حيث تطلب من األطفال أن يتقدم ا نان أو أك ر ليقوموا يتم يل
مشهد

امت لموقف يتفقون عليه معاً حول موضوع العدوان ،وعلر اقي األطفال تفسير

الموقف غير اللفظي شكل لفظي ،مدة زمنية ( )25دقيقة.

التقويم :تدير المرشدة حوار من خالل طر عدة أسئلة ،هي :هل تقيل أن تكون معتدي أم معتدى
عليه؟ ولماذا؟ ما شعورك تجاه األطفال العدوانيين؟ تسجل المرشدة مالحظاتها حول الجلسة عن مدى
المشاركة في النشاط الجماعي ،ومدى استماع األطفال للمرشدة ولزمالئهم ،ومدى التزامهم الدور
أ ناء المناقشة.

الواجب المنزلي :هعطاء عنوان معين ،م ل( :شخص تح ه ،شخص تكرهه ،األ دقاء ،القرية،
الشرطي ،شيء أكرهه ،)..وأن يقوم الطفل يرسمه مدة زمنية ( )10دقائق.
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الجلسة السادسة :التفكير اإليجابي
أهداف الجلسة:
 .1أن يتدرب األطفال علر التعيير عن مشاعرهم وأفكارهم التي تشغلهم.
 .2أن يتكون مفهوم هيجايي عن الذات لدى الطفل من خالل نظرة ا خرين له.
 .3أن يتدرب األطفال علر ممارسة التفكير ا يجايي والتقيل يينهم.
 .4أن تعزز األجواء الداعمة والعالقات ا يجايية في هطار الجماعة.

الفنيات واإلستراتيجيات:
 .1االسترخاء.
 .2الحوار والمناقشة.
 .3التعزيز ا يجايي.
 .4الواجب المنزلي.

الخامات واألدوات :ورق  A4للرسم وألوان فلوماستر.
المواد الم اح ة :يدون مواد م اح ة.

113

اإلجراءات:
 .1تقوم المرشدة يتمرين استرخاء ،وتيدأ مراجعة محتوى الجلسة السا قة والواجب ،مدة زمنية ()15
دقيقة.
 .2تقدم نشاطاً فنياً وهو أرسم نفسك وتعطي ورق رسم وألوان لكل طفل ،وتطلب منهم التعيير عن
الموضوع ،م تناقشهم حول ما تم التعيير عنه في الرسوم .م تقول المرشدة "اليوم سنقوم ينشاط
ممتع والفكرة األساسية فيه أن نتذكر األشياء الحسنة والجيدة عن عضنا ال عض وأن نذكرها
يوضو علر مسامع الشخص الذي نتحدث عنه .سنتناول الرسوم ليتحدث كل منا عن رسم
زميله من جانيين هما :أفضل ما يراه في الرسم .وما يتقنه ذلك الزميل حسب معرفته ه .وتطلب
منهم أن يتمعنوا الرسوم ،وأن يحاولوا تذكر أفضل شيء عن زمالئهم .وتيدأ المرشدة الحديث
حتر تكون نموذجاً للعينة في حدي هم فتتحدث أوالً عما يعجيها في رسم الطفل الذي تحمل رسمه.
م تتحدث انياً عما يتقنه ذلك الطفل م الً :مهارته في الرسم ،خطه ،ل اقته ،مساعدته لآلخرين،
عدم تلفظه ولفاظ تؤذي الغير ...،هلم).
يكون دور المرشدة استمرار توجيه المتحدث لتناول ا يجاييات والتركيز عليها .واذا

اد

ولم

يستطع أحد األطفال التحدث عما يتقنه الطفل ا خر ربما سيب عدم المعرفة الكافية تطلب هلر ذلك
الطفل أن يتحدث عن نفسه يتوجيه سؤال سيو هليه علر النحو التالي :أكيد أنت جيد في أشياء
ك يرة ،حد نا عن واحد منها حتر يعر زمالؤك عنك" .وتختتم المرشدة النشاط فكرة تدور حول أن
كل واحد منا لديه الك ير من ال فات الممتازة والتي يجب أن ن حث عنها دائماً ونتذكرها عندما
نتعامل مع عضنا ال عض ،مدة زمنية ( )30دقيقة.
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 .3لع ة الغزال وال ياد حيث يقسم األطفال هلر مجموعتين وعند سماع ا شارة يجري أطفال
المجموعة األولر وهم الغزالن متحاشين همساك ال يادين لهم ويستمر تكرار ذلك ،مدة زمنية
( )20دقيقة.

التقويم:
السؤال األول :هل راعر األطفال ا لتزام الدور أ ناء المناقشة واللعب؟
السؤال ال اني :هل عير األطفال عن أقرانهم شكل مقيول ومنظم؟ تشرك المرشدة األطفال في الحوار
من خالل األسئلة التالية :هل نتذكر األشياء الحسنة عن عضنا ال عض؟ أذكر األشياء الحسنة
والجيدة يوضو علر مسامع الشخص الذي نتحدث عنه؟

الواجب المنزلي :أن يرسم الطفل أي شيء يح ه ،مدة زمنية زمنية ( )10دقائق.
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الجلسة السابعة :ت كيد الخبرات اإليجابية واألمان

أهداف الجلسة:
 .1أن يمارس الطفل عض المهارات الحوارية كحسن االستماع ،والمشاركة الرأي.
 .2أن ينفس عن ما يعتريه من مخاوفه التعيير عنها اللغة اللفظية من خالل حواره مع ا خرين،
و التعيير عنها اللغة غير اللفظية من خالل الرسم ،ليعير عن مخاوفه غير المنطقية ليتخلص
منها.

الفنيات واإلستراتيجيات:
 .1االسترخاء.
 .2الحوار والمناقشة.
 .3التعزيز ا يجايي.
 .4ع ف الذهن.
 .5الواجب المنزلي.

الخامات واألدوات :ورق للرسم ،ألوان فلوماستر.
المواد الم اح ة:

ورة لطفل ضاحك ،و ورة لطفل اكي.
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اإلجراءات:
 .1تيدأ المرشدة الجلسة يتمرين استرخاء ،ومراجعة الواجب المنزلي ،ومناقشته مع األطفال ،مدة
زمنية ( )15دقيقة.
 .2توجه مجموعة من األسئلة ،هي:
 )1متر تشعر أنك مطمئن ،معنر في أي األوقات تشعر األمان؟
 )2أين تشعر االطمئنان؟ في أي األماكن؟
 )3مع من تشعر األمان؟ تدع المرشدة األطفال يتحد ون حرية عقب كل سؤال علر أن توجه
اتجاه الحديث نحو توكيد الخيرات ا يجايية في ا حساس االطمئنان واألمان من حيث
األوقات ،أو األماكن ،أو األشخاص ،وعلر أن تؤكد علر أهمية النظام في الحديث وحسن
االستماع مدة زمنية ( )15دقيقة.
.3

م تعرض المرشدة رسم لطفلين األول ضاحك ،وال اني طفل اكي ،وتطلب من األطفال اقت ار
مواقف ،وأشخاص ،وأماكن ت عث علر الطمونينة ويدونها أسفل الطفل الضاحك ،وأشياء أخرى
ت عث علر القلق ،وال كاء يدونها أسفل الطفل ال اكي ،م تطلب من األطفال التعيير في هذا
ا طار رسم موقف أضحكك ،أو موقف أ كاك مدة زمنية ( )15دقيقة.

 .4توزع األطفال هلر مجموعات تتعاون كل مجموعة في التعيير عن فكرتها حيث يكون المجموع
الكلي للرسومات ع ارة عن مشروع هعالني حول فكرة األمان أو عدم األمان (الخو ) .ويترك
الحرية لاطفال لتنفيذ مواقف درامية تم يلية تعير عن مشاعرهم ا مان سواء من حيث التوقيت،
أو األماكن ،أو األشخاص وعادة ما يكون التعيير الدرامي ا يماء والحركات أو التقليد أك ر من
غيرهما من األنماط الدرامية األخرى .ومساعدة األطفال علر توليف " ايتكار" ق ة طلها طفل
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تدور حول فكرة التعيير عن األمان ،وييدأ األطفال حسب الرغ ة يالضافة ما يرغيون ه من
عنا ر هلر الق ة مدة زمنية ( )20دقيقة.

التقويم :األسئلة ال الث الواردة ييداية الجلسة هي مؤشرات جيدة للتقويم حيث يعاد طرحها شكل
متنوع.

الواجب المنزلي :تطلب من األطفال رسم موقف أضحكهم ،أو موقف أ كاهم مدة زمنية ( )10دقائق.
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الجلسة الثامنة :إدارة النزاعات والمشاكل
أهداف الجلسة:
 .1أن ي ق الطفل وحاسيسه حتر يت ر وفقاً لما تقتضيه م لحته ،أو سالمته الشخ ية.
 .2أن يتوا ل الطفل مع المشاعر التي تجول يخواطر مجموعته.
 .3أن يكتسب الطفل اليقظة تجاه م ادر الخطر أو التهديد.
 .4أن يعير الطفل عن أحاسيسه الرسم.

الفنيات واإلستراتيجيات:
 .1االسترخاء.
 .2الحوار والمناقشة.
 .3التعزيز ا يجايي.
 .4الواجب المنزلي.

الخامات واألدوات :ورق  A4للرسم ألوان فلوماستر.
المواد الم اح ة :يدون مواد م اح ة.
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اإلجراءات:
 .1تيدأ المرشدة يتمرين استرخاء ومراجعة الواجب ،ومناقشته مدة زمنية ( )15دقيقة.
 .2و عدها تيدأ النشاط قولها أن كل واحد منا تمر ه أوقات يشعر فيها أن شيئا ما سيحدث ،و عد
قليل يحدث ذلك الشيء فعال .م ال يقف أحدنا في الساحة يراقب األطفال وهم يلعيون ويتا ع واحداً
منهم ينظره ويقلق من أن ذلك الطفل سيقع ويقع الطفل فعال .أن شيء ما في طريقة لع ة قد جعلت
ذلك الشخص يحس ونه سيقع ،ويتمنر لو قام شيء ما ليمنع حدوث ذلك .ا ن سوحد كم عن ق ة
"مازن" لكن قيل أن أيدأ أريد منكم أن تمدوا أيديكم وأكفكم مفتوحة هلر األمام ووجوهكم مرفوعة هلر
أعلر .و عد أن ينفذوا هذه التعليمات تطلب منهم خفض أيديهم ورؤوسهم وتقول :سنفعل ذلك في كل
مرة قيل أن ييدأ أحد منكم سرد ق ته .وتسرد المرشدة الق ة قائلة :مازن طفل م لكم كان يلعب مع
أ حا ه .كانوا ستة يلعيون سعادة ويينون أهرامات جميلة من الرمال والحجارة ،وأ ناء ما كانوا
ي يحون ويلعيون شاهد مازن أربعة فتيان يسيرون اتجاههم .ومن طريقة مشيهم وتحركهم شعر أنهم
يريدون ه ارة المشاكل واالعتداء عليهم .أحس مازن أنه هذا لم يقم هو وأ دقاؤه شيء فالنهم
سيتعرضون للمشاكل ربما الضرب ،أو أن يقوم الفتيان يتخريب ألعايهم .هذا و ق مازن شعوره
واحساسه ما يرأيكم يجب أن يفعل؟ تدع المرشدة األطفال يتحد ون ويقدمون ت وراتهم حول الموقف.
وتؤكد علر االستراتيجيات التالية لتوعية األطفال وساليب تجنب الشجار أو التعرض لاذى :االنتقال
لمكان اخر ،االلتفا

حول عض الك ار الموجودين في المكان .التوكد من شيوع حالة االهتمام

والمتا عة لدى األطفال واذا حدث تملمالً ،أو هذا يدأت الق ص أو األحاديث توخذ منحر اخر ،مدة
زمنية ( )15دقيقة.
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 .3تقول المرشدة أعر ق ة مشايهة طفل اخر اسمه "طه" لم ي ق شعوره هل تحيون سماعها؟ في
العادة يجيب األطفال حماس (نعم) .يدأت المرشدة السرد :طه طفل م لكم وهو يحب ركوب الدراجة،
وح ل علر دراجة جميلة جدا كان علر عجالتها الخلفية عجلة

غيرة لتمنع سقوطه عنها .وكان

طه يتدرب كل يوم من أجل أن يتقن حفو توازنه دون أن تحتك العجلة ال غيرة األرض .الحو والده
حماسه للتدريب علر التوازن فوعده ونه هذا أتقن ذلك واستغنر عن عجلة التوازن فسيدعوه هلر رحلة
للحديقة  .وفعال تدرب طه ك ي اًر وعندما شعر أنه لم يعد هناك من داع لعجلة التوازن طلب من أخيه
األكير أن يزيلها عن الدراجة ،وقاد الدراجة مهارة كييرة وأخير والده الذي راق ه سرور كيير .وذكره
طه يوعده فقال له والده معك حق ،هيا ينا هلر الحديقة فر طه ك ي اًر ونزل عن دراجته ودفعها نحو
مدخل الييت ألنه كان علر عجل لذهاب هلر الحديقة ،لحق طه يوالده وهو ينظر هلر العجلة .كان
لديه شعور ون األمر فيه خطو ما .تتوقف المرشدة عند هذا الحد وتدع األطفال يخمنون الخطو،
وتطلب منهم ذكر مواقف مما لة حد ت معهم وماذا ين غي عمله .مالحظات :في الق ة ال انية قد
يستنتق األطفال أن الدراجة سرقت ،أو أن أحداً جاء وحطمها ،أياً كان االستنتاب فالتعليق ليس كلمة
ح أو خطو يل يتم التركيز علر تفسير الشعور الداخلي وت مينه وتقديره .كما عليها التمييز يين
األوهام والمخاو

غير العقالنية ،وبين األحاسيس الشفافة التي ترد هلر الخاطر ،مدة زمنية ()15

دقيقة.
 .4تطلب المرشدة من األطفال أن يرسم كل منهم موقف تعرض فيه لم در من م ادر الخطر أو
التهديد ،وتت ع ذلك يتوجيه عض األسئلة النقاشية لكل طفل عما رسمه ،وتسوله عن مفرداته الرسم،
مدة زمنية ( )20دقيقة.
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التقويم:
 .1ينفس عض األطفال أ ناء النشاط الحواري عن أحداث مروا يها فعالً أو ييتكرونها .وفي مسولة
االيتكار ين غي أن تشجع المرشدة تخيل األطفال لاحداث التي تعكس تطييقاً للمفاهيم التي
استوعيوها في الجلسة.
 .2ممارسة الطفل عض المهارات الحوارية كحسن االستماع ،والمشاركة الرأي.

الواجب المنزلي :تطلب المرشدة من األطفال أن يرسم كل منهم موقف تعرض فيه لم در من
م ادر الخطر أو التهديد ،مدة زمنية ( )10دقائق.
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الجلسة التاسعة :استراتيجيات الرفض
أهداف الجلسة:
 .1أن يمارس أطفال المجموعة تدري اً في توكيد الذات وا ف ا عما يريدون.
 .2أن يعر الطفل أن من حقه أن يرفض تعرضه لما هو خطر أو قيام أحد محاولة هيذائه.
 .3أن يتعر الطفل ويذكر مواقف يتطلب التعامل معها استخدام الرفض القاطع كاستجا ة.

الفنيات واالستراتيجيات:
 .1االسترخاء.
 .2الحوار والمناقشة.
 .3التعزيز ا يجايي.
 .4ع ف الذهن.
 .5الواجب المنزلي.

الخامات واألدوات :ورق  A4للرسم ألوان فلوماستر.
المواد المصاحبة :يدون مواد م اح ة.
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اإلجراءات:
 .1تيدأ المرشدة الجلسة يتمرين استرخاء ،ومراجعة الجلسة السا قة والواجب ،مدة زمنية ()15
دقيقة.
 .2وتقوم التمهيد لفكرة الرفض قائلة :هل تشعرون أحياناً

عو ة أن ترفضوا شيئا ما وتقولوا

ال .ربما تستطيعون تذكر أوقات كان من ال عب أن تقولوا ال حتر لو كنتم ترغيون فعال
يذلك .ويمكن أن يمر أي منا م ل تلك األوقات .فم الً تسول المرشدة ما المواقف أو األمور
التي ين غي أن هجا اتنا لها ال؟ ندع األطفال يطرحون حرية مدركاتهم الخا ة لهذه المواقف
واكتفر التوجيه المنطقي ،والمعقول ،وتجنب التشدد .توجه المرشدة األطفال للتفكير
استجا ات متنوعة للرفض ،م ل( :ال ،أقول المشر  ،ال شك اًر ،ال أستطيع ،سوخير الشرطة،
ال أحب ،سويل الجيران ،ال أريد ،ال أرغب ،ال أقيل) مدة زمنية ( )20دقيقة.
 .3توجه المرشدة األطفال للتفكير استجا ات غير لفظية كيدائل للرفض اللفظي كتعييرات الوجه،
حركة اليد أو اليدين ،االيتعاد عن الشخص أو األشخاص ويطلب من عض األطفال تم يلها.
وتساعد المرشدة األطفال علر تطييق المفاهيم والمهارات السا قة يتعريضهم لموقف أو مواقف
تخيلية .تخيلوا أنكم ال تحيون الجزر ،ال اذنجان ،)....،وأنني سودعوكم هلر ييتي لتناول
الغذاء وقلت لكم ونني أعدت لكم أحد األ نا

السا قة .لن أتخلر عن دعوتي واطعامي

لكم هذا الطعام هال هذا قمتم يالقناعي فعال ونكم ال تريدون هذه الدعوة أو تلك األ نا .
تطلب المرشدة من األطفال أن يقولوا ال

وت جماعي كاستجا ات لع اراتك "أدعوكم هلر

الغذاء في ييتي اليوم حيث سوطعمكم ضفادع“ ،واذا لم يكن رفضهم مؤكدا ،مدعما ما فيه
الكفاية أطلب منهم أن يقفوا وي رخوا ال مع استخدام حركة الجسم .يجب أن يشعر األطفال
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ونهم يرفضون كل وجدانهم ،ويتم هنهاء النشاط الجلسة سرد المرشدة مواقف من القائمة
التالية (ماذا لو  ...؟) ،وتطلب من األطفال التعيير عنها الرسم.
ماذا لو ضايقك أحد الفتيان الك ار في الشارع؟ ماذا لو اقتر عليك

ديقك هشعال النار في كومة

قمامة؟
ماذا لو قام أحد األطفال يالطالق المسميات عليك؟
علر المرشدة تحفيز األطفال علر ايتكار مواقف أخرى ليتمكنوا من تنويع هستراتيجيات الرفض
وتشجعيهم التعيير عنها الرسم ،م ل :أخذ شيء من مق ف المدرسة دون دفع منه .أخذ أداة
مدرسية كانت علر األرض ،مدة زمنية ( )30دقيقة.

التقويم :أن تمرين "ماذا لو "يخدم كوسيلة فعالة في قياس مدى تحقق هد

الجلسة".

علر ضوء ما سيق تستطيع المرشدة أن تكرر الجلسة وادخال ما تراه مناس ا من التعديالت عليه.

الواجب المنزلي :تطلب المرشدة من األطفال أن يكتيوا علر ورقة عض المواقف أو األمور التي
ين غي أن تكون هجا اتهم لها ال ،مدة زمنية ( )10دقائق.
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الجلسة العاشرة :السيطرة على الغضب
أهداف الجلسة:
 .1أن يتدرب الطفل علر ض و انفعاالته العدوانية
 .2أن يقارن الطفل يين سلوك العدوان ونتائجه ،وبين سلوك السيطرة علر الردود العدوانية وادارة
الحوار ونتائجه.
 .3أن يعير الطفل عن ذاته ويف ح عما يريده.
 .4أن يدرك األخطاء كفر ة للتعلم والتغير.
 .5أن ينفس من خالل الرسم عن مواقف مكيوتة لديه تعرض لها تم هيذائه أو استغالله فيها.
 .6أن ييدي الطفل استعداده لوضع نفسه موضع ا خرين ،فيدرك وجهة النظر شكل موضوعي.

الفنيات واالستراتيجيات:
 .1االسترخاء.
 .2التعزيز ا يجايي
 .3الع ف الذهني.
 .4الواجب المنزلي.

الخامات واألدوات :ورق للرسم ألوان فلوماستر.
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اإلجراءات:
 .1تيدأ فعاليات الجلسة يتمرين استرخاء ،ومراجعة محتويات الجلسة السا قة والواجب ،مدة
زمنية ( )15دقيقة.
 .2فتح اب الحوار حول العدوان وكيفية التحكم فيه ،وأهم األس اب المؤدية هليه من وجهة
نظرهم ،وحول موقف ا خر الذي ك ي اًر ما نغفله ألننا الط ع ننحاز هلر أنفسنا ،فننسر أننا
أحياناً ما نكون السيب األساسي في أخذ الطر

ا خر لموقف العداء .والذي يؤدي في

ك ير من األحيان هلر عدوانه علينا ألننا من أو لناه هلر ذلك ،وتطلب من األطفال عض
األم لة التي تكون قد حد ت معهم ،وتساعدهم سرد ق تها التالية" :فتح مازن حقييته ليخرب
كراسة الرسم وعل ة األلوان فقد أوشك مدرس التربية الفنية علر دخول الف ل ،فوجد كراسة
الرسم ،ولم يجد عل ة األلوان فظن أن زميله طه أخذها دون أذنه ليضايقه ،فقام علر الفور
ودون أدنر تفكير منه وانتزع عل ة ألوان طه الخا ة ه ،ودون أن يخيره ما يجول في
خاطره مما جعل طه يدرك أن مازن يعتدي علر ممتلكاته دون وجه حق ،وحاول طه
استعادة عل ة األلوان الخا ة ه فقام مازن يدفعه فوقع علر األرض مما جعل طه يشتد
غض ه فقام ولطم مازن ،فهجم مازن علر الفور علر طه وأخذ يضربه ،ويركله ،ويجذ ه،
علر األرض ،وفي هذه اللحظة دخل معلم التربية الفنية هلر الف ل فشاهد ما يجري
الف ل" .عند هذا الحد تتوقف المرشدة عن السرد وتسول األطفال عن الخطو الذي وقع فيه
كالً من مازن وطه؟ وتناقش المرشدة األطفال حول تقييمهم لهذا الموقف ،وتطلب من
األطفال أن يقوموا يتم يل الق ة شكلين :األول كما جاءت الق ة ،وال اني لما يجب أن
يكون عليه ت ر مازن وطه مدة زمنية ( )30دقيقة.
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 .3تطلب المرشدة من األطفال أن يرسموا الق ة ،أو موقف مشا ه لها تعرض له الطفل ،مدة
زمنية ( )20دقيقة.

التقويم :يقيم األطفال ما حدث في الق ة من أخطاء سلوكية من طليها "مازن وطه" ،وأ ناء النشاط
الحواري ينفسوا عن أحداث مروا يها فعالً أو سمعوها أو يقومون ايتكارها عن العدوان الناتق عن
التسرع وسوء الظن وعدم التروي مما يؤدي هلر ظلم الغير .وفي مسولة االيتكار ين غي أن تشجع
المرشدة تخيل األطفال للموقف واألحداث التي تعكس تطييقاً للمفاهيم التي استوعيوها مما يدور في
جلسة اليرنامق.

الواجب المنزلي :تطلب المرشدة من األطفال رسم مواقف حد ت معهم كان التسرع وسوء الظن سي اً
في ظلمهم للغير ،مدة زمنية ( )10دقائق.

128

الجلسة الحادية عشرة :بطاقة العدوانية
أهداف الجلسة:
 .1أن يدرك الطفل مشاعره تجاه العدوان ويعير عنها.
 .2أن يتوا ل الطفل مع ا خرين شكل سوي.
 .3أن يتعلم الطفل هدارة ذاته وسلوكياته شكل اجتماعي مقيول.
 .4أن يدرك األخطاء كفر ة للتعلم والتغير .
 .5أن يفكر األطفال في حلول عملية نافعة في المواقف التي تسيب الغضب.

الفنيات واالستراتيجيات:
 .1االسترخاء.
 .2الحوار والمناقشة.
 .3التعزيز ا يجايي.
 .4ع ف الذهن.
 .5الواجب المنزلي.

الخامات واألدوات :ورق  A4للرسم ألوان فلوماستر.
المواد المصاحبة :طاقة العدوانية.
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اإلجراءات:
 )1تيدأ فعاليات الجلسة يتمرين استرخاء ،ومراجعة الواجب المنزلي ،مدة زمنية  15دقيقة.
 )2وتقوم المرشدة فيما عد يتوزيع طاقات تو يف العدوانية من وجهة نظر األطفال مدة
زمنية  15دقيقة التالية:
العدوانية
ت ف الكلمات الموجودة خارب المستطيل األعمال واألشياء السيئة التي يمكن أن يفعلها العدواني،
أكتب كل كلمة علر الخو الموجود داخل المستطيل ،ورتب الكلمات علر السطر من اليمين هلر
اليسار ط قاً لمدى خطورتها من وجهة نظرك" .التهديد ،ال فع عنف ،توجيه الشتائم ،عمل
تعييرات سيئة الوجه ،اللكم ،ال

ق ،الرفس القدم ،القتل ،ترأس ا خرين ،السيطرة علر ا خرين،

شد الشعر ... ،الم)"
المضايقة..........................................................................
التعذيب

كم من هذه السلوكيات تحدث معك؟
هل تستطيع أن تضيف أي سلوكيات عدوانية أخرى؟ أذكرها هل تعتقد أن العدواني يمكن أن
يتغير؟

 )3عد هتمام ما طاقة "العدوانية" تدور فعاليات هذا النشاط حول فتح اب المناقشة مع األطفال
لبف ا

عن مشاعرهم وتشجيعهم قدر ا مكان للتحدث عن خيراتهم ،عن العدوانية
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والعدواني .وسرد خيراتهم في هذا ا طار فهذه الشخ ية التي ك ي اًر ما تعرضوا لها أكير
م ال للعدوان والتعدي علر الغير .والتعيير اللفظي في الحوار والغير لفظي في الرسوم يعكس
ا طار المعرفي لطفل المؤسسة ،واألسئلة الموجودة في ال طاقة والتي تدور حول ح ر اقي
فات العدواني األخرى من وجهة نظرهم ،وامكانية تغير العدواني تساعد في تطوير الحديث
عن تو يف العدواني وذكرياتهم معه ،هلر وجهة نظرهم في مدى تعديل السلوك العدواني
لدى أطفال المؤسسة مدة زمنية ( )15دقيقة.
 )4تطلب المرشدة من األطفال أن يرسموا موقف تعرض فيه الطفل للعدوانية ،أو شاهد موقف
ه عدوانية ،أ ر فيه ويحب أن يعير عنه ،وتقوم المرشدة يتوجيه عض األسئلة النقاشية لكل
عضو عما رسمه ،ولماذا هذا الرسم الذات ،وتسوله عن مفرداته الرسم وعن التعليقات
المكتو ة علر رسوم هن وجدت .وتوخذ المرشدة من تعييرات األطفال الرسم مادة الست ارة
االنفعاالت المكيوتة وسئلة من المرشدة واجا ة من األطفال ،مدة زمنية ( )20دقيقة.

التقويم :األسئلة ال الث ال طاقة مؤشرات جيدة للتقويم حيث يعاد طرحها شكل متنوع.

الواجب المنزلي :تطلب المرشدة من األطفال أن يرسموا موقف تعرض فيه الطفل للعدوانية ،أو شاهد
موقف ه عدوانية مدة زمنية ( )10دقائق.
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الجلسة الثانية عشر :تقييم وانهاء
مكان الجلسة :قرية األطفال  SOSفي ييت لحم.
مدة الجلسة )90( :دقيقة.
أهداف الجلسة:
 .1تقييم شفهي لليرنامق.
 .2تطييق القياس ال عدي.
 .3شكر األطفال علر المشاركة وا لتزام والحضور.
 .4تكليف األطفال ون يط قوا ما تعلموه أ ناء الجلسات ا رشادية.
 .5احتفال تفريغي وختامي وتوزيع هدايا علر األطفال المشاركين في اليرنامق.

اإلجراءات:
 .1تيدأ فعاليات الجلسة مراجعة الواجب المنزلي ومناقشته ،مدة زمنية ( )15دقيقة.
 .2وتقييم اليرنامق مع األطفال شكل شفهي من حيث ا يجاييات والسلييات ،مدة زمنية ()15
دقيقة.
 .3ومن م استخدام مقياس السلوك العدواني كتقييم عدي لاطفال المشاركين في اليرنامق
ا رشادي ،مدة زمنية ( )10دقائق.
 .4ومن م شكر األطفال علر مشاركتهم في اليرنامق والتزامهم متا عة وحضور كافة الجلسات
وتشجيعهم علر تطييق ما تعلموه أ ناء الجلسات ،القيام احتفال تفريغي وختامي لاطفال تم
خالله توزيع الهدايا علر األطفال مشاركة المرشدين العاملين مع األطفال داخل القرية مدة
زمنية ( )50دقيقة.
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ملحق (خ) :كتاب تسهيل مهمة الباحث
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