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تند إلـــى ســ مإرشــادي  ج هــدفت الدراســة الحاليــة إلــى قيـــاس أثــر برنــام       :ملخــص 
والعزلــــة لـــــدى عينـــــة مـــــن   االجتمـــــاعياإلرشــــاد باللعـــــب فـــــي مســــتوى التكيـــــف   

ــرومين   ــام المحـــ ــال األيتـــ ــال     . األطفـــ ــع األطفـــ ــن جميـــ ــة مـــ ــع الدراســـ ــون مجتمـــ تكـــ
ــة  ) 14(مـــن الـــوالدة إلـــى  ) SOS(المقيمـــين فـــي قـــرى األطفـــال   ســـنة فـــي محافظـ

ــن   .إربـــد ــة الدراســـة مـ ــين وطفلـــة  طفلـــالً ) 30(وتكونـــت عينـ ــراوح أعمـــارهم بـ   تتـ
ممـــــن حصـــــلوا علـــــى أقـــــل الـــــدرجات علـــــى مقيـــــاس التكيـــــف          ســـــنة ) 10-14(

ــة،   ــاس العزلـــ ــى مقيـــ ــدرجات علـــ ــى الـــ ــموا  االجتمـــــاعي، وأعلـــ ــوائياُقســـ ــى  عشـــ إلـــ
ــل منهمـــا  ) تجريبيـــة وضـــابطة(مجمـــوعتين  ــق. وطفلـــة طفـــالً ) 15(فـــي كـ  ولتحقيـ

ــداف  تمـــاعي ومقيـــاس   الدراســـة، قـــام الباحثـــان بإعـــداد مقيـــاس التكيـــف االج       أهـ
للعـــب، يســتند إلــى ا   إرشــادياً  اً العزلــة، حيــث تلقــت المجموعــة التجريبيــة برنامجــ      

 أمـــــا المجموعــــة الضـــــابطة فلــــم تتلـــــق أيــــة معالجـــــة،    .جلســــة ) 17(تكــــون مـــــن  
آخـــــر  مـــــن تـــــاريخســـــبوع أوأجــــري القيـــــاس البعـــــدي علـــــى المجمـــــوعتين بعـــــد   

دال وجـــــود أثــــــر   النتــــــائج أظهـــــرت . 18/6/2016، والتـــــي تمــــــت فـــــي   جلســـــة 
فــــــي تحســـــين مســــــتوى التكيــــــف االجتمــــــاعي   اإلرشــــــادي   لبرنــــــامجإحصـــــائيًا ل 

وأوصـــــت الدراســــــة  . وخفـــــض مســــــتوى الشـــــعوربالعزلة فــــــي القيـــــاس البعــــــدي   
  .SOS)(بضرورة توظيف اإلرشاد باللعب ضمن برامج قرى األطفال 

   
، التكيف االجتماعي، اإلرشاد باللعب، األيتام المحرومين :الكلمات المفتاحية(

 ).زلةالع

 من حدوي .في كشف مشاعر األطفال اللعب يساعد :مقدمة
ن للعب أكما . ويساعد في فهم بعض األحداث غير الواضحة ،وفهمامخ
. في النمو الجسمي والحركي والمعرفي والوجداني عند األطفال ًامهم ًادور

 ،إذ لم تعد األلعاب وسيلة للتسلية فقط ر،فاللعب هو مفتاح التعلم والتطو
ولهذا  ،األطفال نموهم العقلي من خاللهاأداة مهمة يحقق  أصبحت بل

 قنديل(اعتبر بياجيه اللعب جزًء ال يتجزأ من عملية النمو العقلي والذكاء 
  ).2007، و بدوي

 لكن معظمها اختالفها الرغم من تعددت تعريفات اللعب، و علىوقد 
يعبر جتماعي، وفيه تركز على أنه نشاط له أهمية ترويحية، وقيمة تربوية وا

 ًاأن اللعب نشاط قد يكون موجهالبعض فيرى . المكبوتة حاجاتهعن  الفرد
يساعد في تصريف الطاقة الزائدة، ويساعد في نمو  ،أو غير موجه

نشاط فسيولوجي كاللعب  كما ينظر إلى .طار اجتماعيإالجسم، ويتم في 
وقد يكون  .يحوالترو االستمتاعبغرض  فرد، يؤديه الحراجتماعي ونفسي 
وفي معظم األحيان يحقق  ،بقوانين وشروط ا، أو منظماهذا النشاط عفوي

كما يعد ).2006سالمة، (حاجاته بعض ميول الفرد ويشبع بعض اللعب 
اللعب نشاطا تعويضيا، ويظهر ذلك مثال في حالة الطفل الذي يفضل اللعب 

ما يفتقده في خارج المنزل، حيث يمكنه اللعب مع رفاقه، وهذا يعوض 
  .الطفل من عطف وحنان واهتمام داخل المنزل
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The Effects of Play-Based Counseling Program in 
Improving Social Adjustment and Isolation Among 
Deprived Orphan Children 
 
Asmaa Allawneh, Trainer in the Early Intervention Program 
at the Jasmine Association for Down Children, Jordan. 
Ahmad Smadi, Yarmouk University, Jordan. 

Abstract: The present study aimed to examine the effects of 
play based- counseling program in improving social 
adjustment and social isolation  among a sample of deprived 
orphan children. To achieve aims of the study, the researchers 
developed a Social Adjustment Scale (SAS) and  a Social 
Isolation Scale (SIS). Validity and reliability of both scales 
were ensured. The study sample consisted of (30) child aged 
(10-14) years, who were equally and randomly assigned either 
to an experimental or a control group. The  experimental 
group received a play- based counseling program, which 
consisted of (17) sessions for eight weeks. The control group 
did not receive any treatment. Post-test after one week of the 
last session, was conducted  by applying the  measures of 
(SAS) and (SIS) on both groups. The results showed that the 
play- based counseling program has significant effects on the 
two studied variables. Several recommendations were 
suggested.  

(Keywords Play-Based Counseling; Deprived Orphans 
Children, Isolation, Social Adjustment). 

  

  
  

كما يعد العالج باللعب من الطرق المهمة في عالج األطفال 
المضطربين نفسيًا، واللعب هو أي سلوك يقوم به الفرد دون غاية عملية 
مسبقة، وهو أحد األساليب المهمة التي يعبر بها الطفل عن نفسه، ويفهم 

  . ا العالم من حولهبه

ويتنقل الطفل في اللعب من لعب يركز على الترابط مع اآلخرين إلى 
لعب يتضمن أنشطة آمنة وغير أمنة إلى لعب يركز على حل المشكالت 

)(Bieck, 2007.  

ومع بداية النصف الثاني من القرن العشرين، بدأ بعض المعالجين 
مشكالت األطفال النفسية،  النفسيين باستخدام اللعب كوسيلة لمعالجة بعض

وخاصة ممن هم دون سن الخامسة عشرة في الواليات المتحدة األمريكية 
مع الطفل )  Virginia Axline, 1964( على يد المعالجة فرجينيا أكزلين 

.بسيد
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البحث عن : ديبس"وأظهرت هذه الجهود في كتابها المعنون       
لذي حقق مبيعات ، ا)Dips: In searching of self" (الذات

ونتيجة لجهودها  ظهرت . تجاوزت المليون، ونشر في طبعات عدة
 ،منها ما يتعامل مع الطفل بشكل فردي .عالج باللعبعدة للطرائق 

. سرته أو مع جماعة الرفاقأومنها ما يتعامل مع الطفل من خالل 
من أساسيات العالج باللعب المتمركز  أن )Rogers(يرى روجرزو

هو تقنية تشدد على القبول وهو اللعب غير الموجه، على الطفل 
ويشجعه على اختيار ما يريد اللعب به، . الكامل للطفل كما هو

 ويعطي له حرية مطلقة لتطوير أو توقيف اللعب حينما يشاء
)Landreth, 2012.(  

وفي استخدام اللعب كطريقة إلرشاد الطفل في غرفة األلعاب، 
يساعد األطفال ما  ومهارة االنعكاس،اإلصغاء استخدم روجرز فنية 

خاصًة في المراحل األولى من العالقة  ،دماج وسرد قصتهمالنعلى ا
 لينزكأإلى أن فرجينيا ) 2005(ر جيلدرد و جيلدر يشتو .اإلرشادية
ا بطريقٍة ما مع عمل روجرز، حيث ترى يمع األطفال متواز قد عملت

لخاصة حين تكون لين أن الطفل لديه قدرة على حل مشاكله ازكأ
لين فنيات روجرز زكأكما استخدمت  .العالقة اإلرشادية آمنة تمامًا

على المبادئ اإلرشادية الخاصة  ةوعكس المشاعر القائم اإلصغاءفي 
  .غير المشروط بالتفهم والدفء واألصالة والتقبل

الخطوات التي يجب أن ) Axline,1964( أكزلين وقد حددت
بما  لعملية اإلرشادية في العالج باللعبيتبعها المرشد النفسي با

  : يلي
بناء عالقة صداقة تتسم بالدفء والتقبل مع الطفل الذي  -1

 .يخضع لإلرشاد باللعب
 .ايجاد جو من األلفة والمحبة بين المرشد والطفل -2
 .تقبل الطفل كما هو -3
 .ترسيخ مشاعر التسامح في العالقة اإلرشادية -4
ي يعبر عنها الطفل استعداد المرشد لمعرفة المشاعر الت -5

والقدرة على عكس تلك المشاعر بطريقة تحقق للطفل التبصر 
 .بسلوكه

ذا ُأتيحت له إثقة المرشد بقدرة الطفل على حل مشكالته  -6
 .الفرصة لذلك

 .التدرج في العملية اإلرشادية دون التسريع -7
جل أن تصبح العملية أتحديد السلوك المشكل عند الطفل من  -8

بحيث يدرك الطفل مسؤوليته في  ،قعيةوا أكثراإلرشادية 
 .العالقة اإلرشادية

يقوم المعالج السلوكي المعرفي بشكل غير مباشر بواسطة 
وتأسيس سلوك أكثر تكيفًا لدى الطفل،  ،حداث تغيير معرفيإاللعب ب

وف من خالل التدرب على ايمّكن الطفل من السيطرة على المخ ما
 ). 2006حطيط،( خيفةللتغلب على المثيرات الم ،لعب الدور

يتطلب أن يكون  ، فإنهوبما أن اللعب يحدث في بيئة اجتماعي
حتى يحقق التكيف  ،مع بيئته التي يعيش فيها االطفل منسجم

علماء النفس بدراسة التكيف االجتماعي  وقد اهتم .االجتماعي

ول اة مستمرة يحكيفالتكيف عملية دينامي .ساننه بسلوك اإلالرتباط
مة بين دوافعه وحاجاته من جهة ءلفرد تحقيق الموامن خاللها ا

فالفرد يسعى منذ والدته للعمل  .خرىأومتطلبات البيئة من جهة 
 ،رتياح والشعور بالرضاألن ذلك يبعث في نفسه اإل .يجابيةإبطريقة 

ويشعره بقدرته على ، ويحقق له المزيد من التقبل االجتماعي
منه  ذلك ويقتضي. لمختلفةالتكيف السليم مع المواقف الحياتية ا

تعديل سلوكه ليتمكن من تحقيق االنسجام بين واقعه الداخلي 
يلجأ  فإنه ،ذا فشل في تحقيق االنسجامإو. ومحيطه البيئي الخارجي

اليأس، والتبرير، واالنسحاب وغير ذلك : ساليب مثلأوالت واإلى مح
  .)2011كوري،( من السلوكيات غير السوية

تلك العملية  بأنه التكيف االجتماعي )(2000 ويعرف المعايطة
 ،الدينامية المستمرة التي تتضمن محصلة التفاعل بين الفرد وبيئته

شباع الفرد لحاجاته إتؤدي إلى  ،ضمن عالقات وتأثيرات متبادلة
مع المحافظة على التالؤم التام بين هذه الحاجات  ،المتعددة

لتالي يقتضي من الفرد وهذا با  .ومتطلبات البيئة وظروفها المختلفة
بين واقعه الداخلي  والتناغمتحقيق االنسجام لتعديل سلوكه 

   .ومحيطِه البيئي الخارجي

 ،وفي حال عدم قدرة الطفل على التكيف في البيئة االجتماعي
ن ان ونيوماشير نيومتو .ضطرابات العزلةاليصبح عرضة 

)Newman & Newman, 2011 (فراد إلى أن العزلة تنتشر بين األ
أكثر عندما يكتمل تطور  بوضوح وتظهر الحدود ،في مرحلة البلوغ

وهنا يبدأ االستقالل الذي يمنح الشعور  ،األنا في الشخصية
يزيد اهتمام الفرد  ،وخالل هذه الفترة ،نفصال عن اآلخرينإلبا

والتي ال يمكنه  ،فكار المتعلقة بشخصيته الفرديةألبالمشاعر وا
وقد ينتج عن ذلك مشاعر الذنب أو  .خرينمشاركتها بسهولة مع اآل

شعور الفرد بالوحدة وعدم  هيلعزلة إذ يرى البعض أن ا .غترابالا
 المعموري(مجتمع الذي يعيش فيه إلى النتماء الحساس باإلا

   ).2011 والمعموري،
يعيشها  ،خبرة غير سارةأن العزلة ) 2002(المعيني وترى

نقص في نسيج العالقات  بوجود مؤلما احساسإوتسبب له  ،الفرد
إذ تسبب له  ،صدقاءأللعدم وجود العدد الكافي من ا ،االجتماعي

   .ندماج والمحبة واالرتباطالفي مجاالت ا صعوباتعزلته 

خالل األعوام  تأجري دراسة )93(محتوى  تحليل فكشو
طرق أن  ،فعالية اإلرشاد باللعب مع األطفال حولم  2000 -  1953

وخاصة  لعالج الدوائي،أكثر فعالية من ا سيكيالعالج النفسي الكال
شراك الوالدين في األنشطة، بغض النظر عن الجنس أو العمر إعند 

 & ,Barton, Ray, Rhine)أو المشكالت التي يعاني منها األطفال 
Jonse, 2005.(  

التي  ت بعض الدراسات فعالية البرامج اإلرشاديةكشف كما
دراما مع األطفال المقيمين في والسيكو اللعبتستند إلى أنشطة 

بعض مؤسسات الرعاية، انخفاض متوسط الصعوبات اإلنفعالية 
ممن تعرضوا إلى صدمة التفكك األسري  والسلوكية واالجتماعي،
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، في حين أثبتت بعض الدراسات فعالية العالج )2005 ،بو عميرةأ(
باللعب في معالجة مشكالت األطفال من مختلف المراحل العمرية 

)Dougherty, 2006( والناتجة عن انفصال الوالدين ،
).(Camstral, 2008  وكذلك في معالجة مشكالت األطفال الذين

   .)Paone, 2008(تعرضوا للصدمات 

كما انخفضت السلوكيات العدوانية باستخدام بعض األنشطة 
الفنية والتشكيلية لدى األطفال األيتام المقيمين في إحدى 

وتبين أن األطفال ). 2011السيد، (في القاهرة  المؤسسات اإليوائية
األيتام في تركيا يفتقرون إلى مهارة حل المشكالت، وأن خبراتهم 
 السابقة تؤثر بشكل سلبي في قدرتهم على حل المشكالت

)Karabulut & Ulucan, 2011 .( كما تحسنت المهارات
ن االجتماعي والمرونة النفسية لدى األطفال المساء معاملتهم م

مقدمي الرعاية  في إحدى المؤسسات االجتماعي في األردن 
فعالية برنامج إرشادي يستند  كما ثبتت. )2015الحويان وداود، (

 عزيز مستويات المرونة والتوافق االيجابية في تيالقصص الثقاف إلى
لدى األطفال األيتام  المقيمين في بعض دور الرعاية في جنوب 

 ,Lesley(الديهم بسبب مرض اإليدز أفريقيا من الذين فقدوا و
Nokhanayo & Theron, 2012( .  

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

دراسة المشكالت التي يتعرض لها األطفال األيتام  دتع
كبير في المجتمع، فهي ال تساهم في تقديم  أثروالمحرومين ذات 

الحلول فقط، بل تعمل على الوقاية من المشكالت، ومن أكثر 
للتعرض  التي يواجهها هؤالء األطفال والتي تكون سببالمشكالت ا

لمخاطر عديدًة هي عدم القدرة على التكيف مع البيئة المحيطة 
  .ومتطلباتها

جرائها بعد إومن هنا جاء أساس مشكلة الدراسة والرغبة في 
ومالحظة   ,األيتاماطالع الباحثين على بعض الدراسات السابقة مع 

ثناء أها األطفال األيتام والمحرومون خاصًة حجم المعاناة التي يواجه
 ،ي في المدارس والمراكزأ ،تواجدهم خارج دور الرعاية

ومن خالل مقارنات  .المجتمعية المختلفة األنشطةومشاركاتهم في 
وقد  اوعاجز ايجد الطفل نفسه حائر ،خرينآلسئلة من اأبسيطة و

 أن وبما .يصل به الحال إلى اعتزال المجتمع لتجنب المتطفلين
هل ووجودهم جابة عن تساؤالت هؤالء األطفال حول األإلمكانية اإ
بنائهم غير ممكنة، جاءت الفكرة في تقديم أسباب تخليهم عن أو

سلوب اإلرشاد باللعب لبساطته أالمساعدة لهؤالء األطفال من خالل 
  .وقربه من األطفال

فس فموضوع اإلرشاد باللعب يحظى باهتمام بالغ من علماء الن
عالقته بكثير من المتغيرات  ، ال سيماوالباحثين منذ زمن طويل

النفسية والشخصية واالجتماعي التي تسهم في نجاح الفرد في شتى 
مجاالت الحياة المختلفة كالتعلم والعالقات االجتماعي والتواصل 

لم تتطرق  ،جنبيةأم أسواء كانت عربية  ،ن الدراساتأوغيرها، غير 
قة اإلرشاد باللعب في رفع مستوى التكيف بشكل مباشر لعال

االجتماعي وخفض العزلة لدى األيتام والمحرومين، حيث ما زال 
ثر اإلرشاد باللعب في أهناك قلة في عدد الدراسات التي تتناول 

  . والعزلة التكيف االجتماعي
برنامج اإلرشاد  أثر الكشف عنأهمية  تبرز ،وبناًء على ذلك

التكيف االجتماعي وخفض العزلة لدى باللعب في رفع مستوى 
جابة اإلن الدراسة الحالية تحاول إلذلك ف. األطفال األيتام المحرومين

  :السؤالين اآلتيينعن 

 متوسط في) α=0.05( اهل توجد فروق دالة إحصائي :أوًال
درجات كل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على 

في القياس ) الكلية والفرعيةالدرجة ( مقياس التكيف االجتماعي
  البعدي تعزى للبرنامج اإلرشادي؟

 احصائية داللة ذات فروق توجد هل: ثانيًا: ثانيًا 
)0.05=α (التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسط في 

 تعزى) الكلية الدرجة( العزلة مقياس على الضابطة والمجموعة
  اإلرشادي؟ للبرنامج

  أهداف الدراسة

  :إلى تحقيق ما يلي هدفت الدراسة

تحسين مستوى التكيف وتخفيض مستوى العزلة االجتماعي  .1
في مدينة إربد  SOSلدى بعض األطفال المقيمين في قرى 

 .من خالل برنامج اإلرشاد باللعب

فحص أثر برنامج اإلرشاد باللعب في تحسين مستوى التكيف  .2
وخفض مستوى العزلة لدى بعض األطفال المقيمين في قرى 

SOS ي مدينة إربدف. 

تقديم برنامج إرشادي يستند إلى اإلرشاد باللعب بعد أن تم  .3
التأكد من فعاليته بطريقة علمية لخدمة بعض األطفال 

  .المقيمين في المؤسسات المشابهة لعينة الدراسة 

  اهمية الدراسة

إن دراسة فعالية برنامج إرشادي يستند إلى اللعب في معالجة 
الجتماعي والعزلة لدى األطفال عامة بعض المشكالت كالتكيف ا

خاصة، يمكن أن يثري المعرفة اإلنسانية  SOSوالمقيمين في قرى 
من خالل تقديم دليل عملي على فعالية اإلرشاد باللعب مع األطفال 

هذا فضًال عن تزويد . عامة وخاصة ذوي المشكالت السلوكية
كوسيلة  المكتبة العربية ببرنامج علمي وعملي يستند إلى اللعب

 .للتواصل مع األطفال في معالجة مشكالت التكيف االجتماعي والعزلة

كما أن للدراسة الحالية فوائد تطبيقية وعملية تتمثل في 
تقديم خدمة إنسانية عالجية لفئة محرومة اجتماعيًا، وهم األطفال 

واألطفال المماثلين لهم من حيث العمر  SOSالمقيمون في قرى 
كما توفر دليال عمليا . والمشكالت المماثلة والخصائص النفسية

للعاملين في مجال الخدمات النفسية واإلرشادية المقدمة لهذه الفئة 
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ولغيرهم من األطفال المحرومين في مؤسسات الرعاية االجتماعي 
 .األخرى

  محددات الدراسة
  :تتحدد امكانية تعميم نتائج الدراسة الحالية بما يلي

 كن تعميم نتائج الدراسة على أطفال ال يم: محددات زمانية
المقيمين في فترات سابقة أو الحقة لوقت اجراء   SOSقرى

 .الدراسة الحالية
 ال يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة على  :محددات مكانية

 .األطفال اآلخرين المقيمين في مؤسسات اجتماعي أخرى

  التعريفات اإلجرائية

ت كالتكيف استخدم في هذه الدراسة بعض المصطلحا
االجتماعي والعزلة التي سبق أن تم تعريفها اصطالحيًا، أما اجرائيًا 

  :فهي تعرف كما يلي

 هو الدرجة التي يحصل عليها : التكيف االجتماعي إجرائيا
الطفل على مقياس التكيف االجتماعي المستخدم في هذه 

  .الدراسة
 هي الدرجة التي يحصل عليها الطفل على : العزلة إجرائيا

 . مقياس العزلة المستخدم في هذه الدراسة
  الطريقة

لتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحثان بإختيار عينة الدراسة 
، وصف لعينة الدراسةما يلي وتحديد أدواتها وإجراءاتها، وفي

  .وإجراءاتهادوات المستخدمة، واأل

  الدراسة عينة

) 14-10(طفًال وطفلة من عمر ) 30(تكونت عينة الدراسة من 
ممن حصلوا على أقل الدرجات على مقياس التكيف وأعلى  سنة

في  SOSالدرجات على مقياس العزلة من األطفال المقيمين في قرى 
تجريبية (ُقسموا بالطريقة العشوائية إلى مجموعتين  مدينة إربد،

ولضمان تكافؤ . طفًال وطفلة) 15(في كل منهما ) وضابطة
سماء أع، قام الباحثان بكتابة المجموعات والعشوائية في التوزي

طفًال في قائمتين ) 30(األطفال عينة الدراسة والبالغ عددهم 
سم، وذلك بكتابة قائمة خاصة اعطاء رقم متسلسل لكل إمنفصلتين و

كبر، ثم تم ألصغر إلى األخرى خاصة بالذكور، مرتبين من اأباإلناث و
ليكونوا في  )ناثإذكور، (رقام الفردية من القائمتين ألاختيار ا

رقام الزوجية من أل، وتم اختيار ا)15(المجموعة التجريبية وعددهم 
ليكونوا في المجموعة الضابطة ) ناثإذكور و(القائمتين
واعتبر هؤالء األطفال الفئة المستهدفة، وهم موضوع  ).15(وعددهم

البرنامج اإلرشادي، وهم موضوع التقييم من األمهات البديالت، 
 بناًء على معايشتهن ومالحظاتهن ات البديالتقامت االمهحيث 

   .القبلي والبعدي القياسينباإلجابة عن فقرات المقياسين في 

   الدراسة اتأدا

التكف  الباحثان مقياس طورلإلجابة عن سؤالي الدراسة 
والبرنامج اإلرشادي، وفيما يلي وصف  االجتماعي ومقياس  العزلة

  : لكل منها

  جتماعي مقياس التكيف اال: أوًال

  :تباع الخطوات التالية اعد الباحثان هذا المقياس بأ
لألطفال  االجتماعيطالع على مقاييس تتعلق بالتكيف إلا  .أ 

الزعبي، (التي تضمنتها بعض الدراسات  األيتام المحرومين
 .) 2006وتالحمة،؛  2011والمعموري، والمعموري ؛2003

ود ما توفر طر النظرية والدراسات السابقة في حداألمراجعة   .ب 
من معلومات في مجال التكيف االجتماعي لأليتام، وذلك 

 .للتعرف على  خصائص األطفال في هذه المرحلة وحاجاتهم
سري، ألالتكيف ا: بعاد للتكيف االجتماعي وهيأتحديد ثالثة    .ج 

  .التكيف المدرسيونفعالي، الالتكيف الشخصي او
هائية من عداد هذا المقياس بصورته النإوبناء على ذلك تم 

دائما ( :ليكرت الرباعي على مقياسجابة عنها إلفقرة تتم ا) 27(
الدرجة علما بأن  ،)1=، ونادرا 2=،وأحياًنا  3=، وغالبا 4=

وتتوزع الفقرات على  .درجة ) 108-27(وح بين االكلية للمقياس تتر
  . بعاد، تقوم األمهات البديالت باإلجابة عنهاأثالثة 

  صدق المقياس
كد من صدق المحتوى لمقياس التكيف االجتماعي، قام للتا

الباحثان بعرض المقياس بصورته األولية على عشرة محكمين من 
القياس والتقويم، (أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال 

في قسم علم النفس ) وعلم النفس التربوي، واإلرشاد النفسي
تقديم  إليهم اإلرشادي والتربوي في جامعة اليرموك، حيث ُطلب

من و وقياسها لمفهوم التكيف، مالحظاتهم حول فقرات المقياس 
حيث الصياغة اللغوية، ووضوح المعنى، ومدى مناسبة الفقرة للبعد 

تعديالت قد تكون مناسبة  ةيأإضافة إلى تقديم  .الذي تنتمي اليه
جريت أ، و)%80(معيار اتفاق  الباحثانوقد اتخذ . حسب رأيهم
وتمثلت مقترحاتهم . الزمة وفقًا لمالحظات المحكمينالتعديالت ال

في إعادة صياغة بعض الفقرات وحذف بعض الفقرات، وإضافة 
  .فقرات جديدة

على عينة  هفقد تم تطبيق للمقياس، البناء وللتأكد من صدق
) SOS(طفًال وطفلة في قرى األطفال ) 30(استطالعية تكونت من 
مهات البديالت باإلجابة عن ألقامت احيث  ،من خارج عينة الدراسة

وتم حساب معامل االرتباط بين الدرجة على الفقرات  .الفقرات
كمؤشر لصدق  والدرجة الكلية للمقياس واألبعاد التي تنتمي اليها

كان معامل االرتباط بين درجة  التيوقد تم قبول الفقرات  .البناء
. فأكثر) 0.20(ا الفقرة والدرجة الكلية للمقياس واألبعاد التي تتبع له

 (وحت بيناالفقرات بأبعادها الفرعية تر ارتباطتبين أن معامالت 
الفقرات بالدرجة الكلية  ارتباطكما بلغت معامالت ).  0.84 - 0.34

يالحظ من القيم سالفة الذكر و).  0.80 - 0.22  (بينعلى المقياس 
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من بيرسون لعالقة كل فقرة  ارتباطالخاصة بصدق البناء أن معامل 
وباألبعاد التابعة لها لم يقل عن الكلية فقرات األبعاد التابعة باألداة 

  ). 2010عودة،(يشير إلى جودة بناء فقرات األداة  ما؛)(0.20معيار 
باإلضافة إلى ما تقدم فقد تم حساب معامالت ارتبـاط بيرسـون   

 ارتبـــاطوة علـــى حســاب معـــامالت  ال، عـــككــل  لعالقــة األبعـــاد بـــاألداة 
لعالقة األبعاد ببعضها البعض،  (Inter-correlation)بينية بيرسون ال

  .(1)كما هو مبين في الجدول

  ، وقيم معامالت ارتباط بيرسون البينية لعالقة األبعاد ببعضها البعضككل قيم معامالت ارتباط بيرسون لعالقة األبعاد باألداة: (1)جدول

  المدرسي التكيف  االنفعالي يالشخص التكيف  األسري التكيف  اإلحصائي :نيالعالقة ب

 التكيف
  الشخصي االنفعالي

ρ  0.80   
    0.00 احتمالية الخطأ

 التكيف
 المدرسي

ρ  0.73 0.78  
  0.00  0.00 احتمالية الخطأ

 التكيف
 االجتماعي

ρ  0.91 0.94 0.90 
 0.00 0.00  0.00 احتمالية الخطأ

ألبعــــاد ا ارتبــــاطأن قــــيم معـــامالت   1)(يالحـــظ مــــن الجـــدول   
ــاعي     ــف االجتمــ ــاس التكيــ ــى مقيــ ــة علــ ــة الكليــ ــد تر بالدرجــ ــتاقــ  وحــ

ــين ــامالت     .)0.94 – 0.90(ب ــا يالحــظ أن قــيم مع ــاطكم ــاد  ارتب األبع
، وتعـــد هــــذه  )0.80 - (0.73 بــــينوحـــت  اببعضـــها الـــبعض قــــد تر  

  .مؤشرات إضافية مقبولة لصدق بناء المقياس

 المقياسثبات 
واألبعــاد لــألداة  ليألغــراض التحقــق مــن ثبــات االتســاق الــداخ  

) Cronbach -alpha(ألفـا   -استخدام معادلة كرونبـاخ تم  التابعة لها
وألغـراض  . االسـتطالعية على بيانات التطبيـق األول للعينـة    باالعتماد

إعادة التطبيق على العينـة   تتم ،لألداة معامل االستقرار التحقق من 
-Test)( الختبـار ة ااالستطالعية سالفة الذكر بطريقة اإلختبـار وإعـاد  

Retest  بين التطبيقـين األول والثـاني،    أسبوعانبفاصل زمني مقداره
بـين مرتـي   بيرسـون   ارتباطستخدام معامل اوذلك عن طريق حسابه ب

 .(2)، كما هو مبين في الجدولالتطبيق
قيم معامالت ارتباط بيرسون لعالقة األبعاد باألداة، : (2)جدول

لبينية لعالقة األبعاد ببعضها وقيم معامالت ارتباط بيرسون ا
  البعض

 المقياس وأبعاده
ثبات االتساق 

  الداخلي

ثبات 

  اإلعادة

عدد 

  الفقرات

 10 0.77  0.85  التكيف األسري
 9 0.81  0.89 االنفعالي التكيف الشخصي
 8  0.86  0.83 التكيف المدرسي

 27  0.87  0.95 الكلي للمقياس

تساق الداخلي لألداة أن قيمة ثبات اال )2(يالحظ من الجدول
كما يالحظ  .لألبعاد)  0.89 -  (0.83 بينوحت اوتر )(0.95كانت 

وحت اوتر (0,87أن قيمة ثبات اإلعادة لألداة كانت ) 2(من الجدول 
  .وهي مقبولة ألغراض الدراسة الحالية. لألبعاد )0.86 - (0.77 بين 

  

  

  

  مقياس العزلة: ثانيًا
  :اع الخطوات التاليةعد الباحثان هذا المقياس باتبأ

االطالع على مقاييس تتعلق بالعزلة االجتماعي لدى األطفال   .أ 
المعيني،  ؛2002مزاهرة، (التي تضمنتها بعض الدراسات 

2002.( 
طر النظرية والدراسات السابقة في حدود ما توفر ألمراجعة ا   .ب 

من معلومات في مجال العزلة لألطفال واألطفال األيتام وذلك 
 .خصائص  األطفال في هذه المرحلة وحاجاتهمللتعرف على  

  .في ضوء ذلك تم بناء فقرات مقياس العزلة   .ج 

  وصف المقياس
ا من جابة عنهإلفقرة تتم ا) 12(يتكون مقياس العزلة من 

، 3=، غالبًا4=دائمًا(ليكرت الرباعي  األمهات البديالت على مقياس
وح امقياس تترالكلية للالدرجة ، علما بأن )1ً=، نادرا 2=احيانًا 

  .درجة )48-12(بين 

  صدق المقياس 
لمقياس  التأكد من صدق المحتوىقام الباحثان بإجراءات 

فقرة ) 14(العزلة، بعرض المقياس بصورته األولية والذي تكون من 
عضاء هيئة التدريس المتخصصين في أعلى عشرة محكمين من 

النفسي في  مجال القياس والتقويم، وعلم النفس التربوي، واإلرشاد
 قسم علم النفس اإلرشادي والتربوي في جامعة اليرموك، حيث ُطلب

اسها ومدى قيفقرات المقياس مالءمة حول  إبداء آرائهم إليهم
الصياغة اللغوية، ووضوح  سالمةلمفهوم العزلة االجتماعي، و

تعديالت قد تكون مناسبة حسب  أية إضافة إلى تقديم. المعنى
ووفقًا لمالحظات  .)%80(معيار اتفاق  انحثوقد اتخذ البا. رأيهم

وتمثلت مقترحاتهم في إعادة . جريت التعديالت الالزمةأ ،المحكمين
صياغة بعض الفقرات وحذف بعض الفقرات، وإضافة فقرات جديدة، 

  .فقرة) 12(النهائي صبح عدد فقرات المقياس أوقد 

تم تطبيق  المقياس،صدق ل للحصول على مؤشرات اضافيةو
طفًال وطفلة في ) 30(ياس على عينة استطالعية تكونت من المق

مهات من خارج عينة الدراسة قامت األ) SOS(قرى األطفال 
البديالت باإلجابة عن الفقرات، وتم حساب معامل االرتباط للفقرة مع 
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، وقد تم قبول كأحد مؤشرات صدق البناء الدرجة الكلية للمقياس
. فأكثر) 0.20(الدرجة الكلية ا بارتباطهكان معامل  التيالفقرات 

وتبين أن معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية على المقياس قد 
 ما يشير إلى جودة بناء فقرات األداة، )0.71 –0.26(وحت بين اتر
  ). 2010عودة،(

 المقياسثبات 
ــألداة؛  مــن ألغــراض التحقــق   اســتخدام تــم االتســاق الــداخلي ل

عتماد على بيانـات  إلبا)  Cronbach- alpha(ألفا  -كرونباخ  معادلة
ــه     ــت قيمتــ ــث بلغــ ــتطالعية، حيــ ــة االســ ــق األول للعينــ ). 0,72(التطبيــ

تــم  ،)معامــل االســتقرار( وألغــراض التحقــق مــن ثبــات اإلعــادة لــألداة 
إعادة التطبيق على العينة االستطالعية سالفة الذكر بطريقـة اإلختبـار   

ن بـين  ازمني مقداره أسبوعبفاصل  )Test-Retest (ة االختبار وإعاد
ــاط     مرتــي  ــك عــن طريــق حســابه باســتخدام معامــل ارتب التطبيــق، وذل

  .وهي كافية ألغراض الدراسة )0,87(وتبين أن قيمته بيرسون ، 

  برنامج اإلرشاد باللعب
قام الباحثان بإعداد برنامج اإلرشاد باللعب بعد الرجوع إلى 

ومنها  ،لموضوعاألدب والدراسات السابقة فيما يتعلق بهذا ا
؛ والشلول )2009(؛ وزقوت وصالح ) (2003الزعبي: اتدراس

 سفياليون دراسة منظمة إلى باإلضافة ،)2003(؛ ومصطفى )2003(
ويهدف هذا البرنامج إلى تدريب األطفال  .2003)(العالمية 

 اجتماعيتساعدهم على تحقيق تكيف  ،ةاجتماعيمهارات  همكسابإو
اجاته وينمي مهارته اللغوية والتعبيرية أفضل، بحيث يحقق الطفل ح

وللتأكد من . التي تسهل وتنظم عملية التواصل مع الذات واآلخرين
عضاء الهيئة أ على خمسة من قام الباحثان بعرضه .صدق البرنامج

علم النفس اإلرشادي في قسم  المتخصصين في اإلرشاد التدريسية
ارهم وآرائهم فكأمن  واالستفادةفي جامعة اليرموك  والتربوي

 .ومقترحاتهم للخروج بالبرنامج بصورته النهائية

دقيقة، ) 60(جلسة، مدة كل جلسة ) 17(يتكون البرنامج من 
وكان الهدف . سابيعألمدة ثمانية  ، وسبوعألبواقع جلستين في ا

من  ةتدريب األطفال على بعض المهارات االجتماعي: العام للبرنامج
عالجية وتعليمية ترفيهية تشخيصية  عتباره وسيلةاب ،خالل اللعب

تتضمن كل جلسة مجموعة من . لرفع مستوى التكيف وتقليل العزلة
جراءات والنشاطات واأللعاب المتنوعة، باإلضافة إلى هداف واإلألا

  :وفيما يلي ملخص لجلسات البرنامج .الواجبات المنزلية

تهدف إلى  ، وفتتاحيةإلوهي الجلسة ا: الجلسة األولى
ندماج بين المرشدة واألطفال، وبين األطفال مع الرف واالتعا

 والتأكيد علىهدافه، أضافة إلى التعريف بالبرنامج والبا .بعضهم
  .بالجلسات لتزامالضرورة ا

ونية اهدفت هذه الجلسة إلى بناء عالقة تع: الجلسة الثانية
وتدريب  ،حترام من خالل شبكة التعارفالة على ايتفاعلية مبن
  .المستقبلبلى تحديد المطالب الخاصة  األطفال ع

هدفت هذه الجلسة إلى تدريب األطفال على  :الجلسة الثالثة
من خالل العمل مع المجموعة والتعبير  ةالمسؤولية االجتماعي

  .بالرسم

هدفت هذه الجلسة إلى تعريف األطفال بدور  :الجلسة الرابعة
دوار ، من خالل تمثيل األةالقدوة في اكتساب المهارات االجتماعي

  .واستضافة شخص كقدوة لألطفال

هدفت هذه الجلسة إلى تعليم األطفال  :الجلسة الخامسة
بعض المهارات االجتماعي من خالل القصص لتدريبهم على 

  .يجابيةاإل ةالسلوكات االجتماعي

هدفت هذه الجلسة إلى تدريب األطفال  :الجلسة السادسة
وتم ذلك من خالل مشهد درامي  ،الفعال االتصالعلى بعض مهارات 

  .قام األطفال بتمثيله، واالستعانة بلقطات تفاعلية من الحياة اليومية

هدفت هذه الجلسة إلى تدريب األطفال  :الجلسة السابعة
على مهارة حل المشكالت من خالل التعرف على طرق حل 

ثرة دراسة العوامل المؤوتحديد المشكلة،  :والتي تشمل ،المشكالت
من خالل لعبة . وتقييم البدائل ،تحديد الخيارات والبدائلوفيها، 

  .نظر قبل أن تقفزاالخط الفاصل ونموذج 

هدفت هذه الجلسة إلى تدريب األطفال على  :الجلسة الثامنة
والوعي بسلوكياتهم من خالل سرد قصصهم الخاصة،  االستبصار

  .لهدفعتماد الرحلة التخيلية والرسم كأسلوب لتحقيق ااب

هدفت هذه الجلسة إلى تدريب األطفال على  :الجلسة التاسعة
يجابية من خالل الحديث عن الصفات اإل ،سس بناء الصداقاتأبعض 

  .والسلبية لكل طفل، وطرح مواقف من الحياة اليومية للمناقشة

هدفت هذه الجلسة إلى تدريب األطفال  :الجلسة العاشرة
خالل سرد القصص وكتابة  من على بعض مهارات العمل الجماعي

  . قصص لمواقف خاصة باألطفال

هدفت هذه الجلسة إلى تدريب : ةالجلسة الحادية عشر
دارة الذات من خالل التعرف على عواقب ونتائج إاألطفال على مهارة 

من خالل  ،نجازات الخاصةإلالسلوك، والتدرب على كيفية تقدير ا
ة يقدر فيها األطفال شكال كأوسمأورسم .. لكن.. ذنإ.. تمرين لو

  .أنفسهم

هدفت هذه الجلسة إلى تدريب : ةالجلسة الثانية عشر
  .األطفال على التعبير عن مشاعرهم من خالل الرسم والتعبير الكتابي

هدفت هذه الجلسة إلى تدريب : ةالجلسة الثالثة عشر
صغاء الفعال يجابي مع األحداث من خالل اإلاألطفال على التعامل اإل

تماد على القصص الناجحة لمواقف خاصة باألطفال والتعرف عباإل
  .على نقاط القوة في هذه المواقف

هدفت هذه الجلسة إلى : ةالرابعة والخامسة عشر تانالجلس
من خالل الخارطة  وتنظيمها فكارتدريب األطفال على إعداد األ

  .الذهنية
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هدفت هذه الجلسة إلى مراجعة : ةالجلسة السادسة عشر
برات التي تم تعلمها  في الجلسات الماضية من خالل بعض الخ

  .الرسم ولعبة الكراسي

هدفت إلى ، ووهي الجلسة الختامية: الجلسة السابعة عشر
نهاء البرنامج اإلرشادي من خالل الرسم إاستعراض ما تم تعلمه و
  .والتعبير اللفظي عن الرسم

  قيادة المجموعة التجريبية
التجريبية أحد الباحثين قام بقيادة أطفال المجموعة 

المتخصصين في اإلرشاد النفسي، ولديه خبرة في مجال العمل مع 
األطفال، وكان يقوم مع األطفال بتوجيه جميع األنشطة، التي 

  .استخدمت اللعب وسيلة لتحقيق أهداف البرنامج

  النتائج والمناقشة

 اهل توجد فروق دالة إحصائي :نتائج السؤال األول
)0.05=α (درجات كل من المجموعة التجريبية  متوسط في

) الدرجة الكلية والفرعية( والضابطة على مقياس التكيف االجتماعي
  .ومناقشتها في القياس البعدي تعزى للبرنامج اإلرشادي؟

الحسابية  متوسطاتال حسبت ،لالجابة عن هذا السؤال
اعي المعيارية للقياسين القبلي والبعدي للتكيف االجتم واالنحرافات

بدون برنامج، (وفًقا للبرنامج  لدى األطفال األيتام المحرومين
  ).3(، كما هو مبين في الجدول )برنامج اإلرشاد باللعب

وفًقا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسين القبلي والبعدي للتكيف االجتماعي لدى األطفال األيتام المحرومين ):3(جدول 
  للبرنامج

  العدد موعةالمج
  القياس القبلي

  
 القياس البعدي

  المعياري االنحراف  الحسابي المتوسط  المعياري االنحراف  الحسابي المتوسط
 0.58 2.75  0.44 2.97  15  الضابطة
 0.38 3.49  0.40 2.69  15 التجريبية

        

وسطين متوجود فرق ظاهري بين ال) 3(يالحظ من الجدول 
لبعدي للتكيف االجتماعي لدى األطفال األيتام ا للقياس الحسابيين
وللتحقق من جوهرية الفرق  .ناتج عن اختالف البرنامج المحرومين

 ANCOVA)(فقد تم إجراء تحليل التباين المصاحب  ،الظاهري

 البعدي للتكيف االجتماعي لدى األطفال األيتام المحرومين للقياس
، كما هو مبين في ليالقب وفًقا للبرنامج بعد تحييد أثر القياس

 ).4(الجدول 

وفًقا للبرنامج بعد تحييد أثر القياس  تحليل التباين المصاحب للقياس البعدي للتكيف االجتماعي لدى األطفال األيتام المحرومين: )4(جدول 
  القبلي لديهم

  مصدر التباين
  مجموع
  المربعات

  درجة
  الحرية

  مجموع متوسط
  المربعات

  ف
  احتمالية
  الخطأ

  حجم
  األثر

 %33.98 0.00 13.89 2.25 1  2.25  )مصاحب( القياس القبلي للتكيف االجتماعي
 %56.91 0.00 35.66  5.77 1  5.77 البرنامج
    0.16 27  4.37 الخطأ
     29  10.73 الكلي

عند مستوى  اوجود فرق دال إحصائي) 4(يتضح من الجدول 
اس البعدي للقيوسطين الحسابيين متبين ال) α=0,5(الداللة 

 .يعزى للبرنامج للتكيف االجتماعي لدى األطفال األيتام المحرومين
 ،ولتحديد لصالح أي من مجموعتي الدراسة كان الفرق الجوهري

للقياس البعدي للتكيف الحسابية المعدلة  اتوسطمتال حسبت
وفًقا للبرنامج واألخطاء  االجتماعي لدى األطفال األيتام المحرومين

  ).5(لها، كما هو مبين في الجدول  المعيارية

الحسابية المعدلة للقياس البعدي للتكيف المتوسطات : )5(جدول 
وفًقا للبرنامج واألخطاء  االجتماعي لدى األطفال األيتام المحرومين

 المعيارية لها
  الخطأ المعياري  الحسابي المعدل المتوسط  المجموعة

 0.11            2.66  الضابطة
 0.11             3.59 التجريبية

أن الفرق الجوهري كان لصالح أفراد ) 5(يتضح من الجدول 
المجموعة التجريبية الذين تم تدريبهم باستخدام برنامج اإلرشاد 

تم لم يمقارنة بزمالئهم أفراد المجموعة الضابطة الذين  ،باللعب
 .برنامجال علىتدريبهم 

عني %)56,91(أن حجم األثر للبرنامج قد بلغ  اعلم؛ مما ي
وجود أثر مرتفع للبرنامج في رفع مستوى التكيف االجتماعي لدى 

 ,Lakens(ليكنز لمعيار  اوفًق عينة من األطفال األيتام المحرومين
2013.( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  حسبتكما 
للقياسين القبلي والبعدي ألبعاد التكيف االجتماعي لدى األطفال 

، كما هو مبين )دون إرشاد باللعب(وفًقا للبرنامج  أليتام المحرومينا
  ).6(في الجدول 
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 الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسين القبلي والبعدي ألبعاد التكيف االجتماعي لدى األطفال األيتام المحرومين  المتوسطات: )6(جدول 
  وفًقا للبرنامج

  العدد  البرنامج األبعاد
 القياس البعدي  لقبليالقياس ا

  المعياري اإلنحراف  الحسابي المتوسط  المعياري حرافناإل  الحسابي المتوسط

  األسري التكيف
 0.58 2.98 0.54 3.08  15  الضابطة
 0.40 3.57 0.69 2.85  15 التجريبية

الشخصي  لتكيفا
 اإلفعالي

 0.67 2.39 0.63 2.61  15  الضابطة
 0.45 3.40 0.49 2.38  15 التجريبية

 لتكيف المدرسيا
 0.73 2.89 0.43 3.23  15  الضابطة
 0.38 3.50 0.44 2.85  15 التجريبية

        
وجود فرق ظاهري بين المتوسطين ) 6(يالحظ من الجدول 

البعدي ألبعاد التكيف االجتماعي لدى األطفال  الحسابيين للقياس
التحقق من وبهدف  .ناتج عن اختالف البرنامج األيتام المحرومين

تحليل  ولفحص داللة الفروق، تم استخدامجوهرية الفرق الظاهري؛ 

التكيف ألبعاد )  (MANCOVA التباين المصاحب المتعدد 
، مجتمعة وفًقا للبرنامج لدى األطفال األيتام المحرومين االجتماعي

  .)7(كما في الجدول 

  وفًقا للبرنامج التكيف االجتماعي لدى األطفال األيتام المحرومين نتائج تحليل التباين المصاحب المتعدد ألبعاد: )7(جدول   

 األثر
  نوع

  اإلختبار
  المتعدد

  قيمة
  اإلختبار
  المتعدد

  ف
  الكلية

  درجة
  حرية

  الفرضية

 درجة
  حرية
  الخطأ

  احتمالية
  الخطأ

  حجم
  األثر

 Wilks' Lambda  0.75  2.59 3 23 0.08  25.25%  )مصاحب(القياس القبلي للتكيف األسري 
القياس القبلي للتكيف الشخصي اإلفعالي 

 Wilks' Lambda  0.67 3.71 3 23 0.03 32.59% )مصاحب(

 Wilks' Lambda  0.64 4.29 3 23 0.02 35.90% )مصاحب(القياس القبلي للتكيف المدرسي 
 Hotelling's Trace  1.97 15.07 3 23 0.00 66.28% البرنامج

         
للبرنامج عند  اود أثر دال إحصائيوج) 7(يتبين من الجدول 

ألبعاد التكيف على القياس البعدي ) α=0,05(مستوى الداللة 
ولتحديد على  .مجتمعة االجتماعي لدى األطفال األيتام المحرومين

ألبعاد التكيف االجتماعي لدى األطفال األيتام أي من القياس البعدي 

 ل التباين المصاحبتم إجراء تحلي ،كان أثر البرنامج المحرومين
)ANCOVA (لديهم  االجتماعيبعاد التكيف لقياس البعدي ألل

بعد تحييد أثر القياس القبلي ألبعاده لديهم،  .وفًقا للبرنامجمنفردة 
  ).8(كما هو مبين في الجدول 

على حدٍة وفًقا  كال لمحرومينتحليل التباين المصاحب للقياس البعدي ألبعاد التكيف االجتماعي لدى األطفال األيتام ا: )8(جدول 
 للبرنامج بعد تحييد أثر القياس القبلي ألبعاده لديهم

  المتغير

 التابع
  مصدر

  التباين

  مجموع

  المربعات

  درجة

  الحرية

  وسط

  مجموع

  المربعات

  ف
  احتمالية

  الخطأ

  حجم

  األثر

  القياس البعدي
للتكيف 
  األسري

 %13.14 0.06 3.78 0.54 1  0.54  )مصاحب(القياس القبلي للتكيف األسري 
 %0.03 0.93 0.01 0.00 1  0.00 )مصاحب(القياس القبلي للتكيف الشخصي االنفعالي 

 %32.13 0.00 11.84 1.68 1  1.68 )مصاحب(القياس القبلي للتكيف المدرسي 
 %57.49 0.00 33.81 4.79 1  4.79 البرنامج
    0.14 25  3.54 الخطأ
     29  9.61 الكلي

  س البعديالقيا
للتكيف 

الشخصي 
 االنفعالي

 %0.27 0.80 0.07 0.02 1  0.02  )مصاحب(القياس القبلي للتكيف األسري 
 %20.16 0.02 6.31 1.40 1  1.40 )مصاحب(القياس القبلي للتكيف الشخصي االنفعالي 

 %15.24 0.04 4.49 1.00 1  1.00 )مصاحب(القياس القبلي للتكيف المدرسي 
 %64.93 0.00 46.29 10.25 1  10.25 البرنامج
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  المتغير

 التابع
  مصدر

  التباين

  مجموع

  المربعات

  درجة

  الحرية

  وسط

  مجموع

  المربعات

  ف
  احتمالية

  الخطأ

  حجم

  األثر

    0.22 25  5.54 الخطأ
     29  16.73 الكلي

  القياس البعدي
للتكيف 
 المدرسي

 %0.03 0.93 0.01 0.00 1  0.00  )مصاحب(القياس القبلي للتكيف األسري 
 %4.93 0.27 1.30 0.33 1  0.33 )مصاحب(القياس القبلي للتكيف الشخصي االنفعالي 

 %23.22 0.01 7.56 1.92 1  1.92 )مصاحب(بلي للتكيف المدرسي القياس الق
 %44.15 0.00 19.76 5.02 1  5.02 البرنامج
    0.25 25  6.34 الخطأ
     29  12.21 الكلي

         
عند مستوى  اوجود فرق دال إحصائي) 8(يتضح من الجدول 

ي بين المتوسطين الحسابيين للقياس البعد) α=0,05(الداللة 
يعزى  ألبعاد التكيف االجتماعي لدى األطفال األيتام المحرومين

ولتحديد لصالح أي من مجموعتي الدراسة كان الفرق  .للبرنامج

للقياس البعدي  ةالمعدل ةالحسابي اتالمتوسط حسبت ،الجوهري
وفًقا  ألبعاد التكيف االجتماعي لدى األطفال األيتام المحرومين

 ).9(عيارية لها، كما هو مبين في الجدول للبرنامج واألخطاء الم

  وفًقا للبرنامج المتوسطات الحسابية المعدلة للقياس البعدي ألبعاد التكيف االجتماعي لدى األطفال األيتام المحرومين: )9(جدول 

  الخطأ المعياري  المعدل المتوسط الحسابي  البرنامج المتغير التابع

  للتكيف األسري القياس البعدي
 0.10  2.84  طةالضاب

 0.10  3.72 التجريبية
الشخصي  القياس البعدي للتكيف

 االنفعالي
 0.13  2.25  الضابطة
 0.13  3.54 التجريبية

 القياس البعدي
 للتكيف المدرسي

 0.14  2.75  الضابطة
 0.14  3.65 التجريبية

أن الفرق الجوهري بين المتوسطين ) 9(يتضح من الجدول 
لدى  االجتماعيللقياس البعدي ألبعاد التكيف  الحسابيين المعدلين

 ،كان لصالح أفراد المجموعة التجريبية األطفال األيتام المحرومين
مقارنة بزمالئهم  ،الذين تم تدريبهم باستخدام برنامج اإلرشاد باللعب

  .أفراد المجموعة الضابطة الذين لم يتم تدريبهم

ثر للبرنامج أظهرت النتائج التي تم التوصل اليها وجود أ
وهذه النتائج  .اإلرشادي باللعب في زيادة مستوى التكيف االجتماعي

سلوب اإلرشاد باللعب يساعد األطفال أيمكن تفسيرها بأن استخدام 
يجابي المقبول اإلتحقيق تكيف اجتماعي أكثر قربًا إلى السلوك  في

فقد تفاعل األطفال مع جميع أنشطة البرنامج، التي . اجتماعيًا
ندت إلى التفاعل االجتماعي، وركزت على توظيف المجموعة في است

وهذا بدوره . توفير الدعم االجتماعي والتغذية الراجعة والمشاركة
 له وأتاح ،مع ذاته واآلخرين في بيئته فعاًال ًالحقق للطفل تواص

دون قيد، أو شرط، طالما توفر قيادة  فرصة للتعبير عن مشاعره
لمشروط، واإلصغاء النشط، واإلنعكاس، المجموعة التقبل غير ا

والفهم التعاطفي، وغيرها من المهارات األساسية المستخدمة في 
  .)Landreth, 2013( اإلرشاد باللعب 

وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة في هذا المجال 
اإلرشاد  إلى المساندةمن حيث قدرة البرامج اإلرشادية الجماعية 

يادة مستوى التكيف االجتماعي من خالل المساهمة في باللعب في ز
وهذا بدوره يساهم في رفع مستوى  .حل المشكالت السلوكية

ليه دراسة لزلي ونوكنايو إشارت أوهذا ما  .التكيف االجتماعي
التي أكدت ) Lesley, Nokhanayo & Theron, 2012(ن ووثير

 ،يجابيإماعي أهمية القصص المرتبطة بالثقافة في تحقيق تكيف اجت
جرتها أن الدراسة التي أكما . وتعزيز نقاط القوة لدى األطفال

 األنشطةتوصلت إلى أهمية البرنامج القائم على ) 2011( السيد
كما . الفنية والتشكيلية في خفض السلوك العدواني لدى األيتام

التي ) 2005(ة بو عميرأمع دراسة  نتائج الدراسة الحاليةتتفق 
في خفض كنشاطين مية اللعب والسيكودراما شارت إلى أهأ

  . الصعوبات االنفعالية والسلوكية واالجتماعي

 إحصائية داللة ذات فروق توجد هل :السؤال الثانينتائج 
)0.05=α( التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسط في 

 تعزى) الكلية الدرجة( العزلة مقياس على الضابطة والمجموعة
  .ومناقشتها اإلرشادي؟ للبرنامج
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المتوسطات الحسابية  حسبت ،عن هذا السؤال لإلجابة
واالنحرافات المعيارية للقياسين القبلي والبعدي للعزلة لدى األطفال 

، كما هو )دون، إرشاد باللعب(وفًقا للبرنامج  األيتام المحرومين
 ).10(مبين في الجدول 

  وفًقا للبرنامج رية للقياسين القبلي والبعدي للعزلة لدى األطفال األيتام المحرومينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا: )10(جدول 

  العدد البرنامج
 القياس البعدي  القياس القبلي

  المعياري اإلنحراف  الحسابي المتوسط  المعياري اإلنحراف  الحسابي المتوسط
 0.36 1.88 0.32 1.87  15  الضابطة
 0.26 1.51 0.47 1.91  15 التجريبية

وجود فرق ظاهري بين المتوسطين ) 10(يالحظ من الجدول 
 لدى األطفال األيتام المحرومين عزلةالحسابيين للقياس البعدي لل

وللتحقق من جوهرية الفرق  .ناتج عن اختالف مستويات البرنامج

 عزلةتم إجراء تحليل التباين المصاحب للقياس البعدي لل ،الظاهري
وفًقا للبرنامج بعد تحييد أثر  لمحرومينلدى األطفال األيتام ا

).11(القياس القبلي لديهم، كما هو مبين في الجدول 

وفًقا للبرنامج بعد تحييد أثر القياس القبلي له  تحليل التباين المصاحب للقياس البعدي للعزلة لدى األطفال األيتام المحرومين: )11(جدول
  لديهم

  مصدر
  التباين

  لحريةا درجة  المربعات مجموع
  وسط مجموعمت

  المربعات
  األثر حجم  الخطأ احتمالية  ف

 %9.02 0.11 2.68 0.25 1  0.25  )مصاحب(القياس القبلي للعزلة 
 %29.61 0.00 11.36 1.06 1  1.06 البرنامج
    0.09 27  2.51 الخطأ
     29  3.77 الكلي
        

وجود فرق دال إحصائيا عند ) 11(يتضح من الجدول 
بين المتوسطين الحسابيين للقياس ) α=05.(لداللة مستوى ا
 .يعزى للبرنامج لدى األطفال األيتام المحرومين عزلةالبعدي لل

ولتحديد لصالح أي من مجموعتي الدراسة كان الفرق الجوهري؛ 
 عزلةالمتوسطات الحسابية المعدلة للقياس البعدي لل حسبتفقد 

للبرنامج واألخطاء المعيارية وفًقا  لدى األطفال األيتام المحرومين
  ).12(لها، كما هو مبين في الجدول 

المتوسطات الحسابية المعدلة للقياس البعدي : )12(جدول 
وفًقا للبرنامج واألخطاء  للعزلة لدى األطفال األيتام المحرومين

  المعيارية لها

  الخطأ المعياري  الحسابي المعدل المتوسط  المجموعة
 0.08  1.88  الضابطة

 0.08  1.51 لتجريبيةا

أن الفرق الجوهري كان لصالح أفراد ) 13(يتضح من الجدول 
المجموعة التجريبية الذين تم تدريبهم باستخدام برنامج اإلرشاد 

تم لم يمقارنة بزمالئهم أفراد المجموعة الضابطة الذين  ،باللعب
 ر للبرنامجأثالنتائج التي تم التوصل اليها وجود  وتؤكد .تدريبهم

اإلرشادي باللعب في تقليل مستوى العزلة ألفراد المجموعة 
؛ مما %)29,61( بلغعلما أن حجم األثر للبرنامج قد ، التجريبية

للبرنامج في خفض مستوى ) أقل من المتوسط(يعني وجود أثر 
   .لدى عينة األطفال األيتام المحرومين عزلةال

ا األطفال في هذه النتائج إلى الظروف التي يعيشه عزوويمكن 
وهذا يؤثر بشكل  .فهم يعيشون في بيئة شبه مغلقة ،دور الرعاية

فهم يفتقرون إلى  .سلبي على تواصلهم مع اآلخرين خارج القرية
   .العالقات الوثيقة التي هي جزء من التفاعل االجتماعي الناجح

ثناء التفاعل مع أنهم يشعرون بالخجل والخوف إف ،ونتيجة لذلك
ن يفضلوا أوهذا يؤدي بهم إلى  ،ارج القريةاآلخرين من خ

  .وبالتالي يؤدي بهم إلى العزلة ،االجتماعي التفاعالتمن  االنسحاب

متشابهة من  ًان األطفال في دور الرعاية  يعيشون ظروفأكما 
هم ال يستطيعون التعبير عن و ،م البديلةغياب العالقة العاطفية مع األ

 .لم يعتادوا على ذلك ألنهمية، يجابمشاعرهم سواء السلبية أو اإل
حيث يقتصر  ،البديلة لهذا الجانب األمغفال إيضًا إلى أويرجع ذلك 

يوجد  ال ،نه غريبأعلى مراقبة الطفل وتهيئة المنزل، فيشعر ب دورها
 فيويؤثر  ،وهذا يؤدي إلى ظهور مشكالت اجتماعي .يفهمه من

 ة،االجتماعي ثقته بنفسه وباآلخرين، فيفضل االنسحاب من المواقف
التكيف االجتماعي ويؤدي بالطفل إلى  فيوبالتالي يؤثر بشكل سلبي 

  .العزلة

يجابية لهذه الدراسة، إلى البرنامج ويمكن عزو النتائج اإل
اإلرشادي المستخدم في الدراسة ألنه تضمن تدريبات وأنشطة 

 تغيير مستوىوواجبات بيتية مبنية على اإلرشاد باللعب بهدف 
جتماعي والعزلة من خالل تنمية السلوكيات االجتماعي التكيف اال

وكذلك من خالل االعتماد على الرقابة الذاتية  ،المقبولة وااليجابية
للحكم على السلوك وتعديله، ومهارة التعبير عن المشاعر  بالكتابة 

هداف تتناسب مع القدرات من أوالرسم، والتخطيط المبني على 
يساعد في تلبية  اإليجابين التكيف أ كما .خالل الخارطة الذهنية
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كما  ،مع اآلخرين االيجابيحتياجات الذاتية من خالل التفاعل إلا
  .يحمي األطفال من مخاطر العزلة

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج بعض الدراسات السابقة 
من حيث فعالية البرنامج اإلرشادي في تحسين المهارات االجتماعية 

بو لصعوبات االنفعالية لدى األطفال، كدراسة أوخفض مستوى ا
ودراسات أخرى ) 2015(ودراسة الحويان وداوود  )2005(عميرة 

)Barton, Ray, Rhine, & Jonse, 2005; Dougherty, 
2006;Camstral, 2008; Paone, 2008;(.   

دارة إن التسهيالت التي وفرتها ما سبق ذكره أ ويضاف إلى
وتشجيع  ،إلرشادية من توفير المكان المناسبالقرية لعقد الجلسات ا

وتعزيزهم على التغير السلوكي  ،لتزامالاألطفال على المشاركة وا
كان له  ،التكيف االجتماعي والعزلةغيير مستوى الذي يساهم في ت

طبيعة البرنامج التي  أن باإلضافة إلى .نجاح البرنامجإثر واضح في أ
جو تفاعلي  توفيرفي أسهمت دراسة تتناسب مع الفئة العمرية لعينة ال

  .عضاء المجموعةأوني تنافسي بين اتع

ن يسهم هذا البرنامج في مساعدة الجهات أومن الممكن 
المشرفة على رعاية األيتام في الجمعيات والمبرات، والمرشدين 

مستوى التكيف االجتماعي بتغيير العاملين في القطاع التربوي وذلك 
في مواقف  اإليجابين خالل تنمية التفاعل والعزلة لدى األطفال، م

 لألطفال كما تتيح عملية اإلرشاد الجمعي الفرصة .الحياة المختلفة
وتقديم الدعم  ،وتعلم المهارات ،وتبادل الخبرات ،للتفاعل

مناقشة الواجبات المنزلية وتوظيفها في و ،وناوالتع ،االجتماعي
  .الحياة اليومية

 إّال ،ليها الدراسةإالتي توصلت  يةاإليجابوبالرغم من النتائج 
ثرت على نتائج الدراسة مثل عدم أ عواملن يكون هناك أأنه يمكن 
 .مهات البديالت في القرية في تنفيذ البرنامج اإلرشادياألمشاركة 

 ا،فرد) 15(ن عدد أفراد العينة في المجموعة اإلرشادية كان أكما 
ن تطبيق أكما . جلسة وهذا عدد كبير مقارنة مع الوقت المتاح لكل

 ،البرنامج اإلرشادي كان في نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي
وهذا  ،متحاناتالسبوعين بسبب األمدة  االنقطاعدى إلى أمما 

وكانت هذه  .على سير الجلسات سلبي ثرأاالنقطاع كان له 
قل تفاعًال أوكان األطفال  ،الجلسات بعد االنقطاع في شهر رمضان

  .لواجبات المنزليةا إهماًال لعدم اإللتزام بتأديةوأكثر 

  التوصيات
يضع  ،ليها الدراسة الحاليةإفي ضوء النتائج التي توصلت 

ن تسهم في زيادة كفاءة أ يتوقعمن التوصيات التي  اعدد الباحثان
ين للتعامل مع األطفال بشكل عام واأليتام يوفاعلية المرشدين النفس

  :بشكل خاص المحرومين
دراسات حول فاعلية اإلرشاد باللعب مع فئات عمرية  اءإجر .1

 . .المحرومين مختلفة ومتغيرات مختلفة مع األطفال األيتام
) SOS(توظيف اإلرشاد باللعب ضمن برامج قرى األطفال  .2

  .سواء في اللعب أو اإلرشاد النفسي أو في الترفيه

  المراجع

اما في خفض فعالية اللعب والسيكودر). 2005( .بو عميرة، عريبأ
الصعوبات االنفعالية والسلوكية واالجتماعي لدى اطفال 

) 6-5(المؤسسات الذين تعرضوا لصدمة التفكك االسري بعمر
، جامعة عمان العربية ,غير منشورةة رسالة دكتورا. سنوات

  .عمان، االردن

 في التربوية األلعاب). 2007( .محمد بدوي، رمضان، و قنديل،
  .الفكر ناشرون وموزعون دار: انعم. المبكرة الطفولة

الدعم االجتماعي واستراتيجيات التكيف ). 2006( .تالحمه، أحمد
رسالة ماجستير . لدى األطفال المعرضين للخطر في األردن

  .األردن إربد، جامعة اليرموك، ،غير منشورة

اإلرشاد النفسي ). 2005( .دافيدوجيلدر،  كاترين، دجيلدر
 ،1، طبو الحسنأميرة ترجمة س .منظور تطبيقي: لألطفال
  .على للثقافةألالمجلس ا: القاهرة

: بيروت ،1ط .اللعب في الطفولة المبكرة). 2006( .حطيط، فاديا
  . الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية

فعالية برنامج ارشادي قائم ). 2015. (نسيمة ،وداالحويان، عال ود
الجتماعي على العالج باللعب في تحسين مستوى المهرات ا

 مجلة  .والمرونة النفسية لدى األطفال المساء اليهم جسديًا
  .420- 405، )2( 42،  العلوم التربوية /دراسات

اثر برنامج اإلرشاد الجمعي بطريقة العالج ). 2003(الزعبي، فايز 
الواقعي في تنمية المسؤولية االجتماعي لدى عينة خاصة من 

، اربد، جامعة اليرموك ،رسالة ماجستير غير منشورة. األيتام
  .األردن

فاعلية برنامج مقترح باللعب ).2009. (زقوت، آمنة وصالح، عايدة
لرفع مؤشرات مفهوم الذات لدى األطفال بمحافظة خان 

، )2(11، سلسلة العلوم االنسانية، مجلة جامعة األزهر. يونس
95-130.  

 :عمان. األطفال عند اللعب سيكولوجية). 2006( .فضل سالمة،
  .للنشر والتوزيع أسامة دار

فاعلية برنامج انشطة فنية لخفض العدوانية ). 2011( .ملأالسيد، 
دور الرعاية االيوائية الملتحقين بالمدرسة  لدى أطفال

  .غير منشورة، جامعة القاهرة ةرسالة دكتورا. االبتدائية

باللعب في تخفيض  إرشادياثر برنامج أ ).2003( .براهيمإالشلول، 
 األساسيةالمشكالت السلوكية لدى طلبة المرحلة  مستوى

، إربد، جامعة اليرموك ،رسالة ماجستير غير منشورة. الدنيا
  .االردن

، القياس والتقويم في العملية التدريسية). 2010. (عودة، أحمد
  .األمل للنشر والتوزيع: إربد، األردن
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عالج النظرية والتطبيق في اإلرشاد وال). 2011. (كوراي، جيرالد
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