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  ملخص
قائم على اللعب  عن فاعلية برنامج إرشاد جمعي الكشفإلى  الدراسة الحاليةھدفت 

المساء معاملتھم، وقد  األطفالمن  عينةالجشطالتي في تحسين درجة الكفاءة الذاتية المدركة لدى 
خدمات إرشادية في مركز  تلقواالذين  األطفالمن  طفالً وطفلة) 20(ينة الدراسة من تكونت ع
ً إلى مجموعتينت حيثي مدينة نابلس، رشاد والصحة النفسية فمديد لإل ، م توزيعھم عشوائيا

قائم على اللعب الجشطالتي لتحسين درجة  جمعي مجموعة تجريبية تلقى أفرادھا برنامج إرشاد
 د تم قياس، وقالبرنامج اإلرشادي أفرادھا يتلقومجموعة ضابطة لم الكفاءة الذاتية المدركة، 

فحص  ، كما تمرشادي مباشرةقبل وبعد التدخل اإل لمجموعتيندرجة الكفاءة الذاتية المدركة لدى ا
قياس ( نتھاء التطبيقريبية فقط بعد ثالثة أسابيع من اللمجموعة التج درجة الكفاءة الذاتية المدركة

 الداللة ق ذات داللة إحصائية عند مستوىأظھرت نتائج الدراسة وجود فرو .)المتابعة
)α=0.05(  ولصالح أفراد  ،لى متغير طريقة المعالجةة المدركة عالكفاءة الذاتيفي مستوى

التي تلقى أفرادھا البرنامج اإلرشادي، كما لم تظھر فروق في الكفاءة الذاتية  المجموعة التجريبية
ً لمتغير الجنس استخدام بضرورة فإن الباحث يوصي دراسة، بناًء على نتائج ال .المدركة تبعا

 شطالتي مع فئات إرشادية أخرى ربما تعاني من تدني درجةستخدام اللعب الجطريقة العالج با
 .االطفال المعنفيين، واألحداث الجانحينالكفاءة الذاتية المدركة، كاألطفال المصدومين، و في

معاملتھم، كالعزلة منھا األطفال المساء  كذلك دراسة مشكالت إرشادية أخرى ربما يعاني
  .كتئابواال توكيد الذات،اإلجتماعية، وتدني مھارات 

  .، الكفاءة الذاتية المدركة، اللعب الجشطالتيبرنامج إرشاد جمعي :الكلمات المفتاحية
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Abstract 
The present study aims at find out the effect of a group counseling 

program based on Gestalt Play in improving the level of perceived self 
Efficiency among a sample of abused children. The sample consisted of 
(20) male and female abused children who received counseling services 
at Madeed Center for Counseling and Mental Health in Nablus city. Then 
they where randomly distributed to two groups; Experimental group 
whose members received a group counseling  program based on Gestalt 
play, and control group whose members did not receive the counseling 
program. The performance of the two groups on perceived self Efficiency 
scale were measured immediately before and after intervention, whereas 
the level of perceived self Efficiency was measured too, for the 
experimental group only after three weeks of finishing the counseling 
program (follow up test). Results showed a significant difference in 
perceived self Efficiency between experimental and control groups, in 
favor of experimental group; on the other hand, there were no significant 
differences in perceived self Efficiency due to gender. Based on the 
results of the study, the researcher recommends, using gestalt play with 
other counseling populations who may suffer from low perceived self 
Efficiency such as: Traumatized children, juvenile delinquents and 
battered children;  also study other problems  that  abused children may 
suffer from such as: Social isolation , lack assertive behavior skills, and 
depression.  

Keywords: Group Counseling Program, Gestalt Play, Perceived Self 
Efficiency. 

 
  مقدمة

مشكلة عالمية، فھي لم تعد مشكلة مقتصرة على مجتمع بحد  األطفالمعاملة  إساءة أصبحت
 نتشاران لمية، كما أنسبة انتشار تلك المشكلة في كثير من المجتمعات العا إلىذاته، ويعود ذلك 

 ساليب التقييم والتشخيص الخاصة بالتعرف على وجود تلكتلك المشكلة لم يقترن فقط بتطور أ
التدخل العالجي الممكن استخدامھا في التعامل مع  أساليببتطور  وإنما ،األطفالالمشكلة لدى 

  ).Ollier & Hobday, 2006( المساء معاملتھم األطفال
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متعددة، كالسلوك العدواني من مشكالت سلوكية  المساء معاملتھم ويعاني األطفال
التحصيلي والتسرب من  األداءتدني تتعلق ب أكاديمية، والقلق والخوف، ومشكالت والغضب

ن تلك المشكالت ال تقتصر على فترة الطفولة التي يمر بھا مدرسة وتدني الدافعية للدراسة، وإال
لنضج، وتؤثر تلك المشكالت على لى مرحلة المراھقة واإثارھا آتمتد  وإنما ،األطفالھؤالء 

 :تتمثل في ،ثاراً طويلة المدىالمعاملة تترك آ إساءةكون  ؛فراد في المراحل الالحقةاأل
واالتجاھات السلبية نحو الذات ، األسريةواضطراب في العالقات  ،الضغوطات التالية للصدمة

   ).Merrick, 2006( المساء معاملتھم األطفاليحملھا  عادةً ما والتي اآلخرينونحو 

شكالھا أب معاملة لخبرة إساءةوھناك مجموعة من المؤشرات الدالة على تعرض الطفل 
على تعرض الطفل حاجاته، فمن المؤشرات الدالة لھمال جسمية وانفعالية وجنسية وإ ،المختلفة

جسم، وبالرغم من أن ماكن مختلفة من الجروح وكدمات في أوجود ، مثالً معاملة جسمية  ساءةإل
بعض الجروح  نإال أنشطة اللعب التي يقوم بھا الطفل، تلك الجروح والكدمات قد تعود أل

كمؤشرات  ،اللعب تثير التساؤالت في ھذا المجال ونالذين ال يستطيع األطفالالمالحظة عند 
عود والتي ال ت معنية، ماكنالخدوش والجروح في أعلى تعرض الطفل لسوء معاملة، كذلك 

وخلف القدم  الذراع أعلىمنطقة  أو ،منطقة الرأس والوجهونشطة اللعب كالجروح في الرقبة، أل
)Anna & Ranzato, 2009(.  

ساسية من وعدم إشباع حاجاته األ ،وتدني وزنه ،ھمال المظھر العام للطفلكما يؤشر إ
 األطفاليؤشر انخراط  حينسري، في أ إلھمالتعرضه  إلىالطعام والشراب والمأوى والملبس 

حياء خبرة كإعادة تمثيل أو إ ،جنسية ال تتناسب مع مستواھم العمري وسلوكاتنشطة أفي 
وقيام الطفل بارتداء عدد كبير ، و تقريرات لفظية جنسية ال تتناسب مع العمرأ الجنسية، ءةسااإل

ل مستمر كما يعتبر بكاء الطفل بشك معاملة جنسية، ساءةمكانية تعرضه إلإ إلىمن المالبس، 
م مع الموقف مؤشراً غضب مفاجئة مع مشاعر حزن ال تتالءحدوث نوبات  أو ،وبدون سبب

  ).Sanderson, 2006( معاملة انفعالية إلساءةل على تعرض الطف

السلبية على الطفل والتي تختلف باختالف الفترة  ثارالمعاملة الكثير من اآل إساءةوتترك 
حتى السنة الثانية من العمر وبسبب ضعف قدرتھم اللغوية  فاألطفالالعمرية التي يمر بھا الطفل، 

لكنھم  ،نھم يتعرضون لسوء معاملةبأ اآلخرينخبار إ األطفالوالتعبيرية ربما ال يستطيع ھؤالء 
، كما ال نشطة اللعبلة، فھم يبدون اھتماماً قليالً بأيسلكون بطريقة تدل على تعرضھم لسوء معام

في الفترة  األطفال ، ويبديباستمرار اآلخرينويرفضون  ،سرھميشعر ھؤالء بالراحة مع أ
داء بعض المھارات يظھر لديھم صعوبات في أن الغضب، وسنوات الكثير م) 4-2(العمرية من 

المساء داء التحصيلي للطلبة األ كما يمكن أن يتدنىالحياتية كالتدريب على اسخدام التواليت، 
ويزداد انسحابھم  ،ورضاھم الذاتي ،نفسھمقتھم بأينخفض مستوى ثفي المدرسة، و معاملتھم

  .)Taylar, 2005( االجتماعي وسلوكھم العدواني

يوفر  ، إذالمساء معاملتھم األطفالالخاصة بالتواصل مع  األدوات أھم أحدللعب ويمثل ا
ن الطفل من التعبير عن مشاعره وكشف ذاته والتعامل مع خبرة مكِّ تُ  آمنةاللعب بيئة نفسية 
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ن يطور عالقة عالجية تقوم فمن خالل اللعب يستطيع المعالج أ ،أكثر فاعليةبطريقة  ساءةاإل
ل في التغلب على مشاعر الحزن واأللم الموجودة لديه، وتستخدم العديد ع الطفعلى الثقة وتشجي

، والعالج عاب العالجية للتعامل مع خبرة اإلساءة، كالرسم الحر، والدراما، والصلصاللمن األ
  .)Webb, 2007(، والموسيقى العالجية لروائيا

العالجات الممكن  الج مناالتجاه الجشطالتي في الع إلىويعتبر العالج باللعب المستند 
العالج الجشطالتي  مبادئ إلىفھو يستند  ،المساء معاملتھم األطفالاستخدامھا في التعامل مع 

، كما يھدف ھا والتركيز على اللحظة الحاضرةمساعدة المسترشد على الوعي ب إلىوالتي تھدف 
اط قوتھم وضعفھم، على تحسين الوعي بمشاعرھم، ونق األطفالمساعدة  إلىاللعب الجشطالتي 

تھم على تحمل مسؤولياتھم وتطوير مساعد إلى، ويھدف كذلك ومصادر الدعم المتوفرة لھم
، ويبدأ العالج باللعب لمة التي مروا بھاكثر فاعلية في التعامل مع الخبرات المؤأساليب أ

، لطفلمن النفسي لة على الدفء والتعاطف وتوفير األالجشطالتي في بناء عالقة عالجية قائم
، التي مر بھا ساءةعمال غير المنتھية والمتعلقة بخبرة اإلوينتھي بمساعدة الطفل على إكمال األ

ن والفنيات منھا تمرين خط الحياة، ويستخدم العالج باللعب الجشطالتي مجموعة من التماري
دراما ، وتمارين الوتمرين شجرة العائلة، وتمرين ألعاب الحيوانات، وتمارين الصلصال والرمل

  ).Blom, 2006(والتخيل 

ما يعرف بالكفاءة الذاتية  المساء معاملتھم األطفالومن الجوانب المھمة التي تتضرر لدى 
 فعال مان الشخص بقدرته على القيام باأليبأنھا إ Banduraالمدركة والتي يعرفھا باندورا 

 د الشخص بامتالكه و ھي اعتقاعلى المواقف المختلفة بحياته، أالتي تمكنه من السيطرة 
ساس الذي عبير الكفاءة الذاتية المدركة األ، وتاح في المواقف الحياتية المختلفةالقدرة على النج

 لدافع الذي يحرك ، فھي بمثابة اقيق أھدافه الحياتيةينطلق من خالله الشخص في تح
لباً ما يجدون صعوبة بالكفاءة الذاتية غا اإلحساسالذين يتدنى لديھم  األطفال، فالسلوك اإلنساني

المھام  نأنھم يشعرون أفي التعامل مع المواقف الصعبة والتي تتطلب مجھوداً كبيراً، كما 
لھم مع تلك المواقف على ، وھم كذلك يركزون في تعامممكاناتھالصعبة تتجاوز قدراتھم وإ

سھم بسھولة نفجوانب اإلخفاق والفشل أكثر من التركيز على جوانب النجاح، ويفقدون ثقتھم بأ
)Keven, 2005.(  

لعاب العالجية رشادية المستندة لألالتدخالت اإل وقد تناولت مجموعة من الدراسات فاعلية
، ومن تلك في تحسين درجة الكفاءة الذاتية المدركة لدى األطفال المساء معاملتھم الجشطالتية

لعاب استخدام األ أثرالتعرف على  إلىھدفت  والتي) Dunn, 2004(الدراسات، دراسة دون 
 المساء معاملتھم األطفالة من نالجشطالتية في تحسين التعبير االنفعالي والكفاءة الذاتية لدى عي

 طفالً  )50(سنوات، وقد تكونت عينة الدراسة الحالية من ) 10- 6(الفترة العمرية من  ضمن
نتائج الدراسة  أشارت .معاملة والدية إساءةسري والذين تعرضوا لعنف أ األطفالوطفلة من 

المساء  األطفالالذاتية لدى عينة درجة الكفاءة سھم في تحسين الحالية أن اللعب الجشطالتي أ
 .معاملتھم
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العالجية الجشطالتية  األلعابالموسيقى وستخدام ا )Rowina, 2005(كما درست روينا 
، تكونت ملتھمالمساء معا األطفالفي تحسين الكفاءة الذاتية وخفض الضغوطات النفسية لدى 

خدمات  حد مراكزمعاملة جنسية في أ ساءةطفال ممن تعرضوا إلأعينة الدراسة من سبعة 
سھم في رفع أن التدخل العالجي أشارت نتائج الدراسة الحالية أ، نيويورك مدينةالطفولة في 

 .المساء معاملتھم األطفالمستوى الكفاءة الذاتية لدى 

االتجاه الجشطالتي في  إلىاستخدام اللعب المستند  أثر) Wilna, 2005(وقد درست ولنا 
في المرحلة  المساء معاملتھم األطفالتحسين الكفاءة الذاتية والوعي الذاتي لدى عينة من 

الذين تعرضوا  األطفالوطفلة من  ، تكونت عينة الدراسة الحالية من خمسين طفالً االبتدائية
ً ، وقد تم توزيعھم عشوائمعاملة أسرية ساءةإل جموعتان تجريبيتان ، مثالث مجموعات إلىيا

ً عالجي ، وقد تلقت المجموعتان التجريبيتان تدخالً ومجموعة ضابطة  األلعاب إلىاستند  ا
م مستوى في المجموعتين التجريبية قد تحسن لديھ األطفالن أشارت نتائج الدراسة أ، الجشطالتية

 أخرىام تلك الطريقة العالجية مع مشكالت الدراسة باستخد أوصت، وقد الكفاءة الذاتية المدركة
  .رات االجتماعية وخفض مستوى القلقكالتدريب على المھا األطفالمعاملة  إساءةترتبط ب

استخدام اللعب الجشطالتي في رفع مستوى الكفاءة الذاتية ) Patrik, 2005(ودرس باترك 
راسة الحالية من مجموعة من ، تكونت عينة الدالمساء معاملتھم األطفالوالتكيف لدى عينة من 

 إلىالجشطالتية المستندة  األلعابالفتيات المعنفات في والية تكساس، وقد استخدمت الدراسة 
سھم في أن اللعب الجشطالتي أظھرت نتائج الدراسة الحالية أ، ج الجشطالتي المختلفةفنيات العال

 .ين الكفاءة الذاتية المدركة لدى أفراد عينة الدراسةتحس

التعرف  إلىھدفت  )Hendon & Bohon, 2007( بوھندراسة أجراھا ھندون و وفي
العالجية والموسيقى في تحسين مستوى الصحة النفسية والكفاءة الذاتية  األلعاباستخدام  أثرعلى 

 ةً وطفل طفالً  )60(، وقد تكونت عينة الدراسة من المساء معاملتھم األطفالالمدركة لدى عينة من 
أظھرت وقد دى المؤسسات في مدنية كاليفورنيا، حخدمات عالجية في إ ذين تلقواال األطفالمن 

سھم في تحسين مستوى الصحة النفسية والكفاءة الذاتية نتائج الدراسة أن استخدام اللعب قد أ
الدراسة الحالية  أوصت، وبناء على ذلك فقد أكبر من استخدام الموسيقىالمدركة بصورة 

المشكالت المرتبطة بسوء و المساء معاملتھم األطفالباللعب مع  ة استخدام العالجربضرو
  .المعاملة

استخدام اللعب  أثرالتعرف على  إلىبدراسة ھدفت  )Kliman, 2009( كما قام كليمان
، المساء معاملتھم األطفالالجشطالتي في تحسين الكفاءة الذاتية والصحة النفسية لدى عينة من 

كز العالج النفسي في مدينة حدى مرافي إ طفال أ )10(ة من تكونت عينة الدراسة الحالي
، استخدم البرنامج استراتيجيات كمية ونوعية لتقييم مستوى الكفاءة الذاتية والصحة بوسطن

، كما استخدم قياس المتابعة لفحص درجة ثبات قبل وبعد التدخل العالجي األطفالالنفسية لدى 
 .الكفاءة الذاتية درجة سھم في تحسينرنامج العالجي أأن البظھرت نتائج الدراسة ، أالتحسن
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الجشطالتية الفنية في  األلعاباستخدام  أثر) Mclannhan, 2009(درس مكاللنھان و
الذين تعرضوا  األطفالتحسين مستوى الكفاءة الذاتية وزيادة مھارات االتصال لدى عينة من 

معاملة  ساءةممن تعرضوا إل أطفالعة تكونت عينة الدراسة من تسوقد معاملة جنسية،  ساءةإل
 ،خل العالجي لمدة ثمانية أسابيعتمر التدحيث اس، سنوات) 10-8(جنسية ضمن الفترة العمرية 

الدراما ولعب الدور والتخيالت، أشارت نتائج  الجشطالتية القائمة على األلعاباستخدمت فيه و
المساء  األطفالة الذاتية لدى عينة سھم في تحسين مستوى الكفاءالدراسة أن التدخل العالجي أ

 .معاملتھم

استخدام العالج بطريقة اللعب الجشطالتي في  أثر) Friedrick, 2009(وقد درس فريدرك 
، تكونت عينة المساء معاملتھم األطفالتحسين الكفاءة الذاتية وتنمية السلوك التوكيدي لدى 

 جياتاتيسمية، استخدمت الدراسة استرمعاملة ج ساءةتعرضوا إل ممن الدراسة من سبعين طفالً 
ظھرت نتائج الدراسة أن التدخل أاللعب الجشطالتي،  إلى التدخل الفردي والجماعي المستندة

  .المساء معاملتھم األطفالالكفاءة الذاتية لدى  رفع درجةسھم في العالجي أ

تخدام اس أثرالتعرف على  إلىفي دراسة ھدفت ) Misurell, 2011(شار ميسوريل كما أ
برنامج عالجي قائم على اللعب الجشطالتي في تحسين الكفاءة الذاتية وخفض المشكالت 

من  طفالً ) 60(، تكونت عينة الدراسة من المساء معاملتھم األطفالالسلوكية لدى عنية من 
حد مراكز الصحة خدمات عالجية في أ تلقوا، والذين سريالذين تعرضوا إلھمال أ األطفال

نامج ن البرأ والمباشر المباشر ياسينوعلى القشارت نتائج الدراسة نيويورك، أدينة النفسية في م
 .في تحسين الكفاءة الذاتية لدى أفراد عينة الدراسةسھم العالجي أ

استخدام اللعب  أثر )Hershkowitz & Katz, 2012( وكاتز ھرشكوتز وقد درس
الجنسية وتحسين الكفاءة الذاتية  ساءةاإل المترتبة على ثارالجشطالتي والرسم الحر في تخفيف اآل

، وقد سنة )14- 4( من ضمن الفئة العمرية المساء معاملتھم األطفاللدى عينة من المدركة 
ً  وطفلة طفالً ) 125(تكونت عينة الدراسة من  ، المجموعة األولى مجموعتين إلى وزعوا عشوائيا

 الجشطالتيرشادي باستخدام اللعب إوالتي تلقى أفرادھا تدخل  )69(فرادھا تجريبية وعدد أ
، برنامج يتتلق ألم  اً فرد )56(فرادھا وعة الثانية وھي ضابطة وبلغ عدد أوالرسم الحر، والمجم

  .عل في رفع مستوى الكفاءة الذاتيةسھم بشكل فاأن التدخل العالجي أظھرت نتائج الدراسة أ

درجة الكفاءة  إلى تدني تشارأن تلك الدراسات الدراسات السابقة أ ستعراضايتضح من 
فاعلية التدخالت نتائج تلك الدراسات  أظھرتالمساء معاملتھم، كما  األطفالالذاتية المدركة لدى 

 األطفالاللعب الجشطالتي في تحسين درجة الكفاءة الذاتية المدركة لدى  إلىرشادية المستندة اإل
توى الضغوط النفسية التي يعاني وخفض مس لديھم، وتحسين مھارات االتصال ،المساء معاملتھم

 فاعلة في حل وتطوير أساليب  ،تنمية مھارات توكيد الذات إلىضافة اد تلك الفئة، باإلمنھا أفر
      .لدى أفراد تلك الفئةالمشكالت 
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  مشكلة الدراسة
 :ي تھدد نمو الطفل في جميع جوانبهخطر العوامل التمن أ األطفالمعاملة  إساءةتعتبر 
المساء معاملتھم ال يستطيعون التعامل  األطفال، فوالجسمية ، والنفسية، والمعرفية،االنفعالية

نخفض أدائھم األكاديمي صدقائھم، وية المختلفة، كما تضطرب عالقتھم بأبفعالية مع مواقف الحيا
 اإلحساسمعاناتھم من  األطفالالمترتبة على سوء معاملة  ثارھم اآلأ ولعل من، بشكل واضح

ول قدراتھم ومدى ثقتھم الذاتية شخاص حإحكام األ إلىوالتي تشير ، فاءة الذاتية المدركةبتدني الك
دوات التدخل الخاصة بالتعامل أحد أھم أكما ويعتبر اللعب  نجاز المھام المختلفة،بإمكانية أداء وإ

، فمن خالل اللعب يستطيع الطفل التعبير عن مشاعره بحرية، المساء معاملتھم األطفالمع 
لثقة وتأسيس عالقة قائمة على ا ،تعزيز كشف الذاتفي يسھم اللعب ويتطور وعيه بذاته، كما و

الدراسات العربية والفلسطينية  لقلة نظراً و .معاملتھمالمساء  والتقبل والتعاطف مع األطفال
ص، كل عام واللعب الجشطالتي بشكل خابشعلى اللعب  قائمة إرشاديةبرامج الھادفة الى بناء 

فقد ارتأى ، معاملتھمالمساء  األطفالالكفاءة الذاتية المدركة لدى لتحسين درجة  تسعىي والت
واختبار مدى فاعليته في  قائم على اللعب الجشطالتي إرشاديالباحث القيام بتطوير برنامج 

، وبشكل محدد فإن المساء معاملتھم األطفالمن  الكفاءة الذاتية المدركة لدى عينة درجة تحسين
  :ن السؤالين التاليينجابة عاسة الحالية حاولت اإلالدر

في ) α  =5 0.0(ة اإلحصائية لل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالھ .1
 والجنس؟ طريقة المعالجة ، الدراسة لمتغيراتالكفاءة الذاتية المدركة تعزى  درجة

في درجة الكفاءة  )α  =5 0.0( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ھل .2
لدى أفراد المجموعة التجريبية ختبار المتابعة، ركة ما بين االختبار المباشر واالذاتية المد
  البرنامج اإلرشادي؟ الذين تلقوا

  ھمية الدراسةأ
  :اآلتيھميتھا من تكتسب الدراسة الحالية أ

 معاملة إساءةتركيزھا على موضوع مھم من موضوعات االرشاد والعالج النفسي وھو  .1
  .األطفالھمية على الصحة النفسية لدى بالغ األ أثرمن  ساءة، لما لإلاألطفال

المساء  األطفالوھي فئة تركيزھا على فئة مھمة من فئات االرشاد والعالج النفسي  .2
ذا ما ثبتت فاعلية ين الكفاءة الذاتية المدركة لدى أفراد تلك الفئة إ، وذلك لتحسمعاملتھم
 .دياإلرشا البرنامج

لمساعدة ستسھم الدراسة الحالية في توفير برنامج تدريبي قائم على اللعب الجشطالتي  .3
 أخرىوفئات  ،المساء معاملتھم األطفالالعاملين في مجال الخدمات النفسية للتدخل مع فئة 

 .مشابھة لفئة الدراسة الحالية
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  مصطلحات الدراسة
القيام بفعل، والذي  االمتناع عن وھي كل فعل أ :)Child abuse( معاملة الطفل إساءة
واالجتماعية وعمليات  ،والنفسية ،والعقلية ،يعرض سالمة الطفل وصحته الجسمية من شأنه أن
ً بالدرجة التي يحصل عليھا الطفل على  ).Palusci, 2011( للخطرالنمو لديه  وتعرف إجرائيا

  .مقياس إساءة المعاملة المستخدم في الدراسة الحالية

  ارة عن اتجاه عالجي يعطي من ھو عب: )Gestalt Play( جشطالتياللعب ال
ن مشاعره بطريقة لفظية أو غير لفظية، ع والتعبيرالمعالج الفرصة للمسترشد للحديث  خالله

  جلسة العالج باللعب، كما يقوم ھذا إلىن الطفل سيحضر مشكلته العالجية وھو يفترض أ
 اآلخرينلتواصل مع الذات ووتحسين مھارات ا ،بھاعلى تطوير الوعي لدى المسترشد االتجاه  
)Blom, 2006 .(وتعرف الدراسة الحالية اللعب الجشطالتي  ً خطة عمل تتضمن : بانه إجرائيا

وھي موزعة على  والتي تنفذ من خالل انشطة وطرائق محددة، ،تم اختيارھامجموعة مھارات 
  .قةدقي) 90-60(مدة كل جلسة من ،اربعة عشرة جلسة إرشادية

حكام الفرد أ إلىھو يشير و: )Perceived Self Efficiency( الكفاءة الذاتية المدركة
اح في تجاوز ومدى قدرته على النج ،داء المھام المختلفةومدى قدرته على أ مكاناتهإالذاتية حول 

يمتلكه و الداء الحقيقي الذي توقعات األداء أكثر من القدرة أ إلى، فھو يشير المواقف التي تواجھه
ً بالدرجة التي يحصل عليھا الطفل على مقياس  .)Bandura, 1995(الفرد  وتعرف إجرائيا

  .الكفاءة الذاتية المدركة المستخدم في الدراسة الحالية

  محددات الدراسة
  اسة الحالية بالمحددات اآلتيةتتحدد الدر

 ن الفترة العمرية منضم المساء معاملتھم األطفالعينة الدراسة والتي تم اختيارھا فقط من  .1
في يتقلون خدمات ارشادية في مركز مديد لإلرشاد والصحة النفسية  والذين ،سنة) 12- 10(

 .مدينة نابلس

 المدركة، ومقياس إساءة المعاملة، دوات الدراسة الحالية والمتمثلة بمقياس الكفاءة الذاتيةأ .2
 .وبرنامج اللعب الجشطالتي

يت الدراسة الحالية في الفترة الزمنية ما بين جرفترة الزمنية للدراسة، حيث أال .3
 ).25/08/2013(حتى ) 10/6/2013(

 تصميم الدراسة
، حيث استخدم الباحث تصميم ة الحالية ضمن الدراسات التجريبيةتصنف الدراس

  :اآلتيةوذلك كما توضحه الرموز  المجموعتين،
 R E O1        X      O2            O3 
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  R E O1        -       O2  

R: اختيار وتوزيع عشوائي      E: مجموعة تجريبية       C: مجموعة ضابطة     (O1) 
  قياس قبلي

(O2) قياس بعدي    (O3) قياس متابعة      X: عدم وجود معالجة : ــــ  معالجة تجريبية 

  متغيرات الدراسة

  المستقلة المتغيرات
  .)تجريبية وضابطة(ولھا مستويان : المعالجة .1

 .)ذكر وأنثى( وله مستويان: الجنس .2

  .درجة الكفاءة الذاتية المدركة :المتغير التابع

  المعالجات االحصائية
 :حصائية التاليةت اإلاالحالية تم استخدام االختبارالدراسة  لإلجابة عن أسئلة

 أسئلةاألول من سؤال الجابة عن لإل ANCOVA)(ختبار تحليل التباين المصاحب ا .1
في  )α=0.05(حصائية عند مستوى الداللة إذات داللة  ھل ھناك فروق :وھو الدراسة
 لمتغيرات الدراسة تعزى معاملتھمالمساء  األطفالالكفاءة الذاتية المدركة لدى  درجة

 ؟)المعالجة والجنس(

جابة عن السؤال الثاني لإل) Paired Samples T-test(للعينات المرتبطة ) ت(ختبار ا .2
حصائية عند مستوى الداللة إذات داللة  ھل ھناك فروق :والدراسة وھ أسئلةمن 

)α=0.05(  د فراوالمتابعة أل المباشراءة الذاتية المدركة بين القياسين الكفدرجة في
 .فرادھا البرنامج اإلرشاديالمجموعة التجريبية التي تلقى أ

 جراءات الدراسةإ

  الدراسة أفراد
رشادية إالمساء معاملتھم والذين يتلقون خدمات  لاألطفابعد تحديد مجتمع الدراسة الحالية، 

المعاملة على  إساءةفي مركز مديد لإلرشاد والصحة النفسية في مدينة نابلس، تم تطبيق مقياس 
الذين يتلقون خدمات إرشادية في المركز سنة، و) 12- 10( ضمن الفئة العمرية من األطفالجميع 
وطفلة على أعلى العالمات على مقياس  فالً ط) 40(وطفلة، وقد حصل  طفالً ) 60( وعددھم
الدرجات على مقياس  أعلىتم اختيار عينة عشوائية من الحاصلين على  حيثالمعاملة،  إساءة
ً  وطفلة، طفالً ) 20( فرادھاأالمعاملة، بلغ عدد  إساءة مجموعتين، مجموعة  إلىوزعوا عشوائيا

ً تلقوا برنامج، حيث )ذكورمن ال 4وناث من اإل 6( أطفال) 10( فرادھاأتجريبية، بلغ عدد   ا
ً تدريبي ً قائم ا  ھذهفراد وقد تم االلتقاء بأعلى اللعب الجشطالتي لتحسين الكفاءة الذاتية المدركة،  ا
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رشاد الجمعي، ولمدة ھزة ألغراض التدريب واإلداخل قاعة كبيرة ومجالمركز المجموعة في 
) 6090 -(من  قد تراوحت مدة كل جلسةكل أسبوع، و إرشاديتين تينر، وبواقع جلسوثالثة شھ

لم ، )ذكورمن ال 5ناث ومن اإل 5( أطفال) 10(بلغ عدد أفرادھا كذلك  دقيقة، ومجموعة ضابطة
فراد المجموعتين التجريبية والضابطة على أداء أرشادي، وقد تم قياس اإل فرادھا البرنامجأ يتلق

أخذ قياس المتابعة رشادي مباشرة، كما تم اتية المدركة قبل وبعد التدخل اإلمقياس الكفاءة الذ
سابيع من انتھاء أباستخدام مقياس الكفاءة الذاتية المدركة للمجموعة التجريبية فقط بعد ثالثة 

 وانتھى بتاريخ) 10/06/2013(نامج بتاريخ البر البرنامج اإلرشادي، وقد بدأ تطبيق
ة عن طريق العشوائية في االختيار تحقيق التكافؤ في الدراسة الحالي وقد تم .)25/08/2013(

رشادية في نفس إخدمات ا أن أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة تلقو إلىوالتوزيع، إضافة 
  .المركز

  دوات الدراسةأ

  )1(ملحق رقم  - مقياس الكفاءة الذاتية المدركة . أوالً 
 & Abu gazal( أبو غزال وعالونة هالمقياس الذي قام بتطويرالباحث باستخدام  قام

Alawni,2010 ( الدرجة  أعطيتوقد  بدرجة كبيرة جداً  خماسي،تدريجي  ذووالمقياس)5(، 
عطيت أوبدرجة قليلة ) 3( الدرجة أعطيتمتوسطة ، وبدرجة )4(عطيت الدرجة أكبيرة وبدرجة 
فقرة صممت ) 40( من، وتكون المقياس )1( عطيت الدرجةداً وأوبدرجة قليلة ج ،)2(الدرجة 
 .سنة) 12-10(العمرية من الفئة ضمن  طفاللألالكفاءة الذاتية المدركة  لقياس

  صدق المقياس
 :وفقاً لما يليمؤشرات صدق مقياس الكفاءة الذاتية  بحسابالباحث  قام

علم في  عرض المقياس على عشرة محكمين من ذوي االختصاص تم: صدق المحكمين .1
تعرف وذلك لل في ھذا المجال، توراهلنفسي، وممن يحملون درجة الدكارشاد النفس واإل

وقد حققت جميع فقرات المقياس على مدى مالئمة فقرات المقياس للسمة المنوي قياسھا، 
بقاء على جميع فقرات ، وبذلك فقد تم اإل)0.80( نسبة اتفاق بين المحكمين مقدارھا

ً مع المقياس،    .إعادة صياغة بعض الفقرات لغويا

 األطفالمن  طفالً  )30( وزيع المقياس على عينة مكونة منالباحث بت قام :صدق البناء .2
ارتباط  حساب معامل تمحيث  ،"عينة الصدق"عينة الدراسة  خارجمن  المساء معاملتھم

يوضح معامل ) 1(والجدول رقم بالعالمة الكلية للمقياس، كل فقرة من فقرات المقياس 
 .الكلية بدرجتھاركة المدارتباط كل فقرة من فقرات مقياس الكفاءة الذاتية 
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معامل إربتاط سبيرمان لحساب ارتباط فقرات مقياس الكفاءة الذاتية المدركة : )1(جدول 
  .الكلية بدرجتھا

  الفقرة
إرتباطھا 
بعالمتھا 
  الكلية

  الفقرة
إرتباطھا 
بعالمتھا 
  الكلية

  الفقرة
إرتباطھا 
بعالمتھا 
  الكلية

  الفقرة
ارتباطھا 
بعالمتھا 
  الكلية

1 0.25* 11  0.63** 21  0.74** 31  0.60** 
2  0.53** 12  0.48** 22  0.70** 32  0.64** 
3  0.35** 13  0.67** 23  0.59** 33  0.53** 
4  0.48** 14  0.55** 24  0.65** 34  0.51** 
5  0.53** 15  0.66** 25  0.61** 35  0.50** 
6  0.45** 16  0.67** 26  0.62** 36  0.55** 
7  0.42** 17  0.48** 27  0.74** 37  0.68** 
8  0.43** 18  0.44** 28  0.70** 38  0.54** 
9  0.56** 19  0.42** 29  0.41** 39  0.42** 
10 0.44** 20  0.39** 30  0.62** 40  0.26** 

   )α  =0.05(حصائياً عند مستوى الداللة إدال  **
  )α  =.010(حصائياً عند مستوى الداللة إدالة  *

دالة  االكلية كانت جميعھ بدرجتھاارتباط الفقرات  تن قيم معامالأيتبين من الجدول السابق 
حيث تراوحت قيم معامل إرتباط  ،)α=0.01(و) α=0.05(مستويي الداللة  حصائيا عندإ

فقرات المقياس تتمتع بمستوى   وبذلك فإن جميع ،)0.25–0.74( بعالمتھا الكلية بينالفقرات 
   .جيد من الصدق، وھي مناسبة للسمة المنوي قياسھا

  )2(ملحق رقم  - المعاملة إساءةمقياس  :ثانيا
 ،)Abatha, 2005(أباظة  هالمعاملة والذي قام ببنائ إساءةمقياس قام الباحث باستخدام 

ً وتعطي الدرجةأ، و)3(كثير وتعطي الدرجة  :رباعيتدريجي  وذوالمقياس  ، ونادراً )2( حيانا
ً وتعإ، و)1( وتعطى الدرجة مثلت بذلك  فقرة) 66(من ويتكون المقياس  ،)0( ى الدرجةططالقا

النفسية وتمثله  ساءة، وبعد اإل)20-1( من الفقرات هالجسمية وتمثل ساءةبعد اإل: بعاد وھيأثالثة 
 ).66- 45( من وبعد اإلھمال وتمثلة الفقرات ،)44-23( من الفقرات

  صدق المقياس
 :وفقاً لما يلي إساءة المعاملةقام الباحث بحساب مؤشرات صدق مقياس 
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ن ذوي االختصاص في علم تم عرض المقياس على عشرة محكمين م: صدق المحكمين .1
وذلك للتعرف على  ال،في ھذا المج لنفسي وممن يحملون درجة الدكتوراهرشاد االنفس واإل

مدى مالئمة فقرات المقياس للسمة المنوي قياسھا، وقد حققت جميع فقرات المقياس نسبة 
مع المقياس بقاء على جميع فقرات ، وبذلك فقد تم اإل)0.80( اتفاق بين المحكمين مقدارھا
  .إعادة الصياغة لبعض الفقرات

 األطفالمن  طفالً ) 30(مكونة من قام الباحث بتوزيع المقياس على عينة  :صدق البناء .2
تم حساب معامل ارتباط كل  وقد ،"عينة الصدق"من خارج عينة الدراسة  المساء معاملتھم
) 2(، والجدول رقم وبالعالمة الكلية للمقياس المقياس بالبعد الذي تنتمي إليه فقرة من فقرات

ليه إبعد الذي تنتمي بالإساءة المعاملة يوضح معامل ارتباط كل فقرة من فقرات مقياس 
 .الكلية للمقياس وبالدرجة

الذي  المعاملة بالبعد إساءةارتباط فقرات مقياس  اط سبيرمان لحساببرتمعامل ا: )2(جدول 
  .الكلية للمقياس وبالدرجةإليه تنتمي 

  الفقرة

ارتباطھا 
بالبعد 
الذي 

  تنتمي اليه

ارتباطھا 
بالعالمة 
الكلية 
  للمقياس

  الفقرة

ارتباطھا 
عد بالب

الذي 
  تنتمي اليه

ارتباطھا 
بالعالمة 
الكلية 
  للمقياس

  الفقرة
ارتباطھا 

بالبعد الذي 
  تنتمي اليه

ارتباطھا 
بالعالمة 
الكلية 
  للمقياس

1  0.80** 0.73**23  0.77**0.41**45  0.76**  0.44** 
2  0.67** 0.71**24  0.68** 0.48**46  0.83**  0.30**  
3  0.73** 0.42**25  0.75** 0.63**47  0.65**  0.56**  
4  0.78** 0.50**26  0.81** 0.65**48  0.72**  0.28**  
5  0.65** 0.55**27  0.76** 0.54**49  0.87**  0.36**  
6  0.76** 0.30**28  0.85** 0.56**50  0.82**  0.40**  
7  0.86** 0.64**29  0.88** 0.42**51  0.54**  0.47**  
8  0.71** 0.68**30  0.73** 0.58**52  0.59**  0.54**  
9  0.57** 0.50**31  0.65** 0.60**53  0.87**. 0.47**  
10  0.87** 0.58**32  0.77** 0.53**54  0.64**  0.36**  
11  0.83** 0.47**33  0.76** 0.36**55  0.48**  0.41**  
12  0.63** 0.26**34  0.65** 0.52**56  0.83**  0.32**  
13  0.84** 0.49**35  0.87** 0.41**57  0.61**  0.41**  
14  0.62** 0.51**36  0.70** 0.40**58  0.59**  0.32**  
15  0.75** 0.50**37  0.78** 0.52**59  0.84**  0.47**  
16  0.83** 0.46**38  0.86** 0.27* 60  0.47**  0.48**  
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  )2(تابع جدول رقم ... 

  الفقرة

ارتباطھا 
بالبعد 
الذي 

  تنتمي اليه

ارتباطھا 
مة بالعال

الكلية 
  للمقياس

  الفقرة

ارتباطھا 
بالبعد 
الذي 

  تنتمي اليه

ارتباطھا 
بالعالمة 
الكلية 
  للمقياس

  الفقرة
ارتباطھا 

بالبعد الذي 
  تنتمي اليه

ارتباطھا 
بالعالمة 
الكلية 
  للمقياس

17  0.72** 0.42**39  0.75** 0.39**61  0.50**  0.40**  
18  0.53** 0.32* 40  0.67** 0.50**62  0.73**  0.26*  
19  0.54** 0.46**41  0.86** 0.39**63  0.71**  0.28*  
20  0.66** 0.29**42  0.56** 0.52**64  0.63**  0.34**  
21  0.43** 0.30**43  0.66** 0.63**65  0.77**  0.29*  
22  0.50** 0.44**44  0.76** 0.56**66  0.74**  0.49**  

 .)α  =0.05(دال احصائياً عند مستوى الداللة  **
  .)α  =.010(دالة احصائياً عند مستوى الداللة  *

ومعامل بالبعد الذي تنتمي إليه ن قيم معامل ارتباط الفقرات أيتبين من الجدول السابق 
ً عندالكلية كانت جميعھا دالة إ بدرجتھاتباط الفقرات ار ) α=0.05(الداللة  مستوى حصائيا

فقرات المقياس تتمتع بمستوى جيد من الصدق،   ، وبذلك فإن جميع)α=0.01(ومستوى الداللة 
  . وھي مناسبة للسمة المنوي قياسھا

  األدواتثبات 

  مقياس الكفاءة الذاتية المدركة  .1
للتحقق من ثبات مقياس الكفاءة الذاتية المدركة، قام الباحث باستخراج معامل االتساق 

داخلي، وقل بلغ معامل ثبات الداخلي للمقياس باستخدام معادلة كرونباخ الفا لالتساق ال
  .سة الحاليةاغراض الدر، وھو معامل ثبات مرتفع ويفى بأ)0.82(المقياس

  المعاملة إساءةمقياس   .2
المعاملة، قام الباحث باستخراج معامل االتساق الداخلي  إساءةللتحقق من ثبات مقياس 

يوضح معامل ثبات ) 3(رقم لفا لالتساق الداخلي، والجدول اللمقياس باستخدام معادلة كرونباخ 
 .المعاملة  إساءةبعاد مقياس الدرجة الكلية وأ
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لفا لالتساق ابعاد مقياس إساءة المعاملة باستخدام معامل أالكلية و الدرجةثبات : )3( جدول
  الداخلي

  قيمة الثبات باستخدام معادلة كرونباخ آلفا  البعد
  0.87  إساءة المعاملة الجسمية

  0.80  نفسيةإساءة المعاملة ال
  0.82  اإلھمال

  0.87  الدرجة الكلية

  برنامج اللعب الجشطالتي .ثالثاً 
   إلىمستنداً في ذلك برنامج خاص باللعب الجشطالتي ببناء وتطوير الباحث  قام

  في ھذا المجال ةاألدب النظري والتطبيقي لنظرية الجشطالت، وبرامج التدخل اإلرشادي
(Blom, 2006; Kaduson, 2006; Webb, 2007)، عشرة  وقد تكون البرنامج من أربع

جلسة إرشادية من غير جلسات القياس القبلي والقياس المباشر وقياس المتابعة، مدة كل جلسة من 
ً إرشادياً  سبوعياً،لقائين أدقيقة، وبواقع ) 90- 60( ً وتمرينا وقد تضمنت كل جلسة إرشاديةً ھدفا

دي، وھو تحسين درجة الكفاءة الذاتية المدركة لدى عينة ينسجم مع الھدف العام للبرنامج اإلرشا
  : المساء معاملتھم، وفيما يلي وصف مختصر لجلسات البرنامج األطفال

تعتبر الجلسة األولى جلسة بنائية تھدف إلى التعارف وبناء الثقة بين  :الجلسة األولى
لعاب اتصال أ ىفي الجلسة األول رشادية والمرشد، وقد استخدمتأعضاء المجموعة اإل

  . الغرض ھذاجشطالتية، كتقليد الحركات وتمرين االسماء لتحقيق 

التعرف على األعمال غير المنتھية لدى  إلى الثانيةھدفت الجلسة  :الجلسة الثانية
  .رشادية، وقد استخدم تمرين المجلة لتحقيق ھذا الغرضالمجموعة اإل

 ةدرجة الكفاءة االجتماعية المرتبط تحسين إلىھدفت الجلسة الثالثة  :الجلسة الثالثة
  .ع الجشطالتية لتحقيق ھذا الغرض، وقد استخدمت لعبة القنااآلخرينبالتفاعل والتواصل مع 

رفع درجة الكفاءة الشخصية المدركة من خالل  إلىھدفت الجلسة الرابعة  :الجلسة الرابعة
الجلسة ھذه استخدمت في  ، وقدمل في التعرف على مصادر الدعم المتوفرة لھاطفمساعدة األ

  .ألعاب صلصال جشطالتية

كة والمرتبطة ررفع درجة الكفاءة الذاتية المد إلىھدفت الجلسة الخامسة  :الجلسة الخامسة
الجلسة لعبة ھذه المساء معاملتھم، وقد استخدمت في  األطفالبتطوير أسلوب حل المشكالت لدى 

  .خط الحياة لتحقيق ھذا الغرض
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 األطفالتحسين مفھوم الذات المدركة لدى  إلىھدفت الجلسة السادسة  :الجلسة السادسة
ل، اطفتحسين الوعي الذاتي باالنجازات ومصادر الدعم المتوفرة لألخالل المساء معاملتھم من 

  .ستخدم تمرين رسم العائلة لتحقيق ھذا الغرضاوقد 

ذاتية المدركة لدى تحسين درجة الكفاءة ال إلىالسابعة ھدفت الجلسة  :الجلسة السابعة
لعبة ھا المساء معاملتھم من خالل زيادة مھارات توكيد الذات لديھم، وقد استخدمت في األطفال

  .لتحقيق ھذا الغرض "لدي سر"

 طفالرفع درجة الكفاءة الذاتية المدركة لأل إلى الثامنةھدفت الجلسة  :الجلسة الثامنة
  .ألعاب تخيل جشطالتيةھا م، وقد استخدمت فيالمساء معاملتھم من خالل تعزيز كشف الذات لديھ

 طفالتحسين درجة الكفاءة الذاتية المدركة لأل إلىھدفت الجلسة التاسعة  :الجلسة التاسعة
ھا وقد استخدمت في سرة،أفراد األوالتواصل مع  األسريةالمساء معاملتھم فيما يتعلق بالعالقات 

  .ألعاب تمثيل جشطالتية

تحسين درجة الكفاءة الذاتية المدركة فيما  إلىلجلسة العاشرة ھدفت ا :الجلسة العاشرة
  .يتعلق بالعالقات المدرسية، وقد استخدمت في الجلسة دمى مختلفة لتحقيق ھذا الغرض

تحسين درجة الكفاءة الذاتية من  إلىھدفت الجلسة الحادية عشرة  :الجلسة الحادية عشرة
ساءة واستبدالھا بمشاعر لبية المرتبطة بخبرة اإلمشاعر السعلى تغيير ال األطفالخالل مساعدة 

  .لتحقيق ھذا الغرضدرامية الجلسة ألعاب ھذه يجابية، وقد استخدمت في إكثر أ

 طفاللألرفع درجة الكفاءة الذاتية المدركة  إلىالجلسة ھذه ھدفت  :الجلسة الثانية عشرة
، وقد لسيطرة على بيئتھمومساعدتھم على استعادة ا ذواتھمليھم من خالل تعزيز إالمساء 

  .استخدمت ألعاب رمل جشطالتية لتحقيق ھذا الغرض

 طفالرفع درجة الكفاءة الذاتية المدركة لأل لىھدفت ھذه الجلسة إ :الجلسة الثالثة عشرة
وقد استخدم  المقلقة،و ة للمواقف المستقبلية الضاغطةيما يتعلق باإلدارة الفاعلالمساء معاملتھم ف

  .الحر وفقاً للطريقة الجشطالتية لتحقيق ھذا الغرضالرسم الجلسة ھذه في 

، الرابعة عشرة جلسة ختامية للبرنامج اإلرشاديالجلسة  عتبرتا :الجلسة الرابعة عشرة
رشادية، تھية لدى أعضاء المجموعة اإلكمال بعض األعمال غير المنإالجلسة  ھذه تم فيحيث 

كما رشادي لتوقعاتھم، نامج اإلومدى تلبية البرمن خالل الحديث عن خبراتھم خالل البرنامج، 
ربعة دية بتلخيص ما دار في الجلسات اإلرشادية األرشاأعضاء المجموعة اإلقام المرشد و

  .ةعشر

  صدق البرنامج
الباحث بعرض برنامج اللعب الجشطالتي على مجموعة من المحكمين من ذوي  قام

للتعرف على مدى مالئمة  ،د النفسيرشاممن يحملون درجة الدكتوراه في اإل االختصاص
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 ،تحقيقه المنوي في كل جلسة للغرض العالجي والتمارين المستخدمة ،ھدافهأالبرنامج وجلساته و
، وقد تم أخذ جميع المالحظات المساء معاملتھم ألطفاللالمدركة الكفاءة الذاتية  درجةوھو رفع 

لتعديالت الالزمة في ضوء مالحظات ، حيث تم إجراء اھتمامباالمتعلقة بالبرنامج وفنياته 
 .المحكمين

 نتائج الدراسة
ھل توجد فروق ذات داللة : سؤال األول من أسئلة الدراسة وھوالنتائج المتعلقة بال: أوالً 

في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة تعزى ) α=0.05(ة اإلحصائية لإحصائية عند مستوى الدال
  :اآلتي لإلجابة عن ھذا السؤال تمو الجنس؟و ، طريقة المعالجةالدراسةلمتغيرات 

مقياس الكفاءة الذاتية ختبار القبلي لعلى اال طريقة المعالجةاإلحصائية لمتغير الداللة  حساب .1
التأكد من تجانس  للعينات المستقلة، وذلك بھدف) ت(ختبار استخدام المدركة با
  :)4(، كما ھو موضح في الجدول رقم المجموعات

الكفاءة الذاتية المدركة على الكلية لمقياس  للدرجةللعينات المستقلة ) ت(إختبار ج نتائ: )4(جدول 
  .ختبار القبلياال

الداللة 
اإلحصائية

درجات 
 الحرية

ت 
 المحسوبة

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 المجموعة العدد الحسابي

 التجريبية 10 2.70 0.32 0.08- 18 0.93
 الضابطة 10 2.71 0.18

 الداللة داللة إحصائية عند مستوى وق ذاتوجود فرعدم من الجدول السابق  يتبين
)α=0.05 (بين متوسطات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في الكفاءة الذاتية المدركة ،

في مقابل المتوسط الحسابي للمجموعة  )2.70( حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية
  .)2.71( الضابطة والذي بلغ

الكفاءة  الكلية لمقياس للدرجةحتساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية تم ا .2
، كما تم احتساب )5(، كما ھو موضح في جدول رقم المباشرختبار الذاتية المدركة على اال

، كما ھو المباشرللعالمة الكلية على االختبار  )ANCOVA(تحليل التباين المصاحب 
 ).6( رقمل جدوالموضح في 
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طريقة الكلية لكل من متغيرات  للدرجةالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية : )5(جدول 
  .لمقياس الكفاءة الذاتية المدركة المباشرى االختبار علالجنس و المعالجة

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجموعة  البعد

العالمة الكلية 
للكفاءة الذاتية 

  المدركة

  تجريبية
  0.26 4.27  ذكور
  0.22  4.17  إناث

  0.22  4.22  المجموع

  ضابطة
  0.38  3.13  ذكور
  0.30  2.62  إناث

  0.42  2.87  المجموع

الكلية  للدرجةق ظاھرية بين المتوسطات الحسابية يتبين من الجدول السابق وجود فرو
 لتلكللتحقق من الداللة اإلحصائية ، والمباشرلمقياس الكفاءة الذاتية المدركة على االختبار 

الكفاءة على العالمة الكلية لمقياس ) ANCOVA( الفروق تم إجراء تحليل التباين المصاحب
  ).6(، كما ھو موضح في الجدول رقم الذاتية المدركة

 الكلية لمقياس الكفاءة الذاتية للدرجةANCOVA) (تحليل التباين المصاحب : )6(جدول 
  .تغيرات الدراسةمتبعاً ل المدركة

مجمموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

) ف(قيمة 
 المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

 0.119 2.727 0.233 1 0.233 االختبار القبلي
 0.000* 89.757 7.678 1 7.678 المجموعة
 0.064 4.823 0.413 1 0.413 الجنس

 0.679  1780. 0.015 1 0.015  الجنس ×المجموعة 
   0.086 16 1.283  الخطأ

  20 9.622  المجموع

يتبين من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية على متغير المجموعة ولصالح 
، مقارنة بالمجموعة الضابطة ذات المتوسط )4.22(أفراد المجموعة التجريبية، ذات المتوسط 

ً لمغيرات االإحصائ، كما لم تظھر فروق ذات داللة )2.87( ختبار القبلي، والجنس، ية تبعا
  .والتفاعل بين الجنس والمجموعة

ھل توجد فروق ذات : الدراسة وھو أسئلةمن  النتائج التي تتعلق بالسؤال الثاني: انياً ث
ختبار ما بين اال درجة الكفاءة الذاتية المدركةفي  )α=0.05( عند مستوى الداللة داللة إحصائية

  الذين تلقوا البرنامج اإلرشادي؟ لدى أفراد المجموعة التجريبية ر المتابعةختبااو المباشر
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تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للعالمة  ،لإلجابة عن ھذا السؤال
على مقياس  للعينات المرتبطة) ت(اختبار وتطبيق  ،المباشر والمتابعة ختبارينالكلية على اال

 ).7(، كما ھو موضح في الجدول رقم دركةالكفاءة الذاتية الم

 واختبار المتابعة المباشرلإلختبار المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية  : )7(جدول 
  .الكفاءة الذاتية المدركةالكلية لمقياس  الدرجةعلى  للعينات المرتبطة) ت(ختبار او

الوسط  االختبار البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

) ت(
حسوبةالم

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

الكفاءة الذاتية 
 المدركة

 0.21 4.21 متابعة  0.06 9 2.34- 0.22 4.20 مباشر

 )0.05( الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدميتبين من الجدول السابق 
حيث بلغ ر وقياس المتابعة، المباش، القياس ن القياسينما بي في درجة الكفاءة الذاتية المدركة

 والذي بلغ لقياس المتابعةفي مقابل المتوسط الحسابي ) 4.20( المباشرالمتوسط الحسابي للقياس 
)4.21.(  

  مناقشة النتائج والتوصيات
ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج إرشادي قائم على اللعب الجشطالتي في 

وقد توصلت . المساء معاملتھم األطفالمدركة لدى عينة من الالذاتية  تحسين درجة الكفاءة
  :سة الحالية إلى النتائج اآلتيةالدرا

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية  :وھو مناقشة النتائج التي تتعلق بالسؤال األول :أوالً 
قة في درجة الكفاءة الذاتية المدركة تعزى لمتغيرات الدراسة طري) α=0.05( عند مستوى الداللة
أظھرت النتائج التي تم التوصل إليھا فيما يتعلق بھذا السؤال وجود فروق ذات  المعالجة والجنس؟

في درجة الكفاءة الذاتية المدركة تعزى لمتغير ) α=0.05(الداللة   داللة إحصائية عند مستوى
  . طريقة المعالجة ولصالح أفراد المجموعة التجريبية

ً في درجة مما سبق ذكره يتبين أن أفراد ا   لمجموعة التجريبية قد أظھروا تحسنا
الكفاءة الذاتية المدركة، ويعزو الباحث ھذا التحسن إلى الخبرة الجمعية والمتمثلة في برنامج 

ك في رِ كما أن وجود المشتَ . اللعب الجشطالتي، وما تم استخدامه من تمارين وفنيات عالجية
تفاعل مع اآلخرين ومشاركة في المشاعر  مجموعة إرشادية بكل ما يعنيه ھذا الوجود من

والخبرات سيؤدي إلى إيجاد نوع من الوعي الذاتي وقدرة أكبر على التفاعل اإليجابي مع 
د فالبيئة الجمعية تتيح للفر. اآلخرين، وبالتالي رفع مستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدى المشتركين

ً على اآلكس بدوره خرين، والذي ينعالفرصة للتفاعل والتواصل مع اآل لية والطريقة التي إيجابا
يستطيع تنظيم شخص مؤھل ومدرب يدرك بھا الفرد ذاته، كما أن وجود المرشد النفسي، وھو 

يسھم بشكل كبير في تعزيز وتطوير الكفاءة الذاتية المدركة لدى  ،عملية التفاعل داخل المجموعة
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عم، والتشجيع، واالستماع الفعال، وتطوير أعضاء المجموعة اإلرشادية، من خالل التقبل، والد
المساء معاملتھم وغيرھم من الجماعات  فاألطفال. أسلوب حل المشكالت لدى المشتركين

 ً ً لساعات طويلة يوميا ال أن التواجد في مجموعة عالجية يحمل معنى إ ،اإلرشادية يتواجدون معا
جموعة اإلرشادية أكثر اھتماماً ، فھو من الناحية النفسية يدفع باتجاه جعل أعضاء المآخر

خر فإن التمارين والفنيات الجلسات ھذا من جانب، ومن جانب آ بالبرنامج وبما يتم مناقشته أثناء
والواجبات البيتية التي تم استخدامھا وھي في معظمھا تتعلق بمشكالت ومواقف يواجھھا 

في درجة الكفاءة الذاتية التحسن المشتركين في حياتھم اليومية أسھمت بالجزء األكبر من 
نتائج دراسات  به وتتفق ھذه النتيجة مع ما جاءت. المدركة لدى أعضاء المجموعة اإلرشادية

(Dunn, 2004; Wilna, 2005; Kliman,2009; Misurell,2011)  والتي أظھرت
المدركة  نتائجھا أن اإلرشاد القائم على اللعب الجشطالتي قد أسھم في تحسين درجة الكفاءة الذاتية

ً على درجة تكيفھم، وتخلصھم من الى المشتركين، والذي انعكس بدوره إلد مشكالت التي يجابا
  .كانوا يعانوا منھا

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية : ج التي تتعلق بالسؤال الثاني وھومناقشة النتائ: ياً ثان
  المدركة بين  الكفاءة الذاتية في درجة )α=0.05(عند مستوى الداللة اإلحصائية 

ً ختبار المتابعة لدى أفراد المجموعة التجريبية الذين تلقوا برنامجاالختبار المباشر وا ً إرشادي ا  ا
ً قائم شارت النتائج التي تم التوصل إليھا فيما يتعلق بھذا السؤال إلى اللعب الجشطالتي؟ أعلى  ا

 الكفاءة الذاتية المدركةفي درجة ) α=0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
  ويعزو الباحث ذلك إلى أن ما حدث من تحسن على . المتابعةوالمباشر  القياسينما بين 

 ً لذلك فإن عدم وجود فروق . في الكفاءة الذاتية المدركة القياس المباشر كان تحسناً كبيراً وملحوظا
وأن البرنامج  ،ذا التحسنما بين القياس المباشر وقياس المتابعة يعتبر مؤشراً على ثبات ھ

نتائج دراسات  به وتتفق ھذه النتيجة مع ما جاءت. اإلرشادي قد أدى الغرض منه
(Misurell,2011; Kliman,2009)  والتي أظھرت نتائجھما أن اإلرشاد القائم على اللعب

م وعلى الجشطالتي قد أسھم في تحسين درجة الكفاءة الذاتية المدركة لدى األطفال المساء معاملتھ
   .المتابعةوالقياسات المختلفة المباشرة 

  :ھميتھما للباحثين في ھذا المجالمجموعة من التوصيات يعتقد الباحث بأفيما يلي و

استخدام طريقة العالج باللعب الجشطالتي مع فئات إرشادية أخرى ربما تعاني من تدني في  .1
 . حداث الجانحين، والمعنفيندرجة الكفاءة الذاتية المدركة، كاألطفال المصدومين، واأل

دراسة مشكالت إرشادية أخرى ربما يعاني منھا األطفال المساء معاملتھم، كالعزلة  .2
 .االجتماعية، وتدني مھارات توكيد الذات، واالكتئاب

بناء وتطوير برامج إرشادية لرفع درجة الكفاءة الذاتية المدركة لدى األطفال المساء  .3
ونظريات اإلرشاد النفسي األخرى، كالعالج السلوكي، واإلرشاد  معاملتھم، تستند إلى نماذج

 .السلوكي المعرفي، والعالج الواقعي
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دراسة وفحص درجة الكفاءة الذاتية المدركة لدى بعض الفئات اإلرشادية، كاألطفال ذوي  .4
مجموعات العنف المدرسي، واألطفال من ذوي االحتياجات النشاط الحركي الزائد، و

  .الخاصة
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  )1(ملحق 

  مقياس الكفاءة الذاتية المدركة
  ة /عزيزي الطالب

جميع االجابة عن راجياً بين يديك مجموعة من الفقرات حول ما تشعر به او تفكر او تسلك في مواقف معينة، 
ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، فاإلجابة الصحيحة ھى التى تنطبق عليك  بتمعن وإھتمام،الواردة  سئلةاأل

بدقة، كما ال تختر سوى إجابة واحدة فقط لكل فقرة،  وال تترك أية فقرة دون اإلجابة عنھا، وإجابتك ستحاط بالسرية 
   .فھي الغراض البحث العلمي فقط الباحث،يطلع عليھا سوى  ولنالتامة 

  ضابطة تجريبية               :المجموعة

  أنثى      ذكر                 الجنس   

كبيرة   الفقرة  الرقم
قليلة   قليلة  متوسطة  كبيرة  جداً 

  جداَ 
            . أستمتع بالعمل مع اآلخرين وأتعاون معھم  1
            . الناس من حولي يحترمونني  2
            . أنني إنسان طيب ولطيف أعتقد  3
            . أصدقائي معجبون بي  4
            . عالقاتي مع أقاربي حميمة  5

دا من   6 ذل مزي إنني أب ل، ف ي عم م أستطع النجاح ف إذا ل
  .الجھد

          

            . لدي ثقة عالية بنفسي وبقدراتي  7
            . أجيد التعامل مع الناس اآلخرين  8
            . شاعريأستطيع السيطرة على م  9

            . أمامي فرصة جيدة لتحقيق أھدافي  10
            .إذا لم أنجح في عمل ألول مرة فإنني أحاول عمله ثانية  11
            . أشعر أن لدي شعبية كبيرة بين زمالئي  12
            . أعتقد أنني شخص ھادئ  13
            . لدي مستوى معقول من اإلرادة وقوة العزيمة  14
            . خرين عندما يسيئون ليأسامح اآل  15
            . أشعر أنني موضع ثقة من أتعامل معھم  16
            . ألجأ إلى الكذب والتحايل إذا لم يفعل اآلخرون ما أريد  17
            .أحب المواقف التي فيھا قدر كبير من التحدي  18
            .يعتبرني أصدقائي شخصا مھما بالنسبة لھم  19
            .اتي وآرائييثق أصدقائي بقرار  20
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كبيرة   الفقرة  الرقم
قليلة   قليلة  متوسطة  كبيرة  جداً 

  جداَ 

اطاتھم   21 ي نش رين ف ال اآلخ دقائي واألطف ارك أص أش
  .وألعابھم

          

            .أصدقائي يحبونني وال يغضبون مني  22

اعدني   23 رة إذا كانت تس ا كانت كبي أتحمل المتاعب مھم
  . في إتمام المطلوب مني

          

وقفني عن   24 ا، فال شيء ي إذا وضعت فكري في عمل م
  . إتمامه

          

            . أنھي واجباتي المدرسية بسھولة وسرعة  25
            .أشعر أن الناس يسخرون مني عندما أتعامل معھم  26
            . اعتقد أنني قادر على عمل أي شيء  27
            . أعتمد على نفسي في اتخاذ القرارات المھمة  28
            . عندما أغيب ال أحد يشعر بغيابي  29
            . لى مشاعر القلقأستطيع التغلب ع  30
            . أستطيع تجنب المواقف السيئة بسھولة  31
            . أستطيع أن أقنع أي شخص بوجھة نظري  32
            . من الصعب أن أتحدث مع اآلخرين  33
            . من الصعب أن أبني صداقات مع اآلخرين  34
            . يحدثني أصدقائي عن مشكالتھم  35
            . من الناس اآلخرينأشعر بالخوف أكثر   36
            . ال أتحكم بتصرفاتي عندما أغضب  37
            . أتجنب المھام والوظائف الصعبة  38
           . أشعر أن األشياء ال تستحق الجھد الذي أبذله من أجلھا  39

حية   40 روف ص ي ظ ر ب دما تم اط عن عر باإلحب أش
  . مضطربة
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  )2(ملحق 

  مقياس إساءة المعاملة
  ةـ /يزي الطالبعز

الواردة بتمعن  سئلةاالجابة عن جميع األ أرجو، كيفية تعامل والديك معكبين يديك مجموعة من الفقرات حول 
ر سوى ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، فاإلجابة الصحيحة ھى التى تنطبق عليك بدقة، كما ال تخت وإھتمام،

ولن يطلع عليھا  ،دون اإلجابة عنھا، وإجابتك ستحاط بالسرية التامة وال تترك أية فقرة إجابة واحدة فقط لكل فقرة،
   .سوى الباحث، فھي الغراض البحث العلمي فقط

  الفقرة  الرقم
  التدريج

  مطلقاً   نادراً   أحياناً   كثيراً 
          .اًشديد اًلمألي بحزام يسبب  والديّ يضربني   1

رى   2 ديي لةأ وال يلة المفض و الوس دني ھ اب الب ة  ن العق لتربي
  .األطفال

        

          .ذا عبرت عن غضبيوالدّي بشدة إينھرني   3
          .ي جزء من جسميأو أبعصا على أرجلي  والديّ يضربني   4
          .والديّ يظھر على جسمي آثار ضرب   5
          .بكيي بالنار كأسلوب للعقاب والديّ يقوم   6
          .على وجھي عند الخطأ والديّ يصفعني   7
          .بالضرب دون سبب واضح والديّ يعاقبني   8
          .والديّ أشعر بالخوف من عقاب   9

          .باليد كطريقة للتربية والديّ يضربني   10
          .أعاني من جروح في جسمي من آثار الضرب  11
          .والديّ أشعر بالخوف عندما اقترب من   12
          .في السرير كعقاب لي والديّ قيدني   13
          .بالركل يّ والديعاقبني   14
          .عند عقابي ماعصابھأالسيطرة على  والديّ يفقد   15
          .اعتذاري عن أخطائي والديّ ال يتقبل   16
          .والديّ حدثت في جسمي كسور من عقاب   17
          .نياويعاقب احتى ال يغضب والديّ أخاف من مناقشة   18
          .يعاقبني والدّي بال مناقشة لمعرفة الخطأ  19
          . يقيدني والدّي بحبل عند عقابي  20
          .أشعر بكراھية تجاه والديّ   21
          .يضربني والدّي على رأسي  22
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  الفقرة  الرقم
  التدريج

  مطلقاً   نادراً   أحياناً   كثيراً 
          .أشعر بأنني منبوذ في األسرة  23
          .أشعر بالجفاء وفقد الود تجاھي في األسرة  24
          .يقلل والدّي من قدري أمام اآلخرين  25
          .ألخطاءيوبخني والدّي على أقل ا  26
          .يرغمني والدّي على عمل أشياء ال أحبھا  27
          .يستخف والدّي بما أنجزه من األعمال  28
          .يعاقبني والدّي بالحرمان من الطعام  29
          .أطيع والدّي بدون مناقشة في كل ما يطلبانه مني  30
          .يعاقبني والدّي بحرماني من الشيء المحبب إليّ   31
          .تسم عالقتي بوالدّي بالتخويف والتھديدت  32
          .يعايرني والدّي أمام زمالئي بعيوبي  33
          .يشعرني والدّي بعدم أھميتي في حياتھم  34
          .يناديني والدّي بأوصاف غير مرغوبة  35
          .يحرمني والدّي من المصروف كنوع من العقاب  36
          .يءينتقد والدّي طريقتي في عمل أي ش  37
          .يخاصمني والدّي لفترات طويلة  38
          .أشعر بالحرمان من عاطفة والدي نحوي  39
          .ال يستمع إلّي والدّي عندما أتحدث عن نفسي  40
          .يقارن والدّي بيني وبين اآلخرين للتقليل من شأني  41
          .أشعر بالضيق عند وجود والدّي في المنزل  42
          .لدّي عند رؤيتيال يبتسم وا  43
          .يضع والدّي ضوابط وحدود على حريتي داخل المنزل  44
          .ال أجد سبباً لرفض والدي لمطالبي  45
          .يتركني والدّي خارج المنزل بدون مالحظة  46
          .ال يصطحبني والدّي للفسحة خارج المنزل  47
          .ال يجلس والدّي للحوار معي أو االستماع إليّ   48
          .أشعر بأنني غير مرغوب من والديّ   49
          .ال يسأل عني والدّي عند عودتي متأخراً من المدرسة  50
          .ال يھتم والدّي بشكواي من مرض أو ألم  51
          .ال يھتم والدّي بشراء مالبس تناسبني  52
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  الفقرة  الرقم
  التدريج

  مطلقاً   نادراً   أحياناً   كثيراً 
          .ليس لدي مالبس شخصية تكفيني  53
          .األدوات المدرسية الضروريةال يعطيني والدّي ثمن شراء   54
          .ال يھتم والدّي بحالتي الصحية أو نظافتي  55
          .ال يھتم والدّي بنجاحي في المدرسة  56
          .يرفض والدّي مطالبي الشخصية  57
          .ليس لدي أدوات وألعاب كبقية الطلبة  58
          .ال يُقدِّر والدّي أدائي الجيد لبعض األعمال  59
          .ينتقدني والدّي باستمرار دون سبب واضح  60
          .ال يفي والدّي بوعودھما لي  61
          .أشعر بأنني ُمھَمل من والديّ   62
          .يعاقبني والدّي بالطرد من المنزل  63
          .ال يسألني والدّي عن مشاكلي المدرسية والحياتية  64
          .لمسابقاتيرفض والدّي مشاركتي في األلعاب الرياضية وا  65
          .يرفض والدّي اشتراكي في الرحالت المدرسية  66

  


