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 مستخلص البحث
 

الحرماف العاطفي التي ظيرت في المجتمع العراقي بسبب الظركؼ القاىرة التي مرَّ تعد مشكمة     
كيمر بيا العراؽ منذ ثبلثة عقكد ، حيث الحركب كالحصار كاإلرىاب ، مف المشكبلت ذات التأثير 
الكبير عمى سمكؾ طالبات المرحمة الثانكية ، حيث تسبب ليف العديد مف االضطرابات النفسية 

التي تؤثر في تحصيميف كتكافقيف النفسي كاالجتماعي كالمدرسي ، كتدفع بيف الى تبني كالسمككية 
سمككيات مرفكضة في المجتمع لتعكيض ذلؾ الحرماف الذم يمثؿ شكبلن مف أشكاؿ العبلقات 
المضطربة بيف اآلباء كاألبناء ، كلو مف اآلثار الخطيرة ما قد يمتد الى مراحؿ متقدمة مف حياة 

 الفرد .
كيكتسب البحث الحالي أىميتو بعّده محاكلة الستخداـ أساليب إرشادية جديدة لخفض الحرماف    

العاطفي تتناسب كطبيعة ىذه المشكمة كخطكرتيا ، كتعالج آثارىا الخطيرة في حياة طالبات المرحمة 
كيسيـ  الثانكية ، حيث يعد أسمكب المعب الرياضي التركيحي كسيمة مف كسائؿ التفريغ االنفعالي ،

في تفريغ الطاقات االنفعالية المشحكنة كخفض التكتر ، كىي أبرز مظاىر الحرماف التي يسعى 
الفرد الى أشباعيا لتعكيض ىذا الحرماف ، فالمعب يساعد الفرد عمى تشخيص مشكبلتو كيكفر لو 

 فرصة مثالية لمتخمص مف ىذه المشكبلت ، كتحقيؽ التكافؽ النفسي كاالجتماعي كالمدرسي .
كييدؼ البحث الحالي الى معرفة أثر اإلرشاد بالمعب الرياضي في خفض الحرماف العاطفي    

 -لدل طالبات المرحمة الثانكية مف خبلؿ التحقؽ مف صحة الفرضيات اآلتية :

( بيف رتب درجات المجمكعة  2027ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )  .3
 كبعده عند تطبيؽ مقياس الحرماف العاطفي . التجريبية قبؿ تطبيؽ أسمكب المعب

( بيف رتب درجات المجمكعة  2027ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )  .4
 الضابطة في االختباريف القبمي كالبعدم عند تطبيؽ مقياس الحرماف العاطفي .

ة ( بيف رتب درجات المجمكع 2027ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )  .5
 التجريبية كالمجمكعة الضابطة في االختبار البعدم عند تطبيؽ مقياس الحرماف العاطفي .

 
استخدمت الباحثة المنيج التجريبي لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضيات ، حيث تككنت عينة     

( طالبة مف المكاتي تـ تشخيصيف عمى أنيف يعانيف مف الحرماف العاطفي في 42بحثيا مف )



مركز محافظة ديالى ، تـ تكزيعيف بطريقة  –انية لمبنات في مركز مدينة بعقكبة ثانكية العدن
عشكائية بيف مجمكعتيف متساكيتيف ) تجريبية كضابطة ( كقد خضعت المجمكعة التجريبية الى 
جمسات إرشادية مقدمة عف طريؽ اإلرشاد بالمعب كبكسيمة التدريب الرياضي التركيحي ، فيما لـ 

 لضابطة الى أم أسمكب إرشادم .تخضع المجمكعة ا

كلغرض تحقيؽ ىدؼ البحث ، تبنت الباحثة مقياس الحرماف العاطفي بصيغتو النيائية الذم    
( فقرة ، حيث تـ عرضو عمى مجمكعة 8:( كالمككف مف ) 4227أعدتو الباحثة ) الصالحي ، 

% ( ، ثـ قامت الباحثة 322مف الخبراء كالمتخصصيف الذيف أكدكا مناسبتو لمبحث الحالي بنسبة )
باستخراج صدؽ المقياس بطريقة الصدؽ الظاىرم ، كثباتو بطريقة أعادة االختبار                                

 (Test – Retest . ) 

( جمسة إرشادية ) كحدة تدريبية ( مقدمة :3كما قامت الباحثة ببناء برنامج أرشادم مف )    
( أسابيع ، كلمتأكد ;( دقيقة كاستمرت لمدة )67تركيحي مدة كؿ منيا )بكسيمة التدريب الرياضي ال

مف صبلحية ىذا األسمكب لمبحث الحالي تـ عرضو عمى مجمكعة مف الخبراء كالمتخصصيف في 
 % ( .322اإلرشاد كالتدريب الرياضي الذيف أكدكا صبلحيتو بنسبة )

اختبار) كلكككسف ( لعينتيف مترابطتيف استخدمت الباحثة مجمكعة مف الكسائؿ اإلحصائية منيا    
، كاختبار ) ماف كتني ( لمعينات المتكسطة ، كمعامؿ االرتباط ) بيرسكف ( ، كبعد معالجة 
البيانات إحصائيان تكصمت الباحثة الى أف نسبة الحرماف العاطفي قد انخفضت لدل الطالبات 

 ي لـ يخضعف لمبرنامج .المكاتي خضعف لمبرنامج اإلرشادم مقارنة بالطالبات المكات
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    -مشكلة البحث:

ترل الباحثة أف البيئة العراقية  قد لعبت مف خبلؿ ما مرَّ بو المجتمع  العراقي مف ظركؼ     
كلحد اآلف مف حركب خمفت لو الدمار مف الجانب الكجداني كالعاطفي   2:;3قاسية منذ العاـ 

خكانيـ ، ك حصار اقتصادم  فرض   تمثؿ في فقداف الكثير مف أبناء  العراؽ إلبائيـ كذكييـ كا 
عمى العراؽ لثبلثة عشر عامان نتج عنو فقداف فرص العمؿ كانخفاض في مستكل المعيشة  تسبب 
في انفصاؿ كثير مف العكائؿ ، فأفرز جيبل مف الشباب نشأ في ظؿ ظركؼ صعبة كاف قكاميا 

ة الصراع األعمى الذم تصاعد كلغتيا العنؼ كالدمار كالقتؿ ككميا مصطمحات تصب في بكتق
كلحد اآلف ،  4225بكتيرة عالية غذتيا سنكات االحتبلؿ كاإلرىاب التي يعيشيا العراؽ منذ العاـ 

لعبت دكران كبيرا في تغيير المعايير كالقيـ التي كانت سائدة  مف قبؿ ، كنتيجة ليذه األكضاع فقد 
 ظيرت كبصكرة جمية مشكمة الحرماف العاطفي.

د مشكمة الحرماف العاطفي مف المشاكؿ التي تؤثر تأثيران سمبيان  في الجانب العقمي كتع     
كالجانب الخمقي  كاالجتماعي كالنفسي لمفرد ، حيث تؤثر  ىذه المشكمة في حياة اإلنساف كسمككو  
كتصرفاتو كصحتو النفسية ، كتؤثر في الحياة االجتماعية لمفرد ، كفي العبلقات مع اآلخريف ، 

بب لو االضطرابات النفسية المختمفة .  كما يؤدم الحرماف  العاطفي إلى تككيف الشخصية كتس
( ، كخاصة 3، ص :;;3البلسكية ، كيعد أحد أسباب اضطرابات الصحة النفسية ) النكرم ،

لدل طالبات المرحمة الثانكية )المراىقة( ألنيا تعد نسبيان مف أكثر المراحؿ التي يتعرض الفرد 
متقمبات االنفعالية كالتكتر النفسي كالعصبي ، كىذا ناجـ عف النمك السريع كالتغييرات خبلليا ل

الجسمية كاالضطرابات في األجيزة الحيكية ، مما يؤدم الى تغيرات سمككية كاجتماعية تتكقؼ 
اتجاىاتيا عمى البيئة االجتماعية التي يعيش فييا المراىؽ ، فكمما كانت البيئة أقؿ تعاطفا كانت 
اآلثار النفسية لمتغيرات الفسيكلكجية كالجسمية بالغة ، كيعتمد عمؽ كمقدار ىذه التأثيرات النفسية 
عمى سرعة النضج كتأثيره في التككيف الجسمي العاـ لمفرد مف ناحية ، كعمى معمكماتو السابقة 

عة ىذه المرحمة كالمتكفرة لديو ، كاإلعداد النفسي ليذه التغيرات ، ىذا كمو يكضح أىمية معرفة طبي
 ( . 3، ص ;;;3بما تتميز بو مف قدرات كاستعدادات . ) صادؽ ، 

 



كقد يحدث أف تتعرض  الطالبة  لمحرماف مف احد الكالديف  أك كمييما  بسبب التفكؾ أك       
أك    Divorceنتيجة المكت أك الطبلؽ    The Broken Familyالتصدع األسرم 

أك الغياب الطكيؿ ألحد        Domestic Discordأك النزاع العائمي    Desertionاليجر
الكالديف  أك كمييما  فيترؾ ذلؾ اثران خطيران في الجانب النفسي ليا ،  إذ يسبب ليا نقصا في 

( . كما بينت دراسة 46، ص 4227إشباع حاجتيا  الى الحب كالمكدة كاالنتماء ) الصالحي ،
(Baden إف األفراد الذيف )  يعيشكف في أسر مفككة يعانكف مف المشكبلت العاطفية كالسمككية

، ;9;3كالصحية كاالجتماعية بدرجة اكبر مف أقرانيـ الذيف يعيشكف في أسر اعتيادية ) فيمي ، 
( . فالفرد الذم يعيش في بيت يتصؼ بالصراع كالمشاجرات كاالستياء يفتقر بدرجة  3:7ص 

الصحية ، كاف مثؿ ىذا البيت  يتجاىؿ جميع اىتماماتو كرغباتو             كبيرة الى العبلقات االجتماعية ك 
( . كعندما يعمؿ ليؤكد نفسو فانو يقابؿ بإنكار جائر كبالتالي  382، ص  ::;3) صباح ، 

يصبح فردان غير متكيؼ ، كعاجزان عف التكافؽ االجتماعي مع اآلخريف                                       
 ( .44، ص2;;3طفى،) مص

( إف الحرماف العاطفي  Flack,1983( مع ما أكده ) 4227كتتفؽ دراسة ) الصالحي ،        
نما يترؾ أثاران ال تمحى في التكيؼ  مف الكالديف ال يؤثر في النمك  الذىني كالنفسي فحسب، كا 

تكيفان في كالتكافؽ االجتماعي لمفرد ، كأف مف الصعب أف يصبح المحركـ شخصان راشدان م
 (.:4، ص 4227المستقبؿ) الصالحي ،

كبناءان عمى ذلؾ فقد حظي مكضكع الحرماف العاطفي مف األبكيف باىتماـ كاسع  مف        
المتخصصيف بعمـ النفس  في كافة أرجاء العالـ ،  حيث تكالت الدراسات التي  تناكلت ىذا 

ى مف ككف الحرماف العاطفي  يمثؿ المكضكع مف جكانبو المختمفة ،  كلعؿ ىذه األىمية تتأت
مفصبلن جكىريان  في حياة األفراد المراىقيف فيدفع  بيـ الى تبني سمككيات  مرفكضة في المجتمع ، 

 ( .4227( كدراسة )الصالحي ،4225كقد أيدت ذلؾ كؿ مف دراسة )الجعفرم ،

الثانكية في  كلكي تتحقؽ الباحثة مف كجكد الحرماف العاطفي لدل طالبات المرحمة       
مؤسساتنا التربكية كالتعميمية في محافظة ديالى ، فقد قامت بتطبيؽ مقياس الحرماف العاطفي الذم 

( طالبة مف طالبات  322( عمى عينة بمغت ) 4( المحمؽ ) 4227أعدتو الباحثة ) الصالحي ، 
 في لدل الطالبات .% ( كجكد الحرماف العاط 82المرحمة الثانكية ، ككانت النتائج تؤكد بنسبة ) 



( الى 3كلـ تكتِؼ الباحثة بذلؾ ، بؿ قامت أيضان بتكجيو استبياف استطبلعي ، الممحؽ )     
( مف المرشدات التربكيات المكاتي يعممف في المدارس الثانكية في مركز مدينة بعقكبة ، 32)

 %( مف إجاباتيف تؤكد كجكد الحرماف العاطفي لدل الطالبات .2;ككانت )

كمف ىنا برزت مشكمة البحث التي سعت الباحثة لدراستيا  ، كالتي تكمف في اإلجابة عف       
 -السؤاؿ اآلتي :

 ) ىل أن الحرمان العاطفي لدى أفراد العينة ينخفض عن طريق اإلرشاد بالمعب ؟(.
 

    -أهمٌة البحث:

النتقالو مف مرحمة  الى  تعد األسرة األرض التي ينبت فييا الفرد ، فيي التي تييئ لو الجك      
أخرل مكفرة لو كؿ االحتياجات  كالمتطمبات البيكلكجية  كالغذاء كالممبس كتحصينو ضد اإلمراض 
، كالنفسية كالحاجة الى األمف، كاالنتماء ، كالحاجة الى الحب، كالحاجة الى التعبير عف الذات 

شكؿ  أفضؿ عكامؿ التكازف النفسي كتككيدىا ، كالحاجة الى النجاح ، كالحاجة الى المعب الذم ي
لمفرد ، إذ يضمف لو قاعدة متينة  لشخصيتو، كيتطمب إشباع ىذه الحاجة  إتاحة كقت الفراغ  

فساح المكاف ، كاختيار األلعاب المتنكعة  مف اجؿ تكجيو الفرد ذىنيان كتربكيان                           لمعب كا 
 ( .6، ص4232) بك جمعة ،

األسرة بأنيا ضركرة صحية يفرضيا الكاقع كالطبيعة البشرية ، فيي عماد المجتمع كتعرؼ      
كأحد مرتكزاتو األساسية كليا نظاـ محدد كتتصؼ باالستمرارية فبل تنتيي إال بكفاة جميع أعضائيا  

 ( . 4، ص 4229) السعدم ،

فيي مف المؤسسات كتمثؿ األسرة الخمية األساسية  في عممية التنشئة  االجتماعية       
االجتماعية الرئيسية  القادرة عمى التكيؼ مع التحكالت  باعتبارىا المكاف األكؿ الذم تتبمكر فيو 
مبلمح الفرد كشخصيتو ، كلؤلسرة كظائؼ متعددة  تسيـ في عممية تنشئة الفرد يشارؾ فييا 

داخؿ األسرة كالمجتمع عمى حد الكالداف بالدرجة األساسية ، كبقية أفراد األسرة كفقا لتكزيع األدكار 
سكاء ، فمؤلـ الدكر الجكىرم في تنشئة الفرد ، إذ تعد األـ أداة  االتصاؿ اإلنسانية  األكلى ، كىي  
معممو النفسي كاالجتماعي األكؿ ، كبذلؾ تشكؿ نمط شخصيتو كتحدد اتجاىاتو ، فيك يتأثر الى 

ما يتبعانو مف أساليب  في تنشئة الفرد.           حد كبير بالجك األسرم ، كخاصة باتجاىات الكالديف ك 
 ( .7، ص4232) بك جمعة ،



كاألسرة ىي الكحدة األساسية التي يكتسب الفرد الخبرات المبكرة منيا  كتقـك ىذه الخبرات      
( Fraud,1939بدكر ميـ في تشكيؿ شخصيتو  كسمككو الى حد بعيد. كيرل كؿ مف )

(  إف ىناؾ عبلقة مباشرة Bandura,1969( ك)Bowlbey,1952( ك)Gold-parb,1988ك)
ككاضحة بيف أساليب المعاممة الكالدية كسمكؾ الفرد كشخصيتو . كاف التنشئة االجتماعية 

(Socialization  ىي حجر الزاكية في بناء شخصية الفرد ، كاف ىذه التنشئة  التي يتمقاىا الفرد )
عداده ليككف عضكان  فعاالن في المجتمع .                    عف طريؽ الكالديف ىي عممية تدريب الفرد ك  ا 

 (      5، ص 4225) الجعفرم ، 

كيمثؿ الحرماف العاطفي شكبلن مف أشكاؿ العبلقة المضطربة  بيف اآلباء كاألبناء ، كتختمؼ     
لمحب  اآلثار المترتبة عميو باختبلؼ درجاتو ، فالحرماف الجزئي يصحبو القمؽ كالحاجة الممحة

كمشاعر االنتقاـ ، بينما يمثؿ الحرماف التاـ لمفرد تأثيران أعمؽ كاشد ، كيتضح ذلؾ  في حالة مكت 
احد الكالديف  أك كمييما ، حيث يبقى ذا اثر  فعاؿ في نفس الفرد  ال تمحكه األياـ  كقد يمتد الى 

(.  6، ص  :422دم ، ابعد السنيف  مقرران بذلؾ  الطريؽ الخاص  لخمؽ اإلحباط  عنده ) الزبي
كمف النتائج الممكف حدكثيا عند الفرد اثر حرمانو  مف كالديو  سكاء أكاف ىذا الحرماف ماديان أـ 
ثارة االضطراب  في نفس الفرد  كاإلحساس بانعداـ التكازف  معنكيان ، ظيكر الصراعات النفسية  كا 

ديف  مما يؤثر عمى اضطراب ىكيتو  كالطمأنينة بداخمو نظران الضطراب العبلقة  القائمة مع الكال
 ( . :;، ص  5;;3الجنسية ) نصار ، 

إف لؤلب دكران رئيسيان في حياة الفرد  سمبيان كاف أـ ايجابيان ، إذ يشكؿ كجكد األب  ذلؾ         
المركض األساسي لمغرائز كالنزكات المسيرة ألعماؽ الفرد  ، فبقدر ما يعجب الفرد بو كيشعر 

بقدر ما يخشاه  أحيانان ، كفي اغمب األحياف يتزاكج الشعكر بالحب  كالكراىية معان باألماف قربو 
كىذا ما يميز مرحمة مف المراحؿ  اليامة في نمكه ، المرحمة األكديبية ، بفقداف األب يفقد الفرد 
ذلؾ المرشد  كالمركض  الذم يساعده  عمى حؿ صراعو  األكديبي  كتحقيؽ أىـ خطكة في مسيرة 

( كيستطيع الطفؿ إذ عّز عميو  إيجاد  7، ص  :422قو ليكيتو الشخصية ، ) الزبيدم ، تحقي
ىذه الصفة  في أبيو ) إما ألنو ميت أك ألنو ليس األب المرغكب فيو ( مّد خيالو بحثان عف 
أنمكذج أبكم ليسد ىذا النقص ، فيجده غالبان في أستاذ المدرسة أك في صديؽ العائمة أك في أحد 

كتب التاريخ  ، لكف الشيء الذم يستحيؿ عميو تحقيقو  بفضؿ ىذا الخياؿ ىك الشعكر أبطاؿ 
( . إذ إف عبلقة الفرد بكالديو كمكقفيـ تجاىو يؤثر كثيران 43، ص5;;3باألمف كالطمأنينة )نصار،



في نضجو النفسي ، فالعطؼ كالتقبيؿ كالمداعبة  كالمحبة يييئ الطفؿ الى الشعكر باألماف 
ة ، كالى نضج شخصيتو بصكرة طبيعية ، فالحناف يمنح الحياة كينشطيا سكاء لمف يمنح كالطمأنين

 (     528، ص  9;;3الحناف أك يتقبمو . ) الدباغ ،

كما إف العبلقات الحميمة بيف األـ  كالفرد يمكف أف تؤثر  تأثيران كبيران في شخصية الفرد مف      
ية ، كقد يككف سمكؾ األـ متسمان باإلسراؼ في التدليؿ أك جراء عبلقتو  بأمو عبر أساليبيا  التربك 

القسكة أك الحرماف أك كثرة استعماؿ األلفاظ النابية ، فيذا ما يجعؿ الفرد يجنح الى السمكؾ  
 (.  Medinnecs. 1976 .p :144العدكاني بتأثير األـ  كما يصدر عنيا مف أنماط  سمككية )

آثاره الحادة عمى نمك الفرد السميـ ، حيث يصبح الفرد ساخطان إف لمحرماف مف العطؼ العائمي     
عمى العالـ ، كيصعب عميو أف يكافؽ بيف حاجاتو كمتطمبات المجتمع ، ألف إحساسو بالحرماف 

يجعمو غير ميتـ بأحد حيث يتكلد لديو إحساس بالضياع النفسي كاالجتماعي                            
( . كقد تخطئ األسرة في اختيار األسمكب المناسب لتربية أفرادىا ،  8، ص  :422) الزبيدم ، 

إال  إف ىذا الخطأ عمى إضراره  ، إال انو اقؿ ضرران مف أف يترؾ أمر ىذه التربية الى مؤثرات 
أخرل خارج نطاؽ األسرة ، خصكصان كاف مجتمعاتنا اليـك تعاني مف مظاىر تخمي  العائمة عف 

تربية الفرد في الكقت الذم ال يتكفر أم بديؿ صالح ، إف كاف ىناؾ مثؿ ميماتيا األساسية في 
 (.;83، ص 5:;3ىذه البديؿ لمقياـ بيذه المياـ ) كماؿ ،

أف الفرد الذم يأتي مف أسرة متصدعة قد يككف غير مرغكٍب فيو ، كال يجد الحب كالحناف       
أنو يعاني مف السببيف معان.                                          مف كالديو ، كربما يككف قد ُكضع في إحدل المؤسسات ، أك

( كالفرد الذم لـ ينؿ حب كالديو كعطفيما يتصؼ بسمكؾ غير  6، ص  4227) الصالحي ، 
سكم كليس لديو أم عبلقة عطؼ أك حب بأحد ، كقد يستطيع أف يعيش كينمك كينضج جسمانيان ، 

ثؿ ىذا الفرد  يصبح أنانيان ، فيك يستطيع أف يأخذ كلكنو غير كلكف سمككو يبقى غير ناضج ، كم
 (. 39، ص 8:;3قادر أف يعطي ، أم بمعنى آخر ليس لديو عبلقة عاطفية مع غيره )عكيس ،

كعمى ىذا األساس فالحرماف مف عطؼ األبكيف  يعطينا مؤشران الى إف الفرد سيتعرض الى     
ث نقص فييا ، ألف أساس الصحة النفسية قائـ عمى ما الحرماف  مف الخبرة االجتماعية أك حدك 

تمنحو األسرة مف إشباع حاجات الفرد مف حب كعطؼ كحماية ، كاف االرتباط النفسي المتككف 
نتيجة عبلقة الفرد بكالديو بصكرة حميمة كدائمة ىي األساس في إشباع حاجاتو النفسية              



رض فييا الى الحرماف مف احد الكالديف أك كمييما فبلبد أف ، لكف إذا ما نشأ الفرد في ظركؼ يتع
 تتشكؿ شخصيتو عمى نحك يعكس األثر الذم يسببو ذلؾ الغياب كنكع الحرماف .

 ( . ;52، ص  9;;3) الدباغ ،

لقد درس عدد مف الباحثيف خاصية االرتباط النفسي عند األفراد كمدل عبلقة بيئتيـ العائمية  
( ليجدكا  Province, Emerson , Ainsworth,Spitz, Schaffer, Bowlbyكمنيـ ) بيا ،

إف الركابط العائمية السميمة دعمت صفات اجتماعية صحيحة  عند األفراد ، بينما كانت نتائج 
الحرماف مف ىذا االرتباط  اضطراب األفراد النفسي كعدـ قدرتيـ عمى التعايش االجتماعي السميـ 

( . كاف الكثير مف سمات شخصية الفرد كثباتيا تتكقؼ  39، ص  7;;3بعد الطفكلة .) رشيد ،
 (.32، ص ;9;3الى حد كبير عمى طبيعة ىذا االرتباط  كالذم يخبره مف أفراد عائمتو ) تكـ ،

( التي أجراىا عف اثر الظركؼ األسرية كنكع العبلقات العاطفية بيف Bowlbyكتؤكد دراسة )     
كاثر الخبرات السيئة  كالنكاحي الدراسية في تشكيؿ شخصية ىؤالء  اآلباء كاألميات  كبيف أبنائيـ

األفراد عمى إف األفراد جكعى الى شيء آخر غير الخبز ، فيـ جكعى الى الحب كالحناف الكالدم 
كالى الدؼء العاطفي ، فيـ أفراد لـ يتكفر ليـ الحناف أك إنيـ لـ يعيشكا بصكرة طبيعية ، أك لـ 

تيـ النفسية كالحاجة الى االستجابة العاطفية ، كحاجة القبكؿ كالتقدير تشبع كؿ أك بعض حاجا
كالمكانة ، كالحاجة الى المغايرة كاكتساب الخبرات الجديدة كالى االنتماء كالصداقة كتحمؿ 
المسؤكلية ، كاف افتقار الشخص الى المحبة يؤدم بو أكالن الى الشعكر بالكراىية ، كثانيان الى 

لممجتمع ، فيحاكؿ أف يرد ما يشعر بو مف حرماف كما نزؿ بو مف المتاعب السمكؾ المضاد  
 ( .66، ص 4:;3كاآلالـ بأف يعمؿ عمى إيبلـ اآلخريف كاالعتداء عمييـ  ) الركاحي،

ىذا يعني إف لمحرماف العاطفي أخطاران متشعبة لمفرد سكاء كاف في عائمتو ، أك مدرستو ، أك     
يدعكنا لمكشؼ عف المحددات الميمة لمشخصية المتمثمة بالحاجة  مع أصدقائو ، إف ىذا األمر

الى المحبة كالحناف كالتي تشكؿ الجانب العاطفي كاالنفعالي فييا ، كالعمؿ عمى ضركرة إشباعيا 
بكصفيا مف الحاجات النفسية التي تشكؿ السمكؾ اإلنساني كالتي يؤدم فقدانيا كما أشار                    

( 484، ص ;8;3( الى اإلفراط في إشباع الحاجات البيكلكجية ) الزيني  Maslow) ماسمك 
مما يسبب عدـ قدرة الفرد عمى الصعكد نحك تحقيؽ حاجة أعمى في السمـ اليرمي لمحاجات ، 

كىذا بدكره يؤدم الى اإلصابة باالضطراب االنفعالي كعدـ االستقرار العاطفي كالقمؽ                         
 ( .5،  ص:422بيدم ، ) الز 



غير إف الحرماف مف حب كحناف الكالديف ال يقتصر أثره عمى جانب كاحد مف جكانب     
نما يتعداه ليشمؿ الشخصية ، فيك الذم يسبب عدـ التكافؽ االجتماعي كالسمكؾ غير  الشخصية  كا 

اؿ لممتطمبات ( كالسيما اإلىم 32، ص 7;;3السكم كعدـ إمكانية التفاعؿ مع البيئة ) الرحك ، 
المادية  كالمعنكية كممارسة القكة الجسدية  أك النفسية لمفرد ، إذ ينمك في فراغ تربكم كحياة خالية 
مف الحب كالحناف  كالرعاية كالتقدير ، كال يحمؿ في ذىنو مثبلن أعمى يقتدم بو ، كيصبح عاجزان  

يف الضمير الذم يحد مف عف الكصكؿ الى مستكلن متكامٍؿ مف نمك الشخصية بما في ذلؾ تكك 
 (. 578، ص5:;3إمكانية تجاكزه عمى المثؿ  االجتماعية كاألخبلقية  في مجتمعو ) كماؿ ، 

كنتيجة لؤلكضاع التي مّر بيا المجتمع العراقي ، كما نتج عنيا مف آثار عمى البيئة العراقية      
رة قد تخمت عف كثير مف بسبب الحركب كالحصار كاالحتبلؿ كاإلرىاب ، ترل الباحثة أف األس

كظائفيا لصالح مؤسسات تربكية  كاجتماعية  كاقتصادية كقانكنية ، إال أنيا عمى الرغـ مف ذلؾ 
الزالت تؤثر كتتأثر  بيذه المؤسسات ،  فيي إف نجحت في إداء  رسالتيا فإنيا  ستؤثر بدرجة 

شئة الفرد  كبمكرة شخصيتو  كبيرة  عمى إداء ىذه النظـ  التي تشكؿ المكمؿ لدكر األسرة  في تن
 كالتأثير في سمككو ، كمف ىذه المؤسسات التربكية ، ىي المدرسة .

فالمدرسة ىي األداة  التي تعمؿ مع األسرة عمى تربية الطمبة كتنشئتيـ  التنشئة االجتماعية        
نظـ ، كما ، كىي إحد عكامؿ التربية المقصكدة الناجحة نظران لما تحكيو مف لكائح  كقكانيف ك 

تخصصو مف مربيف ليـ خبراتيـ كمعرفتيـ بطبيعة الفرد ، كبما تحكيو مف كسط مناسب  كأدكات 
كمعمكمات  كجك يستثير نشاطو كيرغبو في زيادة التعمؽ كيحببو بالمدرسة كالبقاء فييا ، حيث تجد 

اشيدىف كتتعمـ منيف الطالبة زميبلتيا مف الطالبات المكاتي تألفيف  كتشاركيف ألعابيف كأغانييف كأن
 ( .349، ص  :422كتشعر بعضكيتيا معيف ) ربيع ، 

كتعرؼ المدرسة بأنيا " مؤسسة اجتماعية كتنظيـ اجتماعي تؤثر في المجتمع كتتأثر بو " .                              
( . كما تعرؼ بأنيا " مؤسسة اجتماعية تسيـ مع غيرىا مف 88، ص 5;;3) العرفي ،
في تربية اإلنساف ، أم مساعدتو عمى النمك  في جميع جكانب شخصيتو الجسمية    المؤسسات

كالعقمية  كالركحية  كاالجتماعية  الى أقصى درجة  ممكنة مف النمك ، كفقا لقدراتو كاستعداداتو 
 (.     4:، ص4;;3كميكلو كاتجاىاتو ، مع تكجيو ىذا النمك كجية اجتماعية ") أبك فركة ،



تحقؽ  أىداؼ المدرسة  كاف البد أف يأخذ اإلرشاد دكره في عممية بناء شخصية الفرد  كلكي ت     
كتربيتو السميمة  التي تضمف لو  شخصية سكية ، فاإلرشاد ىك " عممية مساعدة الفرد في رسـ 
ة الخطط التربكية  التي تتبلءـ مع قدرتو كميكلو كأىدافو في اختيار المناىج الدراسية كالمكاد الدراسي

التي تساعده  في اكتساب اإلمكانيات  التربكية  كتساعده في النجاح كتشخيص المشكبلت 
( .                662، ص99;3التربكية كعبلجيا فيما يحقؽ تكافقو التربكم بصفة عامة " . ) زىراف ، 

إلييا  إذ ييتـ اإلرشاد بمشكبلت الطبلب األسكياء  الذيف يطمبكف المساعدة أك يككنكف في حاجة
لمعالجة تمؾ المشكبلت كحميا قبؿ أف تتفاقـ كتتحكؿ تدريجيان الى مشكبلت اعقد ، فقد تؤثر عمى 

 ( .98، ص  ;:;3جكانب مختمفة مف شخصياتيـ. ) الحياني ، 

كقد ظير اإلرشاد في بداية القرف الماضي بككنو عممان كخدمة منظمة رسمية كمينية ليا      
، 2;;3بو كبيران نتيجة لمتطكر الذم حدث في  مناحي الحياة )عيسكم ،مكانتيا، كأصبح االىتماـ 

( الى أف ىناؾ أسسان ، كمفاىيـ ، كفمسفات  جديدة  تسعى الى  shertzer( كيشير )45ص
تحقيؽ أىداؼ جديدة  منيا تنمية التكافؽ النفسي  كاالجتماعي الذم ىك في الكقت نفسو ىدفان  

 .  ( 35، ص4225لئلرشاد ) الخطيب ،

كتنبع أىمية اإلرشاد في المدرسة مف طبيعة الحياة المعاصرة المعقدة  كالمتشابكة  جراء        
تراكـ المعرفة العممية كانعكاساتيا المتنكعة في مختمؼ المياديف كالتي أفرزت الكثير مف المشكبلت 

مختمؼ الفئات العمرية  االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية التي انعكست بدكرىا عمى أفراد المجتمع ب
( ، فضبلن عف ذلؾ  48، ص 4225كمجاالت حياتيـ  كمنيا مجاؿ التربية كالتعميـ )االسدم ، 

ييدؼ اإلرشاد التربكم الى تحقيؽ التكافؽ النفسي ، حيث اف كؿ قدرات الطالب ال يمكف أف 
تربكم دكر في إنمائيا تستغؿ االستغبلؿ األمثؿ إال مف خبلؿ  الراحة النفسية التي يككف لممرشد ال

كتحقيقيا ، كما ييدؼ اإلرشاد الى تحقيؽ التكافؽ األكاديمي ، فيك يساعد الطالب عمى تحقيؽ 
النجاح التربكم مف خبلؿ االختيار السميـ الذم يؤدم الى االستمرار في الدراسة  ككضع أىداؼ 

إلرشاد عمى حؿ المشكبلت مستقبمية  تنسجـ  كقدراتو  كتككف  منطقية كمقبكلة ، كأخيران يعمؿ ا
مف خبلؿ مساعدة الطالب عمى تخطي مشكبلتو بأسمكب سميـ كمنظـ يستطيع مف خبللو أف يتعمـ 

كيؼ يتغمب عمى مشكبلت مستقبمية مف خبلؿ تعميـ التعمـ في حؿ المشكبلت                              
 ( . :4، ص 4225) االسدم ،



ي المؤسسات التربكية عمى ىذه الدرجة مف األىمية ، كاف البد كلما كانت أىداؼ اإلرشاد ف      
لممعنييف بالعممية التربكية مف االىتماـ بالبرامج اإلرشادية التي تسعى الى تحقيؽ ىذه األىداؼ ، 

مف األنشطة المنظمة التي تتضمف خدمة مخططة تيدؼ إلى  فالبرنامج اإلرشادم " ىك مجمكعة
حتى يستطيع حؿ المشكبلت التي يقابميا في حياتو أك التكافؽ       مفردتقديـ المساعدة المتكاممة ل

 ( . 5;، ص 2;;3معيا " ) زىراف ، 

كلمبرنامج اإلرشادم المدرسي أىمية تتجمى في ككنو يقدـ المساعدة لممرشد كالمسترشد       
سمككية كالمدرسة ، فيك يساعد المرشد عمى معرفة كتشخيص مشكبلت المسترشديف النفسية كال

كمعالجتيا ، كما يتيح لممسترشد التعرؼ عمى احتياجاتو كتشخيص مشكبلتو ، كيكسبو الميارات 
البلزمة لحميا أك التكافؽ معيا ، كيكفر لممدرسة كالقائميف عمييا حمكالن مكضكعية تسيـ في رفع 

المناخ  نسب النجاح كالتغمب عمى المشكبلت كالصعكبات التي تعيؽ العممية التربكية ، كيكفر
المدرسي الصحي أماـ المسترشديف مما ينعكس عمى حبيـ لممدرسة كتحقيؽ النجاح                   

 (.  499،  4229) الفحؿ ، 

كلكي يحقؽ البرنامج اإلرشادم األىداؼ التي كضع مف اجميا ، كنتيجة الختبلؼ كتنكع       
باألساليب اإلرشادية التي تيسر عمؿ  المشكبلت التي يسعى الى حميا ، كاف البد مف االستعانة

المرشد كتساعده في تحقيؽ أىدافو . كاألسمكب اإلرشادم ىك )) مجمكعة مف الفنيات كالتقنيات 
التي يستخدميا المرشد لمساعدة المسترشد في التخمص مف االضطرابات التي يعاني منيا 

 ( .669، ص 99;3كالمرتبطة بمشكمة ما في حياتو ((  ) زىراف ،

كيمعب األسمكب اإلرشادم الذم يستخدمو المرشد التربكم دكرا ميمان في صياغة كبمكرة      
استنتاجات كحمكؿ ناجحة لممشاكؿ التي اعد مف أجميا البرنامج اإلرشادم ، كتتميز األساليب 
اإلرشادية بتنكعيا كتعددىا طبقا لتعدد النظريات اإلرشادية ، فيي تقـك عمى منيج كاضح ، 

كفقا لبلختبلفات المكجكدة لدل األفراد سكاء في الشخصية ، أك الميكؿ كاالتجاىات كتختمؼ 
كالقدرات المختمفة ، فمثبل يرتبط أسمكب اإلرشاد بالمعب بنظريات المعب ، كنجد أيضا مف 

   األساليب ما يكفؽ بيف نظريتيف أك أف تجتمع عدة نظريات في أسمكب كاحد                                 
 ( .:69، 99;3) زىراف ،



كيعد اإلرشاد بأسمكب المعب كاحدا مف األساليب اإلرشادية التي تيتـ بمعالجة االضطرابات        
                    -السمككية لمفرد ككنو يكفر فرصة التشخيص كالمعالجة الفاعمة في آف كاحد ، كيعرؼ المعب بأنو:

في تككيف شخصية الفرد ، كتأكيد تراث الجماعة أحيانان ، )) نشاط سمككي ىاـ يقـك بدكر رئيسي 
كىك ظاىرة سمككية  في الكائنات الحية  كتتميز بيا الفقريات  العميا ، كاإلنساف عمى كجو 

 ( .36، ص4227الخصكص (( ) فرج ،

كلئلرشاد بأسمكب المعب مميزات ميمة في تشخيص المشاكؿ كعبلجيا ، حيث يستند          
المعب الى أسس نفسية تستخدـ أساليب تتفؽ مع مرحمة النمك التي يميز بيا المسترشد اإلرشاد ب

كتناسبيا كيفيد في تعميـ المسترشد تشخيص مشكبلتو كعبلج اضطرابو السمككي ، فيك يقـك عمى 
أسس نفسية ليا أصكليا في مياديف عمـ النفس العاـ كعمـ نفس النمك كعمـ النفس العبلجي.            

مكف دراسة سمكؾ الفرد عف طريؽ مبلحظتو أثناء المعب بيدؼ تشخيص مشكبلتو ، كعبلجيا ، كي
مف خبلؿ لجكء المرشد الى استخداـ المعب كطريقة ىامة لضبط كتكجيو كتصحيح سمكؾ الفرد ، 
كدعـ نمكه الجنسي كالعقمي كاالجتماعي كاالنفعالي المتكامؿ كالمتكازف ، فيك يقكيو جسميا كيزكده 

( كىذا يتفؽ مع 4، ص:422مكمات عامو كمعايير اجتماعية كيضبط انفعاالتو ) بك ناصر، بمع
 (. 3;;3دراسة) السيد ،

كلئلرشاد بالمعب فكائد عديدة فيك يساعد المسترشد عمى االستبصار بطريقو تناسب عمره ،       
فعالي لممشاكؿ كيعد مجاال سمحا ككاسعا يتيح فرصة التنفيس االنفعالي كتخفيض التكتر االن

كاالضطرابات السمككية التي يعاني منيا المسترشد ، كما أنو يكفر لممرشد أمكانية تشخيص كعبلج 
 (.5، ص:422االضطرابات السمككية بذات األسمكب ) بك ناصر ، 

          كلمعب دكر ميـ في مراحؿ الفرد العمرية المختمفة ، فالمرحمة العمرية المحددة مابيف                    
( عامان مف المراحؿ الميمة في حياة اإلنساف ، فيي تتميز بتغيرات مختمفة )بيكلكجية ، :3 -34)

( . كىي مرحمة صراع نفسي يمر بيا الفرد ، 47، ص3:;3نفسية ، اجتماعية ( ) القاضي، 
ؿ تقبمو كلكي يجتازىا بسبلـ كيتمكف مف تمبية مطالبيا ، فيك يحتاج الى الشعكر باألماف مف خبل

 (.34، ص::;3مف األفراد المحيطيف بو كاف يشعر بأنو فرد مرغكب فيو . ) السمطاني ،

كالمعب يكفر الفرصة المثالية  لمطالبة لمتنفيس عف اضطراباتيا السمككية كالشعكر باألماف        
مف خبلؿ انصيارىا كتكيفيا مع المجمكعة التي تشاركيا المعب ، كتشعر معيف باألماف 



طمئناف النفسي ، كتشبع حاجاتيا النفسية فتشعر باألماف ، كاالجتماعية فتشعر بأنيا فرد كاال
شباع ىذه الحاجات بالمعب ىي غاية األسمكب اإلرشادم الذم تبنتو الباحثة .  مرغكب فيو ، كا 

 -أف أىمية البحث تتجمى في الجانبيف النظرم كالتطبيقي :      

 :الجانب النظري

الحالية أكؿ دراسة تجريبية محمية عمى حد عمـ الباحثة تيدؼ الى خفض مستكل . تعد الدراسة 3
 الحرماف  العاطفي بأسمكب المعب .

 . ترفد المكتبة العراقية بدراسة حديثة تتعمؽ بالحرماف العاطفي .4

. أثارة أىتماـ المرشدات التربكيات بأىمية الدراسة عف الحرماف العاطفي كما لو عبلقة بنجاح 5
 البة األكاديمي كتكافقيا النفسي كاالجتماعي .الط

 الجانب التطبيقي :

. تزكيد المرشدات التربكيات في المدارس الثانكية ببرنامج إرشادم قد يؤدم الى خفض الحرماف 3
 العاطفي لدل الطالبات .

. تنبيو العامميف في كزارة التربية الى ضركرة تدريب المرشدات التربكيات عمى األساليب 4
 إلرشادية التي تيتـ بالجكانب العممية التطبيقية في اإلرشاد التربكم ، كاإلرشاد بالمعب .ا

 

 

 

 
 

  هدف البحث وفرضٌاته : 

ييدؼ البحث الحالي الى معرفة أثر اإلرشاد بالمعب في خفض الحرماف العاطفي لدل       
 -مف خبلؿ التحقؽ مف صحة الفرضيات اآلتية :طالبات المرحمة الثانكية 



( بيف رتب درجات المجمكعة التجريبية 2.27. ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )3
 مقياس الحرماف العاطفي .عند تطبيؽ قبؿ تطبيؽ أسمكب المعب كبعده 

( بيف رتب درجات المجمكعة الضابطة 2027فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ). ال تكجد 4
 مقياس الحرماف العاطفي .عند تطبيؽ في االختباريف القبمي ك البعدم 

( بيف رتب درجات المجمكعة التجريبية 2027. ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )5
 مقياس الحرماف العاطفي .عند تطبيؽ كالمجمكعة الضابطة في االختبار البعدم 

 
  : حدود البحث 

مركز محافظة  –يتحدد البحث الحالي بطالبات المرحمة الثانكية لمدارس مركز مدينة بعقكبة    
لمعاـ الدراسي  –الدراسة النيارية  -التابعة لممديرية العامة لمتربية في محافظة ديالى  –ديالى 
4232 – 4233 . 

 
     ت :تحدٌد المصطلحا

 -فيما يأتي تعريؼ بالمصطمحات التي كردت في البحث الحالي :    

 

    اإلرشــــــــــــــاد :. 2

 -أطمعت الباحثة عمى مجمكعة مف التعاريؼ التي تناكلت مصطمح اإلرشاد كمنيا :   

 

  (Jones,1966 : )- 

الميارة كالخبرة لشخص آخر بطرؽ مناسبة كضمف برنامج تكجييي عممية يديرىا شخص يمتمؾ 
بيدؼ مساعدة ىذا الشخص ) المسترشد ( في تمبية احتياجاتو ليتمكف مف معرفة نفسو كتقبميا 

 ( . Jones,1966,p,96ليككف أكثر إدراكان ككاقعية في تحديد أىدافو  ) 



  ، (2:81) جونز 
ختمفة التي يستطيع عف طريقيا اكتشاؼ كاستخداـ إمكاناتو "عممية إرشاد الفرد الى الطرؽ الم    

كقدراتو كتعميمو مما يمكنو مف أف يعيش في أسعد حاؿ ممكف بالنسبة لنفسو كلممجتمع الذم 
 ( .55، ص4225يعيش فيو . ) الجعفرم ، 

  ، (2:82)تيمور 
نو المناسب "عممية معاكنة الفرد في فيـ حاضره كأعداده لمستقبمو بيدؼ كضعو في مكا    

كلممجتمع ، كمعاكنتو في تحقيؽ التكافؽ الشخصي كالتربكم كالنفسي كالميني لتحقيؽ حياة 
 (.55، ص4225سعيدة " ) الجعفرم ، 

  ، ( :2:88)ز ىران 
" ىك عممية مساعدة الفرد في رسـ الخطط التربكية التي تتبلءـ مع قدراتو كميكلو كأىدافو في    

المكاد الدراسية التي تساعده في اكتشاؼ اإلمكانيات التربكية اختيار المناىج المناسبة ك 
كتساعده في النجاح كتشخيص المشكبلت التربكية كعبلجيا بما يحقؽ تكافقو التربكم بصفة 

 ( .9;، ص99;3زىراف ، ) عامو". 

  ،(:3112)األميري 

مساعدة  " مجمكعة مف األنشطة المخططة يسكدىا جك مف االحتراـ كالتقدير تيدؼ الى    
الطبلب في التعامؿ الفعاؿ مع مشكبلتيـ األسرية كاالجتماعية كاالقتصادية كالصحية كالدراسية 

 ( .347، ص4223كالعاطفية لغرض خفض الضغكط النفسية المرتبطة بيا ) األميرم،

 

 

 ،(3118) ممحم 

لحالة بيدؼ " مجمكعة الخطكات المينية التي يسمكيا فريؽ العبلج النفسي في التعامؿ مع ا    
استبصار الفرد بنفسو كبمشكبلتو كتنمية قدراتو كاستغبلليا بما يمكنو مف التكافؽ السكم مع 

 ( .73، ص 4229ذاتو كمع العالـ الخارجي" . ) ممحـ ،



 : التعريف النظري لمباحثة- 

( في ىذا البحث ألنو ينسجـ مع أىداؼ كمتطمبات   Jones,1966تتبنى الباحثة تعريؼ )      
 بحث .ال

 :وتعرفو الباحثة إجرائيًا 

" استعماؿ أسمكب المعب عف طريؽ إجراء التماريف الرياضية المعدة مف قبؿ الباحثة كالمدعـ   
بالتعزيز المفظي المباشر باستخداـ كممات مديح كثناء ككسيمة لمتخفيؼ مف مستكل الحرماف 

 ".العاطفي كيقاس بالفرؽ بيف االختباريف القبمي كالبعدم 

   : اللعـــــــــــــب . 3

 -: أطمعت الباحثة عمى مجمكعة مف التعريفات التي تناكلت مصطمح المعب كمنيا    

  ( روترRotter, 1954  ) 

" استخراج الطاقة النفسية المشحكنة  كالمكبكتة حاليا  مف خبلؿ استذكارىا  كالمركر بيا ثانية     
أك ممارسة األلعاب الرياضية ، فيحدث  نتيجة ذلؾ التعمـ  أك أدائيا بادكار سايككدرامية  

 الجديد كالمدعـ بالتعزيز االيجابي  مف جانب المرشد .
 

  تيمور(Tylore,1967) : 

ىك " أنفاس الحياة بالنسبة لمطفؿ ، انو حياتو ، كليس مجرد طريقة لتمضية الكقت كأشغاؿ     
ؼ ، كالتعبير عف الذات ، كالتركيح كالعمؿ لمكبار"  الذات ، فالمعب لمطفؿ كما التربية كاالستكشا

 ( .97، ص 4:;3) بمقيس كمرعي ،

  ( شابمنChaplin,1970 : )- 

شغاؿ الذات ،     " المعب بمثابة الحياة لمطفؿ ، أنو حياتو كليس مجرد طريقة لتمضية الكقت كا 
مكبار"                                                                      المعب لمطفؿ كالتربية كاالستكشاؼ كالتعبير الذاتي كالتركيح كالعمؿ ل

 ( .5:، ص4227) عبد المجيد ،



 اريكسون(Erickson)  

" تعبير عف المظير العقمي لمقدرة البشرية ، كذلؾ لفيـ خبرات الحياة ، إذ يمر الطفؿ في نمكه    
ذجية يسيطر بكاسطتيا عمى الكاقع بخبرات يصعب ىضميا ، فيخمؽ في لعبو مكاقؼ نمك 

 ( .334، ص4226بالتجريب كالتخطيط "  ) مرداف ، 

  جيزل(Geezel) : 

" ىك حاجات داخمية ممحة تقكد الطفؿ الى الحركة كالنشاط ، فاالطفاؿ ال يمعبكف ألمر يفرض     
نما يمعبكف نتيجة حاجات ممحة كمؤثرة في داخميـ "  عمييـ مف الخارج ، كا 

 ( .342، ص4226) مرداف ،                                                                

  جيروس(Geroos) : 

" أعداد الصغار لحياة الكبار، كتدريب لتنمية الكظائؼ الجسمية كالعقمية كالنفسية أك     
 ( .342، ص 4226االجتماعية، كما المعب إال طريقة الطبيعة في التربية "  ) مرداف ،

  ( جودGod  ،3116:) 

"  نشاط مكجو أك غير مكجو يقـك بو األطفاؿ مف أجؿ تحقيؽ المتعة كالتسمية كيستغمو الكبار   
عادة ليساىـ في تنمية سمككيـ كشخصياتيـ كيمتاز بأبعاده المختمفة الفعمية كالجسمية 

 ( . 9، ص 4227كالكجدانية "   ) فرج ، 

 

 

 ، (3119)ربيع 

نشاط يعبر بو الطفؿ عف حالتو النفسية كالفعمية ، أم عف رغباتو كطمكحاتو كميكلو كمستكل "     
ذكائو ، كاف ىذا النشاط ال يككف بدكف ىدؼ بؿ ييدؼ مف خبللو الطفؿ الى تأكيد ذاتو 
كتفريغ انفعاالتو ، كاف ىذا النشاط يتطكر مع نمك الطفؿ كزيادة قدراتو الفعمية كالجسدية 



     سية ، كىك يترؾ آثاره الكاضحة عمى شخصية الطفؿ فيما بعد"                                                                       كحالتو النف
 ( .62، ص:422) ربيع ، 

 :  بياجيو- 

( تعمؿ عمى تحكيؿ المعمكمات الكاردة لتبلئـ حاجات الفرد ،  Assimilation" عممية تمثؿ )    
كالتقميد كالمحاكاة جزء ال يتجزأ مف عممية النماء العقمي كالذكاء "                                  فالمعب

 ( . 7، ص 4226) عبد اليادم ، 

 : التعريف النظري لمباحثة- 

" نشاط يؤديو الفرد مف أجؿ تحقيؽ المتعة كالتسمية كتفريغ طاقة حركية كجسمية كنفسية ،     
دراكو لما حكلو كتنمية شخصيتو " .كيساعد في تعميـ ك   تدريب كتأىيؿ كتشخيص الفرد كفيمو كا 

 :وتعرفو الباحثة أجرائيًا 

" أسمكب أرشادم تستخدمو الباحثة في تجربتيا ، كينفذ مف خبلؿ اشتراؾ الطالبات ذكات     
بية الحرماف العاطفي العالي ، في برنامج التدريب الرياضي القائـ عمى أساس الكحدات التدري

التركيحية كالمصاحبة لئلرشاد المفظي المباشر ، كالمدعـ بالتعزيز المفظي المباشر ، 
 الستخراج الطاقة النفسية المشحكنة باالنفعاالت ، كسعيان لخفض الحرماف العاطفي لدييف" .

 

 

 

 الحرمان العاطفً :  . 4

 -اطمعت الباحثة عمى مجموعة من تعاريف الحرمان العاطفي وأىميا :    

 ( 2:48فرويد :) 



" فقداف الحب كالعطؼ األسرم كاإلصابة باالضطراب النفسي لؤلفراد حيث ينشأ أفراد عديمكا     
 ( .(Johnson, 1974: 413العاطفة كغير قادريف عمى أظيار مشاعر الحياة تجاه اآلخريف" 

  ، ( 2:81)ماسمو 

صمو كحرمانو مف كنؼ األسرة " عدـ إشباع الحاجات النفسية األساسية لمفرد مف خبلؿ ف    
كفقداف األمف كالحب كاالنتماء الى جماعة تحميو كترعاه مما يجعؿ منو شخصا قمقا غير متزف 

 ( .38، ص:;;3يعاني مف "االضطرابات النفسية "  ) النكرم ، 

 (2:87سكورد: ) 

ة " اضطراب بسبب القمؽ كاالتصاؿ النفسي مابيف الفرد ككالديو كاآلخريف كاإلصاب    
 .    (Secord, 1976: 413)باالضطرابات النفسية"  

 ( 2:91روجرز:) 

" تعرض الفرد لمشاعر الرفض كاإلحباط كفقداف الحب كالعطؼ كاالتصاؿ االجتماعي كفقداف     
                                  الثقة كالرعاية كالشعكر بالخكؼ كعدـ األمف النفسي كتككيف نظرة دكنية تجاه ذاتو" .                               

(Paul, 1980: 2821) . 

 ( 2:99دوالر وميمر:) 

" ضعؼ االرتباط النفسي بيف الفرد كالكالديف كاآلخريف كالناتج عف عدـ اإلشباع العاطفي    
العبلئقي مع األفراد الميميف في حياة الفرد ) األب ، األـ ( أك األشخاص اآلخريف مما يؤدم 

 ( .54، ص::;3بالتيديد كعدـ االماف كقمة الشعكر بالطمأنينة القاعدية )صباح،  الى الشعكر

 

  ، (:3::2)جابر وكفافي 

" نقص في كفاية الدؼء كالمكدة كاالىتماـ خاصة مف جانب أالـ أكمف يقـك مقاميا أثناء     
عند االنفصاؿ عف األـ كحاؿ تجاىؿ الطفؿ أك سنكات الطفكلة األكلى ، كىي حالة تحدث 



إساءة معاممتو أك في حالة إيداع الطفؿ في مؤسسة إليكاء األطفاؿ األيتاـ "                              
 ( .67، ص:422) ربيع، 

  قاموس عمم النفسDictionary of psychology 

سبة كالتي تحدث عادة في سنكات النمك " نقص في الخبرات الشخصية كالبيئية المبلئمة كالمنا    
 ( .32، ص4227المبكرة "  ) الصالحي ، 

 : التعريف النظري لمباحثة 

" فقداف الحب كالرعاية األبكية الذم تتعرض لو الطالبة نتيجة لفقداف األب أك  لسكء العبلقة      
  بيف أفراد األسرة ، مما قد يؤدم الى سكء التكافؽ النفسي كاالجتماعي " .

 :كما تعرف الباحثة الحرمان العاطفي تعريفا إجرائيًا بأنو- 

" الدرجة الكمية التي تحصؿ عمييا كؿ طالبة مف خبلؿ إجابتيا عمى فقرات مقياس الحرماف     
 (. 4227العاطفي"   لػػػ ) الصالحي ، 

 . المرحلة الثانوٌة :6

 -: ( 2:88تعريف ) وزارة التربية العراقية ،  -

ىي مرحمة تعميمية، تقدـ فرصان تعميمية متكافئة كمجانية كليست إلزامية لكبل الجنسيف، كتككف "  
عدادية ( مدة الدراسة في كؿ منيا ثبلث سنكات، كتشمؿ  عمى مرحمتيف متتابعتيف ) متكسطة كا 

 “.التعميـ بيف مرحمتي التعميـ االبتدائي كالجامعي 

 ( . 99;3لسنة  4ارة التربية ، نظاـ المدارس الثانكية رقـ ) كز                                  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 الفصل الثانً

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -إطار نظري :  -أوالً :

 -: أدبٌات اإلرشادأ.    

   مفيوم اإلرشاد   

يعد اإلرشاد بمختمؼ مجاالتو أحد ميف المساعدة التي كجدت لخدمة األفراد ، فيك أحد 
ة اإلنساف ، كتطكره ، كيعرؼ المجاالت التطبيقية لعمـ النفس الحديث تيدؼ الى تحقيؽ سعاد

اإلرشاد بأنو " تمؾ العممية التي تساعدنا في الكصكؿ الى أحسف الخيارات  المناسبة " ) طاىر 
(  كىك قديـ قدـ العبلقات اإلنسانية ، فمف طبيعة اإلنساف أف يحكي  38، ص8:;3كالجردم ، 

ة ، كتقديـ حمكؿ ليذه المشكبلت مشكبلتو الشخصية ألقاربو كأصدقائو  فيتمقى منيـ مشاركة كجداني
( 63، ص4:;3، فاإلرشاد كاف يمارس منذ القدـ كلكف بدكف المصطمح المستخدـ اآلف ) زىراف ،

، كىناؾ العديد ممف اخذ يستخدـ المساعدة ليعبر بيا عف اإلرشاد ، لكي يككف أعـ كأشمؿ منو     
( ىك عممية تعمـ تنفذ  Arthur( ، فاإلرشاد بحسب رأم) 38، ص 4225) االسدم كمركاف ، 

( كاف أكثر المجاالت التي Arthur,1983,p.211ببساطة في جك اجتماعي متصؿ بالمركنة )
يعمؿ فييا اإلرشاد ىي المجاؿ التربكم  ، لذا يجب أف يراعى عند استخدامو  في المؤسسات 

 التربكية بشكؿ عاـ  كالمدارس بشكؿ خاص ما يأتي :
 التقدـ العممي كالتقني الحديث. -3
 التطكر الحاصؿ في التعمـ كتعدد أساليبو كطرقو كمناىجو. -4
 التركيز عمى استثارة اىتماـ الطالب كجعمو أكثر ايجابية في العممية التربكية  كالتعميمية . -5
 التغيرات الحاصمة في الميف مف حيث عددىا كنكعيا . -6
 ( .43، ص 4223ادم ك محمد ،التغيرات الحاصمة في كياف األسرة ) الزي -7

 أىداف اإلرشاد   

 -ييدؼ اإلرشاد الى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ التربكية الميمة كىي :

مكانيات  كمكاىب يشعر الفرد ، عندما . تحقيق التوافق النفسي : 2 لدل كؿ فرد قدرات  كا 
يمكف  يستطيع  تحقيقيا بالراحة ،  كاالطمئناف النفسي ، كاف كؿ ىذه القدرات ال

أف تستغؿ  االستغبلؿ األمثؿ  إال مف خبلؿ الراحة النفسية  التي يككف لممرشد 
 ( . 59، ص ;:;3اثر في إنمائيا  كتحقيقيا ) الحياني ،



إف اليدؼ مف عممية اإلرشاد ، ىك مساعدة الفرد في تحقيؽ ذاتو كالعمؿ معو . تحقيق الذات : 3
كمساعدتو عمى ‘ عيؼ العقؿ بحسب حالتو سكاء كاف عاديان ، متفكقان ، ض

تحقيؽ ذاتو  الى درجة يستطيع منيا اف ينظر الى نفسو فيرضى عما ينظر إليو  
 (. 59، ص 4223) الزيادم  كمحمد  ،

إف الفرد يكاجو كثيران مف المشكبلت  خبلؿ حياتو ، كىذه المشكبلت . تحقيق الصحة النفسية : 4
بصير الفرد بالمشكبلت التي تبعث في نفسو القمؽ ، فاإلرشاد يرمي الى ت

يكاجيو كاإلمكانات المتكفرة لدية لحميا  كىذا يساعد عمى إيجاد الحؿ المبلئـ 
 (. 68، ص :;;3كالتمتع بالصحة النفسية  ) الداىرم ، 

إف اكبر المؤسسات التي يعمؿ فييا اإلرشاد التربكم ىي المدرسة ، . تحسين العممية التربوية :5
لتربية ، فيي التي تقـك بنقؿ الثقافة المتطكرة ، كتكفير كمف اكبر مجاالتيا ا

الظركؼ المناسبة لمنمك الجسمي ، كالعقمي ، كاالنفعالي ، كىي أيضا  مسؤكلة 
، ص 8;;3عف النمك النفسي السنكم كالتنشئة االجتماعية  السميمة ) الزبكف ،

58.) 
 

 أساليب اإلرشاد النفسي والتربوي    

 -شاد تستخدـ برامج عممية لتطبيؽ النظريات اإلرشادية  كمنيا :ىناؾ أساليب لئلر     

 اإلرشاد المباشر   . 2

ىك اإلرشاد المكجو  كالمركز حكؿ المسترشد ، كفيو يقـك المرشد بدكر ايجابي  كنشط في      
تكجيو المسترشد نحك السمكؾ االيجابي المخطط لو ، مما يكدم الى التأثير المباشر في تغير 

( ، إف ىذا النكع مف اإلرشاد ىك اتجاه تعميمي 533، ص 4:;3ة كالسمكؾ ) زىراف ،الشخصي
لككف المرشد يساعد المسترشديف لتعميميـ  كيفية حؿ مشكبلتيـ مف خبلؿ مراجعة أنفسيـ  بنظرة 

،  9;;3فاحصة لتحديد نقاط الضعؼ في شخصياتيـ  كالعمؿ عمى التخمص منيا ) التميمي ،
 (. 66ص

 المباشر  أسس اإلرشاد
 إف العبلقة بيف المرشد كالمسترشد تتسـ بالتقبؿ كالفيـ . -3



 التخطيط لو ببرنامج إرشادم محدد األىداؼ . -4
 تنفيذ خطة البرنامج اإلرشادم . -5
 (. 7:، ص 9;;3االتصاؿ باألشخاص ذكم التأثير عمى المسترشد .) أبك عيطة، -6

 خطوات اإلرشاد المباشر

 إف اإلرشاد المباشر ييتـ بمشكبلت محددة إذ يتبع المرشد الخطكات اآلتية في حميا كىي :   
 : يشمؿ جمع المعمكمات لتحديد جكانب المشكمة .التحميل  -3
: يتضمف ترتيب كتنظيـ المعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا مف مصادر التركيب والتنسيق -4

 متعددة. 
زالتيا كيتعمؽ بالبحث عف األسباب ك  التشخيص : -5 العكامؿ المؤثرة في ظيكر األعراض كا 

 لغرض تحديد المشكمة كخصائصيا .
: يتمثؿ في دراسة المرشد لحالة المسترشد المستقبمية  كما يمكف أف يككف  التنبوء بالنتائج -6

 عميو في ظؿ ظركؼ معينة .
 كىي الخطكات التي يتخذىا المرشد لتعديؿ سمكؾ المسترشد .اإلرشاد الفردي :  -7
متابعة تطكر حالة المسترشد بعد االنتياء مف عممية اإلرشاد كبعد مركر مدة مف   المتابعة : -8

 ( . 8;3، ص 9:;3الزمف ) المعركؼ ،
 
     اإلرشاد غير المباشر . 3

ىك عبارة عف إقامة عبلقة إرشادية  كتييئة جك نفسي يمكف المرشد مف أف يحقؽ أفضؿ  
( ،  إف ىذا  Roger ,1967,p:12ز حكؿ المسترشد ) نمك كىك  ما يسمى اإلرشاد المتمرك

النكع مف اإلرشاد يرتبط بنظرية الذات ، التي تؤكد إف الميمة األساسية تقع عمى عاتؽ المسترشد 
، كيتعامؿ ىذا األسمكب مع الجانب االنفعالي لمفرد ، كيستطيع  الفرد بذاتو  أف يصؿ الى حؿ 

كالمكجو ، كاف كظيفتو األساسية  ىي مشاركة كجدانية ،  لممشكمة  كدكر المرشد ىك المساعد لو 
ال يعطي المرشد حمكالن جاىزة  ألنو يشعر إف المسترشد لو القدرة عمى الكصكؿ الى الحؿ السميـ  

، 84;3، فكظيفة اإلرشاد ىك تييئة الجك النفسي المبلئـ  في الجمسات اإلرشادية ) دكنالد ،
ريت عمى مسترشدم  الفصاـ عمى مدار خمس سنكات  ( كقد أكد ركجرز في دراسة أج:35ص

متتالية أف المسترشديف اقبمكا عمى األسمكب غير المباشر بصكرة أكثر ايجابية مف أم أسمكب آخر 



( . ;35، ص9;;3، كذلؾ الف ىذا األسمكب يقكم العبلقات اإلنسانية فيما بينيـ ) أبك عيطة ،
 إف أىـ ما يميز ىذا النكع ىك :

 د يأتي بشكؿ طكعي طالبا المساعدة مف المرشد .أف المسترش -3
 أف العبلقة بيف المرشد كالمسترشد تتحدد في ضكء فيـ المسترشد لمشكمتو . -4
 يككف المرشد المرآة التي تعكس الصكرة الحقيقية لممسترشد ليرل انفعاالتو بشكؿ كاضح.  -5
دييـ                             يييئ المرشد لممسترشديف فرصة االختيار كذلؾ لتنمية الثقة بالنفس ل -6

 (. ;9، ص 3;;3)اإلماـ ،
ال ينزعج المرشد مف المسترشد  كالبد أف يشعر بتحمؿ المسؤكلية عف مشكبلتو بنفسو .                      -7

 ( .553، ص 84;3)جبلؿ ، 

 طرائق اإلرشاد النفسي والتربوي     

مرده إف الناس يختمفكف في نكع المشكبلت التي يعانكف منيا إف التنكع في طرؽ اإلرشاد     
كحّدتيا ، كقد تابع عمماء النفس كالمتخصصيف باإلرشاد أىـ الطرؽ الحديثة المستخدمة في 

 -اإلرشاد النفسي ، كمف ىذه الطرؽ :

 أ. اإلرشاد الفردي  

رشد بحكـ كفاءتو كخبرتو ىك عبلقة  شخصية تتـ كجيا لكجو  بيف المرشد كالمسترشد فيقـك الم    
كتدريبو  بتقديـ المشكرة  كالمساعدة الى المسترشد لكي يفيـ ذاتو كيككف قادران عمى تكظيؼ 
إمكاناتو  كقدرتو بطريقة مرضية لنفسو كمجتمعو كقدرتو عمى حؿ مشكبلتو كتحقيؽ 

ا لكجو  في (  إف ىذا النكع مف اإلرشاد يقدـ الى مسترشد كاحد كجي Tolbert ,1980 :3حاجاتو)
ثارة الدافعية لدل المسترشد  كتفسير  مكاف خاص  إذ يعمؿ المرشد عمى تبادؿ المعمكمات  كا 

(  يشترط أف يسكد جك المقابمة  Clanze ,1984 :12المشكبلت ككضع خطط العمؿ  ليا ) 
 الثقة المتبادلة لو ،  كيككف مف حؽ المسترشد التعبير عف جميع مشاعره  مف دكف تردد أك خكؼ

 ( . Omer ,1981 :12مف النقد ) 

  -ب. اإلرشاد الجمعي :



ىك إرشاد عدد مف المسترشديف الذيف تتشابو مشكبلتيـ في جماعات صغيرة كيتعامؿ اإلرشاد     
(  كلئلرشاد  486، ص  7:;3الجمعي  مع مشكبلت التكيؼ  كالتكافؽ اليكمية ) الدكسرم ، 

طريقو يتـ إرشاد عدة مسترشديف في كقت كاحد  الجمعي فائدة مزدكجة فيك اقتصادم ألف عف
كيككف ذا أىمية  اجتماعية  كبيرة  كىك في حد ذاتو أكثر فعالية فيما يخص قسـ مف المشكبلت      

( ، كمف تمؾ المشكبلت التي كاف لئلرشاد الجمعي أثر في التخفيؼ 389، ص6:;3) ركتر ،
 ( .8:، ص4223مف حدتيا ىي مشكمة التكتر االنفعالي ) الطائي ،

 كيقـك اإلرشاد الجمعي عمى مجمكعة مف األسس النفسية االجتماعية أىميا: 
. األخذ بنظر االعتبار إشباع حاجات الفرد الثانكية  ككنو كائنا اجتماعيا ، لذا ينبغي  أف تشبع 3

 في أطار اجتماعي .
 . أىمية المعايير االجتماعية في تحديد سمكؾ الفرد.4
 أسباب المشكبلت كاالضطرابات النفسية .. عد العزلة مف 5
. تعتمد الحياة في الكقت الحاضر عمى العمؿ في جماعات ، مما يتطمب أساليب اجتماعية ، 6

 ( . 569، ص 3:;3كاكتساب ميارات تعامؿ مع الجماعة ) زىراف ،

     فوائد اإلرشاد الجمعي  

 . يناسب األعمار  كالمراحؿ الدراسية كافة .3
ي تنمية ميارات التفاعؿ االجتماعي مف خبلؿ المؤازرة التي يقدميا أعضاء الجماعة . يساعد ف4

 ( . 69، ص4222بعضيـ مع بعض .)سميماف ،
 . يقمؿ مف حدة تمركز المسترشد حكؿ ذاتو .5
 . االقتصاد في نفقات اإلرشاد ، كتكفير الكقت كالجيد .6
 (.;8، ص 4226. تتيح فرصو حقيقية لممارسة الميارات ، كتحسينيا ) جكدة ، 7

 

 أىداف اإلرشاد الجمعي   

 . تحقيؽ التكافؽ االجتماعي ، كالتشخيص مف خبلؿ الجماعة  كسيمة عبلجية .3
 . مساعدة الفرد في فيـ ذاتو . 4



 . اكتساب ميارات حؿ المشكبلت ، كاتخاذ القرارات .5
 التكافؽ مع الذات .. تحقيؽ 6
 ( . 65، ص 4226. تنمية الحس الفردم إزاء تقدير حاجات اآلخريف ) الركاجفة ،7

 مناىج اإلرشاد النفسي والتربوي  

 ىناؾ ثبلثة مناىج لتحقيؽ أىداؼ التكجيو كاإلرشاد :

 المنيج اإلنمائي   . 2

تي تكدم الى النمك السكم يطمؽ عميو المنيج اإلنشائي أك التككيني كيتضمف اإلجراءات ال    
،  4:;3لؤلشخاص العادييف  كصكالن الى أعمى مستكل  مف النضج كالصحة  النفسية ) زىراف ، 

( عف طريؽ مفيـك مكجب لمذات ، كتحديد أىداؼ سميمة لمحياة كتكجيو الدكافع لمكصكؿ  59ص 
 الى النمك السميـ  المتكازف  لدل الفرد .

 المنيج الوقائي   . 3

ك المنيج الذم ييتـ باألسكياء قبؿ اىتمامو بالمرضى  ليقييـ مف حدكث المشكبلت كى    
 -كاالضطرابات  كاألمراض النفسية  ، كلممنيج الكقائي ثبلثة مستكيات :

كىي محاكلة منع حدكث المشكمة  أك االضطراب أك المرض  بإزالة  الوقاية األولية : أ . 
 مسبباتو .

محاكلة الكشؼ المبكر ، كتشخيص االضطرابات في مراحميا األكلى   كىي الوقاية الثانوية :ب. 
 بقدر اإلمكاف  كالسيطرة عمييا كمنع ظيكرىا .

كىي محاكلة تقميؿ اثر  انتشار االضطراب أك منع أزمات   الوقاية من الدرجة الثالثة : ج . 
خبلؿ  ( كيمكف تحقيؽ الكقاية اإلرشادية مف 47، ص 4223المرض  ) الزيادم كمحمد،

المنيج الكقائي بمساعدة الفرد عمى تقبؿ ماىك متعارؼ عميو بيف الجماعات التي يعيش معيا  
 ( .77، ص 9;;3) أبك عيطة ،

 . المنيج العالجي 4



كىك المنيج الذم يتضمف عبلج المشكبلت كاالضطرابات كاألمراض النفسية كصكالن الى حالة    
ؾ كثيران مف المشاكؿ يصعب التنبكء بيا  مما يؤدم الى التكافؽ ، كالصحة النفسية كذلؾ ألف ىنا

حدكثيا ، كييتـ ىذا المنيج بنظريات االضطرابات النفسية ، كمسبباتيا كطرؽ عبلجيا فضبلن عف 
 تكفير المرشديف  كالمعالجيف كالمراكز كالعيادات النفسية  المتخصصة .  

 ( .  47، ص 4223) الزيادم كمحمد ،                                                        
 

  أدبٌات اللعب -ب 

 مفهوم اللعب:     

يعتبر عمماء االجتماع كاالنثركبكلكجيا أف اإلعداد الثقافي كاالجتماعي لمفرد يحدث مف خبلؿ      
المعب ، فمنو يتعمـ الكثير عف نفسو كعف العالـ المحيط بو ، فالمعب يصغر ىذا العالـ الى أجزاء 
تككف طكع أمره ، فالفرد يكلد كلديو غرائز كميكؿ مكركثة تدفعو لسمكؾ معيف ، كالحركة ىي أشد 
ميكؿ الفرد فطريان، كأبقاىا في مراحؿ نمكه ، فيي التي تدفع الفرد ألكتشاؼ بيئتو كمعرفة كؿ ما 

 ( .4، ص 4229يدكر حكليا ) القدكمي ، 

يؤثر في تككيف شخصيتو ، فمف خبللو يمكف أف يتعمـ كيعد المعب مدخبلن كظيفيان لعالـ الفرد ك     
كثيران مف جكانب الحياة االجتماعية ، فالمعب يمنح الفرد مكاقؼ حياتية تتيح لو الفرصة ليتعمـ 

 (.88، ص2;;3النمكذج األمثؿ في تككيف العبلقات المتبادلة كالمشاركة كالتعاكف  )مصمح ، 
، عف طريؽ مشاركة الفرد الفاعمة في النشاطات كالمعب يساعد عمى بناء شخصية سكية     

التمقائية الحرة كبصكرة ممتعة كميمة ، فالمعب يشجع عمى تنمية لغة الحكار كالمحادثة كيدعـ 
ميارات ما قبؿ القراءة كالتطبيؽ كالتمييز البصرم ، كيشجع عمى تنمية التعاكف كالمشاركة بيف 

( أف المعب بالنسبة لؤلفراد ىك  Grossكس ( . كيرل ) كر 5;;3األفراد  )خطاب كعرفات ،
عممية غريزية ألكتساب أنماط مف السمكؾ ترتبط بالمكاقؼ التي تكاجيو في مراحؿ فعمية مف العمر  

 ( .2:، ص;:;3) الجراح كمحمد، 
أنو عمؿ الفرد ، كىك الكسيمة التي ينمك بيا ، كيرتقي كتعرؼ )سكزاف ميمر( المعب عمى      

(  77، ص2;;3بكاسطتيا ، كما اعتبرت نشاط المعب رمزان لمصحة العقمية ) المبابيدم كالخبليمة ، 
 (.94،ص 3;;3كترل)ىمدبراند( أف المعب يعطي لؤلفراد فرصة لتعمـ مفاىيـ جديدة )عبد اليادم،



بتككيف عبلقات أبداعية تنمك مف خبلؿ المعب أبتداءان مف سف  كيرل )سبلد( أف الفرد يقـك      
(. 432، ص4227السادسة مف عمره ، حيث يتجو نحك تككيف إيقاعات العمؿ )عبد المجيد ، 

كيعرؼ جانييو المعب بأنو شكؿ مف أشكاؿ النشاط الذم يمكف تقكيتو عندما ينشد البلعب نجاحان 
 (.;;4، ص 4229سيبلن  ) ممحـ ، 

كيعد المعب مف كجية نظر )صكالحة ( بأنو نشاط حر مكجو يمارسُو األفراد لغاية التسمية        
كالمتعة ، كيستثمره الكبار عادةن كي يسيـ في إنماء شخصيات أطفاليـ بأبعادىـ العقمية كالجسدية 

الؾ كاالنفعالية كاالجتماعية ، كيشكؿ بالنسبة لمطفؿ مسألة حيكية في غاية األىمية حيث إف ىن
 (.33، ص :422صمة كثيقة بيف عممية نمك الطفؿ كبيف المعب . ) ربيع ، 

كما أف التعمـ عف طريؽ االستماع فقط ال يجدم بنفس الدرجة مثؿ التعمـ بالعمؿ كاف الفرد        
 يميؿ الى المعب حيث يتيح لو الفرصة ليعبر خارجيان عف نزعاتو كميكلو الداخمية .                      

( أف تكفر األلعاب الحركية في بيئة 7;;3( ، كتؤكد )عبد الكريـ ، 6، ص 4229) القدكمي ، 
مناسبة تحقؽ لؤلفراد مجمكعة مف األىداؼ ، ففي المجاؿ النفسي الحركي سيتـ تنمية العضبلت 
مف خبلؿ نشاط عضمي قكم ، كما تنمي لدل األفراد القدرة عمى الجرم كالمحاكرة كالتكقؼ 

، كيتعمـ األفراد أدارة الجسـ أثناء ضغكط المنافسة ، كفي المجاؿ المعرفي يكتسب األفراد المنضبط 
التيقظ الذىني كىـ يستجيبكف إستراتيجيان لمكاقؼ األلعاب ، كما يتعمـ األفراد تفيـ القكانيف كتتابعيا 

ؿ االنفعالي فيتعمـ ، كينمكف القدرة عمى تطبيؽ ىذه المعمكمات تمقائيان أثناء المعب ، أما في المجا
األفراد المعب مع اآلخريف بأسمكب أجتماعي صحيح ، كيفيـ األفراد الحاجة الى المعب النظيؼ 

 ( .6، ص 4229كأظيار الركح الرياضية  ) القدكمي ، 

كاإلرشاد بالمعب طريقة منظمة لمحصكؿ عمى التبصر كالكعي بعالـ الطفؿ ، كقد أىتـ         
بالمعب بأعتباره كاحدان مف أىـ األساليب التي يمكف مف خبلليا تحقيؽ  عمماء اإلرشاد النفسي

النضج االجتماعي كالمساعدة في أكتشاؼ بيئة الفرد كالتفاعؿ معيا ، فيك مف الناحية الجسمية 
أداة تساعد في نمك الجسـ كتدريب أعضائو ، كأكسابيا ميارات حركية ذات أىداؼ تربكية ، كما 

ب االنفعالي لمفرد كأتزانو كتخميصو مف بعض حاالت التكتر كالقمؽ تساعد في تطكر الجان
كاالضطرابات كالنزعات العدكانية كالكبت كالحرماف كتبعده عف تمركزه حكؿ ذاتو                              

 (.9;4، 4229) ممحـ ،
المعب في حياة  كتؤكد الدراسات النفسية الحديثة كدراسة ) بياجيو كباندكرا ( عمى أىمية      

األفراد كدكره في بناء شخصية الفرد كتككيف سمككو ، حيث تركز ىذه الدراسة المستندة عمى نظرية 



باندكرا في التعمـ بالمبلحظة أك االقتداء ، عمى أف المعب يزكد األفراد بطريقة أفضؿ لمتفاعؿ مع 
لكبار الذيف يمثمكف اتجاىات البيئة أك التحكـ بيا ، كما أنو يعطييـ فرصان أكبر لمتفاعؿ مع ا

 ( .;;4، 4229مختمفة لدييـ )ممحـ ،
كتحدث )أكزكبؿ (عف األلعاب عمى أنيا تمثؿ نشاطان جمعيان يككف فيو الفرد مشتركان مع      

اآلخريف إلنجاز بعض األىداؼ العامة مؤكدان عمى أىمية أستخداـ األلعاب التنافسية في البيئة 
اـ التربكية المتمثمة في كؿ مف زيادة التفاعؿ مع المكاد األكاديمية الصفية مف أجؿ تحقيؽ المي

كالمينية كاستثارة دافع الطفؿ نحك التعمـ كزيادة قدرتو عمى االنجاز كحثو عمى أستخداـ أساليب 
التعمـ طبقان لخصائص المكقؼ التعممي كصفاتو ، كزيادة أدراكو ككعيو لجكانب التحصيؿ كاالنجاز 

يتخذ شكبلن معينان نتيجة التعزيز غير المباشر الذم تكفره لو تمؾ األلعاب   مما يجعؿ سمككو
(Ausubel & Robinson,1969,p:420)  فيك يتفؽ بذلؾ مع كجية نظر ) بياجيو ( الذم

يعتبر المعب أساس النمك العقمي لمفرد ، فعف طريؽ المعب يحاكؿ الفرد أكتساب نماذج معينة عف 
 ة في بنيتو المعرفية.األشياء كاألنماط البيئي

كيرل ) بياجيو ( في المعب تعبيران عف تطكر الفرد كمتطمبان أساسيان لو مؤكدان أف المعب يرتبط       
بمراحؿ النمك عند الفرد ، كلكؿ مرحمة نمائية أنماط لعب خاصة بيا كىذه األنماط تختمؼ مف 

مناسبان يسيـ في تطكير البنية  مجتمع الى آخر كمف فرد الى آخر ، كيمثؿ المعب كسطان بيئيان 
المعرفية لمفرد  ، كعف طريؽ المعب يتفاعؿ الفرد مع بيئتو كيطكر لغتو كعبلقاتو االجتماعية  ، 
فالمعب إذان أداة معرفة يمكف أف ينظر إليو عمى أنو كاقعي ، ككسيمة تعمـ يقـك عمى ما لدل الطفؿ 

 . (siegler,1984,p:157-155)عناصر  مف إمكانات كقدرات كما يعنى بكؿ ما في البيئة مف
أف لؤللعاب دكران ىامان في  (Brandes and Philips)كأكضحت دراسة )براندز كفيميب(      

تشجيع االتصاؿ كالحكار مع اآلخريف ، كبخاصة عند األشخاص الغرباء كاألشخاص الخجكليف 
( كتشير دراسة :، ص4229الذيف يحتاجكف الى التشجيع كالتكاصؿ مع اآلخريف . )القدكمي ، 

الى أف األلعاب كالمحاكاة يمكف أف تسيـ أسيامان خاصان في التربية ألنيا تتصؼ  (Johns)جكنز 
بالعمؿ كاألسمكب ، كال تقتصر عمى تذكر الحقائؽ كالف الطمبة يشارككف في عممية التعمـ برغبة 

بة كالمعمميف                                  كنشاط كىمة عالية ، إذ يؤثر ذلؾ تأثيران ايجابيان في كؿ مف الطم
 (.:، ص4229) القدكمي ، 

عمى أىمية تككيف المفاىيـ لدل الفرد ، كتكمف  (Bruner,1956,p:231)كيركز )بركنر(     
أىميتيا في أف أغمبية التبادالت الفكرية تتضمف التعامؿ مع فئات األشياء أكثر مف التعامؿ مع 



ات بمفردىا . كشدد ) بركنر (عمى الخبرة المممكسة لممتعمـ كممارستو كلعبو األشياء أك المكجكد
بالمكاد التعميمية ، كقدـ في ذلؾ ثبلث مراحؿ لمتعمـ بالمعب تتمثؿ في التمثيؿ العممي ، كالتمثيؿ 
الصكرم  ، كالتمثيؿ الرمزم ، كالتي تتبع مف تفسير) بياجيو ( إلستراتيجية نمك التفكير عند الفرد 

 (. 34، ص6:;3لمعب كتعاممو مع المكاد المحسكبة )خضر ،با
( في المعب تعبيران عف نمك الفرد  Geezel –كيرل عمماء عمـ النفس التككيني أمثاؿ ) جيزؿ      

كمتطمباتو، فكؿ نكع مف أنكاع المعب يرتبط أرتباطان كثيقان بمتطمبات نمك الفرد ىذه ، فقد أعتبر               
( أف لمعب حاجات داخمية ممحة تقكد الفرد الى الحركة كالنشاط ، كطالب  Geezel) جيزؿ 

بضركرة أعطاء الحرية لمفرد في أف يمعب حسب رغبتو دكف أف يكره عمى ألعاب معينة تفرض 
عميو فرضان ، كأعتبر أف األفراد يظيركف أنفسيـ بكضكح أكثر مف خبلؿ ألعابيـ المشكقة ، كأنيـ 

نما يمعبكف نتيجة حاجات ممحة كمؤثرة في داخميـ  ال يمعبكف ألمر يفرض عمييـ مف الخارج كا 
 (.376، ص 4226)مرداف ، 

التي نشرت في جامعة أكسفكرد حكؿ )االستكشاؼ كالمعب لدل  (Hutt)أما دراسة ىات      
ة األفراد( فقد تكصمت الى نتائج قيمة في تفسير ظاىرة المعب ككيفية حدكثيا كأثرىا الفعاؿ في قياد

الفرد الى البحث كاالستكشاؼ ، حيث أكدت إف الفرد عندما يحاكؿ أف يتعامؿ مع أية لعبة جديدة 
 -فأنو يحاكؿ أف يستحضر في ذىنو السؤاليف التالييف:

 . ماذا يعمؿ ىذا الشيء  )أم المعبة الجديدة (؟3
 سبة لو فيسأؿ .أك ما ىذا الشيء ؟ ثـ يحاكؿ الطفؿ الى الشعكر األكثر حيكية كفاعمية بالن   
 (.377، ص4226. ماذا أستطيع أف أعمؿ مع ىذا الشيء )المعبة الجديدة( )مرداف ، 4

أف المعب يمتمؾ كؿ خصائص العممية التربكية الكاممة ، فيك  Scarf)سكارؼ (كتؤكد دراسة      
ي خبرة عقمية يكفر التركيز لفترة كبيرة مف الكقت ، كينمي المبادرة كالمخيمة ، كاالىتماـ الشديد ف

ىائمة ، كانكماش انفعالي كامؿ ، كما مف نشاط آخر يدفع الى التكرار بطريقة عميقة كينمي 
الشخصية عمى نحك  متميز مثؿ المعب ، كما أنو ما مف نشاط آخر يستدعي كؿ الجيد كالطاقة 

الفرد كأنفعاالتو  الكامنيف مثؿ الصيد ، فالمعب أكثر العمميات التربكية أكتماالن ، ألنو يؤثر في عقؿ
 (.39، ص4229كجسده) القدكمي ،

أما دراسة )أريكسكف( فأكضحت أف المعب كبخاصة في فترة الطفكلة ىك تعبير عف المظير        
العقمي لمقدرة البشرية ، كذلؾ ليضـ خبرات الحياة ، إذ يمر الطفؿ في نمكه بخبرات يصعب عميو 



ر بكاسطتيا عمى الكاقع بالتجريب كالتخطيط             ىضميا فيخمؽ في لعبو مكاقؼ نمكذجية يسيط
 (.379، ص4226)مرداف ،

بأف المعب ىك أنفاس الحياة بالنسبة لمفرد ، أنو حياتو  Taylor) -تايمكر(كأخيران تكضح دراسة      
شغاؿ الذات ، فالمعب لمطفؿ كما التربية كاالستكشاؼ  ، كليس مجرد طريقة لتمضية الكقت كا 

 (.97، ص4:;3عف الذات ، كالتركيح كالعمؿ لمكبار )بمقيس كمرعي ، كالتعبير
 

 -األهمٌة التربوٌة والتنموٌة للعب:

أكلى المتخصصكف في التربية كعمـ النفس اىتمامان كاضحان بالمعب لما يمثمو مف مككف أساسي     
ف أىـ الكسائؿ مف مككنات طرؽ التدريس المختمفة. فالمعب لو مف األىمية التربكية ما يجعمو م

الفعالة في تربية كتنمية الفرد ، فمف خبللو يتـ تحقيؽ إسيامات تربكية كتنمكية لمفرد كالنمك 
الحركي االجتماعي كالمعرفي كالعقمي ، كتنمية شخصية الفرد كتطكير صحتو كتنمية اإلبداع 

ؿ تقميده بالمعب كاالبتكار لديو  ، كما أف مكاجية الفرد لبيئتو تككف عف طريؽ المعب ، فمف خبل
لما يريده كيسمعو كيختبره ، إنما يكتسب المعرفة المتصمة بالكاقع كينمي قدراتو الفعمية كالبدنية   

 (.:4، ص  4228)عبد الحميد ، 
كما يتيح لو المعب فرصان لتككيف مشاعر ايجابية نحك اآلخريف كنتائج تعميمية كتربكية       

ستكشاؼ البيئة لنشاطو كنمك ذاتو ، ك النشاط الح ركي لمفرد يعني الحياة ، إستكشاؼ الذات ، كا 
المادية كاالجتماعية المحيطة بو ، كما يعني لو الحرية ك األماف ، كاالتصاؿ ، كالسركر كالمرح ، 

 (.;4، ص4227كالقبكؿ االجتماعي ) الحيمة،
ألف المعب يتفاعؿ كما إف المعب يعمؿ عمى التعرؼ عمى التككيف النفسي كالعقمي كالثقافي      

مع كؿ ما في بيئة الطفؿ مف أشخاص كأشياء كأفعاؿ كأفكار مما يؤدم الى تنمية مفاىيمو عنيا  
كمف ثـ يتعرؼ عمى ذاتو مف خبلؿ المفاىيـ المتطكرة ، كما يتطكر المعب مثؿ بقية مظاىر النمك 

مككية يمكف أستغبلليا ، فيك في البداية يككف نشاطان غير مكجو أك ىادؼ ، ثـ يتطكر الى خطة س
 (.37، ص4229لتنمية إمكانات الطفؿ كتطكرىا ) القدكمي ،

 -كترجع أىمية المعب الى الحقائؽ اآلتية:

 . الميؿ الطبيعي الذم يدفع البلعب ) الفرد ( لمزاكلة المعب .3



يجد في المعب فرصة لمتعبير عف النفس كىذا يحقؽ لو المركر كاالستمتاع كيجمب ما . أف الفرد 4
 يمكف تسميتو بالسعادة .

. الحاجات األساسية لئلنساف فيك طريؽ الفرد ألكتساب الخبرة ككسيمة طبيعية الستنفاد طاقات 5
 الشباب الزائدة كحاجة أساسية ال يمكف إغفاليا بالنسبة لمكبار .

كىك الغرض األساسي لمعب المنظـ ، حيث يعد  -تككيف الشخصية المتزنة كتنميتيا : . أثره في6
استخداـ المعب مف األساليب الصحية السميمة سببان قكيان يساعد عمى تقكية الجسـ كتحسيف 

تاحة الفرصة لمتغير االجتماعي كتقكيـ األخبلؽ .  الصحة كالنمك العقمي كخمؽ الركح كا 

اىية المجتمع ، حيث تتيح الشخصية المتزنة المتمتعة بالعبلقات الطيبة . يعمؿ المعب عمى رف7
مع الغير الفرص الكثيرة التي تكلد االتحاد كاالنسجاـ كالمتميزة عادةن بالركح الطيبة كالمشاركة 
الكجدانية فالسعادة كالسركر المذيف ينبثقاف مف المعب في جماعات متآلفة منسجمة ليا األثر 

 (.53-52، ص4228جتمع  )عبد الحميد ،البعيد عمى الم
 

 

 

 

 

 

 

 وظائف اللعب 

 -يمكف تمخيص ما ينميو المعب كالنشاط في شخصية الفرد فيما يأتي :

 -: المعب ينمي الميارات العقمية والمعرفية. 3

حيث يؤكد أرنست أف األلعاب تعمؿ عمى تحسيف إستراتيجية حؿ المسألة كتعزيزىا ،                      
يؤكد الباحثكف أف أسمكب المعب لو عبلقة كطيدة بميارات التعمـ في حؿ المسألة                    ك 

  -( ، كأبرز ىذه الميارات ىي :523، ص 4229) ممحـ ، 

أف ىناؾ ارتباطان كثيقان بيف ميارات  (lee,1980,p.4.5,2,8)أ. ميارات القراءة : حيث يبيف لي 
 حميا .قراءة المسألة كالقدرة عمى 



فالتعرؼ عمى المسألة كخصائصيا كالمعمكمات التي تكمف فييا يعتبر ذا  -ب. ميارات التفسير :
 أىمية بالغة في االنتقاؿ الى الخطكة التالية .

مف حيث تحديد المعمكمات البلزمة كالمعمكمات كثيقة الصمة كتحديد  -ج. ميارات التنظيـ :
 الخطكات الكسيطة 

مف خبلؿ االستخداـ الفعاؿ ألنكاع مختمفة مف األلعاب كاأللغاز  -التفكير في الحؿ :د. ميارات 
  (Johnson,1987,p.15)كاألنشطة األخرل 

كترتبط بعممية حؿ المسألة حيث تتطمب مف البلعبيف أختبار أك  -ميارات اتخاذ القرارات : -ق
 القرار .                      اقتراح بديؿ مف بيف عدة بدائؿ متنافسة ، كالبديؿ األفضؿ ىك

 (. 53، ص ;:;3)شطي ك بمقيس ،                                                           
بعض القكاعد كالقكانيف البلزمة لحؿ المسألة التي يستعيف بيا الفرد لمقياـ بأداء  -ك. ميارات التنبؤ:

 نبؤ بالسمكؾ منظـ لحؿ مشكمٍة ما أك تفسير الظاىرة أك الت
 (.8، ص 9:;3) بمقيس ك مرعي ،                                                          

كتساعد الفرد عمى تعديؿ اإلستراتيجية المستخدمة في حؿ المسألة -ز. ميارات تقييـ اإلستراتيجية :
ة المنتظمة في األلعاب فنجاح الفرد أك فشمو في حؿ المسألة يعتمد بالدرج

األكلى عمى اإلستراتيجية المستخدمة كمدل مبلئمتيا بخصائص المكقؼ 
 ( . 524، ص  4229المشكؿ  ) ممحـ ، 

 

 .  تنمية الميارات المغوية التي تحقق التواصل مع اآلخرين ومع المعبة. 4

خريف ففي أثناء المعب يعبر الفرد عف انفعاالتو كآرائو مف خبلؿ محادثاتو لمعبو أك لؤلفراد اآل     
فيعبر عف الغضب كالقبكؿ كالرفض كينيي كيأمر ،كىذا االحتكاؾ يجعمو ينقص المغة               

 (37، ص4229) القدكمي ،

 . يتيح المعب لمفرد ممارسة كل العمميات المعرفية والعقمية. 5

قة حيث يقـك الفرد بعمميات التجريب ، محاكلة كخطأ حتى يصؿ الى النتائج ، كيتذكر طري    
عمؿ المعبة ، كتشغيميا كيجدد كيبتكر كيستحضر الصكر الذىنية التي مرت بخبرتو                               

 (  47، ص4224) باظة ، 



 يساعد الفرد في إحداث تفاعل بينو وبين عناصر البيئة. 6

نماء شخصيتو كسمككو كجعمو أكثر تكافقان مع متطمبات المح     يط الذم يعيش لغرض تعمـ الفرد كا 
فيو كتخميصو مف األنانية كالتمركز حكؿ الذات . كيعد المعب أداة تعبير كتكاصؿ بيف األفراد بغض 

النظر عف االختبلفات المغكية كالشفافية فيما بينيـ ، كما أنو أداة تكاصؿ بيف الكبار كالصغار                    
 ( .3:7، ص 9;;3) الزعبي ،

 

  -:فوائد اللعب 

 

 -لمعب فكائد عديدة يمكننا إيجازىا بما يأتي :

ففي سياؽ المعب يككف لدل الفرد الفرصة لمعب األدكار  -. تنمية خبرة الفرد كنمكه االجتماعي :3
، كفي المعب اإلييامي يقـك الفرد بأدكار التسمط كأدكار الخضكع كدكر الكالد كدكر الرضيع 

ة ، كىـ في كؿ ذلؾ يجدكف كيختبركف كيتعممكف مثبلن ، كغير ذلؾ كدكر األسد كدكر الفريس
 ( .77-76، ص4228أنكاع السمكؾ االجتماعي التي تبلئـ كؿ مكقؼ  )عبد الحميد ، 

. يتمكف الفرد مف خبلؿ المعب أف ينمي عضبلت جسمو كيزيد في مياراتو الحركية ، مف خبلؿ 4
رفة األشياء كاألحداث ، مما القفز كالجرم ،  كالرسـ ،  كما يستفيد مف حكاسو المختمفة لمع

 ( .2;3، 9;;3يجعؿ المعب بالنسبة لو ممتعة  ) الزعبي ،

حيث يعالج االضطرابات المختمفة لدل األفراد ، منيا القمؽ  -. لمعب فكائد عبلجية :5
كاالضطرابات السيككسكماتية أم تمؾ األعراض التي تنشأ مف أسباب نفسية كتتخذ أعراضيا 

ذلؾ السمنة كضغط الدـ المرتفع كالصداع النصفي ، ككذلؾ اضطرابات  شكبلن جسميان ، كمف
 ( .::، ص:;;3الخمؼ أك السمكؾ كفصاـ الشخصية ) العيسكم ، 

. يييئ المعب فرصة فريدة لمفرد لمتحرر مف الكاقع المميء بااللتزامات كالقيكد كاإلحباط كالقكاعد 6
كالنكاىي لكي يعيش أحداثان كاف يرغب في أف تحدث كلكنيا لـ تحدث ، أك يعدؿ مف كاألكامر 

أحداث كقعت لو بشكؿ معيف ككاف يرغب في أف تحدث لو بشكؿ آخر ، كيمثؿ المعب أيضان 
انطبلقة لمتحرر مف قيكد كقكانيف الطبيعة ، كفرصة لمفرد كي يتصرؼ بحرية دكف التقيد 

 (.355، ص;;;3جتماعي  ) حنا،بقكانيف الكاقع المادم كاال

 ( . 574، ص 2:;3. يساعد الفرد عمى االستبصار بطريقة تناسب عمره  ) زىراف ، 7



 
 -العوامل المؤثرة فً اللعب :

ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ المختمفة التي تؤثر في المعب ، فالمعب يتأثر بعدد مف العكامؿ     
مقيدان بمحددات معينة تفضي الى تبايف في أنكاعو  المجتمعة أك المنفردة التي تجعؿ منو نشاطان 

  -ككيفيتو كأساليبو ، كلعؿ أبرز ىذه العكامؿ ما يمي:

يتصؿ المعب اتصاالن كثيقان بمراحؿ نمك الفرد ، فمكؿ مرحمة عمرية ألعابيا  -: مراحل النمو. 3 
فما  الخاصة التي تمبي متطمباتيا ،  كتنسجـ مع أمكانية الفرد في تمؾ المرحمة

يثير اىتماـ الفرد في السنة األكلى مف عمره )مرحمة الحضانة( يختمؼ عما 
يمكف أف يثيره في عمر الخمس سنكات ، فحتى لك استخدـ الفرد البالغ خمس 
سنكات مف العمر األلعاب التي يمعب بيا في مرحمتو السابقة ، إال إف تعاممو 

ة كالنفسية                                   معيا يختمؼ بسبب نمك إمكانياتو الجسدية كالذىني
 ( .72، ص:422) ربيع ،

رغـ ككف المعب مف سمات الطفكلة العامة ، فاف لمفركؽ الفردية بيف فرد كآخر   -. عوامل ذاتية:3
، مثؿ الحالة االنفعالية ، كالصحية ، كالنفسية ، تأثيرىا عمى المعب ، فالتكتر 

أف ىناؾ عبلقة عكسية بيف  (MENDEL)د مندؿ الزائد يعيؽ المعب ، كما كج
مستكل القمؽ كبيف المعب كالحالة االنفعالية المعتدلة عند الفرد تعتبر أساسان 

( . كالفرد اليادئ ذك 72، ص9;;3ضركريان لمعب سعيد فعاؿ  ) الدكيقي ، 
الخياؿ الخصب أقدر عمى ممارسة المعب التمثيمي مثبلن ، فقد كجد سنجر 

(SINGER) ى سبيؿ المثاؿ أف الفرد ذك الخياؿ الخصب  يمكف أف يجمس عم
بيدكء لمدة أطكؿ مف تمؾ التي يمكثيا الفرد ذك القدرة األقؿ مف حيث التخيؿ ، 
كال يخفى أف الفرد المريض يفقد الرغبة في المعب ، كعمى ذلؾ يمكف القكؿ إف 

لعقمية                    المعب يعتبر مف ىذه الزاكية معياران لمداللة عؿ سبلمة الطفؿ ا
 ( .38، ص4225) الخكالدة ، 

كتشمؿ القيـ كالمعايير التي تسكد المجتمع ، أم النظرة السائدة في  -. عوامل بيئية اجتماعية:4
البيئة االجتماعية عف المعب كدكره في حياة الفرد ، كما تشمؿ كجكد أماكف 

األىؿ الثقافي  لمعب كالساحات الفارغة ، أك عدـ كجكدىا ، كمستكل



كاالقتصادم لتشجع الفرد عمى المعب أك منعو، فيذه األمكر كميا عكامؿ تؤثر 
 ( .73، ص6:;3مباشرة عمى المعب ) لطيؼ ، 

ىي عكامؿ مرتبطة بمادة المعب بحد ذاتيا مف حيث: تقنيتيا، كفائدتيا ، -. عوامل تقنية :5
التقنية الحديثة أغنت  كتركيبيا،  كمكضكعيا ، أك طريقة استخداميا ، رغـ أف

عالـ الطفكلة باأللعاب ، ككفرت العديد منيا لتمبي مختمؼ النكاحي ، لكف يبقى 
كجكد العديد مف األلعاب البسيطة المصنكعة أك المركبة مف األدكات البيتية ، 
أك البيئة المحيطة ذات فائدة ميمة ، كالعبرة تكمف في مردكد المعب المعرفي 

 ( .73، ص :422) ربيع ، الحركي عمى الفرد  

 

 

 

 
 
 

 النظرٌات التً فسرت اللعب 

نتيجػػة الخػػتبلؼ آراء العممػػاء كالبػػاحثيف حػػكؿ تفسػػير المعػػب كأىميتػػو لممصػػابيف باالضػػطرابات      
النفسػػية  كالمصػػابيف بالحرمػػاف العػػاطفي ، فقػػد ظيػػرت كجيتػػا نظػػٍر مختمفتػػاف فػػي تفسػػير المعػػب لمػػا 

بكصػفو كسػيمة لمتفريػغ االنفعػالي ، كنتيجػة السػتخدامو مػف العممػاء  يمثمو المعب الرياضػي مػف أىميػة
( ،  لػذا فػاف الباحثػة ريتشػاردك )  )كالباحثيف في دراساتيـ  أمثاؿ ) فركيد ( ك) لكرنز ( ك ) منغر( 

ارتػػأت أف تقػػدـ عرضػػان مفصػػبلن ألىػػـ النظريػػات التػػي فسػػرت المعػػب كحسػػب كجيتػػي النظػػر المشػػار 
 -ألييما آنفان كىما :

 -: كتمثؿ المنظكر الكبلسيكي لتفسير المعب  ، كأىـ نظرياتيا : وجية النظر األولى. أوالً 

 نظرية المعب كوسيمة لالستجمام والراحة بعد العمل :.  2

( ك  Schaller-كتقترف ىذه النظرية بأثنيف مف المفكريف األلماف ىما )شيمر 
كحاكال بيا تفسير ميؿ اإلنساف الى المعب ، ككاف ) شيمر( يرل إف المعب ( Lazarus)الزركس( )



ييدؼ أساسان الى التخفيؼ مف تكتر العضبلت كالتركيح عف النفس بعد فترة طكيمة مف التعب 
كالجيد ، كالمعب بيذا المفيـك ليس إال كسيمة لتجديد القكل كاستعادة الطاقة لمعمؿ ، كىذا التفسير 

كالعمؿ جيديف متقابميف ، فبل لعب بدكف عمؿ كال عمؿ بدكف لعب  ، كىما معان يجعؿ مف المعب 
 يحققاف  لمفرد قدران مف التكازف يمكنو مف االستمرار في العمؿ الذم ىك اليدؼ الرئيسي في حياتو.

 ( .53، ص4229) الخكالدة ، 

ذا يمعػب األطفػاؿ كىػـ كمف الكاضح إف ىذا التفسير البسيط لمعب ال يستطيع أف يكضح لنا لما     
ال يعممكف أصبلن عمبلن معينان ، بؿ إننا نجد إف األطفاؿ يمعبكف دكف تكقػؼ فتػرات طكيمػة  ، فػإذا مػا 
استراحكا مف المعب فترة ما عادكا إليو مرة ثانية  كال يكفكف عػف المعػب إال عنػدما يحػؿ بيػـ التعػب ، 

العبلقػػػة بػػػيف المعػػػب كالتعػػػب ليسػػػت عبلقػػػة فيرتػػػاحكف قمػػػيبلن ليعػػػكدكا إليػػػو مػػػرة أخػػػرل ، كىكػػػذا فػػػاف 
متناقضػػػة  كمػػػا يحػػػاكؿ اف يقدمػػػو لنػػػا ىػػػذا التفسػػػير كلكػػػف المعػػػب كالتعػػػب متبلزمػػػاف فػػػي الكثيػػػر مػػػف 

 ( . ;6، ص  :422) ربيع ،  األحياف خاصة بيف األطفاؿ في جميع مراحؿ طفكلتيـ

 

 : نظرية المعب كوسيمة لتصريف الطاقة الزائدة عن الحاجة. 3

-;397حاب ىذه النظرية كعمى رأسيـ الشاعر األلماني ) فريدرؾ فكف شيمر يرل أص 
( إف الفرد يجد في جسمو  25;3 - 3:42 -( كالفيمسكؼ االنكميزم  )ىربرت سبنر  3:27

كنفسو طاقة ال يعرؼ كيؼ يصرفيا ، أك ماذا يعمؿ بيا فيمجأ الى المعب الذم ال ىدؼ مف كرائو 
أشبو ما يككف  –مف كجية النظر أصحاب ىذه النظرية  -فرد سكل أف يتخمص منيا ، ككأف ال

بكعاء كبير فكقو غطاء حبس فيو قدر كبير مف بخار الماء يحاكؿ أف يجد لو متنفسا ن يخرج منو ، 
ككمما كجد ىذا البخار لنفسو متنفسان كمما قؿ احتماؿ انفجار الكعاء ، كمف البدييي أف تبرز ىذه 

زائدة عند الطفؿ كتحسب حساب األضرار النفسية كالجسمية التي النظرية خطر حبس الطاقة ال
تنتج عف كبتيا كعدـ تصريفيا فتدعك الى "تفريغ" ىذه الطاقة الزائدة ، كنجد في المعب كسيمة 

 ( :6-69، ص4228مقبكلة لتحقيؽ ىذا الغرض ) سبلمة، 

لى تجعػؿ مػف المعػب كسػيمة كمف المبلحظ إف ىذه النظرية تبدك عكس النظرية السابقة ، فاألك       
الستعادة ما يككف قد استنفذه الفرد مف طاقة كجيد عف طريؽ العمؿ ، بينما ترل النظريػة الثانيػة إف 
المعب يخمص الفرد مف الطاقة التي يختزنيا كال يجد سػبيبلن لتصػريفيا  ، كلكػف مػع ذلػؾ كمػف خػبلؿ 



يػػػر مػػػف األحػػػكاؿ ، إذ  كثيػػػران مػػػا نػػػرل المبلحظػػػة البسػػػيطة لسػػػمكؾ األفػػػراد تنفػػػي ىػػػذا التفسػػػير فػػػي كث
الصغار يندفعكف الى لعبة جديدة يقدميا ليـ الكبػار رغػـ إنيػـ يككنػكف متعبػيف أك مػرىقيف بعػد رحمػة 

 طكيمة مجيدة .

 :نظرية المعب كتمخيص لسير التطور اإلنساني. 4

حػؿ تشػبو كيرل أصػحاب ىػذه النظريػة إف أشػكاؿ المعػب اإلنسػاني كصػكره المختمفػة تمػر بمرا    
مراحػػؿ التعػػاكف اإلنسػػاني ككػػائف حػػي لػػو نشػػاط خػػاص يسػػعي الػػى كسػػب قكتػػو كالػػدفاع عػػف نفسػػو 
كحماية حياتو ، كمف ابرز أنكاع ىػذا النشػاط اإلنسػاني عمػى مختمػؼ أدكار الحيػاة ، الصػيد كالقػنص 

فػي ذات  كزراعة األراضي كالقتاؿ كبناء المساكف  كالتعميـ .. الػخ ، ليػذا فػاف العػاب الصػغار تسػير
المسار الذم سار فيو ىػذا النشػاط اإلنسػاني كتمخصػو فػي مراحػؿ الطفكلػة المختمفػة ، أم إف الطفػؿ 
إنما يمخص عف طريؽ المعب بشكؿ غير جدم تأريخ الحياة الجدية لمنكع اإلنساني منػذ نشػأتو حتػى 

 (83، ص:422عصرنا ىذا  ) ربيع ،

ف أكضػػحت لمػػاذا يميػػؿ األفػػراد الػػى المعػػب كلمػػاذا كليػػذه النظريػػة جانػػب تربػػكم إذ أنيػػا بعػػد أ       
ييتمػػػػكف بػػػػو ، طمبػػػػت بتخميصػػػػيـ مػػػػف ىػػػػذا الميػػػػؿ المػػػػكركث حيػػػػث لػػػػـ يعػػػػد يناسػػػػب ظػػػػركؼ الحيػػػػاة 
المعاصرة كأصبح كاجبان عمى المربيف أف ييتمكا بتزكيد األفراد بألعاب تتناسب مػع متطمبػات العصػر 

(  35;3 - 3:68كؿ  المربػػػػي األمريكػػػػي )كتتفػػػؽ مػػػػع مشػػػػاكمو كاحتياجاتػػػػو   كقػػػػد اىػػػػتـ سػػػػتانمي ىػػػػ
الذم كاف أكؿ مػف عػرض ىػذه النظريػة فػي ىػذه الصػكرة بنػكع الػدمى التػي يفضػميا الصػغار كبمػدل 

 (83، ص:422سرعتيـ في اختيار أسماء ليا ككسيمة جيدة لتعميميـ كتربيتيـ  ) ربيع ،
 
 النظرية اإلعدادية أو نظرية اإلعداد لمحياة المستقبمية:  .5

( إف المعػب لمكػائف الحػي ىػك عبػارة  Karl Grossل كاضػع ىػذه النظريػة كػارؿ غػركس )يػر  
عف كظيفة بيكلكجية ىامة ، فالمعب يمرف األعضاء ، كبذلؾ يسػتطيع الفػرد أف يسػيطر سػيطرة تامػة 

 ( . 58، ص4232عمييا كاف يستعمميا استعماالن حران في المستقبؿ ) الغرير كالنكايسة ، 
د لمكػػائف  الحػػي كػػي يعمػػؿ فػػي المسػػتقبؿ األعمػػاؿ الجػػادة المفيػػدة ، كمثالنػػا فالمعػػب إذان إعػػدا

عمػػػى ذلػػػؾ تنػػػاطح الحمػػػبلف فػػػي لعبيػػػا إنمػػػا ىػػػك تمػػػريف عمػػػى القيػػػاـ بالتنػػػاطح الجػػػدم فػػػي المسػػػتقبؿ 
كالػػدفاع عػػف الػػنفس ، كتػػراكض الجػػراء كعػػض بعضػػيا بعضػػان كأنيػػا تتػػدرب عمػػى القتػػاؿ ، كصػػغار 



يشػػبو حركػػات الطيػػراف ككػػذلؾ القطػػط التػػي يطػػارد بعضػػيا بعضػػان فػػي الطيػػر تضػػرب بأجنحتيػػا  بمػػا 
أثنػػػاء المعػػػب فيػػػي تقػػػـك بحركػػػات تشػػػابو الحركػػػات التػػػي تقػػػـك بيػػػا بالمسػػػتقبؿ بقصػػػد الحصػػػكؿ عمػػػى 

 ( . 33، ص 4224الطعاـ كمطاردة الفريسة ) عبد اليادم كالصاحب ، 
األـ حيف تضع لعبتيا كتيدىػدىا كػي كالطفمة في عاميا الثالث تستعد بشكؿ الشعكرم لتقـك بدكر   

تنػػػػاـ ، كىكػػػػذا فػػػػاف مصػػػػدر المعػػػػب ىػػػػك الغرائػػػػز أم اآلليػػػػات البيكلكجيػػػػة ، كقػػػػد أكػػػػد كجيػػػػة النظػػػػر 
 ( . 38، ص 4225البيكلكجية ىذه كثير مف العمماء مع إجراء تعديبلت طفيفة عمييا ) خميفة ، 
خاصػان عنػػد كػؿ نػػكع مػػف  كممػا يثبػػت صػحة ىػػذه النظريػػة مػف األدلػػة ، إف المعػب يأخػػذ شػػكبلن 

أنػػػػكاع الحيكانػػػػات ، كلػػػػك إف المعػػػػب مجػػػػرد الػػػػتخمص مػػػػف الطاقػػػػة الزائػػػػدة لجػػػػاءت الحركػػػػات بصػػػػكرة 
عشكائية عند الحيكانات جميعيا كلما  اختمفت مف كائف  الى آخر ، كترل ىػذه النظريػة إف اإلنسػاف 

مالػػو فػػي المسػػتقبؿ أكثػػر يحتػػاج أكثػػر مػػف غيػػره الػػى المعػػب الف التركيػػب الجسػػمي أكثػػر تعقيػػدان  كأع
أىمية كاتساعان  ، كليذا فيك طيمة فترة طفكلتو يمعب كيتمػرف ،   كمػا تػرل إف المعػب مػف خصػائص 
الحيكاف الراقي ، بينما الكائنات الحية غير الراقية تكلد غير مكتممة النمك  كغير قادرة عمػى مكاجيػة 

ئنػػات الحيػػة الراقيػػة تكلػػد بالغػػة مكتممػػة صػػعكبات الحيػػاة بنفسػػيا مػػف دكف مسػػاعدة كبارىػػا بينمػػا الكا
 ( . 58، ص  4232النمك تقريبان كتككف مستقمة عف كبارىا كىذا يغنييا عف المعب ) صكالحة ، 

كىكػػذا نػػرل إف نظريػػة غػػركس ىػػذه يصػػح تطبيقيػػا عمػػى الحيػػكاف مػػع احتفاظنػػا بالفػػارؽ بػػيف 
بلتيػػػا كحاجاتيػػػا المختمفػػػة إذا مػػػا حيػػػاتي اإلنسػػػاف كالحيػػػكاف ، فحيػػػاة اإلنسػػػاف غنيػػػة بعناصػػػرىا كتفاع

 قكرنت بحياة الحيكاف البسيطة كالمحدكدة.
 

 :      النظرية التنفيسية. 6

كىي نظرية التحميؿ النفسي الفركيدية كتركز عمى ألعاب الصػغار بخاصػة ، إذ تػرل إف المعػب      
منػو بػأم طريقػة ، يساعد الفرد عمى التخفيؼ مما يعانيو مف القمؽ الذم يحاكؿ كؿ إنسػاف الػتخمص 

كالمعػػػػػػػب إحػػػػػػػدل ىػػػػػػػذه الطػػػػػػػرؽ ، كتشػػػػػػػبو ىػػػػػػػذه النظريػػػػػػػػة الػػػػػػػى حػػػػػػػد مػػػػػػػا نظريػػػػػػػة الطاقػػػػػػػة الزائػػػػػػػػدة                     
 ( . 32، ص  4225) خميفة ، 

كالمعػػب عنػػد مدرسػػة التحميػػؿ النفسػػي تعبيػػر رمػػزم عػػف رغبػػات محبطػػة أك متاعػػب الشػػعكرية  
عنػد الفػرد الػذم يكػره أبػاه كراىيػة الشػعكرية قػد كىك تعبير يساعد عمى خفض مسػتكل التػكتر كالقمػؽ 

يختػار دميػة مػف الػدمى التػػي يعػدىا األب فيفقػأ عينييػا أك يػدفنيا فػػي األرض كىػك بيػذه الحالػة يعبػػر 
عػف مشػاعره الدفينػػة بكاسػطة المعػب ، كتػػرل الكلػد الػذم يغػػار مػف أختػو التػػي تقاسػمو محبػة كالديػػو ، 



سػػػػكة  عمػػػػى دميتػػػػو التػػػػي يتػػػػكىـ فييػػػػا شػػػػخص أختػػػػو                       يضػػػػمر ليػػػػا عػػػػداء يعبػػػػر عنػػػػو دكف قصػػػػد بالق
 ( . 37، ص 4223) شاش ، 

لذا فاألـ تستطيع أف تعرؼ شيء عف حالة أبنيا النفسية مف الطريقػة التػي يعامػؿ بيػا دميتػو  
يقذفيا مف البػاب ، كىػذه كميػا رمػكز تػدؿ عمػى أشػياء ، فيك يضرب دميتو أك يأمرىا بعدـ الكبلـ أك 

تسػػبب لػػو القمػػؽ ، كعػػف طريػػؽ المعػػب يصػػحح الفػػرد الكاقػػع كيطكعػػو لرغباتػػو ) إف دميتػػي تنػػاـ متػػى 
تشاء ( كبكاسطتو يخفؼ مف أثر التجارب المؤلمة ) عكقبت الدمية إذا أجريت ليا عممية المػكزتيف (  

ا ) سػػػػتعاقبيف يػػػػا دميتػػػػي ألنػػػؾ لػػػػـ تسػػػػمعي كممػػػػة مامػػػػا (                            كبػػػو يكتشػػػػؼ حػػػػكادث المسػػػػتقبؿ كيتنبػػػأ بيػػػػ
 ( .44، ص 4232) صكالحة ،

كرسـك الصغار الحرة ىي عبارة عف نػكع مػف المعػب كتػؤدم كظيفػة لمعػب نفسػيا ، فػالفرد قػد  
لعائمة كميػـ داخػؿ يرسـ عقربان أك يقكؿ ىذه ) زكجة أبي (  ، كالفرد الذم يشعر بالكحدة يرسـ أفراد ا

المنزؿ باستثناء شخص متػركؾ خارجػو ، كالشػؾ إف الفػرد يتغمػب عمػى مخاكفػو عػف طريػؽ المعػب ، 
فالفرد الذم يخاؼ أطباء األسناف يكثر مف األلعاب التػي يمثػؿ بيػا دكر طبيػب أسػناف  إذ إف تكػرار 

فنػػا ألننػػا نتصػػرؼ المكقػػؼ الػػذم يسػػبب الخػػكؼ مػػف شػػأنو أف يجعػػؿ الفػػرد يألفػػو . كالمػػألكؼ ال يخي
حيالػػو التصػػرؼ المناسػػب كلػػدينا متسػػع مػػف الكقػػت ليػػذا التصػػرؼ بخػػبلؼ غيػػر المػػألكؼ  ، كاألفػػراد 
الذيف يخافكف مف األطباء يعطكف لعبة تمثػؿ المػريض كسػماعتو ليفحصػكا بيػا كليمثمػكا دكر الطبيػب 
                                         بأنفسػػػػػػػػػػيـ كبػػػػػػػػػػذلؾ يسػػػػػػػػػػتطيعكف التغمػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػى مخػػػػػػػػػػاكفيـ مػػػػػػػػػػف األطبػػػػػػػػػػاء بكاسػػػػػػػػػػطة ألعػػػػػػػػػػابيـ .

 ( . 72، ص 4228) سبلمة ، 
كلنػذكر عمػى سػبيؿ المثػاؿ حالػػو تظيػر كيػؼ يكػكف المعػب مسػػرحا يمثػؿ عميػو الطفػؿ متاعبػػو  

النفسػػية رمزيػػان طفػػؿ فػػي منتصػػؼ الثانيػػة مػػف عمػػره كانػػت أمػػو  تتركػػو  كحػػده فتػػرات طكيمػػة فكانػػت 
كػػرة يكجػػد عمييػػا خػػيط فيرمػػي بيػػا تحػػت السػػرير حتػػى تختفػػي ىنػػا لعبتػػو المحببػػة ىػػي  أف يمسػػؾ بب

كىنػاؾ يصػبح منزعجػا ثػػـ يجػذبيا فيفػرح بعكدتيػػا مرحبػان بظيكرىػا ، فالطفػؿ فػػي لعبتػو المػذككرة يمثػػؿ 
رمزيػػان المأسػػاة كاألحػػزاف التػػي يعػػاني منيػػا ، كيصػػكر بسػػمككو ىػػذا خبػػرة مؤلمػػة يكابػػدىا ىػػي مأسػػاة 

 ( . 73، ص 4228اف يخفؼ مف القمؽ الذم ينتابو ) سبلمة ، اختفاء أمو كعكدتيا كبذلؾ ك
كترجػػع نظريػػة مدرسػػة التحميػػؿ النفسػػي الػػى عيػػد الفيمسػػكؼ اليكنػػاني المشػػيكر أرسػػطك الػػذم  

كػػػاف يػػػرل إف كظيفػػػة التمثيميػػػات المحزنػػػة ىػػػي مسػػػاعدة المشػػػاىديف عمػػػى تفريػػػغ أحػػػزانيـ مػػػف خػػػبلؿ 
( المعب ألكؿ مرة مصادفة فػي العػبلج  Eroudدـ ) مشاىده ما فييا مف أحداث ككقائع ، كقد أستخ

النفسي ، ككاف آلرائو عػف المعػب فػي أنػكاع العػبلج المختمفػة آثػار مباشػرة ، فقػد طبقػت عمػى األفػراد 



المضػػػػطربيف نفسػػػػيان ، كمعظػػػػـ أنػػػػكاع ىػػػػذا العػػػػبلج اسػػػػتخدـ فييػػػػا المعػػػػب التمقػػػػائي كالمعػػػػب الخيػػػػالي                          
 ( . 423، ص ::;3 ) أبك عيطة ،

كاسػػػػػتخدمت ) ىممػػػػػكث ( ظػػػػػاىرة المعػػػػػب فػػػػػي عػػػػػبلج األطفػػػػػاؿ المضػػػػػطربيف عقميػػػػػان بغػػػػػرض        
 ( . 492، ص  9:;3مبلحظتيـ كفيميـ ) ميمر ، 

أمػػا ) مػػيبلف كبليػػف ( فقػػد اسػػتخدمت المعػػب التمقػػائي فػػي عػػبلج األفػػراد المضػػطربيف نفسػػيان ،       
المعػػػب الحػػػر يرمػػػز الػػػى الرغبػػػات المكبكتػػػة كالمخػػػاكؼ  كافترضػػػت إف مػػػا يقػػػـك بػػػو الصػػػغير خػػػبلؿ

كالصراعات غير الشعكرية ، كبػذلؾ أصػبح المعػب التمقػائي بػديبلن مباشػران عػف التػداعي الحػر المفظػي 
 ( . 364، ص  6:;3الذم استخدمو ) فركيد ( في عبلج الكبار . ) ركتر ، 

معػػػب ، فمػػػيس مقبػػػكالن أف تكػػػكف كظيفػػػة كمػػػف الكاضػػػح إف النظريػػػة المػػػذككرة ال تكفػػػي لتفسػػػير ال      
 المعب مقصكرة عمى مجرد التنفيس.

 نظرية النمو الجسمي : . 7

( الػػػػذم تنسػػػػب إليػػػػو ىػػػػذه النظريػػػػة إف المعػػػػب يسػػػػاعد عمػػػػى نمػػػػك Cartيػػػػرل العػػػػالـ كػػػػارت ) 
األعضاء كالسػيما المػخ كالجيػاز العصػبي ، فاإلنسػاف عنػدما  يكلػد ال يكػكف مخػو فػي حالػة متكاممػة 

اد تاـ لمعمؿ الف معظػـ أليافػو العصػبية ال تكػكف مكسػكة بالغشػاء الػدىني الػذم يفصػؿ أليػاؼ كاستعد
المػػخ العصػػبية  بعضػػيا عػػف بعػػض  ، كبمػػا إف المعػػب  يشػػتمؿ عمػػى حركػػات تسػػيطر عمػػى تنفيػػذىا 
كثير مف المراكز المخية فمف شأف ىذا أف يثير تمؾ المراكز إثارة يتكػكف بفضػميا تػدريجيا مػا تحتػاج 

 ( . 74، ص 4228األلياؼ العصبية مف ىذه األغشية الدىنية ) سبلمة ،  إليو

ىػذا ممخػػص بسػػيط ألىػػـ النظريػات التػػي حاكلػػت تقػػديـ تفسػير منطقػػي ألسػػباب المعػػب ، كصػػحة     
أم كاحدة منيا أك خطؤىا إنما يعتمد عمى األدلة التػي يقػدميا مؤيػدكىا لتفسػير ظػاىرة المعػب ، غيػر 

 ف الممكف أف تشترؾ أكثر مف نظرية في تفسير أسباب المعب .انو يمكف القكؿ إنو م
 

   -: فتمثؿ المنظكر الحديث لتفسير المعب ، كأىـ نظرياتيا : أما وجية النظر الثانيةثانيًا. 

 2:49-2989النظرية السموكية . 2

 ( كأتباعو أمثاؿ ثكرندايؾSkinner) انبعثت النظرية السمككية مف أعماؿ سكنر    
(Thorndike) ( كىؿHull)  كقد ركز ىؤالء اىتماميـ عمى الدكر الذم تمعبو البيئة في تشكيؿ



( .      ;42، ص  3;;3السمكؾ، ككأنو التركيز األكؿ الذم يمكف مبلحظتو كقياسو )االزيرجاكم ، 
كف كأصحاب النظرية السمككية يؤكدكف عمى دكر البيئة في التأثير عمى الفرد ، أك بالنسبة ليـ يم

 ( .;42، ص 3;;3النظر الى المميزات الخارجية عمى إنيا مصدر النمك كالتعبير )االزيرجاكم،
( إف المعب يخضع لنفس القكاعد األساسية لمتعمـ كالتي يتـ Scholskeryكيقكؿ سككلسكرم )     

تطبيقيا عمى الفئات األخرل مف السمكؾ، كبشكؿ عاـ فالسمككيكف يعتبركف الدافع لمكفاء 
حتياجات الجسمية ىك الدافع القكم كاألساسي كراء السمكؾ اإلنساني، فالدكافع تدفع اإلنساف باال

الى أف يظؿ نشيطان متكتران حتى تشبع حاجاتو كيظؿ ىكذا إذا لـ يشبع دكافعو                               
 ( .88-87، ص  4227)عبد الباقي ، 

( عمى أىمية دكر المحاكاة في اكتساب bandura and Walterكقد أكد )باندكرا ك كلتر( )     
 ,Bandura & Walterالسمكؾ الذم ال يمكنو تجاىؿ دكره في المعب الرمزم عند األطفاؿ )

1963, p.32) 
كترل الباحثة إف السمككييف ال يتعاممكف مع مفاىيـ مثؿ التفكير كاالنفعاالت ، ألنيـ ال 

أما التفكير كاالنفعاالت فيي ال تبلحظ بشكؿ مباشر ، يؤمنكف إال بما ىك ظاىر ككاضح كجمي، 
 ( .Bakwin, 1968,p.392كالعقؿ عندىـ يمكف تشبييو بصندكؽ العجائب )

 
 نظرية الجشتالت . 3

نسبت ىذه النظرية الى عمماء النفس األلماف )فرتيايمر، ككفؿ، كككىمر( كتعني )الجشتالت(      
كقد تكصمت ىذه النظرية الى مجمكعة مف القكانيف التي  الييأة أك الصيغة أك الشكؿ أك الكؿ ،

تحدد العبلقات بيف األجزاء كالكميات كقد أفضت ىذه القكانيف الى إف العبلقات القائمة بيف مككنات 
المجاؿ اإلدراكي ىي التي تحدد اإلدراؾ ، كانصب اىتماـ ىذه المدرسة عمى مكضكع )اإلدراؾ 

ت أكالن ثـ تتميز بعد ذلؾ األجزاء) الجزيئات( داخؿ ذلؾ الكؿ، الحسي( كاف اإلدراؾ يككف الكميا
كما إف الكؿ يختمؼ عف مجمكع األجزاء، كاف خصائص الكميات ال يمكف أف تككف في 

 . (Chaplin & oth. , 1974, p.174)أجزائيا.
.   قانكف التقارب، كالتشابو، كاالستمرارية، كاإلغبلؽ أما قكانيف ىذه النظرية فيي عديدة منيا      

(Marx & oth., 1973, p.222) ( بتطبيؽ مبادئ ىذه 46;3، ففي سنة )( قاـ احدىـ )ككفكا
النظرية عمى نمك األطفاؿ كيشير احد ىذه المبادئ الى أف االستجابة تتأثر لمجرد أف يحدث 

فعمى سبيؿ المثاؿ إف رؤية البيانك، كالضرب عمى  اإلدراؾ ألف كبلن منيا ينتمي الى شكؿ كاحد ،



مفاتيحو ينتمياف الى شكؿ كاحد )نمط كاحد( ليذا فأف اإلدراؾ يثير االستجابة ألف ىناؾ عبلقة 
ابتدائية مباشرة بيف إدراؾ مخطط معيف كالفعؿ المبلئـ لو، كىذا يصمح الى حد كبير في تفسير ما 

ع استجابة لصكت أمو، أما )المعب التخيمي( فأنو يحدث الف يعرؼ بػ)المحاكاة( مثؿ مناغاة الرضي
عالـ الطفؿ بطبيعتو يككف اقؿ تمايزان عف عالـ الراشديف، فالطفؿ ال يرل أم تناقض في أف ييدد 

عمى عصار ككأنيا طفؿ رضيع كال ييـ عدـ تطابؽ مبلمح ىذه الخشية مف الكليد                   
 (73-72، ص 9:;3)ميممر، 

حؽ بيذه النظرية تفسير عالـ النفس األلماني ) كيرت ليفيف( الذم كاف احد أعضاء كيم
)الجشتالت( إذ قاـ بتكسيع كتنمية كثير مف مفاىيـ الجشتالت بنظريتو، عندما رأل أف سمكؾ الفرد 
يعتمد عمى المكقؼ الكمي الذم يجد نفسو، كيختمؼ في استجاباتو تبعان لسنو كشخصيتو كحالتو 

فضبل عف جميع العكامؿ المكجكدة في بيئتو في لحظة معينة، فعمى سبيؿ المثاؿ يتكقؼ  الراىنة،
اعتبار )منطاد( عمى انو دمية مسمية أك شيء ينطكم عمى خطر تبعا لسف الطفؿ كدرجة نمكه، 
كالسياؽ الذم يراىا فيو ، إذ قد يككف الطفؿ سمبيا في مكقؼ، كخجكال في مكقؼ ثاٍف، كعمى 

ثالث، كاف اتجاه أفعاؿ الطفؿ يتحدد بكاسطة التكافؤات االيجابية كالسمبية في  سجيتو في مكقؼ
 & Marx)المجاؿ السيككلكجي ، فالمعب التي يككف ليا مكافئ ايجابي يقترب منيا الطفؿ . .

oth. , 1973, p.227)  أما الشيء ذك القيمة السمبية فيك الذم يككف لو مكافئ سمبي ينزع ،
بات كاالبتعاد عنو ، األمر الذم يجعؿ بعض خصائص لعب األطفاؿ تنتج مف الطفؿ الى االستجا

خمط الكاقع بالرغبات إذ يككف عندئٍذ معنى األشياء كاألدكار الخاصة لمطفؿ مختمفة، فقطعة مف 
الخشب مثبل يمكف أف ييدييا الطفؿ الى طفؿ صغير في مكقؼ ثـ يمقي بيا بعيدا في مكقؼ آخر  

 (Levin, 1963, p.44( ،  )74-73، ص 9:;3) ميممر، 

إف إمعاف النظر في نظرية ) ليفيف( يؤشر إنيا ليست إال تطكيران لمفاىيـ الجشتالت ، األمر      
الذم يجعؿ كثيران مف المصادر تكرد النظريتيف ككأنيما نظرية كاحدة ، كتعتقد الباحثة إف نظرية 

قيت مثؿ نظرية الجشتالت غير متكاممة كلـ )ليفني( عمى الرغـ مما احتكتو مف مفاىيـ جشتالتية ب
 تقدـ تفسيرا عمميان متكامبلن لمعب.

 

  نظرية بياجيو في المعب. 5



تنسب ىذه النظرية الى )بياجيو( كتعد لصيقة بتفسير نمك الذكاء عند األطفاؿ إذ يسمـ بكجكد       
 ( كالمكائمةAssimilationعمميتيف اعتقد إنيما أساسيتاف لكؿ نمك عضكم ىما التمثؿ )

(Accommodation كيقصد باألكلى في ميداف النمك عممية تمثؿ لممعمكمات الجديدة التي ، )
يستقبميا اإلنساف حتى يستطيع ىضميا فتصبح جزءان مف تككيف معرفي لديو، بينما يقصد بالثانية 

مكائمة أك تكافؽ يقـك بيا اإلنساف كي يتبلءـ مع العالـ الخارجي ، كيحدث النمك عممية تكيؼ أك 
العقمي عند اإلنساف نتيجة التبادؿ المستمر بيف ىاتيف العمميتيف ) التمثؿ ك المكائمة( فعندما تتكازف 
العمميات ينشأ عف ذلؾ تكيؼ كاتزاف لدل اإلنساف كعندما تطغى المكائمة عمى التمثؿ ينتج عف 
ذلؾ ما يعرؼ بػ )المحاكاة( كىي معككس المعب، بينما ينتج طغياف التمثؿ عمى المكائمة ما يعرؼ 
بػ )المعب( كبذلؾ يرل ) بياجيو( المعب تبعان ليذا التصكر فمثبلن لممعمكمات مف اجؿ التبلؤـ مع 

 (Piaget, 1971, p.27( ، )76، ص 9:;3متطمبات الفرد في كضعو الجديد ) ميممر ، 
ذه النظرية ترل إف )المعب( لو كظيفة بيكلكجية باعتباره تكراران نشيطنا كتدريبان لعمؿ ما إف ى

يقكـ بو اإلنساف مف اجؿ التبلؤـ معو، كما أفرزت ىذه النظرية مفاىيـ عديدة ألقت الضكء عمى 
 -مفيكـ المعب يمكف إيجازىا باالتي:

 يرتبط المعب بالنمك العقمي كالذكائي عند الفرد. .3
عممية عضكية ييدؼ الى تكيؼ اإلنساف مع نفسو، كعالمو كيمكف أف يؤدم دكرا  المعب .4

 بارزا في الصحة النفسية عند اإلنساف.
 المعب عممية تعممية تعميمية يمكف اإلفادة منيا في ميداف التعمـ كالتعميـ. .5
 المعب صكرة لمحيكية كالنشاط لدل اإلنساف. .6
 كائيان.المعب عممية منظمة كمنطقية كليس نشاطا عش .7
 ( .49، ص5:;3المعب عممية حسية حركية ذات بناء نفسي نشيط. )عبد الجبار،  .8

كترل الباحثة أف نظرية )بياجيو( في المعب يطغى عمييا الجانب البايكلكجي إذ إنيا فسرت 
ىذه الظاىرة )المعب( في ضكء حيثيات عمكـ الحياة الذم طغى عمى النظرية كلـ يكف لعمـ النفس 

 افر ، األمر الذم جعميا قاصرة في تفسير )المعب( عمكمان.فييا نصيب ك 
 
 -. نظرية التعمم االجتماعي:5



تعػػػد نظريػػػة الػػػتعمـ االجتمػػػاعي مػػػف النظريػػػات الحديثػػػة التػػػي اىتمػػػت باالضػػػطرابات النفسػػػية                        
المحيطػػػػػة  ) كالحرمػػػػػاف العػػػػػاطفي مػػػػػثبلن ( ، كاف فيػػػػػـ االضػػػػػطرابات النفسػػػػػية يتطمػػػػػب فيػػػػػـ الشػػػػػركط

( ، كاف Lefkowitz, 1977, p:26 بالشخص ، كليس بالجكانب الداخمية المكجػكدة لديػو فحسػب )
المثيػػػػرات المزعجػػػػة تػػػػكدم الػػػػى نشػػػػاط انفعػػػػالي عنػػػػد اإلنسػػػػاف ، غيػػػػر إف ىػػػػذا ال يقػػػػكد حتمػػػػان الػػػػى 
نمػػا يسػػمؾ اإلنسػػاف فػػي مثػػؿ ىػػذه الحالػػة عمػػى كفػػؽ مػػا تعممػػو مػػف التجػػارب  االضػػطراب النفسػػي ، كا 

 ( .                          :9، ص  2;;3السابقة ، كىذا ما يسمى بالتعمـ االجتماعي  ) عبد السبلـ ، 

كيػػرل أصػػحاب ىػػذه النظريػػة إف الفػػرد لديػػو اسػػتعداد الكتسػػاب االضػػطرابات النفسػػية كمػػف ثػػـ        
التعػػػكيض كالتكػػػرار ينػػػكع كيطػػػكر أسػػػاليبيا طبقػػػا ألسػػػس كقكاعػػػد التعمػػػيـ التػػػي تعتمػػػد عمييػػػا عناصػػػر 

( . كنتيجػة لقناعػة أصػحاب النظريػة بػاف االضػطرابات Toch ,1979, p.174كالربط كالتػدعيـ . )
النفسػػػية مكتسػػػبة . لػػػذلؾ افترضػػػكا انػػػو مػػػف الممكػػػف أف يػػػتعمـ المسترشػػػد السػػػمكؾ غيػػػر المضػػػطرب 

االضػػطرابات  المباشػػر مػػف خػػبلؿ أبػػراز أنمػػاط ىػػذا السػػمكؾ كتعزيػػزه ، كاف تطفػػئ النتػػائج التػػي تعػػزز
 ( . :9، ص 2;;3النفسية )عبد السبلـ ،

كمػػػػا تكصػػػػػؿ أصػػػػػحاب نظريػػػػػة الػػػػػتعمـ االجتمػػػػػاعي الػػػػى إف العبلقػػػػػة التػػػػػي تػػػػػربط بػػػػػيف حػػػػػدكث      
االضطراب النفسي كالعكامؿ االجتماعية كالبيئية مف جانب  كقكاعد التعمـ مف جانب آخر لػو أىميػة 

ة مػف خػبلؿ الحيػاة االجتماعيػة ، فضػبلن عػف تكجيػو اجتماعية ، كيمكف الػتحكـ باالضػطرابات النفسػي
عمميػػات الػػتعمـ الكجيػػة الصػػحيحة لكػػي تمنػػع حػػدكث االضػػطراب النفسػػي ، لػػذا اتفػػؽ اصػػحاب ىػػذه 
النظريػػة أنػػو مػػف الممكػػف السػػيطرة عمػػى االضػػطرابات النفسػػية كالػػتحكـ بيػػا ، كىػػذا مػػا أثبتتػػو نتػػائج 

( التػػي أشػػارت الػػى  Patterson.Litlman and Bricker,1967بعػػض الدراسػػات كدراسػػة ) 
أىميػػػػػػػػػػػػػػة دكر الكالػػػػػػػػػػػػػػديف كمجمكعػػػػػػػػػػػػػػة األقػػػػػػػػػػػػػػراف فػػػػػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػػػػػع حػػػػػػػػػػػػػػدكث االضػػػػػػػػػػػػػػطراب النفسػػػػػػػػػػػػػػي                                    

 (Hersov,1978,p.118 . ) 

( أف السػػػمكؾ المضػػػطرب يخضػػػع  Rotter,1954كيػػػرل منظػػػرك الػػػتعمـ االجتمػػػاعي كمػػػنيـ )      
كال يحتػاج إلػى أسػس أخػرل معينػة السػتيعابو كتفسػيره ، ك يػرل أيضػان أف  لقكاعد التعمـ االجتماعي ،

ىػػذا السػػمكؾ قػػد أكتسػػبو الفػػرد مػػف بيئتػػو االجتماعيػػة كباالعتمػػاد عمػػى األىػػداؼ التػػي اكتسػػبت قيمػػة 
 ( .   Rotter,1984,p.107نتيجة لعبلقتيا باآلخريف  ) 



يف الػتعمـ مػف النظريػات االشػتراطية ، ( اسػتخدـ عػددان مػف قػكان Rotterكعمى الرغـ مػف إف )       
( ينػػاؿ أىميػػة مناسػػبة فػػي تحميمػػو لمسػػمكؾ االجتمػػاعي                             Expectationإال انػػو جعػػؿ مفيػػـك التكقػػع ) 

 ( . ::5ص -5:9، ص  3:;3) باترسكف ، 

نتيجػػة لسػػمكؾ معػػيف )) احتمػػاؿ الفػػرد الػػذاتي بػػأف تعزيػػزان معينػػان سػػيحدث  -كيعػػرؼ التكقػػع بأنػػو :    
)) درجػة تفضػيؿ الفػرد  -( . كيعػرؼ التعزيػز بأنػو : 444، ص  ;;;3مف جانبػو ((  ) صػادؽ ، 

 ( . 3;5، ص  3:;3لمحافز " التعزيز " أذا كانت احتماالت حدكثيا متساكية (( ) باترسكف ، 

كالحػػكافز  ( إف تكقػػع ظيػػكر سػػمكؾ معػػيف مػػف فػػرد مػػا ال تحػػدده األىػػداؼ Rotterلقػػد افتػػرض )     
بؿ يتأثر بتكقع الفرد كالحصكؿ عمى األىداؼ ، إذ أف حدكث السمكؾ اإلنساني يرجع إلى ما يسػمى 
بػػػالتطبيع االجتمػػػاعي كالخبػػػرة المكجػػػكدة مػػػع ذلػػػؾ الفػػػرد أم التعامػػػؿ مػػػع المكقػػػؼ ) عبػػػد الخػػػالؽ ، 

ؿ التكقػػػع                   ( . كىػػػذا االفتػػػراض يمثػػػؿ القاعػػػدة التػػػي تبنػػػى عمييػػػا مفػػػاىيـ النظريػػػة مثػػػ844، ص2;;3
 (Expectation  ( كقيمػػة التعزيػػز أك الحػػافز ، )Reinforcement Value  كاحتمػػاؿ حػػدكث )

(                                Situation( كالمكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ )  Behavior Potentialالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكؾ اك القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكة الكامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ) 
 ( . 3;5– 2;5، ص  3:;3) باترسكف ، 

( إمكانيػػػة حػػػدكث سػػػمكؾ مػػػا أك مجمكعػػػة مػػػف أنػػػكاع Rotterلػػػؾ فقػػػد افتػػػرض  )كبنػػػاء عمػػػى ذ      
السػػمكؾ فػػي مكقػػؼ معػػيف تعتمػػد عمػػى تكقعػػات الفػػرد بػػأف السػػمكؾ سػػكؼ يحقػػؽ ىػػدفان مػػا أك إشػػباعان 
معينان ، كعمى قيمة اإلشباع بالنسبة لو  كعمى القػكة النسػبية إلمكانيػات السػمكؾ األخػرل فػي المكقػؼ 

 (    Levy ,1970 ,p.412نفسو  ) 
( بأف التكقع ) ت ( يتأثر بمفيكميف  احدىما التكقع مف المكقؼ )ت( ،  Rotterكافترض )     

كالتكقع المعمـ ) ت ع ( كيككف التكقع في المكقؼ نتيجة لجدكؿ التدعيـ في المكقؼ المعيف . 
لذم يمكف تطبيقو بينما ينشأ التكقع المعمـ في المكقؼ اآلخر مف التدعيـ في المكاقؼ األخرل ، كا

 ( 3;5، ص 3:;3بالمثؿ عمى المكقؼ الحاضر  ) باترسكف ، 
( بأف يتمخض عف قيمة التدعيـ تعديؿ في السمكؾ عند ثبات التكقع ،  Rotterكاستنتج )         

ككذلؾ تكقع أف التغير النسبي في قيمة التعزيز قد يحدث تأثيران نسبيان في تعديؿ السمكؾ ، عمى 
كؾ اإلنساف يتحدد في ضكء أىدافو ، فالسمكؾ غالبان ما يتصؼ باالتجاىية ، فالفرد اعتبار إف سم

يتأثر بالسمكؾ الذم  تعمـ انو سكؼ يحقؽ لو درجة مناسبة مف اإلشباع في مكقؼ معيف . 
 ( 449، ص;;;3)صادؽ ،



ح بيف ( بأنو تتشكؿ لدل الفرد بالتدريج  عدد مف الحاجات المتميزة تتراك Rotterكأضاؼ )      
الحاجات النكعية جدان أك الحاجات العامة جدان ، ككمما كانت األىداؼ تتضمنيا الحاجة النكعية ، 
أمكف التكقع بقكة أنماط السمكؾ أك األىداؼ األخرل ، ككمما كاف المفيـك يمتاز بالعمكمية قمت 

 ( . :32، ص  6:;3دقة التكقع  بسمكؾ معيف مف سمكؾ آخر .) ركتر ، 

 -نظر ىذه النظرية يصبح لمحاجة ثبلثة مككنات أساسية ىي :كمف كجية  

: كىي مجمكعة السمكؾ المكجو نحك نفس اليدؼ  أك أىداؼ مشابية أك  . أمكانية الحاجة3
 أىداؼ ذات صمة .

اشباعات أك : كىي التكقعات بأف أنكاع معينة مف السمكؾ سكؼ تكدم الى  حرية الحركة. 4
 أىداؼ ليا قيمتيا لدل الفرد .

: كىي الدرجة التي يفضؿ بيا فرد مف مجمكعة مف االشباعات عف  القيمة )قيمة الحاجة(. 5
 ( . 5;5 – 4;5، ص 3:;3المجمكعة األخرل ) باترسكف ، 

( الى انو ليس مف الضركرم تقكيـ سمكؾ الفرد في التشخيص فقط ، بؿ  Rotterكأشار )       
بد مف أف نقّكـ تكقعاتو كالمبادئ التي يضعيا لؤلىداؼ المختمفة  ، كمف الضركرم أيضان أف ال

نفيـ كيؼ تتبدؿ ىذه التكقعات مف مكقؼ الى آخر ، ككيؼ إف الحصكؿ عمى عدد مف 
االشباعات  ال ينسجـ مع االشباعات األخرل ، فضبل عف ذلؾ فإف مف الضركرم ألىداؼ 

بت  التكقعات بالمبادئ كاألىداؼ لكي نعرؼ كيؼ نعدليا بأنسب العبلج  أف نفيـ كيؼ اكتس
األساليب ، كأخيران أشار الى إف ليس الحاجات ىي الدليؿ القاطع في الفركؽ الفردية ، الف الفرد 
يختمؼ في ميكلو كاتجاىاتو نحك األفراد  المختمفيف ) االتجاىات االجتماعية ( كفي أساليب 

ك في تكقعيـ لمتعزيز القكم كفي األساليب التي ينسجمكف بيا مع استجابتيـ لمتعزيز القكم أ
مختمؼ المكاقؼ المتشابية مف كجية نظر حؿ المشكبلت ، كىذا المفيـك األخير يطمؽ عمية 

 ( 334 –333،ص6:;3التكقع المعمـ  في نظرية التعمـ االجتماعي) ركتر،

تقػػديـ العػػكف لممسترشػػد  لكػػي يكجػػو كفػػي مجػػاؿ اإلرشػػاد يػػرل ) ركتػػر ( الػػى انػػو ييػػدؼ الػػى       
حياتػػو الكجيػػة الصػػحيحة ، كاف يعػػيش حيػػاة ايجابيػػة فعالػػة يفيػػد بيػػا مجتمعػػو  ، كيرفػػع مػػف إمكاناتػػو 
في التفكؽ ، كيزيد مف مشاعر الكد كالكئاـ  كالعكف نحػك اآلخػريف  ، فضػبلن عػف مسػاعدة المسترشػد  

 ( . :، ص 98;3صمكئيؿ ، في إبراز السمكؾ االجتماعي المرغكب فيو كتعزيزه  )



   -كقد حدد ) ركتر ( القيـ التي يجب أف يمتـز بيا  المرشد أثناء الجمسات  اإلرشادية  ككاآلتي :  

تكقع تأثير سمككو في سمكؾ المسترشد  كفي قيمو كقكاعده  األخبلقية كتحمؿ بعض المسكؤلية  .3
 في ىذه التأثيرات .

سمكؾ المسترشد نحك الطمكحات التي تناؿ قيمة ضركرية في ذات المسترشد العمؿ عمى تكجيو  .4
 ، كبالتالي تحقؽ لو أعمى إشباع .

 االبتعاد عمى األىداؼ التي يشعر بأنيا تشكؿ ضرران  عمى اآلخريف في المجتمع . .5
يضع في حسبانو باف المسترشد يتمكف مف أف يقدـ بعض العكف  لممجتمع في مقابؿ ما  .6

 ( . ;;5، ص 3:;3مف المجتمع مف اشباعات ) باترسكف ، يحصؿ عميو 

 -( كظيفة المرشد  أثناء قيامو بالعممية اإلرشادية  باآلتي :  Rotterكما حدد )      
أف يزيد مف حرية الحركة ،  أم نزيد مف التكقعات باف أنماطان معينة  مف السمكؾ  سكؼ  .3

 . تحقؽ اشباعات  أك أىدافان ليا قيمتيا لدل الفرد
يقمؿ مف قيمة الحاجة ، كىي الدرجة التي يفضؿ بيا فرد مف مجمكعة مف االشباعات عمى  .4

 مجمكعة أخرل.
يقـك بتغيير التكقعات ،  كىي بصفة أساسية تكقع اإلشباع عف طريؽ السمكؾ البديؿ أك الجديد   .5

 كبصفو ثانكية يعمؿ عمى تقميؿ تكقع اإلشباع الخاص  بالسمكؾ غير المتكافؽ .
 ( . 373- 372، ص  6:;3قيـ التعزيزات ) ركتر ، تغيير .6

 -( الى أف انخفاض حرية الحركة يرجع الى جممة أسباب  منيا : Rotterكما أشار )      

 قمة إمكانية المسترشد عمى اكتساب طرؽ السمكؾ المناسبة لتحقيؽ أىدافو .  -3
 ي مجتمع  معيف .نتيجة لطبيعة اليدؼ نفسو الذم يتمخض عنو أحيانان عقكبات قاسية ف  -4
ينتج مف التقكيـ االرتجالي الذم ال يستند الى األسمكب العممي لمحاضر بسبب الخبرات   -5

 ( 47، ص  ;;;3المبكرة  ) صادؽ ، 

( الى إف ىناؾ العديد مف Rotterأما في مجاؿ التنفيذ ) تكنيكات اإلرشاد ( أكضح )    
  -جتماعي  كمنيا :التكنيكات العامة التي تستخدـ داخؿ إطار التعمـ اال

 التنظيم . 3



  -كيتضمف قياـ المرشد بأداء الفنيات اإلرشادية اآلتية :   
يحدد األىداؼ كاإلجراءات المراد تحقيقيا كمف ثـ مناقشتيا لكي يحدد جكانب القكة كالضعؼ  -

 فييا قبؿ القياـ بعممية العبلج .
 المراد استخداميا في تحقيؽ األىداؼ .يحدد الخطط كاألساليب  -
 يحدد ادكار المرشد كالمسترشد أثناء الجمسة اإلرشادية . -
عطاء  - يكضح لممسترشد بأف ىدؼ اإلرشاد ىك مساعدتو في فيـ نفسو كأىدافو كردكد أفعالو ، كا 

 البدائؿ الممكنة لممشكمة .
 زىا .يحدد لممسترشد القيكد  التي ال تسمح لمعبلج  كال لممرشد تجاك  -
أف يستمر المرشد في عممية التنظيـ طكاؿ مدة العبلج ، لكي يعزز ثقة المسترشد بجدكل  -

العبلج ، كمعالجة االنتكاسات التي قد تظير عمى المسترشد  بعد التحسف الذم ظير لديو 
 ( . 624- 623، ص  3:;3خبلؿ الجمسات السابقة  ) باترسكف ، 

 التحول )النقل (  .4
 -ث النقؿ بحسب نظرية التعمـ االجتماعي مف خبلؿ اآلتي :يمكف أف يحد    

أف يشعر المسترشد باالطمئناف تجاه المرشد ، كاف تتككف لديو القناعة باف المرشد يعمؿ مف  -
 اجؿ تقديـ العكف كالمساعدة لو .

خمؽ جك مف األلفة كالمكدة بيف المرشد كالمسترشد الذم ينتج عنو  زيادة تكقعات المسترشد بأنو  -
 سكؼ يحصؿ عمى التعزيز المباشر مف قبؿ المرشد .

يعد التحكؿ كظيفة مباشرة لكمية التعزيز التي يحصؿ عمييا المسترشد بالفعؿ أك يتكقع الحصكؿ   -
 ( . 379، ص  6:;3عمييا  مف جانب المرشد ) ركتر ، 

 التنفيس  . 5

مف خبلؿ استذكارىا  كالمركر  كيقصد بو استخراج الطاقة النفسية المشحكنة  كالمكبكتة حاليا      
بيا ثانية  أك أدائيا بادكار سايككدرامية  أك ممارسة األلعاب الرياضية ، فيحدث  نتيجة ذلؾ التعمـ  

 (  628 – 627، ص3:;3باترسكف، الجديد كالمدعـ بالتعزيز االيجابي  مف جانب المرشد )

أف يحدث مف خبلؿ التدريبات الرياضية  كأشارت ىذه النظرية الى أف التفريغ االنفعالي يمكف      
كاألنشطة الجسمية ، كىذا ما سكؼ تستخدمو  الباحثة  ككسيمة إلحداث التفريغ االنفعالي لدل 



( ألف التأثيرات االيجابية لمتنفيس في 7المصابات بالحرماف العاطفي ، ككما مكضح في الممحؽ )
اإلرشاد المفظي المباشر كالمدعـ بالتعزيز  الكاقع تأتي نتيجة لحدكث التعمـ الجديد القائـ عمى

المفظي  المباشر مف جانب المرشد ، كبذلؾ أشارت ىذه النظرية الى إف التفريغ االنفعالي قد يككف 
 ضاران  كقد يككف مفيدان ، كيتكقؼ ذلؾ عمى طبيعتو كعمى أنشطة المرشد .

 ( .  628 –627،ص3:;3) باترسكف ، 

 االستبصار . 6

ية التعمـ االجتماعي إف تعبير المسترشد عف مدل فيمو لممبادئ  كالقكانيف التي ترل نظر      
تمثؿ خمفية سمكؾ ما ، سيؤدم  الى تكقعات جديدة  مف خبلؿ إعادة تصنيؼ  الخبرات السابقة ، 
كبشكؿ عاـ  فاف ىذا اإلجراء سكؼ يؤدم الى إضعاؼ تكقع اإلشباع  عف طريؽ السمكؾ البل 

يؤدم الى التقميؿ مف إمكانية حدكث مثؿ ىذا السمكؾ  ، كال تؤكد ىذه النظرية  اجتماعي ، كمف ثـ 
نما استبصاره في دكافع  اآلخريف                      إحداث استبصار  في دكافع  المسترشد  الخاصة فقط  ، كا 

 ( . 379، ص  6:;3) ركتر ، 
 
 التفسير  .7

 -بد لممرشد إتباع ما يأتي :عند استخداـ التفسير في تعديؿ السمكؾ ال    

أف يقدـ العكف كالمساعدة لممسترشد أثناء قيامو بالتداعي الحر عف خبراتو المكبكتة ، كأف يجمب  -
 الى بعض الخبرات بصكرة مباشره أك غير مباشره . iانتباه

يككف فعاالن كنشطان باعتداؿ ، بحيث يستطيع تقديـ الحقائؽ كاألفكار ، كاف يبني نكع مف  -
 العبلقات  االجتماعية الجديدة .

 يقمؿ مف تقديـ التفسيرات لممسترشد كمما حقؽ األخير تقدما إثناء الجمسات . -

 ينظـ التفسيرات بشكؿ مدرج متسمسؿ كمترابط . -

 يتجنب استخداـ العبارات  القكية كالجازمة . -

 يشجع المسترشد عمى تككيف عبلقات جديدة بيف األشياء بنفسو . -



كاعيان في كيفية التخمص مف مشكمة التعارض بيف الرغبة في زيادة  سرعة العبلج  أف يككف   -
 كبيف عدـ الرغبة في اإلسراع .

يتجنب التفسيرات العميقة ألنيا تكدم الى نكع مف اإلحباط  كمف ثـ الى استخداـ المسترشد  -
 الحيؿ الدفاعية .

فة بيف المرشد كالمسترشد ألنيا يتجنب التفسيرات الميددة  كخاصة عندما تككف العبلقة ضعي -
 تؤدم الى نكع مف البل تكافؽ .

 ( 629، ص  3:;3) باترسكف ،أف تككف محتكل التفسيرات عامة ال تتحدد  في مجاؿ كاحد   -

كترل الباحثة انو مف غير الممكف كصؼ كيفية إحداث ىذه التغيرات السمككية كالمتباينة  في       
تحقيؽ التكامؿ بينيا  مف حيث استخداميا  النجاز التغيير في  ىذا العرض المكجز ، كذلؾ لعدـ

التكقعات  كفي قيـ التعزيز  المستخدـ في اإلرشاد ، كلذا تمخص الباحثة الخصائص األساسية 
 -( في اإلرشاد النفسي ككاآلتي :  Rotterلتطبيؽ نظرية التعمـ االجتماعي لػ )

لمسترشد ، كىذا يتطمب مف المرشد أف يككف األسمكب اإلرشادم يجب أف يككف مبلئمان مع ا .3
مرنان  في تجريب أساليب متنكعة في اإلرشاد ، إذ ال يتكفر أسمكب محدد يمكف استخدامو في 

 جميع الحاالت.

البد لممرشد مف أف يعرؼ بأف مشكبلت المسترشد غالبا ما تككف قابمة لمحؿ ، لذا يتكجب عميو  .4
ت لكي يتـ معرفة حاجات المسترشد كحاجات األفراد إستخداـ الميارات الخاصة بحؿ المشكبل

 ( . 379- 378، ص  6:;3اآلخريف  ) ركتر ، 

دكر المرشد يجب أف يككف فعاالن نشطان ، مكجيان لعممية التعمـ ، فمف كاجبو تقديـ التفسير  .5
 كالنصح كالتدعيـ المباشر ألنكاع السمكؾ االيجابي الذم يصدر مف المسترشد  أثناء العبلج  ،
فضبلن عف تقديـ بدائؿ جديدة لحؿ المشكبلت ، كلكي يتمكف المرشد مف تحقيؽ ذلؾ البد مف 

 ( .633، ص  3:;3خمؽ جك يسكده  األلفة كالمحبة بينو كبيف المسترشد ) باترسكف ،

إلحداث تعديؿ في سمكؾ المسترشد كأىدافو كقيمو البد لممرشد مف أف يركز عمى كيفية ربط  .6
 اعات المستقبمية ألنو يحقؽ  مظاىر االستبصار .ىذه األىداؼ باالشب



 ( .379، ص 6:;3) ركتر ،    

البد لممرشد مف أف يضع في حساباتو بأف االستبصار يحدث عند المسترشد في البيئة الكاقعية  .7
أكثر مف غرؼ العبلج ، لذا عميو أف يستخدـ التغيير في البيئة استخدامان كاسعان لكي يحقؽ 

اث التغيير في الشخصية ، لذلؾ عمى المرشد أف يأخذ بنظر االعتبار فرصان اكبر  إلحد
الخبرات الحالية  لممسترشد ، فضبلن عف ضبط متغيرات البيئة كتكجيييا تكجييان صحيحان 

 (.634، ص  3:;3لصالح العبلج  ) باترسكف  

 ( أف اإلرشاد النفسي ىك تفاعؿ اجتماعي قائـ عمى أساس تبني Rotterمف جية نظر ) .8
األسس كالقكاعد التي يمكف استخداميا في المكاقؼ التفاعمية المتبادلة ، كالتي يككف فييا 
المرشد فعاالن كنشطان في العممية اإلرشادية ، كاف يستخدـ قكاعد التعمـ ليساعد  المسترشد عمى 

 ( . 634، ص 3:;3أف يناؿ أفضؿ الطرؽ لمتعامؿ مع مشاكؿ الحياة ) باترسكف ، 

 -( الى إف المرشد يمكف أف يؤثر في المسترشد في جممة نقاط ىي : Rotterكذلؾ أشار )

 يساعده في فيمو لنفسو كألساليب سمككو المختمفة كطمكحاتو األخبلقية . .3
 تغيير سمكؾ المسترشد مف ثـ تكجيو ىذا التغيير كالسيطرة عميو . .4
 إشباع حاجات المسترشد  كأىدافو أك التي تشبعو في حدكد إمكاناتو . .5
 منع المسترشد مف اكتساب أنكاع  مف السمكؾ البل اجتماعي  الذم يضر بو . .6
تقديـ العكف لممسترشد  كي يستطيع تحمؿ مسؤكليتو  في المجتمع  بالدرجة  التي تمكنو مف  .7

 ( . ;37 – :37، ص  6:;3تقديـ العطاء  لآلخريف بالقدر الذم يقدمكنو لو . ) ركتر ، 
  
ات التي فسرت المعب ، تكد الباحثة  أف تبيف إف أخذىا بنظرية مف خبلؿ عرض النظري       

التعمـ االجتماعي مبني عمى أساس إف اإلرشاد النفسي كالتربكم تفاعؿ اجتماعي ، فالمرشد يساعد 
المسترشد عمى أف يحقؽ تفاعبلن متبادالن مرضيان كبّناءان مع بيئتو االجتماعية ، كاف القكانيف 

سمكؾ في المكاقؼ القائمة بيف األفراد  تنطبؽ تمامان عمى مكقؼ العبلج ، كالمبادئ التي تحكـ ال
عممان إف السمكؾ ضمف ىذه النظرية يعد سمككان مكتسبان ، كبما انو مكتسب ، إذان فيك قابؿ لمتعديؿ 
، كبناءان عمى ذلؾ فإف نظرية التعمـ االجتماعي  يمكف أف تككف أكثر فعالية  ألنيا قائمة عمى 



ة ، كاف مفاىيميا قابمة لبلختبار  كالتطبيؽ ، لذا تبنت الباحثة نظرية التعمـ االجتماعي  أسس عممي
 (  كأسمكبو في التأثير عمى االضطرابات النفسية كالمقدـ بكسيمة التدريب الرياضي . Rotterلػ )

إف ىذا االختيار يقـك أساسان عمى ما تتضمنو ىذه النظرية مف أسمكب لخفض         
ابات النفسية الذم ينص بأنو عممية تشجيع المسترشد عمى إطبلؽ المشاعر الحبيسة عف االضطر 

طريؽ المعب الدرامي أك مف خبلؿ الفنكف التعبيرية أك مف خبلؿ التدريبات الرياضية كاألنشطة 
الجسمية ، كتأتي التأثيرات االيجابية  لمتفريغ في الكاقع  نتيجة لحدكث التعمـ الجديد المكجو 

 ( 628، ص 3:;3جة لمتعزيز المباشر مف جانب المرشد  ) باترسكف ، كنتي
مكانية           فضبلن عف أف ىذا  األسمكب يتناسب تماما ن مع أىداؼ البحث األساسية ، كا 

تطبيؽ ىذه النظرية كأسمكبيا في تعديؿ االضطرابات النفسية في مدارسنا ، ككف إف االضطرابات 
كية غالبان ما تككف سمككان متعممان قاببلن لمتعديؿ ، باالضافة الى تكفر النفسية  في مؤسستنا الترب

الككادر القادرة عمى تطبيؽ ىذا األسمكب ، كالمقصكد بيا مدرسك التربية الرياضية كالمرشدكف 
التربكيكف ، مع إمكانية تكفير األدكات  كاألجيزة المستخدمة  في تحقيؽ األسمكب اإلرشادم 

 الناجح .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        -أدبٌات الحرمان العاطفً:  -ج :

 
 مفهوم الحرمان العاطفً

حرماف أف الحرماف العاطفي مف األبكيف ىك مف أىـ أسباب االضطرابات النفسية ، كأف     
المراىؽ مف العبلقة األسرية الدافئة بيف أفراد أسرتو مف أىـ عناصر اىتزاز ثقة الفرد بنفسو 

فالحرماف مصطمح يشمؿ عددان مف حاالت اضطرابات (   383، ص،::;3، كباآلخريف ) صباح
التعمؽ التي تؤثر سمبان في نمك الفرد كمف الضركرم أف نميز بيف االنفصاؿ، كالفقداف ، كالحرماف  
كقد تحدث الحاالت بشكؿ متزامف ، فاالنفصاؿ يمكف أف يحدث  دكف تعرض الطفؿ لمحرماف  مف 

(  أما الفقداف فيعني فقداف الفرد احد كالديو  بسبب  6;3، ص ::;3 العناية كالحب ) ىانت ،
المكت مما يجعمو يفقد كؿ عكامؿ  الرعاية كالحب  فيما إذا لـ يكف ىناؾ مف ينكب عنيما في 
تقديـ  الرعاية كاالىتماـ  البلـز لو . أما الحرماف فيعني العيش في بيئة خالية مف الرعاية  كالحب 

رغـ مف كجكد الكالديف  ، مما يجعمو يعيش في حالة اضطراب نفسي ، أك في كالحناف  عمى ال
إحدل المؤسسات التي تسكدىا عبلقات  تختمؼ  تمامَا عف العبلقات القائمة  في األسرة         

 (Medinnus ,1979 ,p:413  أك إف الفرد يعاني مف نبذ احد الكالديف  كعدـ تقديـ الرعاية   )
راسات الطب النفسي أنو لكي ينشأ الطفؿ في صحة نفسية كعقمية سكية ،  يجب لو ، كقد أثبتت د

كأف ( . 5:6، ص6:;3أف تظمؿ حياتو ، عبلقة دافئة ، كطيدة ، مستمرة  مع كالديو )عكاشة،
حرماف الفرد مف عبلقات الحب كالرعاية الكالدية يؤدم الى الشعكر بالعجز كالخكؼ كعدـ األمف 

 ( .33، ص :422اه ذاتو ) الزبيدم ، كتككيف نظرة دكنية تج

كأف حرماف الفرد مف الحب كالعطؼ لمدة طكيمة كعدـ إشباع حاجات الفرد األساسية      
كالضركرية لمدة طكيمة يؤدم بو الى كبت ىذه الحاجات كبالتالي يؤثر في النمك النفسي السميـ .                              

النمك السميـ قائـ عمى أساس إشباع  ىذه الحاجات  كىي           ( ، إذ أف:3، ص 8:;3) مرسي 
) األمف النفسي ، الحب ، االنتماء ، تقدير الذات (، كاف حرماف الفرد منيا مف خبلؿ فصمو 

كحرمانو مف العيش مع أسرتو يشكؿ لديو اضطرابات نفسية كسمككية مختمفة                                 
 ( . 33، ص  :422) الزبيدم ، 

فضبلن عف ذلؾ ، فأف أرتباط الفرد بالمقربيف لو كخصكصان األـ كاألب ىك أساس النمك       
( . كأف أساس النمك النفسي السميـ لمفرد ىك أف  33، ص  :422النفسي السميـ ) الزبيدم ، 



باط النفسي يخبر عبلقة دافئة حميمة مع الكبار كالسيما األـ كاألب ، كأف إشباع حاجة االرت
كالعاطفي باآلخريف تتـ عف طريؽ الجك األسرم ، كاف الحرماف العاطفي يؤدم الى نقص في 

 ( . 33، ص  :422جكانب الشخصية  ) الزبيدم ، 
                                                  

 أنواع الحرمان 
 

 -:يقسـ عمماء النفس الحرماف العاطفي الى قسميف أساسييف  ىما 

 partial Deprivation -الحرمان الجزئي :-2

كىذا النكع يحدث نتيجة الحياة مع األـ كاألب  أك ) مع بديؿ ليما ( تتككف عبلقة الفرد كدية      
غير مشبعة تمامان  لحاجة نفسية ، كالطفؿ أك المراىؽ  المنبكذ  الميمؿ  مف احد الكالديف أك 

 ( .89، ص ;:;3كبلىما ) سمارة ،

 -:Complete Deprivation -:ن التامالحرما-3

كيحدث نتيجة فقداف األـ أك األب أك ) بدائميما الدائميف ( بالمكت أك الطبلؽ أك اليجر ،      
( فيكدع الفرد 3;، ص  5:;3مف دكف أف يككف لمفرد أقارب مألكفيف لديو يدعكف ) اآللكسي ،

لفرد اىتمامان  شخصيان مف شخص كاحد الى رعاية  غرباء أك الى مؤسسات األبكية  حيث ال يجد ا
 ( . Freeman ,1984 ,p:28يرعاه بطريقة شخصية يشعره باألمف أك الطمأنينة ) 

 
 مصادر الحرمان

 -كيقسـ ) يارك ( الحرماف العاطفي الى ثبلثة أنكاع حسب مصادره :  

إف الحرماف ( يرل بعض عمماء النفس  Maternal Deprivationالحرماف مف األمكمة )  .3
 مف األـ أشد أنكاع الحرماف  أثران عمى الفرد .

( إف الحرماف مف األب  لو آثار حادة عمى Maternal Deprivationالحرماف مف األبكية ) .4
نمك الفرد  كتبرز أىمية كجكد األب في حياة الفرد كتزداد كمما أصبح قادران عمى االستقبلؿ                   

(Bowlby ,1952,p:34 .) 



( كيعني بيذا النكع  حرماف الفرد مف العيش ضمف Family Deprivationالحرماف األسرم )  .5
خضاع الفرد  محيط األسرة بسبب تفكؾ األسرة  نتيجة مكت احد الكالديف  أك كمييما ،  كا 
المحرـك  لمعيش في بيئة غريبة ال يكجد فييا االرتباط النفسي كالشخصي كما ىك الحاؿ في 

سسات أك بيئة األسرة البديمة  ، كبشكؿ عاـ فاف األفراد المحركميف مف طبيعة بيئتو المؤ 
العبلقة  السائدة في محيط األسرة يعانكف مف التأخر في النمك البدني،النفسي كالعقمي 

(. كالحرماف مف العطؼ كالرعاية األسرية لو آثاره Hurlock,1968,p:263كاالجتماعي )
رجة ذلؾ الحرماف ، فالحرماف  الجزئي يكدم الى القمؽ كالتعطش البيئية التي تختمؼ تبعان لد

الى المحبة ، كاما الحرماف الكمي فمو اثار اشد خطكرة عمى النمك فقد يسبب عجزان كبيران في 
 تكيؼ الفرد .

 
    آثار الحرمان

النػػـك كفقػػداف الشػػيية ، يػػؤدم الحرمػػاف الػػى زيػػادة أعػػراض القمػػؽ كزيػػادة الخػػكؼ ، كاضػػطراب  -3
 كضعؼ الثقة بالنفس كالشعكر بالتعاسة .

يػػػؤدم الحرمػػػاف الػػػى اضػػػطراب العبلقػػػات النفسػػػية كيكلػػػد االنفعػػػاؿ الكجػػػداني  كالفقػػػر العػػػاطفي  -4
 كالشعكر بفراغ الحياة كعدـ أىميتيا كضعؼ التكازف النفسي .

ف شػركر الػدنيا كالعػالـ يشعر الفرد المحرـك انو عاجز أك ضعيؼ أك ميػدد ، مػف قػيـ تحميػو مػ -5
كالسػػيما المثػػؿ العميػػا لػػـ تعػػد مػػف القػػكة  بحيػػث تجعػػؿ الفػػرد يشػػعر بأنػػو جػػزء مػػف قػػكة عظمػػى 

 تحميو كتكجيو.
يؤدم الحرماف الى تأخر في السمكؾ كسكء التكافؽ كعدـ االكتراث بالناس كضعؼ القدرة عمػى  -6

 ضبط النفس .
لتمػػػػاس كالمسػػػػاعدة غيػػػػر البلزمػػػػة ، تظيػػػػر لػػػػدل المحػػػػركميف عبلقػػػػات الغضػػػػب كاألتكاليػػػػة  كا -7

 (. 47،ص 7:;3كالتظاىر بالببلدة االنفعالية ) البياتي ،
 
 
 
 
 

 النظرٌات التً فسرت الحرمان العاطفً



 النظريات التحميمية  .2

السنكات األكلى مف حياتو كبعدىا المحددات أكد فركيد عمى أىمية الخبرات المبكرة لمفرد في     
اليامة في بناء شخصية الفرد . فالخبرات التي يتعرض ليا الفرد كاأللـ النفسي كالحرماف تبرز 
رضاء دكافعو التي تؤثر عمى النمك  آثارىا عمى شكؿ صدمات نفسية  تكدم الى عدـ  إشباع كا 

ل فركيد إف النمك النفسي السميـ ىك نتيجة ( كير 323، ص 89;3النفسي تأثيران بالغان ) فركيد ،
التكامؿ  كاالنسجاـ بيف الجكانب  الثبلثة  لمنفس كالعقؿ ، كأف ىذا االنسجاـ كالتماسؾ في األسر 
الخالية مف التفاعؿ العاطفي بيف أفرادىا سيجعميـ يجدكف صعكبة في إرضاء ) األنا( كال 

يؤدم الى ظيكر االضطرابات السمككية  يستطيعكف إقامة عبلقات عاطفية مع اآلخريف كىذا
 ( .Hurlock,1968.p312كالنفسية .)

( إف العجز النفسي ىك الذم يقكد الى القمؽ األساسي                Horney ,1945كترل )ىكرنام        
(Basic anxiety  . فالرضيع يككف بحاجو ماسة الى الدؼء كالقبكؿ كعبلقة شخصية ثابتة ، )

ع حاجاتو الى األماف كالرضا فانو سيتعرض الى القمؽ األساسي كالعصاب  كتؤكد الى فإذا لـ تشب
إف العامؿ الحاسـ في تحديد الشخصية  ىك الحاجة لبلماف  كالتحرير مف الخكؼ  أم إف مستقبؿ 
شخصية الطفؿ يتكقؼ عمى ما إذا كاف قد خير الشعكر باألماف كغياب الخكؼ أـ ال . كىي حالة 

عمى طبيعة معاممة الكالديف لمطفؿ  كاف شعكر الرضيع بالعجز ىك حالة مشركطة  تتكقؼ كميان 
بكيفية معاممة الكالديف لو فاف كانا يغالياف تدليمو فأنو سيتعكد عمى األتكالية  كتنمك مشاعر العجز 
ذا عامبله بعفكية غير ضركرية أك استيزءا  بو أك فضبل طفميما األخر عميو ، فأنيما  لديو  ، كا 

 (. 93، ص::;3قكضاف مشاعر األمف في داخمو  كيغرساف الكراىية في أعماقو  ) صالح ي

( الى إف الحرماف إذا حدث في السنكات األكلى  في حياة الفرد  Ann-freudكتشير) آنا فركيد  
فسيككف لو تأثير مباشر عمى النمك النفسي السميـ لمفرد بعكس الحرماف الذم يحدث في السنكات 

 ( . Millon 1974,p:52-58يؤدم الى نككص الفرد كتعكيضو مشاعر الحرماف) المتأخرة

      

 



( الى إف تعرض الفرد لآلالـ كالخبرات المؤلمة كالحرماف مف Ericksonكيشير) اريكسكف       
الى اضطرابات سمككية كنفسية تكثر عمى الفرد بشكؿ مباشر الحب كالعطؼ األسرم التي تؤدم 

( كما يرل اريكسكف إف الحرماف مف الحب كالعطؼ 338، ص  9:;3في المستقبؿ ) فيمي ،
األسرم يسبب تأخران في النمك العقمي لمفرد كالسيما في المراحؿ الثبلثة  األكلى مف العمر كىي : 

اإلحساس باستقبلؿ الذات ، كتنمية التفاعؿ  مرحمة الثقة بالنفس كباآلخريف  كمرحمة
Holt,1971.p:88). ) 

        -النظرية اإلنسانية :. 3

( أبرز منظرييا حيث يرل إف البيئة  التي يشعر فييا الفرد أنيا  Maslowيعد أبراىاـ ماسمك )   
تككف البيئة مصدر تيديد لو كال تشبع حاجاتو األساسية بشكؿ معقكؿ فإنيا تعيؽ نمكه ، كالسيما 

التي تسمح لمفرد إشباع حاجاتو  األساسية مصدر إسناد  كدفع لو نحك النمك  باتجاه تحقيؽ الذات  
كطبقان لنظرية ماسمك ، فاف دكر البيئة  يككف خطيران في المراحؿ األكلى لمنمك  حيث تتركز  جيكد 

ف كالحب  كاالنتماء  الفرد عمى إرضاء حاجاتو األساسية  فمف الكاضح إف الحاجة  الى األم
( كيعطي ماسمك  2:، ص ::;3تتكقؼ كميان  عمى التعاكف مع الناس لغرض اكفائيا ) صالح ،

أىمية كبيرة  لمحاجات النفسية ، كيرل إف النمك النفسي السميـ لمفرد قائـ عمى أساس إشباع  ىذه 
عمى أساس إشباع  الحاجات كالحاجة الى األمف النفسي كالحاجة الى الحب ك االنتماء  كليس

 ( . Maslow,1970 ,p:384الحاجات البيكلكجية فقط )

لقد تحدث ماسمك عف أساليب التنشئة الخاطئة لؤلطفاؿ كتأثيرىا عمى السمكؾ  كأكد عمى إف       
خبرات الطفكلة ليا أىمية خاصة في تسييؿ أك تعكيؽ النمك البلحؽ . إذ يرل ماسمك إف التسامح 

ظاـ  تؤدم الى القمؽ كعدـ الطمأنينة لدل االفراد ، كاف الحرية يجب أف تمنح كالحرية كانعداـ الن
ليـ ضمف حدكد ألف الحرية الزائدة أك السائبة في الطفكلة يمكف  أف تؤدم بالنتيجة الى إعاقة في 

( الى أىمية Rogers( كيشير ركجرز ) 3:- 2:، ص، ::;3النمك البلحؽ .) صالح ، 
ىا الكبير في تكيؼ الفرد أك تككيف مفيـك ايجابي نحك ذاتو،                            معاممة الكالديف كتأثير 

كما إف مشاعر الرفض كالحرماف مف العطؼ كالحب كاالتصاؿ االجتماعي يعداف اكبر التيديدات 
 ( .(2Paul,1980,p:282لذات الفرد عمى كفؽ آراء ركجرز



افع اإلنسانية التي يمكف تطكيرىا بشكؿ ىرمي بحيث كيقترح )ماسمك( طريقة في تصنيؼ  الدك      
تقع في قاعدة اليـر الحاجات الفيزيكلكجية األساسية  كفي قمة الحاجات الحضارية العميا ، كقد 

( حاجات ، فقد أطمؽ عمى الحاجات األساسية األربع األكلى  بالحاجات 9قسـ ماسمك اليـر الى )
الحاجات اإلنمائية  كاف الحرماف الشديد في إشباع  بعض الحرمانية ، كعمى الحاجات المتبقية ب

الحاجات يؤدم الى أف تطغى ىذه الحاجات عمى سمكؾ الفرد  بغض النظر عف مكقعيا في اليـر 
(  كيؤكد          367، ص6:;3، لذا سمى ماسمك ىذه الحاجات بالحاجات الحرمانية ) تكؽ ،

ت الحرمانية  في بناء شخصية الفرد ، حيث يقكؿ ) ماسمك ( في تصنيفو ىذا عمى أىمية الحاجا
إف الفرد يتميز بتعدد حاجاتو كتنكعيا التي تؤثر في سمككو ، كتعد األسر السيئة ىي الكحيدة غير 

ف السمة الميمة في نظرية ماسمك Secord,1968,p:233القادرة عمى إشباع ىذه الحاجات )  ( كا 
رد  ، كاف تمتع الفرد بالصحة  النفسية قائـ عمى ىك تأكيده عمى إشباع الحاجات النفسية لمف

 أساسيا.  

  نظرية التعمم االجتماعي. 4

(  Seaserكسيزر )  (Dollard( كدكالرد )millerكىي النظرية التي يمثميا كؿ  مف ميمر )    
(  ، كمف ابرز ما جاء بيذه النظرية  ىك إف الفرد ال يستطيع  أف يكتسب  Banduraكباندكرا  )

رة ما ، إذا لـ يكف لديو شعكر تجاه مف يعممو ىذه الميارة كلـ يكف مستعدان لتكحيد نفسو بو ، ميا
ف االتجاه االيجابي نحك األـ ) أك بديمتيا ( يككف غير مكجكد لدل الفرد المحركـ أك يككف  كا 

دان في ممزكجان بعنؼ شديد ، كاف السنكات األكلى المبكرة لمفرد التي يحدث فييا الحرماف ميمة ج
 ( .Bowlby ,1952,p:11تفسير ىذا الحرماف )

( إف الفرد يكتسب السمكؾ المرغكب مف  Dollard &Millerكيدعي كؿ مف دكالرد كميمر )      
خبلؿ عممية التنشئة االجتماعية كأثناء تفاعمو مع أسرتو التي تضـ األـ كاألب كاإلخكة ، كيقـك 

لقد قاـ أصحاب ىذه النظرية بمحاكالت مختمفة في التعميـ ىؤالء بتدعيـ السمكؾ الذم يرغبكف بو ، 
االجتماعي الفرد مف خبلؿ المكاقؼ االجتماعية التي يتفاعؿ معيا في البيئة بعد تغييرىا ،             

فتكصمكا الى إف الفرد يصبح مرتبطان باألـ ألنيا ىي التي ترعاه كتشبع حاجاتو كبذلؾ تصبح حدثان 
 ( . 43، ص 4222فرد فيتعمـ حبيا ) الممؾ ،معززان في حياة ال



كيؤكد منظرك التعمـ االجتماعي إف ارتباط الفرد باآلخريف ىك ىدؼ بحد ذاتو كاف تعرض       
الفرد لمكاقؼ اإلحباط كالحرماف يكثر سمبيان في سمات شخصيتو كيصبح  مف الصعب تغييره عند 

ى جكانب الشخصية  ككؿ  كعمى التكيؼ بمكغ رشده أم إف لمحرماف العاطفي آثاران خطيرة عم
( كمف بيف ما ذكره Paul ,1980, p:81االجتماعي بشكؿ خاص كىذا يكثر في نمكه السميـ ) 

منظرك التعمـ االجتماعي أف السمكؾ المرئي كالسمعي كالممسي الذم يقدمو الراشدكف في تفاعبلتيـ 
الكثيؽ معيـ ، لذلؾ فإف مجمكعة أفراد معينة  اليكمية مع األفراد ، يمد الفرد بالقاعدة لنمك االرتباط

ف ليـ أىمية خاصة كيصبحكف ىدفان أك مادة  تقدـ ىذه التنشئة المشبعة بانتظاـ سيجعؿ الفرد يككِّ
لبلرتباط  ، إف السمة الميمة في عممية التعمـ لبلرتباط أنيا ليست عممية فكرية أك غريزية ، بؿ 

 Hetheringtonعؿ المشبع مع أناس ميميف في بيئة الفرد )إنيا تتطكر بمركر الكقت نتيجة التفا
and Pavier ,1986 ,p:246  كيرل أنصار ىذه المدرسة إف أساليب التنشئة االجتماعية . )

( .  ;5، ص  4:;3تؤدم دكران ميما في اكتساب الفرد القدرة عمى تحقيؽ تكافؽ جيد ) الشيخ ،
 مع أىداؼ كمتطمبات بحثيا . كقد تبنت الباحثة ىذه النظرية ألنيا تنسجـ

 النظرية االرتباطية  )االيثولوجية (  . 5

كككلد فارب                         (Spitz)( كسبيتز Bowlbyمف أنصار ىذه النظرية كمؤسسييا بكلبي )     
 (Gold Farb الذيف درسكا خاصية االرتباط النفسي  )ATTACHMENT     مابيف الفرد كأمو

إف االرتباط نتيجة لمعديد مف االستجابات الغريزية  الميمة لحماية النكع مف ، كيفترضكف 
(  كاف فقداف ىذا االرتباط  كالشعكر  92، ص  2:;3االنقراض كبقاء األفراد ) صفكت ، 

 Hetherington and Pavier ,1986المشترؾ باالرتياح يؤدم الى آثار سمبية في حياة الفرد )
,p:246  ( كيؤكد . )Bowlby   إف أساس النمك العقمي كالنفسي السميـ لمفرد ىك العبلقة )

الحميمة كالدافئة باألـ  أك)بديمتيا( حيث إف كمييما يحقؽ الحاجة باإلشباع  كالخبرات السارة 
 ( . Bowlby,1952,p: 167كااليجابية . )

كصؿ مف خبلؿ أما )ككلد فارب( فقد أىتـ بدراسة خاصية االرتباط النفسي لمفرد حيث ت      
بحكثو كدراستو إف إشباع ىذا االتصاؿ كاالرتباط لمفرد يتـ أكالن في األسرة مف خبلؿ العبلقات 

( . كما بيف إف الحرماف  Stangner,1977 ,p:192الدافئة كالحميمة بينو كبيف أفراد أسرتو ) 
لجكانب مف الحب كالعطؼ  يمكف أف يؤدم فيما بعد الى اضطراب الشخصية ، كالسيما في ا

الشعكرية كالفكرية ، كيككف نمك الفرد المحرـك نمكان غير سميـ  حيث يككف غير ناضج كفاقدان 



(  كما إف إشباع حاجة االرتباط أك االتصاؿ  Medinnus ,1968 ,p:73لؤلمف طكاؿ حياتو  )
 ( .Spencer,1970,p:87الشخصي كالعاطفي مابيف الفرد ككالديو ضركرية لنمكه السميـ )

كما اىتـ )بكلبي( كثيران بالعمر الذم يحدث فيو الحرماف ، ككجد انو كمما كاف العمر الذم      
يحدث فيو الحرماف  متقدمان كاف  تأثيره أقؿ، كاعتبر العمر المبكر الذم يحدث فيو الحرماف يككف 

حاجاتو  تأثيره أقكل كأشد  ألف الفرد بعد سف الخامسة مف العمر يحاكؿ إيجاد عبلقات بديمة تشبع
الى االتصاؿ العاطفي كاالجتماعي مما يؤدم الى تجاكز آثار الحرماف كالمحافظة عمى التكيؼ 

( . كقد كجد )بكلبي( إف الحرماف مف األـ  يؤدم الى  Bowlby,1952,p: 168االجتماعي )
النضج االنفعالي  كفقداف التعاطؼ المذيف يؤدياف الى عدـ االىتماـ بعكاقب االتصاؿ ، كاف 

برات االنفصاؿ ينتج عنيا اضطرابات الشخصية الذم يتسـ بقمة الحناف كعدـ االىتماـ بأحد . خ
( إف   Bowlbyكما تؤكد ىذه النظرية نمك االرتباط المتبادؿ بيف الكالديف كبيف الفرد ، كأكضح ) 

ىذه السمككية  تككف مبرمجة بيكلكجيان  مابيف األـ كالطفؿ  في تككيف النمك السميـ 
(.Hetherington and Pavier ,1986 ,p:246   بيف ) ( . كقد ميز ) ركبرتسكف كبكلبي

 ثبلث مراحؿ ألستجابة الطفؿ مف األـ .

   -كقدـ ) بكلبي( تفصيبلن نظريان لمتغيرات التمقائية  في كؿ مرحمة مف المراحؿ اآلتية : 
 
 -مرحمة االحتجاج:  -3 

كفييا ينزعج الطفؿ بشدة كينشط سمكؾ االرتباط لديو  بشدة  كيسعى الى االستيبلء عمى أمو      
بالسبؿ المتاحة أمامو كافو مثؿ البكاء ، النداء ، البحث ، كقد تتسـ ىذه المرحمة بقمؽ االنفصاؿ                      

Separation Anxiety     ( لكف يبقى األمؿ لديو في عكدتياLee ,1971,p:51  كأنو كمما  )
 ( 94، ص:;;3كانت العبلقة  بيف الطفؿ كأمو دافئة  زادت مدة طكؿ االحتياج  ) كنجر ، 

   -مرحمة الحداد  :. 3

كىي مرحمة اليأس ، يكحي سمكؾ الطفؿ بالرغـ مف انو مازاؿ مكجيان نحك أمو المفقكدة فيزداد     
في حالة  مف الحداد  العميؽ ، كيشبو بكلبي  العجز لديو  فيككف ىابط اليمة انسحابيان كيبدك

استجابة الفرد ىذه باستجابة الحداد عند الراشديف عند فقدانيـ شخص يحبكنو دكف رجعة                    
 (. 94، ص،2:;3) صفكت ،



        -مرحمة االنفصال : .4

يعاني فييا انفصالو كيتقبؿ  في ىذه المرحمة يتقبؿ الطفؿ األمر الكاقع كيتعامؿ مع بيئتو التي     
الناس المكجكديف ، كعمى األرجح  يصبح مرتبطان بشخصية جديدة  تمثؿ لو رمزان لؤلـ الحقيقية ، 
لكف إذا حدث انو ليس ىناؾ كاحدة بكسعيا أف تبادلو االرتباط  إال بشكؿ كقتي  فانو سيتكقؼ 

فؾ االرتباط ىذا  أكؿ عمميات بالتدريج باالرتباط بأم كاحد  كينفصؿ عف اآلخريف  ، كيككف 
(  مما يعيؽ الشعكر بالحب  Bowlby ,1968 ,p p 105 -106مراحؿ عممية الكبت ) 

كالتعاطؼ مع اآلخريف ،  فينشا فردان يتصؼ بالجمكد  كالببلدة االنفعالية ، كقد أكضحت دراسات         
 (Bowlby يفكؽ ) نمكه في أسرة بديمة ، كاف  (إف نمك الطفؿ في بيئة طبيعية ) أسرتو األصمية

 ( .  87، ص  96;3نمكه في أسرة بديمة يفكؽ نمكه في المؤسسات ) مكاريكس ، 

(  خاصية االرتباط أك االنفصاؿ النفسي كاعتبرىا عامبلن ميما في نمك الفرد Spitzكدرس )       
  Spitz( كقد اىتـ  Benjamin ,1982 ,p:137بصكرة طبيعية كدية كدافئة مع أبكيو ، ) 

بدراسة الحرماف العاطفي مف األبكيف كآثاره السيئة  عمى الفرد  كالسيما إذا حدث ىذا الحرماف  في  
السنكات المبكرة مف حياة الفرد ، كقد قاـ بتنفيذ مجمكعة مف الدراسات عمى االفراد في السنكات 

حرماف بكافة أشكالو ، األكلى مف أعمارىـ  المكدعيف في مؤسسات إيكائية مف الذيف يعانكف مف ال
كمف خبلؿ دراساتو العديدة فقد خرج بنتيجة ميمة كىي أف انتظاـ ظيكر االستجابة االنفعالية 

كبالتالي  تقدـ النمك الجسمي كالعقمي مرىكف بحسف العبلقة ما بيف الطفؿ كأمو أك بديمتيا   
Bijnor, 1979,  p ,160)   ( . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسات سابقة –ثانٌاً 
 



تعتقد الباحثة إف الغرض األساسي مف عرض الدراسات السابقة كتحميميا ىك أف يعطي      
لمباحثة رؤية ، كتفيدىا في تحديد متغيرات بحثيا كتصميـ منيجيتيا ، كقد قسمت الباحثة الدراسات 

 -السابقة الى مجمكعتيف ، بما يتكافؽ مع متغيرات مكضكع بحثيا :

 الدراسات التي تناكلت المعب . -المجمكعة األكلى :

 الدراسات التي تناكلت الحرماف العاطفي . -المجمكعة الثانية :
 

 دراسات سابقة تناولت اللعب  -المجموعة األولى:
 
 -دراسات محلٌة : أ.

   ، ( 2:99دراسة ) الكردي:- 

عمم الحركي ومفيوم الذات أثر برنامج ترويحي رياضي مقترح في تحسين القابمية لمت))   
 (( الجسمية

ىدفت الدراسة إلى كضع برنامج تركيحي رياضي لطالبات المرحمة اإلعدادية ، كقد بمغ حجـ     
( طالبة في إحدل مدارس األردف، تـ تقسيميـ عمى مجمكعتيف أحداىما تجريبية كالثانية 72العينة )
 2ضابطة

كاستخداـ اختبار الذكاء المصكر ، كاستبياف خاص  قاـ الباحث ببناء برنامج تركيحي ،        
لمتعرؼ عمى الميكؿ فضبلن عف اختبارم القدرة عمى التعمـ كمفيـك الذات الجسمية ، كقد تـ التأكد 
مف صدقو ، كمف ثـ ثباتو باستخداـ معامؿ االرتباط ، كبعد استخداـ الكسائؿ اإلحصائية المناسبة 

ظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة معنكيان بيف المجمكعتيف ، كمنيا ) كلكككسف كماف كتني ( أ
التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لصالح المجمكعة التجريبية في كؿ مف القدرة عمى التعمـ 

 ( .592-;55، ص  ::;3الحركي كمفيكـ الذات الجسمية ) الكردم ، 

 

   ،  ( : 1::2دراسة ) التكريتي- 

 ((ة الرياضية في تحقيق الحياة المتزنة في الوسط الجامعي اثر ممارسة األنشط ))      



 -ىدؼ البحث إلى تحديد :

 2.  بعض المشكبلت التي يككف لممارسة لؤلنشطة الرياضية دكر في الحد منيا3

. مدل فاعمية ممارسة األنشطة الرياضية في تككيف الحياة المتزنة كتجنب ما يشكك منو الشباب 4
 2اعية كتركيحية كقكامية كصحية مف مشكبلت نفسية كاجتم

( طالب 622استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي في بحثيـ ، أما عينة البحث فقد تككنت مف )     
  -مف طبلب جامعة المكصؿ ، كقد تـ تقسيـ العينة الى مجمكعتيف:

 ( طالب . 422المجمكعة األكلى : تمارس األلعاب الرياضية كبمغ عددىا )  -

 ( طالب .  422ثانية : لـ تمارس األلعاب الرياضية كبمغ عددىا ) المجمكعة ال -

كقد تـ اختيارىـ عشكائيان مف بيف الطبلب الممارسيف لؤلنشطة الرياضية كغير الممارسيف        
 بالطريقة العشكائية المنظمة . 

كقد تـ التأكد مف صدقو ، كمف ثـ ثباتو باستخداـ استخدـ الباحثكف االستبياف كأداة لمبحث ،       
( كبعد استخداـ الكسائؿ اإلحصائية كالمتكسط  2092معامؿ االرتباط ، حيث بمغ معامؿ الثبات )

  -الحسابي كاالختبار التائي لمنسب كمعامبلت االرتباط البسيط ، أظيرت النتائج :

تصدم لممشكبلت االجتماعية كالنفسية أف لممارسة األنشطة الرياضية أثران أيجابيان في ال -
كالصحية كالقكامية كالتركيحية كالجنسية ، كالتقميؿ منيا ، كتحقيؽ الحياة المتزنة لمشباب 

 الجامعي ) كىنا تحقؽ الغرض األكؿ ( .

( بيف ممارسي األنشطة  2027كجكد فركؽ ذات داللة معنكية عند مستكل داللة )  -
ع المشكبلت التي طرقيا البحث . ) كىذا يحقؽ الغرض الرياضية كغير الممارسيف في جمي

 ( . :34ص  – 337، ص  2;;3الثاني ( .) التكريتي ، 
 
  ، ( : :::2دراسة ) صادق- 

 )) أثر أسموب التفريغ االنفعالي في تعديل السموك العدواني لدى طالب المرحمة المتوسطة ((
 



نفعالي في تعديؿ السمكؾ العدكاني لدل طبلب ىدفت الدراسة الى معرفة أثر أسمكب التفريغ اال    
المرحمة المتكسطة ، كقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي لمتحقؽ مف فرضيات البحث ، حيث 

( طالبان مف الطبلب الذيف تـ تشخيصيـ عمى أنيـ ذكك سمكؾ عدكاني 46تككنت عينة البحث مف )
كبة مركز محافظة ديالى ، تـ تكزيعيـ كالذيف اختيركا مف متكسطة حي المعمميف في مدينة بعق

عشكائيان بيف مجمكعتيف متساكيتيف كاستخدـ مع المجمكعة التجريبية أسمكب التفريغ االنفعالي 
المقدـ بكسيمة التدريب الرياضي كلـ تتعرض المجمكعة الضابطة الى أم أسمكب إرشادم .                  

 -كما قاـ البحث ببناء مقياسيف ىما :
 ( فقرة .48قياس السمكؾ العدكاني كفؽ تقديرات المدرسيف ، كتككف مف ). م3
( فقرة عمى كفؽ 82. مقياس السمكؾ العدكاني كفؽ تقديرات الطبلب ألنفسيـ ، كتككف مف )4

 طريقة ليكرت .
كقد تـ استخراج صدؽ المقياسيف باستخداـ طريقتي الصدؽ الظاىرم كالثبات ، أما ثبات       

د تـ استخراجو باستخداـ طريقتي اعادة االختبار كاالتساؽ الداخمي ، كقد استخدـ المقياسيف فق
الباحث استراتيجيات التفريغ االنفعالي كالمصممة لغرض تعديؿ السمكؾ العدكاني لدل طبلب 

( 54المرحمة المتكسطة كبكسيمة التدريب الرياضي ، كقد بمغ عدد الجمسات ) كحدات تدريبية ( )
( أسبكعان . كتـ عرض ىذه الجمسات عمى 33( دقيقة كاستمرت )82مدة كؿ منيا ) جمسة ) كحدة (

مجمكعة مف الخبراء المتخصصيف لمتأكد مف صبلحيتيا في تعديؿ السمكؾ العدكاني في البيئة 
 المدرسية كأكدكا جميعان صبلحيتيا . بعدىا شرع الباحث بتطبيؽ ىذه الجمسات عمى عينة البحث .

( ك) مربع   T-Testحث عددان مف الكسائؿ اإلحصائية منيا ) االختبار التائي استخدـ البا     
كتني ( لممقارنات المتعددة ، كاختبار                   –كام ( ك ) معامؿ الفاكركنباخ ( ، كاختبار ) ماف 

 -) كلكككسف ( لعينتيف مترابطتيف . كقد تكصؿ الباحث الى النتائج اآلتية :

( بيف االختباريف القبمي كالبعدم عند  2023ات داللة معنكية عند مستكل ) . كجكد فركؽ ذ3
 المجمكعة التجريبية عمى كفؽ تقديرات المدرسيف كلصالح االختبار البعدم .

( بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  2023. كجكد فركؽ ذات داللة معنكية عند مستكل ) 4
 المدرسيف كلصالح المجمكعة التجريبية .في االختبار البعدم عمى كفؽ تقديرات 

( بيف االختباريف القبمي كالبعدم عند  2023. كجكد فركؽ ذات داللة معنكية عند مستكل ) 5
 المجمكعة التجريبية عمى كفؽ تقديرات الطبلب ألنفسيـ كلصالح االختبار البعدم .



يف التجريبية كالضابطة ( بيف المجمكعت 2023. كجكد فركؽ ذات داللة معنكية عند مستكل ) 6
 في االختبار البعدم عمى كفؽ تقديرات الطبلب ألنفسيـ كلصالح المجمكعة التجريبية .

( بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  2023. كجكد فركؽ ذات داللة معنكية عند مستكل ) 7
 في االختبار المؤجؿ عمى كفؽ تقديرات المدرسيف كلصالح المجمكعة التجريبية .

( بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  2023. كجكد فركؽ ذات داللة معنكية عند مستكل ) 8
 في االختبار المؤجؿ عمى كفؽ تقديرات الطبلب ألنفسيـ كلصالح المجمكعة التجريبية .

 ث ( -، ص  ;;;3) صادؽ ،   
 

 -: دراسات عربٌةب . 

   ، ( : 2::2دراسة ) عبد الغني- 

عب عمى بعض جوانب النمو المغوي لدى عينة من األطفال في عمر ست أثر برنامج الم)) 
 ((  سنوات

 -كقد ىدفت الدراسة الى :    
كضع برنامج المعب المغكم يمكف مف خبللو االرتقاء ببعض جكانب النمك المغكم ) اإلدراؾ  -

 السمعي ، كالتعبير المغكم ( لدل طفؿ السادسة مف العمر .
مي يمكف مف خبللو االرتقاء ببعض جكانب النمك المغكم                  كضع برنامج المعب التمثي -

 ) اإلدراؾ السمعي ، كالتعبير المغكم ( لدل طفؿ السادسة مف العمر .

( تمميذان كتمميذة مف تبلميذ الصؼ األكؿ االبتدائي ممف تتراكح أعمارىـ  82ككانت عينة الدراسة )
بطارية القدرات النفسية كالمغكية التي أعدىا الباحثاف                     ( سنكات ، كاستخدـ الباحث 9-8بيف ) 

) ىدل برادة ك فاركؽ صادؽ ( ، كما قاـ الباحث بأعداد برنامج المعب التمثيمي كاستخدمو في 
البحث ، كبعد تطبيؽ ىذه البرامج عمى عينة البحث كمعالجة البيانات احصائيان تكصؿ الباحث الى 

 -الية :النتائج الت

( بيف متكسطات درجات تبلميذ مجمكعة المعب 32كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند ) -
 المغكم كمتكسطات درجات تبلميذ المجمكعة الضابطة في أبعاد النمك المغكم المقاسة .



( بيف متكسطات درجات تبلميذ مجمكعة المعب 32كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند )  -
رجات تبلميذ المجمكعة الضابطة في أبعاد النمك المغكم المقاسة بعد التمثيمي كمتكسطات د

 تطبيؽ برنامج المعب التمثيمي مباشرة كذلؾ لصالح تبلميذ مجمكعة المعب التمثيمي .
 ( . 366 – 365، ص  4229) ربيع ،                                                       

 
 -: دراسات أجنبٌةج . 

 

   دراسة(2002 ،Rost & Bruyn  ):- 

بدراسة ىدفت إلى معرفة فاعمية استخداـ  ( Rost , & Bruyn)  قاـ )ركست ك بركيف(      
أنكاع مف المعب في خفض االكتئاب لدل مجمكعة مف أطفاؿ الركضة تتراكح أعمارىـ مابيف                   

مكا إلى ثبلث مجمكعات ، قدـ ( طفبل قس 43( سنكات ، كتككنت عينة الدراسة مف ) 8 -5) 
لممجمكعة األكلى المعب الحر الفردم ، كقدـ لمثانية المعب الحر الجماعي ، بينما قدـ لممجمكعة 
الثالثة المعب الدرامي ، كأشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجمكعة 

اؿ المكتئبيف عف االشتراؾ كالدخكؿ في التي قدـ ليا المعب الحر الفردم ، كذلؾ نتيجة لعجز األطف
األلعاب الجماعية ، أما بالنسبة لمجمكعة المعب الدرامي فمـ يكف لعبيا مفيكما ، كاتسـ بالغرابة 

 ( . 55، ص 4229الشديدة . ) السعدم ، 
 

   ( دراسةIvory & McCollum, 1999 : )- 

( إلى معرفة اثر أنكاع  Ivory & McCollum, 1999ىدفت دراسة )ايفكرم كماككلكـ( )       
مف المعب عمى مستكل التفاعؿ في المعب لدل مجمكعة مف األطفاؿ يعانكف مف صعكبة التعمـ ، 

أطفاؿ ، مقسميف إلى مجمكعتيف : احدىما استخدـ معيا المعب الفردم  :كتككنت عينة الدراسة مف
ممة ، كقد أشارت النتائج إلى أف كالثانية استخدـ معيا المعب الجماعي، كذلؾ لمدة أربع أسابيع كا

 استخداـ المعب في حد ذاتو قد أدل إلى تحسف في تفاعبلت األطفاؿ أثناء المعب .
 ( . 55، ص 4229) السعدم ،                                                            

 
 
 ( دراسة كويميوCoelho,1986: )- 



 (( حي في مفيوم الذات لدى الكبار في السنأثر برنامج تروي))                 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التأكد مف أف برنامج التركيحي المنظـ سيؤدم إلى تغيير في مؤشرات      
( عاما ، كتحديد األنشطة التي يحبذىا أفراد ىذه 82مفيكـ الذات ألشخاص تزيد أعمارىـ عف )

( مبحكثا ، تـ اختيارىـ عشكائيا ، قسمكا 436المجمكعة العمرية ، أما عينة البحث فقد بمغت )
 -عمى مجمكعتيف :

 ( مبحكثان.334المجمكعة التجريبية ) -
 ( مبحكثان .324المجمكعة الضابطة ) -

أما األدكات التي استخدميا الباحث فيي استبياف مفيـك الذات، كاستبانة تفضيؿ النشاطات        
يحية ، كدامت التجربة لمدة ثبلثة أشير ، كبعد استخداـ أثناء كقت الفراغ كممارسة األنشطة الترك 

 -الكسائؿ اإلحصائية لمعادلة ) ألفا ( الختبار ست فرضيات كىي:

ستقدـ المجمكعة التجريبية درجات كبداللة معنكية عمى استبانو مفيـك الذات مع المجمكعة  .3
 .الضابطة ) عمما أف الفرضية قد تـ قبكليا ( 

يبية درجات أعمى كبداللة معنكية في االختبار ألبعدم الستبانو تفضيؿ سيككف لممجمكعة التجر  .4
 النشاط  أثناء كقت الفراغ كممارسة األنشطة التركيحية ، ) كتـ أيضا قبكؿ ىذه الفرضية( .

سيحصؿ األفراد الذيف تتراكح أعمارىـ بيف الستيف كالسبعيف عمى درجات أعمى كبداللة معنكية  .5
( سنة فما فكؽ ، )كتـ أيضا 93استبانو مفيكـ الذات مف األفراد الذيف تتجاكز أعمارىـ الػ)عمى 

 قبكؿ ىذه الفرضية(.
ستحصؿ اإلناث المبحكثات عمى درجات أعمى عمى استبانو مفيكـ الذات مف المبحكثيف  .6

 الذككر، ) كقد تـ رفض ىذه الفرضية( .
جات أعمى في استبانة  مفيـك الذات سيحصؿ المبحكث مف أصحاب الدخؿ العالي عمى در  .7

 2مف المبحكثيف مف أصحاب الدخؿ الكاطئ ، ) كقد رفضت ىذه الفرضية (
سيحصؿ المبحكثكف الذيف يعيشكف في بيئة اجتماعية نشطة عمى درجات أعمى مف المبحكثيف  .8

 الذيف ال يندمجكف في مثؿ ىذه البيئات ، ) كتـ أيضا رفض ىذه الفرضية(. 
                                                                 (Coelho,1986 ,p 207 ) 

   ( دراسة فيشرFicher , 1987 : )- 



 
أثر الترويح البدني والتربية الصحية في مركز السيطرة والرضا عن الحياة وأعراض الصحة )) 

النفسية والسموكية وتعاطي العقاقير ذات التأثير النفسي لدى مرضى يخضعون إلى عناية طويمة 
 (( األجل

( 345أجريت ىذه الدراسة في كالية ) فيبلدلفيا ( األمريكية ، كتألفت عينة الدراسة مف )      
 -مبحكثان تـ تكزيعيـ بيف أربع مجمكعات ككاآلتي :

 
 ( مبحكثان .55تمارس التركيح البدني بعدد ) المجمكعة التجريبية األكلى: .3
 ( مبحكثان.;4المجمكعة التجريبية الثانية: تتمقى تربية صحية كبعدد ) .4
 ( مبحكثان .48المجمكعة التجريبية الثالثة: تتمقى التركيح البدني كالتربية الصحية كبعدد) .5
 ( مبحكثان .57المجمكعة الضابطة : لـ تتمؽ أم متغير كبعدد ) .6

استخدـ الباحث مقياسان لمرضا عف الحياة ، كمقياس لمسمكؾ كمقياس لؤلعراض النفسية  كقد    
( أسابيع كبكاقع ساعتيف في األسبكع ، كبعد :كقد دامت التجربة مدة )2كجميعيا مقاييس جاىزة

 -استخداـ الكسائؿ اإلحصائية كالمتكسط الحسابي كتحميؿ التبايف ، أظيرت النتائج :

 -امبلت االرتباط لممجمكعات التجريبية الثبلث كانت دالة عمى :أف جميع درجات مع
 زيادتيا لدرجات مركز السيطرة الداخمي لممجمكعتيف. -
 زيادتيا لدرجات الرضا عف الحياة . -
تأثيرىا في تقميؿ أعراض الصحة السمككية، عمى انو لـ يحدث تغيير في تعاطي العقاقير ذات  -

   ( Ficher,1987,p.310التأثير النفسي  ) 
 -موازنة الدراسات السابقة للعب :

مف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى األدبيات كالدراسات السابقة لمعب فقد تـ مكازنتيا مف حيث      
أىدافيا ، كاختيار العينة ، كاالدكات المستخدمة ، كعدد الجمسات ، كالكسائؿ اإلحصائية المعتمدة 

 ائج التي تـ التكصؿ ألييا .في تحميؿ بياناتيا ، كالنت
 

 -األىداف :



( الى كضع برنامج تركيحي رياضي لطالبات المرحمة  2:99الكردي ، ىدفت دراسة )     
( الى تحديد بعض المشكبلت التي يككف  1::2التكريتي ، اإلعدادية ، فيما ىدفت دراسة ) 

االنشطة الرياضية في تككيف لممارسة النشاط الرياضي دكر في الحد منيا ، كبياف مدل فاعمية 
الحياة المتزنة كتجنيب الشباب مشاكؿ نفسية كاجتماعية كقكامية كصحية . فيما ىدفت دراسة      

( الى معرفة أثر أسمكب التفريغ االنفعالي في تعديؿ السمكؾ العدكاني لدل  :::2صادق ، ) 
ىدفت الى كضع برنامج لمعب ( فقد  2::2عبد الغني ، طبلب المرحمة المتكسطة ، أما دراسة ) 

المغكم ك التمثيمي يرتقي بجكانب النمك المغكم ) اإلدراؾ السمعي ، التعبير المغكم ( لدل أطفاؿ 
( فقد ىدفت الى معرفة فاعمية  Rost & Bruyn,2002السادسة مف العمر ، أما دراسة ) 

( سنكات ،  8 – 5استخداـ نكع مف المعب في خفض االكتئاب لدل أطفاؿ الركضة في عمر ) 
( فقد ىدفت الى معرفة أثر أنكاع مف المعب عمى   Ivory & McCollum, 1999أما دراسة ) 

(  Coehlo,1986مستكل التفاعؿ لدل األطفاؿ الذيف يعانكف مف صعكبات التعمـ ، أما دراسة) 
الى التأكد مف أف برنامج التركيح المنظـ سيؤدم الى تغيير في مؤشرات مفيـك الذات فقد ىدفت 

( سنة كتحديد األنشطة التي يحبذىا ىؤالء األشخاص في ىذه  82ألشخاص تزيد أعمارىـ عف ) 
( الى معرفة آثار التركيح البدني كالتربية  Ficher,1987الفئة العمرية . بينما ىدفت دراسة ) 

مركب السيطرة كالرضا عف الحياة كأعراض الصحة النفسية كالسمككية كتعاطي  الصحية في
 العقاقير ذات التأثير النفسي لدل مرضى يخضعكف الى عناية طكيمة األجؿ .

 
أما الدراسة الحالية ، فقد ىدفت الى معرفة أثر اإلرشاد بالمعب في خفض الحرماف العاطفي     

 لدل طالبات المرحمة الثانكية 

 -عينة :ال
( طالبة في أحدل مدارس األردف قسمت  72( )  2:99الكردي ، بمغ مجمكع عينة دراسة )     

الى مجمكعتيف متساكيتيف األكلى تجريبية كالثانية ضابطة ، فيما بمغ مجمكع عينة دراسة           
( طالب مف طمبة جامعة المكصؿ قسمت الى مجمكعتيف  622( )  1::2التكريتي ، ) 
(  46( فقد بمغ مجمكع عينتيا )  :::2صادق ، اكيتيف تجريبية كضابطة ، أما دراسة ) متس

طالب مف الذيف تـ تشخيصيـ عمى أنيـ ذكك سمكؾ عدكاني في متكسطة حي المعمميف في مدينة 
( تمميذان مف  82( )  2::2عبد الغني ، بعقكبة في العراؽ . فيما بمغ مجمكع عينة دراسة ) 



 & Rost( سنكات ، بينما تألفت عينة دراسة )  9-8ألكؿ االبتدائي بعمر ) تبلميذ الصؼ ا
Bruyn,2002 ( مف )طفبلن قسمكا الى ثبلث مجمكعات متساكية ، فيما تألفت عينة دراسة 43 )

 (Ivory & McCollum, 1999  ( مف ): . أطفاؿ فقط قسمت الى مجمكعتيف متساكيتيف )
( مبحكثان اختيركا عشكائيان كقسمكا  436( مف )  Coehlo,1986بينما بمغ مجمكع عينة دراسة ) 

( مائة 324( مبحكثان ، فيما ضمت الثانية )334الى مجمكعتيف غير متساكيتيف ضمت األكلى )
( مبحكثان قسمت الى  345( فقد بمغ مجمكع عينتيا )  Ficher,1987كمبحكثيف، أما دراسة ) 

( ;4( مبحكثان كالثانية )55تجريبية ضمت األكلى )أربع مجمكعات غير متساكية ، ثبلث منيا 
( 57( مبحكثان ، أما المجمكعة الرابعة فكانت مجمكعة ضابطة كضمت )48مبحكثان كالثالثة )

( طالبة مف المكاتي يعانيف مف الحرماف 42مبحكثان . أما الدراسة الحالية فقد تألفت عينتيا مف )
ي ثانكية العدنانية لمبنات في مدينة بعقكبة مركز العاطفي مف طالبات الصؼ األكؿ المتكسط ف

 محافظة ديالى .
 

 -األدوات المستخدمة :
الكردي ، تباينت األدكات المستخدمة في الدراسات السابقة التي تناكلت المعب ، فقد استخدـ )    

افة ( في دراستو برنامجان تركيحيان قاـ ببنائو الستخدامو في تحقيؽ ىدؼ البحث ، باإلض 2:99
الى اختبار الذكاء المصكر كاستبياف خاص لمتعرؼ عمى الميكؿ كاختبارم القدرة عمى التعمـ 

( فقد استخدـ فييا استبيانان خاصان بمغ  1::2التكريتي ، كمفيـك الذات الجسمية . أما دراسة ) 
ا ( فقد قاـ الباحث ببناء مقياسيف ىم :::2صادق ، ( . أما دراسة )  2029معامؿ ثباتو ) 

( فقرة ، كمقياس السمكؾ 48مقياس السمكؾ العدكاني كفؽ تقديرات المدرسيف ألنفسيـ كتككف مف )
( فقرة عمى كفؽ طريقة ) ليكرت ( ،  82العدكاني كفؽ تقديرات الطبلب ألنفسيـ كتككف مف ) 

ل باإلضافة الى استخداـ استراتيجيات التفريغ االنفعالي المصممة لتعديؿ السمكؾ االنفعالي لد
(  2::2عبد الغني ، طبلب المرحمة المتكسطة بكسيمة التدريب الرياضي . كاستخدمت دراسة ) 

بطارية القدرات النفسية كالمغكية التي أعدىا الباحثاف) ىدل برادة كفارؽ صادؽ ( كما قاـ الباحث 
 بأعداد برنامج المعب التمثيمي لتحقيؽ ىدؼ البحث .

( فقد استخدـ فييا الباحثاف ثبلثة أساليب مف  Rost & Bruyn,2002أما دراسة )       
 & Ivoryالمعب ىي المعب الحر الفردم كالمعب الحر الجماعي كالمعب الدرامي ، أما دراسة) 

McCollum, 1999   فقد استخدمت أسمكبي المعب الحر الفردم كأسمكب المعب الحر )



ـ الذات ، كاستبانة تفضيؿ ( استبياف مفيك  Coehlo,1986الجماعي ، كاستخدمت دراسة ) 
( فقد  Ficher,1987النشاطات أثناء كقت الفراغ كممارسة األنشطة التركيحية ، أما دراسة ) 

استخدـ فييا الباحث مقياس الرضا عف الحياة ، كمقياس السمكؾ ، كمقياس األعراض النفسية 
 كجميعيا مقاييس جاىزة تبناىا الباحث .

استخدمت فييا الباحثة مقياس الحرماف العاطفي الذم أعدتو الباحثة          أما الدراسة الحالية فقد     
( كما قامت ببناء برنامج المعب التركيحي المقدـ بكسيمة التدريب  4227) نيمة الصالحي ، 

 الرياضي لتحقيؽ ىدؼ البحث .

 -عدد الجمسات :

(  2::2عبد الغني ،اسة ) ( كدر 1::2التكريتي ، ( كدراسة )  2:99الكردي ، لـ تشر دراسة ) 
( الى مدة الدراسة أك عدد الجمسات التي تخممتيا ، فيما كاف  Rost & Bruyn,2002كدراسة ) 

( جمسة ) كحدة تدريبية ( استمرت لمدة 54( ) :::2صادق ، عدد الجمسات اإلرشادية لدراسة ) 
 ,Ivory & McCollum( دقيقة لكؿ جمسة ) كحدة ( . أما دراسة ) 82( أسبكعان كبكاقع )33)

(  Coehlo,1986( فقد استمرت لمدة أربعة أسابيع كاممة ، بينما استمرت دراسة )   1999
( أسابيع بكاقع ساعتيف في :( لمدة ) Ficher,1987( أشير ، كدامت تجربة دراسة ) 5لمدة )

( استمرت لمدة  ( جمسة ) كحدة تدريبية:3األسبكع ، أما الدراسة الحالية فقد بمغ مجمكع جمساتيا )
 ( أسابيع كبكاقع جمستيف في األسبكع .;)
 

 

 

 -الوسائل األحصائية :
أختمفت الكسائؿ االحصائية كتعددت في الدراسات السابقة بحسب طبيعة األدكات المستخدمة 

اختبار ) ماف كتني ( كاختبار (  2:99الكردي ، كحجـ العينة كتقسيميا ، فقد استخدمت دراسة ) 
( المتكسط الحسابي كاالختبار التائي 1::2التكريتي ، ) كلكككسف ( ، كاستخدمت دراسة ) 

( عددان مف  :::2صادق ، لمنسب كمعامبلت االرتباط البسيط ، بينما استخدمت دراسة ) 



امؿ الفاكركنباخ ( ( ك ) مربع كام ( ك ) مع T-Testالكسائؿ االحصائية منيا ) اختبار التائي 
 كاختبار ) ماف كتني ( لممقارنات التعددة ك اختبار ) كلكككسف ( لعينتيف مترابطتيف . 

(   Ivory & McCollum, 1999( ك دراسة )  2::2عبد الغني ،كلـ تشر دراسة )    
( الى الكسائؿ االحصائية المستخدمة ، فيما استخدمت  Rost & Bruyn,2002كدراسة ) 
( معادلة ) ألفا ( ألختبار فرضيات البحث الستة ، فيما استخدمت  Coehlo,1986دراسة ) 
 ( المتكسط الحسابي كتحميؿ التبايف . Ficher,1987دراسة ) 

أما الدراسة الحالية فقد استخدمت معامؿ االرتباط ) بيرسكف ( كاختبار ) ماف كتني (     
يف مترابطتيف ، كىي بذلؾ تتفؽ مع دراسة                   لممقارنات المتعددة ، كاختبار ) كلكككسف ( لعينت

 ( في الكسائؿ اإلحصائية المستخدمة . 2:99الكردي ، ( كدراسة )  :::2صادق ، ) 
 

 -النتائج :

( كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف المجمكعتيف  2:99الكردي ، أظيرت دراسة )    
الح المجمكعة التجريبية في كؿ مف القدرة عمى التعمـ التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لص

( كجكد فركؽ ذات 1::2التكريتي ، الحركي كمفيكـ الذات الجسمية ، بينما أظيرت دراسة ) 
( بيف ممارسي االنشطة الرياضية كغير الممارسيف في  2027داللة احصائية عند مستكل داللة ) 

ارسة االنشطة الرياضية أثر أيجابي في التصدم جميع المشكبلت التي طرقيا البحث ، كأف لمم
لممشكبلت االجتماعية كالنفسية كالصحية كالقكامية كالتركيحية كالتقميؿ منيا ، كتحقيؽ الحياة المتزنة 

( كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند  :::2صادق ، لمشباب الجامعي ، كأظيرت دراسة ) 
جريبية كالضابطة عمى كفؽ تقديرات المدرسيف ( بيف المجمكعتيف الت 2023مستكل داللة ) 

( فقد أظيرت  2::2عبد الغني ،كالطبلب ألنفسيـ كلصالح المجمكعة التجريبية ، أما دراسة ) 
( بيف متكسطات درجات تبلميذ  2023كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ) 

لمجمكعة الضابطة في أبعاد النمك مجمكعة المعب المغكم كالتمثيمي كمتكسطات درجات تبلميذ ا
( كجكد فركؽ ذات داللة  Rost & Bruyn,2002المغكم المقاسة . فيما أظيرت دراسة ) 

احصائية لصالح المجمكعة التي قدـ ليا المعب الحر الفردم كذلؾ لعجز األطفاؿ المكتئبيف عف 
فقد أتسـ لعبيا بالغرابة الدخكؿ كالمشاركة في االلعاب الجماعية ، أما مجمكعة المعب الدرامي 

 الشديدة كلـ يكف مفيكمان .



( فقد تكصمت الى أف استخداـ المعب بحد   Ivory & McCollum, 1999أما دراسة )    
(  Coehlo,1986ذاتو قد أدل الى تحسف في تفاعبلت األطفاؿ أثناء المعب ، كتكصمت دراسة) 

المجمكعة التجريبية حصمت عمى درجات أعمى في استبانة تفضيؿ النشاطات أثناء كقت الى أف 
الفراغ كممارسة األنشطة التركيحية كاستبانة مفيـك الذات ، كأف األفراد الذيف تتراكح أعمارىـ بيف     

( سنة ،  93( سنة حصمكا عمى درجات أعمى مف أقرانيـ ممف تزيد أعمارىـ عف )  92- 82) 
حصمت األناث عمى درجات اعمى مف الذككر في استبانة مفيـك الذات . كأظيرت دراسة                فيما
 (Ficher,1987  أف جميع معامبلت االرتباط لممجمكعات التجريبية الثبلث كانت دالة عمى )

لعاب زيادة درجات مركز السيطرة الداخمي لممجمكعتيف ، كزيادة درجات الرضا عف الحياة ، كاف اال
 الرياضية تؤثر في تقميؿ أعراض الصحة السمككية .

أما نتائج الدراسة الحالية فسكؼ تعرضيا الباحثة في الفصؿ الرابع ، ثـ تقـك بمناقشتيا في      
 ضكء نتائج الدراسات السابقة .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -دراسات سابقة تناولت الحرمان العاطفً :  -المجموعة الثانٌة :

  ( : 3116 –دراسة الصالحي ) العراق- 

ـــة ))       أثـــر التحميـــل التفـــاعمي فـــي خفـــض مســـتوى الحرمـــان العـــاطفي لـــدى طالبـــات المرحم
 (( المتوسطة

 -أجريت ىذه الدراسة في مدينة بغداد ، كىدفت الى :



 التعرؼ عمى الحرماف العاطفي لدل طالبات المرحمة المتكسطة . .3
أسػػمكب التحميػؿ التفػػاعمي لخفػػض مسػتكل الحرمػػاف العػػاطفي بنػاء برنػػامج إرشػػادم عمػى كفػػؽ  .4

 لدل طالبات المرحمة المتكسطة .
التعػػرؼ عمػػى أثػػر اسػػتخداـ أسػػمكب التحميػػؿ التفػػاعمي فػػي خفػػض مسػػتكل الحرمػػاف العػػاطفي  .5

 لدل طالبات المرحمة المتكسطة . 

 -: عينة الدراسة
غداد األربعة ) الكرخ األكلػى كالثانيػة (                   شممت عينة الدراسة المدارس المتكسطة في مديريات تربية ب 

، كقامت الباحثة باختيار عينة الدراسػة  4227-4226ك) الرصافة األكلى كالثانية ( لمعاـ الدراسي 
 -( طالبة بطريقة عشكائية ، قسمت الى أربعة مجاميع :622البالغة )

 . ( طالبات لكؿ مجمكعة32مجمكعتيف تجريبيتيف بكاقع ) -

 ( طالبات لكؿ مجمكعة . 32مجمكعتيف ضابطتيف بكاقع )  -

كقػد خضػػعت مجمكعػػة تجريبيػػة كاحػدة كأخػػرل ضػػابطة ألسػػمكب الكرسػي الخػػالي ، فيمػػا كانػػت ىنػػاؾ 
 مجمكعة تجريبية كاحدة كأخرل ضابطة ألسمكب الشرح كالتفسير .

 -: أدوات الدراسة

( فقػػػرة 8:بنائػػػو كاشػػػتمؿ عمػػػى )اسػػػتخدمت الباحثػػػة مقيػػػاس الحرمػػػاف العػػػاطفي الػػػذم قامػػػت ب -
 بعدما تحققت مف صدقو كثباتو.

( جمسػػة إرشػػادية اسػػتخدمت فييػػا كػػؿ 48قامػػت الباحثػػة ببنػػاء برنػػامج إرشػػادم أشػػتمؿ عمػػى ) -
 األساليب اإلرشادية كالنشاطات المختمفة .

(  T-Testاستخدمت الباحثة الكسائؿ اإلحصائية المناسبة لمدراسة كمنيا االختبار التػائي )  -
 (   uكتني )  –( ، كاختبار ماف  Percentageكمعامؿ ارتباط بيرسكف ، كنسبة االتفاؽ ) 

كبعػػػد معالجػػػة البيانػػػات إحصػػػائيان ، تكصػػػمت الدراسػػػة الػػػى أف الطالبػػػات المػػػكاتي تعرضػػػف لمبرنػػػامج   
اإلرشادم قد انخفض لدييف مستكل الحرماف العاطفي بداللة إحصػائية مقارنػة بالطالبػات المػكاتي لػـ 

 ؾ (  -، ص 4227يتعرضف لمبرنامج اإلرشادم  ) الصالحي ، 
 



   ( دراسةMiddleton,et al ,1997: )- 

( فردان 337استيدفت ىذه الدراسة العبلقة بيف القمؽ النفسي  كالحرماف ، إذ اختار الباحثكف )     
( مف اآلباء ، كقد تمت متابعتيـ خبلؿ سنة 55ك)(  مف األطفاؿ  ;5( منيـ أقراف  ك)65، )

كاممة لمتابعة ما يعانكف مف الحرماف عبر مراحؿ زمنية ، كقد طبقت عمييـ عدة مقاييس نفسية  
( لقياس حالة القمؽ كسمتو كقائمة  Speil Berger( كمقياس) Zungمنيا مقياس الكآبة لػ )

(Eysenk    لمشخصية كغيرىا ، كبعد ) المقارنة بيف المجاميع  الثبلثة لمعينة فقد تكصمت الدراسة
 -لمنتائج اآلتية:

 عدـ كجكد فركؽ بيف المجمكعات الثبلثة في ضكء المتغيرات النفسية التي تـ قياسيا . -

( كمقياس حالة القمؽ  كسمتو   Zungإف العمميات اإلحصائية عمى مقياس الكآبة  لػ ) -
نكيان  مع مقياس ظاىرة الحرماف ،  كفقرات الحرماف في كؿ كالعصابية  ترتبط ارتباطان مع
 (.Middleton,et al_-1997:   (445- مرحمة زمنية  لكؿ مجمكعة 

 

 

 
 
 
 
 

 

 -موازنة الدراسات السابقة للحرمان العاطفً :

مف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى األدبيات كالدراسات السابقة لمحرماف العاطفي فقد تـ مكازنتيا      
حيث أىدافيا ، كاختيار العينة ، كاألدكات المستخدمة ، كعدد الجمسات ، كالكسائؿ اإلحصائية مف 

 المعتمدة في تحميؿ بياناتيا ، كالنتائج التي تـ التكصؿ ألييا .
 

 -األىداف :
( الى معرفة أثر برنامج أرشادم عمى كفؽ أسمكب  3116الصالحي ، ىدفت دراسة )      

خفض الحرماف العاطفي لدل طالبات المرحمة المتكسطة ، كتتفؽ الدراسة التحميؿ التفاعمي في 
( في ىدفيا ، كفي البيئة المحمية لمبحث ، كالفئة العمرية  3116الصالحي ، الحالية مع دراسة ) 



المستيدفة ، حيث تيدؼ الدراسة الحالية الى معرفة أثر اإلرشاد بالمعب في خفض الحرماف 
رحمة الثانكية ، كتختمؼ عنيا في األسمكب المستخدـ لتحقيؽ ىدؼ العاطفي لدل طالبات الم

فقد ىدفت الى قياس أثر القمؽ النفسي كارتباطو  (Middleton,et al ,1997)البحث . أما دراسة 
 بظاىرة الحرماف العاطفي ، كىي تختمؼ عف ىدؼ الدراسة الحالية كبيئتيا الفئة العمرية لعينتيا .

 -العينة :
( طالبة أخترف بطريقة عشكائية كقسمف  62( مف )  3116الصالحي ، تألفت عينة دراسة )     

الى أربعة مجاميع ، أثنتيف تجريبيتيف كأثنتيف ضابطتيف ، كىك ضعؼ عدد مجاميع الدراسة الحالية 
( طالبة كقسمت الى مجمكعتيف تجريبية كضابطة ، أما دراسة 42التي بمغ مجمكع عينتيا )

(Middleton,et al ,1997) ( 5( منيـ أقراف ك )65( فردان ، )337فقد كاف مجمكع عينتيا; )
(  3116الصالحي ، ( مف اآلباء ، كىي تختمؼ عف عينة دراسة ) 55منيـ مف األطفاؿ ك )

 كعينة الدراسة الحالية في عدد أفرادىا كالفئة العمرية ، كعف البيئة االجتماعية لمدراستيف .

 -األدوات المستخدمة :
( فقرة 8:( مقياس الحرماف العاطفي المؤلؼ مف ) 3116الصالحي ، استخدمت دراسة )     

كالذم قامت الباحثة ببنائو لتحقيؽ ىدؼ البحث ، كىك ذات المقياس المستخدـ في الدراسة الحالية 
كالمتخصصيف الذيف ، حيث تبنتو الباحثة بصيغتو النيائية بعد عرضو عمى مجمكعة مف الخبراء 

أكدكا مناسبتو لمدراسة الحالية ، حيث سيطبؽ عمى ذات الفئة العمرية كفي ظركؼ مشابية تمامان 
( ، كاستخدمت الدراستاف برنامجان إرشاديان لتحقيؽ  3116الصالحي ، لمبيئة االجتماعية لدراسة ) 

اعمي ، فيما تضمف ىدؼ البحث ، حيث تضمف برنامج دراسة )الصالحي( أسمكب التحميؿ التف
برنامج الدراسة الحالية أسمكب المعب بكسيمة التدريب الرياضي التركيحي . أما األدكات المستخدمة 

(   3116الصالحي ، فتختمؼ عف أدكات دراسة ) ( Middleton,et al ,1997)في دراسة 
ثؿ مقياس الكآبة كأدكات الدراسة الحالية ، حيث كانت عبارة عف مقاييس جاىزة تبناىا الباحثكف م

 ( كغيرىا . Eysenk( كمقياس حالة القمؽ كسماتو العصابية لػ )  Zungلػ) 
 

 -عدد الجمسات :
( جمسة إرشادية استخدمت 48( مف ) 3116الصالحي ، تألؼ البرنامج اإلرشادم لدراسة )     

 Middleton,et al)األساليب اإلرشادية كالنشاطات المختمفة ، كاستمرت متابعة عينة دراسة 
لمدة عاـ كامؿ قبؿ تحميؿ النتائج ، أما الدراسة الحالية ، فقد بمغ عدد جمسات برنامجيا ( 1997,



( دقيقة لمجمسة 67( أسابيع ، كبكاقع );( جمسة )كحدة تدريبية( استمرت لمدة ):3اإلرشادم )
 الكاحدة .

 

 -الوسائل األحصائية :
مف الكسائؿ االحصائية المناسبة لمدراسة ، مثؿ  ( عددان  3116الصالحي ، أستخدمت دراسة )    

اختبار ) ماف كتني ( ك معامؿ االرتباط ) بيرسكف ( كالذيف أستخدما في الدراسة الحالية أيضان ، 
( كالذيف لـ يستخدما  T-Test( كاالختبار التائي )  Percentageباالضافة الى نسبة االتفاؽ ) 

في الدراسة الحالية كاستخدمت الباحثة بدليما اختبار ) كلكككسف ( لعينتيف مترابطتيف ، أما دراسة 
(Middleton,et al ,1997 ) فقد استخدمت أسمكب المقارنة بيف المجاميع الثبلث لمتكصؿ الى

 نتائج البحث .

 -النتائج :
الطالبات المكاتي تعرضف لمبرنامج اإلرشادم ، قد  ( أف 3116الصالحي ، أظيرت دراسة )     

أنخفض لدييف مستكل الحرماف العاطفي مقارنة بالطالبات المكاتي لـ يتعرضف لمبرنامج اإلرشادم ، 
فقد أظيرت كجكد ارتباط معنكم بيف حالة القمؽ ( Middleton,et al ,1997)أما نتائج دراسة 

بيف المجمكعات الثبلث في ضكء المتغيرات النفسية  كبيف الحرماف العاطفي ، كعدـ كجكد فركؽ
التي تـ قياسيا . أما نتائج الدراسة الحالية فسكؼ تعرضيا الباحثة في الفصؿ الرابع ، ثـ تقـك 

 بمناقشتيا في ضكء نتائج الدراسات السابقة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 التصمٌم التجرٌبً          -أوال 

ذم ضبط محكـ  يبلئـ طبيعة البحث،  لغرض اختبار فرضيات البحث تـ استخداـ تصميـ    
حيث استخدـ تصميـ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ذم االختبار القبمي كالبعدم                       

 -( كفقان لمخطكات اآلتية :;58، ص 7:;3) فاف داليف ،
 .  تكزيع أفراد عينة البحث عشكائيان بيف مجمكعتيف ، األكلى تجريبية كالثانية  ضابطة -3
إجراء اختبار قبمي عمى المجمكعتيف لقياس مستكل الحرماف  العاطفي لغرض الحصكؿ عمى  -4

 مجمكعات  متكافئة .
استخداـ أسمكب اإلرشاد بالمعب مع المجمكعة التجريبية ، في حيف لـ تتعرض المجمكعة  -5

 الثانية ) الضابطة ( إلى أم أسمكب إرشادم.
لمجمكعتيف لمعرفة مدل فاعمية أسمكب المعب في تـ تطبيؽ مقياس الحرماف العاطفي عمى ا -6

 (  . 335-334، ص ;:;3خفض الحرماف العاطفي ) الزكبعي ،
 -كالشكؿ األتي يبيف خطكات ىذا التصميـ :

 
 المجموعة التجريبية 

 اختبار قبمي
 متغير مستقل )أسموب المعب( 

 اختبار بعدي
  --- المجموعة الضابطة 

 (2شكل )
 التصميم التجريبي لممجموعتين واألسموب اإلرشادي المتبع

 

 -اعتمدت الباحثة ىذا التصميـ لؤلسباب اآلتية :
 يشكؿ ىذا النكع مف التصميـ نكاة التصاميـ التجريبية األخرل . .3
 أنو مف التصميمات التجريبية ذات الضبط المحكـ . .4
 ( . 334، ص ;:;3يكفر الكثير مف الكقت كالجيد ) الزكبعي ،  .5
ككنو يفسر الفركؽ الحاصمة بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى أنيا نتيجة لممعالجة  .6

 ( .334، ص ;:;3التجريبية . )الزكبعي ، 
 (334، ص;:;3أنو يعتمد عمى التكزيع العشكائي مما يحقؽ التكافؤ بيف المجاميع )الزكبعي، .7
  

      مجتمع البحث  -ثانٌاً  



يقصد بالمجتمع ، ىك المجمكعة الكمية مف العناصر التي تسعى الباحثة إلى  أف تعمـ عمييا    
 ( . 328، ص4;;3النتائج ذات العبلقة بالمشكمة المدركسة )عكدة كممكاكم،

 -كيشمؿ مجتمع البحث ما يأتي:
 :مجتمع المدارس. 2

كز مدينة بعقكبة التابعة لممديرية بمغ مجمكع المدارس الثانكية لمبنات لمدراسة النيارية في مر     
( 3( مدارس ، كالجدكؿ );) 4233- 4232العامة لتربية محافظة ديالى خبلؿ العاـ الدراسي 

 يكضح ذلؾ .
 (2جدول )

 مركز محافظة ديالى   –أسماء المدارس الثانوية لمبنات في مركز مدينة بعقوبة 
  3122-3121لمعام الدراسي 

 أسم المدرسة ت
 ثانكية الفراقد 2
 ثانكية العدنانية  3
 ثانكية المؤمنة 4
 ثانكية جمانة  5
 ثانكية عائشة 6
 ثانكية أمنة بنت كىب 7
 ثانكية فاطمة  8
 ثانكية اآلماؿ 9
 ثانكية الحرية :

  
 -: مجتمع الطالبات. 3
مركز محافظة  -البحث عمى طالبات المرحمة الثانكية في مركز مدينة بعقكبة يشتمؿ مجتمع    

( طالبة تكزعف عمى المدارس 6663كالبالغ عددىف) 4233-4232لمعاـ الدراسي  -ديالى 
( الذم تـ الحصكؿ عمى بياناتو مف قسـ اإلحصاء في المديرية العامة 4المذككرة في الجدكؿ )

 لمتربية في محافظة ديالى .

 (  3جدول )
 توزيع مجتمع الطالبات حسب المدرسة والفرع والصف 



  

 ت
 المدرسة 

 
 الصف

2 
ث. 
 الفراقد

3 
ث. 
 العدنانية

4 
ث. 
 مؤمنة

5 
ث. 
 جمانة

6 
ث. 
 عائشة

7 
ث. 
 اآلمال

8 
 ث.
 آمنة

9 
ث. 
 فاطمة

: 
ث. 
 الحرية

 األول 2

42 61 43 44 66 68 44 51 44 
41 61 44 43 63 69 43 54 44 
- 61 44 44 64 67 46 48 44 
- - - - - 61 - - - 

 الثاني 3

36 62 44 45 68 68 41 53 42 
36 61 44 45 69 6: 41 53 41 
- 61 - - 67 69 - 52 - 
- - - - - 61 - - - 

 الثالث 4
39 56 45 45 49 47 36 44 41 
43 57 43 45 49 47 37 45 42 

 الرابع العممي 5
35 43 53 38 2: 53 41 : 36 
- - - - - - - - 36 

 الرابع األدبي 6
- 44 39 26 55 57 58 47 - 
- 44 39 - - - - - - 

 الخامس العممي 7
26 37 - 46 36 41 38 2: 41 
- 37 - - 35 - - - 41 

 الخامس األدبي 8
- 35 - 37 - 39 49 34 - 
- 36 - - - 3: - - - 

 السادس العممي 9
27 63 - 51 28 - 39 31 76 
- 62 - - - - 3: 31 76 

 السادس األدبي :
- 4: - 4: 46 - 57 48 - 
- 49 - - 45 - - - - 

 572 587 567 7:3 716 537 439 882 337 المجموع
 ( طالبة 5552)  عدد الطالبات الكمي

 
  عٌنة البحث        -ثالثاً 

جزء مف مجتمع معني يمثؿ في خصائصو ذلؾ المجتمع ،  -( :sampleيقصد بالعينة )    
 ( .9:، ص2;;3كتستخدـ اختصاران لمكقت ، كالماؿ ، كالجيد )داككد كعبد الرحمف ،



 -كقد تككنت عينة البحث الحالي مف :
 -: عينة المدارسأ. 

العشكائية في اختيار عينة ىذا البحث ، كقد تـ اختيار ثانكية استخدمت الباحثة أسمكب العينة      
 )العدنانية( لمبنات التابعة لممديرية العامة لمتربية في محافظة ديالى بصكرة عشكائية .

 -: عينة الطالباتب. 
اختارت الباحثة طالبات ثانكية العدنانية لمبنات لجميع الصفكؼ الدراسية كعينة لمبحث ، كقد     
 ( طالبة .  993جمكعيف )  بمغ م

 

  -: عينة البرنامجج . 
 -قامت الباحثة بالخطكات اآلتية الختيار عينة األسمكب اإلرشادم كىي :     

الطالبات( كالمرشدة عقدت الباحثة اجتماعان مع مديرة المدرسة كمعاكنتييا ) اإلدارية كشؤكف  - أ
التربكية لممدرسة لتكضيح أىداؼ البحث أكالن ، كمف ثـ اطبلعيف عمى التعريؼ اإلجرائي 
لمحرماف العاطفي . كفي نياية االجتماع طمبت الباحثة مف معاكنة شؤكف الطالبات تزكيدىا 

سخة مف بقكائـ أسماء طالبات الصفكؼ الدراسية في المدرسة ، ثـ قامت بتزكيد كؿ طالبة بن
مقياس الحرماف العاطفي ، كطمبت منيف اإلجابة عف فقرات المقياس في االستمارة المخصصة 

 ، ثـ كضع رقـ معيف خاص بكؿ طالبة .
تـ تصحيح استمارات إجابات الطالبات حيث تـ اإلبقاء عمى الطالبة التي حصمت عمى درجة  -ب

( ، كقد 4ماف العاطفي ، الممحؽ )( درجة فأكثر عمى مقياس الحر 65الكسط الفرضي البالغة )
(  76-;8تراكحت حدكد درجات المجمكعة العميا عمى مقياس الحرماف العاطفي مابيف )

( طالبة ، تكزعف عمى صفكؼ المراحؿ الدراسية الستة في  ;42كبذلؾ أصبح عدد الطالبات ) 
 ( يكضح ذلؾ .5المدرسة ، كالجدكؿ )

 
 
 
 (4جدول )

 فوف الدراسية في ثانوية العدنانية لمبناتتوزيع عينة البحث عمى الص
 

النسبة عدد الطالبات ذوات    عدد الطالبات الصفوف ت



 المئوية الحرمان العاطفي
 %6308 82 372 األكؿ 3
 %5703 65 373 الثاني 4
 %5509 49 3; الثالث 5
 %5904 44 :; الرابع بفرعيو العممي كاألدبي 6
 %5906 49 323 الخامس بفرعيو العممي كاألدبي 7
 %42 52 3:2 السادس بفرعيو العممي كاألدبي 8

 %322 ;42 993 المجموع

أعمى الدرجات عمى مقياس ( يتضح أف طالبات الصؼ األكؿ حصمف عمى 5كمف خبلؿ الجدكؿ )
 الحرماف العاطفي ، كبذلؾ كقع اختيار الباحثة عمى الصؼ األكؿ عينة لمبرنامج .

( طالبة مف طالبات الصؼ األكؿ مف المكاتي حصمف عمى أعمى 42اختارت الباحثة ) -ىػ
الدرجات عمى مقياس الحرماف العاطفي ، كزعف عشكائيا عمى مجمكعتيف ىما المجمكعة 

ة )التي تدربت عمى أسمكب المعب( كالمجمكعة الضابطة ) لـ تتمؽ أم تدريب ( كبكاقع التجريبي
 ( يكضح ذلؾ .6( طالبات في كؿ مجمكعة . كالجدكؿ )32)

 (5جدول )
 توزيع عينة البحث بين المجموعتين التجريبية والضابطة

 
 

 

 
 
 
 
 
 

تكافؤ   -رابعاً 
  المجموعات

عمى الرغـ مف أتباع الباحثة الطريقة العشكائية في تكزيع أفراد المجمكعتيف التجريبية       
 -كالضابطة، إال أنيا حرصت عمى تكافؤ المجمكعتيف في متغير كاحد فقط كىك ما يأتي:

 المرحمة
 
 المجموعة

 المرحمة األولى
 الشعبة المجموع

 ) أ (
 الشعبة
 ) ب (

 الشعبة
 ) ج (

 32 7 5 4 التجريبية
 32 5 7 4 الضابطة
 42 : : 6 المجموع



 درجات الطالبات عمى مقياس الحرمان العاطفي قبل بدء التجربة. -
لمتأكد مف تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في ىذا المتغير ، تـ استخداـ اختبار                  

( عند 45( كالقيمة الجدكلية )322إذ كانت القيمة المحسكبة ) (Man –Whitney)) ماف كتني( 
( كىي غير دالة إحصائيان مما يشير إلى تكافؤ المجمكعتيف في ىذا المتغير 2027مستكل داللة )

 ( يكضح ذلؾ .7كالجدكؿ )
 (6جدول )

 يالقيم اإلحصائية لتكافؤ درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبم
 

 تسمسل 
 الطالبة

 مستوى U قيمة المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الداللة

 داللة
 الجدولية المحسوبة الرتبة الدرجة الرتبة الدرجة الفروق

3 8; 3;07 83 32 

322 45 2027 
 غير دالة
 إحصائياً 

4 8; 3;07 82 ; 
5 8: 3907 7: : 
6 8: 3907 79 9 
7 88 38 78 707 
8 87 3607 78 707 
9 87 3607 77 5 
: 86 3407 77 5 
; 86 3407 77 5 
32 84 33 76 3 

 77  377 المجموع
 

   -أداتا البحث : -خامساً 

بما أف إجراءات البحث تتطمب قياس الحرماف العاطفي كبناء األسمكب اإلرشادم ، فقد قامت    
 -الباحثة لتحقيؽ ىدؼ البحث باالعتماد عمى :

 -مقٌاس الحرمان العاطفً : -2



( لقياس 4227تبنت الباحثة مقياس الحرماف العاطفي الذم قامت بأعداده ) الصالحي ،    
( ، كقامت باستخراج 4الحرماف العاطفي لدل طالبات المرحمة الثانكية ككما مكضح في الممحؽ )

صدقو ، إذ عرضت الباحثة ىذا المقياس عمى مجمكعة مف الخبراء في التربية كعمـ النفس 
/أ ( ، كفي ضكء آراء الخبراء كالمناقشات التي أجريت 5اد النفسي، ممحؽ ) كاختصاص في اإلرش

%( عمى استخداـ المقياس ، أصبح المقياس بشكمو النيائي كما  322معيـ حصمت نسبة أتفاؽ )
 (.4مكضح في الممحؽ)

 -كقد تبنت الباحثة ىذا المقياس لؤلسباب اآلتية:
لحرماف العاطفي لدل طالبات المرحمة الثانكية عمى حد أ. إف ىذا المقياس يعد الكحيد الذم يقيس ا

 عمـ الباحثة .
 . 4227ب. يعد مف المقاييس الحديثة ، إذ تـ بناؤه عاـ 

سيطبؽ عمييا البحث ج. إف ىذا المقياس تـ بناؤه  عمى البيئة العراقية ، كىي البيئة نفسيا التي 
 الحالي مما يسيؿ تطبيقو لتتشابو األفكار كالسمككيات .

 د . مكافقة الخبراء عميو .
 -:وصف مقياس الحرمان العاطفي 

( في دراسة دكتكراه ، يتككف ىذا 4227أعدت الباحثة الصالحي ىذا المقياس في عاـ )   
لمكجكدة أماـ كؿ فقرة كىي ) نعـ ( ك     ( فقرة يجاب عنيا بأختيار أحد البدائؿ ا8:المقياس مف )

) ال ( كتحسب الدرجة عف كؿ فقرات المقياس ، لذلؾ فأف أعمى درجة يمكف الحصكؿ عمييا ىي 
( . إذ عّد ىذا الكسط 65( ، كأقؿ درجة ىي )صفر( ، ىذا كبمغ المتكسط النظرم لممقياس )8:)

رضي لمحكـ عمى عينة البحث إذا كانت نقطة القطع عند مكازنة الكسط التطبيقي مع المتكسط الف
 تتمتع بسمكؾ الحرماف العاطفي أـ ال .

كاستكماالن لمتطمبات الخصائص السايككمترية لفقرات المقياس ، قامت معدة المقياس باستخراجيا 
 -لمتأكد مف صحة المقياس كىي :

 .أ. استخراج القكة التمييزية لممقياس بطريقة عبلقة الفقرة بالدرجة الكمية 
 ب. صدؽ األداة : تـ استخراج الصدؽ بأكثر مف طريقة كىي صدؽ المحتكل كصدؽ البناء .

ج. ثبات المقياس : تـ أستخراج ثبات المقياس بطريقة إعادة االختبار ككاف معامؿ الثبات 
(209; ) 

 ( لمبديؿ نعـ ك)صفر( لمبديؿ ال .3د . مفتاح تصحيح المقياس : لقد أعطيت الدرجة )



 لباحثة في التحقق من صدق وثبات مقياس الحرمان العاطفي :إجراءات ا

بما أف األداة التي تـ أعدادىا لقياس الحرماف العاطفي كانت معدة لطالبات المرحمة الثانكية ،      
 -لذا قامت الباحثة بأستخراج الصدؽ كالثبات ككاآلتي :

 الصدق الظاهري    أ . 

ينبغي أف تتكفر في أداة البحث ككنو يعد المحدد  يعد الصدؽ مف المقكمات األساسية التي
األساسي لعممية القياس البلحقة بأكمميا ، فأداتا البحث تعد صادقة عندما تقيس ما كضعت لقياسو  

( فقد تحقؽ ىذا النكع مف الصدؽ في المقياس الحالي كذلؾ عندما ;5، ص 3:;3)الزكبعي ،
في التربية كعمـ النفس إذ حصمت عمى نسبة  عرضت الباحثة فقراتو عمى مجمكعة مف الخبراء

 ( . 5)  %( عمى استخدامو ككما مكضح في ممحؽ322)
 ب . الثبات 

( إذ كاف يراد بثبات 635، ص93;3تعتمد صحة المقياس عمى مدل ثبات نتائجو ) السيد ،      
الدقة ، كاالتساؽ في أداء األفراد ، كاالستقرار في النتائج إذا ما تـ تطبيقو مرتيف المقياس مدل 

(Barron,1981,p.418)             كأف الثبات يعني أيضان االختبار مكثكؽ بو كنعتمد عميو ،
يجاد طرؽ 86، ص;;;3)الطاىر،  ( فاليدؼ مف حساب الثبات ىك تحديد أخطاء المقياس ، كا 

، فيك يعطي االتساؽ في فقرات المقياس في  (Murphy,1988,p.63)ألخطاء تقمؿ مف ىذه ا
 ( .72، ص9:;3قياس ما كضعت لقياسو بصكرة منتظمة )الخطيب ، 

 -كقد قامت الباحثة بإيجاد الثبات عف طريؽ :

 :إعادة االختبار 
المقياس باستخداـ طريقة إعادة تطبيؽ المقياس لمرة ثانية عمى قامت الباحثة بأستخراج ثبات     

 عينة البحث ، إذ إف الثبات يعني درجة الفرد سكؼ تككف نفسيا في ظؿ ظركؼ مختمفة تمامان .
(Mehrens,1984,p.267) ( يكمان ، حيث أشار 36ككانت المدة بيف التطبيؽ األكؿ كالثاني )

يف التطبيؽ األكؿ لؤلداة كالتطبيؽ الثاني ليا يجب أف ال إلى أف طكؿ المدة ب (Adams))آدمز( 
 . (Adams,1964,p.85)يككف أكثر مف أسبكعيف 

( طالبة أختيركا عشكائيا مف ثانكية ) فاطمة( 72حيث تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة مككنة مف )  
معامؿ أرتباط  لمبنات ، ثـ أعيد تطبيؽ المقياس عمى العينة ذاتيا بعد مركر أسبكعيف ، كاستخدـ



بيرسكف بيف مجمكعتيف درجات التطبيؽ األكؿ كالثاني ، أتضح أف معامؿ ثبات المقياس كانت 
( كيمكف القكؿ أف قيمة معامؿ الثبات ىذه تعد جيدة بالمنظكر العاـ لمتقكيـ كدالالت معامؿ ::20)

العالي  ( ، كما إف معامؿ االرتباط:7، ص96;3( )عيسكم ،533، ص95;3االرتباط )جابر ،
 ( .346، ص2;;3بطريقة إعادة االختبار يعطينا داللة عمى استقرار إجابة األفراد )داكد ، 

 

  -. بناء األسلوب اإلرشادي : 3

لتحقيؽ ىدؼ البحث المتمثؿ بالتعرؼ عمى أثر اإلرشاد بالمعب في خفض الحرماف العاطفي لدل 
قائـ عمى المعب كالذم قدـ بكسيمة التدريب  طالبات المرحمة الثانكية ، البد مف بناء أسمكب إرشادم

( ، 76;3الرياضي ، كقد أعتمدت الباحثة إستراتيجية األسمكب اإلرشادم التي كضعيا )ركتر ، 
 -كبحسب ما تطرقت ليا الباحثة في اإلطار النظرم . كقد تحدد البرنامج بالمككنات آالتية:

 أوال: خطوات بناء برنامج التدريب الرياضي
 -ت الباحثة في بناء برنامج التدريب الرياضي الخطكات اآلتية :أتبع    

  -:تحديد حاجات الطالبات  . 2

تعد الخطكة األساسية في عممية التخطيط ، فعند التخطيط لتدريب أفراد المجمكعة اإلرشادية     
الف فيـ حاجات أفراد  (Harold,1969,p.593)البد مف مراعاة حاجاتيف كميكليف كقدراتيف 

المجمكعة اإلرشادية تساعد المرشدة عمى أستغبلليا في تصميـ برنامج التدريب الرياضي الناجح 
( كبناءان عمى تمؾ الحاجات سيتـ تحديد االتجاه الذم سيتبعو البرنامج ;37، ص ;:;3)السيد،

( . 465، ص6:;3كنكع الخدمات المطمكبة ، كاالستفادة مف ذلؾ في عممية التقكيـ ) الدكسرم ،
ا قامت الباحثة بتحديد حاجات الطالبات ذكات الحرماف العاطفي عف طريؽ جمع المعمكمات لذ

 -كاآلتي :
أ.  تكجيو أستبياف أستطبلعي إلى عينة مف المرشدات التربكيات في المدارس الثانكية تككنت مف 

يالى ( مرشدات يعممف في المدارس الثانكية المشمكلة باإلرشاد التربكم في مركز محافظة د;)
لغرض تحديد المشكبلت التي تعاني منيا الطالبات ذكات الحرماف العاطفي في البيئة المدرسية 

( لغرض تحديد ما يقابميا مف حاجات إرشادية سيضطمع بيا األسمكب اإلرشادم ، 6، ممحؽ )
%( مف المرشدات عمى أنيا مشكبلت 2;كفي ضكء ذلؾ تـ اختيار المشكبلت التي أتفؽ )

 -ه المشكبلت ىي:حادة  ، كىذ



 االضطراب االنفعالي. -3
 عدـ الثقة بالنفس. -4
 عدـ التكافؽ االجتماعي كالنفسي. -5
 ضعؼ األىتماـ بالدراسة . -6
 قمة المشاركة في األنشطة المدرسية غير الصفية . -7
 العبلقات السمبية مع األقراف . -8
 قمة االلتزاـ بالتعميمات كاألنظمة المدرسية . -9
 كضكح أىداؼ الحياة . عدـ -:
 الشعكر باإلحباط . -;

 ضعؼ االنتظاـ في الدكاـ . -32
 ضعؼ اتخاذ القرارات . -33
 عدـ أستخداـ التفكير العممي في حؿ المشكبلت. -34

ب . قامت الباحثة باالتصاؿ بالمصادر األخرل لمتعرؼ عمى حاجات أفراد المجمكعة االرشادية 
 ) كإدارة المدرسة، كالمدرسات( .مثؿ األشخاص 

ج . قامت الباحثة بأعداد قائمة بالحاجات اإلرشادية التي تـ الحصكؿ عمييا مف األدبيات 
( ، فضبلن عف تحميؿ فقرات مقياس الحرماف 4227كالدراسات السابقة كدراسة ) الصالحي ، 

( 38بمغ عددىا )العاطفي في المقياس إلى عناصرىا ، كقد تـ عرض قائمة الحاجات التي 
(عمى نخبة مف الخبراء المتخصصيف في العمـك التربكية كالنفسية كالتربية  7حاجة ، ممحؽ ) 

 / ب(.5الرياضية ، ممحؽ )

 Program Goals  -رسم وتحديد األىداف العامة لمبرنامج:. 3

تحقيقيا في قامت الباحثة في ضكء الحاجات التي تكصمت إلييا بتحديد األىداؼ العامة المراد     
البرنامج ، كقد أخذت الباحثة بنظر االعتبار بعض األسس الميمة عند صياغة األىداؼ العامة 

 -لمبرنامج ككآالتي :
أ. أرتباطيا بأىداؼ البرنامج كبإشباع حاجات الطالبات ذكات الحرماف العاطفي المكاتي سيتـ 

 التعامؿ معيف .
 .ب. مراعاة سف المجمكعة المراد التعامؿ معيف



 ج. الميزانية )اإلمكانات المادية المتاحة لتحقيؽ األىداؼ( .
 د . درجة التنظيـ.

 ق . تكفير المدربة الكؼء.

كفي ضكء األسس التي تبنتيا الباحثة في تحديد األىداؼ العامة، قامت الباحثة بصياغة      
الخبراء ( ىدفا تـ عرضيا عمى نخبة مف :3األىداؼ العامة لمبرنامج كالبالغ عددىا )

/ ب( كقد بمغ عدد األىداؼ العامة في صكرتيا النيائية 5المتخصصيف في ىذا المجاؿ ، ممحؽ )
 ( . 7( ىدفا، ممحؽ ) :3)

  رسم وتحديد األىداف الخاصة والسموكية لمبرنامج. 4

قامت الباحثة بترجمة األىداؼ العامة إلى أغراض خاصة كسمككية تـ تحديدىا عمى كفؽ     
السمككيات التي سيضطمع بمعالجتيا باألسمكب اإلرشادم كفؽ كسيمة التدريب الرياضي المشكبلت ك 

المتبعة في البحث. كقد أحتكل برنامج التدريب الرياضي عمى مجمكعة مف األىداؼ الرياضية 
كالتي تيدؼ إلى تنظيـ المعبة فقط دكف التركيز عمى اكساب الطالبات ذكات الحرماف العاطفي 

 ( . 7، ممحؽ ) إتقاف لعبة ما 

 
 
  تشكيل برنامج التدريب الرياضي. 5

أف الغرض مف ىذه المرحمة ىك جمع كؿ األفكار السابقة المتعمقة بالحاجات كالخبرات     
الكاجب أتباعيا ، كاألىداؼ كاألنشطة المتنكعة ضمف إطار مكحد تحدد بمكجبو الخطكات العممية 

كقد أخذت الباحثة بنظر االعتبار عند كضع البرنامج لمطالبات أمكران ميمة منيا مبلئمة البرنامج 
لممرحمة العمرية كميكؿ الطالبات ، كتكفر اإلمكانات المادية كالبشرية المتاحة في المدرسة ، كبعد 

كدراسة  (Violak,1978)ؿ كدراسة إطبلع الباحثة عمى األدبيات كالدراسات السابقة في ىذا المجا
(Charles,1974)  ، ( كفي ضكء ذلؾ تـ تحديد محتكيات برنامج  ;;;3كدراسة ) صادؽ

 -التدريب الرياضي كقد أشتمؿ عمى النكاحي اآلتية:
 أ. الكحدة التدريبية.

 ب. الحاجات.



 ت. األىداؼ العامة.
 ث. االىداؼ الخاصة .
 ج . األىداؼ السمككية.

 ح . األدكات.
 ( . 7خ . طريقة التنفيذ ) التطبيؽ ( . ممحؽ ) 

 د . التقكيـ البنائي .
كلغرض تحقيؽ أىداؼ برنامج التدريب الرياضي ، قامت الباحثة ببناء مجمكعة مف الكحدات     

( كحدة في 4( أسابيع كبمعدؿ );( كحدة تدريبية مكزعة عمى )38التدريبية التركيحية بمغ عددىا )
 4232/  33/ ;( دقيقة ، امتدت لمفترة مف ) 67بكع ، كبمغت مدة الكحدة التدريبية الكاحدة )األس

 -(  ، كاشتممت الكحدة التدريبية عمى األجزاء اآلتية : 4233/  3/  37كلغاية 
 : كيتككف مف : -الجزء التمييدم-  

 أ . اإلحماء العاـ .
 ب. اإلحماء الخاص.

 : كيتككف مف : -الجزء الرئيسي- 
 أ. النشاط التعميمي .

 ب. النشاط التطبيقي .
 : ( يكضح ذلؾ . 7كيتككف مف تماريف االسترخاء . كالممحؽ )  -الجزء الختامي 

كيتخمؿ ىذه اإلجراءات بعض الحركات المفاجئة ، كىي ) حركات حرة بسيطة كسريعة ،      
،  93;3ؼ ( ) صالح ، كتركح النفس كالجسـ مف عناء العمؿ الشكمي أك العمؿ العضمي العني

( ، فضبلن عف احتكائيا عمى بعض األلعاب الصغيرة ، كىي مجمكعات متعددة مف ألعاب  76ص
الجرم كاألدكات كألعاب المياقة البدنية ، كتتميز بطابع السركر كالتنافس مع مركنة في قكاعدىا 

ما في العاب الجرم كقمة أدكاتيا كسيكلة ممارستيا كتكرارىا عقب بعض اإليضاحات البسيطة ، ك
كالسباقات كألعاب الكرات كما في الرمي كالقذؼ كالتصكيب كألعاب القكة كالشد مثؿ الدفع كالسحب 
، كبذلؾ عدت األلعاب الصغيرة كسيمة تربكية كتعميمية كتركيحية تيدؼ الى تنمية كتطكير قدرات 

 ( . 359الفرد الكظيفية كالبدنية كالنفسية  ) خطاب ، ب ت ، ص
كما تخممت أجزاء الكحدة التدريبية بعض األلعاب الكبيرة ، كىي تمؾ األنشطة الحركية التي     

تتميز بالطابع التنافسي الذم يرتبط بارتفاع مستكل األداء ، كبذلؾ يتدرج برنامج التدريب الرياضي 



التركيحي مف السيؿ الى الصعب ، كتمارس ىذه األلعاب عمى شكؿ منافسات لكي تسيـ في 
( . ككذلؾ يحتكم  ;35اؿ كقت الفراغ كفي تككيف شخصية الطالبة  ) خطاب ، ب ت ، ص إشغ

تصميـ الكحدة التدريبية عمى تكزيع الكقت بيف أجزاء الكحدة ، كالشرح ، كاألدكات المستخدمة 
 كالتشكيبلت . ككما مكضح في مثاؿ الجمسة الثانية ككحدتيا التدريبية األكلى .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( دقيقة  56( ) الوحدة التدريبية األولى (                                       مدة الوحدة : )  3الجمسة )
 اإلتزان االنفعالي .                                  -الموضوع :

من خالل تنمية االتزان االنفعالي وتدريب أفراد المجموعة اإلرشادية عمى ضبط أنفسين   -اليدف العام :
 . تطبيق برنامج التدريب الرياضي

 

 الشير
الحاجات 
المرتبطة 
 بالموضوع

 األدوات األىداف السموكية األىداف الخاصة
طريقة 

التطبيق          
 ) التنفيذ (

 التقويم البنائي



 
 األول

 
. مساعدة 2

أفراد 
المجموعة 
اإلرشادية 

في السيطرة 
عمى 

انفعاالتين 
 والتحكم بيا.

. الموائمة 3
بين 

االستجابات 
االنفعالية 
ومواقف 
 الحياة.

 
. التخمص من الحساسية 2

االنفعالية الزائدة لدى 
أفراد المجموعة 

اإلرشادية من خالل 
 تعزيز الثقة بأنفسين .

 
. تحقيق النمو االنفعالي 3

لدى أفراد المجموعة 
اإلرشادية عن طريق 
االلعاب الرياضية 

والنشاطات المختمفة 
وتنمية الميول 

واليوايات وتنظيم 
 الوقت .

 
. تدريب أفراد المجموعة 4

اإلرشادية عمى ضبط 
أنفسين أثناء التدريب 
الرياضي وخالل مواقف 
الحياة األخرى  لتحقيق 

 نضجين االنفعالي

 
أن تضبط الطالبة نفسيا في  -2

 يب الرياضي .أثناء التدر 
أن تطور الطالبة قدراتيا عمى  -3

تيدئة النفس من خالل 
 األنشطة البدنية كالمعب .

أن تسترخي الطالبة بمصاحبة  -4
الموسيقى لمتخمص من 
التوتر العصبي في أثناء 

 المعب الرياضي .
أن تحدد الطالبة طبيعة  -5

مشاعرىا وأحاسيسيا وتعبر 
عنيا بطريقة مقبولة 

أثناء التدريب اجتماعيا في 
 الرياضي .

أن تشعر الطالبة بالتوافق  -6
االجتماعي المدرسي 

والنفسي ضمن المجموعة 
في أثناء الجمسة اإلرشادية 

 ) األلعاب الترويحية (.
أن تتقبل الخسارة بروح  -7

 رياضية.
أن ترمي وتمقف الكرة بشكل  -8

 جيد.

 
 كرة يد
 
 
 عصا

 
استخدام أسموب 
اإلرشاد المفظي 
المباشر والمدعم 
بالتعزيز المفظي 
اإليجابي أثناء 

 المعب

 
. تسأل المرشدة ىل 2
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 -: إدارة الجمسات اإلرشادية
 -نمكذج الجمسة السابقة ) الكحدة التدريبية ( :

حؿ مشكمة ) االتزاف االنفعالي ( استيدفت تدريب أفراد في ىذه الجمسة حدد التفكير في      
 المجمكعة اإلرشادية عمى تنمية االتزاف االنفعالي مف خبلؿ تطبيؽ برنامج التدريب الرياضي .

 -تـ تدريب أفراد المجمكعة عمى كفؽ الخطكات اآلتية :



مسة لعقد لقاء مع يجمسف في غرفة ) قاعة دراسية ( قبؿ بدء الج -: أفراد المجموعة اإلرشادية
 المرشدة .

 أىبلن كسيبلن بكـ في ىذه الجمسة . -: المــــــــرشــــــدة
. تقدـ التعميمات ، يقصد بيا كصؼ المعبة لممتدربة ككيفية أداءىا فضبلن عف أىمية اكتسابيا 3

 كالنتائج االيجابية المترتبة عمى إتقانيا .
ية األخرل ، كاليـك سكؼ نبدأ بمكضكع جديد ، . سبؽ أف تحدثنا أليكـ حكؿ الجمسات اإلرشاد4

حيث سنتحدث عف الكحدة التدريبية السابقة ، كقبؿ ذىابكف الى ساحة التدريب ، نكد أف 
 -نعممكف بأنو ال بد مف مراعاة ما يأتي :

أ. االلتزاـ بالتعميمات كاألنظمة ، كخاصة قكانيف التدريب الرياضي كاأللعاب التي سكؼ 
 تمارسنيا.

 نطبلؽ كالعفكية في أداء التدريبات أمر مستحسف .ب. اال
. أف اليدؼ مف الجمسة الحالية ىك تنمية االتزاف االنفعالي لديكف مف خبلؿ تطبيؽ برنامج 5

التدريب الرياضي ، كيحدث ذلؾ مف خبلؿ تدريبكف عمى ضبط أنفسكف أثناء التدريب 
كف مف الحساسية االنفعالية الزائدة الرياضي كخبلؿ مكاقؼ الحياة المختمفة ، فضبلن عف تخميص

باستخداـ تعزيز الثقة بأنفسكف ، كما تيدؼ الجمسة الى تحقيؽ النمك االنفعالي عف طريؽ 
األلعاب الرياضية كالنشاطات المختمفة كتنمية اليكايات كتنظيـ الكقت ، فضبلن عف ذلؾ أف 

االتزاف االنفعالي كخمؽ  األنشطة الرياضية تكفر لكف العديد مف المكاقؼ التي تساعد عمى
سمككيات اجتماعية مرغكبة ، كأحتراـ شخصية الطالبة في أثناء المعب ، كأف تستخدـ لغة 
ميذبة في كؿ المكاقؼ ، كأف تتقبؿ نقد المدربة أك المدرسة ، كأف تحتـر األنظمة كالتعميمات 

مجمكعة االرشادية أك كقكانيف المعبة كالمدرسة ، كأف تشعر بالتكافؽ النفسي كالمدرسي ضمف ال
في الجك المدرسي ،  كىذا ال يعني إف لديكف سمككان خاطئان ، بؿ ىناؾ بعض األمكر التي 

 تستدعي تنمية االتزاف االنفعالي مف أجؿ التكافؽ النفسي كالسمككي .
إعطاء . يتـ التدريب عمى فقرة التعميمات ألنو ال يجكز أعطاء التفاصيؿ أثناء التدريب ، سكل 6

بعض الفقرات أك الكممات المتفؽ عمييا ، مثؿ ) التعميمات ( أك ) السمكؾ الخاطئ ( أك                
 ) انتباه ( .

. سكؼ احضر الى ساحة التدريب لمبلحظة أداءكف كعند قيامكف بفعؿ مخالؼ لمتعميمات سكؼ 7
 -أنبيكف بكممة كاحدة لكؿ مرة تقكمكف بالخطأ ، مثبلن :



 تضرب كرة اليد بقدميا في ساحة الخصـ لتسجيؿ ىدؼ بدالن مف يدىا . -سكزاف ( : ) الطالبة
 تنادم ) التعميمات ( . – المرشدة

. سكؼ يككف ىناؾ تعزيز ايجابي يقدـ لمطالبة فيما أذا حصؿ انخفاض في الحرماف العاطفي ، 8
الرشادية ، حيث تحقؽ ليـ فالمرشدة تقدـ تعزيزان أيجابيان ذك قيمة معنكية لدل أفراد المجمكعة ا

ىدفان أك تشبع حاجة ما ، فكمما قامت الطالبة بأداء سمكؾ مناسب أك عدلت سمككيا الخاطئ 
 تقدـ ليا المرشدة التعزيز المفظي المباشر كالمناسب ليذا السمكؾ .

. سكؼ يحصؿ لدل الطالبة تقدـ ممحكظ ، كفي حالة بقاء بعض األخطاء يتـ أعادة التدريب 9
 رل .مرة أخ

. عميكـ أف تأخذكا بنظر االعتبار بعض األمكر ، منيا الجانب اإلنساني بغض النظر عف :
عبلقتؾ بذلؾ الشخص ككراىيتؾ لو ، يجب ) تجنب إيذاء اآلخريف ( ك) االبتعاد عف التمرد ( 
ك ) االبتعاد عف السمكؾ الخاطئ ( ، كال بد أف تككني محبكبة مف قبؿ الجماعة التي قامت 

ؾ بأداء ىذه الميمة ، عممان إف ىناؾ العديد مف المتفرجيف بإمكانيـ أف يرصدكا السمكؾ بتكميف
الخاطئ . لذا ال بد مف العمؿ بدقة عمى كفؽ التعميمات ألف الدرجات تعطى عمى حسف 
تطبيقؾ لمتعميمات ، لذا يرجى مبلحظة ذلؾ ، كاآلف نذىب معان الى ساحة التدريب الرياضي 

 دريبية ) الجمسة اإلرشادية ( .لتطبيؽ الكحدة الت
كفيما يأتي كصفان ألحدل الجمسات مكضحان فييا كيفية استخداـ األسمكب الذم تـ استعراضو    

 -سابقان :
 يشكمكف صفان كاحدان كبشكؿ نسؽ أماـ المدربة . -: أفراد المجموعة االرشادية -
 تستفسر عف صحة أفراد المجمكعة االرشادية في حالة المرض أك الغياب . -: المرشدة -
 نحف بحالة جيدة كال يكجد غائب . -: أفراد المجموعة االرشادية -
تقؼ في أحدل جكانب ساحة التدريب الرياضي لمبلحظة سمكؾ أفراد المجمكعة  -:المرشدة  -

في تنفيذ أجزاء الكحدة االرشادية بصكرة مباشرة ، ثـ تطمب مف المدربة المباشرة  
 التدريبية .

 -( مف الكحدة التدريبية كالذم يتككف مف جزأيف ىما : الجزء التمييديتنفذ )  -:المدربة  -
 > --دكراف الذراعيف   > --ىركلة  > --كيتضمف )سير -. األحماء العام :2             

ضغط الجذع أماما   > --السير  >  --ضرب القدميف بالكرؾ 
مرجحة الذراعيف خمفا >  --ىركلة   > --س األرض مع لم



< اليركلة  --السير >  --كثني الركبتيف كثني الجذع لمخمؼ 
 تماريف تنفسية. >  --القفز عمى االمشاط 

ينفذف اإلحماء العاـ مع إيعازات المدربة كحركاتيا أظيرت أفراد  -أفراد المجموعة االرشادية : -
اليان في أداء الحركات ، باستثناء الطالبة ) سكزاف ( المجمكعة اإلرشادية التزامان ع

ضرب حيث أظيرت تكراران في السمكؾ الخاطئ عندما قامت بأداء حركات ) 
 ( حيث قامت بركؿ زميمتيا التي إماميا بقدميا .القدميف بالكرؾ 

 تنادم ) التعميمات ( . -المرشدة : -
 تعيد التمريف . -المدربة : -
ينفذف الحركات حسب التعميمات كطبقان أليعازات المدربة  -ية :أفراد المجموعة االرشاد -

 كحركاتيا .
 تنادم ) أحسنتف جميعان لحسف أدائكف لمتمريف ( . -المرشدة : -
 -تنفذ الجزء الثاني مف الجزء التمييدم كىك : -المدربة : -

 -) تماريف بدنية ( كتتضمف : . األحماء الخاص3
 2مع فتؿ الجذع لمجانب أ.) كقكؼ ، فتحان ( ثني الذراعيف 

ب.) كقكؼ ، فتحان ( ثني الذراعيف كمدىا عاليا كثني 
 2الركبتيف

 ثـ يسار أماـ –ج.) كقكؼ ( دكراف الرقبة يميف أماـ 
د.) االنبطاح مع تشابؾ اليديف خمؼ الظير ( ضغط الجذع 

 خمفا.
أماـ أفراد المجمكعة اإلرشادية ، ثـ طمبت قامت المدربة بتطبيؽ الفقرة ) أ ( مف التماريف البدنية 

 تنفيذىا مف قبميف .
ينفذف تماريف الفقرة ) أ ( بدقة كألتزاـ عالي كبحسب أيعازات  -أفراد المجموعة االرشادية : -

 المدربة .
 تنادم ) أشكركف جميعان ألداءكف العالي لمتمريف ( . -المرشدة : -
بدنية أماـ أفراد المجمكعة االرشادية ، ثـ تخرج          تنفذ الفقرة )ب( مف التماريف ال -المدربة : -

) أثنتيف ( مف أفراد المجمكعة االرشادية ) كأنمكذج ( لتطبيؽ التمريف أماـ 
المجمكعة ، كخبلؿ تطبيؽ النمكذج لمتمريف أظيرت الطالبة ) سكزاف ( تكراران في 



بإطبلؽ عبارات السمكؾ الخاطئ ، حيث أظيرت السخرية مف أداء األنمكذج كذلؾ 
 تدؿ عمى السخرية .

 تنادم ) التعميمات ( . -المرشدة : -
 تعيد التمرين . -المدربة : -
 ينفذف تماريف الفقرة )ب( بدقة مع ضبط عالي لمتعميمات . -أفراد المجموعة االرشادية : -
 تصفؽ بيدييا ، كتنادم ) أحسنتف يا عزيزاتي ( . -المرشدة : -
تماريف الفقرة )ج( مف التماريف البدنية أماـ أفراد المجمكعة االرشادية ، ثـ تنفذ  -المدربة : -

 تطمب منيف تنفيذىا .
ينفذف تماريف الفقرة )ج( بدقة كبألتزاـ عالي كبحسب أيعازات  -أفراد المجموعة االرشادية : -

 المدربة .
 لي ( .تنادم ) سددت أفعالكف جميعان ألداءكف الجيد ك ألتزامكف العا -المرشدة : -
تنفذ تماريف الفقرة ) د ( مف التماريف البدنية أماـ أفراد المجمكعة االرشادية ، كخبلؿ  -المدربة : -

شرح المدربة لمتمريف أبدت المسترشدتيف ) يارا ( ك ) سارة ( تكراران في السمكؾ 
 الخاطئ ، حيث قمف بالضرب فيما بينيف باأليدم أثناء ضغط الجذع لمخمؼ .

 ادم ) التعميمات ( .تن -المرشدة : -
 تعيد التمريف ) شرحان كحركة ( ، ثـ تطمب تنفيذىا مف أفراد المجمكعة االرشادية . -المدربة : -
ينفذف تماريف الفقرة ) د ( بفاعمية كبنجاح مع ألتزاـ عالي  -أفراد المجموعة االرشادية : -

 بالتعميمات .
ة كألدائكف العالي لمتمريف ( . ثـ تنادم ) أشكركف جميعان لحسف إصغائكف لممدرب المرشدة : -

 تطمب منيف أف يصفقف ألنفسيف .
: عند اإلشارة تدكر المدربة بقفزة لمخمؼ  قمب الفرقة -تنفذ الحركة المفاجأة كىي : -المدربة : -

 2كتيركؿ الباقيات لمكقكؼ خمفيا
ينفذف المعبة ، مع ظيكر تكرار السمكؾ الخاطئ ، حيث ظيرت  -: أفراد المجموعة االرشادية -

حاالت الدفع كاالحتكاؾ كاالعاقة فيما بيف أفراد المجمكعة االرشادية ، عند 
 تشكيميف صفان كاحدان خمؼ المدربة. 

 تنادم ) التعميمات ( . -:المرشدة  -
 تعيد الحركة . -:المدربة  -



معبة بدافعية عالية ، بأستثناء الطالبتيف ) يارا ( ك                  ينفذف ال -:أفراد المجموعة االرشادية  -
 ) سكزاف ( حيث أظيرتا سمككان خاطئان كالدفع كاالحتكاؾ كاالعاقة .

 تنادم ) التعميمات ( . -:المرشدة  -
 تعيد المعبة . -:المدربة  -
الطالبة ) سارة (  ينفذف المعبة ، مع ظيكر سمكؾ خاطئ مف قبؿ -:أفراد المجموعة االرشادية  -

 حيث تمفظت بكبلـ بذمء .
 تنادم ) التعميمات ( . -:المرشدة  -
 تعيد المعبة . -:المدربة  -
 ينفذف المعبة بألتزاـ عالي جميعيف . -:أفراد المجموعة االرشادية  -
 تنادم ) بارؾ اهلل فيكف جميعكف لحسف تصرفكف في المعبة ( . -:المرشدة  -
  -( كالذم يتككف مف جزأيف ىما : الجزء الرئيسيتنفذ )  -:المدربة  -

رمي ولقف شرح كتكضيح تعميمات لعبة )  -كيتضمف : -: النشاط التعميمي. 3
( ، ثـ تقكـ المدربة بتطبيؽ المعبة بنفسيا أماـ أفراد  الكرة

المجمكعة االرشادية ، كخبلؿ شرح المدربة لمعبة ، أظيرت 
حيث كانت تضرب زميمتيا الطالبة ) كفاء ( سمككان خاطئان ، 

 التي بجانبيا .
 تنادم ) التعميمات ( . -المرشدة : -
تعيد شرح المعبة ، ثـ تخرج ) أثنيف ( مف أفراد المجمكعة االرشادية كأنمكذج  -المدربة : -

 لتطبيؽ المعبة أماـ المجمكعة ، ثـ تطمب مف الجميع تنفيذىا .
شرح المدربة ، كيبلحظف عف كثب تطبيؽ  يصغيف باىتماـ الى -أفراد المجموعة االرشادية : -

 المعبة مف قبؿ ) األنمكذج ( .
تطمب مف أفراد المجمكعة االرشادية أف يصفقف بقكة ألداء ) األنمكذج ( ، كما  -المرشدة : -

 تنادم) كفقتف لمخير لحسف إصغاءكف لممدربة كلمتابعتكف باىتماـ ألداء األنمكذج (. 
 -ف الجزء الرئيسي كىك :تنفذ الجزء الثاني م -المدربة : -

حيث تقسـ أفراد المجمكعة االرشادية عمى أربع مجمكعات  -. النشاط التطبيقي :3
حسب ميكليف كرغباتيف لتطبيؽ الميارات كبشكؿ حر ، 

 -كالمجمكعات ىي :



 أ. فرقة تمارس المعبة التعميمية ) رمي كلقؼ الكرة (.
ب. فرقة اخرل تمارس تطكير لياقة بدنية ) ضغط الجذع 
 خمفان بكضع االنبطاح مع تشابؾ اليديف خمؼ الظير( .
ج. فرقة تمارس لعبة سابقة ) عند اإلشارة تدكر الطالبة 

 بقفزة لمخمؼ كتيركؿ الباقيات لمكقكؼ خمفيا ( .
د . فرقة تمارس نشاط تركيحي اك فعالية سابقة ) سباؽ 

 طالبتيف باستخداـ العصا( التتابع بيف
تبلحظ أداء المجمكعات األربع لرصد السمكؾ الخاطئ الذم قد يظير لدل أم  -المرشدة : -

فرقة عند أدائيف لمعبة التي يزاكلنيا ، كمف خبلؿ مبلحظاتيا ترصد المرشدة سمككان 
               خاطئان عند الفرقة ) الثانية ( كالتي كانت تمارس تماريف تطكير المياقة البدنية 
) القكة ( ، حيث خالفت الطالبتيف ) سمكل ( ك ) ناىدة ( شركط تطبيؽ التماريف 
مف خبلؿ مخالفتيا لتكجييات أفراد المجمكعة ، حيث قامت باالنبطاح بدكف تشابؾ 

 اليديف خمؼ الظير .
) أحسنتف  التعميمات ( أما المجمكعات الثبلث الباقية –تنادم ) الفرقة الثانية  -المرشدة : -

 جميعان ألدائكف الناجح لمتمريف ( .
 تطمب مف المجمكعة ) الثالثة ( إعادة تطبيؽ المعبة مع االلتزاـ العالي بالتعميمات . -المدربة : -
 أشكركف لحسف تصرفاتكف أثناء المعبة ( . –تنادم ) المجمكعة الثالثة  -المرشدة : -
التطبيقي كىك لعبة صغيرة ) سباؽ التتابع ( ،  تقـك بتنفيذ الجزء الثاني مف النشاط -المدربة : -

حيث تقـك المدربة بشرح تعميمات المعبة ) السباؽ ( كتكزع ) عصا ( عمى كؿ 
مجمكعة مف المجمكعات األربع ، كتقكـ أفراد المجمكعة االرشادية باالنطبلؽ مف 
ة خط البداية كالدكراف حكؿ ساحة التدريب الرياضي كتسميـ ) العصا ( الى طالب

 أخرل كىكذا الى أف ينتيي السباؽ .
 ينفذف السباؽ بدافعية عالية . باستثناء ) الفرقة األكلى (  -أفراد المجموعة االرشادية : -
تبلحظ أداء المجمكعات االربع لرصد السمكؾ الخاطئ الذم قد يظير لدل أم  -المرشدة : -

ا ترصد المرشدة فرقة عند أداءىف لمميارات التي يزاكلنيا ، كمف خبلؿ مبلحظاتي
سمككان خاطئان عند الفرقة ) األكلى (  حيث أظيرت الطالبة ) سكزاف ( سمككان خاطئان 

 بدفعيا لزميمتيا مف ) الفرقة الثانية ( .



التعميمات ( أما المجمكعات الثبلثة الباقية ) أحسنتف  –تنادم ) الفرقة األكلى  -المرشدة : -
 جميعان ألدائكف الناجح لمتمريف ( .

 تطمب مف المجمكعة ) األكلى ( اعادة تطبيؽ المعبة مع االلتزاـ العالي بالتعميمات . -مدربة :ال -
 اشكركف لحسف تصرفاتكف اثناء المعبة ( . –تنادم ) المجمكعة األكلى  -المرشدة : -
 -( كيتضمف : الجزء الختاميتنفذ )  -:المدربة  -

 -ـ ( :كىي ) صيد الحما -المعبة الصغيرة :أ.              
تقـك المدربة بتكضيح شركط المعبة ، كىي كضع طالبة اك طالبتيف في كسط الدائرة 
ألصطيادىف مف قبؿ أعضاء المجمكعة البلتي يقفف خارج محيط الدائرة ، كأكدت 
المدربة عمى االلتزاـ بشركط المعبة كىي اف يككف الضرب مف اسفؿ الحزاـ بأتجاه 

ج محيط الدائرة ، كمف خبلؿ شركط المدربة القدميف ، كأف يككف الضرب مف خار 
 لكحظ اف الطالبة ) سعاد ( تتكعد بأيذاء رفيقاتيا أثناء صيدىف .

 تنادم ) التعميمات ( . -:المرشدة  -
 تعيد شرح المعبة مؤكدة شركطيا ، ثـ تطمب تنفيذىا . -:المدربة  -
الطالبة ) ليف ( حيث قامت ينفذف المعبة بألتزاـ عالي باستثناء  -:أفراد المجموعة االرشادية  -

بسمكؾ خاطئ ارتسـ عمى كجييا ، أذ بدأت بضرب رفيقاتيا بقكة مف داخؿ الدائرة 
 متجاكزة الخط عدة أمتار ، كالضرب بقكة باتجاه منطقة رأس زميمتيا عند صيدىا .

 تنادم ) التعميمات ( . -:المرشدة  -
 تعيد المعبة مؤكدة عمى شركطيا . -:المدربة  -
 طبقف المعبة بطريقة تدؿ عمى الدافعية في انجاز المعبة . -:أفراد المجموعة االرشادية  -
 تنادم ) أشكركف جميعان لحسف تصرفاتكف خبلؿ المعبة ( . -:المرشدة  -
لمتقميؿ تماريف تنفسية (  –تنفذ الجزء الثاني مف الجزء الختامي ) تماريف االسترخاء  -المدربة : -

مف عناء التماريف كاأللعاب التي قامكا بيا ، ثـ تقكـ بجمع أفراد المجمكعة 
 االرشادية صفان كاحدان كبشكؿ نسؽ .

 -تدخؿ الى ساحة التدريب الرياضي كتمتقي بأفراد المجمكعة االرشادية قائمة : -المرشدة : -
جمسة اإلرشادية ( أشكركف جميعان كبارؾ اهلل فيكف أذ أديتف الكحدة التدريبية ) ال

بنجاح كفاعمية ، كبأقؿ احتماالت الكقكع بالخطأ ) السمكؾ الخاطئ ( ، كلكف ىذا ال 
يعني انكف كنتف بنفس الدرجة مف االلتزاـ بالتعميمات ، لذا سكؼ أرتبكف ترتيبان 



تنازليان بحسب الدرجات التي حصمتف عمييا ، ثـ اعمؽ األسماء في لكحة اإلعبلنات 
كبحسب درجاتكف ، لذا نأمؿ مف األخريات ) البلئي ارتكبف سمككان تكريمان لكف 

خاطئان ( أف يحذكف حذك المتفكقات ضمف مجمكعاتيف ، أف يظيرف سمككان معتدالن 
خاليان مف الخطأ في الجمسات القادمة لكي ينمف أنكاع أخرل مف التكريـ ) التدعيـ ( 

تعميؽ أسمائيف في لكحة كجعميف معاكنات لقائد التدريب ) المدربة ( ، أك 
اإلعبلنات ، أك يحصمف عمى شكر كتقدير مف إدارة المدرسة .. . كالى الممتقى في 

 الجمسة القادمة أف شاء اهلل .
 يؤديف تحية االنصراؼ . -أفراد المجموعة االرشادية : -

 

 

 -: تطبيق البرنامج. 6

عمى البرنامج ، إال أف عدـ  مف الضركرم أف يتـ تطبيؽ البرنامج كتنفيذه مف قبؿ القائـ    
أمتبلؾ الباحثة خبرة في مجاؿ التدريب الرياضي ،  جعميا تعتمد في تنفيذ البرنامج عمى مدرسة 
التربية الرياضية في المدرسة التي تـ اختيارىا لتطبيؽ البرنامج لمكصكؿ إلى تحقيؽ ىدؼ البحث ، 

اتو ككحداتو التدريبية كبذلؾ تكضحت عمما انو تـ عرض البرنامج عمى المدربة كتمت مناقشة خطك 
 الفكرة لدييا .

 -: تجريب البرنامج. 7
قامت الباحثة بتجربة استطبلعية لتنفيذ برنامج التدريب الرياضي كلكحدة تدريبية كاحدة عمى     

( طالبات لمعرفة مدل مناسبة 32مجمكعة مف الطالبات ذكات الحرماف العاطفي بمغ عددىف )
مك انية تنفيذه ، إضافة إلى معرفة مدل مبلئمة المدة التي يستغرقيا تنفيذ الكحدة ، البرنامج ليف كا 

كقد أثبتت التجربة االستطبلعية صبلحية برنامج التدريب الرياضي ككحداتو ، كبذلؾ أطمأنت 
 الباحثة عمى تطبيقو بصيغتو النيائية عمى عينة البحث األساسية . 

 
 -: تقويم البرنامجثانيًا. 



ة التقكيـ عممية حيكية تبلـز كؿ مرحمة مف المراحؿ السابقة لبناء البرنامج ، إال أف عممي    
أىميتيا تتركز في المرحمة األخيرة مف مراحؿ التخطيط ، كذلؾ مف أجؿ التحقؽ مف سبلمة كفعالية 

 -البرنامج ، لذا حاكلت الباحثة تقكيـ البرنامج مف خبلؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية :
 يأخذ البرنامج بنظر االعتبار ميكؿ أفراد المجمكعة االرشادية كحاجاتيف كقدراتيف ؟أ . ىؿ 

 ب . ىؿ درست بعناية كبدقة القابميات الفسمجية كالنفسجسمية ألفراد المجمكعة االرشادية ؟
ج . ىؿ البرنامج كالنشاط يحرر رغبات أساسية مثؿ المتعة أك البيجة االجتماعية ؟ أم القدرة 

تبلط كالتفاعؿ كالتفريغ البدني كاالنفعالي كاإلبداع كالتعبير عف الذات كاالنجاز عمى االخ
(Harold,1969,p.324)  

كتمكنت الباحثة مف التحقؽ مف سبلمة كفعالية البرنامج مف خبلؿ ما قامت بو إدارة المدرسة       
ي إلى مستكصؼ كالمدرسات كالمرشدة التربكية ، حيث أرسمت الطالبات ذكات الحرماف العاطف

الطبابة ) الصحة المدرسية ( في مركز مدينة بعقكبة لمعرفة القابميات الفسمجية لكؿ طالبة ، كما 
تـ تحميؿ المعمكمات الكاردة مف أدارة المدرسة كترجمتيا إلى تقارير مكتكبة لكي يمكف االطبلع 

ت كالنشاطات المقدمة مف عمييا كالحكـ عمى البرنامج بمكجبيا ، كمف ثـ التحكـ في نكعية الخبرا
خبلؿ برنامج التدريب الرياضي ، كغالبا ما أعتمدت الباحثة عمى التقارير التقييمية في تكسيع 
لغاءه أك تعديمو بما يتناسب مع األىداؼ المكضكعة ، إضافة إلى مقابمة الباحثة  البرنامج كا 

 لبات .كمناقشاتيا مع إدارة المدرسة كالمدرسات كالمرشدة التربكية كالطا

 -كبذلؾ فأف الباحثة استخدمت ثبلثة أنكاع مف التقكيـ ككآالتي:
  التقويم التمييدي( 3)

 كيتمثؿ باالختبار القبمي الذم أعدتو الباحثة.     

  التقويم البنائي( 4)
كيتمثؿ بأجراء عممية تقكيـ عند نياية كؿ جمسة مف خبلؿ تكجيو األسئمة لطالبات المجمكعة      

 التدريبات في بداية كؿ جمسة .، كمتابعة 

  التقويم النيائي( 5)
كيتمثؿ ذلؾ االختبار البعدم لمقياس الحرماف العاطفي لطالبات المجمكعة التجريبية لتحديد     

 مستكل التغير الحاصؿ فيو .



 صدق البرنامج  ثالثًا :
ة بعرضو عمى مجمكعة بعد تصميـ برنامج التدريب الرياضي ككحداتو التدريبية ، قامت الباحث     

مف الخبراء المتخصصيف في العمـك التربكية كالنفسية ككذلؾ في مجاؿ التربية الرياضية ، ممحؽ                     
 / ب ( .5) 

 -إلبداء آرائيـ بمدل:
. مناسبة برنامج التدريب الرياضي لميدؼ الرئيسي لمبحث الخاص في خفض الحرماف العاطفي 3

 مة الثانكية .لدل طالبات المرح
 . مناسبة األىداؼ التي ينبغي تحقيقيا.4
 . مناسبة الكقت الذم تحتاجو المدربة لتدريب كؿ كحدة تدريبية .5
 . مناسبة األنشطة التي تستخدميا المدربة لتحقيؽ أىداؼ برنامج التدريب الرياضي.6
 . مبلئمة الحاجة كتسمسميا حسب أىميتيا.7
 . ما يركنو ميما لئلضافة.8

كقد أجمع الخبراء عمى أف كحدات التدريب الخاصة ببرنامج التدريب الرياضي بكؿ عناصرىا     
 مناسبة مع ىدؼ البحث الرئيسي .

 إجراءات تطبيق البرنامج  -رابعًا:

 -لغرض خفض الحرماف العاطفي لدل الطالبات ، قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية :      

ة كالمدرسات كالمرشدة التربكية لتكضيح ىدؼ الدراسة ككيفية سير . عقد اجتماع مع إدارة المدرس3
 برنامج التدريب الرياضي.

. عرض برنامج التدريب الرياضي ككحداتو التدريبية عمى المدربة ) مدرسة التربية الرياضية في 4
المدرسة( كمناقشة خطكاتو ككحداتو ، كمف خبلؿ ذلؾ تكضحت الفكرة لممدربة ، كما تـ تعريؼ 

لمدربة كالمرشدة التربكية بكاجباتيف كطرؽ استخداـ ىذا البرنامج بإتقاف ، كما دربكا عمى ا
طريقة تسجيؿ كمتابعة مقدار التحسف عند أفراد عينة البحث كتأكيد دقة ىذا التسجيؿ لتكرار 

 سمكؾ الحرماف العاطفي .

 . عقد اجتماع مع عينة البحث لتكضيح كيفية سير البرنامج .5



لباحثة بالقياس القبمي لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة ، كرصد درجات عينة البرنامج . قامت ا6
عمى مقياس الحرماف العاطفي كالتي تـ الحصكؿ عمييا عند اختيار عينة البرنامج خبلؿ شير 

 إذ عدت ىذه الدرجات اختبارا قبميا. 4232تشريف الثاني 

( دقيقة لمجمسة الكاحدة 67. تنفيذ برنامج التدريب الرياضي المقترح خبلؿ الدكاـ الرسمي لمدة )7
كبكاقع جمستيف في األسبكع ) األحد ، الثبلثاء ( ككاف أجمالي عدد الجمسات في البرنامج 

(  8ـ . كالجدكؿ )  37/3/4233إلى  33/4232/;( جمسة في المدة مف  :3المقترح ) 
 يكضح ذلؾ .

 
 
 (7جدول )

 . عناوين الجمسات اإلرشادية  وتواريخيا
 

رقم الجمسة  ت
 اإلرشادية

 الموضوع تاريخ انعقادىا

 االفتتاحية 4232/  33/  ; 3 3
 االتزاف االنفعالي 4232/  33/  36 4 4
 عطمة رسمية ) عيد األضحى ( 4232/  33/  38 - 5
 االتزاف االنفعالي 4232/  33/  43 5 6
 فيـ الذات كالثقة بالنفس 4232/  33/  45 6 7
 فيـ الذات كالثقة بالنفس 4232/  33/  :4 7 8
 تككيف عبلقات اجتماعية مع االقراف 4232/  33/  52 8 9
 االسترخاء كىدكء األعصاب 4232/  34/  7 9 :
 النضج االجتماعي 4232/  34/  9 : ;
 النضج االجتماعي 4232/  34/  34 ; 32
 التفريغ االنفعالي 4232/  34/  36 32 33
 تأكيد الذات 4232/  34/  ;3 33 34
 اآلثار النفسجسمية مف جراء الحرماف العاطفي 4232/  34/  43 34 35



 المشاركة في األنشطة المدرسية البلصفية 4232/  34/  48 35 36
 اتخاذ القرار المناسب باستخداـ تبادؿ اآلراء 4232/  34/  :4 36 37
 القدرة عمى تشخيص المشكبلت كحميا بأسمكب عممي 4233/  3/  6 37 38
 تحقيؽ أىداؼ الحياة كالشعكر بالنجاح 4233/  3/  9 38 39
 االىتماـ بالدراسة كالمكاد الدراسية 4233/  3/  34 39 :3
 الختامية 37/3/4233 :3 ;3

 
( مباشرة ، كقد كاف :3انقضاء الجمسة ). تـ أجراء القياسات البعدية عمى مجمكعتي البحث بعد 8

 ـ . 37/3/4233ذلؾ في 
. قامت الباحثة بأستخراج قيـ درجات )كلكككسف( ألفراد عينة البحث لكؿ مجمكعة مف 9

 المجمكعتيف عمى مقياس الحرماف العاطفي في االختبارات القبمية كالبعدية .
نة البحث مف المجمكعتيف التجريبية . قامت الباحثة باستخراج درجات )ماف كتني ( إلفراد عي:

 كالضابطة ، عمى مقياس الحرماف العاطفي في االختبارات القبمية كالبعدية.
 

 -: الوسائل االحصائٌة -سادساً:
 

 . معامل االرتباط بيرسون  2

  xyxyn               

 r =       
   2222  














 yynxxn        

( .                               Test – Retestكقد استعمؿ في استخراج الثبات بطريقة اعادة االختبار )     
 ( . 367، ص 3;;3) فيركسكف ، 

 

 : لعينتين مستقمتين ) Man-Whitneyوتني  –. أختبار ) مان 3
                                                                                   N1( N1+1) 

U1= N1N2+  _________  - R1 
                        2 



درجات االختبار القبمي كقد استعمؿ لمتأكد مف تكافؤ المجمكعتيف ) التجريبية كالضابطة ( في متغير 
كالبعدم عمى مقياس الحرماف العاطفي ، كاستعمؿ كذلؾ لمعرفة داللة الفركؽ في الحرماف العاطفي 

 ( . 573، ص ::;3لممجمكعتيف ) التجريبية كالضابطة ( بعد تطبيؽ الجمسات اإلرشادية . ) بست ، 

  Wilcoxon Test . اختبار ولكوكسن ) اختبار أشارة الرتب ( لعينتين مترابطتين4
 أليجاد الفركؽ بيف االختباريف القبمي كالبعدم ضمف المجمكعة الكاحدة .   

 (.329-328، ص7:;3) البياتي ،                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -عرض النتائج : -أوالً:

اتو ، كتفسيرىا في ضكء سيتـ عرض النتائج التي تكصؿ إلييا البحث كعمى كفؽ فرضي   

 -اإلطار النظرم ، كمناقشتيا عمى كفؽ الدراسات السابقة ككما يمي :
 

 -نصت الفرضية األكلى عمى ما يأتي :  -: الفرضٌة األولى

 
المجموعة ( بين رتب درجات  1016)) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

 التجريبية قبل تطبيق أسموب المعب وبعده عند تطبيق مقياس الحرمان العاطفي (( .

    

 Wilcoxinكالختبار صحة ىذه الفرضية استخدمت الباحثة اختبار ) كلكككسف ( )     

Test لعينتيف مترابطتيف لمعرفة داللة الفركؽ بيف االختباريف القبمي كالبعدم ، إذ ظير أف )

المحسكبة كالتي تساكم ) صفران ( ىي دالة إحصائيان عند مقارنتيا بالقيمة الجدكلية القيمة 

( كىذا يعني رفض الفرضية  2027( كعند مستكل داللة )  :التي تساكم          ) 

الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة التي ىي )) تكجد فركؽ بيف المجمكعة التجريبية قبؿ تطبيؽ 

 ( يكضح ذلؾ .9عده (( كالجدكؿ )البرنامج االرشادم كب

 
 
 
 ( 8جدول ) 



 ( المحسوبة والجدولية wدرجات المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده وقيمة ) 
 

 ت

المجموعة 
ف  التجريبية

بعدي 
– 
 قبمي

رتبة 
 الفروق

الرتب 
 الموجبة

الرتب 
 السالبة

 Wقيمة 
مستوى 
 الداللة

داللة 
درجات  الفروق

االختبار 
 القبمي

درجات 
االختبار 
 البعدي

 الجدولية المحسوبة

2 7: 46 45 4 4 -     

3 7: 42 49 7 7 -     

4 79 43 47 5 5 -     

5 79 36 54 21 21 -     

 دالة احصائياً  1016 9 صفر - 2 2 41 47 77 6

7 76 37 4: 8 8 -     

8 76 39 48 6 6 -     

9 75 44 42 3 3 -     

: 75 35 51 9 9 -     

21 73 32 52 : : -     

  صفر - 66+ المجموع

 
 

 -نصت الفرضية الثانية عمى ما يأتي :  -: الفرضٌة الثانٌة
 



( بين رتب درجات المجموعة  1016داللة ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )) 

 (( . مقياس الحرمان العاطفي الضابطة في االختبارين القبمي والبعدي عند تطبيق

( Wilcoxin Testكالختبار صحة ىذه الفرضية استخدمت الباحثة اختبار ) كلكككسف ( ) 

، إذ تبيف أف القيمة  لعينتيف مترابطتيف لمعرفة داللة الفركؽ بيف االختباريف القبمي كالبعدم

( غير دالة إحصائيان عند مقارنتيا بالقيمة الجدكلية التي تساكم             48المحسكبة التي تساكم) 

( كىذا يعني قبكؿ الفرضية الصفرية التي ىي )) ال تكجد  2027( عند مستكل داللة )  :) 

 ( يكضح ذلؾ . :لجدكؿ ) فركؽ بيف االختباريف القبمي كالبعدم لممجمكعة الضابطة ((  كا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (  9جدول )  

 ( المحسوبة والجدولية wدرجات المجموعة الضابطة في االختبارين القبمي والبعدي وقيمة ) 
 

 ت

المجموعة 
ف  الضابطة

بعدي 
– 
 قبمي

رتبة 
 الفروق

الرتب 
 الموجبة

الرتب 
 السالبة

 Wقيمة 
مستوى 
 داللة الفروق الداللة

 درجات

االختبار 

 درجات

االختبار 
 الجدولية المحسوبة



 البعدي القبمي

2 72 74 -3 406  -406     

3 71 68 4 706 706      

4 69 73 -5 :  -:     

5 68 66 3 406 406      

 غير دالة 1016 9 37 2-  2 2- 68 67 6

7 67 64 4 706 706      

8 66 62 5 : :      

9 66 68 -3 406 406 -406     

: 66 64 3 406 406      

21 65 69 -5 :   -:     

  37 - 4306+ المجموع
 
 
 

 -نصت الفرضية الثالثة عمى ما يأتي :  -: الفرضٌة الثالثة

 

( بين رتب درجات  1016ال توجد فروق ذات داللة أحصائية عند مستوى داللة ) )) 

 . (( المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي عند تطبيق مقياس الحرمان العاطفي

 



 Man-Witnyكتني()  -كألختبار صحة ىذه الفرضية استخدمت الباحثة أختبار )ماف 

Test  لمعينات متكسطة الحجـ لمعرفة داللة الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة )

لقبمي كالبعدم ، إذ تبيف أف القيمة المحسكبة التي تساكم) صفران ( ىي دالة في االختباريف ا

(  2027( عند مستكل داللة )  45احصائيان عند مقارنتيا بالقيمة الجدكلية التي تساكم  ) 

كىذا يعني رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة التي ىي )) تكجد فركؽ بيف 

كعة الضابطة بعد تطبيؽ البرنامج كلصالح المجمكعة التجريبية المجمكعة التجريبية كالمجم

 ( يكضح ذلؾ . ;((                  كالجدكؿ ) 

 

 

 

 ( :جدول ) 
 ( المحسوبة والجدولية Uدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي وقيمة ) 

 

 ت

 
 المجموعة الضابطة

 
مستوى  Uقيمة  المجموعة التجريبية

 الداللة
 داللة الفروق

 الجدولية المحسوبة الرتبة الدرجة الرتبة الدرجة

2 74 31 46 :     

3 68 27 42 7     

4 73 2: 43 8     



5 66 25 36 4     

 دالة احصائياً  1016 34 صفر 21 47 27 68 6

7 64 2306 37 5     

8 62 22 39 6     

9 68 27 44 9     

: 64 2306 35 3     

2
1 

69 29 32 2     

     66=  3ر  266=  2ر المجموع
 

 -مناقشة النتائج وتفسٌرها : -ثانٌاً :

أشارت نتائج البحث الحالي عند تطبيؽ مقياس الحرماف العاطفي عمى طالبات المرحمة     
االختبار القبمي لممجمكعة التجريبية مقارنة الثانكية الى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 

 ( .9بالدرجات التي حصمف عمييا في االختبار البعدم ، كما ىك مبيف في الجدكؿ )

كما أظيرت نتائج البحث الحالي كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االختبار البعدم 
كما ىك مبيف في الجدكؿ لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة عند تطبيؽ مقياس الحرماف العاطفي ، 

(;. ) 

 -كيمكننا أف نعزك ىاتيف النتيجتيف الى :

أف مكضكعات األسمكب اإلرشادم كالفنيات المستخدمة في جمساتو كانت مبلئمة لخفض  .3
الحرماف العاطفي ، مما أدل الى خمؽ تفاعؿ ايجابي بيف الطالبات كاألسمكب اإلرشادم ، كىذا 

 ( . 4227ما يتفؽ مع دراسة ) الصالحي ، 



عطاء التدريب البدني  .4 إف استخداـ المناقشات العممية كالتدعيـ كالتعزيز االجتماعي كالتقكيـ ، كا 
 أثناء الجمسات اإلرشادية كاف لو أثر كاضح في نجاح األسمكب اإلرشادم .

إف التدريب بشكؿ جماعي ساعد في قياـ حكار بيف طالبات المجمكعة ، كما تضمف مف  .5
 ألفكار ، مف دكف خجؿ أك خكؼ أك تردد .مناقشات عمى طرح ا

إف كضع الخطة اإلرشادية مف الباحثة بشكؿ يتناسب مع الحاجات اإلرشادية لممسترشدات  .6
كالمرحمة العمرية ، فضبلن عف قياـ الباحثة بتطبيؽ البرنامج اإلرشادم بنفسيا كبمساعدة مدرسة 

ء استراتيجياتو عمى أسس عممية الرياضة المتخصصة في مجاؿ األلعاب ، كالذم اعتمد في بنا
، تضمف أسمكب المعب ، كاف لو أثر كاضح في نجاح البرنامج القائـ عمى أسمكب المعب ، 

( كدراسة                          ::;3كىذه النتيجة تتفؽ مع نتائج دراسات تجريبية سابقة كدراسة ) الكردم ، 
 (  .  3;;3دراسة ) عبد الغني ،  ( ك ;;;3( كدراسة ) صادؽ ،  2;;3) التكريتي ، 

 

كذلؾ إف أتباع النظريات اإلرشادية كمضامينيا كأساليبيا اإلرشادية بطريقة عممية كاف لو   .7
 األثر الكاضح في نجاح العممية اإلرشادية التي اتبعتيا المرشدة . 

انطمقت منيا فاإلرشاد بالمعب ، الذم جاء بو أصحاب نظرية التعمـ االجتماعي ) ركتر ( التي    
ىذه الدراسة ىك كسيمة لمتفريغ االنفعالي مف خبلؿ التدريبات الرياضية كاألنشطة الجسمية ، 
كأف مف نتائج المعب ىك إحداث تعمـ جديد قائـ عمى أساس اإلرشاد المفظي المباشر كالمدعـ 

( . كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة  628، ص 3:;3بالتعزيز االيجابي ) باترسكف ، 
(Young,1973 حيث أشار الى أف برنامج التدريب البدني ساىـ في تعديؿ الخصائص ، )

 ( . 325، ص 8:;3النفسية لممراىقيف كالسيما في استقرارىـ العاطفي ) سمسمة العمـك ، 

فضبلن عف ذلؾ ، فإف اإلرشاد بالمعب كفر كسيمة تربكية مناسبة متمثمة بالتدريب الرياضي  .8
فسية المشحكنة مف خبلؿ إسقاطيا في أثناء التدريب الرياضي أك ألستخرج ىذه الطاقة الن

إظيارىا لغرض مكاجيتيا كالتحكـ فييا ، مما يخمؼ لدل المسترشدة نكعان مف االستبصار ، أف 
( كالذم أشار الى أف ما تمتمكو  Varma,1979ىذه النتيجة جاءت متفقة  مع دراسة ) 

تربكية تثير لدل األفراد ميبلن الى السمك مف  األلعاب الرياضية مف نشاط مسمي ، كفضائؿ



خبلؿ تكجيو انفعاالتيـ المكبكتة نحك أنشطة معترؼ بيا مف المجتمع  ) سمسمة العمـك ، 
 ( . 325، ص 8:;3

كذلؾ فأف األسمكب الذم أتبعتو الباحثة في العبلج أمتاز بككنو حران كغير رسمي أك إلزامي ،   .9
ة ، إذ استطاعت المسترشدة في ضكئو أف تركح عف نفسيا مع خمؽ جك مف األلفة كالطمأنين

كأف تتكافؽ مع مشكبلتيا ، حيث تمتع البرنامج بالحرية كاالنطبلؽ الكامؿ تقريبان الختيار ما 
تمارسو مف أنشطة أثناء المعب ، كيسمح ليا بأخذ زماـ المبادرة ، كبذلؾ استطاعت المسترشدة 

اعاتيا كاندفاعاتيا غير المقبكلة اجتماعيان ، كأصبح أف تخرج مف خبلؿ تدريبيا الرياضي صر 
التدريب بمثابة األداة المفرغة لمضغكط التي تمؤل النفس اإلنسانية ببل تعجؿ كبتدرج يتفؽ مع 
الطبيعة اإلنسانية كاالجتماعية كبما يجعميا تتكيؼ مع مجتمعيا راضية عف نفسيا كعف القيـ 

 التي تسكده .
  

(                  K.Lornes( ك )  Freudحث الحالي االفتراضات النظرية التي قدميا كؿ مف ) كتؤيد نتيجة الب     
( كالتي أشارت الى أف المعب الحر يرمز الى الرغبات المكبكتة كالمخاكؼ  Milan Clainك) 

بديبلن عف التداعي الحر الذم كالصراعات غير الشعكرية ، كأنو مف الممكف اف يككف المعب التمقائي الحر 
 ( . 364، ص  6:;3استخدـ في عبلج الكبار ) ركتر ، 

( كدراسة                 Young,1973كتتفؽ نتائج البحث الحالي مع نتائج الدراسات األخرل كدراسة )      
 (Varma,1997  ( كالدراسات التي قامت بيا بعض الجامعات العالمية كمنيا جامعة )Wisconsin  )

( ، إذ أشارت جميع ىذه الدراسات الى أف برنامج التدريب البدني ) المعب ( أثَّر في  Virginiaكجامعة ) 
 ( . 99، ص 8:;3خفض القمؽ كاالكتئاب النفسي لدل المسترشديف ) الحماحمي ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 -التوصٌات : -أوالً :

 
 -في ضكء نتائج البحث ، تكصي الباحثة بما يأتي :

 
إمكانية اإلفادة مف األسمكب اإلرشادم القائـ عمى أسمكب المعب المعد في ىذه الدراسة مف  .3

 قبؿ المرشديف التربكييف في المدارس المتكسطة كاإلعدادية لخفض الحرماف العاطفي .

اىتماـ إدارات المدارس كالمرشديف التربكييف في المدارس الثانكية بمشكبلت الطالبات ذكات  .4
طفي كخصكصان تمؾ التي تتعمؽ باالضطرابات النفسية مف اجؿ تييئة الحمكؿ الحرماف العا

المناسبة إلشباع حاجاتيـ النفسية كاالجتماعية ، كبالتالي تحقيؽ التكافؽ النفسي 
 كاالجتماعي .

فتح دكرات تأىيمية مف قبؿ الباحثة لممرشديف التربكييف العامميف في المدارس الثانكية  .5
 اإلرشاد بالمعب ، كالسيما كسيمة التدريب الرياضي التركيحي .لتدريبيـ عمى أسمكب 

عمى المرشديف التربكييف في المدارس الثانكية تكعية أكلياء أمكر الطالبات بكيفية التعامؿ  .6
مع الطالبة ذات الحرماف العاطفي العالي لمساعدتيا عمى التكافؽ النفسي كاالجتماعي 

 كاألسرم .

دارات المدارس بالطالبات ضركرة اىتماـ مدرسات المرح .7 مة الثانكية كمرشدات الصفكؼ كا 
ذكات الحرماف العاطفي ، مف خبلؿ تشجيعيف عمى إقامة عبلقات اجتماعية بناءة مع 
الطالبات ، كتكفير فرص االندماج مع الطالبات مف خبلؿ األنشطة الصفية كالبلصفية ، 

 . كالمشاركة في النشاطات الرياضية داخؿ المدرسة كخارجيا
 
 
 
 
 



 
 -المقترحات : -ثانٌاً:

 
 -استكماالن لمدراسة الحالية ، تقترح الباحثة القياـ بالدراسات التالية :

 
إجراء دراسة لمعرفة أثر اإلرشاد بالمعب في خفض الحرماف العاطفي لدل طالبات المرحمة  .3

 الثانكية بكسائؿ أخرل مثؿ السايككدراما ) التركيح الفني ( .
 

إجراء دراسة مماثمة لمتعرؼ عمى أثر اإلرشاد بالمعب المستخدـ في البحث الحالي في  .4
 خفض الحرماف العاطفي لدل طبلب المراحؿ الدراسية األخرل .

 

إجراء دراسة مماثمة لمعرفة أثر اإلرشاد بالمعب المستخدـ في البحث الحالي عمى أنماط  .5
 ؽ ، التعب النفسي( .سمككية أخرل عند الطالبات ) كاألنطكاء ، القم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المصادر
 
 
 
 
 



 

 -: المصادر العربية -أواًل:
 

 القرآن الكريم .

 

لدى عٌنة من اثر برنامج اللعب على بعض جوانب النمو اللغوي ( : 2992إبراهٌم ، احمد عبد الغنً ) .1

رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، كلٌة التربٌة ، جامعة الزقازٌق ، االطفال فً عمر ست سنوات ، 

 مصر.

 ، دار الفكر للطباعة ، عمان ، األردن .  مبادئ اإلرشاد والتوجٌه( : 2997أبو عٌطة ، سهام دروٌش ) .2

 منشورات الجامعة المفتوحة ، طرابلس ، لٌبٌا .اإلدارة المدرسٌة ،( : 2993أبو فروة ، إبراهٌم ) .3

فاعلٌة استخدام لعب الدور  فً تحصٌل تالمٌذ الصف الثالث ( : 3112إحسان ، عبد الرحٌم فهمً ) .4

الملك ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، جامعة اإلعدادي للقواعد النحوٌة واتجاهاتهم نحوها 

 عبد العزٌز ، المملكة العربٌة السعودٌة .

، دار مركز اإلسكندرٌة  أسالٌب تربٌة الطفل بٌن النظرٌة والتطبٌق ( : 2999احمد ، سهٌر كامل ) .5

 مشرقة ، اإلسكندرٌة ، مصر .

، دار الكتاب للطباعة والنشر، أسس علم النفس التربوي ( : 2992األزٌرجاوي ، فاضل محسن )  .6

 الموصل ، العراق.

، الدار العلمٌة الدولٌة للنشر اإلرشاد التربوي  ( : 3112األسدي ، سعٌد جاسم  ومروان عبد المجٌد )  .7

 والتوزٌع ، عمان ، األردن . 

، الدار العلمٌة الدولٌة للنشر ماهٌته  –خصائصه  –اإلرشاد التربوي ، مفهومه ( : 3114) ----------- .8

 والتوزٌع ، عمان ، األردن

 ، بال ، بغداد. علم النفس  الطفولة والمراهقة  ( : 2924اآللوسً ، جمال حسٌن وأمٌمة ، علً خان ) .9

 ، جامعة البصرة ، دار الحكمة .اإلرشاد النفسً والتوجٌه التربوي ( : 2992اإلمام ، مصطفى محمود ) .11

فعالٌة برنامج إرشادي فً مواجهة الضغوط النفسٌة لدى ( : 3112األمٌري ، احمد علً محمد ناجً ) .11

، أطروحة دكتوراه غٌر منشورة ، كلٌة التربٌة ، الجامعة طالب المرحلة الثانوٌة فً تعز 

 المستنصرٌة .

، 2، ترجمة حامد عبد العزٌز  الفقً ، ط نظرٌات اإلرشاد والعالج النفسً ( : 2922باترسون ، س.هـ ) .12

 دار القلم ، الكوٌت .

، المكتبة االنجلو المصرٌة النمو النفسً لألطفال والمراهقٌن ( : 3113باظة ، آمال عبد السمٌع ملٌجً ) .13

 ، القاهرة ، مصر .



 
 

 ، عالم الكتب ، القاهرة ، مصر.برٌاضة األطفال استراتٌجٌات تعلٌم اللغة  ( : 3115بدٌر ، كرٌمان) .14

، ترجمة عبد العزٌز الغنام، مؤسسة الكوٌت للتقدٌم مناهج البحث التربوي (: 2922بست، جون )  .15

 العلمً، الكوٌت.

، دار الفرقان للنشر والتوزٌع ، عمان ، سٌكولوجٌة اللعب ( : 2923بلقٌس ، احمد ومرعً، توفٌق ) .16

 األردن. 

  ، جامعة جٌجل ، الجزائر.الحرمان الجزئً من األم العاملة وعالقته بالعنف ( :3121بو جمعة ، كوسة ) .17

، اختصار ماٌدز فراي ، ترجمة ،  السٌد محمد  رعاٌة الطفل وتطور الحب ( : 2969بولبً ، جون ) .18

 الخٌري ، دار المعارف، مصر .

 ، الموسوعة العربٌة لإلرشاد والعالج النفسً ، انترنٌت ،أسالٌب التوجٌه واإلرشاد بو ناصر ،  .19

www.awraq.com . 

فاقد الوالدٌن بعض جوانب الشخصٌة لدى الحدث  ( : 2926البٌاتً ، محمد سلٌمان إبراهٌم ) .21

  ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،كلٌة التربٌة ، جامعة بغداد.دراسة مقارنة 

أثر ممارسة األنشطة الرٌاضٌة فً تحقٌق الحٌاة المتزنة فً الوسط (  : 2991التكرٌتً ، ودٌع ٌاسٌن ) .21

 العدد الخامس والعشرون ، كانون الثانً .، مجلة اتحاد الجامعات العربٌة ، الجامعً 

 ، دار الشروق ، عمان ، األردن .مرجع فً مبادئ التربٌة (  : 2994التل، سعٌد ) .22

بناء برنامج  فً اإلرشاد الجمعً لتنمٌة التفكٌر  االستداللً ( :  2997التمٌمً ، عدنان حسٌن خضر ) .23

، أطروحة دكتوراه غٌر منشورة ،  كلٌة التربٌة ، الجامعة لدى طلبة المرحلة اإلعدادٌة  

 المستنصرٌة ، العراق  .

أنماط رعاٌة الٌتٌم وتأثٌرها على مفهوم الذات فً (:   2922توق ، محً الدٌن ، وعلً عباس )  .24

مجلة العلوم االجتماعٌة ، العدد الثالث ، السنة التاسعة ، ، عٌنة من األطفال فً األردن 

 جامعة الكوٌت .

، ترجمة أسحق رمزي ، دار المعارف ، مشكالت االطفال الٌومٌة ( : 2979توم ، دوجالس ، ) .25

 مصر .

،  مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس(: 2974جابر، عبد الحمٌد جابر وكاظم، احمد خٌري ) .26

 دار النهضة العربٌة، القاهرة.

، مكتب التربٌة ، الطفل واللعب مداخل نظرٌة تطبٌقات تربوٌة ( : 2929الجراح ، كمال ومحمد ، فائزة ) .27
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 لدول الخلٌج العربً ، الرٌاض ، المملكة العربٌة السعودٌة .

الحرمان العاطفً من االبوٌن وعالقته بمفهوم الذات  ( : 3114الجعفري ، فاطمة احمد سلٌمان ) .28

 ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،كلٌة التربٌة للبنات ، جامعة بغداد .والتوافق االجتماعً 

 ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر .المرجع فً علم النفس ( :  2973جالل ، سعد ) .29

اثر برامج إرشادي فً تنمٌة السلوك االستقاللً لدى طالب المرحلة ( : 3115جودة ، سعد عزٌز ) .31

 ، رسالة الماجستٌر ، غٌر منشورة ، كلٌة التربٌة ، الجامعة المستنصرٌة .المتوسطة  

، مطبعة نادي  2، طأصول اللعب والتربٌة الرٌاضٌة والرٌاضة ( :  2927الحماحمً ، محمد محمد )  .31

 لمكرمة ، العزٌزٌة .مكة الثقافً ، مكة ا

 مغرب ، دمشق ، سورٌة . –، دار مشرق اللعب عند األطفال ( : 2999حنا ، فاضل ) .32

، مطبعة وزارة التعلٌم العالً ، الموصل اإلرشاد التربوي والنفسً ( : 2929الحٌانً ، عاصم محمود ) .33

 ، العراق .

، دار األلعاب التربوٌة وتقنٌات انتاجها سٌكولوجٌا وتعلٌمٌا وعملٌا ( : 3116الحٌلة ، محمد محمود ) .34

 المسٌرة للنشر والتوزٌع ، عمان ، األردن .

 ، القاهرة ، عالم الكتب .دراسات تربوٌة رائدة فً الرٌاضٌات ( : 2925خضر ، نظلة حسن  ) .35

رٌاض األطفال واألهداف واألنشطة ( : 2994القدوس )خطاب ، محمد صالح ، وعرفات ، مٌرفت  عبد  .36

 ، مكتبة الفالح ، الكوٌت .التعلٌمٌة  

 ، مكتبة القاهرة الحدٌثة، القاهرة.النشاط التروٌحً وبرامجه خطاب، محمد عادل )ب.ت(:   .37

التربٌة ، الجامعة األردنٌة ، ، كلٌة 2، طتعدٌل السلوك، القوانٌن واإلجراءات (: 2927الخطٌب، جمال ) .38

 األردن.

، عمان  2، دار المناهج للنشر والتوزٌع ، طالكتاب الشامل  -رٌاض األطفال ( :  3114خلٌفة ، إٌناس ) .39

 ، األردن .

 ،  دار الكتب الجامعً ، عمان ،األردن .إدارة رٌاض األطفال ( : 3114الخوالدة ، محمد ) .41

، دار اللعب الشعبً عند األطفال ودالالته التربوٌة فً إنماء شخصٌاتهم ( :  3117)  -------------- .41

 ، األردن . 3المسٌرة للنشر والتوزٌع ، ط

، وزارة التعلٌم العالً ، مبادئ اإلرشاد والنفسً والتربوي (  : 2992الداهري ، صالح حسن احمد)  .42

 العراق .



 

 
 
 

، مفهوم الذات وعالقته بمركز السٌطرة لدى أطفال دور الدولة وأقرانهم ( : 2997، كفاح شبٌب )الدباغ  .43

 رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، كلٌة اآلداب ، جامعة بغداد .

، وزارة التعلٌم 2، طمناهج البحث التربوي ( : 2991داود، عزٌز حنا وعبد الرحمن ، انور حسٌن) .44

 العالً والبحث العلمً، جامعة بغداد، العراق .

، الحلقة االتجاهات العلمٌة فً تخطٌط برامج التوجٌه واإلرشاد ( : 2925الدوسري ،  صالح جاسم ) .45

مجال التوجٌه واإلرشاد الطالبً، مكتبة التربٌة العربٌة لدول الخلٌج، الدراسٌة للعاملٌن فً 

 ( شعبان .31-2البحرٌن، من )

، مجلة  االتجاهات العلمٌة فً تخطٌط البرامج التوجٌه واإلرشاد( :  2926، صالح جاسم ) -------- .46

 ( ، الرٌاض ، السعودٌة .6( السنة )26رسالة الخلٌج ، العدد)

الٌونسكو ،  –، االونروا القائد التربوي وأغناء المنهج ( : 2929دونالد ، شطً ، وأحمد بلقٌس )  .47

 االردن .

، ترجمة حافظ إبراهٌم خلٌل ، مكتبة التوجٌه فً اإلرشاد ( :  2973دونالد ، مورتنسن وآلن شمولر ) .48

 التحرٌر .

، دار أراء فً تربٌة الطفولة تأصٌل عربً إسالمً وعالمً ( : 2997الدوٌقً ، عبد السالم بشٌر ) .49

 المدٌنة القدٌمة للكتب ، سبها .

، مكتبة المجتمع العربً للنشر والتوزٌع ، عمان ، اللعب والطفولة ( : 3112ربٌع ، هادي مشعان ) .51

 األردن. 

، رسالة دور الدولة واألسر البدٌلة وأثرهما على الصحة النفسٌة لألٌتام ( : 2996رشٌد ، أزهار هادي ) .51

 ماجستٌر غٌر منشورة ، كلٌة اآلداب ، الجامعة المستنصرٌة .

، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، قٌاس األمن النفسً عند المراهقٌن ( : 2995الرحو ، جنان سعٌد ) .52

 كلٌة التربٌة ، جامعة بغداد .

اثر برنامج إرشادي جمعً فً تخفٌف الشعور بالعزلة  لدى طالب ( :  3115الرواجفة ، عبد هللا علً ) .53

، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، مكتبة التربٌة  ، الصف األول فً المرحلة الثانوٌة  فً األردن 

 جامعة بغداد .

، مجلة قوى األمن عوامل الجناح والظالل عند األحداث واألطفال ( : 2923الرواحً ، مازن بشٌر ) .54



 

 
 
 

 ، مطبعة كلٌة الشرطة ، بغداد . 57الداخلً ، العدد

 ، دار الشروق ، بٌروت .3اإلكلٌنٌكً  ، ترجمة محمود عطٌة ، طعلم النفس ( : 2925روتر، جولٌان ) .55

، ترجمة فٌوال البٌالنً ، مكتبة االنجلو جان بٌاجٌه وسٌكولوجٌة نمو األطفال ( : 2977روث.م.بٌرد ، ) .56

 المصرٌة ، القاهرة .

مطبوعات الجامعة المرشد النفسً التربوي ومسؤولٌاته  وواجباته  ، ( : 2997الزبون ، سلٌم عودة ) .57

 األردنٌة  عمان ، األردن .

الحرمان العاطفً وعالقته باضطراب الشخصٌة المضادة ( :  3112، هٌثم احمد علً )  الزبٌدي  .58

 ، بغداد ، العراق .34، دراسة مٌدانٌة ، مجلة كلٌة اآلداب ، العدد للمجتمع 

 37العدد ، مجلة التربٌة  اللعب عند األطفال أهمٌته التربوٌة والنفسٌة ( : 2997الزعبً ، احمد محمد ) .59

 ، فلسطٌن .

 ، عالم الكتب ، القاهرة3(، طعلم نفس النمو ) الطفولة والمراهقة ( :2977زهران ، حامد عبد السالم ) .61

 ، عالم الكتب ، القاهرة .االرشاد والتوجٌه ( : 2922، )  ------------ .61

 ، عالم الكتب . 3، ط التربوي اإلرشاد والتوجٌه ( : 2923،  ) ------------ .62

 ،عالم الكتب ، القاهرة .علم النفس االجتماعً ( : 2927،) -------------- .63

 ، عالم الكتب ، القاهرة .6، ط علم نفس النمو ( : 2991، ) ------------- .64

 ، جامعة الموصل، العراق .االختبارات والمقاٌٌس النفسٌة ( : 2922الزوبعً، عبد الجلٌل ) .65

، الدار العلمٌة للنشر مبادئ التوجٌه واإلرشاد  النفسً ( : 3112الزٌادي  احمد ومحمد الخطٌب هشام ) .66

 والتوزٌع ، عمان ، األردن .

 ، دار الكتب الجامعٌة ، مصر. ساٌكولوجٌة النمو والدافعٌة (  : 2979الزٌنً ، محمود محمد ) .67

 ، بحث منشور ، جنٌن ، فلسطٌن .األسرة والعنف لدى الشباب ( : 3117السعدي ، رحاب ) .68

، عمان ، 2، دار أسامة للنشر والتوزٌع ، طسٌكولوجٌة اللعب عند االطفال ( :  3117سالمة ، فضل )  .69

 األردن .

، اشراف عبد الرٌاضة مظاهرها السٌاسٌة واالجتماعٌة والتربوٌة ( : 2927سلسلة العلوم االجتماعٌة ) .71

 الوهاب أبو حدٌبة ، تعرٌب عبد الحمٌد سالمة ، الدار العربٌة للكتاب ، طرابلس .

الثقة بالنفس لدى المراهقٌن  وعالقتها بمعادلة الوالدٌن  هم كما ( : 2922السلطانً ، ناجح كرٌم ) .71



 

 
 

 ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،كلٌة التربٌة ، جامعة بغداد .ٌرونهم 

، برامج اإلرشاد النفسً وأثرها فً رعاٌة طلبة الجامعة ومؤسساتها  ( : 3111سلٌمان ، عبدهللا محمد) .72

 ( ، القاهرة .2مجلة دراسة نفسٌة ، المجلد العاشر ، العدد)

 ، دار الفكر ، عمان .مبادئ القٌاس والتقوٌم فً التربٌة ( : 2929سمارة ، عزٌز ) .73

، رسالة دور اللعب التربوي فً تنمٌة القٌم الجمالٌة برٌاض االطفال ( : 2992السٌد ، حسٌن محمد ) .74

 ماجستٌر غٌر منشورة ، كلٌة التربٌة ، جامعة المنصورة، مصر .

 ، دار المعارف ، القاهرة. أسس التروٌح والتربٌة والتروٌحٌة ( : 2929تهانً عبد السالم محمد )السٌد،  .75

 ، دار الفكر العربً، القاهرة.علم النفس اإلحصائً ( : 2972السٌد، فؤاد البهً ) .76

، دار القاهرة األطفال ذوي اإلعاقات العقلٌة اللعب وتنمٌة اللغة لدى ( :  3112شاش ، سهٌر محمد ) .77

 للكتاب ، القاهرة .

، حولٌة كلٌة التربٌة ، جامعة البحوث النفسٌة فً التفكٌر الخلفً ( : 2923الشٌخ ، سلٌمان الخضري )  .78

 قطر ، السنة األولى ، العدد األول .

اثر أسلوب التفرٌغ االنفعالً  فً تعدٌل السلوك  العدوانً  لدى طلبة ( : 2999صادق ، سالم نوري ) .79

، أطروحة دكتوراه ) غٌر منشورة ( ، كلٌة التربٌة ، الجامعة المستنصرٌة  المرحلة المتوسطة 

 ، العراق .

القلق المدرسً لدى طالبات السادس اثر برنامج التروٌح الفنً فً خفض  ( : 3113، ) ------------ .81

 ، كانون األول  ، بغداد . 57، مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة ، العدد العلمً اإلعدادي 

 ، مطبعة جامعة بغداد .الشخصٌة بٌن التنظٌر والقٌاس ( : 2922صالح ، قاسم حسٌن ) .81

 مطبعة جامعة بغداد .، علم نفس الشواذ ( : 3113، ) -------------- .82

 ، مطبعة العانً، بغداد .2، طالتمارٌن البدنٌة ( : 2972صالح، نوري احمد) .83

اثر التحلٌل التفاعلً فً خفض الحرمان العاطفً لدى طالبات ( : 3116الصالحً ، نهلة عبودي ) .84

 الجامعة المستنصرٌة.، أطروحة دكتوراه غٌر منشورة ،كلٌة التربٌة ،  المرحلة المتوسطة

، دار  علم النفس التكوٌنً )الطفولة والمراهقة(( : 2922صباح  ، حنا هرمز ، وإبراهٌم ٌوسف حنا ، ) .85

 الكتاب ، الموصل .

،  استراتٌجٌات االرشاد النفسً لتعدٌل السلوك االنسانً( : 2977صموئٌل ، أوزٌباو ، والش بروسً )  .87

 ، دار المطبوعات الجدٌدة ، مصر . 2ط



 

 
 

 ، عمان ، األردن . 2، دار المسٌرة للنشر ، ط علم نفس اللعب( :  3121صوالحة ، محمد أحمد ) .88

أثر أسلوب التدرٌب على المهارات االجتماعٌة فً خفض (  : 3112الطائً ، عبد الكرٌم محمود ) .89

، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، كلٌة التربٌة ،  المرحلة المتوسطةالتوتر االنفعالً لدى طالب 

 الجامعة المستنصرٌة .

اإلرشاد النفسً والتربوي  بٌن (  : 2927طاهر ، حسٌن محمد علً  والجردي ، محً الدٌن ٌوسف ) .91

 ، مكتبة التربٌة ، جامعة الكوٌت . األصالة والتجدٌد

 ، مكتبة دار الثقافة للنشر، عمان .مبادئ القٌاس والتقوٌم فً التربٌة( : 2999الطاهر، زكرٌا محمد ) .91

، دار الفكر للنشر والتوزٌع ، عمان ،   التربٌة فً رٌاض األطفال(  : 2991عارف عدنان مصلح ) .92

 األردن . 

 ، مركز اإلسكندرٌة للكتاب، القاهرة.اللعب بٌن النظرٌة والتطبٌق( : 3116عبد الباقً ، سلوى محمد ) .93

، دار 2، طسٌكولوجٌة اللعب والتروٌح عند الطفل العادي والمعوق( : 2924عبد الجبار، محمد ) .94

 العدوي للطباعة والنشر، عمان.

العاب األطفال الغنائٌة ، الحركٌة ، الثقافٌة ، اإلٌهامٌة ،  الشعبٌة ، ( : 3117عبد الحمٌد ، هبة محمد ) .95

 ، مكتبة المجتمع العربً للنشر والتوزٌع ، عمان ، األردن . التربوٌة التمثٌلٌة

 ، دار المعرفة الجامعٌة ، االسكندرٌة ، مصر . أسس علم النفس( : 2991عبد الخالق ، احمد محمود ) .96

( جمادي 267، مجلة الفٌصل ، العدد) ظاهرة العدوان عند األطفال( : 2991السالم ، فاروق السٌد ) عبد .97

 اآلخر ، السنة الثالثة عشر  ، كانون الثانً ، جدة ، المملكة العربٌة السعودٌة .

المعارف ، اإلسكندرٌة ، ، منشأة  البرامج الحركٌة والتدرٌبٌة للصغار( : 2996عبد الكرٌم ، عفاف )  .98

 مصر.

 ، دار صفاء ، عمان ، األردن . لعب األطفال من الخامات البٌئٌة( : 3116عبد المجٌد ، جمٌل طارق ، ) .99

 ، الدار العلمٌة ، عمان.  االرشاد التربوي مفهومه ، خصائصه ، ماهٌته( : 3114عبد المجٌد ، مروان ،) .111

،  سٌكولوجٌة الطفولة والحضانات ورٌاض األطفال( :  3113الهادي ، نبٌل ، الصاحب ، فاتن ) عبد  .111

 بٌت المقدس للنشر والتوزٌع ، عمان ، األردن . 

 ، دار وائل للنشر والتوزٌع ، عمان ، األردن.  سٌكولوجٌة اللعب وأثرها فً التعلم( : 3115) ---------  .112

 ، نابلس ، فلسطٌن . المنهاج التعلٌمً لروضة األطفال( : 2992عبد الهادي ، وسام ) .113

العالقة بٌن مفهوم الذات وبعض سمات الشخصٌة عند ( : 2995العتبً ، طالب ناصر حسٌن ) .114



 

 
 
 

 
 

منشورة ، كلٌة ، أطروحة دكتوراه غٌر  المراهقٌن المحرومٌن وغٌر المحرومٌن من اآلباء

 التربٌة ، جامعة بغداد .

، رسالة ماجستٌر غٌر  اثر الحرمان من الوالدٌن على شخصٌة الطفل(  : 2995العربً ،  بدرٌة محمد ) .115

 منشورة ، جامعة الجزائر .

، منشورات جامعة قار ٌونس  اإلدارة المدرسٌة : أصولها وتطبٌقاتها( : 2994العرفً ، عبد هللا بلقاسم ) .116

 بنغازي ، لٌبٌا .

اثر استخدام األلعاب التعلٌمٌة فً التحصٌل الفوري  والتحلٌل فً ( : 3116عفانة ، االنتصار ، ) .117

، رسالة ماجستٌر  الرٌاضٌات لدى طلبة الصفٌن الثانً والثالث  فً مدارس ضواحً القدس

 غٌر منشورة ، جامعة القدس ، فلسطٌن .

 ، الطبعة الخامسة ، مكتبة االنجلو المصرٌة ، القاهرة . الطب النفسً المعاصر( : 2925عكاشة ، احمد ) .118

والعلوم أساسٌات المبحث العلمً فً التربٌة (: 2993عودة، احمد سلٌمان وملكاوي، فتحً حسن ) .119

 ، جامعة الٌرموك، مكتبة الكتاب ، االردن.3، طاإلنسانٌة 

، الحلقة األولى  لمكافحة الجرٌمة ،  األسرة المتصدعة وصلتها بجنح األحداث( : 2927عوٌس ، سٌد ،) .111

 دار الكتب ، القاهرة .

 ، دار النهضة، بٌروت.القٌاس والتجرٌب فً علم النفس( : 2975عٌسوي، عبد الرحمن محمد) .111

، 37، مجلة التربٌة االعداد  ساٌكولوجٌة اللعب ودوره التربوي( : 2992العٌسوي ، عبد الفتاح محمد ) .112

253. 

 ، األردن.2، دار النشر والتوزٌع ، ط اللعب وتربٌة الطفل( : 3121الغرٌر ، أحمد ناٌل ، والنواٌسة ) .113

، ترجمة محمد نبٌل نوفل ، مفاهٌم البحث فً التربٌة وعلم النفس( : 2926دالٌن ، دٌوبولد، )فان  .114

 ، مكتبة االنجلو المصرٌة.4مراجعة سٌد احمد عثمان ، ط

 ، دار الفكر العربً ، مصر .2، ط القٌاس النفسً( : 2921صفوت ، فرج ) .115

، دار المسٌرة للنشر  تعلٌم األطفال فً الصفوف األولٌة( : 3116فرج ، عبد اللطٌف بن حسٌن )  .116

 والتوزٌع والطباعة ، عمان األردن .



 

 
 
 

 

 ، دار العلم ، الكوٌت . 2، ط دراسات فً ساٌكولوجٌة النمو( : 2977فروٌد ، سٌجموند ) .117
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اثر التعلٌم عن طرٌق اللعب  فً التحصٌل الدراسً  واالحتفاظ ( : 3117القدومً ، تغرٌد عبد الرحٌم ) .122

فً مدارس مدٌنة نابلس  فً مادة اللغة  االنكلٌزٌة  لدى طلبة الصف الرابع  األساسً  
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 ، دار الفكر العربً ، القاهرة . ساٌكولوجٌة الطفل للروضة( :  2992كالفً ، جمٌل ) .123
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 دار النهضة العربٌة ، القاهرة .

 ، دار الفكر ، عمان ، األردن . سٌكولوجٌة  اللعب( : 2991، عبد الكرٌم )اللبابٌدي ،عفا ف، والخالٌلة   .128

، الجهاز المركزي للكتب الجامعٌة   التربٌة( : 2925لطٌف ، كمال ناصر ، علً  ، برلنتة إبراهٌم ) .129

 والمدارس والوسائل التعلٌمٌة ، القاهرة .

سٌكولوجٌة اللعب فً مرحلة الطفولة المبكرة  مرحلة الحضانة  ( : 3115مردان ، نجم الدٌن علً ) .131

 ، مكتبة الفالح للنشر والتوزٌع ، الكوٌت . ورٌاض األطفال



 

 
 
 

 

 
 
 

 ، عالم الكتب ، القاهرة . التعلٌم فً الوطن العربً( : 2929مرسً ، محمد منٌر ) .131

اثر الٌتم على السلوك التكٌفً للطلبة فً المرحلة اإلعدادٌة ( : 2927المرٌدي ، عمر علً سلٌمان ) .132

 ، مجلة الدراسات العلوم التربوٌة ، المجلد الثالث عشر ، العدد السادس . بمحافظة عمان

 ، دار البشٌر للنشر ، عمان ، األردن. الجدٌد فً أسالٌب التدرٌس( : 2994مسلم ، إبراهٌم احمد ) .133

معاملة الوالدٌن وعالقتهما بتقدٌر الذات  لدى المراهقٌن من أبناء ( : 2991، ٌوسف احمد صالح )مصطفى  .134

 ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، كلٌة اآلداب ، جامعة بغداد . الشهداء وأقرانهما اآلخرٌن
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 أهمٌة البرنامج اإلرشادي فً إرشاد طلبة المدرسة الثانوٌة( : 2927المعروف ، صبحً عبد اللطٌف ) .136

 العراق ، 

 ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرٌة.  الصحة النفسٌة والعمل المدرسً( : 2925مكارٌوس ، صموئٌل )  .137

، دار المسٌرة  للنشر والتوزٌع  3، ط  مبادئ التوجٌه واإلرشاد النفسً( : 3117ملحم ،  سامً محمد ) .138

 والطباعة ، عمان ، األردن .

 أثر الحرمان من الوالدٌن فً تطور التعاطف عند الطفل السودانً( : 3111الملك ، حاجة حسن احمد ) .138

 أبن رشد . –، أطروحة دكتوراه ) غٌر منشورة ( ، جامعة بغداد ، كلٌة التربٌة 

 ، ترجمة هنري حكٌم ، المكتبة العربٌة ، القاهرة . سٌكولوجٌة اللعب( : 2927مٌلر ، سوزان ) .139
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، رسالة  الحرمان العاطفً وعالقته بالعدوان لدى المراهقٌن( : 2992النوري ، أمل مهدي صالح ) .141
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 جامعة دٌالى  
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 برنامج تدرٌبً 
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قامت الباحثة بأعداد برنامج تدريب رياضي مككف مف كحدات تدريبية رياضية تركيحية لغرض 

  -تطبيقو عمى عينة  بحثيا المكسـك :
 ( أثر اإلرشاد بالمعب في خفض الحرمان العاطفي لدى طالبات المرحمة الثانوية) 

فيكـ مف سمعة كلغرض الكقكؼ عمى مدل صبلحية البرنامج كمبلئمتو لمبحث ، كلما عيدناه 
عممية طيبة كمكانة كخبرة عالية في مجاؿ تخصصكـ ، يرجى تفضمكـ باالطبلع عمى البرنامج 
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