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    م٢٧/٣/٢٠٠٧  تاريخ القبول  م١٤/١٢/٢٠٠٦  ماالستالتاريخ   
  

يهدف هذا البحث إلى التحقق من مدى فاعلية برنامج إرشادي تربـوي نفـسي               :خصمل
 الـصف األول والثـاني      لتخفيف المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا       

الة الغوث الدوليـة    وك في مدارس ) الدراما-الفن( بإستخدام أساليب اللعب     والثالث االبتدائي 
تلميذ وعينة من اإلناث بلغـت      ) ١١٢١(وقد طبق هذا البحث على عينة من الذكور بلغت          

تلميذ وتلميذة تم اختيارهم من عـشرة مـدارس         ) ٢٢٨٣(تلميذة بمجموع قدره    ) ١١٦٢(
خمسة من الذكور وخمسة من اإلناث موزعين على الخمس مناطق رئيسة في قطاع غزة              

  :، وقد تم استخدام أداتين للبحث) جباليا–ةغز–المعسكرات الوسطى-سخانيون–رفح(هي 
 مـشكلة   ١٥مـشتملة علـى     ) صحيفة المالحظة (هي قائمة المشكالت السلوكية      : األولى

مظهر سـلوكي وبدرجـة     ) ٤٥(سلوكية لكل مشكلة سلوكية ثالثة مظاهر بمجموع قدره         
  .درجة) ١٣٥(صوى ق

ه حول إدخـال العنـصر      وي النفسي حيث ترتكز فكرت    البرنامج اإلرشادي الترب   : الثانية
   الترفيهي المنظم ضمن العملية التربوية ، وذلك من خالل تقديم المادة العلمية للصف              الفني

  األول والثاني والثالث االبتدائي باستخدام التقنيات اإلرشادية الفنية التربويـة والنفـسية            
 تنفيذ البرنامج اعتباراً من شهر يناير وحتى مايو         وقد بدأ ") الرسم" الفن   -التمثيل  (كالدراما  
   معامـل   - النـسب المئويـة      -: م ، وقد تم معالجة البحـث إحـصائياً كالتـالي            ١٩٩٤

 معامل  –)t-Test( االختبار التائي   – المتوسط الحسابي    - االنحراف المعياري  –  الشيوع  
  .االرتباط وتحليل التباين
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الميذ مج وقوة تأثيره في تخفيف المشكالت السلوكية لدى توقد أفادت النتائج بنجاعة البرنا
  . المرحلة االبتدائية الدنيا

  
ABSTRACT: Effectiveness of counseling program for reduction of 
behavioral problems for First, Second and Third Elementary grades 
by using playing (art-drama) in UNRWA schools in Gaza strip. 
Objective: To investigate the effect of using playing   (art-drama) on 
pubils of the target group.  
Method :Tool is  behavioral  Problems questionnaire used before and 
after counseling program, as a second tool the sample was (1121) 
male & (1162)female the program applied four months & the statistics 
was mean- t-Test-ANOVA –correlation coefficient. 
Conclusion: There was appositive effectiveness for counseling 
program by using playing Art & Drama 

  مدخل إلى البحث

  :مقدمة البحث: أوالً
عاش الطفل الفلسطيني في قطاع غزة خالل فترة االنتفاضة الفلسطينية التي اشتعلت            

م واستمرت على مدى سبع سنوات، حيث شكلت تلـك          ١٩٨٧في التاسع من ديسمبر عام      
ةً بغيره  االنتفاضة واقعاً مريراً للشعب الفلسطيني ومن ضمنهم الطفل الفلسطيني، هذا مقارن          

من أطفال العالم الذين كانوا ينعمون بحياٍة ملؤها السعادة والراحة النفـسية والتـي مـن                
المتوقع أن ال تشكل أي عائق لحياة هؤالء األطفال، في حين أدت االنتفاضة الفلـسطينية               
التي صنعها وعاشها الطفل الفلسطيني إلى حرمانـه مـن كثيـٍر مـن حقوقـه النفـسية                  

كاديمية التي كفلها له القانون الدولي، حيث كان للممارسـات التعـسفية            واالجتماعية واأل 
والقهرية التي مارستها قوات االحتالل اإلسرائيلية انعكاسات سلبية على واقعـه النفـسي             
واالجتماعي، فها هو الطفل الفلسطيني وقد حِرم متعة االستمتاع بأبسط حقوقه وهو حقـه              

 يمكن أن يمارسه في كافة المجاالت النفسية واالجتماعيـة          في اللعب والنشاط الخالَّق الذي    
الخ إال من اللعب بآالت الحرب التي تتناسب مع مستواه الجـسمي والعقلـي              ... والصحية

والنفسي، والتي تم التعارف عليها بين األطفال خالل فترة االنتفاضة والمتمثلـة باللعـب              
ارات المطاطية والتـي ُأجِبـر علـى      بقذف الحجارة على الجيش اإلسرائيلي وإشعال اإلط      

  .اللعب بها حتى يحاكي رفضه لالحتالل
إن هذا اللعب بهذه األدوات ليس للعب بحد ذاته من أجل تنشيطه العقلـي والنفـسي                
والجسمي واالنفعالي، وإنما لدرء الخطر الموجه نحوه والمتمثل برصاص جنود االحتالل،           
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 ومضاد له في االتجاه، إذ وصل الحال بالطفل         وذلك كرد فعل طبيعي مساوي له في القوة       
الفلسطيني إلى أن يتصدى لرصاص االحتالل بصدره متسلحاً بعقيدته وواقعـه المقهـور             
وبيده حجره الصغير ليقذفه على جنود االحتالل تلك هي لعبة الطفل المفضلة لعبة الموت              

  .حيث ارتقى كثير من األطفال بهذه اللعبة إلى عنان السماء
 كان لالنتفاضة الفلسطينية آثار سلبية تحمل أعباءها الطفل، وقـد تمثلـت تلـك               لقد

األعباء في حرمانه من الجلوس في مقاعد الدراسة، وذلـك بـسبب اإلغـالق المـستمر                
للمدارس والجامعات إضافةً إلى منع التجوال والحصار االقتصادي والسياسي، مما خلـق            

ي مما أضاف إلى سوء حالته النفسية واالجتماعيـة         واقعاً مريراً على ذات الطفل الفلسطين     
مآسي ومساوئ جمة تمثلت في تـردي جميـع مظـاهر حياتـه االجتماعيـة والنفـسية                 

  .الخ... واألكاديمية
أن نسبة الوقت الضائع والمهدور مرتفعة كمـا        )١٩٩٣دياب ، ( وقد أوضحت دراسة  

 واالكتفـاء  الدراسـية    مما ترتب على ذلك إهمال بعض المواد      ) ١(يوضحها الجدول رقم    
 بالتركيز على المهارات األساسية باللغة العربية والرياضيات إضافة إلى بعض المعـارف           

  .البسيطة في العلوم واالجتماعيات
يوضح نسبة الفاقد والمهدر في الوقت الدراسي في مدارس قطاع غـزة خـالل              ) ١(جدول رقم   

  ٩٣\٩٢ حتى ٨٨\٨٧سنوات االنتفاضة من عام 

مجموع األيام  دراسيةالسنة ال
  الفعلية

متوسط األيام 
  الضائعة

  نسبة الوقت الضائع

٢٩  ٦٩   ٢٣٠  ٨٨\٨٧%  
٤٩  ٩٥   ٢٠٢  ٨٩\٨٨%  
٤٠  ٨١   ٢٠١  ٩٠\٨٩%  
٦١  ١٠٤   ١٦٩  ٩١\٩٠%  
١٢  ٢٥   ٢٠٧  ٩٢\٩١%  
١٥  ٣٢   ٢١٦  ٩٣\٩٢%  

ف لذلك فإن جوهر هذه الدراسة يتمثل في تصميم برنامج إرشادي تربوي ونفسي والتعـر             
على مدى فاعليته في تخفيف تلك المشكالت السلوكية ومظاهرها الناشئة من سوء وحالـه              
االجتماعي والنفسي، إضافةً إلى ما سيعكس هذا البرنامج من نتائج إيجابية نحو االرتفـاع              
بمستوى تحصيله األكاديمي، وذلك من خالل توظيف عنصر اللعب ضمن توصيل المـادة             

بقالب إرشادي تربوي ونفسي محبب للطفـل مـن        " عليمية األساسية المقررات الت "التعليمية  
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خالل ما سوف يمارسه من ألعاب متمثلةً في ممارساته لفنون الرسم التـشكيلي والتمثيـل               
 موضـوع   وهذا ما يهدف إليه البرنامج    . لبعض المقررات التعليمية المتضمنة في المنهاج       

نهوض بمـستواه النفـسي واألكـاديمي        من تخفيف المشكالت السلوكية، ومن ثم ال       البحث
بأسلوب محبب للطفل ومتمثالً في سلوك اللعب الهادف باعتبار أن اللعب أسلوب تشخيص             
وعالج ناجع للطفل، وذلك تعويضاً للعبة الموت التي كان يلعبها بالحجارة مـع الجـيش               

  .اإلسرائيلي
 في تسهيل قيام عالقـة      وقد أفادت نتائج أبحاث سالفسون أن العالج الجماعي باللعب يفيد         

عالجية و يساعد على التنفيس االنفعالي وفي اكتساب القدرة على االستبـصار واختبـار              
  )٣٤:،ص١٩٨٠عبد الفتاح،(  الواقع والتسامي الشخصي واالجتماعي لدى األطفال

  :مشكلة البحث : ثانياًً 
فسي باستخدام  وباعتبار أن جوهر هذه الدراسة يكمن في تصميم برنامج ارشادي تربوي ن           

في تخفيف المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية        )الفن والتمثيل (أسلوب اللعب   
 ونظراً إلى أن هذه الدراسة فيهـا إضـافة          )الصف األول والثاني والثالث اإلبتدائي    ( الدنيا

جديدة للبحث العلمي والذي يندر التطرق إليه غي دراسات أخـرى وخاصـة المجتمـع               
  :طيني فإن مشكلة هذا البحث تتمثل في طرح التساؤل الرئيس التاليالفلس

ما مدى فاعلية برنامج إرشادي تربوي نفسي في تخفيف المشكالت الـسلوكية لـدى              
  ؟) الصف األول والثاني والثالث االبتدائي(تالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا 

  :ية من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالويتفرع
الصف األول  ( أكثر المشكالت السلوكية شيوعاً لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا           ما - ١

  ؟)والثاني والثالث االبتدائي
الـصف األول   (هل تختلف المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الـدنيا            - ٢

 ؟)ذكور وإناث(تبعاً لمتغير الجنس ) والثاني والثالث االبتدائي

الـصف األول   ( شكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا        هل تختلف الم   - ٣
 ؟)الصف(تبعاً لمتغير العمر ) والثاني والثالث االبتدائي

البرنامج اإلرشادي التربوي النفسي المقترح والمـستخدم فـي         ) أثر(ما مدى فعالية     - ٤
ة لدى تالميـذ    الدراسة باستخدام أساليب الفن والدراما في تخفيف المشكالت السلوكي        

 ؟)الصف األول والثاني والثالث االبتدائي(المرحلة االبتدائية الدنيا 

  :أهمية البحث: ثالثاً
  :على النحو التالي والعمليةتتمثل أهمية البحث في أهميته النظرية 
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  :األهمية النظرية : أ

طينيين تُعد هذه الدراسة األولى من نوعها والتي تُجرى بشكل منظم على األطفال الفلس             - ١
في مدارس الغوث الدولية بقطاع غزة للوقوف على تأثير االنتفاضة الفلـسطينية التـي              

م، والتي أظهرت وبـشكٍل     ١٩٩٤م وحتى عام    ١٩٨٧عاشها الشعب الفلسطيني منذ عام      
  .ب الفلسطيني وخصوصاً األطفال منهواضح اضطرابات سلوكية مختلفة لدى الشع

 ألنها تقدم نموذجاً جديداً مـن أسـاليب اإلرشـاد           تُعد هذه الدراسة من األهمية بمكان      - ٢
التربوي والنفسي والمتمثل في تقديم الخدمات اإلرشادية بشكل جمـاعي لـدى تالميـذ              
المرحلة االبتدائية الدنيا من خالل اللعب باستخدام أساليب الفن والدراما باعتبارها فرصاً            

عة والمرح، وذلك ضمن توظيـف      سانحة وأساليباً محببة لألطفال الذين يجدون فيها المت       
اللعب بالرسم واللعب بالتمثيل للمقررات التعليمية ضمن المنهاج المقـرر مـن خـالل              
سيناريوهات تتمشى مع طبيعة توظيف المادة التعليمية بقالب محبب لألطفـال، حيـث             
تؤدي إلى وظيفة إرشادية مزدوجة، حيث يؤدي اللعب إلى التفريغ االنفعالي ومـن ثـم               

ع بمستوى التحصيل الدراسي من خالل تهيئة الظروف المناسبة لتنميـة ميـول             االرتفا
  .هم ورغباتهم نحو التعليم والتعلماألطفال واتجاهاتهم واستعدادات

  :األهمية العملية : ب

تُقدم هذه الدراسة فرصةً مناسبة لمعلم المرحلة االبتدائيـة الـدنيا لزيـادة تواصـله                - ١
تقديمه ألنظمة البرنامج اإلرشـادي التربـوي لتنفيـذ    البينشخصي مع تالميذه من خالل      

المقررات التربوية ضمن المنهاج التربوي المقرر على الطفل بأسلوب محبـب وذلـك             
باعتبار المعلم في الفصل ميسراً للعملية التعليمية التعلمية مما يزيد من توفير الفـرص              

غوب فيه، ومن ثم االرتفاع     المناسبة لتعديل سلوكياتهم المضطربة وإكسابهم السلوك المر      
بمستواهم األكاديمي والنفسي واالجتماعي، خصوصاً في فترٍة عمرية أحوج مـا يكـون             
األطفال فيها إلى األجواء النفسية الهادئة لتحسين مستوى تعليمهم وتعلمهـم المتوقـع أن              

  .يحرزوه
بارها من  تُطبق هذه الدراسة على عينة من األطفال في مرحلة الطفولة المتوسطة باعت            - ٢

أكثر فئات الطفولة استجابةً للصدمات النفسية التي تنعكس سلباً على مستقبل حياتهم، في             
حين أن استجاباتهم وتفاعالتهم مع التقنيات اإلرشادية التربوية النفسية واألكاديمية مـن            
خالل اللعب المتمثل في فنون الرسم والتمثيل، حيث من المتوقع أن تكون لتلك التقنيـات      

 إيجابية على حياة الطفل، وبالتالي النهوض بمستوى تحصيله األكاديمي          راًرشادية آثا اإل
باعتبار أن اإلرشاد التربوي األكاديمي والنفسي يهدف في النهاية إلى االرتفاع بمستوى            
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 .التحصيل الدراسي واألكاديمي للتلميذ

وي النفسي واألكـاديمي    يمكن االستفادة من النتائج اإليجابية للبرنامج اإلرشادي الترب        - ٣
والتي من المتوقع أن تتوصل إليها هذه الدراسة وتعميمها على أكبر عـدد ممكـن مـن            

 .المدارس االبتدائية في قطاع غزة

  :أهداف البحث: رابعاً
  :يهدف هذا البحث إلى تحقيق النتاجات التالية

دائيـة الـدنيا    التعرف إلى أكثر المشكالت السلوكية شيوعاً لدى تالميذ المرحلة االبت          - ١
  ).الصف األول والثاني والثالث االبتدائي(

التعرف إلى المشكالت السلوكية التي يعاني منها تالميذ المرحلـة االبتدائيـة الـدنيا               - ٢
 ).الذكور واإلناث(تبعاً لمتغير الجنس ) الصف األول والثاني والثالث االبتدائي(

تالميذ المرحلة االبتدائية الـدنيا     التعرف إلى أهم المشكالت السلوكية التي يعاني منها          - ٣
 ).الصف(تبعاً لمتغير العمر ) الصف األول والثاني والثالث االبتدائي(

التعرف إلى مدى فعالية البرنامج اإلرشادي التربوي النفسي المقترح والمستخدم فـي             - ٤
 .البحث في تخفيف المشكالت السلوكية لدى أطفال المرحلة االبتدائية الدنيا

  :لحات البحثمصط: خامساً
 :المشكالت السلوكية - ١

النمط الثابـت   : لألطفال بأنها   ) أو اضطرابات السلوك  (تُعرف المشكالت السلوكية    
والذي تُنتهك فيـه  ) العدواني أو غير العدواني  (والمتكرر من السلوك المنحرف عن السواء       

 .رسة أو الـشارع حقوق اآلخرين وقيم المجتمع األساسية أو قوانينه سواء في البيت أو المد   
  . )٨:،ص١٩٩٣الشربيني،(

 بأنها تمثل أي سلوك متكـرر نـسبيا         ويعرف الباحث المشكالت السلوكية اجرائيا    
  .وينحرف عن السواء ويكون سببا في انتهاك حقوق وحرمات اآلخرين

 :الخبرة الصادمة - ٢

هي خبرة ناجمة عن صدمات نفسية مفاجئة وغير متوقعة وتحمل تهديداً للحياة مما             
تجاوز المقدرة على التكيف معها وتحدث في كل األوضاع والمواقف التي تعـود علـى               ي

الفرد بالخوف الشديد، والضيق، والتوتر، والقلق، والعجز، ويعتمد تأثيرها على عدد مـن             
شدة ومدة ومقدار التعرض للحدث الصادم، وإدراك وتقييم وتفسير الفـرد           : العوامل منها   

 النفسي والنضج والعمر الزمني بما فيه من خبرات، وكذلك على           له، كما تعتمد على البناء    
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 )(Mitchell &  Everly 1995  p:6.التدعيم االجتماعي

  :اإلرشاد النفسي - ٣

هو عملية مساعدة المسترشد ليساعد نفسه بنفسه، وذلك من خـالل فهمـه لنفـسه               
خير وجه بحيـث    وتنمية شخصيته ليحقق التوافق مع بيئته، ويستغل إمكاناته وقدراته على           

يصبح أكثر نضجاً وأكثر قدرة على التوافق النفسي في المستقبل، ويستخدم فيهـا طرقـاً               
ــا    ــاني منه ــي يع ــسلوكية الت ــطراباته ال ــالج اض ــشكالته وع ــل م ــسية لح                  .نف

  )٣٨٩،ص١٩٩٥زهران ،(

  :اإلرشاد باللعب-٤

فـي تعلـيم وتـشخيص      هو طريقة إرشادية تستخدم في مجال إرشاد األطفال ويفيد          
وعالج الطفل من اضطراباته السلوكية، ويقوم على أساس اإلفادة من نظريـات اللعـب،              
وعلى أساس أن اللعب هو مهنة الطفل، وأن اللعب حاجة نفسية اجتماعية يجب أن تُشبع،               
وبذلك يستخدم اللعب لضبط وتوجيه وتصحيح سلوك الطفل، ولدعم نموه وإشباع حاجاته،            

رصة له للتعبير والتنفيس االنفعالي، ولتحقيق أغراض وقائية، ومـن أسـاليب            وإتاحة الف 
اللعب الحر، واللعب المحدد والمـضبوط، واللعـب بطريقـة اإلرشـاد     : اإلرشاد باللعب  

  )٣٤٧: ، ص١٩٩٥زهران ، (.السلوكي، واللعب التربوي 

  :اإلرشاد التربوي-٥

 التربوية ككل في إطـار برنـامج        ويقصد به تقديم الخدمات اإلرشادية خالل العملية      
تربوي محدد، بحيث تتفق أهداف العملية اإلرشادية مع أهداف العملية التربوية على أساس             
أن التربية عملية حياة يتعلم فيها الفرد الحياة عن طريق ممارسـته لنـشاطاته المختلفـة                

ان الصالح المتوافق   وبتوجيٍه وإرشاد من المربي، كما أن التربية عملية توجه إلعداد اإلنس          
نفسياً للحياة، وهنا تتشابه العملية التربوية والعملية اإلرشادية هدفاً ووظيفةً وإسـتراتيجية            

  )٣٤٧:،ص١٩٩٥زهران ، (.ومنهج 
ومن األساليب اإلرشادية خالل المنهاج الجمع بين التربية واإلرشاد خالل المنهـاج             

دراسية التي ترتبط بمجـاالت اإلرشـاد       المحوري والوحدات الدراسية واستغالل المواد ال     
النفسي وكذلك توظيف المواد التعليمية في المنهاج بأسلوب اإلرشـاد النفـسي المحبـب              

  .للتالميذ 
ويعد اإلرشاد التربوي في حد ذاته فلسفة ووظيفة ودور ونشاط في البيئة التربويـة،              

 الحياتية، وهو وظيفة ألنه     فهو فلسفة ألنه يربط بين خبرات الطالب التربوية وبين خبراته         
يتضمن مجموعة من المسؤوليات الحقيقية والتشريعية اإلرشادية، وهو دور ألنـه يـزود             
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الطالب بالخدمات التربوية التي هم بحاجٍة ماسة لها، أما كونه نشاطاً فهو يتضمن القيـام               
 بمجموعة من الوظائف اإلرشادية للطالب بهدف إكسابهم المهـارات الخاصـة لتخفيـف            

  .معاناتهم النفسية في إطار شمولية اإلرشاد

  :فنون الطفل-٦

وهي عبارة عن وسائل التعبير اإلنساني التي يلجأ إليها الطفل للتعبير عن انفعاالتـه              
وعواطفه وخبراته الذاتية واستثماراته في الحياة في قالٍب تشكيلي تُحسب فيه العالقات من             

لتوافق، والتباين، واالتزان التي تعكـس صـلة        الخطوط، والمساحات، واأللوان، وأنواع ا    
الطفل بالعالم من حوله عبر األصوات، واأللفاظ، وتشكيالت الخطوط وغيرها من وسائل            

، ١٩٨٧البـسيوني ،    (.التعبير الشخصي للطفل وذلك في سبيل بلوغ إرادته وتحقيق ذاته           
  )١٧١: ص

  :الطفل) تمثيل(دراما  -٧

 األحداث أو الحركات التي تؤثر في شخصية الطفـل          األفعال أو : دراما الطفل تعني    
، ومن ثم يصل    )التمثيلي(ويتأثر بها الطفل ويتالزم معها ليشكل العقدة في الحدث الدرامي           

: ، والدراما قـسمان األول      )التفاعل مع الحدث تفاعالً كامالً    (إلى مرحلة الذروة ثم النهاية      
بكافة عناصـرها   ) التمثيل(تستخدم الدراما   ، و )هزلي(كوميديا  : ، واآلخر   )جاد(تراجيديا  

مثل الحدث، والطفل، والمعلم كوسيلة مبدعة وخالقة لتحقيق أغـراض تعليميـة ونفـسية              
اجتماعية، وهي تعتمد على حسب االستعداد الفطري لألطفال للعب الدراسي، ومـن ثـم              

عبـر  (راسـي   توظيفه من أجل التعلم ليتسنى للطفل التوحد والتفاعل من خالل النشاط الد           
مع دوٍر معين في موقف معين مستخدماً جميع أحاسيسه الفكريـة، والعاطفيـة،             ) الدراما

والجسدية، واللغوية بحيث يكتشف المعلومة التعليمية بذاتـه، أو بمـساعدة زمالئـه دون              
  )٥ ص١٩٩٦عويضة (.تعلمها بأسلوب تلقيني مباشر 

  :حدود البحث: سادساً

  :لتالية اشتملت الدراسة على الحدود ا
 حيث تم تصميم وتنفيذ البرنامج اإلرشادي في الفترة من أوائل شـهر             :الحد الزمني  -١

  .م ١٩٩٤م حتى نهاية شهر مايو ١٩٩٤يناير من العام 
 اشتمل الحد المكاني على الخمس مناطق األساسية في قطـاع غـزة             :الحد المكاني  -٢

لوسطى، ومنطقة خان يونس،    ، ومنطقة غزة، والمنطقة ا    )جباليا(المنطقة الشمالية   : وهي  
 .ومنطقة رفح 

الـصف  ( اشتمل الحد البشري على تالميذ المرحلة االبتدائية الـدنيا           :الحد البشري  -٣
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  ) .األول والثاني والثالث االبتدائي
  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  :اإلطار النظري: أوالً

ي مواجهة الممارسات   لعل تجربة الشعب الفلسطيني خالل أكثر من قرٍن من الزمان ف          
التعسفية والقهرية بشتى ألوانها وأشكالها من ِقبل سلطات االنتداب البريطاني ومـن بعـده            
االحتالل اإلسرائيلي والتي توالت كان لها الوقع المؤلم فـي البنـاء النفـسي للشخـصية                

تر الفلسطينية، والتي أدت في مجمل حاالتها إلى نشوء حالة من االضطراب السلوكي والتو            
والضيق واأللم النفسي والكدر المعيشي ألبناء الشعب الفلسطيني، حيث أدى ذلك من خالل             
التوارث النفسي عبر األجيال الفلسطينية جيالً بعد جيل ليكون ما يطلق عليه نقطة الفـزع               
األساسية في السيكولوجيا الفلسطينية والمتمثلة في الفزع الليلي ألبناء الشعب الفلـسطيني،            

هذا ما أشارت إليه بوناميكي في      (- تنتج عن صراعاتها الداخلية المتوارثة والمكبوتة        والتي
  .)٣٥:،ص١٩٨٩أبوهين ،  ()تحليل الشخصية الفلسطينية

 إلى أن جاءت الفرصة المناسبة لتفريغ تلك الشحنات االنفعالية المكبوتة في الـذات              -
  .م ١٩٨٧نية في ديسمبر عام الفلسطينية، حيث اندلعت فيها شرارة االنتفاضة الفلسطي

إن ظروف االنتفاضة الشعبية الفلسطينية كانت فرصة سانحة لتحرير تلك الصراعات           
الداخلية المكبوتة لمواجهة ما تعاني منه من قهٍر وظلم وتعسف بأعتى آالت الحرب والقهر              

  )٢٨٤:،ص١٩٨٩الخطيب ، ( .من ِقبل سلطات االحتالل اإلسرائيلية 

  :ينية رد فعل طبيعي للقهر اإلسرائيلياالنتفاضة الفلسط
ومن هنا كان نمط االنتفاضة الفلسطينية من قبيل رد الفعل المتـساوي فـي القـوة                
والمضاد في االتجاه مع المثير المؤلم الموجه لإلنسان الفلسطيني على هيئـة مواجهـات              

فولـة  عنيفة وصلت إلى حد التضحية بالذات في سبيل إثباتها وخصوصاً مـا أثبتتـه الط              
الفلسطينية بطريقٍة عفوية ال شعورية باعتبارها من أكثر فئات الشعب الفلـسطيني تـأثراً              
بظروف الحرمان النفسي والضيق واأللم الذي ينتاب الشخصية الفلسطينية بشتى أشـكالها            

  .وألوانها 
لهذا ولغيره من العديد من ظروف التعذيب المادي والنفسي الموجه ضـد الطفولـة              

  كان من الطبيعي أن ينعكس ذلك القهر على هيئة اضطرابات سلوكية مختلفـة             الفلسطينية
% ٣٣ ،٥حيث دلت نتائج الدراسة على وجود ما نـسبته        ) ٢٠٠١ثابت وآخرون   ( كدراسة

من األطفال ممن يعانون من آثار الصدمات النفسية التي تعرضوا لها خـالل االنتفاضـة               
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من األطفال يعانون من مـشكالت      % ٥٠ ما نسبته ) ١٩٩٢أبوهين،  (كذلك أفادت دراسة    
يعانون مـن الخـوف     % ٣٥سلوكية ونفسية متمثلة في اضطربات النوم والقلق وأن نسبة          

بكر وآخرون  (يعانون من خوف وقلق شديد كما أفادت دراسة         % ١٣والقلق البسيط ونسبة    
% ٢٥أعراض االكتئاب النفسي وأن أكثر مـن        تظهر لديهم   % ١١أن أكثر من       ) ١٩٩١

يعانون من التبول االارادي وبعـض الـسلوكيات        % ٤٥خشون الخروج من البيت وأن      ي
 المضطربة مثل قضم األظافر ومص األصابع والكوابيس الليلية وبعض اضطرابات األكل           
لدى األطفال الفلسطينيين كنتيجة طبيعية لما مورس عليهم من قهٍر وتعذيب إلـى تكـوين               

ات االنتفاضة، والتي ظهرت لـديهم علـى هيئـة          خبرات نفسية صادمة لديهم خالل سنو     
سلوكيات مضطربة ينتابها الخوف، والقلق، والحزن، واالنطواء، واالنسحاب، والغـضب،         
والرعب، واإلحساس بالعجز والهوان، مما أدى إلى تدهور واقـع البنـاء الـسيكولوجي              

ة التـدخل   واالجتماعي واألكاديمية في شخصية الطفل الفلسطيني وهذا ما يستدعي سـرع          
المباشر لمواجهة هذا التدهور في شخصية الطفل الفلسطيني وإنقاذها من هاوية الـضياع             

وكذلك الدراسات السابقة الموضـحة     ) ١٩٨٩أبوهين ،   ( كما أفادت بذلك دراسة      والذوبان
 مثل االرشـاد باللعـب       وذلك باستخدام أنسب األساليب اإلرشادية النفسية واألكاديمية       آنفاً  

 بالفن واالرشاد بالتمثيل واالرشاد باألقران إال أن ذلك لم يتوفر في دراسة علـى              واالرشاد
 وأحبها إلى نفس الطفل مما يكون لها من أثر إيجابي في إعادة توازنـه               البيئة الفلسطينية   

  حيث يهدف برنامج الدراسة الحـالي      .النفسي ومن ثم االرتفاع بمستوى تحصيله العلمي        
  )١٩٩١بكر،آخرون ،(

  :ر البرنامج اإلرشادي التربوي النفسي في عالج المشكالت السلوكية لألطفال دو
ولعل من أنسب وأيسر وأسرع وسائل وطرق التدخل لمواجهة تلـك االضـطرابات             
السلوكية الناشئة عن الخبرات النفسية لدى األطفال الفلسطينيين هو ما يكون محبباً ومقبوالً             

باعتبار أن اللعب وسيلة تشخيصية وعالجية للخبـرات        لديهم، والمتمثل في أساليب اللعب      
المؤلمة في النفس لدى األطفال الفلسطينيين، وهذا ما كان وراء جوهر هذا البحث المتمثل              
في إعداد وتصميم وتنفيذ برنامج إرشادي تربوي نفسي وأكاديمي مـن خـالل توظيـف               

ي تـدخل ضـمن المنهـاج       خالل المقررات الدراسية والت   ) الفن والتمثيل (أساليب اللعب   
الدراسي التربوي لألطفال بهدف إيجاد فرص مناسبة لتخفيف معاناتهم من االضـطرابات            
النفسية التي تراكمت لديهم خالل سنوات االنتفاضة على مدى سبع سنوات حيث تم تنظيم              
برنامج إرشادي تربوي ونفسي جماعي لتالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا من خالل توظيف            

الـصف  (واد التعليمية في مادتي اللغة العربية والرياضيات للمرحلة االبتدائيـة الـدنيا             الم
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من خالل استخدام أسلوبي الفن والـدراما فـي مواقـف           ) األول والثاني والثالث االبتدائي   
 حيث  .تعليمية مناسبة، ومن خالل األنشطة المنهجية الصفية والالصفية المرافقة للمنهاج           

ماعي باللعب إلى اقامة عالقات انسانية حميمـة ممـا يحقـق التنفـيس              يؤدي العالج الج  
االنفعالي واالستبصار العقلي واختبار الواقع والتسامي بحيث يؤدي في النهاية إلى خلـق             
توازن جديد للشخصية يتميز بالذات القوية ومن ثم ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي لدى             

  .)٨٥:،ص١٩٨٠عبد الفتاح، . (راسةاألطفال وذلك ما يهدف اليه برنامج الد

  :ماهية المشكالت السلوكية لألطفال
الـنمط الثابـت   : "لألطفال بأنها   ) أو اضطرابات السلوك  (تُعرف المشكالت السلوكية    

والذي تُنتهك فيه   ) العدواني أو غير العدواني   (والمتكرر من السلوك المنحرف عن السواء       
  ". أو قوانينه سواء في البيت أو المدرسة أو الشارعحقوق اآلخرين وقيم المجتمع األساسية

مادي ومعنوي، فالعدواني المادي يستخدم فيه العنف       : والسلوك العدواني هو نوعان     
الجسدي ضد األشياء واألشخاص، أما العدواني المعنوي فهو العدوان الذي تُـستخدم فيـه              

لـضرب، والركـل، والعـض،      األلفاظ ومن الممكن أن يكون العدوان المادي على هيئة ا         
والسرقة التي ال تتضمن مواجهة مع الضحية، والكذب، والهروب من المدرسة، والعبـث             

 ١٩٩١حمـودة ،    (.بمقتنياتها، والتخريب المتعمد ضـد مقتنيـات البيـت أو األشـخاص           
  .)٢٥:،ص

ومن المتوقع أن يصاحب اضطرابات السلوك هذه صعوبات في االنتباه، واالندفاعية،           
لحركة، وفضاضة في السلوك الطبيعي، وعدم تحمل اإلحباط، وسرعة االسـتثارة،           وفرط ا 

واالنفجارات المزاجية مع استفزازات طائشة، باإلضافة إلى أعراض أو مظـاهر القلـق             
 نخفـاض فـي مـستوى التحـصيل الدراسـي         والخوف واالكتئاب، ويـصاحب ذلـك ا      

  .)٢٠ص٢٠٠٤صبري(
 والتي تم استخالصـها مـن       ي منها األطفال  ومن أبرز المشكالت السلوكية التي يعان     

  :بعض المراجع العلمية مثل
 D.S.M. 4(١٩٩٣الدليل التشخيصي األمريكي الرابع لالضطرابات النفسية والعقلية

 ،)٢٠٠١عبدالمعطي(،)٢٠٠٠كازدين( ،   )١٩٩٣أبو ناهية   (،  )١٩٩٣الشربيني  (،  )1993
  :اليةالمشكالت السلوكية الت) ١٩٩١حمودة (، ) ٢٠٠٣شهاب (

  :مشكلة السلوك المضاد للمجتمع: أوالً

وهي مشكلة تتمثل في الطفل المنحرف اجتماعياً ذو السلوك التخريبي التدميري وهو            
السلوك المنحرف اجتماعياً والذي يسبب أذى للمجتمع، حيث يوجد في كل مراحل العمـر              
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   .ولكنه أكثر شيوعاً بين السابعة والحادية عشر وفي منتصف المراهقة

  :مشكلة نقص االنتباه مفرط الحركة: ثانياً

ويتميز هذا السلوك المضطرب بنقص مدى االنتباه واالندفاعية الزائدة وفرط الحركة،           
حيث يفشل الطفل في توجيه يقظته نحو مثيٍر معين لفترة مناسبة بدرجة تجعلـه موضـع                

فية من االنتبـاه    شكوى من اآلخرين خصوصاً في الموقع التعليمي الذي يستدعي درجة كا          
  .إلحداث التعلم المطلوب

  :مشكلة سلوك الخجل: ثالثاً

يعتبر سلوك الخجل المتمثل في اإلحجام عـن المـشاركة فـي المواقـف النفـسية                
واالجتماعية من أهم االضطرابات السلوكية في حياة األطفال، حيث يؤدي سلوك الخجـل             

خصي االجتماعي والحرمان من فرص     الشديد إلى العزلة المفرطة وإلى إعاقة التفاعل الش       
النمو والتعبير عن الذات رغم ارتفاع مستوى الذكاء لدى األطفال المصابين بالخجل، كما             
يؤدي الخجل إلى انسحاب الطفل في الفصل وبالتالي عدم قدرته على مواصلة تكيفه مـع               

لمهـارات  المواقف التعليمية التعلمية داخل الفصل، وقد يعود ذلك إلـى افتقـار الطفـل               
  .التواصل البينشخصي وكذا مهارات التفاعل الصفي

  :مشكلة االكتئاب: رابعاً

حالة من الحزن الشديد تنتاب الفرد نتيجة اإلحساس بالذنب والعجز          : "االكتئاب هو   
والدونية، واليأس الذي يجعل الفرد يرى الدنيا بمنظار أسود مما يثبطه ويعزله عن التفاعل              

التالي ينخفض مستوى االنتباه والتركيز لديه خصوصاً لدى األطفال،         في مواقف الحياة، وب   
  " .ويصاحب ذلك انسحاباً اجتماعياً من المواقف الحياتية والتقوقع حول الذات

  :مشكلة الخوف: خامساً

حالة من الذعر والتوتر الشديدين تنتاب الفرد نتيجة إحساسه بخطر قادم           : "الخوف هو   
  " .ومعروف وواضح ومحدد

والخوف من المشكالت الشائعة لدى األطفال، خصوصاً إذا كان الخوف خوفاً مرضياً            
  .، حيث يكون الطفل في هذه الحالة عاجزاً عن القيام بأي مهام أو أعمال تُناط به)خواف(

  :مشكلة التهتهة والتأتأة: سادساً

 بكثـرة   إعاقة في تدفق الكالم واسترسال الحديث مع اآلخرين، وتتميـز         : "التهتهة هي 
تكرارات أو استطاالت األصوات والمقاطع الصوتية، حيث تتبادل المقاطع الصوتية مـع            
لحظات من الصمت، ويشتد اضطراب التهتهة في مواقف التوتر والضغط النفسي الـذي             
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يتطلب تواصالً لفظياً، وقد تختص حاالت التهتهة الشديدة خالل القراءة الشفهية أو الكـالم              
صورة أشد من التهتهة، بحيث يصعب على الفرد        : " أن التأتأة تكون     ، في حين  "مع آخرين 

، أي أن   "بشكٍل قوي مواصلة حديثه أو إعادة تواصل المقاطع الصوتية مع بعضها البعض           
  )٥٧٦:،ص٢٠٠٤الخطيب، (.التأتأة حالة مرضية متقدمة للتهتهة

  :مشكلة البكم االختياري: سابعاً

لمتعمد عن التحدث أو الكالم في واحد أو أكثر مـن           االمتناع ا : "البكم االختياري هو    
  " .المواقف االجتماعية أو التعليمية رغم قدرة الطفل على فهم اللغة والكالم

  :مشكلة العناد والشرود الذهني وسهولة االستثارة: ثامناً

وتعتبر هذه المشكلة نمط من السلوكيات السلبية والعدوانية، والسلوك الشارد والموجه           
غالب ضد الوالدين، والمدرسين، واألصدقاء دون انتهاكات خطيرة لحقوق اآلخـرين           في ال 

  .األساسية خصوصاً في الحاالت التي تتطلب من الطفل التبعية واالعتمادية على اآلخرين 

  :مشكلة السلوك العدواني: تاسعاً

 أي سلوك تخريبي أو تدميري يقوم به الطفل بهـدف إيقـاع األذى أو             : "العدوان هو   
  " .الضرر النفسي أو المادي أو المعنوي للهدف موضوع اإليذاء

ويأخذ العدوان عند ممارسته مظهرين مختلفين أحدهما مادي واآلخر لفظي معنـوي،            
والعدوان في حد ذاته استجابة لمثيٍر ما يمكن أن يلِحق الضرر بالمعتدى عليه، ويتوقـف               

الطفل على عديٍد من العوامل منهـا الحكـم         نوع االستجابة العدوانية للمثير العدواني لدى       
االجتماعي، والثقافي، والبيئي، واالقتصادي، والصحي، الجسمي والنفسي، وهي عوامـل          
تختص بالسلوك العدواني الممارس نفسه، أو بالخصائص الفردية للشخص العـدواني، أو            

مة فـي   بالخصائص الشخصية للشخص المعتدى عليه، أو باألدوات والوسـائل المـستخد          
  .)(Walkar&Robrets1993 p . 457.العدوان

  :مشكلة القلق: عاشراً

حالة من الضيق والتوتر تنتاب اإلنسان نتيجةً إلحساسه بخطر قادم وغير           : "القلق هو 
زيادة : معروف وغير محدد المنشأ، ويصاحب هذه الحالة بعض األعراض الجسمية مثل            

 ١٩٨٤عبـد الخـالق ،      . (الخ... التبولسرعة ضربات القلب، والعرق الشديد، وسرعة       
  .)٤:،ص

والقلق عند األطفال يتمثل في شعور الطفل بالفزع والضيق من تجاربه األولى فـي              
الحياة، حيث يجد نفسه في مواقف لم يفهم لها تفسيراً، ولم يستطع التحكم فيها، ألنه يكون                
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حصر لها في حياة الطفل     آن ذاك صغيراً ومعتمداً على غيره، ومثل هذه المواقف التي ال            
تجعله يخشى بعدها مواجهة أي مناسبة تبدو أصعب من أن يجد لها حالً، وبهذا يكون أمنه                
وسالمته مهددان مما ينجم عنه آثاراً غير محمودة العواقب والنتائج، وقـد تـستمر لمـدة                

  .قد يصبح القلق فيها قلقاً مرضياًأطول بعد انتهاء تلك المناسبات غير السارة، بل 

  :مشكلة الغش: حادي عشر

طفل (سلوك شائع عند األطفال خصوصاً في مرحلة الطفولة المتوسطة          : "الغش هو   
، ويتمثل الغش في سلوك الكذب أو السرقة، والغش في حد ذاته تحايل             )المدرسة االبتدائية 

على واقع الحال بحيث يؤدي إلى إظهار حقائق األمور بـشكل غيـر حقيقـي، وتغطيـة            
  )٢١:،ص١٩٩٣أبوناهية(" . أو اإلهمال، أو البعد عن المحاسبة، أو العقابالتقصير،

من التالميذ يمارسون الغش أثناء الدراسـة، والـذكور يميلـون           % ٥٠إن أكثر من    
بدرجة أعلى للغش من اإلناث، والتالميذ األكثر دافعية لإلنجاز أقل إقباالً على الغش مـن               

أبـو  (حيث أفادت نتائج دراسـة      .فعية اإلنجاز   التالميذ أصحاب المستوى المنخفض في دا     
حول بناء قائمة المشكالت السلوكية ألطفال المرحلة االبتدائية وكما أفـادت           ) ١٩٩٣ناهية

واألطفال في المدرسة االبتدائية عموماً ال يـستمرون        )٢٠٠٠شحادة،  (بذلك أيضاً دراسة    
 يفقـدوا أعـصابهم، وتبـدو       باللعب مع طفٍل ال يستطيع بالقوانين الخاصة باللعب دون أن         

الحاجة لدى الطفل الغشاش إلى تقبل الكبار، ويدركها عموماً التالميذ الغشاشون، وأحيانـاً             
  .ون الكبار أو توقعاتهم أو آمالهميمارس األطفال الغش لتحقيق ظن

  :التوتر النفسي وانعكاساته على شخصية الطفل

أعمق من تأثر غيره نظراً لخبراتـه       عادةً ما يكون تأثر الطفل بالمثير المتكرر أشد و        
  .القليلة التي تساهم في تكيفه مع المواقف المؤلمة والتي تتناسب مع قدراته المحدودة 

ومن المالحظ أن مقدار ودرجة التوتر النفسي لدى الطفل في الظـروف والمواقـف              
حظته علـى   غير العادية يعتمد على الكيفية التي يدرك بها الحدث المؤلم، والذي يمكن مال            

  -:الطفل على هيئة الصور التالية 
 ويتضح هذا التوتر في حالة اإلنذار المتكرر الذي يظهر علـى هيئـة              :توتر جسدي    - ١

توتر فسيولوجي يشمل الزيادة في سرعة ضربات القلب، واالرتفاع الشديد في ضـغط             
فـراز  الدم، وسرعة التنفس، والتوتر في حركة انقباض وانبساط العضالت، وزيادة في إ           

  .البول والعرق 
ضـعف فـي    :  ويظهر على هيئة مشكالت ذهنية عقلية مختلفة منهـا           :توتر ذهني    - ٢

 .التركيز، وتمحور في التفكير، واضطراب في الذاكرة، وسهولة في التشتت الذهني 
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 ويتضح هذا التوتر من خالل المظاهر السلوكية العنيفة وغير          :توتر سلوكي انفعالي     - ٣
على هيئة توتر انفعالي في كل سلوكيات الطفل، ومن المالحـظ أن         المنتظمة التي تظهر    

عدم تحقيق الطفل نجاحاً في سلوكه المضطرب غالباً ما يؤدي إلى انسحابه من المواقف              
 .المثيرة 

 ويظهر هذا التوتر من خالل المخاوف المرضية، والقلـق،          :توتر اجتماعي انفعالي     - ٤
ضب الشديدة، وسهولة االسـتثارة االنفعاليـة،       والتوتر النفسي، واالنزعاج، ونوبات الغ    

والرفض للمعايير االجتماعية السائدة، ومقاطعة النـاس، وارتفـاع درجـة الحـساسية             
  .)١٥٤:،ص١٩٩٩يعقوب،(.العاطفية للطفل 

  :الخبرات النفسية الصادمة لألطفال

عادةً ما تصاحب الصدمات النفسية خبرات صادمة من المتوقع أن يكون لهـا الوقـع               
  : لسيئ على البناء النفسي للفرد، ويتوقف تأثير الصدمات النفسية على عوامل منهاا

  .استرجاع الخبرة المسببة للتوتر وما يصاحبها من أعراض مرضية - ١
 .قلة االهتمام باألنشطة الممتعة، أو االنفصال عن الذات، وقلة التركيز واالنتباه  - ٢

ة واضـطراب التفكيـر     عدم االستقرار االنفعالي وظهور المخـاوف المرضـي        - ٣
   Michel &Everly ,1995.p.24.والذاكرة

  :طفال باستخدام اللعباإلرشاد النفسي التربوي لأل

يعتبر البرنامج اإلرشادي التربوي النفسي المستخدم في هذا البحث هو نموذج للعالج            
 هذا البرنـامج اإلرشـادي       الباحث النفسي السلوكي لألطفال باستخدام اللعب، حيث انتهج      

التربوي النفسي نموذجاً إرشادياً عالجياً سلوكياً باستخدام اللعب المتمثل في اللعب الفنـي             
  :واللعب التمثيلي الدرامي، ويمكن توضيح ذلك كما يلي

  :اإلرشاد النفسي التربوي األكاديمي باستخدام فنون الرسم: أوالً

 جوهرهـا   إن رغبة الطفل في ممارسة فنونه المختلفة ليست سطحية بحيـث يكـون            
التقريب والمحاكاة، بل هي رغبة نابعة من إصراره على تأكيد ذاته على هيئة إسـقاطات               

، )األساليب الفنية بالرسـم التـشكيلي     (مختلفة عبر وسائط التنفيس االنفعالي التي يمارسها        
  .مخاوفه وانفعاالته المكبوتة) إبعاد(بهدف فض 

ل الفنان الحاذق حينما يحياها ذاتياً بما       فالطفل حين يمارس فنونه وألعابه إنما يعمل عم       
تحمله من رموز وتحريفات خاصة إلى عالٍم خاص يعيد فيه ترتيب األشـياء واألوضـاع               
عن طريق الحث أو اإلضافة بهدف تأكيد ذاته كلما لزم األمر بـصورة تعكـس حياتـه                 

  .وعالمه الخاص حيث يقلل الطفل من تحكم الشعور ويزيد من سيطرة الالشعور 
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ن من األهمية بمكان مناقشة اللوحات الفنية التي ينتجها الطفل لمساعدته في الكـشف              إ
عن المعاني الرمزية فيها لإلفادة منها في عمليتي التشخيص والعالج بصورة تعكس الجمع             
بين الشعور والالشعور، وبين الفكر واإلحساس، حيث يفيد ذلك في تنمية وتطور شخصية             

  .)١٦٨:،ص١٩٨٧البسيوني، (.ى النمو اإلدراكي الحسي لديهالطفل من خالل رفع مستو
وهذا ما انتهجه البرنامج المستخدم في البحث لتخفيـف المـشكالت الـسلوكية لـدى               
األطفال من خالل تفريغ انفعاالتهم فيما يقومون به من فنون الرسم والتشكيل الذي يبـسط               

الثالث االبتدائي في مـادتي اللغـة       المقررات التعليمية الدراسية لصفوف األول والثاني و      
  .العربية والرياضيات، ومن ثم االرتفاع بمستوى تحصيلهم الدراسي

  :اإلرشاد التربوي النفسي باستخدام التمثيل أو الدراما: ثانياً

الدراما شكٌل من أشكال األدب، وهي كلمة مشتقة من اللغة اليونانية ومعناها الحرفي             
، غير أن معناها االصطالحي قد جعلها فـي كثيـٍر مـن             )ةالعمل أو الحرك  : (االشتقاقي

  .)١٧:،ص١٩٩٥أبوغزالة ،  ()مسرحية: (األحيان مرادفة لكلمة 
والدراما التعليمية أسلوب يستخدم فيه سلسلة من النشاطات التي يقوم بهـا التالميـذ              

ثيلي ليتوحد  بتوجيه من المعلم لتحقيق نتاجات تعليمية تعلمية محددة، ومحورها النشاط التم          
المتعلم من خالله مع دوٍر معين في موقف معـين، وباالعتمـاد علـى تجربـة المـتعلم                  

  .الشخصية، وقدرته من أجل تحقيق هدف تعليمي محدد
وبهذا المعنى ينتهج البرنامج اإلرشادي التربوي النفسي نشاطاته من خالل توظيـف            

ميذ، بحيث يتم تعلمها سواء في مادة       المادة التعليمية المقررة ضمن المنهاج وتبسيطها للتال      
  .اللغة العربية أو الرياضيات لتالميذ الصف األول والثاني والثالث االبتدائي

ولما كانت الدراما كنشاط حركي يقوم به األطفال للعب، فقد ُأمِكن توظيفها بأسـلوب              
ـ   (عالجي سلوكي لألطفال، حيث يكمن جوهر العالج السلوكي          ) سياإلرشاد التربوي النف

في سحب الطاقة النفسية المكبوتة لدى األطفال من خالل النشاط الحركي الذي يمارسـونه              
بشكٍل منظم، وطبقاً لما يحبونه ويرغبون في ممارسته من حركاٍت وأفعال على هيئة دراما       
تقوم على عنصر التمثيل الذي يستخدمه األطفال فكراً وإحساساً، ويتناسـب مـع طبيعـة               

بذا يخرج األطفال الذين يعانون من خبراٍت صادمة، أو أحداٍث مؤلمة،           الحدث الدرامي، و  
أو مشكالت سلوكية نفسية من دائرة المبهم إلى دائرة المعلوم من حولهم، مما يهيئ لهـم                

  .)٦:،ص١٩٩٦ عويضة، (فرصة التنفيس االنفعالي، وبالتالي إعادة توازنهم االنفعالي

  :تربوية النفسيةدور الدراما في العملية اإلرشادية ال

يمكن توظيف الدراما في العملية اإلرشادية باعتبارها أسلوباً مـن أسـاليب اإلرشـاد              

http://dr-banderalotaibi.com



  نامج إرشادي نفسي تربوي لتخفيف المشكالت السلوآية لدى تالميذمدى فاعلية بر ____________________

 ٢٢٩ _________________١، العدد ٩، المجلد ٢٠٠٧غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية   -مجلة جامعة األزهر 

النفسي المستخدم في عالج االضطرابات النفسية المكبوتة، كما يمكن توظيف الدراما فـي             
يـة  العملية التربوية باعتبارها أسلوباً من أساليب التعليم والتعلم، وهكذا تكون الدراما عمل           

  .إرشادية نفسية تربوية
فمن ناحية تُعد الدراما من أفضل وأوضح وسائل التعبير الذاتي التي تعتمد في مجملها              
على األصوات، واأللفاظ، والحركات، واإليماءات، والخطوط، واأللوان والتي يلجأ إليهـا           

أخـرى فهـي    التلميذ لتحقيق التواصل بالعالم المحيط به وبالتالي تحقيق ذاته، ومن ناحية            
أيضاً الوسيلة أو األداة التي يحقق فيها المعلم تواصله مع تالميذه، ومن هذا المنطلق يأتي               
دور المعلم كمربي داخل مؤسسة نظامية تربوية، باعتباره أكثر تقدماً وفهماً لألصول الفنية            

ـ              .دراميالنفسية للتعامل مع الحدث الدرامي، ولمشاركة التلميذ انفعاالته أثناء النـشاط ال
  .)٢:،ص١٩٩٣التل،(

إن ما يمكن فهمه من طبيعة فن الدراما لـدى األطفـال أن مـا ينتجونـه بـسليقتهم                   
إنما يمكن تفسيره في ضوء فهم معنى االبتكار أو اإلبـداع باعتبـاره نـشاطاً               ) بفطرتهم(

تها إنسانياً فطرياً وطبيعياً، وأن ما ينطوي في ثناياه من مشاعر وانفعاالت إنما تكتسب قيم             
الفعلية من طبيعة األطفال وحاجاتهم لتعطي لإلنتاج الفني الدرامي قيماً جمالية لها أصولها             

  . تعبيرات درامية يمارسها األطفالالعلمية المنطقية، والتي تنعكس على هيئة
  :وتتشكل الدراما التربوية من ثالثة عناصر أساسية يمكن توضيحها على النحو التالي

  :ث الدراميالحد: العنصر األول

  -:من الفعاليات التالية ) أو النشاط الحركي لألطفال(ويتكون الحدث الدرامي 
اللعب ( تمثيل الفكرة    - عقدة الموضوع أو فكرته المركزية     - اإليقاع -الحركة اإلبداعية 

 االرتجـال والتعليـق     - األصوات واإللقاء  - اإلعادات - لعب األدوار والتمثيل   -)الدرامي
  .)١٨:،ص١٩٩٥أبوغزالة،(  واأللعاب اإلبداعية التمارين-الهادف

ومن المالحظ أن الحدث الدرامي ال يكتمل إال إذا ما تظافرت جهود العناصر الدرامية              
  .األخرى ليعطي أداء درامياً يتمشى وطبيعة الهدف التربوي الذي وِضع من أجله

  :الطفل: العنصر الثاني

لسيكولوجي واالجتماعي، والـذي يـشكل      وذلك الكائن اإلنساني الحي الفسيولوجي وا     
العنصر األساسي في توظيف الدراما في العملية اإلرشادية والتربوية، وذلك مـن خـالل              
مرور الطفل بثالث مراحل غائية معرفية أوالها اكتـساب الخبـرات اللفظيـة اللغويـة،               

ـ            ة الثانيـة   والمهارات الحسية والحركية عن طريق التفكير والمحاكاة، ثم يلي ذلك المرحل
التي ينمو فيها لدى الطفل القدرة على التفاعل االجتماعي، وإقامة الحـوار مـع الكبـار،                
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وأخيراً تأتي مرحلة العمليات المادية وفيها يبدأ الطفل باستيعاب مفاهيم الزمان والمكـان،             
وتطور لديه عملية المحاكاة والتفاعل االجتماعي، وتنمو لديه أيضاً القـدرة علـى تقـديم               

  .لبراهين إلثبات وجهة نظره وتأكيد ذاته ا

  ):المرِشد(المعلم : العنصر الثالث

التعليميـة  (وهو المسئول األول واألخير عن إدارة وتوجيه العملية اإلرشادية التربوية           
، خصوصاً عند استخدام الدراما كأحد أساليب العملية التربوية، إذ البـد مـن أن               )التعلمية

المادة التعليمية للحـدث الـدرامي مـن        (ارسة األحداث الدراسية    تتوافر لديه مقومات مم   
بحيث تُتاح الفرصة للتلميذ لتأكيد ذاتـه، ومـن   ) المقررات التعليمية ضمن المنهاج المقرر   

الخيال الواسع، والتفكير المنظم، وفهم سيكولوجية الطفل، والقدرة علـى          : تلك المقومات   
، وعقٍل متفتح يكسب فيه ود األطفال واحترامهم لـه،          إدارة الحوار والمناقشة بأسلوٍب ذكي    

التواصل البينشخصي، وترك الفرصة    ) مهارات(باإلضافة إلى القدرة على توظيف تقنيات       
 .لألطفال للعب األدوار مع ضرورة التدخل مع الحـدث الـدرامي مـا أمكـن التـدخل                

  .)٨:،ص١٩٩٦عويضة،(

  :الفنون في حياة الطفل

ية والجمالية في مجملها تهدف إلـى تكـوين شخـصية الطفـل       لما كانت التربية الفن   
 حيث يتجه العالج بالفن إلى تأكيـد        المتكامل والمتحرر من طاقاته االنفعالية التي قد تُكبت       

البـسيوني  . (الذات وتقبلها واكسابها القدرة على االتصال باآلخرين بنوع مـن الثبـات             
ته عبر قيامه بمختلـف األنـشطة       بسبب نزوع الطفل إلى تحقيق ذا       )٩٣: ، ص  ١٩٨٤،

الفنية والتي تكون على شكل تآزر حسي حركي يترجم على شكل صـور فنيـة مختلفـة                 
ومتنوعة كالموسيقى، والغناء، والرقص، واإليقاع الحركي، والرسـم بمختلـف أشـكاله،            

ه فحينما يمارس الطفل فنون   . الخ  ... واألدب بأشكاله المختلفة كالشعر، والقصة، واألناشيد     
وألعابه إنما يقوم باستخدام وتوظيف معارفه ومدركاته وخبراته السابقة المنقوشـة ضـمن             
خريطته المفاهيمية وذلك كمتطلبات تعليمية سابقة تمهد بدورها الطريق إلى التواصل مـع             
خبراته الفنية الجمالية الجديدة كمتطلب الحق، وهكذا إلى أن يصبح الطفل بـدوره فنانـاً               

لتفاعل خبراته الجمالية مع مدركاته العملية من خالل تعامله المباشـر مـع             مبدعاً نتيجةً   
خامات وأدوات الفن التي تتوافر لديه، وبذا تزداد حصيلته الفنية مـن الخبـرات الـسارة                
تمهيداً إلى التوصل إلى مزيد من الفهم والنمو الفني الجمالي المتكامل وهو ما تم انتهاجـه                

  .لتربوي النفسي المستخدم في البحثامج اإلرشادي اواالعتماد عليه ضمن البرن
لهذا فإن فرص الطفل المتكررة لممارسة نشاطاته الفنية والمتنوعة يساعد على زيادة            
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خبراته ومعرفة الكثير عن الحياة من حوله، وكـذا إدراك الطبيعـة بجمالهـا الحقيقـي                
ــة واأل    ــة االنفعالي ــات االجتماعي ــى المكون ــافة إل ــي، باإلض ــةالطبيع  .كاديمي

  .)٣٩:،ص١٩٨٧البسيوني،(
وهكذا يتعلم الطفل من خالل األساليب الفنية المناسبة التـي يتلقاهـا وتقـوم علـى                
المشاركة والتفاعل الوظيفي بحيث يكون ذلك نابع من ذات الطفل دون ضـغط أو إكـراه                

كـس  حتى يشعر الطفل بلذة صادقة أثناء ممارسة أنشطته الفنية المحببة إليه وهو مـا انع              
رشادي التربوي النفسي ضمن    على ممارسته ألنشطته المختلفة ضمن نشاطات البرنامج اإل       

  .البحث
مـن المتوقـع أن تعكـس       أن     )١١٠_٨٩:، ص ص    ١٩٨٥البسيوني ،   (وقد أشار   

الفنون دورها على حياة وتكوين شخصية الطفل على هيئة مظاهر نمائية مختلفـة يمكـن               
  :توضيحها على النحو التالي

  :تنمية القدرات العقلية: أوالً

إن ممارسة الطفل ألشكال الفنون المتنوعة تساعد في االرتفاع بمستوى قدراته العقلية            
كالتخيل، والتذكر، والفهم، واالستيعاب، والمالحظـة، واإلدراك، والتـصور نظـراً ألن            

مـا يمـارس    اإلنتاج الفني ال يكتمل بدونها، بل يساهم كثيراً في تنميتها كماً وكيفـاً، وحين             
الطفل أعماله الفنية فإنه يستدعي كثيراً من خبراته السابقة المنتمية للموضوع الفني عـن              
طريق التذكر والتصور القائم على اإلدراك الحسي والفهم الهادف، وبذلك تساهم الفنـون             
مع باقي مجاالت التربية في خلق شخصية الطفل المتكاملة ذات البناء المتكامـل عقليـاً،               

اعياً، وانفعالياً، حيث يؤول ذلك تلقائياً إلى التمكن من المهارات األكاديميـة التـي              واجتم
تسعى إليها األهداف التربوية وهو ما تهدف العملية اإلرشـادية التربويـة النفـسية فـي                

  .البرنامج اإلرشادي التربوي

  :تنمية السلوك االبتكاري: ثانياً

 بالجديد وغير المألوف، فإن ممارسـة       حيث أن االبتكار في أبسط صوره هو اإلتيان       
الطفل لفنونه المختلفة بمساعدة خبراته السابقة مضافاً إليها إدراك الطفل لوقائع المـشكلة             
التي يعيشها باعتبارها مصدراً الستثارة قدراته العقلية المختلفة سيؤول في النهايـة إلـى              

استخراجه وهو في حد ذاته     استخراج منبع معرفي فني جديد قد ال يستطيع الطفل العادي           
إبداعاً في إطار التربية الخالقة وهو ما تم اإلفادة منه في العمليـة اإلرشـادية التربويـة                 

  )٩٥:،ص١٩٨٧البسيوني، (.النفسية في البرنامج اإلرشادي التربوي 
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  :تنمية االتجاه النقدي الثقافي: ثالثاً

نشطة الفنية المتنوعة عندما يبـدأ      يتولد االتجاه النقدي الثقافي لدى الطفل الممارس لأل       
بمقارنة إنتاجه مع غيره من األطفال مما يستدعي تطوير إنتاجه الفني من خالل عمليـات               
التقويم الذاتية المناسبة بهدف إشباع رغبته الذاتية لتحسين إنتاجه الفني بمشاركة القـائمين             

لصورة الذاتية الحقيقية مـن     على رعايته، وكذا بمشاركة زمالئه الذين يمثلون بالنسبة له ا         
خالل الحوار والمناقشة الهادفة والقائمة على إدراك األبعاد الحقيقية لإلنتاج الفنـي علـى              
المستوى الفني واالجتماعي واألكاديمي مما يساهم في زيادة مساحة الطفل الثقافية بما فيما             

مما يستدعي ضـرورة    من عمٍق وشمول مما ينعكس إيجابياً على تنمية عاداته السلوكية، و          
التدخل المباشر لتوفير كافة الظروف واإلمكانات التي تساهم في تطوير األنـشطة الفنيـة              
التربوية، وبالتالي تنمية االتجاه النقدي والثقافي لديه، وهو ما انعكس بالفعل علـى نجـاح               

افي لـدى   البرنامج اإلرشادي التربوي النفسي الذي أدى إلى تكوين هذا االتجاه النقدي الثق           
  .األطفال، وبالتالي التخفف من المشكالت السلوكية لديهم

   :تنمية مهارات االتصال والتواصل البينشخصي: رابعاً

لكي يتصل الطفل بمفاهيمه ومدركاته الخاصة بالعالم الخارجي المحيط به فإن الفـن             
ن خاللها مـع    بكافة أشكاله وأنواعه يمثل بالنسبة للطفل اللغة الخاصة به والتي يتواصل م           

نفسه أوالً ثم ينتقل بعدها للتواصل مع العالم من حوله، فرغم أن الفن قد يختلف في أشكاله                 
وألوانه ومفرداته إال أن هناك قاسماً مشتركاً يوحد تلك األشـكال واأللـوان، فالحركـة،               
والنغمة، واللون، والملمس، والخط وغيرها من األشكال واأللوان تكون في أصلها غيـر             

  .دودة الزمان والمكان ألنها لغةً مشتركة بين جميع أفراد العالممح
وحين تتوفر مثل تلك المفردات الفنية لدى الطفل فإن ذلك يزيد مـن قدرتـه علـى                 
االتصال والتواصل مع مختلف األشكال واأللوان الفنية واألفراد والتي تعود بالتالي عليـه             

لى الطفل خصوصاً امتالك المهارات والتقنيات      بالفائدة النفسية واالجتماعية والتي تتضح ع     
الالزمة للتواصل اللفظي وغير اللفظي مع األشخاص واألشياء كالمالحظـة، والتخيـل،            
والتدبر، واإلدراك، والفهم حيث يمارس فيها الطفل مهارات االنتباه، واإلنصات، والتأمل،           

ر، وهو ما يـؤدي إلـى       وطرح األسئلة وتعزيز السلوك البديل بأسلوب مباشر وغير مباش        
تخلص الطفل من انفعاالته المكبوتة، ومن ثم رفع مستوى تحصيله الدراسي، وهـذا مـا               
 اتــضح مــن خــالل ممارســاته ألنــشطة البرنــامج اإلرشــادي التربــوي النفــسي

  . )١٠٥:،ص١٩٨٥البسيوني،(
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  :التنفيس االنفعالي: خامساً

المتمثلة في كثـرة اإلحباطـات      تشكل الضغوط النفسية المكبوتة التي يعيشها الطفل و       
التي يتعرض لها عائقاً أمام تحقيق ذاته وصوالً إلى تحقيق أهدافه النفـسية واالجتماعيـة               

  .واألكاديمية، من هنا يكون الطفل بحاجة إلى التخلص من تلك المعاناة
ولعل واقع الطفل الفلسطيني خالل فترة االنتفاضة يمثل صورةً حقيقية لتلك المعانـاة             

  .نةً بغيره من أطفال العالممقار
ومن المتوقع أنه إذا لم يجد الطفل الفلسطيني مجاالً لتنفيس تلك المعاناة فإن ذلك قـد                
يؤول إلى قهره وتعرضه إلى مزيٍد من المعاناة واإلحباطات والفشل، حيث تظهر ذلك في              

سة سـهلة   موجاٍت متالحقة من القلق، والخوف، والضيق، والتوتر النفسي، مما يجعله فري          
  .للفشل األكاديمي والنفسي واالجتماعي

من هنا تأتي ضرورة تهيئة الظروف واإلمكانات الخاصة إليجاد الفـرص المناسـبة             
لتنفيس تلك الضغوطات، ولعل ممارسة الطفل ألشكال الحلول المناسبة كالرسـم واللعـب             

د يكون فرصـةً    والتي تضمنها البرنامج اإلرشادي التربوي النفسي المستخدم في البحث ق         
مناسبة للتخلص من تلك المعاناة وبالتالي تحقيق صحته النفسية، ومن ثم رفـع مـستوى               
تحصيله الدراسي وهو ما أدى إليه بالفعل البرنامج اإلرشادي، حيـث انخفـض مـستوى               

  .)٣٩: ، ص١٩٨٥البسيوني، ( المشكالت السلوكية لديه

  :تدريب الحواس وتنميتها: سادساً

 ممارسة الطفل لألنشطة الفنية المتمثلـة فـي أنـشطة البرنـامج             مما الشك فيه أن   
اإلرشادي التربوي النفسي يساهم كثيراً في تدريب حواسه وإدراكاته الحسية المختلفة ينمو            
عن طريق اإلحساس باللون، والخط، والمساحة، والمحيط، والعمق، والحجـم، حيـث أن             

لسطوح واإلدراك السمعي والبصري    اإلدراك الحسي ينمو عن طريق اإلحساس بمالمسة ا       
والشمي والتذوقي وذلك من خالل فنون الرسم، والموسيقى، والتمثيل، والغناء، والتناسـق            

  .الصوتي

  :الدراسات السابقة: ثانياً
لم يتوفر في حدود علم الباحث أي دراسة سابقة ال عربية وال أجنبية تـدرس مـدى                 

ة لتخفيف المشكالت السلوكية لدى طالب المرحلة       فاعلية البرامج اإلرشادية التربوية النفسي    
االبتدائية الدنيا والناشئة عن الخبرات الصادمة التي تعرضوا لها خالل مواقـف حيـاتهم              
الضاغطة، نتيجةً لظروف القهر والعنف الذي تعرضوا له خالل فترة حياتهم، لذلك وقـع              

  :حث على النحو التاليذا موضوع الباختيار الباحث على بعض الدراسات التي تحاكي ه
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  : الدراسات األجنبية -أ

قام جون بدراسة مدى فاعلية برنامج إرشـادي لتخفيـف          : م  ١٩٨٧دراسة جون    - ١
القلق لدى طالب المرحلة الثانوية الذين لديهم مستوى مرتفع من قلق االختبار من خالل              

نـامج  المقارنة بين ثالث طرق في اإلرشاد العالجي، وتـضمنت أدوات الدراسـة البر            
اإلرشادي المكون من طريقة االسترخاء في اإلرشاد المعرفي، وطريقة اإلرشـاد فـي             
المهارات اإلرشادية، وطريقة ثالثة تجمع بين االثنين مع بعضهما، وتوصلت الدراسـة            

 .إلى األثر اإليجابي للبرنامج اإلرشادي المقترح 

ي جمـاعي    قام مكارثي بدراسة أثـر برنـامج إرشـاد         :م  ١٩٨٢دراسة مكارثي    - ٢
نموذجي على األطفال من ذوي قلق السمة، وقلق الحالة المعرفي للـضغوط النفـسية،              
وكانت الدراسة تهدف إلى تحديد األثر اإليجابي للبرنامج اإلرشـادي المـستخدم فـي              
الدراسة لتخفيف الضغوط النفسية التي يتعرض لها األطفال ممن لهم آباء مرضى، وقـد       

شادي لمدة تسعة أسابيع ضمن ستة عـشر جلـسة إرشـادية،            استمر تقديم البرنامج اإلر   
وتوصلت الدراسة إلى أثر إيجابي للبرنامج اإلرشادي على األطفال من ذوي قلق الحالة             

 .وقلق السمة

 قام سوليتو بدراسة أثر برنامج إرشادي لمنهج التربيـة          :م  ١٩٧٧دراسة سوليتو    - ٣
تقدير الذات والتفاعل اللفظـي بـين       اإلنسانية على قلق االختبار والتحصيل األكاديمي و      

المعلم والتلميذ داخل الفصل ألطفال المدرسة االبتدائية، وكانت الدراسة تهدف إلى تقويم            
أثر برنامج النمو اإلنساني عبر منهج التربية اإلنسانية، وتوصلت الدراسـة إلـى عـدم            

تقدير الذات لـدى    وجود داللة إحصائية ألثر برنامج النمو اإلنساني على قلق االختبار و          
المجموعة التجريبية، وتوجد عالقة سلبية دالة ألثر برنامج النمو اإلنساني على التحصيل            
األكاديمي، وتوجد عالقة سلبية دالة بين القلق وتقدير الذات وبـين القلـق والتحـصيل               
األكاديمي، وبين تقدير الذات والتحصيل األكاديمي، ومن ناحيٍة أخـرى حـدث تحـسن      

 . االتصاالت اللفظية بين المعلم والتالميذ داخل الفصلملحوظ في

  : الدراسات العربية -ب

قام الخطيب بدراسـة العالقـة بـين مـستوى القلـق            : م  ١٩٨٩دراسة الخطيب    −١
والتحصيل الدراسي لدى المراهقين الفلسطينيين وتصميم برنامج إرشادي للتخفيف مـن           

قة بين القلـق والتحـصيل الدراسـي        حدة القلق، وكانت الدراسة تهدف إلى دراسة العال       
دافعيـة اإلنجـاز، والجـنس، والمـستوى        : وبعض المتغيرات المرتبطة بالقلق مثـل       
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االقتصادي االجتماعي، والمستوى التعليمي، ومستوى التحصيل الدراسي، باإلضافة إلى         
تصميم برنامج إرشادي لتخفيف حدة القلق لدى المراهقين الفلسطينيين، وذلك من خـالل       

إلرشاد الجماعي القائم على أسلوب المحاضرة والمناقشة، حيث استمر البرنامج لمـدة            ا
اثنان وعشرين جلسة إرشادية تم خاللها مناقشة المشكالت التـي يعـاني منهـا أكثـر                
المراهقين قلقاً ضمن المجموعة التجريبية، وتوصلت الدراسة إلى وجود أثـر إيجـابي             

 . لتخفيف حدة القلق لدى المجموعة اإلرشادية للبرنامج اإلرشادي الذي تم تصميمه

 قام عامر بدراسة أثر استخدام برنامج إرشادي على التوتر          :م  ١٩٨٨دراسة عامر    −٢
النفسي لدى طالبات المرحلة الثانوية، وكانت الدراسة تهدف إلى تصميم وتطبيق برنامج            

 اللواتي يعانين من    لإلرشاد النفسي لتخفيض مستوى التوتر النفسي المرتفع لدى الطالبات        
مستوى مرتفع من التوتر النفسي، وكذا الكشف عن العوامل المرتبطة بفاعلية البرنـامج             
اإلرشادي، والعوامل المعيقة له، وتوصلت الدراسة إلـى األثـر اإليجـابي للبرنـامج              
اإلرشادي في خفض مستوى التوتر النفسي المرتفع لدى أفراد المجموعة التجريبية، كما            

برنامج يمتاز باستمرارية فعاليته اإلرشادية بدليل تثبيت مستوى التوتر النفسي حتى           أن ال 
بعد شهرين من االنتهاء من تقديمه، كما تم حصر العوامل التي ارتبطت بفعالية البرنامج              
اإلرشادي واستمراريته مثل التقبل، والفهم، والتفسير، والتقـدير، والـشعور بالحريـة،            

ثقة بالنفس، والتنفيس االنفعالي، والتفاعل االجتماعي، والقدرة على        والشعور باألمن، وال  
 .اتخاذ القرارات، والشعور باالنتماء، والمرونة، والضبط، واالستبصار 

قام جبر بدراسة تجريبية مقارنة بين أثر إرشاد اآلباء وأثر          : م  ١٩٧٨ دراسة جبر    −٣
الدراسة تهدف إلى تحديد ما إذا      إرشاد األبناء على تخفيف القلق لدى المراهقين، وكانت         

كان من األجدى االكتفاء بإرشاد المراهقين أنفسهم أو االكتفاء بإرشاد آبائهم لتخفيف قلق             
أبنائهم المراهقين بأسلوب اإلرشاد الجماعي القائم على أسـاس المحاضـرة والمناقـشة             

 .الجماعية

  : األطفال  دراسات تأثير العنف السياسي والحروب والنزاعات على حياة-ج

لقد حظيت االضطرابات النفسية والمشكالت السلوكية الناشئة عن العنـف الـسياسي            
والخبرات النفسية الصادمة الناشـئة عـن       ) عصاب الحرب بصفة عامة   (وتوتر الحروب   

مرور اإلنسان بظروف الحروب واالقتتال بصفة خاصة باهتمام الباحثين النفسيين الـذين            
جتماعية والنفسية التي نشأت فيها النزاعات المـسلحة، ومـدى          درسوا الظروف البيئية اال   

انعكاسها وتأثيراتها النفسية واالجتماعية القريبة والبعيدة على البناء النفسي للسكان الـذين            
  :عاشوا تلك النزاعات المسلحة، وذلك على النحو التالي 
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رابات  حول مستوى الصدمة النفسية وعالقته باالضـط       ) :٢٠٠٥عباس،  (دراسة   -١
هدفت الدراسة إلى التعـرف  حيث السلوكية والمعرفية لدى طلبة المرحلة األساسية العليا     

الناجمة عنهـا   على مستوى الصدمة النفسية ومستوى االضطرابات السلوكية والمعرفية         
 ٩٦٩الدراسـة مـن      وتكونت عينة  وما اذا كانت توجد عالقة ارتباطية جوهرية بينهما       

لصف التاسع موزعين على محافظات غـزة للعـام الدراسـي           طالب وطالبة من طلبة ا    
مقياس مستوى التعرض للصدمة النفـسية    واشتملت أدوات الدراسة على      ٢٠٠٥_٢٠٠٤

ومقياس المستوى االقتصادي االجتماعي    (PTSD)ومقياس ردود فعل الخبرات الصادمة    
الخطـي  واستخدم الباحث األساليب االحصائية المتمثلة في معامـل ارتبـاط بيرسـون             

وتحليل التباين األحادي واختبار توكي البعدي وتوصـلت الدراسـة إلـى            ) ت( واختبار
من العينة األصلية   % ١٨،٤وجود مستويات عالية من التعرض للصدمات النفسية بنسبة         

 مـن العينـة     ١٦،٧وكذلك مستوى عالي من االضطرابات السلوكية والمعرفية بنـسبة          
قوية بين مـستويات التعـرض للـصدمة النفـسية          األصلية كذلك وجود عالقة طردية      

 وهـو دال احـصائيا عنـد        ٥٢١،٠ومستويات االضطرابات السلوكية بمعامل ارتباط      
كذلك وجود داللة احصائية بـين متوسـطي درجـات          % ٠،٠١مستوى داللة اقل من     

  )(PTSDالطالب والطالبات لصالح الطالبات من الذين تعرضوا للـصدمات النفـسية   
جود فروق جوهرية دالة بين متوسطي درجات المجموعة العليا والمجموعة          كذلك عدم و  

 .الدنيا في المستوى العام لالضطرابات السلوكية 

حول الخطة الوطنية   ) :٢٠٠٤سكرتاريا الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني      (دراسة   - ٢
 حيث هدفت الدراسة إلى     ٢٠٠٧_٢٠٠٤ لألطفال الفلسطينيين  للصحة النفسية االجتماعية  

تقديم رؤية متعددة األوجه لحياة األطفال الفلسطينيين وتأثير انتفاضـة األقـصى علـى              
 واشتملت على عينات عشوائية من أطفال مرحلة التعلـيم          سالمتهم النفسية واالجتماعية  

 واشتملت أدوات الدراسـة     األساسي الدنيا والعليا في مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة        
مـع األطفـال واألهـالي       ديمها في مجموعات عمـل بؤريـة      على التقارير التي يتم تق    

والمعلمين في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث اشتملت مجموعات العمل البؤرية علـى             
نفـسيين  المرشدين النفسيين واألخصائيين النفسيين واألخصائيين االجتماعيين واألطباء ال       

لنفـسية ومـدراء التعلـيم      والمشرفين التربويين والنفسيين ومدراء المراكز الصحية وا      
 وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش تحت ضـغط            بالمناطق المختلفة 

نفسي اجتماعي شديد بسبب أحداث العنف التي تشمل كل نواحي الحياة والموجهة مـن              
قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي سياسياً واجتماعيا ونفسيا واقتصاديا بما في ذلك طغيان            
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ور بعدم األمان مما يزيد من صعوبة الوضع النفسي كحالة نفسية سائدة بين األطفال              الشع
علماً بأنه لم يعد بمقدور األهالي وال المعلمين رعايتهم أو حمايتهم كمـا تـم مالحظـة                 
انتشار أعرض سلوكية صادمة من قبل األهالي والمعلمين  بين االطفال تتـراوح بـين               

ى العدوانية الزائدة إلى النشاط المفرط وانخفاض مـستوى         كوابيس والتبول الالارادي إل   
االنتباه والقدرة على التركيز اضافة إلى بعض السلوكيات االضطرابية األخرى كـالقلق            
والخوف واالكتئاب واالنطواء والعزلة كما أن هناك تراجع في مستوى الرعاية الصحية            

الي والمعلمين كـونهم يعـانون مـن        والنفسية واالجتماعية التي يتلقاها األطفال من األه      
ورغم ذلك يواصل األطفال إظهار القدرة على المقاومة كمـا          . ضغوطات نفسية مختلفة  

 واظهار القدرة على    يتضح من استمرار احساسهم بالكفاءة الذاتية والتفاؤل تجاه المستقبل        
تلعـب   واالجتماعي كذلك ما زالت المدرسة        تحسن حياتهم من خالل التطور األكاديمي     

الدور األساسي في حياة الطفل الفلسطيني رغـم إظهـار األهـالي والمعلمـين القلـق                
نتباه في غرفة الصف كذلك ارتفـاع معـدل         بخصوص تدهور قدرتهم على التركيز واال     

نهم مازالوا يقدرون التعليم كوسيلة لتحـسين حاضـرهم         إال أ الغياب والتسرب المدرسي    
 .لومستقبلهم ووسيلة لمقاومة االحتال

حول المرونة النفسية كمؤشر بـين األطفـال        ) : ٢٠٠١قوتة ، وآخرون    ( دراسة   - ٣
الذين تعرضوا للعنف السياسي حيث هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى المرونة مقابـل             
الصالبة في تفسير التوافق النفسي والتنبؤ به في أجواء االنتفاضة األولى واشتملت عينة             

قة عشوائية من الذين عاشوا أحداث االنتفاضة األولـى          طفالً اختيروا بطري   ٨٦الدراسة  
وذلك ) الصورة المعدلة  (١٩٤٩بروتسويك  واشتملت أدوات الدراسة األولى على مقياس       

لقياس المرونة مقابل الصالبة كأسلوب معرفي وتم استخدام مقياس العـصابية وتقـدير             
نتائج الدراسـة إلـى     الذات واالضطرابات االنفعالية وأعراض ما بعد الصدمة وأشارت         

وجود دور متوسط للمرونة مقابل الصالبة حيث أظهرت أن األطفال تم حمـايتهم مـن               
النتائج السلبية لألحداث الصادمة كما أشارت إلى عدم وجود عالقة جوهرية بين المرونة             

 .والتوافق النفسي خالل االنتفاضة األولى

ـ  ) : ٢٠٠٠بوناماكي ، قوتة والسراج     (دراسة   - ٤ ل الـصدمة كمؤشـر     حول عوام
للتوافق النفسي بعد أحداث العنف بين األطفال الفلسطينيين حيث هدفت الدراسـة إلـى              
فحص أثر كل من التنظيم االدراكي وأساليب المعاملة الوالديـة واألحـداث الـصادمة              

وكـذلك   (PTSD)والنشاط على االضطرابات الناتجة عن تأثيرات ما بعـد الـصدمة            
لية واألداء المدرسي والعصابية بعد ثالث سنوات خلت مـن          فحص االضطرابات االنفعا  
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بمتوسط  طفلة ٤٢و طفالً  ٤٤ طفالً بواقع    ٨٦التعرض للعنف وتكونت عينة الدراسة من       
ومقيـاس   Saleh picture(IQ) عاماً واشتملت أدوات الدراسـة مقيـاس  ١٤،٠٤عمر 

تـصرفات حيـال    ثم مقياس االتجاهات وال Abraham Creativityاالبداعية ألبرهام 
ومقيـاس أعـراض مـا بعـد        Schaeferأحداث العنف ومقياس المعاملة الوالدية لشافر     

ومقياس العصابية أليزنك ومقياس االضـطرابات   Frederic PTSDالصدمة لفريدريك 
لكل من بليـز وبيـرن وبريـل        ) مقياس أونكا ريو للصحة النفسية لألطفال       (االنفعالية  
 وأشارت نتـائج    رسي فتم فحصه بواسطة تقرير المعلمين      أما األداء المد   ١٩٩٧وأفورد  

الدراسة إلى وجود اضطرابات نفسية بنسب مرتفعة بين األطفال الذين تعرضوا لألحداث            
تلعـب دوراً كبيـراً فـي تكـوين         ) الوالديـة (الصادمة وأن أساليب التنشئة األسـرية       

ة كانوا أكثر اعتمادية    االضطرابات النفسية وأن األطفال الذين تعرضوا لألحداث الصادم       
بينما أظهرت قدراتهم االبداعية مستوى منخفض كذلك انخفضت األعراض العـصابية            
بشكل جوهري خالل السنوات الثالث من األجواء السلمية التي خلت التعرض للعنف بعد            

 .االنتفاضة األولى

ل حول ردود الفعل النفسية لألطفا  ): ١٩٩٩ثابت ، ودوبانوس فوسـتانس      ( دراسة - ٥
الناتجة عن الخبرة الصادمة أثناء الحرب، حيث هدفت الدراسة إلى توصيف خـصائص             
الصحة النفسية لألطفال النفسية الذين يزورون عيادات الصحة النفسية المختلفة في قطاع            

 )  عامـاً  ١٣_٦( طفالً تراوحت أعمارهم ما بين       ١٥٠غزة وتكونت عينة الدراسة من      

لصحة النفسية وخمس مراكز للصحة العامة ومستـشفى        برنامج غزة ل  راجعوا   من الذين 
)  الـصيغة أ      راتـر (مقياس   طفل لكل مجموعة وتم استخدام       ٥٠طب األطفال بمعدل    

Ratter A  والسلوكية كما تم تـشخيص  كأداة للدراسة والمتضمنة المشكالت االنفعالية
النتائج نسبة  عكست   و )I.C.D.10(الحاالت للمراجعة من قبل األطباء باستخدام مقياس        

عالية من االضطرابات النفسية والجسمية بين األطفال الذين راجعوا برنـامج الـصحة             
 .%)42(النفسية المجتمعية 

ؤشـرات الـسلوكية والـسيكولوجية      م حـول ال    ):١٩٩٤الحلو وعفانة   ( دراسة -٦
ولتحقيـق أهـداف    لالنتفاضة الفلسطينية على طالب وطالبات الجامعة االسالمية بغزة         

سة صاغ الباحثان عدة فروض مضمونها أثر االنتفاضة الفلسطينية علـى بعـض             الدرا
الجوانب السلوكية والسيكولوجية لطالب وطالبات الجامعة االسالمية واستخدم الباحثـان          
مقياس جونسون الخاص بالجوانب السلوكية والسيكولوجية كأداة للدراسة وذلك بعد تقنينه           

 طالباً وطالبة   ١٥٠بيق أداة الدراسة على عينة مقدارها       على البيئة الفلسطينية حيث تم تط     
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كأسلوب احصائي لتحليل بيانات     )   ٢كا(من طلبة الجامعة االسالمية بغزة وتم استخدام        
الدراسة حيث أظهرت نتائج الدراسة تأثير االنتفاضة الفلسطينية على بعـض جوانـب             

ث افرزت االنتفاضة العديد مـن      السلوكية والسيكولوجية لدى طلبة الجامعة االسالمية حي      
والمؤشرات لكل من الجنسين والتي نتجت عن المعاملة السيئة لجنود االحتالل           المشكالت  

واقتحام المنازل والتلفظ بألفاظ سيئة والضرب المبرح واالعتقاالت والكراهية والغضب          
 .والحقد كما وتوجد فروق دالة احصائيا فيما بين الجنسين لصالح االناث 

 في دراستين مستقلتين قـام       :١٩٩٤-١٩٩٣سة برنامج غزة الصحة النفسية      درا -٧
 حول تأثير العنف السياسي     ١٩٩٣بهما برنامج غزة للصحة النفسية، األولى ُأجريت عام         

ممثالً في سياسة هدم المنازل التي قامت بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي وعالقة ذلـك              
عينة األطفال على أطفال وبالغين مـن جميـع         بالصحة النفسية لألطفال، حيث اشتملت      
لقيـاس أعـراض القلـق الـصريح،        " تايلور"مناطق قطاع غزة، وتم استخدام اختبار       

وتوصلت الدراسة إلى أن سياسة هدم البيوت كانت لها تأثير سلبي واضح على اإلنسان              
ض إكلينيكية  الفلسطيني سواء األطفال أو البالغين ومن تلك التأثيرات السلبية ظهور أعرا          

تدل على تدني وسوء الصحة النفسية لدى أبناء الشعب الفلسطيني على هيئة ضغط نفسي              
متمثل في أعراض االكتئاب، والقلق، والبارانويا، والعدوان، واضطراب النوم واألكـل،           
وذلك بسبب المواقف الصادمة التي نشأت لديهم نتيجة العقاب الجماعي الموجه من ِقبـل         

م حول العالقة   ١٩٩٤أما الدراسة الثانية التي ُأجريت عام       . ل اإلسرائيلي   سلطات االحتال 
بين الخبرات الصادمة واالستجابات النفسية والعقلية لدى األطفال الفلسطينيين والتي تـم            

، حيث اعتمد المخاطرة كسلوٍك ينشأ عن الخبرات        "آيزنك"استخدام مقياس العصابية لـ     
، وقد أشارت نتائج الدراسة     "جلفورت"ومقياس الذكاء لـ    الصادمة ومقياس تقدير الذات     

إلى وجود عالقة سلبية بين الخبرات الصادمة ومستوى الذكاء، وهناك عالقـة إيجابيـة              
عالية بين الخبرات الصادمة واالستجابات االنفعالية المضطربة على هيئـة ضـغوطات            

ـ   : نفسية، وتوترات انفعالية شديدة مثل       وتر النفـسي، واألحـالم     القلق، والخوف، والت
المزعجة، والكوابيس، واضطراب النوم، كما أشارت نتائج الدراسة إلى ارتفـاع نـسبة             

 عنها لدى الذكور والتي ترجع إلـى مـشاركة األطفـال            االناثالخبرات الصادمة لدى    
الذكور أكثر من اإلناث في أعمال العنف خالل فترة االنتفاضـة مـن خـالل التفريـغ                 

 . كان يخفف من درجة الكبت النفسي لديهم االنفعالي الذي

 في دراسته حول تأثير العنف الـسياسي المـنظم علـى             :١٩٩٠دراسة جوديير    -٨
العالقة بين التعرض للمواقف الصادمة والصحة النفسية تم تقدير حجم الخبرات الصادمة            
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ة على أساس إجراء استقصاء شامل لألحداث التي مرت باإلنسان، ومحاولة إيجاد سـببي            
فقدان األهل،  : بينها بين المشكالت النفسية والجسمية، ويعتقد أن الخبرات الحياتية مثل           

واالبتعاد عنهم، وترك المنزل من العوامل الرئيسة التـي تعكـس المـشكالت النفـسية      
 .والجسمية الفسيولوجية على األطفال والبالغين، وهذا ما توصلت إليه دراسة جوديير

 قامت مقصود بدراسة حول تجـارب الحـرب          :١٩٩٠-١٩٨٩دراسة مقصود    -٩
وردود فعل األطفال عليها في لبنان، وقد تبين من نتائج البحث أن الضغوط النفسية التي               

القتل، والتعرض للقصف، والتهجـر،     : نشأت لدى األطفال كانت لها أسباب عديدة مثل         
 الجـسدية، أو    والبعد عن الوالدين، ومشاهدة أعمال العنف، واإلصـابات، واإلعاقـات         

االشتراك في الحروب والقتال، أو الحرمان من أشياء حياتية نفسية وجسمية كثيرة، وقد             
ى هيئة مشكالت سـلوكية ونفـسية       كشفت الدراسة أن ضغوط الحرب النفسية كانت عل       

مشكالت النوم، والكوابيس، والرهبة من الليل، وتدني التحصيل الدراسي، والقلق،          : مثل
ال الليلي، واالكتئاب، واكتساب مفاهيم الخـوف والرهبـة، واإلنهـاك           والعدوان، والبو 

النفسي، واإلعياء الجسدي، وقد تبين أن الخبرات الصادمة في حياة األطفال والمراهقين            
تتصف بالشعور المتكرر باسترجاع التجارب المؤلمة، وقلة االهتمام باألنشطة التي كانت           

ظة الشديدة، والشعور بـالتوتر والـذعر الـشديد،         محببة لدى األطفال والمراهقين، واليق    
 .وعدم القدرة على التركيز واالنتباه، واضطراب النوم واألرق الشديد

تـأثير  دراسـة    قامت بوناميكي الباحثة الفنلندية ب      :١٩٨٦ بوناميكي   يا  دراسة را  - ١٠
العنف على األطفال الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية، وتبين لها وجـود آثـار              
نفسية صادمة متعددة تنمو على هيئة اضطرابات نفسية وسلوكية غير طبيعية كالعدوان،            
والتوتر الشديد، والخوف، والفزع الليلي، والبوال الليلي، وقد أشارت بوناميكي في بحثها            
أن نقطة الفزع األساسية في الشخصية الفلسطينية خالل مراحل نموها نشأت من خـالل              

عبر المرور بظروف ساخطة نفسياً، ومن ثم االنتقال إلى الضغط          مراحل النمو المختلفة    
النفسي خالل اإلرشاد النفسي عبر األجيال، بمعنى توارث الفزع في الشخـصية عبـر              

م بدراسة على األطفال الفلـسطينيين      ١٩٩٠األجيال، وفي دراسة الحقة قامت بوناميكي       
لحدث الصدمي يعطي الفرد قدرة على التنبؤ بطبيعـة         خالل فترة االنتفاضة تبين لها أن ا      

وحدة المشاكل النفسية الناتجة عن الحدث الصادم، حيث تقترن أعراض الخبرة الصادمة            
بأعراض االكتئاب، والقلق، والفزع الشديد، وذلك بفقدان اإلنـسان لـشيء أو لـشخٍص          

ث يرتبط ذلـك    عزيز أو عند االقتراب بوجود مهدد خارجي مسبب للحدث الصدمي، حي          
بأعراض العدوان ومشاعر التوتر واإلحباط، في حين أن األطفـال وعـائالتهم كـانوا              
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 .يتمتعون باالستقرار االجتماعي مما خفف من اآلثار السلبية النفسية لهم

  منهج وإجراءات البحث
  :منهج البحث : أوالً 

رف علـى   انتهج البحث خالل إعداده المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بهدف التع         
المشكالت السلوكية التي يعانيها تالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا، ومن ثم توصيفها بهـدف             
التعرف على مدى انتشارها وشيوعها بين التالميذ، ومن ثم التعرف على مـدى فعاليـة               
البرنامج اإلرشادي التربوي النفسي المستخدم في البحث في تخفيف المشكالت الـسلوكية            

  ).األول والثاني والثالث االبتدائي(المرحلة االبتدائية الدنيا لدى تالميذ 

  : إجراءات البحث : ثانياً 
 :تضمنت إجراءات البحث الخطوات التالية 

 تطبيق أداة البحث الرئيسة المتمثلة في قائمة مالحظة المشكالت السلوكية لدى تالميـذ              -أ
  .المرحلة االبتدائية الدنيا 

امج اإلرشادي التربوي النفسي للتخفيف من المشكالت الـسلوكية          تصميم وتنفيذ البرن   -ب
 .لتالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا

  :فروض البحث  : اثالثً
بناء على اإلرث التربوي، والواقع الفلسطيني المعاش، ومـشكلة الدراسـة يمكـن             

  :صوغ فروض البحث على النحو التالي
 الصف(لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا      توجد مشكالت سلوكية خاصة     : الفرض األول 

  .)ألول والثاني والثالث االبتدائيا
الصف (ال تختلف المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا          : الفرض الثاني 

  ).ذكور وإناث(باختالف الجنس ) األول والثاني والثالث االبتدائي
الصف (سلوكية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا       ال تختلف المشكالت ال   : الفرض الثالث 

  ).الصف(باختالف العمر ) األول والثاني والثالث االبتدائي
توجد فروق ذات داللة إحصائية فيما بين درجات المشكالت السلوكية لدى           : الفرض الرابع 

) الذكور واإلناث () الصف األول والثاني والثالث االبتدائي    (تالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا     
  .قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي التربوي والنفسي

  :مجتمع البحث : رابعاً
يتكون مجتمع البحث من تالميذ وتلميذات الصف األول والثاني والثالث االبتدائي فـي         
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خمـس مـدارس    (مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة موزعة على عشر مـدارس            
  :وهي كما يلي ) ث في الخمس مناطقللذكور وخمس مدارس لإلنا

  .)ج( مدرسة بنات رفح االبتدائية - مدرسة ذكور العمرية االبتدائية:منطقة رفح -١
 مدرسة بنـات خـان      - مدرسة ذكور مصطفى حافظ االبتدائية     :منطقة خان يونس   -٢

 ).ز(يونس االبتدائية 

 مدرسـة بنـات     - مدرسة ذكور البـريج االبتدائيـة      :منطقة المعسكرات الوسطى   -٣
 .النصيرات االبتدائية

 مدرسـة بنـات الـدرج       -)ب( مدرسة ذكور غزة الجديدة االبتدائية       :منطقة غزة  -٤
 ).ب(االبتدائية 

باليـا   مدرسـة بنـات ج     -)و( مدرسة ذكـور جباليـا االبتدائيـة         :منطقة جباليا  -٥
  ).هـ(االبتدائية

  :عينة البحث: خامساً
يذ المرحلة االبتدائية الـدنيا،      تلميذ وتلميذة من تالم    ٢٢٨٣عينة طبقية مقصودة بلغت     

-٦(، تراوحت أعمارهم فيما بين      ١١٦٢: ، وعدد اإلناث    ١١٢١: حيث بلغ عدد الذكور     
سنوات، وقد تم اختيار هذه العينة على أساس قدرة معلم الفصل على التجـاوب مـع                ) ٩

برنامج اإلرشاد المدرسي واستعداده للمشاركة فـي إعـداد وتنفيـذ األنـشطة الخاصـة               
الـذين يعـانون مـن      (رنامج، إضافةً إلى قدرته على تشخيص األشخاص المـشكلين          بالب

، حيث تم اختيار شعبتين لكٍل من الصفوف الدنيا الثالث التي تم تنفيـذ              )مشكالت سلوكية 
البرنامج عليها في كل مدرسة من المدارس العشر التي شاركت في البرنامج، بحيث تكون              

الصف األول، وشعبتين من الصف الثاني، وشـعبتين        كل مدرسة قد ساهمت بشعبتين من       
من الصف الثالث، وبذا يكون مجموع الشعب التي دخلت مشروع تنفيذ البرنامج اإلرشادي           

تلميذ وهم عينة البحث موضوع الدراسة      ) ٢٢٨٣(شعبة بلغ عدد تالميذها     ) ٦٠(التربوي  
  ).٢: (كما يوضحه الجدول رقم

  :أدوات البحث : سادساً 
  ):صحيفة مالحظة(ة المشكالت السلوكية لألطفال  قائم-أ

تشتمل القائمة على خمسة عشر مشكلة سلوكية لكل مشكلة سـلوكية ثالثـة مظـاهر               
مشتملة على  ) صحيفة المالحظة (سلوكية تدل عليها، وبذا تصبح قائمة المشكالت السلوكية         

بة علـى المظهـر     خمسة وأربعين مظهراً سلوكياً للمشكالت السلوكية تتدرج فيه االستجا        
، وبذلك تكون أقصى درجة للمشكالت      )٣ -٢ -١: (السلوكي للمشكلة في ثالثة مستويات      
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وقد قام الباحث باقتباس وتكييف هذه االستبانة من قائمة         ) .  درجة ١٣٥(السلوكية جميعها   
المشكالت السلوكية الموجودة ضمن التعيين الدراسي الذي أعده معهد التربيـة الخـاص             

عـصفور،   (،(GC/8.Rev.91): لغوث الدولية بعمان األردن تحـت مـصنف       بوكالة ا 
  ).٢٤:،ص١٩٩١

م ضمن رسالة الماجـستير التـي       ١٩٨٥ حيث قام بإعداد القائمة منذر الضامن عام        
وقد قام معد هذا البحث بتكييف هذه االستبانة بحيث تـصبح           . أعدها في الجامعة األردنية     

ية المضطربة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، حيث       صحيفة مالحظة لرصد المظاهر السلوك    
يمكن تطبيقها بشكٍل جماعي في الفصول، بحيث تتسع هذه الصحيفة إلى رصد المظـاهر              

  .تلميذ مشِْكل) ١٢(السلوكية المضطربة لـ 
يوضح عينة الدراسة من الذكور واإلناث موزعة على المناطق المختلفة فـي            ) ٢: (جدول رقم   

  ف المرحلة االبتدائية الدنياقطاع غزة وصفو

  عينة اإلناث   عينة الذكور
المدرسة   المنطقة

  االبتدائية
الصف 
  األول

الصف 
  الثاني

الصف 
    المجموع  الثالث

المدرسة 
  االبتدائية

الصف 
  األول

الصف 
  الثاني

الصف 
  المجموع  الثالث

/ ذ  رفح
 ٢١٩  ٥٩  ٨٥  ٧٥  )ج(رفح / ب  ٢٣١  ٧٣  ٨٥  ٧٣  العمرية

يا جبال/ ذ  جباليا
جباليا / ب  ٢٢٧  ٧٤  ٧٧  ٧٦  )و(

 ٢٣٨  ٨١  ٧٢  ٨٥  )هـ(

غزة / ذ  غزة
الدرج   ٢٢٦  ٧٩  ٧٦  ٧١  الجديدة

 ٢٢٠  ٧٩  ٧٣  ٦٨  )ب(مشتركة

خان 
  يونس

/ ذ
مصطفى 

  )ب(حافظ
خان / ب  ٢٢٤  ٦٣  ٨٣  ٧٨

 ٢٥٣  ٩٠  ٧٩  ٨٤  )ذ(يونس

 المعسكرات
  الوسطى

/ ب  ٢١٣  ٧٦  ٧٤  ٧٢  البريج/ ذ
 ٢٣٢  ٧٤  ٧٦  ٨٢  )ب(النصيرات

  ١١٦٢  ٣٨٣  ٣٨٥  ٣٩٤  المجموع    ١١٢١  ٣٥٦  ٣٩٥  ٣٧٠  موعالمج

   تلميذاً وتلميذة٢٢٨٣= المجموع الكلي للعينة 

  :تطبيق االستبانة

حيث يقوم مالحظ السلوك بوضع عالمة على درجة الـسلوك فـي            بوتطبق االستبانة   
) دراًنا(الخانة المخصصة لها والدالة على درجة ممارسة السلوك المشِْكل، وتكون الدرجة            

حيـث  ) ٢: (تعادل) أحياناً: (حيث يدل ذلك على عدم وجود مشكلة، والدرجة       ) ١: (تعادل
حيث يدل ذلك على وجود     ) ٣:(تعادل) غالباً:(يدل ذلك على وجود مشكلة بسيطة، والدرجة      

ك المشكلة فعلياً، حيث يستدعي ذلك التدخل لعالجها، ويعتبر الطالب المـشِْكل ذو الـسلو             
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  .مؤشراً على وجود مشكلة لديه) ٩: (من) ٧: (ي يحصل على درجةالمضطرب هو الذ
  :مشكلة سلوكية هي) ١٥( من) صحيفة المالحظة(وتتكون قائمة المشكالت السلوكية 

 سـلوك   -٤ السلوك الحركي الزائد،     -٣ السلوك العدواني،    -٢ السلوك االنسحابي،    -١

 الـسلوك   -٨ك التمـرد،     سلو -٧ الشعور بالقلق،    -٦ السلوك االعتمادي،    -٥الخجل،  

 الشرود الذهني وتشتت التفكير وعدم االنتباه،       -١٠ السلوك المتخـاذل،    -٩المخـادع،  

 صـعوبة   -١٣ السلوك الغير منـضبط ذاتيـاً،        -١٢ الحساسية الزائدة المفرطة،     -١١

 سـلوك النـزق     -١٥وك الثقـة،     سلوك التشكيك مقابل سـل     -١٤االتصال والتواصل،   

  .العصبي
  : اإلرشادي التربوي النفسي  البرنامج-ب

  : على النحو التالي البرنامج اإلرشادي التربوي النفسيسار تصميم وإعداد وتنفيذ
 ترتكز فكرة البرنامج اإلرشادي التربوي النفسي حول إدخال العنصر          :فكرة البرنامج    -١

 تقديم  ، وذلك من خالل   )التربوية(الفني الترفيهي المنظم ضمن العملية التعليمية التعلمية        
المادة العلمية ضمن مقررات المنهاج الدراسي في مادتي اللغة العربيـة والرياضـيات             
لتالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا والتي تشمل الصف األول والثـاني والثالـث االبتـدائي              

  ) .الرسم(والفن ) التمثيل(باستخدام التقنيات الفنية اإلرشادية التربوية كالدراما 
 تم التخطيط للبرنامج اإلرشادي انطالقاً من فكـرة تهيئـة           :ط واإلعداد   مرحلة التخطي  -٢

البيئة التعليمية التعلمية لتعليم تالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا على أفضل ما يكون باعتبار             
أن هذه الفئة من األطفال هي من أكثر فئات المجتمع الفلسطيني تأثراً بالظروف النفسية              

 خالل فترة االنتفاضة التي عاشها الشعب الفلسطيني لمـدة سـبع          واالجتماعية الضاغطة 
سنوات، هذا في حين أن إدخال العنصر الفني الترفيهي في العملية التعليمية التعلمية من              
المتوقع أن يعود بالنفع التربوي والنفسي على التالميذ، فهو في حين يخلق جواً تربويـاً               

لك يكون سبباً مباشراً إلدخال السعادة والراحة النفـسية         مناسباً لتعلم التالميذ إال أنه مع ذ      
عليهم، وبذلك يكون البرنامج اإلرشادي التربوي الذي يتضمن توظيف المواد التعليميـة            
للمقررات الدراسية ضمن منهاج المرحلة االبتدائية الدنيا ذا بعٍد نفسي وأكاديمي يتناسب            

 االتفاق مع مـشرفي المرحلـة االبتدائيـة         مع حاجة التالميذ إلى هذين البعدين، ولقد تم       
ومعلميها في دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية لتنفيذ هذا البرنامج، حيث يقوم             
المعلمون بالتعاون مع المرشدين المدرسيين وبإشـراف مـشرف التوجيـه واإلرشـاد،        

ة الغوث الدولية على تنفيذ     ومشرفي المرحلة االبتدائية الدنيا بدائرة التربية والتعليم بوكال       
هذا البرنامج على شكل أنشطة جماعية مناسبة من خالل األنشطة الفنية والتمثيلية للمادة             

http://dr-banderalotaibi.com



  نامج إرشادي نفسي تربوي لتخفيف المشكالت السلوآية لدى تالميذمدى فاعلية بر ____________________

 ٢٤٥ _________________١، العدد ٩، المجلد ٢٠٠٧غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية   -مجلة جامعة األزهر 

التعليمية في اللغة العربية والحساب لتقديمها في قالٍب فني تربـوي نفـسي للوحـدات               
 .الدراسية المقررة ضمن المنهاج الدراسي لتالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا 

 بدأ تنفيذ البرنامج عملياً في عشرة مدارس ابتدائيـة علـى تالميـذ              :مرحلة التنفيذ    -٣
خمس مدارس للذكور وخمس مدارس لإلناث موزعـة علـى          (المرحلة االبتدائية الدنيا    

في النصف الثاني   ) الخمس مناطق الرئيسة في قطاع غزة والتابعة لوكالة الغوث الدولية         
تم إعداد األنشطة المناسبة بالتعاون فيما بين معلمين        م، حيث   ١٩٩٤من شهر يناير عام     

المرحلة االبتدائية وفريق التوجيه واإلرشاد بدائرة التربية والتعليم، وبمساعدة مـشرفي           
المرحلة االبتدائية، حيث بدأ تنفيذ البرنامج التربوي النفسي بمباشرة عمل فريق التوجيه            

قد اسـتمر تنفيـذ البرنـامج اإلرشـادي         واإلرشاد في جميع المناطق في وقٍت واحد، و       
م بواقع أربع شـهور كاملـة تـم         ١٩٩٤التربوي النفسي حتى منتصف شهر مايو لسنة        

خاللها إعداد وتنفيذ البرنامج اإلرشادي التربوي النفسي من خالل تكييف المادة التعليمية            
بهدف تقـديم    للصف األول والثاني والثالث االبتدائي       اللغة العربية والرياضيات  لمادتي  

الخدمات اإلرشادية، التربوية الترفيهية الفنية والتمثيلية لمعالجة األطفال نفسياً وأكاديميـاً           
من خالل تهيئة األجواء النفسية والتربوية المناسبة والمتمثلة في أنشطة الفـن والرسـم              

رشادي للمواد التعليمية المتضمنة في المنهاج الدراسي، حيث تم إعداد مواد البرنامج اإل           
بالتعاون بين فريق التوجيه واإلرشاد بمركز التطوير التربوي بدائرة التربيـة والتعلـيم             
بوكالة الغوث الدولية وبين معلمي المرحلة االبتدائية الدنيا بمدارس وكالة الغوث الدولية،            

ي حيث تم استنباط وتكييف أساليب فنية وتمثيلية مناسبة للمادة العلمية التعليمية في مـادت             
اللغة العربية والرياضيات لتكون معدة بحيث تُقدم لألطفال بقالب فني مناسب، سواء من             

الخ على هيئة أنشطة فنية يقـوم بهـا         ... خالل اللعب، أو الرسم، أو الحوار، أو النشيد       
التالميذ أنفسهم وبمساعدة معلميهم، وذلك بقالب فني تربـوي نفـسي يـساعدهم علـى               

لتعليمية، مما يساهم كثيراً في تخفيـف مـشكالتهم الـسلوكية           استيعاب مضمون المادة ا   
 .واالرتفاع بمستوى تحصيلهم الدراسي

  :المعالجة اإلحصائية  : سابعاً
  :تمت معالجة بيانات البحث إحصائياً باستخدام األساليب اإلحصائية التالية

االنحراف اشتملت على   :  مقاييس التشتت    -٣.  ومعامل الشيوع    -٢.  النسب المئوية    -١
 االختبار  -٥. اشتملت على المتوسط الحسابي     :  مقاييس النزعة المركزية     -٤. المعياري  

  . تحليل التباين -٧.  معامل االرتباط للدرجات الخام -٦) . t- Test: (التائي 
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  مناقشة نتائج البحث

  :ل فروض البحث على النحو التالي تحليل ومناقشة نتائج البحث من خاللقد تم 
الصف (توجد مشكالت سلوكية خاصة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا          : فرض األول   ال

  ) .األول والثاني والثالث االبتدائي
الصف (ال تختلف المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا          : الفرض الثاني   

  ) .ثذكور وإنا(باختالف الجنس ) األول والثاني والثالث االبتدائي
الصف (ال تختلف المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا          : الفرض الثالث   

  ) .الصف(باختالف العمر ) األول والثاني والثالث االبتدائي
توجد فروق ذات داللة إحصائية فيما بين درجات المـشكالت الـسلوكية            : الفرض الرابع   

الـذكور  ) (الصف األول والثاني والثالـث االبتـدائي  (يا لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الدن  
  .قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي التربوي والنفسي) واإلناث

   :مناقشة الفرض األول: أوالً 
الصف األول والثـاني    (توجد مشكالت سلوكية خاصة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا          

  ).والثالث االبتدائي
  

ضح اسم الفقرات وترتيبها لدى تالميذ المرحلة االبتدائيـة الـدنيا وعـددهم             يو )٣: (جدول رقم 

  ومجموع استجاباتهم على كل مشكلة والمتوسط واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لها

 العدد المشكلة
مجموع 

االستجابات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
الترتيب %

 11 25.730 0.437 0.257 2293590 السلوك االنسحابي
 10 25.818 0.438 0.258 2293592 السلوك العدواني
 8 26.515 0.442 0.265 2293608 الحركة الزائدة
 15 25.251 0.435 0.253 2293579 سلوك الخجل

 5 26.821 0.443 0.268 2293615 السلوك االعتمادي
 14 25.338 0.435 0.253 2293581 الشعور بالقلق
 7 26.646 0.442 0.266 2293611 سلوك التمرد
 9 25.905 0.438 0.259 2293594 السلوك المخادع
 4 26.908 0.444 0.269 2293617 السلوك المتخاذل
 2 28.478 0.451 0.285 2293653 الشرود الذهني
 1 28.958 0.454 0.290 2293664 الحساسية الزائدة

 3 28.173 0.450 0.282 2293646السلوك غير 
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 المنضبط

 6 26.777 0.443 0.268 2293614 صعوبة التواصل
التشكيك مقابل 

 الثقة
2293585 0.255 0.436 25.512 13 

 12 25.643 0.437 0.256 2293588 السلوك النزق
  26.565 6.429 3.985 22939137 جمع

ميـذ  يتبين أن المشكالت السلوكية التي يعـاني منهـا تال         ) ٣: (بالنظر إلى الجدول رقم     
المرحلة االبتدائية الدنيا تترتب في وضع يبين انتشارها بين التالميذ، حيث كانت المـشكلة            

هي أكثر المشكالت انتـشاراً بـين تالميـذ    ) الحساسية الزائدة المفرطة(وهي  ) ١١: (رقم
المرحلة االبتدائية الدنيا، ومن المتوقع أن هذه الحساسية المفرطة لـدى تالميـذ المرحلـة      

نتيجةً لما تعرض له التالميذ من      ) الذكور واإلناث (ئية الدنيا قد انتشرت بين التالميذ       االبتدا
ظروف نفسية واجتماعية قاهرة كونت مخزوناً مؤلماً في بنائهم النفسي، فأصبحوا يعـانوا             
من اضطرابات نفسية واجتماعية قاهرة نتيجةً لما تعرضوا له من مواقف صدمية معينـة              

ادمة ظهرت على هيئة حساسية زائدة فأصبح التالميذ حـساسون          كونت لديهم خبرات ص   
للمواقف االجتماعية، واألكاديمية، واالنفعالية كالنقد، والمشاركة في المواقف االجتماعيـة          

  .خوفاً من انتقادهم 
 وهي أكثـر    مشكلة الحساسية الزائدة المفرطة   يكون ترتيب المشكلة األولى     وبهذا  

ذ المرحلة االبتدائية الدنيا، في حين كانت تليها المشكلة الثانيـة           المشكالت شيوعاً بين تالمي   
مشكلة السلوك غيـر    ، تليها المشكلة الثالثة     مشكلة الشرود الذهني والتشتت وعدم االنتباه     

مـشكلة  ، ثم المشكلة الخامسة     مشكلة السلوك المتخاذل  ، ثم المشكلة الرابعة     المنضبط ذاتياً 

، ثم المشكلة الـسابعة     صعوبة االتصال والتواصل   السادسة   ، ثم المشكلة  السلوك االعتمادي 
، ثـم المـشكلة التاسـعة       مشكلة السلوك الحركي الزائد   ، ثم المشكلة الثامنة     مشكلة التمرد 

، ثم المشكلة الحادية    مشكلة السلوك العدواني  ، ثم المشكلة العاشرة     مشكلة السلوك المخادع  
مشكلة السلوك النزق الغـضبي     ثانية عشر   ، ثم المشكلة ال   مشكلة السلوك االنسحابي  عشر  

، ثـم المـشكلة     مشكلة سلوك التشكيك مقابل سلوك النقد     ، ثم المشكلة الثالثة عشر      الشديد
، مشكلة سلوك الخجل  ، وأخيراً المشكلة الخامسة عشر      مشكلة الشعور بالقلق  الرابعة عشر   

عاً بـين تالميـذ     وهكذا تكون مشكلة الحساسية الزائدة المفرطة هي أكثر المشكالت شـيو          
المرحلة االبتدائية الدنيا، ويرجع ذلك إلى االنعكاسات السلبية على سلوك التالميـذ نتيجـةً        
للمواقف الضاغطة التي تعرضوا لها خالل فترة االنتفاضة من ظروف القتـل، والقهـر،              

  . الخ ... والتعذيب، وهدم البيوت
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 ____________________________________________________________________ محمد جواد الخطيب

 ١، العدد ٩ ، المجلد٢٠٠٧غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية   -مجلة جامعة األزهر  _________________٢٤٨

  :مناقشة الفرض الثاني: ثانياً 
الصف األول والثـاني    (لسلوكية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا       ال تختلف المشكالت ا   

  ).ذكور وإناث(باختالف الجنس ) والثالث االبتدائي
ودالالتهـا ومـستوى    ) ت(يوضح قيمة المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة       ) ٤: (جدول رقم   

  لوكيةالداللة لدرجات الذكور واإلناث في االستجابة على قائمة المشكالت الس

 المتوسط العدد الجنس المشكلة
االنحراف 

 المعياري
 "ت"قيمة 

قيمة 

الدال

 لة

مستوى 

 الداللة

السلوك  0.441 0.265 1121 ذكور

 0.433 0.250 1172 إناث االنسحابي
0.818 0.4

13 
غير دالة 

 إحصائياً

السلوك  0.444 0.269 1121 ذكور

 0.432 0.247 1172 إناث العدواني
1.201 0.2

30 
غير دالة 

 إحصائياً

الحركة  0.446 0.274 1121 ذكور

 0.437 0.257 1172 إناث الزائدة
0.924 0.3

56 
غير دالة 

 إحصائياً

سلوك  0.434 0.252 1121 ذكور

 0.435 0.253 1172 إناث الخجل
-0.102 0.9

19 
غير دالة 

 إحصائياً

السلوك  0.442 0.267 1121 ذكور

 0.444 0.270 1172 إناث االعتمادي
-0.157 0.8

76 
غير دالة 

 إحصائياً

الشعور  0.434 0.252 1121 ذكور

 0.436 0.255 1172 إناث بالقلق
-0.196 0.8

45 
غير دالة 

 إحصائياً

سلوك  0.448 0.278 1121 ذكور

 0.436 0.255 1172 إناث التمرد
1.256 0.2

09 
غير دالة 

 إحصائياً

السلوك  0.444 0.270 1121 ذكور

 0.432 0.248 1172 إناث المخادع
1.202 0.2

30 
غير دالة 

 إحصائياً

السلوك  0.446 0.274 1121 ذكور

 0.441 0.265 1172 إناث المتخاذل
0.505 0.6

14 
غير دالة 

 إحصائياً

الشرود  0.451 0.285 1121 ذكور

 0.452 0.285 1172 إناث الذهني
-0.022 0.9

82 
غير دالة 

 إحصائياً

غير دالة 0.0 1.694 0.461 0.306 1121 ذكورالحساسية 
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 إحصائياً 90 0.446 0.274 1172 إناث الزائدة

السلوك  0.461 0.305 1121 ذكور

غير 

 المنضبط
 0.438 0.259 1172 إناث

2.434 0.0
15 

دالة عند 

٠,٠٥ 

صعوبة  0.447 0.276 1121 ذكور

 0.439 0.260 1172 إناث التواصل
0.833 0.4

05 
غير دالة 

 إحصائياً

التشكيك  0.439 0.260 1121 ذكور

 0.434 0.251 1172 إناث مقابل الثقة
0.480 0.6

32 
غير دالة 

 إحصائياً

السلوك  0.440 0.261 1121 ذكور

 0.434 0.252 1172 إناث النزق 
0.530 0.5

96 
غير دالة 

 إحصائياً

 6.412 4.093 1121 ذكور
 جمع

 6.446 3.881 1172 إناث
0.787 0.4

31 
غير دالة 

 إحصائياً

لداللة الفروق فـي المتوسـطات بـين        ) ت(أن قيمة   ) ٤: (يتضح من الجدول رقم     
درجات التالميذ الذكور واإلناث التي أظهرتها نتائج البحث ليست دالـة إال فـي مـشكلة                

لسلوك الغير منضبط ذاتياً، وهـي دالـة        التي تنص على ا   ) ١٢: (واحدة هي المشكلة رقم     
لصالح الذكور، وهذا يدل على أن األطفال جميعاً من الـذكور           ) ٠,٠٥(عند مستوى داللة    

واإلناث من تالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا يعانون من نفس المشكالت، وأنه ال توجد داللة              
والخاصـة بالـسلوك    ) ١٢(: لمتوسطات الفروق فيما بين درجاتهم باستثناء المشكلة رقم         

غير المنضبط ذاتياً لصالح الذكور وهذا يدل على أن سلوك التالميذ الذكور فـي معظمـه             
سلوكاً غير مضبوطاً، وذلك نتيجةً لتفريغهم االنفعـالي عمـا يعانونـه مـن مـشكالت                
ويصرحون بها على هيئة سلوك غير منضبط، هذا بخالف اإلناث اللواتي يكن في معظـم          

  سلوكهن
وبهذا تكون مشكلة السلوك الغير منضبط واضحة       . ر انضباطاً من سلوك الذكور      أكث

لصالح الذكور أي أن الذكور أكثر من اإلناث داللـةً فـي مـشكلة              ) ت(الداللة في قيمة    
  .السلوك غير المنضبط ذاتياً 

  :مناقشة الفرض الثالث: ثالثاً
الصف األول والثـاني    (ائية الدنيا   ال تختلف المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة االبتد       

  ) .الصف(باختالف العمر ) والثالث االبتدائي
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وقيمة دالالتها ومستوى الداللة ومصدر التبـاين ومجمـوع         ) ف(يوضح قيمة   ) ٥: (جدول رقم   

المربعات ودرجات الحرية ومستوى التباين في المشكالت السلوكية بين تالميذ المرحلة االبتدائية            

  )األول والثاني والثالث االبتدائيالصف (الدنيا 

مجموع  مصدر التباين المشكلة
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
"ف"قيمة  التباين قيمة  

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 0.117 2 0.235 بين المجموعات

 0.191 2290 437.955 داخل المجموعات

ك 
لو
لس
ا

بي
حا
نس
اال

  2292 438.190  المجموع 

غير دالة  0.541 0.614
 إحصائياً

 0.008 2 0.016 بين المجموعات

 0.192 2290 439.143 داخل المجموعات

ك 
سلو
ال

اني
عدو
ال

  2292 439.159 المجموع 

غير دالة  0.959 0.042
 إحصائياً

 0.260 2 0.520 بين المجموعات

الحركة  0.195 2290 446.266 داخل المجموعات
 الزائدة

  2292 446.786 المجموع

غير دالة  0.264 1.334
 إحصائياً

 0.083 2 0.166 بين المجموعات

 0.189 2290 432.632 داخل المجموعات
سلوك 
 الخجل

  2292 432.798 المجموع

غير دالة  0.645 0.439
 إحصائياً

 0.441 2 0.882 بين المجموعات

 0.196 2290 449.170 داخل المجموعات

وك 
لسل
ا

دي
تما
الع
 ا

  2292 450.052 المجموع

غير دالة  0.106 2.248
 إحصائياً

 0.020 2 0.040 بين المجموعات

 0.189 2290 433.746 داخل المجموعات
الشعور 
 بالقلق

  2292 433.786 المجموع

غير دالة  0.899 0.107
 إحصائياً

 0.055 2 0.110 بين المجموعات

سلوك  0.196 2290 448.081 داخل المجموعات
 التمرد

  2292 448.191 المجموع

غير دالة  0.756 0.280
 إحصائياً

 0.265 2 0.530 بين المجموعات

 0.192 2290 439.594 داخل المجموعات

وك 
لسل
ا

دع
مخا
 ال

  2292 440.125 المجموع

غير دالة  0.251 1.381
 إحصائياً

 0.063 2 0.126 بين المجموعات

 0.197 2290 450.852 داخل المجموعات

وك 
لسل
ا

ذل
تخا
 الم

  2292 450.978 المجموع

غير دالة  0.726 0.321
 إحصائياً

غير دالة  0.805 0.216 0.044 2 0.088 بين المجموعاتالشرود 
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 الذهني 0.204 2290 466.951 داخل المجموعات

  2292 467.039 المجموع

 إحصائياً

 0.072 2 0.144 بين المجموعات

ساس 0.206 2290 471.577 داخل المجموعات
الح

ية  ئدة
لزا
 ا

  2292 471.721 المجموع

غير دالة  0.705 0.349
 إحصائياً

 0.041 2 0.082 بين المجموعات

 0.203 2290 463.922 داخل المجموعات

غير 
ك 
سلو
ال

ضبط
لمن
 ا

  2292 464.004 مجموعال

غير دالة  0.817 0.202
 إحصائياً

 0.082 2 0.165 بين المجموعات

 0.196 2290 449.424 داخل المجموعات

وبة 
صع

صل
توا
 ال

  2292 449.588 المجموع

غير دالة  0.657 0.420
 إحصائياً

 0.031 2 0.062 بين المجموعات

 0.190 2290 435.690 تداخل المجموعا

يك 
شك
الت

ثقة
ل ال

مقاب
 

  2292 435.752 المجموع

غير دالة  0.849 0.164
 إحصائياً

 0.051 2 0.102 بين المجموعات

السلوك  0.191 2290 437.116 داخل المجموعات
 النزق

  2292 437.218 المجموع

غير دالة  0.766 0.266
 إحصائياً

 1.437 2 2.874 بين المجموعات

94725.5 داخل المجموعات
92 2290 41.365 

وع
جم
الم

94728.4 المجموع  
66 2292  

غير دالة  0.966 0.035
 إحصائياً

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المـشكالت          ) ٥: (يتضح من الجدول رقم     
السلوكية بين تالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا من الذكور واإلناث في الصف األول والثاني             

، وهذا يشير إلى أن جميع التالميذ يعـانون        )الصف(تغير العمر   والثالث االبتدائي تُعزى لم   
من نفس المشكالت ونفس المظاهر السلوكية بدليل عدم وجود داللـة إحـصائية لنتـائج               
استجاباتهم التي ظهرت على قائمة المشكالت السلوكية، وأن عدم وجود الداللة اإلحصائية            

منه التالميذ في الـصف األول والثـاني        دليل على أنه ال يوجد فرقٌ شاسع بين ما يعاني           
والثالث االبتدائي من مشكالت ألنهم يعيشون نفس الفترة العمرية التي تلي مرحلة الطفولة             
المبكرة وهي مرحلة الطفولة المتوسطة ألنهم تقريباً في نفس المستوى العمـري، ولـذلك              

مـستوى ونفـس    ستكون استجاباتهم على األحداث الضاغطة التي تعرضوا لها بـنفس ال          
االتجاه، وهكذا ال تكون هناك أي فروق جوهرية فيما يظهرون من استجابات على قائمـة               

  .المشكالت السلوكية المختلفة 
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 ١، العدد ٩ ، المجلد٢٠٠٧غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية   -مجلة جامعة األزهر  _________________٢٥٢

  :مناقشة الفرض الرابع: رابعاً
توجد فروق ذات داللة إحصائية فيما بين درجات المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة             

قبـل وبعـد    ) الذكور واإلنـاث  ) ( والثاني والثالث االبتدائي   الصف األول (االبتدائية الدنيا   
  .تطبيق البرنامج اإلرشادي التربوي والنفسي 

للتعرف على مدى فعالية وحجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التـأثير              
لمدى فعالية البرنامج اإلرشادي التربوي النفسي المقترح والمستخدم في البحـث الحـالي             

ف من المشكالت السلوكية لتالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا تم أخذ أعلى مائة تلميـذ              للتخفي
ممن حصلوا على أعلى درجات في المشكالت       ) خمسين من الذكور وخمسين من اإلناث     (

) خمسين من الذكور وخمسين من اإلناث     (السلوكية قبل تطبيق البرنامج، وأعلى مائة تلميذ        
فة مدى اإلفادة التي حققها البرنامج اإلرشادي الذي تـم تطبيقـه            بعد تطبيق البرنامج لمعر   

لمدة أربعة شهور على تالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا من خالل تقديم المادة العلمية التـي               
يتضمنها المنهاج الدراسي ضمن المقررات الدراسية بأسلوٍب إرشادي تربوي نفسي محبب           

وأسلوب الدراما تبين أن هذا البرنامج الذي طُبق قد         لنفوس األطفال من خالل أسلوب الفن       
  .أدى إلى تخفيف المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا 

) ت(ولدراسة هذا الواقع لمعرفة مدى نجاعة هذا البرنامج ُأمِكن اسـتخدام اختبـار              
ألعلى مائـة تلميـذ     لدراسة الفروق في متوسط الدرجات على قائمة المشكالت السلوكية          

 تنفيذ البرنامج اإلرشادي للصف األول      قبل وبعد ) خمسين من الذكور وخمسين من اإلناث     (
  :والصف الثاني والصف الثالث االبتدائي، وذلك على النحو التالي

لمعرفة داللة الفروق في المتوسـطات بـين الـذكور          ) ت(بالنسبة لنتائج اختبار    : أوالً  

  .بتدائي واإلناث للصف األول اال

ودالالتها ومستوى الداللة للمشكالت السلوكية قبل وبعد تطبيق        ) ت( يوضح قيمة    :)٦(جدول رقم 

  البرنامج للصف األول االبتدائي

 المتوسط العدد التطبيق
االنحراف 

 المعياري
"ت"قيمة 

قيمة 

 الداللة
مستوى الداللة

 14.8180.528 33المجموع
 2.031 5.758 33 بعدي

23.1420.000 
دالة عند 

٠,٠١مستوى 

الجدولية في الدرجة   " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية فيها بين العينة            ستبانة المشكالت الكلية ال 

فة حجم التأثير قام    ولمعر. بين التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي        التجريبية  
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  : باستخدام المعادلة التالية"  η 2"الباحث بحساب مربع إيتا 
t2 

T2 + df  = η 2  
 التي تعبر عن حجم التأثير للبرنامج المقترح  dمباشرة أمكن إيجاد قيمة " ت"وعن طريق 

  : باستخدام المعادلة التالية
 2 t    

  
   df  

  

رح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجـم            الجدول المرجعي المقت  

 :التأثير

  حجم التأثير
  األداة المستخدمة

  كبير  متوسط  صغير

Η 2 ٠,١٤  ٠,٠٦  ٠,٠١  

D  0.2  ٠,٨  ٠,٥  

  :حجم التأثير 

 حجم التأثير إيتا تربيع d ت الصف

 كبير 0.944 8.182 23.142 األول
  

والذي يوضح نتائج االستجابة على قائمة المـشكالت        ) ٥ (:بالنظر إلى الجدول رقم     
دالـة،  ) ت(السلوكية قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي التربوي النفسي يتبين أن قيمـة           

وهذا يدل على نجاعة وقوة تأثير البرنامج في التخفيف من المشكالت الـسلوكية لتالميـذ               
،ص ١٩٩٧منـصور، رشـدي،          (      .الصف األول االبتدائي من الذكور واإلناث       

  )٧٥ _ ٥٧: ص 
ودالالتها ومستوى الداللة للمشكالت الـسلوكية قبـل وبعـد          ) ت( يوضح قيمة    :)٧( جدول رقم 

  .تطبيق البرنامج للصف الثاني االبتدائي

 المتوسط العدد التطبيق
االنحراف 

 المعياري
 "ت"قيمة 

قيمة 

 الداللة
مستوى 

 الداللة

 0.528 14.818 33 المجموع

 1.395 5.515 33 بعدي
34.915 0.000 

دالة عند 

مستوى 

٠,٠١ 

  :حجم التأثير 
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 حجم التأثير إيتا تربيع d  ت الصف

 كبير 0.974 12.344 34.915 الثاني
  

والذي يوضح نتائج االستجابة على قائمة المـشكالت        ) ٧: (بالنظر إلى الجدول رقم     
دالـة،  ) ت(ي التربوي النفسي يتبين أن قيمـة      السلوكية قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشاد     

وهذا يدل على نجاعة وقوة تأثير البرنامج في التخفيف من المشكالت الـسلوكية لتالميـذ               
  .الصف الثاني االبتدائي من الذكور واإلناث 

ودالالتها ومستوى الداللة للمشكالت الـسلوكية قبـل وبعـد          ) ت( يوضح قيمة    :)٨ (جدول رقم 

   للصف الثالث االبتدائيتطبيق البرنامج

 المتوسط العدد التطبيق
االنحراف 

 المعياري
 "ت"قيمة 

قيمة 

  الداللة
 مستوى الداللة

 0.239 14.941 34 المجموع
 1.617 4.853 34 بعدي

35.475 0.000 
دالة عند 

 ٠,٠١مستوى 

  :حجم التأثير

 حجم التأثير إيتا تربيع D ت الصف

 بيرك 0.974 12.351 35.475 الثالث

والذي يوضح نتائج االستجابة على قائمة المـشكالت        ) ٨: (بالنظر إلى الجدول رقم     
دالـة،  ) ت(السلوكية قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي التربوي النفسي يتبين أن قيمـة           

وهذا يدل على نجاعة وقوة تأثير البرنامج في التخفيف من المشكالت الـسلوكية لتالميـذ               
  .دائي من الذكور واإلناث الصف الثالث االبت

ودالالتها ومستوى الداللة للمشكالت الـسلوكية قبـل وبعـد          ) ت( يوضح قيمة    :)٩(جدول رقم   

  )الصف األول والثاني والثالث االبتدائي(تطبيق البرنامج للعينة ككل 

 المتوسط العدد التطبيق
االنحراف 

 المعياري
 "ت"قيمة 

قيمة 

 الداللة
 مستوى الداللة

 0.450 14.860 100 المجموع
 1.727 5.370 100 بعدي

50.690 0.000 
دالة عند مستوى 

٠,٠١ 

  :حجم التأثير 

 حجم التأثير إيتا تربيع d  ت الصف

 كبير 0.963 10.189 50.690 المجموعة الكلية
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والذي يوضح نتائج االستجابة على قائمـة المـشكالت         ) ٩: (بالنظر إلى الجدول رقم   
تلميذ وتلميذة  ) ١٠٠(طبيق البرنامج اإلرشادي التربوي النفسي ألكثر       السلوكية قبل وبعد ت   

من العينة الكلية من الذكور واإلناث من تالميذ الصف األول والثاني والثالـث االبتـدائي               
، )٠,٠١(دالة عند مـستوى     ) ت(ممن تأثروا بالبرنامج اإلرشادي التربوي يتبين أن قيمة         

ثير البرنامج اإلرشادي التربـوي النفـسي باسـتخدام         وهذا يدل على مدى فاعلية وقوة تأ      
في التخفيف من المشكالت الـسلوكية      ) الفن والدراما (أو  ) الرسم والتمثيل (أساليب اللعب   

من الذكور واإلنـاث، ممـا      ) الصف األول والثاني والثالث االبتدائي    (لتالميذ العينة ككل    
لعب بأساليبه المختلفة بهدف إيجـاد      يشير إلى حاجة هؤالء األطفال الماسة إلى ممارسة ال        

الفرص المناسبة لهم لتفريغ ما بهم من انفعاالت مكبوتة بداخل بنائهم النفسي نتيجـة لمـا                
تعرضوا له من أساليب قهر وتعذيب نفسي وحرمان من تلبية حاجاتهم النفـسية والماديـة               

 حرمانهم من التعبير    خالل فترة االنتفاضة من قبل جنود االحتالل اإلسرائيلي والمتمثلة في         
عما يدور في خلدهم من شجون وآالم نفسية باستخدام األساليب التي يرتضونها ألنفـسهم              
من خالل ممارستهم أللعابهم المفضلة باعتبار أن اللعب عند األطفال هو مهنـة األطفـال               
 التي من الممكن أن يمارسونه بحرية كاملة، وهذا هو الهدف من هذا البرنامج الذي أسفر              
عن مساعدة هؤالء األطفال في التخفيف من مشكالتهم النفسية التي انتابتهم خـالل فتـرة               
االنتفاضة، والتي حالت دون تحصيلهم الدراسي الطبيعي، لذلك كان الهـدف مـن هـذا               

 تخفيف المشكالت السلوكية التي يعاني منها األطفـال،         :األول  البرنامج هو هدف مركب،     
ستوى تحصيلهم الدراسي لتعويض ما قد فاتهم من فرص تعليمية          االرتفاع بم : والثاني هو   

في صفوفهم الدراسية خالل فترات اإلغالق ومنع التجول التي فُرضت عليهم مـن قبـل               
  .قوات االحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني 

وبإلقاء نظرة شمولية على واقع الدراسات السابقة نالحظ أن تلك الدراسات الـسابقة             
 تقسيمها إلى قسمين ، القـسم األول تـضمن إعـداد بـرامج ارشـادية لتخفيـف                  يمكن

االضطرابات النفسية كالقلق والخوف واالضطرابات السلوكية األخرى وقد ثبـت بالفعـل            
التأثير االيجابي إلى تلك البرامج في تخفيف تلك االضطرابات النفسية والسلوكية لعينـات             

،   ) ١٩٨٢مكارثي  ( ، ودراسة ) ١٩٧٧سوليتو  ( راسةالدراسة من الطلبة والطالبات مثل د     
،  ) ١٩٨٩الخطيب  ( ،  ودراسة    )١٩٨٨عامر  (،  ودراسة     ) ١٩٨٧جوديير  (ودراسة  

أما القسم الثاني فيتضمن دراسة أثر العنف السياسي علىحياة األطفال النفسية واالجتماعية            
أثناء  يمارس من قبل االحتالل      واألكاديمية والمعرفية وكلها أثبت ان للعنف السياسي الذي       

الحروب أو االنتفاضات الشعبية له تأثير ايجابي في اظهار المشكالت النفسية أو الخبرات             
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الصادمة وكذلك المشكالت االجتماعية واالقتصادية واألكاديمية كما ثبت عنها وجود عالقة           
من خالل ممارسـة     التي يتعرضون لها     ايجابية بين المشكالت النفسية والخبرات الصادمة     

) ١٩٩٠مقصود  (،  ) ١٩٨٦بوناماكي  ( العنف السياسي عليهم وهو ما أثبته دراسة كل من        
بونامـاكي وقوتـة    (،  ) ١٩٩٩وثابت ودوبانوس وفوسـتاس     (،  ) ١٩٩٤الحلو وعفانة   (،  

، ) ٢٠٠٤سـكرتاريا الخطـة الوطنيـة       (،  ) ٢٠٠١قوتة وآخرون   (،    ) ٢٠٠٠والسراج  
  .)٢٠٠٥عباس (

كمـا فـي علـم      (اض الدراسات السابقة تبين عدم وجود دراسة واحدة         وبعد استعر 
تماثل موضوع الدراسة الحالية والمتمثلة في التعرف على مدى فاعلية برنـامج            ) الباحث

ارشادي نفسي تربوي من خالل توظيف المواد التعليمية المنهاجية المقررة علـى تالميـذ              
دتي اللغة العربية والرياضـيات باسـتخدام       الصف األول والثاني والثالث االبتدائي في ما      

أساليب محببة ومرغبة ومنفسة انفعالياً ومن ثم االرتفاع بمستوى التحصيل الدراسي لديهم            
  .من خالل البرنامج االرشادي النفسي التربوي الحالي موضوع الدراسة

  التوصيات

 ذات  مقترحاتبناء على ما توصل إليه البحث من نتائج يمكن وضع تصور للتوصيات و ال             
  :العالقة على النحو التالي

التوسع في تقديم البرامج اإلرشادية التربوية و النفسية بحيث تشمل أكبر عـدد مـن                •
 .المدارس والتالميذ في جميع المناطق

التوسع في إقامة الدورات التدريبية و التنشيطية للمعلمين في المرحلة االبتدائية مـن              •
يم المناهج الدراسية بأساليب فنية و تمثيليـة و موسـيقية           أجل التمكن و السيطرة على تقد     

 بتجعل من اليسير على التالميذ فهم و استيعاب تلك المناهج و المقررات الدراسية بأسـالي  
 .و طرق محببة لديهم خصوصا في المرحلة االبتدائية الدنيا

تطبيـق  إنشاء مراكز تعليمية مزودة باألجهزة و اإلمكانات التربويـة التـي تـسمح ب          •
سيناريوهات المواد التعليمية للمقررات الدراسية في اللغة العربية و الرياضيات و العلوم و             
التربية المدنية والتي تم إعدادها من قبل معلمو المواد التعليمية و يقوم بتمثيلها التالميـذ أو              

 .ب اللعب األخرى كالرسم و الموسيقىمن خالل أسالي

 الورش التدريبية التي تراعي توظيف المواد التعليميـة         إقامة الندوات والمؤتمرات و    •
  .مستواهم التعليميللمناهج والمقررات الدراسية بأساليب اللعب المختلفة التي تناسب 

زيادة أعداد المعلمين الملتحقين بالدورات التدريبية للتوجيه و اإلرشاد النفسي و فـتح              •
طة اإلرشادية النفسية التي تتناسـب مـع        أفاق جديدة الستقطاب المعلمين حول تقديم األنش      
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 .الواقع المعاش في المجتمع الفلسطيني

اقامة مراكز خاصة لالرشاد التربوي والنفسي في  جميع المناطق التعليميـة بحيـث               •
تكون قادرة على تقديم الخدمات التربوية و النفسية لجميع التالميـذ و مـساعدتهم علـى                

ي تسمح لهم بممارسة أدوارهم التعليميـة و النفـسية و           االستبصار بقدراتهم الحقيقية و الت    
  .االجتماعية خالل مراحل نموهم المختلفة و استجابة لمطالبهم النمائية

  قائمة المراجع

  :بالعربية المراجع :أوال
، مركـز التـدريب التربـوي     " توظيف الدراما في التربية والتعليم     ":أبوغزالة ، محمد ،   

 .١٩٩٥،عمان ،األردن ،
 بناء قائمة بالمشكالت السلوكية لدى األطفـال فـي البيئـة          :" ناهية ، صالح الدين     أبو  

مجلة التقويم والقياس النفـسي والتربـوي، العـدد األول           ،   الفلسطينية بقطاع غزة  
 .١٩٩٣،رمضان ، فبرايز ،  مطبعة المقداد ،غزة ، فلسطين ،

 .١٩٨٣معارف ، القاهرة ، ، دار ال" الرسم في المدرسة االبتدائية" : البسيوني،محمود
 .١٩٨٤، عالم الكتب ، القاهرة ، " التربية الفنية والتحليل النفسي": البسيوني ، محمود 

 .١٩٨٥، عالم الكتب ، القاهرة ، " أصول التربية الفنية": البسيوني، محمود 
 .م١٩٨٧، القاهرة، دار المعارف، "سيكولوجية رسوم األطفال": البسيوني ، محمود 

  ١٩٨٨، القاهرة، " دار المعارف"طرق تعليم الفنون": يوني ، محمود البس
الـصحية،   الطفل الفلسطيني في األراضـي المحتلـة أوضـاعه        "بكر ، أحمد وآخرون     

 ١٩٩١مكتبة كل شيء ، القدس ، " االجتماعية ، االقتصادية ، النفسية
 الت اليوميـة  دليل اآلباء والمعلمين فـي مواجهـة المـشك        ": بهادر ، سعدية محمد علي    

 .م ١٩٨٣،الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ٣ط،"لألطفال
 .م١٩٩١، دون ناشر، "أعطونا الطفولة": بوناميكي، رايا 

، المواجهة، لجنة الدفاع عن     "العوامل النفسية و انتهاك حقوق اإلنسان     ": بوناميكي، رايا   
 .م ١٩٨٤، ٥٥-٤٩، ص٣الثقافة الوطنية، القاهرة، العدد

،  جمعيـة    "كيف تدارس حقوق الطفل الفلسطيني في المناطق المحتلة       ": اميكي، رايا   بون
 .م١٩٨٥الدراسات العربية، القدس، 

،ورقـة عمـل،    "أسلوب استخدام الدراما كوسيلة مبدعة في التربية والتعليم       ": التل، لينا   
 .١٩٩١برنامج المسرح والدراما في التربية و التعليم، عمان، مؤسسة الحسين،

، مكتيـة وهبـة ،      ، المشكالت النفسية والعـالج    "الطفولة والمراهقة "حمودة ، محمود ،     
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 .١٩٩١القاهرة ،
، "التوجيه واإلرشاد النفـسي بـين النظريـة و التطبيـق          " :محمد جواد   د، محم الخطيب
 .م٢٠٠٤،مكتبة آفاق، غزة،فلسطين،٣ط

الدراسـي لـدى    العالقة بين مستوى القلـق و التحـصيل         ":محمدالخطيب، محمد جواد    

، رسالة  " و تصميم برنامج إرشادي للتخفيف من وحدة القلق        نالفلسطينييالمراهقين  
 م، قـس   الدراسات العليـا للطفولـة     د، معه  عين شمس  ة، جامع ةاه غير منشور  دكتور

 . م١٩٨٩، الدراسات النفسية واالجتماعية، القاهرة
 آفاق،غزة،فلـسطين ،    ،مكتبـة ١،ط"في سيكولوجية الطفولة  ":محمدالخطيب، محمد جواد    

 .م٢٠٠٠
ــران، ــسالم   زه ــد ال ــد عب ــسي :" حام ــاد النف ــه و اإلرش ــالم ٢، ط"التوجي  ع

 .م١٩٨٠الكتب،القاهرة،
دليل للعاملين  " مساعدة الطفل الذي يعاني من الصدمة النفسية      : "سالم ،سوزين و آخرون     

 االجتماعين و الحفيين ولمعلمي مرحلة ما قبل المدرسة، تعريـب وتحريـر زهيـر             
  .م١٩٩٤زكريا،مكتب اليونيسيف اإلقليمي،الشرق األوسط و شمال إفريقيا، عمان ، 

 ،القاهرة، دار الفكر    ٣ط" علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري     " ، فؤاد البهي    السيد
 .م١٩٧٩العربي ، 
االضطرابات السلوكية عند أبناء األسرى والشهداء مقارنة بغيرهم من         " ،شهاب ، نبيلة    

 .٢٠٠٣، ١ ، العدد٣١، مجلة العلوم التربوية ، المجلدفال والمراهقين األط

، دار الفكر العربـي، القـاهرة ،        " المشكالت النفسية عند األطفال   :" الشربيني ، زكريا    
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 نماذج من المشكالت الشائعة عند الطلبة وأساليب التعامل معهـا         :" صبري ، مصطفى    
،GC,2\2004٢٠٠٤وا ، اليونسكو ، عمان ، األردن، معهد التربية ، األنر  

التعليمـات ، دار     ، كراسة ) ي(قائمة القلق الحالة والسمة الصورة      " عبد الخلق ، أحمد ،    
  .١٩٨٤المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، 

 ة، النهـض  ٢، ط "العالج النفسي الجماعي لألطفال باستخدام اللعـب      ": عبد الفتاح، كاميليا  
 .م١٩٨٠المصرية ،القاهرة ،

،سلسلة كتب لآلباء و األمهـات، مركـز دراسـات          " فنون أطفالنا ": عثمان، عبلة حنفي  
  .م١٩٨٩الطفولة،جامعة عين شمس، النهضة المصرية،القاهرة،

  GC\8.Rev.91 "المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلةاالبتدائيـة "عصفور، وصفي 
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  .١٩٩١ن ، ، معهد التربية ، األنروا  ، اليونسكو ، عمان ، األرد
 ة، دار النهـضة العربيـة، القـاهر       "المرشد النفسي المدرسي  :" ماهر محمود  دعمر، محم 

 .م١٩٨٤،
، ، معهد التربية  " الدراما التعليمية في صفوف المرحلة االبتدائية الدنيا      :"عويضة ، جميل    

  .١٩٩٦األونرا ، اليونسكو ، عمان ، األردن ، 
،ترجمـة عـادل عبـداهللا ،       "واألطفال المراهقين االضطرابات السلوكية   "كازدين ، آالن ،   

 .٢٠٠٠الكويت ، ، دار الرشاد العربية ، محمد
العالقة بين الخبرات الـصادمة واالسـتجابات       :"قوتة،سمير،ورايا بوناميكي،وإياد السراج  

، برنامج غزة للصحة النفسية، غـزة،        "نالمعرفية االنفعالية لدى األطفال الفلسطينيي    
 .م١٩٩٤
، دليل الوالدين و المدرسـيين      "أساليب مساعدة األطفال المتأثرين بالحرب    : ىمقصود، من 

 .م١٩٩١في لبنان، مطابع رامي النحال، بيروت، 
، المجلـة المـصرية     الوجه المكمل للداللة االحصائية   –حجم التأثير   : منصور، رشدي فام  

ص ص  م ،             ١٩٩٧يونيـة   ١، المجلد الـسابع،     ) ١٦(للدراسات النفسية، العدد    
)٧٥-٥٧.(  
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  مالحق البحث
  )صحيفة مالحظة(قائمة المشكالت السلوكية : أوالً 

  نماذج لموضوعات البرنامج اإلرشادي التربوي النفسي: ثانياً 

  )التمثيل(والدراما ) الرسم(باستخدام أسلوب الفن 

  للغة العربيةا

  الصف األول االبتدائي

  )الحياة في الريف(الخامسة : الوحدة

  :األهداف
 أن  - إكساب التلميذ قيماً واتجاهات وعادات اجتماعيـة       -تنمية الحس الجمالي عند التلميذ    
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 يكتسب  - التعرف على األصول االجتماعية للتلميذ     -يرفق التلميذ بالحيوانات ويشفق عليها    
 تنميـة القـدرة علـى       - تنمية مهارة العمل الجمـاعي     -ر والعناية بها  مهارة تربية الطيو  
 .الوصف والتعبير

  بيت جدتي: الموضوع األول

  التمثيل: األسلوب

  .يمثل الموضوع لوحدة متكاملة من خالل عدة مجموعات من التالميذ 
  . الجدة، شريف، عبير، كلب، ديك، دجاجة، عصفور :الشخصيات
للكلب وآخـر   ) قناع(بيت وآخر للمدرسة، وجه      مجسم أو صورة لل    :األدوات

للديك والدجاجة والعصفور، بيض، مالبس فـالح، مالبـس بنـت، شـريط             
  .كاسيت، أدوات الفالح

  :المشهد األول
  . صورة البيت والمدرسة، أقنعة :األدوات

  . تلميذ يأخذ دور شريف، وآخر دور الجدة :الشخصيات
  :التنفيذ

 يدخل شريف ويسلم    -سكة بعصا وتبدأ بالتحدث عن نفسها     تجلس الجدة أمام بيتها وهي مم     
 يقوم الكلب باللعـب والنبـاح فـي         - يبدأ شريف بوصف بيت جدته     -على جدته بحرارة  

 .الحديقة من بداية المشهد

  . يطلب المعلم من بعض التالميذ وصف بيته:مداخلة
  .الدجاجة البيضاء: المشهد الثاني

  .الجدة، شريف، دجاجة، ديك: الشخصيات

  .تقوم الجدة بوضع الطعام والشراب للطيور وتبدأ الطيور بتناول الطعام : التنفيذ

  .الخ... كت كت:  تنادي الجدة على الطيور لتناول الطعام باللهجة الدارجة مثل:مالحظة
  ماذا يوجد في بيت جدتي ؟: يقف شريف ويطرح السؤال التالي على التالميذ •
 .لبيضاءتقف الدجاجة وتقول أنا الدجاجة ا •

هل تعرفون كم بيضة أبيض في اليوم ؟ هل تعرفون كم يوماً أرقد علـى البـيض                 
  حتى يفقس ؟

 يوماً، واسـألوا زوجـي      ٢١إني أبيض في اليوم بيضة واحدة وأرقد على البيض          
  .ثم تذهب لترقد على البيض ... الديك

  ...يقف الديك على مكان مرتفع ويصيح •
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ون من أنا ؟ أنا الديك كوكو أصيح في الـصباح           هل تعرف : ثم يطرح األسئلة التالية   
  .كل يوم

  هل تحب البيض يا شريف ؟ ولماذا ؟: تقف الجدة وتخاطب شريف  •
  .يجيب شريف نعم أحب البيض ألنه غذاء مفيد •
   ما هي األطعمة التي يدخل في تكوينها البيض ؟:مداخلة

  إلى الحقل: المشهد الثالث
  ح، كوب لبن، زي فالحشريف، أدوات فال: الشخصيات واألدوات 

  :التنفيذ

 -يصحو شريف من النوم ويغسل وجهه بالماء والصابون ثم يتناول كوب اللبن ويـشرب             
أنا فالح أصحو مبكراً، أشرب اللبن ألنه مفيد ويغذي         : يصف شريف نفسه بأنه فالح قائالً     

  .جسمي ويقويه، ثم أذهب للحقل وأنا نشيط
 -)كن تخصيص مكان محدد على أنـه الحقـل        يم(يمسك شريف الفأس ويذهب إلى الحق       

وعند وصوله الحقل يبدأ بوصف األعمال التي يقوم بها من حرث وزرع وسـقي وجمـع                
وفي نهاية الوحدة يمكن للمعلم القيـام بتنفيـذ         .  ثم يعود إلى بيته آخر النهار        -المحصول

  .)الصامت( خالل التمثيل اإليمائي التعرف على الكلمة من: اللعبة التالية 
 يختار المعلم مجموعتين    - يكتب كل كلمة على بطاقة     -يحدد المعلم مفردات الدرس الجديدة    

 - ترسل كل مجموعـة تلميـذاً منهـا بالترتيـب    - طالب٧-٥كل مجموعة تحتوي على  
يعرض المعلم على التلميذ المتسابق البطاقة التي تحمل الكلمة الجديدة ويطلب منه أن يعبر              

 إذا نجحت المجموعة في معرفة الكلمة خـالل دقيقـة واحـدة             -عنها لزمالئه بدون كالم   
المجموعة التي تحصل على نقاط أكثر ويـصفق       تفوز   في نهاية الحصة     -تحسب لها نقطة  

 .لها الفصل

  . في حالة عجز المجموعات على معرفة الكلمة تحول اإلجابة لطالب الفصل :مالحظة
  -:ة الوحدة الخامسة كما يلي  يمكن استخدام أساليب أخرى لتنفيذ أنشط:مالحظة

  بيت جدتي: الموضوع األول

  :اليوم األول: التنفيذ      الرسم : األسلوب

يطلب المعلم من التالميذ أن يقوم كل واحد برسم بيت جدته أو البيت الذي تسكن                 
  :فيه جدته وإدارة الحوار التالي

تك ؟ هـل يوجـد   هل البيت كبير أم صغير ؟ ماذا يوجد جنب البيت ؟ من يسكن مع جـد              
بالبيت حديقة ؟ وماذا نزرع في الحديقة ؟ ماذا تربي جدتك في البيـت ؟ مـاذا تعطيـك                   
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 جدتك؟ هل تحب جدتك ؟ ولماذا ؟ ما هو واجبك نحو جدتك ؟

   :اليوم الثاني

  :يطلب المعلم من التالميذ أن يرسم كل تلميذ الغرفة التي يعيش فيها ويدير الحوار التالي
كم باباً للغرفة وكم شباكاً فيها ؟ هل الغرفة كبيرة أو صغيرة ؟ من ينـام                ما لون الغرفة ؟     

معك في الغرفة ؟ ماذا تحتوي غرفتك من األدوات ؟ من يقوم بتنظيف وترتيب الغرفـة ؟                 
وما هو دورك في ذلك ؟ هل يوجد ألعاب في غرفتك ؟ اذكرها إن وجدت ؟ ماذا تـشاهد                   

؟ سـقف الغرفـة   ...) نيون أو لمبـة ( الغرفة عندما تنظر من شباك الغرفة ؟ كيف تضاء    
 مصنوع من ماذا ؟

  :رسم الحديقة: اليوم الثالث

  :يطلب المعلم من التالميذ رسم حديقة ويدير الحوار التالي 
؟ ماذا نستفيد مـن الحديقـة ؟   ؟ كيف يمكن العناية والمحافظة عليها     ماذا يوجد في الحديقة     

 ة ؟ ما اسم الشخص الذي يعتني بالحديقة ؟اذكر بعض األشجار التي تزرع في الحديق

  الدجاجة البيضاء: الموضوع الثاني 

  فن الرسم: األسلوب

  .ملتينة، ألوان جواش : المواد

  :التنفيذ

 يطلب من كل مجموعة أن تشكل البيض        - مجموعات ٨-٦يقوم المعلم بتقسيم التالميذ إلى      
 -ر بين التالميـذ حـسب رغبـتهم        أثناء التنفيذ توزع األدوا    -والدجاجة والديك والكتكوت  

 يقوم بعض التالميذ بتقليد المجسم      -ترتب كل مجموعة ما عملته لتمثل دورة حياة الدجاج        
 . يمكن الطلب من بعض التالميذ تقليد بعض أصوات الطيور -الذي صنعه

  إلى الحقل: الموضوع الثالث 

  الحوار: األسلوب 

مات من والديهم عن بلـدهم األصـلي قبـل          يطلب المعلم من التالميذ جمع معلو     : التنفيذ  
 داخل الفصل يتم عمل مناقـشات بـين         -الهجرة والتعرف على ما اشتهرت به ومعالمها      

 يتم اختيار بعض التالميذ ليتكلم عن بلده أمام         -التالميذ يتبادلوا فيها المعلومات عن بالدهم     
 .التالميذ 

 رسم شخص يأكل بـيض      -رسم شخص يشرب الحليب وآخر ال يشرب الحليب        :مداخلة  
 .وآخر ال يأكل البيض
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  الحساب

  الصف األول االبتدائي
  )١٨: (الجمع والطرح حتى: الموضوع األول

  )١: (لعبة رقم   األلعاب : األسلوب

   :التنفيذ

: الثالث. يقفز: الثاني. معصوب العينين : تالميذ للمشاركة، األول  ) ٣(يختار المعلم    -١
  .يحمل بطاقة

  .)١٨-٠: (ل خط األعداد ويرقمه من  الصف مثيستخدم المعلم بالط -٢
١٨  ١٧  ١٦    ٤  ٣  ٢  ١  ٠  

مـع قـراءة العـدد      ... يبدأ الالعب الثاني بالقفز على قدم واحدة مبتدءاً من الـصفر           -٣
  .المكتوب في الخانة 

 ).ن القفزبعد إيقاف الالعب ع(يرفع الالعب الثالث البطاقة المكتوب عليها أحد األعداد -٤

يقوم الالعب الثاني بإضافة العدد المكتوب في الخانة على العدد المكتوب على البطاقة              -٥
 .ثم يقفز ويقف على الخانة التي تمثل المجموع ويقرأ الجواب

 .في هذه الحالة يطلب من الالعب األول معرفة الرقم الذي كان مكتوب على البطاقة -٦

  )٢: (لعبة رقم 
  ).١: (لتالميذ في اللعبة رقميشارك فيها نفس عدد ا -١
 ).١: (تتبع نفس الخطوات في اللعبة رقم -٢

التعديل الوحيد الموجود هو استبدال خط األعداد بالمربع الموضح ويطلب مـن             -٣
التالميذ معرفة مجموع الرقمين والوقوف فـي الخانـة التـي تحمـل اإلجابـة               

 .الصحيحة بدون قفز

: وقرأ المكتوب على البطاقة العـدد رقـم       ) ٨: (إذا كان يقف الالعب في الخانة رقم      : مثالً
: ، وعندما يقف يقول بـصوٍت مرتفـع       )١٧: (فيطلب منه االنتقال بسرعة للخانة رقم     ) ٩(
)١٧.(  

٤  ٣  ٢  ١  ٠  

٥  ٦  ٧  ٨  ٩  

١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  

١٥  ١٦  ١٧  ١٨  ١٩  
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  جمع وطرح األعداد المكونة من رقمين: الموضوع الثاني

  التمثيل: األسلوب

  قات مطاطيةحل: األدوات

  :التنفيذ

  .مجموعات متساوية ويحدد دور كل مجموعة للعب ) ٤: (يقسم الصف إلى  -١
 .يعطي المعلم كل تلميذ في المجموعة حلقتين مطاطيتين ما عدا طالب واحد  -٢

يحدد المعلم دائرة قطرها متر واحد يقف فيها الالعب الذي لم يعطى الحلقـات،               -٣
 .األقل على شكل قاطرة متر على ) ٣(وتقف مجموعته على بعد 

يقوم المتسابق األول برمي إحدى الحلقتين على أن يدخلها فـي ذراع الالعـب               -٤
 .الواقف في الدائرة ويكرر رمي الحلقة الثانية 

  ) .اليمنى أو اليسرى( يجوز التقاط الحلقات بكلتا ذراعيه :مالحظة 
  .ينفذ باقي أعضاء المجموعة نفس النشاط  -٥
 .نقاط ) ١٠ (يحسب لكل حلقة ملتقطة -٦

يجمع عدد الحلقات في الذراع اليمنى واليسرى على اعتبار أن كل حلقة تساوي              -٧
١٠.  

 .تنفذ كل من المجموعات الباقية نفس النشاط  -٨

 .المجموعة الفائزة هي التي تحصل على نقاط أكثر -٩

  قياس األطوال: الموضوع الثالث 

  التمثيل: األسلوب

  )١: (نشاط رقم

  .الطول رتب أفراد أسرتك حسب  -١
 .أيهما أطول أنت أم زميلك الذي بجوارك  -٢

 .من هو أطول تلميذ في الفصل  -٣

  )٢: (نشاط رقم 

  .باستخدام الشبر قس طول المرتبة التي تنام عليها  -٢
 .باستخدام الشبر قس طول أخيك األصغر  -٣

 .باستخدام الشبر قس الخطوة في عرض الشارع الذي أمام بيتك  -٤

 . الشباك في غرفتك باستخدام قلمك الرصاص قس عرض -٥
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 ١، العدد ٩ ، المجلد٢٠٠٧غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية   -مجلة جامعة األزهر  _________________٢٦٦

  )٣: (نشاط رقم 

ينفذ خارج الفصل وفي فناء المدرسة حيث تتم المنافسة بين كل طـالبين علـى                -١
  .أيهما أوسع خطوة 

 .يخطو كل تلميذ من التلميذين خطوة عريضة  -٢

 .يقوم تلميذ ثالث باستخدام الشبر في قياس أي الخطوتين أطول  -٣

لية، ويقوم تلميذ ثالث بقياس القفـزات        قفزات متتا  ٣يقوم طالبان آخران بالقفز      -٤
 .باستخدام المتر

:  يدرب المعلم التالميذ على استخدام وحدات قياس مختلفة من بين التالميذ مثل              :مالحظة  
  .الخ ... قلم الرصاص، الشبر، الكف، المسطرة

  اللغة العربية

  الصف الثاني االبتدائي

  السفر والرحالت: الوحدة السادسة 
  :األهداف 

 تنمية قيم واتجاهات    - تنمية روح االنتماء إلى الوطن واألسرة      -مية روح البحث العلمي   تن
 -الخ... العطف على الفقراء والمساكين، والبعد عن الجشع والطمع، والكسب الحالل         : مثل

 تنظيم الوقت   - تفريغ التالميذ النفعاالتهم من خالل اللعب      -تنمية الحس الديني عند التالميذ    
  .منه وحب العملواالستفادة 

  التمثيل: األسلوب     السندباد العجيب : الموضوع األول 

   :التنفيذ 
يبدأ المعلم بالتهيئة للدرس من خالل اإلشارة إلى بعض األبطال في القصص الشعبية             

الخ، وينتهي عند بطـل القـصة       ... الشاطر حسن، سيف بن ذي يزن، عالء الدين       : مثل  
  .ميذ بتمثيل األدوار المعدة مسبقاً من قبل المعلم موضوع الدرس، ومن ثم يبدأ التال

:  تالميـذ    ٣يقسم المعلم التالميذ إلى ثالث مجموعات بحيث تضم كل مجموعة            -١
مجموعة تمثل دور الباعة، مجموعة ثانية دور المشترين، المجموعة الثالثة دور           

  .الفقراء والمساكين 
لحديث عن نفـسه وعـن حبـه        يدخل أحد التالميذ متقمصاً دور السندباد ويبدأ ا        -٢

 .للرحالت والسفر وشغله بالتجارة وحبه لها 

يبدأ السندباد بمخاطبة المجموعة الثانية المتقمصة لدور الباعة مظهراً قدراته في            -٣
 .فن البيع والشراء والكسب الحالل ويشتري من المجموعة كمية من البضاعة 
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ين ليبيـع لهـم البـضاعة       ينتقل السندباد إلى المجموعة التي تمثل دور المشتر        -٤
 .بسهولة من خالل وصفهم إياه بأنه صادق وأمين وال يغالي بثمن بضاعته 

يتجه السندباد نحو المجموعة التي تمثل دور الفقراء والمحتـاجين التـي تبـدأ               -٥
الحديث معه عن أوضاعهم البائسة ومعاناتهم الشديدة من ضنك العيش وتطلـب            

يبدأ السندباد بنصحهم وإرشادهم عن ضرورة      منه بعض المال ليكون عوناً لهم، ف      
الكسب من خالل العمل وبذلك الجهد ويوضح لهم قيمة العمل باعتبـاره عبـادة              
وأن محاولة الحصول على المال من خالل التسول هو امتهان لكرامـة الـنفس              

 .اإلنسانية 

مكـان  لـو كنـت      :يوجه المعلم السؤال التالي لتالميذ الفصل لفتح حوار معهـم         : مداخلة
  السندباد ماذا كنت ستفعل؟

  على شاطئ البحر: الموضوع الثاني 

  .ورق رسم، ألوان: األدوات     ) الرسم(الفن : األسلوب    ١: نشاط 

يطلب المعلم من التالميذ الذين قاموا برحلة إلى شاطئ البحر بوصـف المكـان              : التنفيذ  
 شواطئ مختلفة مع ضـرورة      الذي زاروه آخذاً في عين االعتبار أهمية التركيز على عدة         

الوصف الدقيق للمياه، الرمال، لون مياه البحر، أشعة الشمس وحرارتها، المكـان الـذي              
 - يطلب المعلم من التالميذ بأن يعددوا المدن الساحلية والبحار فـي فلـسطين             -يجلس فيه 

أللوان يطلب المعلم من التالميذ رسم منظر لشاطئ البحر كما يتخيله كل تلميذ مستعيناً بـا              
 ) .الخ... شمعية، مائية، لباد(الموجودة أمامه على اختالف أنواعها 

  ٢: نشاط 

  كرة مضرب، مضرب، كرة يد: األدوات   الحركة واللعب : األسلوب 

  .يؤدى هذا النشاط خارج الفصل : التنفيذ 

يتم تقسيم التالميذ إلى مجموعتين حسب اختيارهم بحيث تمثـل المجموعـة األولـى        
 - الذين يرغبون اللعب داخل مياه البحر، والمجموعة الثانية على شـاطئ البحـر             التالميذ

 -يحدد المعلم بخط وهمي المساحة التي تمثل مياه البحر والمساحة التي تمثـل الـشاطئ              
يطلب المعلم من التالميذ تحديد األنشطة التي تمارس داخل مياه البحر واألنـشطة التـي               

الـسباحة، اللعـب   : موعة األنشطة التي تناسبها مثل      تمارس على الشاطئ وتختار كل مج     
 يقوم  -بكرة الماء، اللعب بالمضارب، لعب الكرة على الشاطئ، عمل مجسمات من الرمال           

  .ارسة ألوان النشاط المختلفةالمعلم بمالحظة التالميذ وتوجيههم أثناء مم
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  القراءة متعة: الموضوع الثالث 

قصص مختلفـة مـن     : األدوات  )     لقاء القصصي التمثيل، اإل (سرد القصة   : األسلوب  

  المكتبة

 يطلب المعلم من كل تلميذين يجلسان       -يصطحب المعلم تالميذ الفصل إلى المكتبة     : التنفيذ  
 -سويةً في مقعد واحد قراءة قصة مشتركة ثم تلخيصها بعبارات بسيطة حسب فهمها إياها             

يذ بالتعبير عن فهمهم لهذه القصص إمـا        بعد العودة إلى الفصل يتيح المعلم الفرصة للتالم       
 يقوم المعلم بتـدريب التالميـذ علـى أداء األنـشودة            -بالتعبير لفظياً أو من خالل الرسم     

 .بطريقة فردية وجماعية وأدائها في داخل الصف ) كتابي(

  :نشاط ختامي 

بتجميع يقوم معلم المرحلة الدنيا في المرحلة االبتدائية بالتعاون مع زمالئه بالمدرسة            
األنشطة التي تم إعدادها وتنفيذها خالل فترة تنفيذ أنشطة البرنامج اإلرشـادي التربـوي              
وعرضها في معرض إرشادي تربوي بحيث تكون بمثابة تجربة رائدة يمكـن لآلخـرين              
وخصوصاً معلمي المرحلة االبتدائية الدنيا باالستفادة منها وتطورها بحيث تكـون بمثابـة       

ي للتالميذ الذين قاموا بإنتاجها خالل فترة البرنامج اإلرشادي وكـذا           موقف تعزيزي إيجاب  
  .لتكون أيضاً موقفاً محضراً للتالميذ اآلخرين 

  الحساب

  الصف الثاني االبتدائي
  المتر والقياس: الموضوع

التعرف على وحدات القياس التي يمكن استخدامها في الحياة      : الهدف   التمثيل : ألسلوب 

  . العالقة بينها اليومية ومعرفة

أخوه األصـغر، طـول   (يطلب من التلميذ أن يستخدم يده لحساب أطوال كل من           : التنفيذ  
:  يطلب من التلميذ قياس كل من      -شبروذلك باستخدام ال  ) مرتبة النوم، عرض شباك الغرفة    

عرض الشارع الذي أمام البيت، طول الغرفة التي ينام بها، طول المدرسة وذلك باستخدام              
قياس عرض الصف باستخدام المتر، قيـاس       :  يطلب من التالميذ داخل الصف       -وةالخط

طول السبورة وعرضها، أن يقيس كل تلميذ طوله وطول زميله الذي يجلس جانبه ويقارن              
 يطلب من التلميذ قياس كل من طول الـشبر، الخطـوة باسـتخدام المتـر                -أيهما أطول 

  .ات تتغير بتغير الطالبوالمقارنة بينهما مع مالحظة أن هذه القياس
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  البلي : ١لعبة رقم 

مجموعة : األدوات المستخدمة     قياس المسافة بين األشياء باستخدام اليد : الهدف 

  من البلي أو الحصى

 تالميذ أحـدهم  ٤يقسم المعلم الفصل إلى عدة مجموعات كل مجموعة تتكون من    : التنفيذ  
حدد كل مجموعة نقطة محددة لترمي       ت - بلي ٣ يعطي لكل مجموعات     -مسئول عن القياس  

 يقذف كل متـسابق     - خطوة عن النقطة المحددة    ١٢ يقف المتسابقون على بعد      -إليها البلي 
 يقوم التلميذ الرابع بقيـاس أبعـاد   -باتجاه النقطة المحددة لتكون قريبة منها  ) بليته(ما بيده   

 .دة مرات  يكرر العمل ع-البلي عن النقطة ويحدد من هو األقرب والذي يليه

  .م بالقياس بالعب آخر من التالميذ يمكن استبدال الالعب الذي يقو:مالحظة 
  العقدة : ٢لعبة رقم 

  استخدام السنتيمتر في القياس: الهدف     خيط، مسطرة : األدوات 

 يقـوم أحـد     -سم٥٠يوزع المعلم على كل تلميذ طالبين خيطاً ال يقل طوله عن            : التنفيذ  
 يقوم التلميذ الثاني باستخدام المـسطرة لتحديـد         - متباعدة في الخيط    عقد ٦الطالبين بعمل   

 إذا استطاع التلميذ عمل ثالثة من العقد أو أكثر علـى            -المسافة بين العقد وتسجيل األبعاد    
 . الذي يحصل على نقط أكثر يعتبر هو الفائز -أبعاد متساوية تحتسب له نقطة

عقد التي يربطها التلميذ واسـتخدام لـون آخـر           يمكن استخدام األلوان لتلوين ال     :مالحظة  
  ) .في حالة عدم معرفة فك العقدة(لتلوين العقد التي يربطها التلميذ اآلخر 

  اللغة العربية

  الصف الثالث االبتدائي
  ٢٠٠٠العالم سنة : الدرس 

 -)الكـورال ( تنمية التحكم الصوتي ضمن إيقاع جمـاعي         -تنمية الحس الديني  : األهداف  
  . تنمية الميول المهنية- تنمية روح البحث العلمي-كة الخيالتنمية مل

  فلنسجد هللا شكراً: الموضوع األول 

  التمثيل: األسلوب       تقدير نعم اهللا : النشاط األول 

 يطلب المعلم من التالميذ السير داخل الصف        - تالميذ معصوبي األعين   ٤اختيار  : التنفيذ  
 يتكلم التالميذ الذين مروا بالتجربة عـن        -دقيقتاندون أن يلمس أحدهم اآلخر وذلك لمدة        

 .قيمة نعمة البصر

  . يكرر النشاط مع مجموعات أخرى لتقدير نعمة الحواس األخرى :مالحظة 
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  نشاط بيتي: النشاط الثاني 

يطلب من كل تلميذ أن يكتب مجموعة من النعم التي من اهللا بها علينا ويمكن أن يـستعين                  
  .التلميذ بوالديه 

  اإللقاء: نشاط الثالث ال

 توزع األبيات الشعرية على التالميذ بواقع مقطـع         - تالميذ إللقاء القصيدة   ٣يختار المعلم   
 ) .فلنسجد شكراً هللا( يردد تالميذ الصف الالزمة -مكون من بيتين

  )اإلنشاد الجماعي(الكورال : النشاط الرابع 

صيدة على أن ينشد كل تلميذ بطريقـة         تالميذ إلنشاد المقطع األول من الق      ٤يختار المعلم   
 يقوم تالميـذ    - يطلب من التالميذ التصويت على أجمل نغمة أعجبتهم        -تختلف عن اآلخر  

 .الصف بإنشاد القصيدة بأجمل لحن تم اختياره

 يمكن أن يقوم تالميذ الصف الثالث االبتدائي بإنشاء القصيدة أمام المدرسة وذلك             :مالحظة  
  .في طابور الصباح

  . يوضح المعلم للتالميذ معنى التصويت أو الطريقة الديمقراطية في اتخاذ القرار:لة مداخ
  تليفون المستقبل: الموضوع الثاني 

  استعراض مراحل تطور التليفون: الفكرة       اللعب : النشاط األول 

 يـتم العمـل     -يطلب المعلم من كل تلميذ إحضار كوب لبن فارغ، وخيط طويل          : التنفيذ  
 يقوم كل تلميذ بثقب كوب اللبن       -مجموعات كل مجموعة تحتوي على تلميذين     على شكل   

يمكن استخدام قطـع    ( يوصل بين كل كوبين بخيط طويل        -الفارغ من قاعدته ثقباً صغيراً    
 يقـوم   -)عيدان صغيرة في التوصيل بين الكوبين لتحول دون انسياب الخيط من الكـوب            

 يمكن لباقي التالميـذ اسـتعراض       - الصف المعلم باستعراض بعض أعمال التالميذ داخل     
 .نشاطهم أثناء االستراحة 

  الرسم: النشاط الثاني 

  أوراق رسم، ألوان: األدوات 

 يلـون التالميـذ   -يطلب المعلم من تالميذ الصف رسم جهاز التليفـون الحـالي      : التنفيذ  
 يطلب  -بل يستعرض المعلم الدرس حول تليفون المستق      - يحتفظ التالميذ بالرسم   -التليفون

 تختار مجموعة أنشطة متميزة وتلصق      -المعلم من التالميذ تخيل تليفون المستقبل ورسمه      
 .داخل الصف 

  . يقوم المعلم بتفصيل دور التالميذ ضعاف التحصيل في هذا النشاط :مالحظة 

http://dr-banderalotaibi.com



  نامج إرشادي نفسي تربوي لتخفيف المشكالت السلوآية لدى تالميذمدى فاعلية بر ____________________

 ٢٧١ _________________١، العدد ٩، المجلد ٢٠٠٧غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية   -مجلة جامعة األزهر 

  الحساب

  الصف الثالث االبتدائي
  الكسور: الموضوع األول

  تلميذ ما يمثله الجزء بالنسبة للكل باستخدام الرسمأن يدرك ال: الهدف، .الرسم: األسلوب

  أوراق رسم، أقالم، ألوان جواش، مقصات، مساطر: األدوات

 ٤ يقـسم الفـصل إلـى        -يوزع المعلم على كل تلميذ ورقة للرسم      :  )١(نشاط      :التنفيذ
 يطلب المعلم من كل مجموعة أن تلون جزء من الورقة يساوي إمـا نـصف      -مجموعات
 تقوم كـل    - ثلث الورقة أو ربع الورقة أو ثلثي الورثة أو ثالثة أخماس الورقة            الورقة أو 

 .مجموعة بتلوين نفس الجزء مع ترك حرية الختيار األلوان 

 يطلب المعلم من كل تلميذ أن يقسم        -يوزع المعلم على كل تلميذ ورقة للرسم      ): ٢(نشاط    
 يطلـب   -)تلف من تلميذ آلخر   عدد األجزاء يخ  (الورقة إلى أجزاء متساوية حسب رغبته       

 يقوم التلميـذ بتحديـد نـسبة        -المعلم من كل تلميذ أن يلون عدداً من األجزاء في ورقته          
 يمكن أن يكتب التلميذ النسبة بين األجزاء الملونة         -األجزاء الملونة بالنسبة لألجزاء الكلية    

 .إلى األجزاء غير الملونة

  :مالحظة

 يركز المعلم   -ذ فيما بينهم ويعلق جزءاً منها في الفصل       يقوم المعلم بعرض نشاطات التالمي    
 .على نشاطات التالميذ ضعاف التحصيل ويستخدم أسلوب التعزيز المناسب

 - مجموعـات  ٤ يقسم المعلم الصف إلى      -يعطي المعلم كل تلميذ ورقة بيضاء     ): ٣(نشاط  
 -ام المـسطرة  تقوم كل مجموعة بتقسيم كل ورقة إلى عدد من األجزاء المتساوية باستخد           

يقوم كل تلميذ بقص جزء واحد من األجزاء التي قسم إليها الورقة ويكتب الكـسر الـذي                 
 يحـتفظ كـل تلميـذ       - يكرر التلميذ القص حتى ينتهي من كل األجزاء        -يمثله هذا الجزء  

 .باألجزاء التي قصها

ثلث مستطيل، دائرة، مربع، م   : يجهز المعلم مجموعة من األوراق على شكل        ): ٤(نشاط  
القـسم  :  يقسم المعلم كل مجموعة إلى قـسمين         - قطعة متشابهة  ٣٠ويكون عدد كل نوع     

األول يبقى كما هو، القسم الثاني يقسم باستخدام المقص إلى أجزاء متساوية مثل أرباع أو               
 . يقسم الفصل إلى عدة مجموعات كل مجموعة تحتوي على تلميذين-الخ... أخماس أو

 تقوم كـل مجموعـة بتلـوين        -وعة الشكل وعدداً من أجزائه    يوزع المعلم على كل مجم    
 تلصق كل مجموعة األجزاء على الشكل وإذا لم يتـسع الـشكل             -األجزاء بألوان مختلفة  

 تحدد كل مجموعة عدد األجزاء التي كانت معها         -تلصق األجزاء الباقية على ورقة أخرى     
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 ____________________________________________________________________ محمد جواد الخطيب

 ١، العدد ٩ ، المجلد٢٠٠٧غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية   -مجلة جامعة األزهر  _________________٢٧٢

  .اويوعالقتها بالشكل األصلي هل هي أكبر من أو أصغر من أو تس
  الهندسة والقياس: الموضوع الثاني

  النشاط األول

  أورق رسم، أوراق شجر، صمغ، ألوان: األدوات    الرسم : األسلوب

 يطلب المعلم من كل تلميـذ أن  -يوزع المعلم على كل تلميذ ورقة بيضاء للرسم      : التنفيـذ 
يم كـل    يطلب المعلم من كل تلميذ تـرق       -يرسم كل من الثعبان، أوراق شجر، رأس إنسان       

 .شكل بخط كبير 

  . يوضح المعلم أنواع الخطوط الموجودة في الرسم واألعداد :مداخلة 
  :النشاط الثاني

  فناء المدرسة: المكان     اللعب : األسلوب

 يطلب المعلم من تالميذ كل      -يقسم المعلم تالميذ الصف إلى مجموعتين متساويتين       :التنفيذ
كل مجموعة بتشكيل مجموعة مـن الخطـوط         تقوم   -مجموعة أن يقفوا على شكل قاطرة     

باستخدام أجسامها مثل الخط المنحني المفتوح، المنحى المغلق، الخط المنكـسر، القطعـة             
 . المجموعة التي تنتهي من تشكيل الخطوط في وقت أقصر تكون هي الفائزة -المستقيمة

  :النشاط الثالث

  الرسم: األسلوب

 يرسم خط سيره عندما يخـرج مـن بيتـه إلـى             يطلب المعلم من كل تلميذ بأن      :التنفيذ
 يطلب المعلم من كل تلميذ أن يرسم خط سيره عندما يخرج لزيـارة جدتـه أم                 -المدرسة
 يطلب المعلم من كل تلميذ أن يرسم خط سيره عندما يستيقظ من نومه ويذهب إلى                -والدته

يذهب من بيته    يطلب المعلم من كل تلميذ أن يرسم خط سيره عندما            -الحمام ليغسل وجهه  
:  يقوم كل تلميذ برسم وضع المصلي أثناء تأدية الصالة في حالة كل مـن                -إلى المسجد 

  .الوقوف، الركوع، السجود، القعود
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