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 السلبية اآلثار أثر برنامج تدريبي مبني على اللعب في خفض
 وتحسين تقدير التالميذ، لإلساءة لدى التعرضالناجمة عن 

   لديهمالذات
  

  قبالنصبحي أحمد  .د
  ية الهندسة التكنولوجية كل

  جامعة البلقاء التطبيقية
  

  عزيز أحمد عبد الرحامنه.د
  ية األميرة رحمه الجامعية كل

   البلقاء التطبيقيةجامعة
   

  هشام علي الضمور. د
  ية الكرك الجامعيةكل

  جامعة البلقاء التطبيقية

  رغدة ميشيل عرنكي. د
  ية الهندسة التكنولوجيةكل

  جامعة البلقاء التطبيقية
 

  
 صالملخّ

 أثر برنامج تدريبي مبني علـى اللعـب فـي خفـض            تقصيهدفت هذه الدراسة إلى     
ولتحقيـق هـذا    ،  التالميذ المساء إليهم  لدى   وتحسين تقدير الذات   ، لإلساءة التعرض
 توزيعهم إلـى    تمطالباً وطالبة مساء إليهم،     ) 60( الدراسة من    عينة اختيار   تمالهدف،  

 تكونت تجريبية ةانيوالثطالباً وطالبة،   ) 30( من   تكونت و ،األولى ضابطة : مجموعتين
األولـى  :  إلى مجمـوعتين   تجريبية المجموعة ال   تقسيم تموقد  . طالباً وطالبة ) 30(من  

) 15( من تكونت وثنااإل مجموعة ةانيوالثطالباً، ) 15( من  تكونت و ،مجموعة الذكور 
 كاختبـار قبلـي     ، ومقياس تقدير الذات   ، لإلساءة التعرضمقياس   تطبيق   تمطالبة، وقد   
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تعريض المجموعـة    تم والضابطة، في حين     تجريبيةوبعدي على أفراد المجموعتين ال    
  . فقط للتدريب على البرنامج التدريبيتجريبيةال

أفراد  المعيارية ألداء    رافاتنحواال حسبت المتوسطات    ،تاناالبي من جمع    هاءنتاالوبعد  
ـ    تم كما    والضابطة على مقياسي الدراسة،    تجريبيةالمجموعتين ال  ن أي إجراء تحليل التب

وقد أظهرت نتائج هـذه     . الجنسلبرنامج التدريبي و   ا  إلى أثر  للتعرف المتغيرات متعدد
بين متوسط ) α ≥5 0,0(  عند مستوى الداللةإحصائيةالدراسة وجود فروق ذات داللة 

أفراد المجموعـة    هذه الفروق لصالح     تكان، وقد    والضابطة تجريبيةالمجموعة ال أداء  
 . لإلسـاءة التعرضخفض مستوى ان و، التي تحسن مستوى تقدير الذات لديها   تجريبيةال

 عنـد مـستوى   إحـصائية جود فروق ذات داللة عدم  كما أظهرت نتائج هذه الدراسة      
  . ومتوسط أداء الذكور،ثنااإلبين متوسط أداء ) α ≥5 0,0( الداللة
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   :اإلطار النظري للبحث
 منهـا    وال يخلو  قديمة، فهي   ،ل ليست وليدة هذا العصر    اطفألا ظاهرة إساءة معاملة     نإ

مج أي ع من المج  تمتستقطب ظاهرة إساءة األطفـال اه     ، حيث   نيةانساإلعات  تمامـاً  تم
الدولية، واألبحـاث   االتفاقيات والتشريعات    من خالل    جلياً، وقد بدا ذلك     عالمياً و ياًربع

 عديـدة مـن إسـاءة األطفـال         أشكاالوعالجت   ،والدراسات التي طرقت هذا المجال    
ويين ربوبدرجات متفاوتة، مما حدا بـالت     ) واإلهمال،  االنفعالية، و يةالجنس، و الجسدية(

 نانيقـو  يجـاد إلاعيين إلى الـسعي     تم وعلماء النفس واألخصائيين االج    ،واألكاديميين
  . متعددةع من أشكال العنف التموتشريعات تحمي أطفال المج

الذي أشـار    لعالميةاصدر عن منظمة الصحة     الذي  تقرير   من خالل ال   جلياًويبدو ذلك   
تـشير  إذ   ضـخمة،    مادية الدول خسائر    فكلّي العنف وإساءة معاملة األطفال    أنإلى  

  وإساءة معاملة األطفـال    العنفممارسة   اإلصابات التي تنجم عن      أن إلى   اإلحصائيات
 ةانـا المع باإلضافة إلى    ، اإلجمالي المحلّيمن الناتج   ) %4 ( عن ف الدول ما ال يقلّ    كلّت

 ألمـم المتحـدة،   ل  األمـين العـام    تقريـر (  لهؤالء األطفال   المريرة نفسية وال ديةالجس
  ). 46،ص2006

 ، الفاقد للسماحة والرحمـة ؛انيالعدورواسب المنهج  أن(Matlin ,2001)  ويرى ماتلن
 المواقـف   مـع  فـي التعـاطي      هم بعض األفراد وسـلوكيات    نازالت عالقة في أذه   ما

 كّلفي  نيةانساإل في ساحتنا استقرتة قديمة جديدة كلّ مشعنف،ة الكلّ مشأن .االجتماعية
التطورات الهائلة فـي    من  رغم  وعلى ال  ؛ وتقدمنا البشري  نيانساإلحين لتصادر أمننا    

ا ما زلنا نشهد سيادة مـنهج       نّأن إالّ   ،م المدنية والتحضر  ئ بما يال  نيانساإل عمل وال فكرال
 القوة لكي نانساإل يوظّف أنء ه ألمر سيأنّ، ولاألطفا وبالذات تجاه ، البشربينالعنف  

   . األسرةرب وبخاصة من قبل ،يسيطر على اآلخرين
د المداخل التي يمكن مـن  تعد إلى (Lussier & Leblanc,2005) سنّليزير وليباليشير و

  :  والتي يمكن تقسيمها إلى اآلتي،طفال ضد األةهالموج اإلساءةواع أنّخاللها النظر إلى 
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كـون  ي حيـث  طفل؛ نحو الطفلالقبل  من إساءةهناك  :  عليها  حيث القائمين  من .1
  قبـل  مناإلساءةكون ت أخرى كثيرة اناوأحي ،الضحية وانيالج هواً  ناأحيطفل  ال

 . طفل نحو ال أو األم،األب

 االعتداء  ها من خالل  تم وي ة، أو جسدي  مادية إساءةهناك  : ساءة اإل نوعيةمن حيث    .2
 قد  معنوية إساءةى للوفاة، وهناك     ما ينتج عنه إصابات قد تؤد      ا وكثير ،رببالض

 .  أو التجريح والسخرية،ةنا واإله،كون بالسبت

 عنـدما    جماعي كّلارس بش تم  أو إساءة  فهناك عنف : ية اإلساءة من حيث شمول   .3
 بعـض   فـي  مثلمـا يحـدث      األطفال؛  ضد  أو اإلساءة  عنفلتشيع جماعه ما ل   
 . يةربضد األطفال بقصد الت  واإلساءةلعنفارس اتمالجماعات التي 

 منها، اإلحباط فقـد يكـون       ساءةهناك عدة دوافع لإل   : ساءةمن حيث الدافع لإل    .4
 سـاءة  دافعاً لإل  انالحرم وقد يكون    طفال، األ ضد ساءةالفشل وتكراره دافعاً لإل   
  .اً أم معنوياً أم اقتصادياُ ماديانالحرم هذا كانأكوسيلة تعويض، سواء 

عـة أبعـاد    ربل مراجعة تصنيفات اإلساءة وأبعادها، يمكن القول بوجود أ        من خال 
 ,Darwish) درويش واسكويفيل وهاوتز والفونسو لإلساءة يجمع عليها الباحثون أمثال

Esquivel, Hourtz & Alfonso, 2002) هي :  
 Physical Abuse: الجسديةاإلساءة  -1

ةف اإلساءة   تعرـ      انالوالدها  ها أفعال يقوم ب   أنّ ب الجسدي ه  أو أحدهما تتسم بالعنف الموج
ي إلى إصابته بأذى جسدي، ومن المظاهر الشائعة لهذا النوع من            مما يؤد  ،نحو الطفل 

في أماكن مختلفة من الجسم، وقد تكـون هـذه        ) الحروق، الجروح، الخدوش  (اإلساءة  
    فعل أل  اإلساءة مقصودة، وقد تكون رد ابيـا ايج  سلوك يصدر عن الطفل سـلبيا أو       ي 

  ).165، ص2003الجلبي، (
ضـهم   العديد من األطفال يموتـون مـن وراء تعر         أن  إلى وتشير الكثير من الدالئل   

؛ حيث تطالعنا الكثير من الصحف والمجالت عـن وفيـات بعـض             الجسديةلإلساءة  
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عـصالة،  ( البدني من قبل الوالدين أو المحيطين بهـم          اءيذلإل التعرضاألطفال نتيجة   
2004.(  

  :  اإلساءة القائمة على اإلهمال-2
ساسي على إخفاق الوالدين القائمين أ كبير وكّلبش  اإلساءة تنطويه هذأنيمكن القول ب
 ، والضرورية لنموهم،هم األساسيةئ في توفير متطلبات أبنايتهمرب وتأطفالهم على تنشئة
بـاالة بهـذه    إظهار الالمغير مقصود من خالل أو ،مقصود كّل بش، سواءهمأو تطور
  ) 96،ص2008طه،  (الحاجيات

ةواع اإلساءة األكثر تدميراً لصحة الطفل ال      أنّ إهمال الطفل أحد     ويعدنفسي  ة،  والجـسمي
ام تم الطفل بعدم إعطائه درجة كافية من االه    ايةرعن على   وعندما يقوم اآلباء أو القائم    

ثل اإلهمال نـسبة كبيـرة بـين        ويم. االنفعاليةوية و ربة والت ة والجسمي  الطبي ايةوالرع
 حيث تشير العديد من الدراسات إلى       ،مظاهر اإلساءة لألطفال على مستوى دول العالم      

 نفسيةة وال  خاصة في االحتياجات األساسي    انالحرم من   انيتعنسبة كبيرة من األطفال     
)Celia, 1995, p464 .(  
  Sexual Abuse: الجنسيةاإلساءة  -3

واع اإلساءة التي يتعرض لها الطفل داخل األسـرة،         أنّ أخطر    من الجنسيةتعد اإلساءة   
وتكمن خطورتها في بقاء أثرها حتى بعد سن البلوغ، ويبقى أثرها في ذاكرته دومـا،               

 نفـسية  مباشر في تدمير شخصيته، وإصابته بالعديد من االضطرابات ال         كّلوتسهم بش 
طـه،  ( ن فيمـا بعـد      ثلة بـالجنوح لـدى األطفـال والمـراهقي        تم  الم  رافاتنحواال

  ).124،ص2008
 تناولها بالبحث والدراسـة     أنواع اإلساءة إال    أنّ من أخطر    الجنسية اإلساءة   أنورغم  

ع المسلم المحافظ، وال يعترف بها األطفـال المـساء          تم المج راييومعقليل في ظل قيم     
  ). 212ص ،2009الصافي وقارة، (إليهم رغم حدوثها بكثرة 
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ةالجنس اإلساءة   أنتعني استخدام الطفل إلشباع رغبات جنسية لبالغ أو مراهق، وهي           ي 
 نشاط أو سلوك جنسي، ويتضمن غالباً التحرش الجنسي بالطفـل           يتعريض الطفل أل  

من خالل مالمسة المتحرش جنسياً، أو حمله على مالمسة، ومن األشـكال األخـرى              
الستغالل الجنـسي للطفـل   لالعتداء الجنسي على الطفل المجامعة، وبغاء األطفال، وا 

  . (Muro & Kotman, 1995)، والمواقع اإلباحية الجنسيةعبر الصور 
  Emotional Abuse: االنفعاليةاإلساءة  -4

 أو  الجسدية مقارنة باإلساءة    االنفعاليةمن الصعب الوقوف على تحديد مفهوم اإلساءة        
 توجد عالمات ظـاهرة أو       غامضة، وال  االنفعالية مظاهر اإلساءة    ن وذلك أل  الجنسية

ـ  من أخطر    االنفعاليةوتعد اإلساءة   . واضحة للمحيطين بالطفل   واع اإلسـاءة التـي     أنّ
  .يتعرض لها الطفل ومن أصعبها تحديداً

 من الصور، يمكن إجمالها على النحو       ةاينمتب مجموعة   االنفعاليةوعموماً تأخذ اإلساءة    
  :اآلتي
ل الحصول على شيء ما مـن الطفـل نتيجـةً        ويكون ذلك من خال   :  االستغالل -أوالً

أبـو عليـا،    ( التي يتعرض لها الطفل من الكبار        الجنسيةلضعفه، ومثال ذلك اإلساءة     
  ).42ص ،2000

ثل ذلك برفض مطالب الطفل وعدم تلبيـة  تموي:  عدم قبول الطفل من قبل والديه -اانيث
ة الذهنية، أو اإلهمـال    من اإلعاق  انييعحاجاته األساسية خصوصاً عندما يكون الطفل       

   .(Woolfolk,2006) المناسبة والشاملة للطفل ايةالرعفي تقديم 
 المحبب لدى الكبـار،     اءيذاإلويتطلب ذلك إجبار الطفل على مشاهدة       :  اإلرهاب -ثالثاً

 الجنسي، أو التهديد باالعتداء على الطفل من قبل أفراد إلجباره على            اءيذاإلمثال ذلك   
  .(Vig & Kaminer, 2002) أداء سلوك ما 

ويكون ذلك عن طريق تحقير الطفل ولومه والنظـر إليـه           : تهان ذم الطفل وإه   -رابعاً
  ).2000رطروط، (بسخرية، وتجنب الحديث معه وتجاهله وعدم التفاعل معه 
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 الشديدة مـن  االنفعاليةة و من العديد من الصعوبات السلوكي    إليهم التالميذ المساء    انييع
 وخصوصاً في المواقف التـي      ،السلبيةدرة عن التعبير عن مشاعرهم      مثل، ضعف الق  

ر، شعورهم بالقلق والتوتّ  :  مثل السلبيةتستوجب ذلك، ونتيجة لذلك يحدث بعض اآلثار        
      ـ      وإحساسهم بالوحدة، وهم غالباً يتخذون إجراءات متطر  كّلفة ليتجنبوا قلقهم علـى ش

اإلرشادية التي تـساعد علـى تنميـة        دت التدخالت   وقد تعد . د للذات سلوك غير مؤكّ  
مستوى الكفاءة الذاتية لدى األفراد مثل البرامج القائمة على اللعب والموسيقى والرسم            

  .وتوكيد الذات
ويعتبر اللعب من األساليب الطبيعية للتعبير عن الذات، وهو تعبير تلقـائي للمـشاعر              

 ولفهم الماضي   ، والعالقات واألفكار، ووسيلة يستخدمها معظم األطفال الكتشاف العالم      
، ناريـشم ( كلّهـم  ة وشاملة بين األطفـال    غة عالمي واإلعداد للمستقبل، فهو وسيلة ول    

  ).116،ص1999
للعالج النفسي بالنسبة لألطفـال   الة فعطريقة العالجيطريقة العالج باللعب أو اللعب و

قـد  و. ءة معاملتهمالناتجة عن إسا نفسية من بعض المخاوف والتوترات ال   نانويعالذين  
 كـان ل مرة مع ابن صـديق لـه     اللعب في العالج النفسي ألو    العالج ب استخدم فرويد   

ة لمـرات   في ألعابه التلقائيانالحصثيل دور تم بانزه إذ قام الطفل ،الخيول يخاف من
عبد العظيم،  (ص من مخاوفه من الخيول التي أصبحت مألوفة لهذلك تخلّ  وبعد،متعددة
  ).32،ص2008

 والعالج النفسي باعتباره وسـيلة لفهـم        نفسيةوترجع أهمية اللعب في إطار الصحة ال      
اعي للطفـل،   تمته وعالجها، مما يساعد في النمو االج      كالالطفل ودراسة سلوكه، ومش   

 اللعـب يـشبع     أن العلماء إلى    وصلوقد ت ). 2001،  انزهر (نفسيةوإشباع حاجاته ال  
، والتـي تعنـي   (Therapeuti Function)يفـة العالجيـة    أبرزها الوظمتعددةأغراضاً 

رات في سلوك الطفل وتنمية     ط لها بهدف تحقيق تغي    استخدام نشاط اللعب بطريقة مخطّ    
  .(Annunziata, 2003) ةاجيإنتوشخصيته، بحيث تجعل حياته أكثر سعادة 
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ـ انف بصعوبات    لمساعدة الطفل الذي مر    اً عالجي اًوالعالج باللعب يعتبر أسلوب    أو  ،ةعالي 
      وا بصعوبات عائلية مثل حاالت الطالق      صدمة، ويستخدم بفاعلية مع األطفال الذين مر

  .       (Shen& Christopher, 2002) انوالعدوواإلساءة 
  :بحث ومسوغاتهة الكلّمش

برنامج تدريبي مبني على اللعـب       بالتعرف على فاعلية   ةة الدراسة الحالي  كلّتتحدد مش 
مـا   و ،لإلسـاءة ة الدنيا    تالميذ المرحلة األساسي   ضتعرر الناجمة عن    اآلثا في خفض 

 .لديهم تحسين تقدير الذاتفاعلية البرنامج التدريبي في 
خطر الظـواهر التـي تجتـاح        أ من   ظاهرة اإلساءة لألطفال    ثلتمـ  مج أي ع مـن   تم

  الموضـوعات بـين  عام من كّل يعتبر موضوع اإلساءة لألطفال بشحيث عات،تمالمج
 السلبية نظرا لآلثار     وخصوصا في العقود الثالثة الماضية     ،اما واسعاً تمالتي أثارت اه  

 حيث تشير الكثير مـن التقـارير إلـى          ،التها معد تزايدالتي تنجم عنها باإلضافة إلى      
عـات  تمتضاعف معدالت اإلساءة إلى األطفال في الفترة الماضية فـي معظـم المج            

 ).1999، قطان(

 من أخبار وقـصص حـول      العلميةة والمجالت   تطالعنا الصحف اليومي  خالل ما   من  و
 العلميةوحضور الندوات     للباحثين، الميدانيةو ة العملي اتخبرالإساءة معاملة األطفال، و   

 خـاص   كّلإساءة لألطفال بش   و ، عام كّل العنف بش  بقضايا تم والتي ته  ،والمشاركة فيها 
 خطراً ليس على األطفال وحدهم الـذين        كّلل تش ة إساءة معاملة األطفا   كلّ مش أنجد  وو

 لذلك فقد جاءت هذه الدراسة    ونتيجة   .كّلع ك تم بل على أفراد المج    ، لإلساءة يتعرضون
ألطفال والعمـل   لساءة  اإلة  كلّلتسليط الضوء على مش   الهام    هذا الموضوع  ولتالتي تنا 
ـ          إصدار على اءة التـي قـد     التشريعات التي تكفل حقوق األطفال وتحميهم مـن اإلس

 ،ألطفـال هؤالء امة ل  المقد ةواإلرشادية  رامج التوعي بتقديم ال  لها، فضال عن     يتعرضون
 .والتي تسعى للحيلولة دون وقوع اإلساءة
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ة تكمن في    كلّخطورة هذه المش   أنها نّالكثير من حوادث اإلساءة ال نعرف عنها أل        أن
 اإلساءات التي نعرفها هـي       ولكن تحدث داخل البيت، وفي خلوة بين الطفل ووالديه،       

ففـي  . هي حاالت كثيرة وكثيرة جـداً     و ، إلى األطباء والمستشفيات   وصلتتلك التي   
. ٪26  بنسبةالجسدية نسبة اإلساءة تكان حالة إساءة لألطفال،  49721أستراليا، هناك   

، 2005طفالً  خالل عام     ) 1280000(وفي أمريكا بلغ عدد حاالت اإلساءة لألطفال        
بينما فـي   .  طفالً ماتوا جراء االعتداء الجسدي عليهم من قبل آبائهم         3871 نحو   أنو
طفالً، يساء معـاملتهم    ) 800000( لألطفال   الجسديةرت حاالت اإلساءة     فقد قد  اانيألم

 رب العدد يقـا أن الطفولة ايةلحم انياأللم االتحاد إحصائية عام، فيما تفيد    كّلبقوة في   
  ).2009قارة، الصافي و(يباً المليون طفل تقر

ة تأتي هذه الدراسة مـن أجـل         موضوع اإلساءة على هذا القدر من األهمي       كانولما  
 مـن   ة إساءة األطفال وإقامة البرامج الوقائية والعالجيـة للحـد         كلّتعميق الوعي بمش  

ة األكثـر مناسـبة مـع        علمي على التدخالت العالجي    كّل، وإلقاء الضوء بش   شارهاانت
ال المساء إليهم في المملكة األردنية، مما قد يساهم في تحسين التخطيط والعمل              األطف

 . لإلساءة وتحسين تقدير الـذات لـديهم       التعرضمع هذه الفئة لمساعدتهم على خفض       
 الرئيسة لدى األطفال المـساء إلـيهم،        األعراضمن  تقدير الذات    تدني   أنحيث وجد   
 قدير الذات مقارنة مع األطفال غير المـساء        لوا درجات متدنية على مقياس ت     حيث سج

  .(Campbell & Browne, 2002)إليهم 
   :أهمية البحث

   ية في   تكمن أهمية الدراسة الحاليفاعلية البرنامج المبني على اللعب في خفـض         تقص 
 المساء إلـيهم،    التالميذ تقدير الذات لدى      لإلساءة، وتحسين  التعرضاآلثار الناتجة عن    

ع، تم جوهر المجستم التي المشكالت من ناولها موضوع اإلساءة التي تعد  إضافة إلى ت  
، كما  االجتماعية و الجسدية و نفسيةال السلبيةترك الكثير من اآلثار      إساءة األطفال ت   نأل

 إضـافةً إلـى   . ة الدراسة في محاولة تنمية تقدير الذات لدى هؤالء األطفال     تكمن أهمي
ـ  جوهر المج  ستم التي   المشكالتلتي تعد من    تناولها موضوع اإلساءة ا    ع، أل تمإسـاءة   ن 
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 نفـسية ال السلبيةترك الكثير من اآلثار      خاص ت  كّل عام وتالميذ المدارس بش    كّلاألطفال بش 
هـا سـتحاول   أنّكمـا  .  والتعليم-م والتي تؤثر سلباً على عملية التعلّ      االجتماعية و الجسديةو

من خـالل  ) Bandura, 1986(دورا نّا حيث يرى ب،ميذتال لدى هؤالء ال تقدير الذاتتحسين
ماط التفكير، والتصرفات، واإلثارة    أنّ تقدير الذات يؤثر في      أناعي  تمم االج نظريته في التعلّ  

ةة، و العاطفيما ارتفع تقدير الذات لدى التلميذ ارتفعت القدرة والسيطرة علـى           كلّ، ف االنفعالي
ـ    ،ة والسلوكيات المختلفة التي تصدر عن الفرد      ي والعاطف االنفعاليةاالستثارة    أن وبالتـالي ف

األفراد الذين يملكون درجة عالية من تقدير الذات تكون لديهم المقدرة الكافية على مواجهة              
ـ أ سـواء    الجوانب، السلوكية في مختلف     المشكالتمختلف    أم  ،ويـة ربات ت كلّ مـش  تكان

إلى ندرة األبحاث والدراسـات التـي تناولـت          إضافةً   . أم سلوكية  ، أم عاطفية  ،اعيةتماج
طلق جـاء   نومن هذا الم   . في حدود علم الباحث    المحلّيرات هذا البحث على المستوى      متغي
 التعـرض  فاعلية العالج باللعب في خفض اآلثـار الناتجـة عـن             ام الباحث بدراسة  تماه

 جلـى  الدراسة الحاليـة تت أنكما  .التالميذ المساء إليهم تقدير الذات لدى لإلساءة، وتحسين
هماجانبينتها في أهمي : 
  : لعلمي االجانب -أوالً 

عات مختلفـة   اسك األسري الذي بات يشكو من تـصد       تمعلى طبيعة ال  إلقاء الضوء    . 1
   نتيجة لكثرة الضغوط الحياتي مما تـرك تـأثيراً      ، وزيادة نسبة الطالق   ،ةة واالقتصادي 

  .سلبياً على معاملة الوالدين ألبنائهم
 إسـاءة   ةكل ذات العالقـة بمـش     مفـاهيم ال حول   هامةتزويدنا بالحقائق والمعلومات ال    . 2

ة كلّ لهـذه المـش    ة حلول عملي  إيجادتساهم في    أن وأثر التدخالت التي يمكن      ،األطفال
من خطورتهاوتحد .   

 وإهماله وإساءة معاملته مـن      ه حقوق الطفل من حيث تعليم     انتهاكإلقاء الضوء حول     . 3
 والعمل على   ،األطفال ة إساءة كلام بمش تموهذا يدعونا لاله  . رعايتهن على   قبل القائمي 

األطفال من اإلساءة   حمايةظمة التي بموجبها يمكن     ن واأل القوانين سن    ذلك  كانأ سواء 
 . أو أثناء تواجده في األسرة،في المدرسة
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  :  التطبيقيالجانب – ثانياً
 على إعداد   وعلم النفس  يةربالتل   تساعد هذه الدراسة المختصين في مجا      أنيمكن   .1

 ،األطفال على تلبية حـاجتهم    ها مساعدة   أنّالتي من ش   اإلرشاديةلخطط والبرامج   ا
 .  من اإلساءةوحمايتهم ،تهم السلوكيةكال مشوحّل

على تقديم  وعلم النفس يةربالتين في مجال قد تساعد المختصهذه الدراسة  أنكما  .2
، والتي قد تساعد علـى      ألطفال بعيداً عن العنف   وأساليب التعامل مع ا   معلومات  

 .  األطفال من اإلساءةحمايةفي م والمعلّتفعيل دور األسرة 

 تثير وعي الباحثين بأهمية االلتفات      أن إليها يمكن    وصل الت تمالنتائج التي سوف ي    .3
وعلـى   ه،نفـس في المجال    الميدانيةة، وإجراء المزيد من الدراسات      كلّلهذه المش 

ت أخرىناعي .  
   :بحثأهداف ال

إلى تحقيق األهداف التاليةة تهدف الدراسة الحالي:  
 لإلساءة، وتحـسين    التعرض بغرض خفض آثار     ،إعداد برنامج قائم على اللعب     .1

 .مستوى تقدير الذات لدى األطفال المساء إليهم

 التعرض فاعلية برنامج قائم على اللعب في خفض اآلثار الناتجة عن            ق من التحقّ .2
 .لدى األطفال المساء إليهملإلساءة 

التحقق من فاعلية برنامج قائم على اللعب في تحسين مستوى تقدير الذات لـدى               .3
  . األطفال المساء إليهم

  :فرضيات البحث
  : التاليةات اختبار الفرضيتمسي
في خفـض  ) α ≥5 0‚0( عند مستوى الداللة   إحصائيةتوجد فروق ذات داللة     ال   -1

إلى البرنامج التدريبي   لدى التالميذ المساء إليهم تعزى      إلساءة   ل التعرضمستوى  
 .المبني على اللعب
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في مستوى  ) α ≥5 0‚0( عند مستوى الداللة     إحصائيةتوجد فروق ذات داللة     ال   -2
 .تقدير الذات يعزى إلى البرنامج التدريبي المبني على اللعب

في خفض  ) α ≥5 0‚0( عند مستوى الداللة     إحصائيةتوجد فروق ذات داللة     ال    -3
  .عزى للجنسيالمساء إليهم التالميذ لدى  لإلساءة التعرضمستوى 

   :مصطلحات البحث
 الطفـل  اءإيـذ ي إلى  فعل يؤدأي"ها أنّف اإلساءة بتعرChild abuse : اإلساءة للطفل

 المبرح، أو الخنق، أو الحرق، أو استعمال األدوات الحـادة،           رب متعمد، كالض  كّلبش
. ة حـادة ة، أو إصابات عقليج عنه إصابة جسدية خطيرة، أو اضطرابات جنسي      مما ينت 

 علـى   تلميـذ وتعرف إجرائياً ألغراض هذه الدراسة بالدرجة التي سيحصل عليهـا ال          
  :ون من لإلساءة وتتكّالتعرضمقياس 

 أو أحدهما تتسم بـالعنف  انالوالدها أفعال يقوم بها   أنّف ب  وتعر :الجسديةاإلساءة   -1
ه نحو الطفل  الموج،  2003الجلبي،(ي إلى إصابته بأذى جسدي     مما يؤد( .ف وتعر

 بعـد اإلسـاءة     التلميذإجرائياً ألغراض هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها         
 . لإلساءة التعرض في مقياس الجسدية

 تفـرض   ، وغير معقولة  ،ة زائدة  هي متطلبات أبوي   ):ةالعاطفي (نفسيةاإلساءة ال  -2
 توقعات أكبر من قدراته، وتظهر من خالل االستخفاف بالطفـل، أو            على الطفل 

اوي، رب العق نامأي( واإلرشاد الكافي له     ايةوالرع لحبمن خالل الفشل في توفير ا     
2003.( ف إجرائياً ألغراض هذه الدراسة بالدرجة التي يحـصل عليهـا           وتعر
 . لإلساءةضالتعر في مقياس نفسية على بعد اإلساءة الالتلميذالطفل 

يـة  رب هي إخفاق الوالدين القائمين علـى أسـلوب التنـشئة والت           :إساءة اإلهمال  -1
 ،ألطفالهم في توفير متطلبات أبنائهم األساسية والـضرورية لنمـوهم كالطعـام           

 مقصود أو غير مقصود من خالل إظهار عـدم      كّل وبش ، وتوفير الدواء  ،والملبس
  ). 1999، أمين (المباالة بهذه الحاجات
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 على  التلميذ وتعرف إجرائياً ألغراض هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها           . -3
 . لإلساءةالتعرضبعد إساءة اإلهمال في مقياس 

 الحكم الذي يتبناه الفرد عن نفسه فـي مواقـف حياتيـة       ويقصد به  :تقدير الذات  -4
صل وذلك من خالل الدرجة التي يح.  أم سلبياابياايج هذا الحكم كانسواء عديدة، 
 . على مقياس تقدير الذاتتلميذعليها ال

نظام متكامل من الخبرات المخططة والمنظمـة،         :البرنامج المبني على اللعب    -5
 تطبيقـه علـى    تمالذي  شطة واإلجراءات المبرمجة زمنياً     نّيتضمن سلسلة من األ   

تقـديم المـساعدة    ، وذلك بهـدف     تجريبية المساء إليهم في المجموعة ال     التالميذ
ـ    كّتم حتى ي   أو صدمة  ،ةعاليانفون بصعوبات    الذين يمر  ميذتاللل ف نوا مـن التكي

ف إجرائيـاً  ويعـر . (Shen & Christopher, 2002)  لإلساءةالتعرضوخفض أثر 
 . هذه الدراسةايةلغ إعداده تمبالبرنامج الذي 

   :البحثحدود 
ـ تالميذ المرحلة األساسي :ة الحدود البـشري  -أ        ،سـنة ) 12-6(رهم ة الدنيا البالغ عم

   .د في المملكة األردنيةربالمساء إليهم في محافظة إ
 .م2010 –م 2009 العام الدراسي :ة الحدود الزمني-ب

التابعة بدورها لوزارة د ربإية والتعليم في ربمديرية الت مدارس :ة الحدود الجغرافي -ج
   .ةة الهاشميالمملكة األردنيية والتعليم في ربالت
رات البحثمتغي:  
راتن هذه الدراسة تتضمالتاليةالمتغي  :  
  :ة المستقلّالمتغيراتأوالً 

  ).برنامج العالج باللعب ( البرنامج التدريبي – 1
  ).ثىأنّذكر، : (الجنس – 2
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  : التابعةالمتغيرات اًانيث
 علـى   تالميـذ  قياسها من خالل الدرجة التي يحصل عليها ال        تموسي: تقدير الذات  -1

ة المدركةمقياس الكفاءة الذاتي لهذه الدراسةالمعد .  
 تالميذالتي يحصل عليها ال    قياسه من خالل الدرجة      تموسوف ي :  لإلساءة التعرض -2

  . لهذه الدراسة لإلساءة المعدالتعرضمقياس على 
  :سابقةدراسات 

 ،يـة ربتعددت الدراسات التي أجريت حول موضوع اإلساءة على صعيد الدراسات الع       
 ـ  ة، ورغم ذلك هناك ندرة في الدراسات التي أجريت حول         أو األجنبي ة العـالج    فاعلي

   تقدير الـذات    لإلساءة، وتحسين  التعرض الناتجة عن    السلبيةباللعب في خفض اآلثار     
عـدد مـن هـذه     وفيما يلي. وذلك في حدود علم الباحثين لدى األطفال المساء إليهم،

  :الدراسات
 أثر برنامج العالج باللعب علـى تحـسين     تقصيإلى   (Gill,2005)جل  وهدفت دراسة   

ـ والعدوتقدير الذات ومهارات التوافق، إلى خفض الغضب         ، وتحـسين الـشعور     ةاني
) 9( من األطفـال بعمـر       عينةر ما بعد الصدمة لدى      بالرضا، وتخفيض أعراض توتّ   
    اً، وقد   سنوات، ممن أسيء إليهم جنسينة تدريب   تمى اللعب التفريغـي،     الدراسة عل  عي

وقـد  .  والسيطرة على أزمة الماضي    ،ص من القلق  ولعب الدور الرمزي بهدف التخلّ    
ومهارات التوافق، وفـي تحقيـق      تقدير الذات   ن في    الدراسة إلى وجود تحس    وصلتت

  .األهداف السابقة
 فاعلية السيكودراما في خفض القلق وتحسين مفهوم (Bryce, 2005)س ايكما دراسة بر

ضـن لإلسـاءة    سنة، ممـن تعر   ) 12-9(طالبات من عمر    ) 6( من   عينةات لدى   الذ
 النتائج إلى تحسن وصلت الدراسة، تعينةوبعد تطبيق البرنامج العالجي على     . الجنسية

  نةة من خالل أداء     مفهوم الكفاءة الذاتيالعي    بيرس هـارس  (ه   على المقياس الذي أعد( ،
  . الدراسةعينةستوى القلق لدى  ملحوظاً في مفاضاًانخكما أظهر 
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 والتـدريب   ،فاعلية برنامج العالج باللعب    انبعنودراسة  ) 2003(مقدادي  كما أجرى   
 ،ة المدركة لدى األطفال المساء إليهم      وتحسين الكفاءة الذاتي   ،التوكيدي في خفض القلق   

ـ      ،التي هدفت إلى استقصاء فاعلية برنامج العالج باللعب       و ي  والتـدريب التوكيـدي ف
ة المدركة لدى األطفال المـساء       لإلساءة وتحسين الكفاءة الذاتي    التعرضخفض القلق و  

 ثـالث مجموعـات،      تقـسيمهم إلـى    تمطفالً،  ) 45( الدراسة من    عينة تكونتإليهم،  
 ، واألخرى التـدريب التوكيـدي     ،ق إحداهما العالج باللعب    تطب تينتجريبيمجموعتين  

والتدريب التوكيدي ،  بتصميم برنامج العالج باللعب، وقد قام الباحثضابطةمجموعة و
وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي والتـدريب التوكيـدي علـى أفـراد المجمـوعتين              

 وصـلت  ت ،، وتطبيق مقياس الكفاءة الذاتية ومقياس القلق من إعداد الباحث         تينتجريبيال
 تجريبيـة  ال  بـين المجمـوعتين    إحـصائية نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دالله        

ة المدركة، وقد    وتحسين الكفاءة الذاتي   ، لإلساءة التعرض و ،والضابطة في خفض القلق   
في حين لم يكن هناك فروق بين المجموعتين        . تجريبية لصالح أفراد المجموعة ال    تكان
  . كلّها والتدريب التوكيدي تطبيق العالج باللعبتم التي تينتجريبيال

ف على فاعلية برنـامج     إلى التعر ) 1999(الجواد وخليل   في حين هدفت دراسة عبد      
 تكونت باستخدام اللعب لدى األطفال المعاقين ذهنياً،        انيالعدوإرشادي لخفض السلوك    

وبعـد  . سـنة ) 11-9(طفالً وطفلة، تراوحت أعمارهم مـن      ) 60( الدراسة من    عينة
 وصـلت م المالحظـة ت    فقط، وباستخدا  تجريبيةتطبيق البرنامج على أفراد المجموع ال     

 تجريبيـة  بـين المجمـوعتين ال     إحـصائية نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دالله        
قـت   التي تلّ  تجريبية لصالح المجموعة ال   انيالعدووالضابطة من حيث مستوى السلوك      

  .انيالعدوإستراتيجية اللعب من أجل خفض السلوك 
ـ أثير برنامج عالجـي مع ف على تدراسة هدفت إلى التعر) 1995(ودرست حتر   د تم

 تتراوح أعمارهم بـين     ، من األطفال  عينةعلى الدراما العالجية على تقدير الذات لدى        
 تـم  ، األردنية انعم في مدينة    (SOS)تام  يسنة، من أطفال قرى األطفال األ     ) 13 – 8(
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، واستخدم في هـذه الدراسـة برنـامج         ) وضابطة تجريبية(تقسيمهم إلى مجموعتين    
 انة تطبيـق اسـتب    تم فقط، في حين     تجريبية تطبيقه على أفراد المجموعة ال     تم عالجي

 نتائج الدراسة إلى    وصلت، وت ) وضابطة تجريبية(تقدير الذات على أفراد المجموعتين      
  .تجريبيةوجود فروق جوهرية لصالح أفراد المجموعة ال

ات د على فني  تم مع  أثر برنامج إرشادي جمعي    انبعنودراسة  ) 1994(وأجرت إبراهيم   
وقد هـدفت هـذه     . االنفعاليةالسيكودراما كأسلوب عالجي على خفض االضطرابات       

ـ الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج إرشـادي جمعـي مع           د علـى فنيـات     تم
 لدى مجموعة مـن     االنفعاليةالسيكودراما كأسلوب عالجي على خفض االضطرابات       

 تدريب  تموقد  . سنوات) 9 – 6(وح أعمارهم بين    األطفال ذوي الحاجات الخاصة تترا    
 نتائج  وصلت على البرنامج العالجي المعد لهذه الدراسة، وت       تجريبيةأفراد المجموعة ال  

الدراسة إلى وجود فاعلية للبرنامج اإلرشادي الجمعـي فـي خفـض االضـطرابات              
  . تجريبية لدى أطفال المجموعة الاالنفعالية

  : للدراسات السابقة يتضح ما يليمن خالل العرض السابق
ية واألجنبية على وجود عالقة بـين تقـدير الـذات           ربتتفق غالبية الدراسات الع    -1

ض األطفال إلى اإلساءةوتعر.  
ر فاعلية العالج باللعـب فـي خفـض التـوتّ    تتفق معظم الدراسات السابقة على   -2

 . لإلساءةالتعرضو

في تحسين تقـدير  العالج باللعب    الستخدام اً هناك أثر  أنوجدت بعض الدراسات     -3
 . لدى األطفال المساء إليهماالجتماعيةالذات والمهارات 

البرنامج التـدريبي،   (وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات في تصميم أدوات الدراسة      
  .) ومقياس تقدير الذات، لإلساءةالتعرضومقياس 
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 هم،جمـيع لمرحلة األساسية الدنيا     ا تالميذع الدراسة من    تمن مج  تكو :ع الدراسة تممج
 بنـاء مقيـاس     تـم  وقد. دربالمساء إليهم في محافظة إ    سنة  ) 12-6(البالغ عمرهم   و

 المرحلة األساسية الدنيا المـساء إلـيهم فـي          تالميذ لإلساءة، وتطبيقه على     التعرض
  .تلميذة وتلميذاً) 168(د، وقد بلغ عددهم ربمحافظة إ
  :  الدراسةعينة

) 60( مـن  عينة أخذ تم لإلساءة،  التعرض على مقياس    تالميذح استجابات ال  بعد تصحي 
 م تقـسيمه  تـم ، وبعـد ذلـك       بطريقة عشوائية   المساء إليهم  تالميذ من ال  تلميذاً وتلميذة 

) 30( منهما علـى  كّللت تم وضابطة، اش تجريبيةبالطريقة العشوائية إلى مجموعتين؛     
؛ ضاً إلى مجمـوعتين أي تجريبية تقسيم المجموعة التم و. من المساء إليهم  وتلميذة تلميذاً

 تـدريبهم علـى البرنـامج التـدريبي،         تم سي تلميذاً )15(ت   تضمنّ ،مجموعة الذكور 
  .ضاأيه نفس تدريبهن على البرنامج تم سي، تلميذة)15 (ت تضمنّ،ثنااإلومجموعة 

والجدول .  تدريب أي للقياس البعدي والقبلي دون      تأما المجموعة الضابطة فقد تعرض    
  . الدراسة حسب المجموعة والجنسعينةح توزيع يوض) 1(رقم 

   الدراسة بحسب المجموعة الجنسعينةتوزيع أفراد : )1( جدول
  المجموعة

  الضابطة  تجريبيةال
  الجنس

  
  المجموعة

  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  
  المجموع

 60 14 16  15  15  العدد

  : الدراسةواتأد
  :مقياس تقدير الذاتأوالً 
تم    ة تصميم المقياس بصورته النهائي،  50(ن من    بحيث يتكو ( عة على خمسة   فقرة موز

 ،، وبعد الـشعور بالهويـة     )فقرات 10(ن من    ويتكو ،انباألمبعد الشعور   :  هي ،أبعاد
فقرات 10(ن من   ويتكو(    نتماءباال، وبعد الشعور، ن  ن م  ويتكو)وبعـد   )فقـرات  10 ،
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 ويتكـون   ايـة بالكف، وبعـد الـشعور      )فقـرات  10(ن مـن     ويتكو ،دفالشعور باله 
  ).فقرات10(من
 :صدق المقياس -1
 د من دالالت الصدق التالية للمقياس التأكّتم: 

محكمين من  ) 7(نة من    عرض المقياس على هيئة تحكيم مكو      تم: صدق المحتوى  §
ى دقة   مد انلبيالمتخصصين، وكذلك على مختص واحد في مجال اللغة والنحو،          

 الفقرة للبعـد    انتماء مدى   انوبي،  هاانيمعالصياغة من حيث سالمة اللغة ووضوح       
اد الفقـرة التـي   تم اعتم و،نو األخذ بمالحظات المحكمتمالذي وضعت فيه، وقد  

  .فأكثر% 80اتفق عليها المحكمين، والتي تزيد نسبة االتفاق عن 

تلميـذاً  ) 30( مكونة مـن     ينةع تطبيق مقياس تقدير الذات على       تم: صدق البناء  §
 حـساب   تـم  بطريقة عشوائية، وقد     همؤقاانت تم الدراسة،   عينة من خارج    وتلميذة

صدق البناء من خالل حساب قيم معامالت ارتباط الفقـرات بالمجـاالت التـي              
  ). 2(كما هي موضحة في الجدول رقم . أدرجت ضمنها

  أبعاد مقياس تقدير الذاتين معامالت االرتباط المتبادل بمصفوفة : )2(جدول 
بعد الشعور   أبعاد المقياس

  باألمان
بعد الشعور 
  بالهوية

بعد الشعور 
  باالنتماء

بعد الشعور 
  بالهدف

بعد 
الشعور 
  بالكفاية

بعد الشعور 
  باألمان

-  0.08  **0.58 0.18 **0.32 

بعد الشعور 
ةبالهوي  

0.06-  -  **0.34 **0.62 *0.28 

بعد الشعور 
  باالنتماء

0.05  **0.40-  -  **0.55 **0.16 

بعد الشعور 
  بالهدف

0.02  0.06  0.18  - *0.14  

بعد الشعور 
  بالكفاية

*0.21 *0.24 0.02 0.08 - 

        0.01دالة عند مستوى اقل من  هاجميعاالرتباطات * 
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دالـة   معامالت ارتباط بيرسون بين أبعـاد االختبـار         أنإلى   )2(تشير نتائج الجدول    
  . 0.01قل من أد مستوى الداللة إحصائياً عن

 :ثبات مقياس تقدير الذات -2
ـ والث كرونباخ،   ألفااألولى باستخدام معادلة    : د من ثبات المقياس بطريقتين     التأكّ تم  ةاني

  بعد من أبعاد المقياس علـى حـده ولمجمـوع الفقـرات            كّلة ل ثبات التجزئة النصفي  .
  والتجزئـة  كرونبـاخ    عادلة ألفـا   حسب م   الثبات ح معامالت يوض) 3(والجدول رقم   

ة لمختلف أبعاد المقياسالنصفي.   
  النصفية لمختلف أبعاد مقياس والتجزئة كرونباخ  حسب معادلة ألفاقيم معامالت الثبات : )3(جدول 

ة المدركةالكفاءة الذاتي 
معامل الثبات بطريقة 

  كرونباخ ألفا
معامل الثبات بطريقة 

ةالتجزئة النصفي  
  أبعاد المقياس

  30= نيةكلّ الالعينة  30= نيةكلّ الالعينة
  0.84 0.81  باألمانبعد الشعور 

0.83  0.82  ةبعد الشعور بالهوي  
  0.85  0.86  باالنتماءبعد الشعور 

  0.79  0.84  بعد الشعور بالهدف
 0.83 0.82  بالكفايةبعد الشعور 

ـ بطريقة كرونباخ ألفا     معامالت الثبات    أنلسابق  تشير نتائج الجدول ا     ، مناسـبة  تكان
، في حـين بلغـت      انباألمعلى بعد الشعور    ) 0 81,( أقل معامالت الثبات     تكانحيث  

) 3(، كما تشير نتائج جدول      )0 86, (نتماءباالأعلى معامالت الثبات على بعد الشعور       
على بعد الشعور   ) 0 79, (تكان ية بطريقة التجزئة النصف    معامالت الثبات   أقلّ أنإلى  

 علـى بعـد     ة بطريقة التجزئة النـصفي    بالهدف، في حين بلغت أعلى معامالت الثبات      
مناسبة ألغـراض الدراسـة      هاجميعهذه القيم   و) 0 85,( تكانوقد   ،نتماءباالالشعور  
  .والبحث
  : لإلساءةالتعرض مقياس اًانيث
ض  مقياس  تصميم تمفقـرة   كـلّ  المساء إليهم بحيث يكون أمام       تالميذلل لإلساءة   التعر 

) 1، 2، 3، 4، 5(مقياس متدرج من خمس درجات حسب أسـلوب ليكـرت، وهـي         
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كبيرة جـداً، كبيـرة،     : ( اإلساءة على الطالب المساء إليه بدرجة      باقانطيعكس درجة   
على الترتيب، بحيث تتوزع الفقرات على أبعـاد اإلسـاءة          ) متوسطة، قليلة، قليلة جداً   

 .، واإلهمالنفسية، واإلساءة الديةالجس

 : لإلساءةالتعرضصدق مقياس 
مين من  محكّ) 7(نة من    عرض المقياس على هيئة تحكيم مكو      تم :صدق المحتوى  §

 مدى دقة الـصياغة مـن      انلبيالمتخصصين،  ومختص في مجال اللغة والنحو،        
 الذي وضعت    الفقرة للبعد  انتماء مدى   انوبي،  هاانيمعحيث سالمة اللغة ووضوح     

اد الفقرة التي اتفق عليها مـن       تم اع تم و ،مين األخذ بمالحظات المحكّ   تمفيه، وقد   
 .فأكثر%  80 والتي تزيد نسبة االتفاق عن،مينقبل المحكّ

تلميذاً ) 30(نة من  مكوعينة لإلساءة على التعرض تطبيق مقياس  تم: صدق البناء  §
 حساب صدق   تم بطريقة عشوائية، و   همؤقاتان تم الدراسة،   عينة من خارج    وتلميذة

البناء من خالل حساب قيم معامالت ارتباط الفقرات بالمجاالت التـي أدرجـت             
حة كما هي موض  .  للمقياس يةكلّضمنها، وقيم معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة ال      

 ).4(في الجدول رقم 

  
   لإلساءةالتعرضاس أبعاد مقيمعامالت االرتباط المتبادل بين مصفوفة : )4(جدول 

  اإلهمال  نفسيةاإلساءة ال  الجسديةاإلساءة   أبعاد المقياس
 0,22** 0,06  -  الجسديةاإلساءة 

 0,42**  - 0,18  نفسيةاإلساءة ال
 -  0,35** 0,05  اإلهمال

        05,0دالة عند مستوى اقل من  هاجميع االرتباطات **   
ت االرتباط بيرسون بين أبعاد االختبار تعتبـر         معامال أن  إلى )4(تشير نتائج الجدول    

 .   دالة إحصائياً
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 : لإلساءةالتعرضثبات مقياس 
ـ والث كرونباخ،   ألفااألولى باستخدام معادلة    :  التأكد من ثبات المقياس بطريقتين     تم  ةاني

  وذلـك   ، بعد من أبعاد المقياس على حده ولمجموع الفقرات        كّلة ل ثبات التجزئة النصفي 
  الثباتيوضح معامالت) 5(والجدول رقم . ة السابقة االستطالعيالعينةتطبيقه على بعد 

  .ة لمختلف أبعاد المقياس  النصفيوالتجزئة كرونباخ حسب معادلة ألفا
    النصفية لمختلف والتجزئة كرونباخ  حسب معادلة ألفاقيم معامالت الثبات : )5(جدول 

  لإلساءةالتعرضأبعاد مقياس 

معامل الثبات بطريقة 
  كرونباخ ألفا

معامل الثبات بطريقة التجزئة 
  النصفية

   المقياسأبعاد

  30= نيةكلّ الالعينة 30= نيةكلّ الالعينة
  0.88 0.85  الجسديةاإلساءة 

 0.86  0.84  نفسيةاإلساءة ال

  0.82  0.80  اإلهمال
 

ـ كرونباخ ألفا   بطريقة   معامالت الثبات    أنإلى  تشير نتائج الجدول السابق       ، مناسـبة  تكان
بعد اإلهمال، في حين بلغت أعلى معامالت الثبات        ) 0.80( أقل معامالت الثبات     تكانحيث  

  معـامالت الثبـات     أقلّ أن) 5(، كما تشير نتائج جدول      )0 85, (الجسديةعلى بعد اإلساءة    
  عامالت الثبات ، في حين بلغت أعلى م     اإلهمالبعد  ) 0 82, (تكان ةبطريقة التجزئة النصفي 
 مناسـبة  هـا جميع و هذه القيم) 0 88, (،الجسدية على بعد اإلساءة    بطريقة التجزئة النصفية  

  .ألغراض الدراسة والبحث
  : البرنامج التدريبياًانيث

برامج العالج باللعب في خفـض       االطالع على الدراسات التي تناولت استخدام        تملقد  
 تحديـد اإلطـار العـام       ويمكن،  ت لدى التالميذ   وتحسين تقدير الذا   ، لإلساءة التعرض
  :ل على األمور التاليةتمالذي اشالعالجي للبرنامج 
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ات الحديثة التي تستخدم في العالج      نظريالاده على األساس النظري الخاص ب     تماع -1
اآلثـار  تساهم في خفـض      والتي   ،النفسي لألطفال المساء إليهم من خالل اللعب      

  .التالميذ المساء إليهم لدى تقدير الذات وتحسين ،ءة لإلساالتعرضالناجمة عن 
2- على خطوات جلسات البرنامج العالجيف التعر.  
  . جلسةكّلتنويع فنيات البرنامج العالجي في  -3
  .فسهم من خالل اللعبأنّلتعبير عن ا المشاركين فيإتاحة الفرصة أمام  -4
5- ةدقيق) 45( جلسة منها كّل مدة ،جلسات كّلم البرنامج على شصم .  

  :خطوات بناء البرنامج
اداً تمخاص لهذه الدراسة اع    تدريبي  تطوير برنامج  تم،  لتحقيق غرض الدراسة الحالي   
   :، وذلك من خالل الخطوات التاليةبالدراسةعلى األدب النظري المتعلق 

1- ببرامج العالج باللعب التي تساعد علـى  ق  االطالع على األدب النظري المتعلّ     تم
  .تقدير الذات لدى التالميذ المساء إليهم وتحسين ،إلساءة لالتعرضخفض 

2- التي  و ، االطالع على بعض البرامج    تم2003(مقـدادي    : تصميمها من قبل   تم( ،
  ).1999(خليل عبد الجواد ووبرنامج 

3- ضآثار  خفض   وهو،   تحديد الهدف العام من البرنامج     تموتحسين  ، لإلساءة التعر 
  .مساء إليهمتقدير الذات لدى التالميذ ال

ـ ن من مجموعـة مـن األ       والذي يتكو  ،العالجيصياغة محتوى البرنامج     -4 شطة نّ
 ة المتنوعة التي تساهم في مساعدة األطفال على التعبير عـن           والخبرات التعليمي

  .عالينفاالمشاعرهم كوسيلة للتفريغ 
. دقيقـة ) 45( لمـدة  تجريبيـة تجريب البرنامج للمرة األولى على المجموعـة ال        -5

 .ةجلسة عالجي كّل الوقت المخصص لاألطفال، ولمعرفةطالع على أسئلة الل
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عالج باللعبنات برنامج المكو:  
 عقد لقـاءات وجلـسات    تمسيحيث   ،ةجلسات تدريبي ) 8( من   عالجييتكون البرنامج ال  

 في مدارس الطلبة بواقع جلسة واحدة أسبوعياً، ومدة الجلسة الواحدة           تدريبيالبرنامج ال 
  .دقيقة) 45(

  :حصائيةالمعالجة اإل
 ورصدها وإدخالها فـي الحاسـب اآللـي         تاناالبي جمع   تم  الدراسة فرضيات الختبار

ة، يس النزعة المركزي  ايالمالئمة، وتشمل على مق      SPSS حصائيةباستخدام الحزمة اإل  
  .ANCOVA اينالتب، تحليل حصائيةيس الداللة اإلايومعامالت االرتباط، ومق

  :راسة ومناقشتهانتائج الد
 إحصائيةتوجد فروق ذات داللة     ال  : ينص الذي    األول قة بالفرض النتائج المتعلّ : أوالً

لدى التالميـذ    لإلساءة   التعرضفي خفض مستوى    ) α ≥5 0‚0( عند مستوى الداللة    
 .ج التدريبي المبني على اللعبإلى البرنامالمساء إليهم تعزى 

إجراء  تمو ة، المعياري رافاتنحواالة  لمتوسطات الحسابي  ا إيجاد تم الختبار هذا الفرض  
 فاعليـة ف إلـى    جـل التعـر   أ من   ANOVA المتغيرات متعدداألحادي   اينالتبتحليل  

 التعـرض  الناجمـة عـن      السلبية اآلثار   البرنامج التدريبي، العالج باللعب في خفض     
كمـا   ةوأبعاده الثالث ساءة،   لإل التعرض مقياسعلى  ،   المساء إليهم  التالميذلدى  لإلساءة  
6 ( رقم في الجدولنهو مبي (  

 المساء إليهم على التالميذ  المعيارية الستجاباتواالنحرافات الحسابية متوسطاتال: )6(الجدول 
  تبعاً لمتغير البرنامج التدريبي العالج باللعب وأبعاده الثالث لإلساءة التعرضمقياس 

  المجموعة
 30=   نتجريبيةالمجموعة ال 30= موعة الضابطة ن المج

 المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف

  
 أبعاد المقياس

  
  الجسديةاإلساءة   29,22  3,20  38,60 4,67
  نفسيةاإلساءة ال  31.28  3,60  39,20 3,82
  اإلهمال  30,00 3,99  36,88 4,64
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المساء  لتالميذا استجاباتمتوسط  بين   اتختالفال ا  بعض وجود) 6(يتضح من الجدول    
 تبعاً للبرنامج التـدريبي العـالج       ةومحاوره الثالث  لإلساءة   التعرض مقياس   إليهم على 
 تجريبيـة  المساء إليهم في المجموعـة ال      التالميذ استجابات متوسط   كان حيث   باللعب،

 المساء إليهم في  التالميذ متوسط أداء    كان، في حين    )29,22( الجسديةعلى بعد اإلساءة    
  ).38,60( الجسديةالضابطة على بعد اإلساءة  وعةالمجم
 حيث  ،نفسيةعلى بعد اإلساءة ال    اتختالفال ا  بعض  وجود السابقيتضح من الجدول    كما  
، في حين  )31.28( تجريبية المساء إليهم في المجموعة ال     التالميذ استجابات متوسط   كان
اإلساءة ضابطة على بعد    ال  متوسط استجابات األطفال المساء إليهم في المجموعة       كان
ات على بعد   ختالفال ا  بعض وجودإلى  ضاً  أي )6( وتشير نتائج جدول     ).39,20 (نفسيةال

 المساء إلـيهم فـي المجموعـة        التالميذ استجابات متوسط   كان حيث   ،إساءة اإلهمال 
 المساء إليهم في المجموعة التالميذ   متوسط استجابات    كان، في حين    )30,00( تجريبيةال

  ).36,88(بطة على بعد إساءة اإلهمال الضا
تبعـاً   المساء إليهم    التالميذ استجاباتيوضح دالالت فحص الفروق بين      ) 7(والجدول  

  .للبرنامج التدريبي العالج باللعب
 مقياس  على المساء إليهمالتالميذستجابات  الالمتغيرات متعدد التباينتحليل نتائج : )7(الجدول 

   لمتغير البرنامج التدريبي لإلساءة تبعاًالتعرض
درجات  المصدر رالمتغي

 الحرية
 الداللة )ف(قيمة  المتوسط

 1484,62  1 بين المجموعات
 236,16  58 داخل المجموعات

اإلساءة 
  الجسدية

 -  59 المجموع  

3,08 0,001  
  
  

 1093,94  1 بين المجموعات
 105,12  58 داخل المجموعات

  
اإلساءة 

 -  59 المجموع  نفسيةال

31,2 0,00  
  
  

 9660,22  1 بين المجموعات
 330,16  58 داخل المجموعات

إساءة 
  اإلهمال

 -  59 المجموع

468,4 0,005 
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 ≤ α( عند مـستوى الداللـة    إحصائيةه يوجد أثر ذي داللة      أنّ) 7(تشير نتائج الجدول    
" ف"، حيـث بلغـت قيمـة     سديةالجالبرنامج التدريبي على بعد اإلساءة      لمتغير  ) 0,05

ـ ، وهذه القيمة مرتبطـة باح     )3,08 (األحادي اينالتبالناتجة من تحليل     ال يـساوي   تم
) α ≥ 0,05( عند مستوى الداللة     إحصائية هناك فرقاً ذا داللة      أن، وهذا يبين    )0,001(

  لإلسـاءة  التعرضمقياس  على   والضابطة   تجريبيةأفراد المجموعة ال  بين متوسط أداء    
 أنيالحـظ   ) 6( وبالنظر إلى هذه المتوسطات في الجدول        ،الجسديةعلى بعد اإلساءة    

ه يوجد أثر   أنّ  إلى نتائجالتشير   كما   .تجريبيةأفراد المجموعة ال  هذا الفرق لصالح أداء     
البرنامج التدريبي على بعد    ر  لمتغيα ≥ 0,05 (( عند مستوى الداللة     إحصائية داللة   وذ

، وهذه  )31,2 (األحادي اينالتبالناتجة من تحليل    " ف"، حيث بلغت قيمة     ةنفسياإلساءة ال 
 عند إحصائية هناك فرقاً ذا داللة     أنن  ، وهذا يبي  )0,00(ال يساوي   تمالقيمة مرتبطة باح  

 والـضابطة   تجريبيـة أفراد المجموعة ال  بين متوسط أداء    ) α ≥ 0,05(مستوى الداللة   
 وبالنظر إلى هذه المتوسطات     ،نفسية بعد اإلساءة ال    لإلساءة على  التعرضمقياس  على  

  .    تجريبيةأفراد المجموعة ال هذا الفرق لصالح أداء أنيالحظ ) 6(في الجدول 
) α ≥ 0,05( عند مستوى الداللة     إحصائية داللة   وه يوجد أثر ذ   أنّإلى  نتائج  التشير  كما  
الناتجة من  " ف  " حيث بلغت قيمة    ،  البرنامج التدريبي على بعد إساءة اإلهمال     ر  لمتغي

، وهـذا   )0,005(ال يساوي   تم، وهذه القيمة مرتبطة باح    )468,4 (األحادي اينالتبتحليل  
بين متوسط أداء   ) α ≥ 0,05( عند مستوى الداللة     إحصائية هناك فرقاً ذا داللة      أنيبين  

 بعـد إسـاءة    لإلساءة علىالتعرضمقياس على   والضابطة   تجريبيةأفراد المجموعة ال  
 هذا الفرق لـصالح     أنيالحظ  ) 6( وبالنظر إلى هذه المتوسطات في الجدول        اإلهمال،

  .    تجريبيةأفراد المجموعة الأداء 
 إلى اإلستراتيجيات المتبعة في البرنامج التدريبي العـالج         وقد تعود أسباب هذه النتائج    

 ضبط الذاتي لدى المتـد ق في هذه الدراسة التي تساعد على زيادة ال      باللعب المطبرب ،
عن المشاعر بطريقة سليمة، والتواصل مع اآلخرين والعمـل علـى بنـاء              التعبيرو
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 لها أثـر  كان، والتي  ابيإيج كّل بش عاالتنفاالعالقات طيبة معهم، والعمل على تفريغ       
  .تجريبية على رفع مستوى تقدير الذات لدى أفراد المجموعة الابيإيج
ـ         ما يعود سبب هذه   ربو ق فـي هـذه      النتيجة إلى طبيعة البرنامج التدريبي الـذي طب

ى  ممـا أد   ابيإيج كّلبش) ثإناذكور،  ( همجميعين  ربرت على المتد  الدراسة، والتي أثّ  
  .  هذه النتيجةتكانف لإلساءة التعرض الناجمة عن السلبيةإلى خفض مستوى اآلثار 

 ،عاليـة انف بصعوبات   فل الذي يمر  وقد تكون هذه النتيجة بسبب األسلوب المتبع مع الط        
ـ  اًأو صدمة نتيجة لإلساءة التي تعرض لها، حيث يعتبر العالج باللعب أسلوب             اً عالجي

 ويستخدم بفاعلية مع األطفال الذين مروا بصعوبات عائلية مثل حاالت الطـالق             اً،هام
للعب أو   طريقة العالج با   أنب) 2008(  طه عبد العظيم   إليه   وصلوهذا ما ت  ،  واإلساءة

للعالج النفسي بالنـسبة لألطفـال الـذين     طريقة فعالة  Play therapay  اللعب العالجي
  . الناتجة عن إساءة معاملتهم نفسية من بعض المخاوف والتوترات النانويع

هـا  يلإ وصـلت وقد اتفقت نتائج هذه الفرضية من فرضيات الدراسة مع النتائج التي ت           
والتـي  ،  (Gill,2005)جل  ودراسة   ،)1999(سة خليل   ودرا،  )1994(دراسة إبراهيم   

 لصالح برامج العالج باللعب فـي       إحصائية داللة   ي جميعها إلى وجود أثر ذ     وصلتت
  .انيالعدو للسلوك التعرض و، والقلق،االنفعاليةخفض االضطرابات 

 حصائيةإتوجد فروق ذات داللة     ال  :  الذي ينص  انيالث قة بالفرض النتائج المتعلّ : ياًانث
في مستوى تقدير الذات يعزى إلى البرنامج التدريبي        ) α ≥5 0‚0( عند مستوى الداللة  
 .المبني على اللعب

األحـادي   اينالتبإجراء تحليل  و  المعيارية، رافاتنحواال المتوسطات الحسابية    إيجاد تم
ـ     فاعليةف إلى   جل التعر أ من   ANOVA المتغيرات متعدد الج  البرنامج التـدريبي، الع

 تقـدير   مقياسعلى  ،   المساء إليهم  التالميذلدى   باللعب في تحسين مستوى تقدير الذات     
  ).8 ( رقم في الجدولنهو مبيكما وأبعاده الخمسة الذات، 
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 المساء إليهم على التالميذ ة الستجابات المعياريواالنحرافاتة  الحسابيمتوسطاتال: )8(الجدول 
  ر البرنامج التدريبي العالج باللعبتبعاً لمتغي  الثالثوأبعاده لإلساءة التعرضمقياس 

  المجموعة
 30=   نتجريبيةالمجموعة ال 30= المجموعة الضابطة ن 

 المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف

 أبعاد المقياس
  
  

  باألمانالشعور   40,21  4,28  34,88 3,68
3,88 32,96  4,12  38.65  الشعور بالهويةة الذاتي  
  باالنتماءالشعور   40,08 4,33  35,14 3,86
  الشعور بالهدف  40,15 4,80  36,10 4,11
  بالكفايةالشعور   37,60 4,44  31,22 3,64

المساء  التالميذ استجاباتمتوسط  بين   اتختالفال ا  بعض وجود) 8(يتضح من الجدول    
 العالج باللعب، ومحاوره الخمسة تبعاً للبرنامج التدريبي        مقياس تقدير الذات   إليهم على 

 علـى بعـد   تجريبية المساء إليهم في المجموعة الالتالميذ استجابات متوسط   كانحيث  
 المـساء إلـيهم فـي    التالميـذ  متوسـط أداء    كان، في حين    )40,21 (انباألمالشعور  
  ).34,88(الضابطة  المجموعة

علـى بعـد     تجريبية المساء إليهم في المجموعة ال     تالميذال استجابات متوسط   كانكما  
 الشعور بالهوي المساء إليهم   التالميذ متوسط استجابات    كان، في حين    )38.65( ةة الذاتي 
 المساء إلـيهم    التالميذ استجاباتمتوسط   كان و ).32,96(الضابطة على    في المجموعة 

 متوسـط   كـان ، في حين    )40,08 (نتماءباالالشعور   على بعد    تجريبيةفي المجموعة ال  
 متوسط كان وقد ).35,14(الضابطة على   المساء إليهم في المجموعةالتالميذاستجابات 
الـشعور بالهـدف    على بعـد  تجريبية المساء إليهم في المجموعة ال     التالميذ استجابات

الضابطة   المساء إليهم في المجموعة    التالميذ متوسط استجابات    كان، في حين    )40,15(
المساء إليهم فـي المجموعـة      تالميذ  ال استجاباتمتوسط   كان وأخيراً   ).36,10(على  

 التالميذ متوسط استجابات    كان، في حين    )37,60 (ايةبالكفالشعور   على بعد    تجريبيةال
    ).31,22(الضابطة على  المساء إليهم في المجموعة
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تبعـاً   المساء إليهم    التالميذ استجاباتح دالالت فحص الفروق بين      يوض) 9(والجدول  
  .عالج باللعبللبرنامج التدريبي ال

   مقياس على المساء إليهمالتالميذستجابات  الالمتغيرات متعدد التباينتحليل نتائج : )9(الجدول 
ر البرنامج التدريبي تقدير الذات تبعاً لمتغي  

درجات  المصدر رالمتغي
 الحرية

 الداللة )ف(قيمة  المتوسط

 2668,12  1 بين المجموعات
 326,23  58 داخل المجموعات

  باألمانالشعور 
  

 -  59 المجموع

29,22 0,000  
  
  

 2782,18  1 بين المجموعات
 241,16  58 داخل المجموعات

ة الشعور بالهوي
ةالذاتي  
 -  59 المجموع  

3,04 0,000  
  
  

 4260,46  1 بين المجموعات
 240,22  58 داخل المجموعات

  
  باالنتماءالشعور 

 -  59 المجموع  

31,3 0,001 
  
  

 2562,46  1 بين المجموعات
 610,28  58 داخل المجموعات

 الشعور بالهدف
  

 -  59 المجموع

39,64 0,000 
  
  

 4612,8  1 بين المجموعات
 122,22  58 داخل المجموعات

  بالكفايةالشعور 

 -  59 المجموع

8,49 0,005 
  
  

 ≤ α(  عند مستوى الداللـة      يةإحصائ داللة   وه يوجد أثر ذ   أنّ) 9(تشير نتائج الجدول    
" ف  " ، حيث بلغـت قيمـة       انباألمالشعور  البرنامج التدريبي على بعد     لمتغير  ) 0,05

ـ ، وهذه القيمة مرتبطـة باح     )29,22 (األحادي اينالتبالناتجة من تحليل     ال يـساوي   تم
)0,000(  ن  ، وهذا يبية داللة   ا هناك فرقاً ذ   أنعند مستوى الداللة     إحصائي )α ≥ 0,05 (

مقياس تقدير الذات علـى     على   والضابطة   تجريبيةأفراد المجموعة ال  بين متوسط أداء    
 هـذا   أنيالحـظ   ) 8( وبالنظر إلى هذه المتوسطات في الجدول        ،انباألمالشعور  بعد  

 داللـة  وه يوجد أثـر ذ أنّنتائج التشير و. تجريبيةأفراد المجموعة الالفرق لصالح أداء   
الـشعور  البرنامج التدريبي على بعد   ر  لمتغيα ≥ 0,05 ((لداللة   عند مستوى ا   إحصائية
بالهوي وهذه  )3,04 (األحادي اينالتبالناتجة من تحليل    " ف"، حيث بلغت قيمة     ةة الذاتي ،
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 إحـصائية  هناك فرقاً ذا داللة      أن، وهذا يبين    )0,000(ال يساوي   تمالقيمة مرتبطة باح  
 تجريبيـة أفـراد المجموعـة ال    متوسـط أداء    بـين   ) α ≥ 0,05(عند مستوى الداللة    

 هذا الفرق لصالح    أنيالحظ  ) 8(وبالنظر إلى هذه المتوسطات في الجدول       والضابطة،  
 داللـة   وه يوجد أثر ذ   أنّ) 9(تشير نتائج الجدول    كما  . تجريبيةأفراد المجموعة ال  أداء  

الـشعور  ي على بعد  البرنامج التدريب ر  لمتغيα ≥ 0,05 (( عند مستوى الداللة     إحصائية
، وهـذه   )31,3 (األحـادي  اينالتبالناتجة من تحليل    " ف  " ، حيث بلغت قيمة     نتماءباال

 داللـة   تق ذا و هنـاك فـر    أن، وهذا يبـين     )0,001(ال يساوي   تمالقيمة مرتبطة باح  
 تجريبيةأفراد المجموعة ال  بين متوسط أداء    ) α ≥ 0,05( عند مستوى الداللة     إحصائية

 وبـالنظر إلـى هـذه       ،نتماءباالالشعور  مقياس تقدير الذات على بعد      ى  علوالضابطة  
أفـراد المجموعـة    هذا الفـرق لـصالح أداء        أنيالحظ  ) 8(المتوسطات في الجدول    

 α( عند مستوى الداللة     إحصائية داللة   وه يوجد أثر ذ   أنّ ضاًأي نتائجالتشير  و. تجريبيةال
≥ 0,05 (ف"، حيث بلغـت قيمـة       الشعور بالهدف بعد  البرنامج التدريبي على    ر  لمتغي "

ـ ، وهذه القيمة مرتبطـة باح     )8,49 (األحادي اينالتبالناتجة من تحليل     ال يـساوي   تم
)0,000(  ن  ، وهذا يبية داللة   تذا اًقو هناك فر  أنعند مـستوى الداللـة       إحصائي )α ≥ 

أفـراد  اء لـصالح أد ، والـضابطة،  تجريبيةأفراد المجموعة ال بين متوسط أداء    ) 0,05
 عند مـستوى    إحصائية داللة   وه يوجد أثر ذ   أنّ نتائجالتشير  كما  . تجريبيةالمجموعة ال 

، حيث بلغـت    ايةبالكف الشعور   البرنامج التدريبي على بعد   لمتغير  ) α ≥ 0,05(الداللة  
ـ ، وهذه القيمة مرتبطـة باح     )8,49 (األحادي اينالتبالناتجة من تحليل    " ف"قيمة   ال تم

 α( عند مستوى الداللة إحصائية داللة ت ذااًقو هناك فرأنن ، وهذا يبي)0,005(يساوي 
أفـراد  لـصالح أداء    ، والضابطة   تجريبيةأفراد المجموعة ال  بين متوسط أداء    ) 0,05 ≤

  .    تجريبيةالمجموعة ال
 التالميـذ  التي سادت بـين      ابيةيجاإلاألجواء  ضاً بسبب   أيوقد يكون سبب هذه النتيجة      

 وتبادل  ، تكوين الصداقات   في ابيايج لها أثر    كان في البرنامج التدريبي مما      كينالمشار
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 الخصائص والـسمات   أفراد يمتلكون    إلىف   والتعر ، والمشاركة في الهموم   ،الخبرات
  .هانفس المشكالت نانوويع ،هانفس

البرنامج التدريب الذي ساهم فـي   تكون أسباب هذه النتائج إلى طبيعة   أنومن الممكن   
ين دون  ربتنمية مهارات التواصل والتعبير عن المشاعر وزيادة التفاعل بـين المتـد           

 في رفع مستوى    ابيإيج له أثر    كانمما  .  نفسه ايةوحمخوف وكيفية الدفاع عن حقوقه      
ق عليهم البرنامج التدريبيتقدير الذات لدى األطفال الذين طب.  

د عليه البرنامج تم باللعب الذي اعوقد تكون هذه النتيجة بسبب خصائص وفوائد العالج  
     التدريبي، والذي يعتبر من األساليب المتب         ون عة في معالجـة األطفـال الـذين يمـر

طريقـة العـالج    حيث تعتبر   .  أو صدمات نتيجة لتعرضهم لإلساءة     عاليةانفبصعوبات  
ملتهم،  إساءة معـا  مننانويع الذين للتالميذللعالج النفسي بالنسبة  الةباللعب طريقة فع

، والتي (Gill, 1997)جل ، ودراسة (Bryce,1995)س ايدراسة بر إليه وصلت ما تاوهذ
  لصالح برامج العالج باللعب فـي      إحصائية داللة   ي جميعها إلى وجود أثر ذ     وصلتت

   .رفع مستوى تقدير الذات
توجـد فـروق ذات داللـة    ال : باختبار الفرض الثالـث  قة  النتائج المتعلّ : ثالثاُ -4

 لإلساءة لدى   التعرضفي خفض مستوى    ) α ≥5 0‚0( عند مستوى الداللة     ئيةإحصا
  .يعزى للجنسالتالميذ المساء إليهم 

إيجاد تم  رافاتنحواالة   المتوسطات الحسابي و ة، المعياريـ إجـراء تحليـل      تم  اينالتب
  فـي خفـض    أثر الجنس ف إلى    من اجل التعرANOVA    المتغيرات متعدداألحادي  
وأبعـاده   لإلسـاءة،    التعرض مقياسعلى  ،  لدى الطلبة المساء إليهم   لإلساءة   التعرض
  .)10 ( رقم في الجدولنهو مبيكما الثالث 
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   المساء إليهم تالميذال ة الستجابات المعياريواالنحرافاتة  الحسابيمتوسطات ال:)10(الجدول 
  البرنامج التدريبي العالج باللعبر تبعاً لمتغي وأبعاده الثالث لإلساءة، التعرضعلى مقياس 

  المجموعة
 15= مجموعة الذكور  ن 15=  ن اإلناثمجموعة 

 المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف

  
 أبعاد المقياس

  
  الجسديةاإلساءة   34,86  3,90  35,66 4,00
  نفسيةاإلساءة ال  33.44  3,60  32,79 3,77
  اإلهمال  35,00 4,22  34,92 4,12

المـساء   تالميـذ ال استجاباتمتوسط  بين   اتختالفال ا  بعض وجود) 10( الجدول   يتضح من 
 كان حيث   ر الجنس، ومحاوره الثالث تبعاً لمتغي    لإلساءة   التعرضخفض   مقياس   إليهم على 
 كـان ، في حـين     )34,86( الجسدية بعد اإلساءة    ناستجابات الذكور المساء إليهم ع    متوسط  

 متوسـط   كـان  كمـا    ).35,66( الجسدية بعد اإلساءة    نن ع  المساء إليه  اإلناثمتوسط أداء   
 متوسـط   كان، في حين    )33.44 (االنفعالية بعد اإلساءة    نالذكور المساء إليهم ع    استجابات

 وتشير نتـائج الجـدول      ).32,79( االنفعالية بعد اإلساءة    ن المساء إليهن ع   اإلناثاستجابات  
 اسـتجابات  متوسط   كان حيث   ءة اإلهمال  بعد إسا  نات ع ختالفال ا  بعض وجودإلى  السابق  

 المـساء إلـيهن     اإلنـاث  متوسط اسـتجابات     كان، في حين    )35,00(الذكور المساء إليهم    
الطلبة المساء إليهم    استجاباتح دالالت فحص الفروق بين      يوض) 11(والجدول   ).34,92(

  .تبعاً لمتغير الجنس
 التعرض مقياس  على المساء إليهمتالميذستجابات ال الاتالمتغير متعدد التباينتحليل نتائج : )11(الجدول 

  لإلساءة تبعاً لمتغير الجنس
المصدر رالمتغي الداللة )ف(قيمة  المتوسط ةدرجات الحري 

 462,12  1 بين المجموعات
 68,08  58 داخل المجموعات

اإلساءة 
  الجسدية

 -  59 المجموع  

18,18 0,24  
  
  

 2263,04  1 ن المجموعاتبي
 246,44  58 داخل المجموعات

  
اإلساءة 

 -  59 المجموع  نفسيةال

11,87 0,38  
  
  

 468,68  1 بين المجموعات
 68,82  58 داخل المجموعات

إساءة 
  اإلهمال

 -  59 المجموع

21,66 0,42 
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 ≤ α( عند مستوى الداللة     إحصائية داللة   ويوجد أثر ذ  ال  ه  أنّ) 11(تشير نتائج الجدول    
0,05 (الناتجـة مـن    " ف" قيمة   حيث بلغت  هاجميعالجنس على أبعاد المقياس     ر  لمتغي

وهـذه القيمـة مرتبطـة       ،الجسديةعلى بعد اإلساءة    ،  )18,18 (األحادي اينالتبتحليل  
ـ الناتجة من تحليـل  " ف "  بلغت قيمة    كما،  )0,24(ال يساوي   تمباح  األحـادي  اينالتب

 كمـا ،  )0,38(ال يساوي   تم وهذه القيمة مرتبطة باح    فسيةن على بعد اإلساءة ال    ،)31,2(
 اإلهمـال  بعد إساءة نع، )21,66 (األحادي اينالتبالناتجة من تحليل " ف  " بلغت قيمة   

 داللـة   و فـرق ذ   يوجد ه ال أنّن  ، وهذا يبي  )0,42(ال يساوي   تموهذه القيمة مرتبطة باح   
علـى   ثنـا واإلالـذكور   ط أداء   بين متوس ) α ≥ 0,05( عند مستوى الداللة     إحصائية
  .لإلساءة التعرضمقياس 

      تمة التي   وقد تكون هذه النتيجة بسبب الخصائص النمائيالمساء إليهم عـن     التالميذز  ي 
وقـد   .غيرهم بغض النظر عن جنس الطفل، والتي تكون سبباً في تعرضهم لإلسـاءة           

ن، حيث يجمع األطفال    ضاً بسبب عوامل الخطورة من قبل الوالدي      أيتكون هذه النتيجة    
مـالتين   وصـلت المشاركين في التدريب بيئة واحـدة، وأسـر متـشابهة، حيـث ت            

(Maltin,2001)   إلىأن     ة إلى إساءة الطفل، و     خصائص الوالدين من األسباب المؤديأن 
ي إلى اإلساءة واإلهمال لهؤالء  المهارات األبوية تؤدرغياب المعرفة والمهارات وافتقا   

  . ن النظر إلى جنسهماألطفال دو
ـ             ربو ق ما ترجع هذه النتيجة إلى طبيعة البرنامج التدريبي المبني على اللعب الذي طب

 همجمـيع ين  ربر على المتد   والذي أثّ  ،تجريبيةفي هذه الدراسة على أفراد المجموعة ال      
 وتحـسين   ، لإلساءة التعرض مما أدى إلى خفض مستوى       ابيإيج كّلبش) ثإناذكور،  (

  . الذات لديهمتقدير 
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  :مقترحات البحث
 علـى   مقترحـات  إليه الدراسة الحالية من نتائج، يمكن وضع ال        وصلت ضوء ما ت   في

  :النحو التالي
عقـد دورات تدريبيـة      األطفال المساء إليهم من خالل       ايةورع ايةبحمام  تمااله .1

 يـة ربحول ت واآلباء واألمهات   معلمي األطفال    من   كّل لمساعدة   )ورشات عمل (
  . وتلبية حاجاتهم بعيداً عن العنف،همايترعاألطفال وأساليب 

 فسهم مـن  أنّ ايةحم  أساليب على هم وتدريب هموتوجيه المساء إليهم األطفال  إرشاد   .2
 .ساءة لإلالتعرض

ر  الطفل من اإلساءة، لزيـادة تبـص       ايةبحمقة  إجراء المزيد من الدراسات المتعلّ     .3
إلساءة للطفل التي ستبقى آثارها معه مدى      األطفال بخطورة ا   ايةرعالقائمين على   

 . عتم ضد األسرة والمجانعدوالحياة، وما يترتب على ذلك من تطوير 
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ميع أشـكال    ج أندراسة متعمقة بش  ). 2006(تقرير األمين العام لألمم المتحدة       .3
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  .المملكة األردنية الهاشمية. غير منشورة، الجامعة األردنية
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