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فاعمية استخدام برنامج العاب ترويحية مدعم بجمدات ارشادية عمى مدتهى العزلة االجتماعية 
 والنفدية لألطفال المهدعين في مؤسدات االيهاء

 ـ.د/ بدشت دمحم الدسرة                        أ.ـ.د/ احسد دمحم هاشم عبد القادر      
 مدرس بقدم العمـو التربوية واالجتساعية           أستاذ مداعد بقدم اإلدارة الرياضبة والترويح  
 جامعة كفر الذيخ-كمية التربية الرياضية           جامعة بشى سويف -كمية التربية الرياضية   

 :المقدمة ومذكمة البحث 
ُتعػػد شػػريحة الةفولػػة مػػط أهػػم الةاجػػان التػػك فجػػو أف تشػػاؿ كايػػة أوجػػ  الرعافػػة  إفسا ػػا  بػػ ف 

مختمف عمى اع السدتقبل وطاجان السجتسع التك فسكط أف تداهم يى  سوه وتقدم  األطفاؿ هم صش
السجاالن وعمى مختمػف السدػتويان  كسػا ت سػط أهسيػة مرحمػة الةفولػة لب دػاف  ب   ػا مرحمػة  سػو 
وت ػػويط لذخرػػوت  ودعػػداده لمحيػػاة السدػػتقبمية  ويػػى ضػػون مػػا  تمقػػاه اإل دػػاف يػػى تمػػ  السرحمػػة مػػط 

 وما فكتدب  مط م اران وخبران تتحدد مقومان ومعالم شخروت  يى السدتقبل.رعافة واهتساـ 
يعتبر األطفاؿ يك أي مجتسع أهم مورد بذري فعتسػد عميػ  يػك بشػان مدػتقبم  وتقدمػ   ومػط و 

ثػػم أصػػبح هشػػاؾ اهتسامػػا  متما ػػدا  بسذػػك ت م مػػط كايػػة التخررػػان  ويػػك إطػػار كايػػة السجػػاالن  
اختمفػػت طػػرؽ وأسػػالوو هػػاا االهتسػػاـ مػػط تخرػػ   خػػر  إال أ  ػػا وعمػػى جسيػػع السدػػتويان  ودف 

 تتفق جسيع ا عمى ضرورة االهتساـ ب م وتويور الخدمان الزرورية ل م
 (34  ص 2015الزبوو    )إبراهيم                                                  

فولػػة ووضػػع ا يػػى صػػدارة وتتدػػابق الػػدوؿ  يسػػا بوش ػػا إلػػى إعةػػانه السميػػد مػػط العشافػػة بالة
أولويات ػػا  ويتزػػح ذلػػ  يػػى توصػػل العػػالم إلػػى جػػرار بػػاالعتراؼ ب هسيػػة الةفولػػة وذلػػ  مػػط خػػ ؿ 
إصػػدار العد ػػد مػػط االتفاايػػان والسػػىتسران التػػى تػػش  عمػػى حقػػوؽ الةفػػل  وعمػػى الػػر م مػػط هػػاه 

 ن والتى ترجػع يػى االتفاايان والسواثوق إال أف الواجع فذور إلى تعرض األطفاؿ ل ثور مط السذك
أ مب ػػػا إلػػػى تػػػ ثور العد ػػػد مػػػط العوامػػػل والقػػػروؼ االجتساعيػػػة واالجترػػػادفة والثقا يػػػة الدػػػا دة يػػػى 

 (2  ص 2011السجتسع. )أحسد يا ق   
واسػػت ساال  لسدػػورة الج ػػود السباولػػة عمػػى السدػػتول الػػوطشك  أعمػػط الدػػود ر ػػي  الجس وريػػة 

( عقدا  2010-2000ورعا ت   واعتبار العذر سشوان ) وثيقة العقد الثا ك لحسافة الةفل السرري 
تتجسػػع  يػػ  ج ػػود كايػػة األيػػراد وال وةػػان الرسػػسية واألهميػػة والجسييػػان الخاصػػة والخوريػػة لستابعػػة 

 ودعم الحقا ق الجد دة التك تفرض ا األلفية الثالثة.     
و مػواد وبشػود مط أجل أف تتشاسػ 2014كسا أجر الذعو السرري تعدف   دستوريا  يك عاـ 

التعػػدف ن الجد ػػدة مػػع لػػروؼ الفتػػرة التاريخيػػة الجد ػػدة التػػك تذػػكمت يػػك الوجػػداف السرػػري أبػػاف 
ثورتك الخام  والعذروف مط  شا ر والث ثوط مػط  و وػو  ومػط أجػل أف فزػم الدسػتور الجد ػد بػوط 
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 طيان أحكامة مبادئ تعك  آماؿ وطسوحان الذعو السرري.
 (2  ص 2014)الدستور السرري                                                    

أف األطفػػاؿ السحػػروموط مػػط الرعافػػة األسػػرية فعػػا وف مػػط  Rohner (2018)كسػػا أوضػػح 
 العد د مط السذاكل الشفدية أهس ا العملة الشفدية واالجتساعية وضعف اال تسان داخل دور الرعافة.

                                                          (, A, 2018, p. 128 Rohner) 
( إلػػػػػى السخػػػػػاطر والسذػػػػػك ن الشفدػػػػػػية 2008) رشييييييدة عبيييييد اليييييير و وأشػػػػػارن دراسػػػػػة 

واالجتساعيػػػػػة التػػػػػك  تعػػػػػرض ل ػػػػػا أطفػػػػػاؿ السىسدػػػػػان اإل وا يػػػػػة   واتزػػػػػح أف هشػػػػػاؾ العد ػػػػػد مػػػػػط 
رادل وال دػػل والخسػػوؿ  السذػػك ن الشفدػػية لػػد  م تتسثػػل يػػك الخجػػل والخػػوؼ وال ػػا  والتبػػوؿ الػػ 

وأف أهم السذك ن االجتساعية هك عدـ السذاركة والتفاعػل مػع ا خػريط وعػدـ القػدرة عمػى ت ػويط 
 ع جان اجتساعية افجابية واال دحا  مط الحياة االجتساعية وضعف اال تسان لمسىسدة. 

 (151  ص 2008 )رشودة عبد الرؤؼ                                                      
وتسثػػل العملػػة االجتساعيػػة والشفدػػية أحػػد أ سػػاُ الدػػموؾ الُسذػػكل التػػك فعػػا ك مش ػػا األطفػػاؿ 
السػػودعوط يػػى السىسدػػان اإل وا يػػة  والتػػك فجػػد األكػػادفسووف والستخررػػوف أ فدػػ م بحاجػػة إلػػػى 

لجػػة العملػػة التعامػػل مع ػػا  ومحاولػػة إفجػػاد الحمػػوؿ السسكشػػة ل ػػا  إال أف الدراسػػان ذان الرػػمة بسعا
االجتساعيػػة والشفدػػية للطفػػاؿ السػػودعوط يػػى السىسدػػان اإل وا يػػة ت ػػاد ت ػػوف محػػدودة جػػدا   كسػػا 
 تزػػػح مػػػط مراجعػػػة األدبيػػػان والدراسػػػان والبحػػػوب الدػػػابقة السترػػػمة بقزػػػية العملػػػة االجتساعيػػػة 

 والسجتسع. والشفدية للطفاؿ السودعوط يى السىسدان اإل وا ية بالر م مط أهسية دراست ا لمفرد
 (5  ص 2008)عادؿ عبد هللا دمحم                                                           

وأكػدن  تػػا ع بعػد الدراسػػان الدػابقة عمػػى أف األطفػاؿ السػػودعوط يػى السىسدػػان اإل وا يػػة 
اعك الدػوي فعا وف مط العملة االجتساعيػة والشفدػية  ويرجػع ذلػ  لعػدـ تسكػش م مػط التفاعػل االجتسػ

استةاعت م السذاركة واال دماج االجتساعك والشفدك وشعورهم بعدـ القػدرة وضػعف الثقػة يػك  وعدـ
 الاان كرد يعل مباشر لقروؼ التواجد يك السىسدان اإل وا ية.
 (54ـ, ص2018)عفاؼ عوي ,                                                      

( إلػػػى أف األ تػػػاـ السػػػودعوط بالسىسدػػػان اإل وا يػػػة 2004  )عبيييد ل الديييد انيقػػػد أشػػػار  
فعػا وف مػػط مذػاعر العملػػة واال ةػوان والقمػػق والعدوا يػة والشقػػرة التذػاؤمية لمحيػػاة والخجػل وضػػعف 

 (208  ص 2004)عبد هللا الددحاف   الع جان االجتساعية.
جتسػػع ويخزػػع لعاداتػػ  ويعػػد التػػرويح أحػػد األ ذػػةة التربويػػة واالجتساعيػػة الػػاي  تقبمػػ  أي م

وتقالوده وكال   وع الثقاية والسعتقدان الدا دة  ي   كسا فحتل مكا ة هامة يك الحياة الستواز ػة إلػى 
 (52ـ,ص2001جا و العسل  اليبادة  االسترخان والراحة. )ت ا ك عبدالدػػػ ـ,
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الترويحية ُتعد أ ذةة ـ( أف األ ذةة 2001) , محميييد الحما مييييىكميييييييال درويييييييشويرل 
بشانة تسارس يك وجت الفراغ باالختيار الحر دوف توجع أي عا د مادي بغرض ال دو وت دؼ إلى 
اكتدا  الخبران العقمية والبد ية والرحية واالجتساعية إلحداب التوازف والت امل لدل األيراد حتى 

 ( 15ـ, ص 2001د الحساحسػػػػى,محسػػػ   تم إعدادهم لحيات م العامة.) كسػػػػػػػاؿ درويػػػػػػش
ويػػػرل الباحثػػػاف اف مػػػع وجػػػود مراكػػػم اال ػػػوان يػػػك جس وريػػػة مرػػػر العربيػػػة وعػػػدـ تح يق ػػػا 
ألهداؼ السشذودة مش ا يك اخراج اشػخاص فكػوف عمػى درجػة عاليػة مػط االتػماف والف األطفػاؿ هػم 

( 2ـ()2011)دراسػة   ومط خ ؿ ما اطمع عمية الباحثاف مط الدراسان الدػابقة كشبا  السدتقبل 
أحسػػػد بػػػط عبػػػد الػػػرحسط البػػػار بعشػػػواف مذػػػك ن اال ػػػدماج االجتسػػػاعك وال ويػػػة لػػػدل األ تػػػاـ ذول 
االحتياجػػان الخاصػػة  دراسػػة مودا يػػة يػػك دار التربيػػة بالريػػاض , ودراسػػة أحػػ ـ عمػػى عبػػد الدػػتار 

ط الرعافػػة ( بعشػػواف بر ػػامع جررػػك لتشسيػػة مف ػػـو الػػاان لػػدل األطفػػاؿ السحػػروموط مػػ4()2005)
( بعشػػواف  أثػػر بر ػػامع إرشػػادل 5()2018الوالدفػػة يػػك السىسدػػان اإل وا يػػة, ودراسػػة أسػػسان عمػػى )

بالمعو يك مدتول الت يف االجتسػاعك والعملػة لػدل عوشػة مػط األطفػاؿ األ تػاـ السحػروموط ودراسػة 
شسػػػو ( بعشػػػواف  يعاليػػػة بر ػػػامع إرشػػػادل سػػػموكك معريػػػك لتحدػػػوط مدػػػتول ال8()2012أمػػػل يا ػػػد )

الخمقك لدل عوشة مػط أطفػاؿ السىسدػان اإل وا يػة بسحايقػة اإلسػكشدرية, ودراسػة إفسػاف دمحم الشبػوي 
( بعشػػػواف  دراسػػػة أهػػػم السذػػػك ن الشفدػػػية واالجتساعيػػػة للطفػػػاؿ مج ػػػولك الشدػػػو يػػػك 9()2008)

دور  األسػػرة البد مػػة والسىسدػػان اإل وا يػػة والتػػك إشػػاران  تا ج ػػا الػػى ضػػعف البػػرامع السقدمػػة يػػك
الرعافػػػة ألطفػػػاؿ اال تػػػاـ باإلضػػػاية الػػػى عػػػدـ اشػػػتساؿ البر ػػػامع السقدمػػػة داخػػػل الػػػدور عمػػػى بػػػرامع 
رياضػػية واالعتسػػاد عمػػى البػػرامع الدراسػػية يقػػق وهػػاا ال فحقػػق االتػػماف الشفدػػك ل ػػىالن األطفػػاؿ ولسػػا 

التعػػرؼ عمػػى  لللعػػا  الترويحيػػة تػػ ثور إفجػػابك جػػاـ الباحثػػاف ب ػػاه الدراسػػة يػػك محاولػػة مش سػػا الػػى
ياعمية استخداـ بر امع األلعا  الترويحية مدعم بجمدان ارشادفة عمى مدتول العملػة االجتساعيػة 

 والشفدية للطفاؿ السودعوط يك مىسدان اال وان.
 :هد  البحث 

  دؼ البحػ  الػى التعػرؼ عمػى ياعميػة اسػتخداـ بر ػامع األلعػا  الترويحيػة مػدعم بجمدػان 
 لعملة االجتساعية والشفدية للطفاؿ السودعوط يك مىسدان اال وانارشادفة عمى مدتول ا

 :فروض البحث 
توجػػد يػػروؽ ذان داللػػة إحرػػا ية بػػوط متوسػػةان ال يػػاس القبمػػك والبعػػدي يػػك مدػػتول العملػػة  .1

 االجتساعية لدل األطفاؿ السودعوط يك مىسدان اال وان مجسوعة البح  التجريبية.
متوسػػةان ال يػػاس القبمػػك والبعػػدي يػػك مدػػتول العملػػة  توجػػد يػػروؽ ذان داللػػة إحرػػا ية بػػوط .2

 االجتساعية لدل األطفاؿ السودعوط يك مىسدان اال وان مجسوعة البح  الزابةة.
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توجػػد يػػروؽ ذان داللػػة إحرػػا ية بػػوط متوسػػةان ال ياسػػوط البعػػد وط لػػدل مجسػػوعتك البحػػ   .3
ودعوط يػػػك مىسدػػػان التجريبيػػػة والزػػػابةة يػػػك مدػػػتول العملػػػة االجتساعيػػػة لػػػدل األطفػػػاؿ السػػػ

 اال وان ولرالح مجسوعة البح  التجريبية.
توجػػد يػػروؽ ذان داللػػة إحرػػا ية بػػوط متوسػػةان ال يػػاس القبمػػك والبعػػدي يػػك مدػػتول العملػػة  .4

 الشفدية لدل األطفاؿ السودعوط يك مىسدان اال وان مجسوعة البح  التجريبية.
ك والبعػػدي يػػك مدػػتول العملػػة توجػػد يػػروؽ ذان داللػػة إحرػػا ية بػػوط متوسػػةان ال يػػاس القبمػػ .5

 الشفدية لدل األطفاؿ السودعوط يك مىسدان اال وان مجسوعة البح  الزابةة.
توجػػد يػػروؽ ذان داللػػة إحرػػا ية بػػوط متوسػػةان ال ياسػػوط البعػػد وط لػػدل مجسػػوعتك البحػػ   .6

التجريبية والزابةة يك مدػتول العملػة الشفدػية لػدل األطفػاؿ السػودعوط يػك مىسدػان اال ػوان 
 الح مجسوعة البح  التجريبية.ولر

 بعض المرظمحات الهاردة في البحث
مق را  م سا  مط مقاهر الدموؾ اإل دا ى بسا ل ا مط تسثل العملة االجتساعية  العزلة االجتماعية:

تػػ ثوران خةوػػرة عمػػى شخرػػية الفػػرد وع جتػػ  بػػا خريط  حوػػ  تذػػور الػػى عػػدـ جػػدرة الفػػرد عمػػى أف 
اجتساعيػػة متبادلػػة ومذػػبعة و اجحػػة  وهػػو مػػا  ػػدؿ عمػػى عػػدـ جدرتػػ  عمػػى  ف ػػيم مػػع  وػػره ع جػػان

اال خػراُ يػى الع جػان االجتساعيػة أو عػدـ جدرتػ  عمػى مواصػمة اال خػراُ يو ػا والويػان بستةمبات ػػا 
والتمامات ا  وتقوجع  أو تسركمه حوؿ ذاتػ   حوػ  تشفرػل ذاتػ  يػى هػاه الحالػة عػط ذوان ا خػريط  

 افة جاذبية الع جان االجتساعية الست اممة اجتساعيا .مسا  دؿ عمى عدـ كف
 (5ص   2008)عادؿ عبد هللا                                                               

( أف العملػة أو الوحػدة الشفدػية هػى   2015) زييدان عبيد البيا ىكسا  ػرل  مفههم العزلة النفدية:
شعور الفػرد بوجػود يجػوة  فدػية تباعػد بوشػ  وبػوط أشػخاص وموضػوعان مجالػ  الشفدػى إلػى درجػة 

مع ا بإيتقاد التقبل والتػواد والحػو مػط جا ػو ا خػريط  ويترتػو عمػى ذلػ  حرمػاف الفػرد مػط فذعر 
 أهمية اال خراُ يى ع جان مثسرة مذبعة مع أي مط أشخاص الوسق الال فييش  ي  .

 (3  ص 2015)زيداف عبد الباجى                                                           
 :خظة وإجراءات البحث

 :منهج البحث
ل يػػػاس القبمػػػك البعػػػدي لمسجسػػػوعتوط أحػػػدهسا الباحثػػػاف السػػػش ع التجريبػػػك بترػػػسيم ااسػػػتخدـ 

 تجريبية واألخرل ضابةة
 عينة الدراسة:

تت وف عوشة الدراسة مط األطفاؿ السودعوط بالسىسدان اإل وا ية بسحايقة القاهرة  حو  بمغ 
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ـ(  وزعػػت العوشػػة 2019/2020( طفػػ   مقوػػد ط بدػػج ن جسييػػة جريػػة األمػػل لمعػػاـ )38جوام ػػا )
( طفػػ    باإلضػػاية 15سػػوعتوط )التجريبيػػة والزػػابةة(  ليرػػبح جػػواـ كػػل مش ػػا )بالتدػػاوي بػػوط السج

( أطفػػػاؿ إلجػػػران تقشػػػوط أدوان الدراسػػػة  وجػػػد راع الباحثػػػاف اسػػػتبعاد بعػػػد األطفػػػاؿ  وػػػر 8إلػػػى )
 ( أطفاؿ.4الرا بوط يك االشتراؾ أثشان تةبوق البر امع أو ال ياسان وعددهم )

 * اعتدالية عينة الدراسة: 
 (1جم )جدوؿ ر 

 لمسجسوعتوط التجريبية والزابةة اعتدالية تويع العوشة لستغور العسر الممشى ومدة اإل داع
معامل 
 اإللتواء

 الوسٌط
االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

وحدة 
 القٌاس

 العٌنة المتغٌر

 المجموعة التجرٌبٌة العمر الزمنى شهر ..24132 93393 241 934.5
 مدة االٌداع شهر 4319. 3329 4399. 93122 (21=  2)ن

 المجموعة الضابطة العمر الزمنى شهر ..24.39 23424 .24 93141
 مدة االٌداع شهر 2319. 3321 2399. 93195 (21=  1)ن

( أف اػػػيم معػػػام ن اإللتػػػوان لعوشػػػة الدراسػػػة يػػػى متغوػػػر العسػػػر الممشػػػى 1 تزػػػح مػػػط الجػػػدوؿ رجػػػم )
(  بوشسا تراوحت ايم معام ن اإللتوان يى متغور مدة اإل داع 0.285( و)0.439تراوحت ما بوط )

  مسػا  ػدؿ عمػى خمػو البيا ػان مػط عوػو  3±(  أل ا حررن بػوط 0.209( و) 0.211ما بوط )
 التوزيعان  ور االعتدالية. 

 (2جدوؿ رجم )
سوعتوط التجريبية الت ايى بوط الستوسةوط لم ياس القبمك لستغوري العسر الممشى ومدة اإل داع لمسج

 والزابةة
 قٌمة 

 "ت"
الفرق بٌن 
 المتوسطٌن

وحدة  (21= 2التجرٌبٌــة )ن (21=  1الضابطــة )ن
 القٌاس 

 المتغٌر
 -س + ع -س + ع

 العمر الزمنى شهر ..24132 93393 ..24.39 23424 934 .93.5

 مدة االٌداع شهر 4319. 3329 2319. 3321 1399 93255

 1.699( = 29(  ودرجة حرية )0.05دولية عشد مدتول معشوية )ايسة  ن  الج
( عدـ وجود يروؽ ذان داللة إحرا ية بوط كل مػط درجػان مجسػوعتى 2 تزح مط الجدوؿ رجم )

الدراسػػة التجريبيػػة والزػػابةة لستغوػػرل العسػػر الممشػػى ومػػدة اإل ػػداع  حوػػ  أف ايسػػة  ن  الجدوليػػة 
(  األمر الال فعشػى 0.05( ومدتول معشوية )29حرية )أكبر مط ايسة  ن  السحدوبة عشد درجة 

 تجا   مجسوعتى الدراسة يى ال ياس القبمى.
 أدوات الدراسة:

 )إعداد الباحثاف(  استمارة البيانات األولية
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 ية. )إعداد الباحثاف(م ياس العملة االجتساعية لدل األطفاؿ السودعوط يى السىسدان اإل وا 
 م ياس العملة الشفدية لدل األطفاؿ السودعوط يى السىسدان اإل وا ية.     )إعداد الباحثاف(        

 بر امع الترويحى فداعد عمى خفد درجة العملة االجتساعية والشفدية 
 باحثاف()إعداد ال   لدل األطفاؿ السودعوط يى السىسدان اإل وا ية.         

 .استمارة البيانات األولية:  9
تػػم إعػػداد اسػػتسارة البيا ػػان األوليػػة للطفػػاؿ السػػودعوط يػػى السىسدػػان اإل وا يػػة  ب ػػدؼ الحرػػوؿ 

 عمى البيا ان الذخرية لعوشة الدراسة  ولقد تزسشت االستسارة البيا ان التالية:
 الدط  -
 مدة اإل داع )اإلجامة( بالسىسدة. -
 االجتساعية لدل األطفاؿ السودعوط يى السىسدان اإل وا ية:.م ياس العملة 2

 *مرادر إعداد المقياس:
 أ. اإلط ع عمى الدراسان الشقري  يسا ورد عط العملة االجتساعية: 

تػػػم اإلطػػػ ع عمػػػى مػػػا ورد يػػػى الدراسػػػان والبحػػػوب وال تػػػو والسراجػػػع العمسيػػػة التػػػى تشاولػػػت العملػػػة 
 سييعدية د(, 17()2018) سييامية فهمييى(, 15ـ()2008) رازان نييديماالجتساعيػػة برػػفة عامػػة 

 Coplan (,21ـ()2008) سهسيييين شيييياكر (,20ـ()2000)سييييهير  اميييي (, 18ـ()2007)
دمحم محسػود عػوي   (,45()مWeitzman3002 ((,38ـ()1999)Keneth (,35ـ()2003)
 ( وذل  لتحد د محاور وعباران م ياس العملة االجتساعية جود البح .23()2001)

 لخرائص الديكهمترية لمقياس العزلة االجتماعية:*ا
العملػة االجتساعيػة لػدل  مدػتول  عمػى التعػرؼ هػو مػط أهػداؼ الدراسػة إف )أ( صيد  المقيياس:

م يػػاس العملػػة  الباحثػػاف ذلػػ  اسػػتخدـ ولتحقوػػق األطفػػاؿ السػػودعوط يػػك السىسدػػان اإل وا يػػة 
اال ةػػوان  -الع جػػان االجتساعيػػة ثسا يػػة أبعػػاد أساسػػية وهػػى ) مػػط والػػال ت ػػوف   االجتساعيػػة

اال ػػػػػدماج  -العشػػػػػف االجتسػػػػػاعك -التفاعػػػػػل االجتسػػػػػاعك  -السدػػػػػا دة االجتساعيػػػػػة  -االجتسػػػػػاعك 
وتػػػم عػػػرض هػػػاه األبعػػػاد السكو ػػػة  العػػػموؼ االجتسػػػاعك(  -اال دػػػحا  االجتسػػػاعك -االجتسػػػاعك 

عمػى الدػادة السحكسػوط  ةلدل األطفاؿ السودعوط يك السىسدان اإل وا ي س ياس العملة االجتساعيةل
( يك مجاؿ عمم الشف  وعمم االجتساع  ومجاؿ الةفولة  لتحد د مدل مشاسبة األبعػاد 10وعددهم )

 .لس ياس العملة االجتساعية
ول ستفادة مط أبعاد وعباران مقا ي  العملة االجتساعية  تم تعد د عباران مكو ة ل ل بعد  

( عبػارة, وبعػد 12بػارة , وبعػد السدػا دة االجتساعيػة )( ع12حو  ضم بعد الع جان االجتساعيػة )
( عبػػػػػارة, وبعػػػػػد اال دػػػػػحا  12( عبػػػػػارة, وبعػػػػػد اال ػػػػػدماج االجتسػػػػػاعك )12التفاعػػػػػل االجتسػػػػػاعك )
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( عبػػارة, وتػػم عػػرض تمػػ  اليبػػاران عمػى الدػػادة السحكسػػوط لتحد ػػد مػػدل مشاسػػبت ا 12االجتسػاعك )
 ة لدل األطفاؿ السودعوط يك السىسدان اإل وا ية.لمبعد السكوف الستسارة م ياس العملة االجتساعي

 م ياس العملة الشفدية لدل األطفاؿ السودعوط يى السىسدان اإل وا ية:
 *مرادر إعداد المقياس:

 أ. اإلطالع عمى اإلطار النظري فيما ورد عن العزلة أو اله دة النفدية: 
جػػػع العمسيػػػة التػػػك تشاولػػػت العملػػػة تػػػم اإلطػػػ ع عمػػػى مػػػا ورد يػػػك الدراسػػػان والبحػػػوب وال تػػػو والسرا

 سييميرة أبييه الحديين ( 16( )2017) رنييا بنييي عيدييى ( 13( )2015الشفدػػية ريػػاض الرػػسد )
 Hearr (,42()ـMorison2000 ((,34ـ()2001) هذيييييييييييييييام الزييييييييييييييييادى (,9ـ()2001)
 ( وذل  لتحد د اليباران والسحاور الخاصة بسدتول العملة الشفدية:37ـ()2011)

 صد  المحكمين:
لػدل األطفػاؿ السػودعوط يػى العملػة الشفدػية  مدػتول  عمػى التعرؼ هو الدراسة ف مط أهداؼإ

مػط  م يػاس العملػة الشفدػية  والػال ت ػوف  الباحثاف يقد استخدـ ذل  ولتحقوق   السىسدان اإل وا ية
 -ة الشقرة الدمبية لمحيػا -التقد ر الدمك لماان  -العدوا ية –عذرة أبعاد أساسية وهى )اال ةوا ية 

وتػػػم عػػػرض  االكتةػػػا (  -االسػػػقاُ  -الغزػػػو  -الحالػػػة اال فعاليػػػة  -الثقػػػة بػػػالشف   -الدػػػمبية 
عمى الدادة  لدل األطفاؿ السودعوط يك السىسدان اإل وا يةاألبعاد السكو ة لس ياس العملة الشفدية 

د ػػد ( خبػػران يػػك مجػػاؿ عمػػم الػػشف  وعمػػم االجتسػػاع  ومجػػاؿ الةفولػػة  لتح10السحكسػػوط وعػػددهم )
ول سػػػػتفادة مػػػط أبعػػػػاد وعبػػػاران مقػػػػا ي  العملػػػػة ,  لس يػػػػاس العملػػػة الشفدػػػػيةمػػػدل مشاسػػػػبة األبعػػػاد 

( عبػارة, وبعػد التقػد ر 12الشفدية  تم تعد د عباران مكو ة ل ل بعػد  حوػ  ضػم بعػد اال ةوا يػة ) 
( 12ف  )( عبػػػارة, وبعػػػد الثقػػػة بػػػالش11( عبػػػارة, وبعػػػد الشقػػػرة الدػػػمبية لمحيػػػاة )12الدػػػمبى لمػػػاان )

( عبػػارة  وتػػم عػػرض تمػػ  12( عبػػارة, , وبعػػد االكتةػػا  عمػػى )14عبػػارة, وبعػػد الحالػػة اال فعاليػػة )
اليبػاران عمػػى الدػػادة السحكسػػوط لتحد ػد مػػدل مشاسػػبت ا لمبعػػد السكػوف لس يػػاس العملػػة الشفدػػية لػػدل 

 األطفاؿ السودعوط يك السىسدان اإل وا ية.
 البرنامج الترويحي المقترح:

 رنامج هد  الب
  دؼ البر امع الى التعرؼ عمى ياعمية استخداـ بر امع األلعػا  الترويحيػة مػدعم بجمدػان 

 ارشادفة عمى مدتول العملة االجتساعية والشفدية للطفاؿ السودعوط يك مىسدان اال وان
 )ب( أسس ترميم البرنامج اإلرشادي: 
 -: هػػػػػدؼ البحػػػػػ   جػػػػاـ الباحثػػػػػاف بوضػػػػػع بر ػػػػامع الترويحػػػػػك السقتػػػػػر  وذلػػػػػ  يػػػػك ضػػػػػون 

خرا   السرحمة الدشية جوػد الدراسػة  ثػم جػاـ بإعػداد الجمدػان الترويحيػة التػك  تزػسش ا البر ػامع 
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السقتػػػر   وذلػػػ  مػػػط خػػػ ؿ مدػػػح مرجعػػػك لمسراجػػػع العمسيػػػة والدراسػػػان الستخررػػػة يػػػك البػػػرامع 
 ي اليدينخيير (, 6()2000) أسيماء الدرسييالترويحية  وأسػالوو التػدري  والتوجيػ  الشفدػك  مثػل 

وبعد  (22ـ()2002)Rohner ,(22ـ()2008) شريف د عبد الها د (,11ـ()2004) عهيس
 استة ع رأل الدادة السحكسوط  تم وضع البر امع السقتر .

 *التجربة االستظالعية لمبرنامج الترويحى:
بجسييػػة ( أطفػػاؿ مػػط األطفػػاؿ السػػودعوط يػػى السىسدػػان اإل وا يػػة 8تػػم اختيػػار عوشػػة جوام ػػا )     

( سػػػشة  الختبػػػار مػػػدل مشاسػػػبة 12- 9جريػػػة األمػػػل بسحايقػػػة القػػػاهرة  تراوحػػػت أعسػػػارهم مػػػا بػػػوط )
أ ذػػةة البر ػػامع اإلرشػػادي  ولقػػد أوضػػحت  تػػا ع التجربػػة االسػػتة عية لتةبوػػق البر ػػامع إلػػى مػػا 

  مى: 
سػػػػام م واهت م  سػػػػة أ ذػػػػةة البر امػػػػػع اإلرشػػػػػادي لمعوشػػػػػة االسػػػػتة عية  مػػػػط حوػػػػ  اسػػػػتجابات م

 ومذاركت م السرتفعة يك األ ذةة.
 تحد د زمط تةبوق جمدان البر امع بفترة الراحة بوط األ ذةة الخاصة بالجسيية.

تم تحد د مكاف التةبوق  باختيار أحد القاعان السشاسبة والتك تتسوم باإلضانة والت وية الجودة مػع 
 عددا  مط األلعا  السشاسبة.  كال و   الفود و( –واير العد د مط أدوان العرض )التميفميوف ػت

 * التجربة االساسية
( جمدػػة  بواجػػع جمدػػتوط 16تػػم تةبوػػق جمدػػان البر ػػامع اإلرشػػادي عمػػى مػػدل شػػ ريط  بإجسػػالك )

 ـ. 2020حتى   افة ش ر دفدسبر  2020أسبوعيا   وذل  يك الفترة ما بوط بدافة ش ر سبتسبر 
 عرض وتحمول وتفدور الشتا ع

 وؿ وتفدورها: تا ع الفرض األ
 (3جدوؿ رجم )

داللة الفروؽ بوط متوسةان درجان األطفاؿ  السجسوعة التجريبية  عمى م ياس العملة 
 االجتساعية لدل األطفاؿ السودعوط يك السىسدان اإل وا ية ب بعاده السختمفة )جبل / بعد(

 (15)ف=        تةبوق البر امع الترويحك

 األبعاد
 القٌاس البعدي القٌاس القبلً

الفروق بٌن 
 المتوسطٌن

نسبة 
 التحسن

قٌمة 
المتوسط  )ت(

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

%.1134 2312 9311 24325 9325 11319 العالقات االجتماعٌة  3321 
%1.321 1399 9323 22321 9344 12321 االنسحاب االجتماعً  2354 
%253.3 351. 9321 22344 9344 193.5 التفاعل االجتماعً  3325 
%14343 2325 9342 25329 9324 11315 االندماج االجتماعً  3321 
%4311. 3342 93.4 24335 9344 11329 المساندة االجتماعٌة  3321 

%11315 15342 9321 41324 9345 221329 المجموع الكلى  4312 
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 *= داؿ 1.761(  = 0.05*ايسة ن الجدولية عشد مدتول معشوية )
( وجػػود يػػػروؽ ذان داللػػػة إحرػػػا ية بػػوط درجػػػان ال يػػػاس القبمػػػك 3 تزػػح مػػػط الجػػػدوؿ رجػػػم )

 ن   والبعػػدي لمسجسوعػػة التجريبيػػة جوػػد الدراسػػة عمػػى م يػػاس العملػػة االجتساعيػػة  حوػػ  ياجػػت اػػيم
(  مسػا  ػدؿ عمػى تػ ثور 0.05( ومدػتول معشويػة )14السحدوبة ايست ا الجدولية عشد درجة حرية )

 أ ذةة البر امع اإلرشادل يك تحدط السجسوعة التجريبية لرالح ال ياس البعدي.
وعمػػى مدػػتول السجسػػوع ال مػػى ألبعػػاد م يػػاس العملػػة االجتساعيػػة لػػدل األطفػػاؿ السػػودعوط يػػى 

( وهى ايسػة دالػة إحرػا يا  عشػد 8.26وا ية   تزح أف ايسة  ن  السحدوبة بمغت )السىسدان اإل 
( لرػػالح ال يػػاس البعػػدي  مسػػا فذػػور إلػػى أف درجػػة العملػػة االجتساعيػػة لػػدل 0.05مدػػتول داللػػة )

األطفػػاؿ السػػودعوط يػػى السىسدػػان اإل وا يػػة )السجسوعػػة التجريبيػػة( جػػد تحدػػشت  تيجػػة أثػػر أ ذػػةة 
دي السدػػتخدـ يػػك الدراسػػة  حوػػ  بمغػػت  دػػبة التحدػػط يػػى السجسػػوع ال مػػى ألبعػػاد البر ػػامع اإلرشػػا

 %(.25.59م ياس العملة االجتساعية )
Dementeva  23( )2009) صالح العرينىوتتفق تم  الشتا ع مع دراسة كل مط   ( 

افػة إلى الحاجة إلى برامع إرشادفة تداخمية متشوعػة للطفػاؿ السذػرد ط متمقػى الرع( 36ـ()2003)
يك مراكم الرعافة  باإلضاية إلى اإلرشاد الشفدك واالجتساعك  وت امػل بػرامع الرعافػة االجتساعيػة 
والشفدػػية السقدمػػة ل ػػىالن األطفػػاؿ داخػػل مراكػػم الرعافػػة  وبشػػان اسػػتراتيجية تدخميػػ  مدػػتقبمية لسف ػػـو 

 الرحة الشفدية ل ىالن األطفاؿ.
 .نتائج الفرض الثانى وتفديرها:3

 (4)جدوؿ رجم 
داللة الفروؽ بوط متوسةان درجان األطفاؿ  السجسوعة الزابةة  عمى م ياس العملة 
 االجتساعية لدل األطفاؿ السودعوط يك السىسدان اإل وا ية ب بعاده السختمفة )جبل / بعد(

 (15)ف=  تةبوق البر امع الترويحك

 األبعاد
 القٌاس البعدي القٌاس القبلً

الفروق بٌن 
 المتوسطٌن

نسبة 
 التحسن

المتوسط  قٌمة )ت(
 الحسابً 

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً 

االنحراف 
 المعٌاري

%21321 391. 9324 11329 9351 11321 العالقات االجتماعٌة  1321 
%2.331 1351 9321 243.2 9311 12314 االنسحاب االجتماعً  4354 
%4332 2333 9323 24314 9323 193.2 التفاعل االجتماعً  1311 
%24334 334. 9322 12312 9321 113.9 االندماج االجتماعً  1343 
%24329 3.2. 9324 253.2 9323 11323 المساندة االجتماعٌة  1354 

%21345 24335 9313 55351 9353 224332 المجموع الكلى   9313. 

 *= داؿ  1.761( = 0.05*ايسة ن الجدولية عشد مدتول معشوية )
( وجػود يػروؽ ذان داللػة إحرػا ية بػوط درجػان ال يػاس القبمػك 4الجػدوؿ رجػم ) تزح مط 
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والبعػػدي لمسجسوعػػة الزػػابةة جوػػد الدراسػػة عمػػى م يػػاس العملػػة االجتساعيػػة  حوػػ  ياجػػت اػػيم  ن  
(  مسػا  ػدؿ عمػى تػ ثور 0.05( ومدػتول معشويػة )14السحدوبة ايست ا الجدولية عشد درجة حرية )

ة وبرامج ا يى تحدػط السجسوعػة الزػابةة لرػالح ال يػاس البعػدل  حوػ  أ ذةة السىسدة اإل وا ي
ال فدػػتةيع الباحثػػاف أثشػػان تةبوػػق البر ػػامع اإلرشػػادل أف  وجػػف أ ذػػةة وبػػرامع السىسدػػة اإل وا يػػة 
اللتمام ا بخةت ا وبخةة وزارة التزامط االجتساعى مػط جا ػو  ومػط جا ػو آخػر تفاعػل واترػاؿ 

والزػابةة داخػل السىسدػة   ول ػط ف حػا أف التحدػط السمحػو  هػو  أعزانالسجسوعتوط التجريبية
تحدػػط ضػػييف جػػدا  فكػػاد ال  ػػاكر عمػػى م يػػاس العملػػة االجتساعيػػة لمسجسوعػػة الزػػابةة مقار ػػة 

 بالسجسوعة التجريبية. 
وعمى مدتول السجسوع ال مى ألبعاد م ياس العملة االجتساعية لدل األطفاؿ السودعوط يى 

( وهػػى ايسػػػة دالػػة إحرػػا يا  0.573يػػة   تزػػح أف ايسػػة  ن  السحدػػوبة بمغػػت )السىسدػػان اإل وا 
( لرػػالح ال يػػاس البعػػدي  مسػػا فذػػور إلػػى أف درجػػة العملػػة االجتساعيػػة 0.05عشػػد مدػػتول داللػػة )

لدل األطفاؿ السػودعوط يػك السىسدػان اإل وا يػة )السجسوعػة الزػابةة( جػد تحدػشت بدرجػة ضػةومة 
دػػة اإل وا يػػة وبرامج ػػا يػػك تحدػػط السجسوعػػة الزػػابةة لرػػالح ال يػػاس  تيجػػة تػػ ثور أ ذػػةة السىس

البعػػػدي  حوػػػ  ال فدػػػتةيع الباحثػػػاف أثشػػػان تةبوػػػق البر ػػػامع اإلرشػػػادل أف  وجػػػف أ ذػػػةة وبػػػرامع 
السىسدػػة اإل وا يػػة اللتمام ػػا بخةت ػػا وبخةػػة وزارة التزػػامط االجتسػػاعك مػػط جا ػػو  ومػػط جا ػػو 

وط التجريبيػة والزػابةة داخػل السىسدػة   ول ػط ف حػا أف آخر تفاعل واتراؿ أعزان السجسػوعت
التحدط السمحو  هو تحدط ضييف جدا  فكاد ال  اكر عمى م ياس العملة االجتساعيػة لمسجسوعػة 
الزػػػابةة مقار ػػػة بالسجسوعػػػة التجريبيػػػة  حوػػػ  بمغػػػت  دػػػبة التحدػػػط يػػػى السجسػػػوع ال مػػػى ألبعػػػاد 

 %(.12.89م ياس العملة االجتساعية )
( 33ـ()2013) ناندييي رسييميLyons  (2000()39  )دراسػػةوتتفػػق تمػػ  الشتػػا ع مػػع 

والتك إشاران  تا ج ا الى ياعمية البر امع السقتر  يك تحدوط الستغوران الشفدػية لػدل العوشػان جوػد 
 البح 

 نتائج الفرض الثالث وتفديرها:
 (5جدوؿ رجم )

 عتوط التجريبية والزابةةداللة الفروؽ بوط ال ياسوط البعد وط لدرجان السجسو 
 (30) ف=    عمى م ياس العملة االجتساعية لدل األطفاؿ السودعوط يك السىسدان اإل وا ية

 األبعاد
 المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة 

الفروق بٌن 
 المتوسطٌن

نسبة 
لتحسنا  

المتوسط  قٌمة )ت(
 الحسابً 

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً 

االنحراف 
 المعٌاري

%21341 342. 9324 11329 9311 24325 العالقات االجتماعٌة  2329 
%5343 2334 9321 243.2 9323 22321 االنسحاب االجتماعً  2314 
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%.2223 1329 9323 24314 9321 22344 التفاعل االجتماعً  2341 
%22342 1342 9322 12312 9342 25329 االندماج االجتماعً  2311 
%1.329 4313 9324 253.2 93.4 24335 المساندة االجتماعٌة  2343 

%24351 24314 9313 55351 9321 41324 المجموع الكلى   231. 

 *= داؿ  1.699( = 0.05*ايسة ن الجدولية عشد مدتول معشوية )
( وجود يروؽ ذان داللة إحرا ية بوط درجان ال ياسوط البعد وط 5دوؿ رجم ) تزح مط الج

لمسجسوعتوط التجريبية والزابةة جود الدراسة عمى م ياس العملة االجتساعية  حو  ياجت اػيم  ن  
(  مسا  دؿ عمى تحدػط 0.05( ومدتول معشوية )29السحدوبة ايست ا الجدولية عشد درجة حرية )

 جريبية مقار ة بالسجسوعة الزابةة. كبور لمسجسوعة الت
وعمى مدتول السجسوع ال مى ألبعاد م يػاس العملػة االجتساعيػة لػدل األطفػاؿ السػودعوط يػى 

( وهى ايسػة دالػة إحرػا يا  عشػد 6.23السىسدان اإل وا ية   تزح أف ايسة  ن  السحدوبة بمغت )
يبية مقار ة بالسجسوعػة الزػابةة  ( ( لرالح ال ياس البعدي لمسجسوعة التجر 0.05مدتول داللة )

مسػػػا فذػػػور إلػػػى أف درجػػػة العملػػػة االجتساعيػػػة لػػػدل األطفػػػاؿ السػػػودعوط يػػػى السىسدػػػان اإل وا يػػػة 
تحدػػشت  تيجػػة أثػػر أ ذػػةة البر ػػامع اإلرشػػادي السدػػتخدـ يػػك الدراسػػة   )السجسوعػػة التجريبيػػة( جػػد

 %(.14.92االجتساعية )حو  بمغت  دبة التحدط يى السجسوع ال مى ألبعاد م ياس العملة 
 .نتائج الفرض الرابع وتفديرها:4

 (6جدوؿ رجم )
داللة الفروؽ بوط متوسةان درجان األطفاؿ  السجسوعة التجريبية  عمى م ياس العملة الشفدية 

تةبوق البر امع  لدل األطفاؿ السودعوط يك السىسدان اإل وا ية ب بعاده السختمفة )جبل / بعد(
 (15)ف=  اإلرشادل

ألبعادا  
 القٌاس البعدي القٌاس القبلً

الفروق بٌن 
 المتوسطٌن

نسبة 
 التحسن

قٌمة 
المتوسط  )ت(

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

%.131. 1352 9312 213.2 9319 243.1 االنطوائٌة  3319 
%2394. 1344 9315 293.2 9323 22319 التقدٌر السلبى للذات  33.2 
%3342. 4329 9324 2.315 9321 123.5 النظرة السلبٌة للحٌاة  3312 

%4352. 4344 9329 2.311 9311 12325 الثقة بالنفس  3314 
%14343 .235 93.2 123.5 9323 143.1 الحالة االنفعالٌة  3311 

%.1935 4341 9312 24319 93.2 1.391 االكتئاب  3325 

%2395. 49395 9343 44341 9354 214354 المجموع الكلى  3311 

 *= داؿ  1.761( = 0.05*ايسة ن الجدولية عشد مدتول معشوية )
( وجػود يػروؽ ذان داللػة إحرػا ية بػوط درجػان ال يػاس القبمػك 6 تزح مط الجػدوؿ رجػم )

والبعػػػدي لمسجسوعػػػة التجريبيػػػة  جوػػػد الدراسػػػة عمػػػى م يػػػاس العملػػػة الشفدػػػية  حوػػػ  ياجػػػت اػػػيم  ن  
(  مسػا  ػدؿ عمػى تػ ثور 0.05( ومدػتول معشويػة )14ة ايست ا الجدولية عشد درجة حرية )السحدوب
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 أ ذةة البر امع اإلرشادل يى تحدط السجسوعة التجريبية لرالح ال ياس البعدل.
وعمػػى مدػػتول السجسػػوع ال مػػى ألبعػػاد م يػػاس العملػػة الشفدػػية لػػدل األطفػػاؿ السػػودعوط يػػى 

( وهى ايسػة دالػة إحرػا يا  عشػد 7.55يسة  ن  السحدوبة بمغت )السىسدان اإل وا ية   تزح أف ا
( لرػػػالح ال يػػػاس البعػػػدي  مسػػػا فذػػػور إلػػػى أف درجػػػة العملػػػة الشفدػػػية لػػػدل 0.05مدػػػتول داللػػػة )

األطفػػاؿ السػػودعوط يػػى السىسدػػان اإل وا يػػة )السجسوعػػة التجريبيػػة( جػػد تحدػػشت  تيجػػة أثػػر أ ذػػةة 
اسػػة  حوػػ  بمغػػت  دػػبة التحدػػط يػػى السجسػػوع ال مػػى ألبعػػاد البر ػػامع اإلرشػػادي السدػػتخدـ يػػك الدر 

 %(.31.09م ياس العملة الشفدية )
 ,Mayore Amadu)( ودراسػة 2000  أسماء الدرسيىوتتفق تم  الشتا ع مع دراسة )

 .Lyons & Schaefer, 2000)  ودراسة ) (2003
 .نتائج الفرض الخامس وتفديرها:5

 (7جدوؿ رجم )
سةان درجان األطفاؿ  السجسوعة الزابةة  عمى م ياس العملة الشفدية داللة الفروؽ بوط متو 

تةبوق البر امع  لدل األطفاؿ السودعوط يك السىسدان اإل وا ية ب بعاده السختمفة )جبل / بعد(
 (15)ف= الترويحك

 المتغٌرات
 القٌاس البعدي القٌاس القبلً

الفروق بٌن 
 المتوسطٌن

نسبة 
 التحسن

قٌمة 
 المتوسط )ت(

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

%21392 1312 9352 22329 9351 243.2 االنطوائٌة  4325 
%22341 2344 9324 24312 9323 22329 التقدٌر السلبى للذات  43.1 
%21334 1331 9314 .2432 93.2 123.1 النظرة السلبٌة للحٌاة  4343 

%213.1 3.2. 9323 24314 9312 ..122 الثقة بالنفس  43.2 
%22321 4311 9334 1.322 9311 14322 الحالة االنفعالٌة  4344 

%2.314 394. 9324 19329 9343 1.324 االكتئاب  4324 

%.1231 13332 9324 229354 9325 214321 المجموع الكلى  4319 

 = داؿ* 1.761( = 0.05*ايسة ن الجدولية عشد مدتول معشوية )
( وجػود يػروؽ ذان داللػة إحرػا ية بػوط درجػان ال ياسػوط القبمػك 7 تزح مط الجػدوؿ رجػم )

والبعػػػػدي لمسجسوعػػػػة الزػػػػابةة جوػػػػد الدراسػػػػة عمػػػػى م يػػػػاس العملػػػػة الشفدػػػػية  حوػػػػ  ياجػػػػت اػػػػيم  ن  
(  مسػا  ػدؿ عمػى تػ ثور 0.05( ومدػتول معشويػة )14السحدوبة ايست ا الجدولية عشد درجة حرية )

ىسدة اإل وا ية وبرامج ا يى تحدػط السجسوعػة الزػابةة لرػالح ال يػاس البعػدل  حوػ  أ ذةة الس
ال فدػػتةيع الباحثػػاف أثشػػان تةبوػػق البر ػػامع اإلرشػػادل أف  وجػػف أ ذػػةة وبػػرامع السىسدػػة اإل وا يػػة 
اللتمام ا بخةت ا وبخةة وزارة التزامط االجتساعى مػط جا ػو  ومػط جا ػو آخػر تفاعػل واترػاؿ 

عتوط التجريبية والزابةة داخل السىسدة   ول ط ف حػا أف التحدػط السمحػو  هػو أعزان السجسو 
تحدػػػػط ضػػػػييف جػػػػدا  فكػػػػاد ال  ػػػػاكر عمػػػػى م يػػػػاس العملػػػػة الشفدػػػػية لمسجسوعػػػػة الزػػػػابةة مقار ػػػػة 
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 بالسجسوعة التجريبية. 
وعمػػػى مدػػػتول السجسػػػوع ال مػػػى ألبعػػػاد م يػػػاس العملػػػة الشفدػػػية لػػػدل األطفػػػاؿ السػػػودعوط يػػػى 

( وهى ايسػة دالػة إحرػا يا  عشػد 4.20اإل وا ية   تزح أف ايسة  ن  السحدوبة بمغت )السىسدان 
( لرػػػالح ال يػػػاس البعػػػدي  مسػػػا فذػػػور إلػػػى أف درجػػػة العملػػػة الشفدػػػية لػػػدل 0.05مدػػػتول داللػػػة )

األطفاؿ السودعوط يى السىسدان اإل وا ية )السجسوعة الزابةة( جد تحدشت بدرجػة ضػةومة  تيجػة 
سىسدة اإل وا ية وبرامج ا يػى تحدػط السجسوعػة الزػابةة لرػالح ال يػاس البعػدل  ت ثور أ ذةة ال

حوػػػ  ال فدػػػتةيع الباحثػػػاف أثشػػػان تةبوػػػق البر ػػػامع اإلرشػػػادل أف  وجػػػف أ ذػػػةة وبػػػرامع السىسدػػػة 
اإل وا ية اللتمام ا بخةت ا وبخةة وزارة التزامط االجتسػاعى مػط جا ػو  ومػط جا ػو آخػر تفاعػل 

وعتوط التجريبيػػػة والزػػػابةة داخػػػل السىسدػػػة   ول ػػػط ف حػػػا أف التحدػػػط واترػػػاؿ أعزػػػان السجسػػػ
السمحػػو  هػػو تحدػػط ضػػييف جػػدا  فكػػاد ال  ػػاكر عمػػى م يػػاس العملػػة الشفدػػية لمسجسوعػػة الزػػابةة 
مقار ة بالسجسوعػة التجريبيػة  حوػ  بمغػت  دػبة التحدػط يػى السجسػوع ال مػى ألبعػاد م يػاس العملػة 

 %(.21.53الشفدية )
 فرض الدادس وتفديرها:.نتائج ال6

 (8جدوؿ رجم )
عمى م ياس العملة  داللة الفروؽ بوط ال ياسوط البعد وط لدرجان السجسوعتوط التجريبية والزابةة

 (30)ف= الشفدية لدل األطفاؿ السودعوط يك السىسدان اإل وا ية

 المتغٍزاث

 المجموعت الضببطت المجموعت التجزٌبٍت

المتوسط  قٍمت )ث(

 الحسببً

االنحزاف 

 المعٍبري

المتوسط 

 الحسببً

االنحزاف 

 المعٍبري

 1.55 2.52 25.22 2.02 20.55 االنطوائٍت

 1.55 2.55 25.05 2.05 22.55 التقدٌز السلبى للذاث

 1.51 2.15 25.55 2.25 25.05 النظزة السلبٍت للحٍبة

 1.05 2.57 25.05 2.22 25.01 الثقت ببلنفس

 1.55 2.75 05.52 2.55 02.55 الحبلت االنفعبلٍت

 1.57 2.55 02.22 2.02 25.02 االكتئبة

 1.55 2.25 222.55 2.57 55.51 المجموع الكلى

 *= داؿ  1.699( = 0.05*ايسة ن الجدولية عشد مدتول معشوية )
( وجود يروؽ ذان داللة إحرا ية بوط درجان ال ياسوط البعد وط 8 تزح مط الجدوؿ رجم )

لتجريبيػػة والزػػابةة جوػػد الدراسػػة عمػػى م يػػاس العملػػة الشفدػػية  حوػػ  ياجػػت اػػيم  ن  لمسجسػػوعتوط ا
(  مسا  دؿ عمى تحدػط 0.05( ومدتول معشوية )29السحدوبة ايست ا الجدولية عشد درجة حرية )

 كبور لمسجسوعة التجريبية مقار ة بالسجسوعة الزابةة. 
دػػػية لػػػدل األطفػػػاؿ السػػػودعوط يػػػى وعمػػػى مدػػػتول السجسػػػوع ال مػػػى ألبعػػػاد م يػػػاس العملػػػة الشف

(   وهػػى 5.69السىسدػػان اإل وا يػػة   تزػػح مػػط الجػػدوؿ الدػػابق أف ايسػػة  ن  السحدػػوبة بمغػػت )
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( لرػالح ال يػاس البعػدي  مسػا فذػور إلػى أف درجػة 0.05ايسػة دالػة إحرػا يا  عشػد مدػتول داللػة )
جسوعػة الزػابةة( جػد تحدػشت العملة الشفدية لدل األطفاؿ السػودعوط يػى السىسدػان اإل وا يػة )الس

بدرجػػة ضػػةومة  تيجػػة تػػ ثور أ ذػػةة السىسدػػة اإل وا يػػة وبرامج ػػا يػػى تحدػػط السجسوعػػة الزػػابةة 
لرػػػالح ال يػػػاس البعػػػدل  حوػػػ  ال فدػػػتةيع الباحثػػػاف أثشػػػان تةبوػػػق البر ػػػامع اإلرشػػػادل أف  وجػػػف 

االجتسػاعى مػط جا ػو  أ ذةة وبرامع السىسدة اإل وا ية اللتمام ا بخةت ا وبخةة وزارة التزػامط 
ومط جا و آخر تفاعل واتراؿ أعزان السجسوعتوط التجريبية والزابةة داخػل السىسدػة   ول ػط 
ف حػػا أف التحدػػط السمحػػو  هػػو تحدػػط ضػػييف جػػدا  فكػػاد ال  ػػاكر عمػػى م يػػاس العملػػة الشفدػػية 

ع ال مػػى لمسجسوعػػة الزػػابةة مقار ػػة بالسجسوعػػة التجريبيػػة  حوػػ  بمغػػت  دػػبة التحدػػط يػػى السجسػػو 
 %(.19.19ألبعاد م ياس العملة الشفدية )

 االستنتاجات
وجود يروؽ ذان داللة إحرا ية بوط متوسػةان درجػان األطفػاؿ  السجسوعػة التجريبيػة  عمػى  .1

م يػػاس العملػػة االجتساعيػػة لػػدل األطفػػاؿ السػػودعوط يػػك السىسدػػان اإل وا يػػة ب بعػػاده السختمفػػة 
 لرالح ال ياس البعدي لمسجسوعة التجريبية.  )جبل / بعد( تةبوق البر امع اإلرشادل

وجود يروؽ ذان داللة إحرا ية بوط متوسةان درجػان األطفػاؿ  السجسوعػة الزػابةة  عمػى  .2
م يػػاس العملػػة االجتساعيػػة لػػدل األطفػػاؿ السػػودعوط يػػك السىسدػػان اإل وا يػػة ب بعػػاده السختمفػػة 

 )جبل / بعد( لرالح ال ياس البعدي لمسجسوعة الزابةة.
د يػػروؽ ذان داللػػة إحرػػا ية بػػوط متوسػػةك درجػػان السجسػػوعتوط  التجريبيػػة والزػػابةة  وجػػو  .3

لم ياسػػوط العبػػد وط عمػػى م يػػاس العملػػة االجتساعيػػة لػػدل األطفػػاؿ السػػودعوط يػػى السىسدػػان 
 اإل وا ية لرالح ال ياس البعدي لمسجسوعة التجريبية.

 السجسوعػة التجريبيػة  عمػى  وجود يروؽ ذان داللة إحرا ية بوط متوسػةان درجػان األطفػاؿ .4
م ياس العملة الشفدية لدل األطفاؿ السودعوط يك السىسدان اإل وا ية ب بعاده السختمفة )جبل / 

 بعد( تةبوق البر امع اإلرشادل  لرالح ال ياس البعدي لمسجسوعة التجريبية.
عمػى  وجود يروؽ ذان داللة إحرا ية بوط متوسةان درجػان األطفػاؿ  السجسوعػة الزػابةة  .5

م ياس العملة الشفدية  لدل األطفاؿ السودعوط يك السىسدان اإل وا ية ب بعػاده السختمفػة )جبػل 
 / بعد( لرالح ال ياس البعدي لمسجسوعة الزابةة.

وجػود يػػروؽ ذان داللػػة إحرػػا ية بػػوط متوسػػةان درجػػان السجسػػوعتوط  التجريبيػػة والزػػابةة   .6
ة لدل األطفاؿ السودعوط يى السىسدان اإل وا ية لم ياسوط العبد وط عمى م ياس العملة الشفدي
 لرالح ال ياس البعدي لمسجسوعة التجريبية.
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 التهصيات 
استخداـ البر امع الترويحك السقتر  لسػا لػ  مػط تػ ثور إفجػابك عمػى تحدػوط الستغوػران الشفدػية  .1

 الشفدية( لدل أطفاؿ السودعوط بسىسدان اال وان. –)االجتساعية 
رة التزامط االجتساعك واجداـ الترويح الرياضك بكميان التربية الرياضػية يػك التشدوق بوط وزا .2

 تةبوق البرامع الترويحية لتحدوط الستغوران الشفدية لدل السودعوط بسىسدان اال وان.
 الشفدية( لدل أطفاؿ. –اجران دراسان مساثمة يك تحدط الستغوران الشفدية )االجتساعية  .3

 ميراجييع الدراسة
 :المراجع العربيةأواًل : 

(:  دور الخدمػػػة االجتساعيػػػة يػػػى تشسيػػػة الس ػػػػاران 2005إبػػػراهيم بػػػط عبػػػد هللا الزػػػبوو ) .1
االجتساعية للطفاؿ األ تاـ ومط يى حكس م بالسىسدان اإل وا ية   رسالة دكتوراة  ور مشذورة  

 كمية العمـو اإل دا ية  الجامعة األمريكية بمشدف  ا جمترا.
(:  مذػك ن اال ػدماج 2011البار  أشػرؼ عبػد الوهػا  أبػو يػراج ) أحسد بط عبد الرحسط .2

االجتسػػػػاعى وال ويػػػػة لػػػػدل األ تػػػػاـ ذول االحتياجػػػػان الخاصػػػػة  دراسػػػػة مودا يػػػػة يػػػػى دار التربيػػػػة 
  السسم ػة 2011أبريػل  28 -26بالرياض   السىتسر الدعودل األوؿ لرعافة األ تاـ  الفترة مط 

 العربية الدعودفة.
 ( : مدخل عمم الشف   مكتبة األ جمو السررية  القاهرة.2003أحسد يا ق ) .3
(:  بر ػػامع جررػػى لتشسيػػة مف ػػـو الػػاان لػػدل األطفػػاؿ 2005أحػػ ـ عمػػى عبػػد الدػػتار ) .4

السحروموط مط الرعافة الوالدفػة يػى السىسدػان اإل وا يػة   رسػالة ماجدػتور  وػر مشذػورة  مع ػد 
 الدراسان والبحوب التربوية  جامعة القاهرة.

(:  أثػػػر بر ػػػامع إرشػػػادل بالمعػػػو يػػػى مدػػػتول الت يػػػف 2018سان عمػػػى دمحم ع و ػػػة )أسػػػ .5
االجتسػػػاعى والعملػػػة لػػػدل عوشػػػة مػػػط األطفػػػاؿ األ تػػػاـ السحػػػروموط   السجمػػػة األرد يػػػة يػػػى العمػػػـو 

 (  جامعة الورموؾ  األردف.1(  العدد )14التربوية  مجمد )
ف ػـو الػػاان لػدل أطفػػاؿ الذػػوارع   (:  دراسػػة ألبعػػاد م2000أسػسان دمحم محسػػود الدرسػك ) .6

 مجمة دراسان الةفولة  العدد الثا ك  مع د الدراسان العميا لمةفولة  جامعة عوط شس .
 (: الجريدة الرسسية. 2014الدستور السرري ) .7
(:  يعاليػػػة بر ػػػامع إرشػػػادل سػػػموكى معريػػػى لتحدػػػوط مدػػػتول 2012أمػػػل أحسػػػد دمحم يا ػػػد ) .8

السىسدان اإل وا ية بسحايقػة اإلسػكشدرية   رسػالة ماجدػتور  الشسو الخمقى لدل عوشة مط أطفاؿ
  ور مشذورة  كمية التربية   جامعة اإلسكشدرية.

(:  دراسػػة أهػػم السذػػك ن الشفدػػية واالجتساعيػػة 2008إفسػػاف دمحم الشبػػول صػػالح دويػػدار ) .9
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 للطفػػػػاؿ مج ػػػػولى الشدػػػػو يػػػػى األسػػػػرة البد مػػػػة والسىسدػػػػان اإل وا يػػػػة   رسػػػػالة ماجدػػػػتور  وػػػػر
 مشذورة  مع د الدراسان العميا لمةفولة  جامعة عوط شس .

 ـ2001ت ا ك عبدالدػػػ ـ محسػػد: الترويح والتربية الترويحية  دار الف ر العربك  القاهرة  .10
خوػػػػػػري الػػػػػػد ط عػػػػػػوي :  مقدمػػػػػػة يػػػػػػك عمػػػػػػم االجتسػػػػػػاع الرياضػػػػػػك  دار الف ػػػػػػر العربػػػػػػك ,  .11
 ـ.2004,القاهرة,5ُ
: الرػػػػحة الشفدػػػػية للبشػػػػان  دار ال تػػػػو العامػػػػة  (1998رشػػػػودة عبػػػػد الػػػػرؤوؼ رمزػػػػاف ) .12

 القاهرة.
(: السىسدػػان االجتساعيػػة يػػى الدولػػة الحد ثػػة )الشسػػوذج المبشػػا ى(  2015ريػػاض الرػػسد ) .13

 بورون  لبشاف.
 (: األسرة والةفولة  مكتبة الش زة الحد ثة  القاهرة.2015زيداف عبد الباجى ) .14
امع لتشسيػة بعػد الس ػاران االجتساعيػة لػدل ( :  ياعميػة بر ػ2008رازاف  دفم عم الد ط ) .15

أطفػػاؿ مػػا جبػػل السدرسػػة السػػودعوط لػػدل السىسدػػان اإل وا يػػة يػػى الجس وريػػة العربيػػة الدػػورية   
 رسالة دكتوراة  ور مشذورة  مع د الدراسان والبحوب التربوية  جامعة القاهرة.

ق الت يػػػػػف (:   دور مىسدػػػػػان الرعافػػػػػة اإل وا يػػػػػة يػػػػػك تحقوػػػػػ2017ر ػػػػػا بشػػػػػك عيدػػػػػى  ) .16
االجتساعك لدل األطفاؿ يك السجتسع األرد ك   رسالة ماجدػتور  وػر مشذػورة   كميػة ا دا    

 جامعة الورموؾ  األردف.
(: اإلدارة يػػػػػػى السىسدػػػػػػان االجتساعيػػػػػػة  السكتػػػػػػو الجػػػػػػامعى 2018سػػػػػػامية دمحم ي سػػػػػػى ) .17

 الحد    اإلسكشدرية.
ة أطفػاؿ مػا جبػل السدرسػة  مع ػد ـ(: السرجع يى بػرامع تربيػ2007سعدفة دمحم عمى ب ادر) .18

 الدراسان العميا لمةفولة  جامعة عوط شس .
(:  ياعميػة بر ػامع إرشػادل لتشسيػة األحكػاـ الخم يػة 2001سسورة أبو الحدػط عبػد الدػ ـ ) .19

لػػدل األطفػػاؿ السحػػروموط مػػط الرعافػػة األسػػرية   رسػػالة دكتػػوراة  وػػر مشذػػورة  مع ػػد الدراسػػان 
 القاهرة.والبحوب التربوية  جامعة 

(: أسػػػ  تربيػػػة الةفػػػل بػػػوط الشقريػػػة والتةبوػػػق  دار السعريػػػة 2000سػػػ ور كامػػػل أحسػػػد ) .20
 الجاميية  القاهرة.

(: مذػػػك ن األطفػػػاؿ الشفدػػػية واألسػػػالوو اإلرشػػػادفة  مكتبػػػة 2008سوسػػػط شػػػاكر مجوػػػد ) .21
 األ جمو السررية  القاهرة.

مى الع جان الدوسوومترية (:  ت ثور بر امع ترويحى ع2008شريف دمحم عبد الواحد دمحم ) .22
لدل األطفاؿ األ تاـ بالسىسدان اإل وا ية بسحايقة أسوُو   رسالة ماجدتور  ور مشذورة  كمية 
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 التربية  جامعة بش ا.
(:  الحاجػان الشفدػية ومػدل إشػباع ا لػدل األطفػاؿ األ تػاـ 2009صالح بط دمحم العريشى ) .23

(  5ركػم البحػوب والدراسػان الشفدػية   الحوليػة )يى الدور اإل وا ية واألسر السستدة   حوليػان م
 (  كمية ا دا   جامعة القاهرة.4العدد )

(:  مػػػدل ياعميػػػة بر ػػػامع فدػػػتخدـ المعػػػو لتخفيػػػف حػػػدة 2002صػػػفان عبػػػد العميػػػم زكػػػى ) .24
الدػموؾ اإل ةػػوا ى لػػدل ضػػعاؼ الدػػسع   رسػػالة ماجدػػتور  وػػر مشذػػورة  مع ػػد الدراسػػان العميػػا 

  .لمةفولة  جامعة عوط شس
(: م يػػػاس العملػػػة االجتساعيػػػة  دار الرشػػػاد  عربيػػػة لمةباعػػػة 2008عػػػادؿ عبػػػد هللا دمحم ) .25

 والشذر  الةبعة الرابعة  القاهرة.
 ( : أطفاؿ ب  أسر  مكتبة العبيكاف  الرياض.2004عبد هللا بط  اصر الددحاف ) .26
لعربػى  (: الشسػو الشفدػى لمةفػل  الةبعػة األولػى  دار الف ػر ا2003عفاؼ أحسػد عػوي  ) .27

 القاهرة.
ـ(: رؤيػػػػػة عرػػػػػرية لمتػػػػػرويح 2001كسػػػػػػػػػػػػاؿ محسػػػػػػػػػد درويػػػػػػػػػػػش محسػػػػػػػػد دمحم الحساحسػػػػػػػػػى ) .28

 وأوجان الفراغ   مكتو ال تا  والشذر  القاهرة .
(:  االضػػةرابان الدػػموكية والوجدا يػػة لػػدل األطفػػاؿ الس يسػػوط 2011كسػػاؿ  وسػػف بػػ ف ) .29

 (  سوريا.1(  العدد )27ريوط   مجمة دمذق  مجمد )يى دور األ تاـ مط وج ة  قر السذ
(:  ياعميػػة بر ػػامع إرشػػادي إلشػػباع بعػػد 2016لومػػى أحسػػد الدػػود كػػـر الػػد ط وآخػػروف ) .30

   72الحاجان الشفدية لدل عوشة مط أطفاؿ السىسدان اإل وا ية   مجمة دراسان الةفولة عدد 
  .   مع د الدراسان العميا لمةفولة  جامعة عوط شس19مجمد 

(:  ياعميػة المعػو يػى تحدػوط بعػد أ سػاُ الدػموؾ 2002لوبشى عبد المةيػف الجووشػى ) .31
االجتسػػاعى لػػدل أطفػػاؿ السىسدػػان اإل وا يػػة   رسػػالة ماجدػػتور  وػػر مشذػػورة  مع ػػد الدراسػػان 

 والبحوب التربوية  جامعة القاهرة.
ش زػػػػػة (: البحػػػػػ  العمسػػػػػى يػػػػػى الخدمػػػػػة االجتساعيػػػػػة  دار ال2001دمحم محسػػػػػود عػػػػػوي  ) .32

 العربية  القاهرة.
(:  أزمػػػة ال ويػػػة وع جت ػػػا بالبشػػػان الشفدػػػى لػػػدل عوشػػػة مػػػط 2013 ا دػػػى رسػػػسى مػػػرج  ) .33

 –السػػػراهقوط السحػػػروموط مػػػط الرعافػػػة األسػػػرية والس يسػػػوط بػػػدور الرعافػػػة   دراسػػػة )سػػػػيكومترية 
 (  جامعة عوط شس .73اكموشيكية(  مجمة كمية التربية  الجمن )

(: الرحة الشفدية لمةفل  الةبعة األولػى  دار 2001دمحم الخةوو )هذاـ الميادل وأحسد  .34
 العمسية الدولية لمشذر والتوزيع ودار الثقاية  عساف  األردف.
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 ممخص البحث
فاعمية استخدام برنامج العاب ترويحية مدعم بجمدات ارشادية عمى مدتهى العزلة االجتماعية 

 والنفدية لألطفال المهدعين في مؤسدات االيهاء
 ـ.د/ بدشت دمحم الدسرة                        أ.ـ.د/ احسد دمحم هاشم عبد القادر      

اسػػػت ديت الدراسػػػة التعػػػرؼ عمػػػى ياعميػػػة اسػػػتخداـ بر ػػػامع العػػػا  ترويحيػػػة مػػػدعم بجمدػػػان 
ارشادفة عمى مدتول العملة االجتساعية والشفدية للطفاؿ السودعوط يك مىسدػان اال ػوان اسػتخدـ 
الباحثػػاف السػػش ع التجريبػػك بترػػسيم ال يػػاس القبمػػك البعػػدي لمسجسػػوعتوط أحػػدهسا تجريبيػػة واألخػػرل 

ة تت وف عوشة الدراسة مط األطفاؿ السػودعوط بالسىسدػان اإل وا يػة بسحايقػة القػاهرة  حوػ  ضابة
ـ(  وزعت العوشة 2019/2020( طف   مقود ط بدج ن جسيية جرية األمل لمعاـ )38بمغ جوام ا )

( طفػػ    باإلضػػاية 15بالتدػػاوي بػػوط السجسػػوعتوط )التجريبيػػة والزػػابةة(  ليرػػبح جػػواـ كػػل مش ػػا )
( أطفػػػاؿ إلجػػػران تقشػػػوط أدوان الدراسػػػة  وجػػػد راع الباحثػػػاف اسػػػتبعاد بعػػػد األطفػػػاؿ  وػػػر 8) إلػػػى

( أطفػػػاؿ وكا ػػػت مػػػط اهػػػم 4الػػػرا بوط يػػػك االشػػػتراؾ أثشػػػان تةبوػػػق البر ػػػامع أو ال ياسػػػان وعػػػددهم )
الشتػػا ع وجػػود يػػروؽ ذان داللػػة إحرػػا ية بػػوط متوسػػةان درجػػان األطفػػاؿ  السجسوعػػة التجريبيػػة  

العملػة االجتساعيػة لػدل األطفػاؿ السػودعوط يػك السىسدػان اإل وا يػة ب بعػاده السختمفػة  عمى م ياس
 )جبل / بعد( تةبوق البر امع اإلرشادل  لرالح ال ياس البعدي لمسجسوعة التجريبية.
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Abstract 

"The effectiveness of using a program of recreational games 

supported by counseling sessions on the level of social and 

psychological isolation for children placed in residential institutions". 

 Prof. Dr. Ahmed Mohamed Hashem Abdel Qader 

 Dr. / Basant Mohammed Al-Samra 

Research Summary 

The study aimed to identify the effectiveness of using a 

program of recreational games supported by counseling sessions at the 

level of social and psychological isolation of children placed in shelter 

institutions. The researchers used the experimental approach to design the 

pre-post measurement of the two groups, one experimental and the other 

controlling. The study sample consists of children placed in residential 

institutions in Cairo governorate, as its strength reached ( 38) children 

registered in the records of the Hope Village Association for the year 

(2019/2020 AD), and the sample was distributed equally between the two 

groups (experimental and control), so that the strength of each of them 

became (15) children, in addition to (8) children to conduct the 

legalization of study tools, and the researchers took care to exclude some 

Children who do not want to participate during the implementation of the 

program or measurements and their number is (4) children. One of the 

most important results is the existence of statistically significant 

differences between the mean scores of the children "experimental group" 

on the measure of social isolation among children placed in residential 

institutions with its various dimensions (before / after) application The 

indicative program for the benefit of the post measurement of the 

experimental group 
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