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المستخلص

هدف البحث الحالي الى التعرف على ) اثر اسلوب السرد القصصي المتبادل في تنمية الكفاءة االجتماعية لدى االيتام) في مدينة

بغداد وقد تبنت الباحثة (المنهج التجريبي ذو الضبط الجزئي) للتحقق من اهدافه وفرضياته على عينة قدرها ( )20من التالميذ
االيتام التابعين لتربية الكرخ الثانية و بواقع ( )10تالميذ ايتام للمجموعة التجريبية و( )10للمجموعة الضابطة وقامت الباحثة:
 - 1تبني مقياس (عريان  )2018,للكفاءة االجتماعية  ,وثم استخراج الصدق والثبات
 - 2بناء برنامج ارشادي (باسلوب السرد القصصي المتبادل) على وفق االتجاه (االدلري) واظهرت النتائج بان لهذا االسلوب اثر
واضح في تنمية الكفاءة االجتماعية .
Abstract
The present research aims at knowing, The effect of the style of The mntual storytelling in
developing the social competenece of Orphen, in Baghdad,in order to test these aims the researchers
use the design of By experimental and controlled Orphen student in each group (10) Orphen
students for the experimental group and (10) for the control group. And the researcher Adopting a
scale (Arian, 2018) for social competenece, and then extracting honesty and consistency, Building a
counseling program (in the style of The mntual storytelling) according to the (Adlerian) trend. The
results showed that this style had a clear impact on the development of social competence.
مشكلة البحث

تعد الﻜفاءة االجتماعية محددا رئيسيًا للصحة النفسية العامة للطفل ,ولكل المﺮاحﻞ االرتقائية التالية له,هذا مااكدت عليه د ارسات
الﻜفاءة االجتماعية التي بدات مبﻜﺮا في القﺮن العشﺮيﻦ المصاحبة لالهتمامات البحثية العامة بقضايا الطفولة وجماعات االقران.
(ابو حالوة )2009:3,

لذا ان االطفال اذا لم يتحقق لهم الحد االدنى من الكفاءة االجتماعية ,فانهم سيكونون في خطورة محتملة عند الرشد ,وتقود بهم الى
مشاكل تربوية واجتماعية ونفسية  ,خاصة وان مرحلة الطفولة لها اثر كبير في حياة االمم حيث يتاثر مستقبلها بطريقة تربية
ابناءها(.والي )1 :2008,
وان اغلب مظاهر ﺍلسلﻭكيات ﺍالجتماعية غيﺭ ﺍلمﺭغﻭبة الناتجة عن ﺍنخفاﺽ فـي المهارات االجتماعية يقود الى انخفاض مستﻭﻯ
الكفاءة ﺍالجتماعية ,لﺫلﻙ فﺈﻥ ﺍلتﺩﺭيﺏ على ﺍلمهاﺭﺍﺕ ﺍالجتماعية يعتبـﺭ ﻁﺭيقـة عالجيـة ,والتدريب عليها ال يتم اال ضمن
جماعات وفي المواقف الطبيعية )Bandura,1997:43 ( .
ولوحظ ان ماينتج عن التفكك األسري من عواقب وخيمة يكون له تاثير مباشر في نمو الطفل وصحته النفسية ,وبخاصة التفكك
األسري الناجم عن وفاة احد الوالدين أو كالهما أو غياب الشخص المتصل أو المؤقت االمر الذي يترتب عليه الكثير من
مشاعر ألم وقلق يعوق النمو االنفعالي واالجتماعي لدى الطفل( ,بطرس) 27:2014,

لذلك فان الطفل الذي يتعرض الى حالة اليتم وهو في المرحلة االبتدائية تحديداً يعرضه ذلك الى الكثير من المواقف والخبرات

المؤلمة التي قد تستمر تداعياتها وآثارها في المراحل العمرية الالحقة ,لذا من المهم الحد من الصدمة المرتبطة بالحدث أو الموقف

الذي مر به وأدى به الى اليتم ( .زهران) 274 : 2005 ,
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فالطفل اليتيم اذا لم يجد مايعوضه عن حنان االم وعطف االب قد يجعله حاد الطباع وال يشعر بانتمائه للمجتمع (.السلماني

 , )4 :2017,وعلى الرغم مما مر به بلدنا العراق والذي ساهم في خلق اجيال وافواج من اليتامى واالطفال المشردين في بالدنا,

ووجود الطابع الديني واألخالقي والعشائري السائد في البلد الذي يدفع بعض األسر لتبني األيتام من أقربائهم ورعايتهم والتكفل
بتعليمهم ,اال انه يبقى لديهم الكثير مما ينقصهم م ن المهارات االجتماعية والسلوكية وبتالي ضعف في مستوى الكفاءة االجتماعية
لديهم ,وقد لمست الباحثة هذا من خالله عملها في المجال التربوي ومالحظتها ضعف السلوكيات والمهارات االجتماعية للتالميذ
االيتام بشكل خاص ,االمر الذي حفزها على االهتمام بهذا الموضوع والبحث عن الوسائل ومنها اعداد برنامج ارشادي باسلوب
السرد القصصي المتبادل ,لغرض تنمية الكفاءة االجتماعية لديهم وبالقدر الممكن الذي يساعدهم للعبور للمراحل العمرية الالحقة
بشكل اكثر تفاعال وايجابيا وفائدة النفسهم ولمجتمعهم هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان قلة الدرسات المطبقة باستخدام هذا اال
سلوب جاء هو االخر ليكون سببا كافيا للقيام بهذه الدراسة ,ويمكن تلخيص مشكلة البحث عن طريق االجابة على السؤال االتي:
ماهو اثر اسلوب السرد القصصي المتبادل في تنمية الكفاءة االجتماعية لدى االيتام؟
اهمية البحث

يعد موضوع الكفاءة االجتماعية جد حساس باعتباره مؤشر للوقاية من بعض ما يسمى باالضط اربات واالنح ارفات ,إذ تساهم

مقبولية الكفاءة االجتماعية في منع ظهور أي استجابات غير اجتماعية ,وتعمل على النمو السليم وخاصة لالطفال ولما تحتويه
من مهارات متنوعة ومفيدة( .ربوح  ,) 23 :2015,حيث تؤدي الكفاءة االجتماعية دو اًر كبي اًر في مختلف المواقف االجتماعية

التي يتفاعل خاللها الفرد مع اآلخرين مثل حل المشكالت والتفاوض والقيادة وكسب ثقة اآلخرين ومحبتهم (.الحسانين

)195,2003,

لذلك فان تنمية الكفاءة االجتماعية بشكل مناسب ومالئم في مرحلة الطفولة خاصة يساعد في تجاوز الطفل هذه المرحلة والمراحل
الالحقة بنجاح وبأقل الخسائر سواء كان على مستوى الحياة العملية أو الحياة االجتماعية والنفسية (.الترتوري)1 :2003 :
ونجد ان مهمة االرشاد النفسي الفعال وخاصة في مؤسسات التعليم االبتدائي هي تطوير العالقات االنسانية وتحقيق الصحة
النفسية لالطفال التالميذ ويتم ذلك من خالل تحسين مهارات الكفاءة االجتماعية لديهم بطريقة تؤدي بهم إلى النجاح في الحياة
وتجاوز الصعوبات ومايترتب عليها من مشاكل نفسية واجتماعية ولكافة مراحل نموهم التالية من حيث تنمية قدراتهم وعلى اكمل
وجه)Guez,& John,1997,p:5-6 (.

ِ
ِ
وتطبيعه اجتماعياً.
تنميته
وبما ان االسرة البيئة الطبيعية االولى التي يعيش فيها الطفل ,والتي توضع فيها اللبنات األولى في

وهي تشكل القاسم المشترك مع المؤسسات االجتماعية األخرى مثل المدرسة والتي يحاكيها الطفل ,والتي ال يستهان بدورها .وتعد
مركز االنطالق الش اررة األولى للعوامل التي ترتبط بكل ما يخص الطفل (أبو أرشيد , )16 :2013:لذلك فان ماينتج عن التفكك
األسري من عواقب وخيمة يكون له تاثير مباشر في نمو الطفل وصحته النفسية,وبخاصة التفكك األسري الناجم عن وفاة احد

الوالدين أو كالهما أو غياب الشخص ال متصل أو المؤقت االمر الذي ينتج على هذا مشاعر متضاربة من ألم وقلق تعوق النمو
االنفعالي واالجتماعي لدى الطفل( ,بطرس) 27:2014,
ومن الجدير بالذكر ان السرد القصصي هو تقليدا ذا قيمة عالية جدا على مر العصور بين البشر ,ولقد تم تطوير اسلوب السرد
القصصي لتغلب على مقاومة االطفال عند تحليل االمور غير الواعية لديهم  ,لذا جاء اسلوب السرد القصصي المتبادل ,كاسلوب
ارشادي عالجي واداة تشخيص ,ويعتبر اسلوب السرد القصصي المتبادل اكثر فائدة مع االطفال بين سن(  )11 - 5باعتبار ان
االطفال الذي هواصغر من  5سنوات غير قادرين على سرد قصة منظمة ,واما االكبر سنا يدركون انهم يكشفون انفسهم من خالل
القصة,كذلك يساعد هذا االسلوب االطفال في تجاوز شعورهم بالفقدان او الخسارة مثل حالة (اليتم)او مشاعر العجز وفقدان

االمل,وممكن بساعدهم على التعبير عن الغضب او كيفية التعايش مع العالم الخارجي.( .برادلي )153-136 :2012:

246

الجامعة المستنصرية  -مجلة كلية التربية .............2022.........العدد األول
وساعد اسلوب السرد القصصي المتبادل المرشد النفسي الديناميكي الطبيب جاردنر ( ,)Gardner ,1971كثي ار في تخطي

الصعوبات التي تعرض لها اثناء عمله في التحليل النفسي في معالجة العديد من حاالت االطفال ولعدة اسباب منها صعوبة

استخدام االساليب اللفظي ة المباشرة واالريكة معهم  ,ويجد جاردنر ان استخدام الجلوس على الكراسي بشكل متقابل اكثر انسانية
اثناء العملية االرشادية )Gardner , 1971: 13 (.
لذا يعتبر اسلوب السرد القصصي المتبادل من االساليب التي تعمل على تسهيل تطوير العالقة االرشادية مع االطفال بخاصة
اللذين يواجهون صعوبة في التعبير عن انفسهم او المقاومين للعملية االرشادية (.برادلي )152 :2012,
وتاسيسا على ذلك يمكن ايجاز اهمية البحث الحالي بالنقاط االتية-:
اوال :االهمية النظرية

 - 1تناولت الباحثة مفهوم الكفاءة االجتماعية لدى ايتام تالميذ من وجهة نظر ارشادية لتشخيص نقص مهاراتها وتقديم العالج الذي
يعمل على تنمية الكفاءة االجتماعية لديهم .

 - 2ان نتائج هذه الدراسة يمكن ان تكون نواة لبحوث ودراسات اخرى في اسلوب السردالقصصي المتبادل.
 - 3تقديم اطار نظري لبرنامج يمكن االعتماد عليه عند ارشاد االطفال في المدراس او من ذوي االحتياجات الخاصة باالسلوب
الفردي والجماعي ولالرشاد المدرسي او العائلي .
ثانيا :االهمية التطبيقية

 - 1توفير اداة لقياس الكفاءة االجتماعية لدى االيتام في المدراس االبتدائية وتطبيقه من وجهة نظر المعلمين او المرشدين.
 - 2تاتي اهمية البحث ببناء برن امج على اساس اسلوب السرد القصصي المتبادل ,وبحسب اطالع الباحثة للدراسات والبحوث
السابقة لم تجد من تناول هذا االسلوب وتعد هذه الدراسة اول محاولة علمية في مجال االرشاد النفسي.

 - 3تصب فائدة البرنامج ووفق اسلوب السرد القصصي المتبادل على فئة ذوي االحتياجات الخاصة من (التالميذ االيتام ) النه
يساعدهم في التعبير عن ذواتهم ويكسبهم مهارات اجتماعية تساعد في بناء شخصيتهم معرفيا ونفسيا واجتماعيا.
 -4اذ يعد البرنامج اداة تشخيص وعالج فهو يساعد االيتام على تشخيص نقص مهارات الكفاءة االجتماعية وتحديد الطرق
العالجية المناسبة ممايقود الى تنمية الكفاءة االجتماعية بشكل يوفر لهم الصحة النفسية المناسبة .
 - 5ممكن تعتبر نتائج الدراسة الحالية مرجع مساعدة للمرشدين التربوين في وزراة التربية او المختصين والعاملين في و ازرة العمل
والشؤون االجتماعية .
أَهداف البحث وفرضياته:

التعرف على اثر اسلوب السرد القصصي المتبادل في تنمية الكفاءة االجتماعية لدى االيتام .
ولتحقيق هذا الهدف وضعت الباحثة الفرضيات التالية:

أ .ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط الرتب افراد المجموعة الضابطة

في االختبارين القبلي و البعدي على مقياس

الكفاءة االجتماعية.
ب .ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط الرتب افراد المجموعة التجريبية في االختبارين القبلي والبعدي على مقياس
الكفاءة االجتماعية.
ج.التوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط الرتب افراد المجموعتين (التجريبية والضابطة ) بعد تطبيق البرنامج في االختبار
البعدي على مقياس الكفاءة االجتماعية.
حدود البحث

يقتصر البحث الحالي على االيتام التالميذ وللفئة العمرية من( )11-7من الذكور واالناث ,في المدارس التابعة لمحافظة بغداد/
مديرية تربية الكرخ الثانية للعام الدراسي (.)2021-2020
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تحديد المصطلحات:

اوال :اسلوب السرد القصصي المتبادل The mutual storytelling

التعريف النظري:

تبنت الباحثة تعريف جاردنر(  (2016للسرد القصصي المتبادل  :هو طريقة للتواصل العالجي بين المرشد والطفل حيث يقوم
الطفل بسرد قصته ثم يحلل المرشد من خاللها المعنى النفسي الديناميكي لمشاكل الطفل بعدهايعود المرشد الى سرد القصة نفسها
للطفل مستخدما نفس الشخصيات فيها والبيئة المماثلها بطريقة تساعد على تغير معتقدات الطفل وجعلها اكثر نضجا وبشكل
صحي يفيد في عالجه ()Gardner,2016: 5
التعريف االجرائي :هو مجموعة من االجراءات العلمية المنظمة  ,متمثلة بأسلوب السرد القصصي المتبادل  ,المعد بصورة علمية
وفق خطوات مدروسة مستندة الى االتجاه االدلري ,وتتمثل بالدرجات التي يحصل التي سيحصل عليها المستجيبون بعد انتهاء

البرنامج االرشادي.
ثانيا:الكفاءة االجتماعية : Socia Competenceعرفتها ريدال :)1997(Rydellوهي محددات سلوكية اجتماعية للطفل

بين جماعة االقران والتي تشمل على سلوكيات اجتماعية ايجابية متنضمنةأقامه عالقات اجتماعية متبادلة مع اآلخرين,ومهارات
سلوكية اجتماعية تجنبه االنسحاب االجتماعي كنوع داعم التقدير الذات( ) Rydell,1997: 823

التعريف النظري :قد تبنت الباحثة تعريف ريدال كتعريف نظري لمالئمته للبحث الحالي .

التعريف االجرائي :هو الدرجة التي يحصل عليها المستجيب على مقياس الكفاءة االجتماعية

االطار النظري :

انموذج ريدال وﺁخرون ()Rydell 1997

نتج من عمل ريدال ( )Rydellوتالميذها في د ارسة لهم تناولت قياس بعض أبعاد الﻜفاءة االجتماعية اذ أن الﻜفاءة االجتماعية
درست في ضوء محددات سلوكية اجتماعية للطفل بيﻦ جماعة األقﺮان؛ والتي تشمل سلوكيات اجتماعية ايجابية متضمنة إقامة
عالقات اجتماعية متبادلة مع اآلخﺮيﻦ ؛ ومهارات سلوكية اجتماعية تجنبه االنسحاب االجتماعي(المبادرة) كنوع من تقديروتمكين
الذات)Rydell,1997: 825( .
وتتفق ريدال مع كل من دودج ومورفي  (Dodge& ,Murphy) 1984اللذان يقرارن أننا في حاجة للنظر لالستجابة االجتماعية
للمهام االجتماعية المختلفة (كالتعامل مع الصراع  ,المبادرة ,أو أن يقول ال لطلبغيرمنطقي وغيرها) وذلك بدال من النظر إلى
الجزئيات السلوكية المتقطعة التي يفترض أن تكون مهمة إجمًاال عبر كل المواقف االجتماعية ,علما ان كل من دودج ومورفي
يركزان في تعريف الكفاءة االجتماعية ,بوصفها ,قدر مالئمة األداء االجتماعي في مهام اجتماعية معينة ,ما يؤكد أهمية الحكم

على فعالية األداء االجتماعي من خالل السياق الذي يتم فيه .ووفقا لذلك يتم الحكم على أداء ما  ,بأنه كفء أم ال ,لن يمكن أن
يكون بمعزل عن االطار االجتماعي او الثقافي الذي ينتمي إليه الفرد ,وقد خصت المبادرة والتعامل مع الغرباء مثال من بين
المؤشرات المتفق عليها في معظم مقاييس الكفاءة االجتماعية على أنها مؤشر من مؤشرات الكفاءة االجتماعيةDodge& ( .
),Murphy, 1984: 62
وان أختيار ريدال وزمالئها  ,تعﺮيﻒ الﻜفاءة االجتماعية في د ارستها بشرحها على انها مهارات اجتماعية(المبادرة) ,وسلﻮكيات
اجتماعي إيجابية ,وفي ضوء ذلك أن الﻜفاءة االجتماعية تتضمﻦ المهارات االجتماعية والسلﻮكيات االجتماعية اﻹيجابية والنﻮاتجها
,مثﻞ تقبﻞ األقﺮان والتفاعل االيجابي المتبادل ,وتم قياس السلوكيات االجتماعية أيضا مﻦ خالل قائمة السلﻮكيات االجتماعية

 ,Social Behavior Checklistوايدت نتائج هذه الدراسة الفﻜﺮة التي مفادها أن للﻜفاءة االجتماعية مﻜﻮنيﻦ أساسييﻦ هما

االول :ألتوجه االجتماعي والمتمثل سلوكيات اجتماعية في إقامة عالقات اجتماعية متبادلة مع اآلخﺮيﻦ التي تعزز المقبولية

االجتماعيةااليجابية مثل( التعاون ,الكرم,الفهم االجتماعي ,التعاطف,المساعدة ,التفاعل )Rydell:1997: 833 ( .
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ثانيا :المبادرة االجتماعية  :وقد حددتها ريدال ( ) Rydell:1997بالمهارات السلوكية االجتماعية والتي يظهر فيها الفرد امكانية

التجنب االجتماعي كنوع من تقدير الذات ,وهي بديل عن السلوكيات االنسحابية ضمن االوضاع االجتماعية- 824 (.
, ) Rydell,1997:825ويشمل التدريب على المهارات االجتماعية تطبيق مباديء التعلم القائم على اكتساب السلوكيات االيجابية
المناسبة اجتماعيا والتي تتعارض مع ردود اكثر سلبية مثل (العدوان والقلق واالنطواء).)Foster &Richey:1979: 627( .

وقد تبنت الباحثة مقياس عريان( )2018لقياس الكفاءة االجتماعية لدى األطفال االيتام من عمر( )12-5معتمدةعلى التوجه
النظري والمتمثل ب أنموذج ريدال ( )1997في تفسير وتعريف الكفاءة االجتماعية وذلك لكون عينة الدراسة التي قامت بها
ريدال (  )1997,Rydellفي انموذجها كانت من األطفال .
األُسلوب واألهداف العالجية ):(Therapeutic Goals and Style

أبتكر ريتشارد أ .جاردنر ( )Richard A, Gardnerوهو دكتوراه في الطب وأستاذ سريري للطب النفسي لألطفال في جامعة
كولومبيا كلية األطباء والجراحين( )Gardener ,1989: 2 ( .في بداية الستينات اسلوب السرد القصصي المتبادل ( Muantal
 )Storytellingوهو كطريقة سهلة للتواصل مع الطفل ووفق مستواه الخاص وهي مفيدة في عالج مجموعة متنوعة من

االضطرابات والمشاكل النفسية للطفل وحيث ال يتم تجاوز اﻹدراك فقط إلى الالوعي بل يتخطاه ويتوافق معه ,وبذلك يتجنب الطفل
قلق الخجل والخوف الناتج عن محاوالت أكثر مباشرة ﻹضعاف أو استنباط أفكاره الواعية ,وكذلك االبتعاد عن النطق المباشر
والمواجهة والتفسير الذي يذكرنا به اآلباء والمعلمون )Gardner ,1974: 14-15 ( .

وان طريقة الوصول الى الهدف العالجي بين المرشد والطفل في اسلوب السرد القصصي المتبادل تبدأ حين يتشجع الطفل

بسرد قصته ثم يحلل المرشد من خاللها المعنى النفسي الديناميكي لمشاكل الطفل بعدها يعود المرشد الى سرد القصة نفسها للطفل
مستخدما نفس الشخصي ات فيها والبيئة المماثلها لكن بطريقة تساعد على تغيرمعتقدات الطفل وجعلها اكثر نضجا وبشكل صحي
يفيد في عالجه ,)Gardner,2016:5 (.ويجب على المرشد قبل ان يبدأ باستخدام اسلوب السرد القصصي المتبادل التحقﻖ مما
اذا,كان األسلﻮب العالجي مالئما للمسترشد وفقا للطريقة التي يﺮاها مناسبة بحيث تكون لدى المسترشد قابلية ورغبة في االستماع
للقصص ,ويجب ان التكون لديه صعوبات لغوية تعوقه عﻦ التعبيﺮ أوتكون مﻦ ذوي الخيال الﻮهمي أو ذهانياErford, ( .
)2014: 21

والبد ان تكون عملية السرد القصصي بﻁﺭيقة تبادلية بين المسترشد والمرشد يستخدم فيها عامل اللعب والمرح مثال عﻥ ﻁﺭيﻕ
مسﺭﺡ ﺍلﺩمى ﻭﺍلعﺭﺍئﺱ او االلعاب المتاحة االمر الذي يتضمن جانﺏ تﺭبﻭﻱ ﻭنفسي ﻭﺃخالقي ﻭتﺭﻭيحي ﻭعالجي ﻭﺍجتماعي
ويتضمن كذلك ﺃهﺩﺍﻑ سلﻭكية مﻥ خالل تعلﻡ سلوكيات مﺭغﻭﺏ فيها ﻭﺍلعمل على تخفيﻑ ﺃﻭ محﻭ سلوكيات غيﺭ مﺭغﻭﺏ فيها
ﻭتمنح ﺍلﻁفل ﺍلمتعة ﻭﺍلبهجة ﻭﺍلتشﻭيﻕ ﻭتجﺩﺏ ﺍنتباهه (.بدوي ) 6 : 2011,
تعتبر طريقة سرد القصص التفاعلية كأداة تشخيصية وطريقة عالج .عند البدء في سرد القصة قد يواجه المرشد عدة حاالت ,قد
يطلب المسترشد مهلة من الوقت ليفكر البد ان تعطى له,وحالة ثانية قد ياخذ مهلته لكن اليستطيع بالرغم من توفر الرغبة لديه
فعلى المرشد ان يقدم له المساعدة مثال يقول له دعنا معا نسرد القصة وسابدا انا وعندما اتوقف اشير باصبعي لتكمل على ان
تقول اول شيء يخطر ببالك لنكمل االحداث وبعدها انا وبعدها انت وهكذا او مع الزمالء االخرين حتى نهاية القصة .ثم يتم
استبدال القصص الشخصية في ادوارشخصيات القصة بشكل ايجابي ,حينها يتحقق العالج .يمكن استخدام عالج القصة القابلة
وحيدا  ,بل هو أحد أسلحة
عالجا
للتبديل جنبا إلى جنب مع طرق العالج األخرى  ,حيث أن أسلوب سرد القصص المتبادل ليس
ً
ً
المرشد )Gardner,1986 : 5 (.

وان اسلوب اًلسرد القصصي المتبادل ماهو اال اسلوب أرشادي قائم على أسس نفسية ديناميكيه ,وتبعا لالتجاه االدلري اذ يتعامل

مع محتوى عالجي من خالل المناقشة اللفظية المباشرة حيث يسرد المسترشدون القصة ,والتي يحللها المرشد الى مواضيع رئيسية
والى استعارات ,ثم يعيد المرشد سرد القصة مستخدما الشخصيات نفسها او شخصيات مماثلة ولكن بطريقة موالية الهداف العالج
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الذي يسخدمه المرشد ,وفي الغالب تحتوي على العديد من السيناريوهات البديلة للشخصيات لحل الصراعات التي يواجهونها

المسترشدون (.برادلي )102:,2012,

وهو اسلوب اليختلف كثي ار عن الطرق العالجية أالدلرية من حيث كونها االخرى عالج ديناميكي اجتماعي معرفي تنموي يهتم
بمساعدة الناس على فهم طبيعة التعامل في الحياة االجتماعية التي تنطوي على الخيارات ونتائج السلوك ,والنظام القيمي بالنسبة
للفرد)Ferguson,2010,p:2( .
ويقوم المرشدون وفق االتجاه األدلري باستخدام كثير من المفاهيم واألساليب في العالج النفسي لالفراد,وان الخطوات االساسية
االتي يستعين بها المعالجين االدلريين ,األولى هي العالقة  relationshipويقصد بها العالقة التعاونية التي يجب أن تكون مستمرة
خالل العملية العالجية,الثانية هي التقييم  Assessmentوالتحليل  Analysisلمشكالت العميل وتشمل النظر إلى تحليل الذكريات
المبكرة وأعضاء األسرة واألحالم,الثالثة التفسير للمالحظات التي تصدر من العمالء وتكون جوانب مهمة للعالج االداري خصوصا
وأنها مرتبطة بأهداف العالج  ,العملية الرابعة أعادة التوجيه  Reorientationمن خالل اخذ الرؤى والتفسيرات التي جاءت من
عمل المعالج على العميل ومساعدة العمالء في أيجاد البدائل في السلوك والمعتقدات المؤثرة السابقة (.شارف )297 :2019,
اوجه التشابه العالجية بين ادلر( )Adlerوجاردنر ( )Gardner

وفقا لما جاء به (برادلي  )2012,ان اسلوب السرد القصصي المتبادل هو احد اساليب االتجاه االدلري ومن خالل اطالع الباحثة
وكما هو واضح بالجدول ادناه اوجه التشابه في العالج االدلري واسلوب السرد القصصي المتبادل لجاردنر (.بردلي )101 :2012,
العالج وفق اسلوب السرد القصصي المتبادل
العالج وفق االتجاه االدلري
طﻮره الطبيب وعلم النفس الديناميكي ريتشارد
-1المؤسس الطبيب وعالم النفس الديناميكي الفﺮد
جاردنﺮ (.بﺮادلي )136 :2012,
ادلﺮ(.شارف ) 284 :2019,
 ( -2يعتمد االسلﻮب التحليلي وفﻖ النظﺮية نﻒ
ديناميكية)Ferguson ,2010 :29( ).
-3اطفال وعائلي تنشئة االطفال والمشكالت
المدرسيةوالقضايااالسﺮية(.شارف282 : 2019 ,
ارشاد فﺮدي وجمعي( .شارف) 348 :2019 ,
 -4بناء عالقة تقﻮم على التعاون واالحتﺮام المتبادل
والثقة والتشجيع مهم هنا ويعمﻞ المﺮشد على التقمص
العاطفي مع المستﺮشد (ابﻮ اسعد,االزايدة)153 :2015,
 -5فهم القﻮة المحﺮكة الفﺮدية وهي نمط حياة المستﺮشد
,تكﻮيﻦ العائلة ,التعﺮف على الذكﺮيات المبكﺮة واالحالم
للفﺮد,والتعﺮف على االخطاء االساسية لديه
ومنها(التعميم الزائد عﻦ الحد,االهداف الغيﺮ واقعية
وتقليﻞ قيمة الشخص ,والقيم المخطﻮءة والتشﻮيه
لمتطلبات الحياة ,والتعﺮف على االولﻮيات في حياة
الفﺮد وهي قد تكﻮن على اربعة اشكال (التفﻮق ,السيﺮة
,الﺮاحة,الخضﻮع  ( .ابﻮ اسعد,االزايدة)172 :2015 ,
 -6تشجيع المستﺮشد على كﻞ شيء يقدمه( .شارف ,
)340 :2019
 -7تلخيُص كﻞ ماذكﺮه المستﺮشد لفهم نمط حياته الذي
يعيش فيه والذي قد يسبب له التﻮتﺮ والضيﻖ.

يعتمد اسلﻮب التحليلي وفﻖ النفس ديناميكية
(بﺮادلي )2012:102,
اطفال ,عائلي( .بيكﺮ )5 :2007,
ارشاد فﺮدي وجمعي)Gardenar,1986: 85) .
بناء عالقة تساعد تسهيﻞ التعامﻞ مع االطفال بخاصة
اللذيﻦ يﻮاجهﻮن صعﻮبة في التحدث عﻦ انفسهم او
المقاوميﻦ للعملية االرشاديةمﻦ خالل التشجيع والتحفيز.
بﺮادلي 136 : 2012,
فهم ديناميكية حياة الطفﻞ ونمط حياته والخلفية االسﺮية
وبعض المعلﻮمات مﻦ سيﺮته وخبﺮاته السابقة وماهي
مهاراته واالشياء المححبة لديه والعكس وغيﺮها مﻦ
المعلﻮمات اي فهم خلفيته وقضاياه الحالية النه يساعد على
فهم استعارات المستﺮشد واستخدامها بفاعلية عند اعادة
سﺮد القصة( .بﺮادلي )136 :2012,
أستخدام وصالت تحفيزية مثال ماذا بعد!؟ ثم...كي يتشجع
في سﺮد قصته( .شﺮيفيﻦ ,بحﺮ)417: 2020 ,
تسجيﻞ المالحظات كتابيا(صﻮتيا او صﻮريا) مﻦ القصة
التشخيصية التقدمية تسجيﻞ المالحظات كتابيا حﻮل
:الشخصيات ,والحالة النفسية العامة للمستﺮشد عند روايته
لﻸحداث ,ومدى استخدامه للخيال ,وأي مالحظات أخﺮى
حﻮل :الشخصيات ,والحالة النفسية العامة للمستﺮشد عند
روايته لﻸحداث ,ومدى استخدامه للخيال ,وأي مالحظات
أخﺮى) (.بﺮادلي )137 :2012,
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-8الﻮصﻮل الى االستبصار وهﻮ خطﻮة اتجاه التغيﺮ ويتم
فيه زيادة الﻮعي ويقﻮم بتفسيﺮ عمﻞ العالقات االجتماعية
حيث يفسﺮ له المستﺮشد لما يحيا بطﺮيقة متﻮتﺮة هذه
االيام .
-9مساعدة المستﺮشد على التكيﻒ وفيها يتم استخدام
ستﺮتيجيات ويشجعه المﺮشد في صنع قﺮارته وتغييﺮ
حياته
-10االنفتاح نحﻮ االستعارة مﻦ التصﻮرات النظﺮية
االخﺮى وهي ميزة في العالج االدلﺮي (.شارف ,
)340 :2019

مساعدته في اتساع بصيﺮته فمﻦ الممكﻦ ان يزود الطفﻞ
ببدائﻞ مستقبلية لحﻞ الصعﻮبات ويفتح له طﺮقا جديدا في
التفكيﺮمﻦ خالل استخالص العبﺮة والدرس مﻦ القصة .
((Gardenar,1971: 15
يقﻮم المﺮشد مﻦ خالل استبدال الشخصيات والنمط
المﺮضي للمشكلة في القصة التقدمية الجﻞ صياغتها
بطﺮيقة ايجابية لمساعدة المستﺮشد على الﻮعي بخياراته
السلبية في المشكلة وان تتضمﻦ القصة العالجية بدائﻞ
عديدة وليس بديال واحدا)( .شﺮيفيﻦ وبحﺮ )417 :2020
يستٌخدم اسلﻮب السﺮد القصصي المتبادل بالتزامﻦ مع
اساليب اخﺮى للعالج (بﺮادلي)154 :2012,

تنويعات اسلوب السرد القصصي المتبادل هي -:

• الضيف التلفزيوني :وفيه يقدم جاردنر لعبة عن طريق سؤال الطفل عما اذا كان يرغب في ان يكون ضيف شرف في برنامج
تلفزيوني خيالي تروى فيه القصص وان رفض يتم تحفيزه  ,بتشغيل تسجيل مسبق ( فديو) وويعرض خالله مثال كبداية  :صباح
الخير ايها االوالد والبنات اود ان ارحب بكم مرة اخرى في برنامج دكتور جاردنر ,ثم يدعو االطفال ليروا مدى براعتهم في اختالق
القصص ,وبطبيعة الحال كلما زادت المغامرة بالقصة او االثارة في القصة كان االمر االكثر اثارة الهتمام بالنسبة للذين يشاهدون
يشاهدون شاشة عرض الفديو)Gardenar,2016: 7 ( .
أستخدام اللعب بالدمية واستخدام العرائس وهي طريقة دمج القصة واللعب بالدمية لتشجيع االطفال على التصرف كما فيالمواقف العائلية,وانه يمكن اجراء مقابالت مع الدمى للسماح للطفل بنقل دافعية الشخصيات وبتالي يكتشف حلوال للمشاكل ويعد
اجراء المقابلة مع الدمى يتكلم مباشرة المرشد مع الطفل لتقييم دفاعاته وانماط التعايش والقدرة على المالحظة الذاتية(.برادلي
) 141 :2012,

• أستخدام التبادل السرد القصصي المكتوب وهي لعبة اطلق عليها أسم تبادل سرد ال ألقصص المكتوبة ( Mutual storytelling

 ,) Writing Gameعلى أن يشترك ألمرشد وألمسترشد معا باختالق قصة حيث يبدأ المرشد القصة بالقول في وقت من االوقات
ويطلب من الطفل ان يكمل ,باالعتماد على مايفضله الطفل او امكاناته ويمكن كتابه القصة اما من قبل المرشد او من قبل الطفل
ويمكن كتابة القصص التي تروى من قبل االطفال وعمل مجلة او مفكرة لهم)Scorzellt&Gold,1999:113-123 ( .
•أستخدم جاردنر ( ,)Gardnerمجموعة من أال لعاب التي قد تكون مفيدة لشجيع االطفال لسرد قصص من تلقاء انفسهم وتتيح
لعبة التقط واحكي قصة ( )Pick and Tell Gameللطفل ان يلتقط لعبة او كلمة او صورة شخص من كيس االلعاب او كيس
الكلمات او كيش لالشياء وبصورة متتالية ,وبعد ذلك يستخدم الطفل الشيء الذي التقطه لق قصة والتحدث عن العبرة او الدرس
من القصة )Gardner ,1986 :9( .

ومن المهم مالحظة ان القصص عادة ماتقدم اكثر من درس وكل درس يجب ان يشدد عليه كحل افضل للمشكلة(.برادلي

)139 :2012,
الكتابة ,والغناء,والشعر ,وغيرها في التعبير عن القصص واليهم اتقان مايتم استخدامه من
• أستعمال الطرق ابداعية مثل الرسم ,و ُ
وسائل فنية وابداعية ,لكن المهم ان يساعد ذلك المسترشد على التعبير باكبر درجة ممكنة من فاعلية ()Gardner ,2016 : 7
والن اسلوب السرد القصصي التبادلي ليس عالجا وحيدا لذا يمكن استخدامه في اﻹرشاد الجمعي وأساليبه)Erford,2014:12( .
دراسات سابقة :تناولت بعض من الدراسات السابقة وهذه احدها لكن لم تجد من الدراسات الوافية باستخدام اسلوب السرد
القصصي المتبادل  :دراسة األغبر ()1994

(تطور الكفاءة االجتماعية عند األطفال من سن  10-4سنوات في عينة من أطفال أردنيين )
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هدف لدراسة كان لتعرف الى جانب اساسية في نمو الطفل االجتماعي بمجموعة من المكونات الشخصية تتكامل في مفهوم

ال وطفلة ,توصلت نتائج البحث إلى ظهور
"الكفاءة االجتماعية " لألعمار ( )10-4سنوات وتكونت عينه الدراسة من ( )247طف ً
الكفاءة اجتماعية بشكل مرحلي وليس للعمر الزمني تأثير في ظهورها .وكذلك بينت أن ليس للنوع االجتماعي بحسب الداللة
اﻹحصائية تأثير في الكفاءة االجتماعية بين أفراد ألعينه(ذكور ,إناث) .وأظهرت النتائج إن للتنشئة االجتماعية واألسرية دو ار في
ظهور الكفاءة االجتماعية لدى األطفال( .عريان)46 :2018,
منهجية البحث واجراءاته

يتناول منهجيه البحث وصفا للتصميم التجريبي ولمجتمع البحث وعينتيه ووصف المقياس المتباة ,مع اجراءات البرنامج االرشادي

المتبع وفق (اسلوب السرد القصصي المتبادل).

اوالً :منهجية البحث Approach of Research

ان المنهج المتبع في البحث الحالي هو المنهج شبه التجريبي لمالئمته مع متغيرات البحث ,كما وأن مهمة البحث التجريبي معالجة

العوامل البحثية تحت شروط مضبوطة ضبطًا دقيقًا ,ليتحقق من كيفية حدوث حادثة معينة وتحديد أسباب حدوثها ,والتوصل إلى

ما سيكون تحت ظروف مضبوطة وعن طريقه تتم السيطرة على عوامل محددة في الموقف واطالق عامال أو عوامل لبيان مدى
تأثيرها في متغير ما ,والوصول إلى نتائج دقيقة ( .كرو)109 :2008 ,

ثانياً :مجتمع البحث Population of Research

ان مجتمع البحث يعني جميع االعضاء او العناصر سواء اكانت اهدافا ام موضوعات او افرادا نرغب بتعميم نتائج الدراسة عليهم
(.المنيزل والعتوم)101: 2010 ,
أ -مجتمع المدارس:

بلغ مجموع المدارس االبتدائية التابعة لمديرية تربية الكرخ الثانية محافظة بغداد ( )563مدرسة وللعام الدراسي ()2021-2020

ب  -مجتمع االيتام :

حصلت الباحثة على احصائية بعدد االيتام قامت بها بعد ان صعب عليها الحصول على احصائية حديثة من مديرية تربية الكرخ

الثانية فاختارت من مجتمع المدارس بالطريقة العشوائية الطبقية مجموعة مدارس بلغ عددها ()47وعدد تالميذها ()32454وبلغ
عدد االيتام التالميذ (. )3121
ثالثاً :عينة البحث :Sample of Researchقسمت العينة وفق االتي:

 -1عينة التحليل االحصائي:

بلغت عينة التحليل االحصائي لفقرات مقياس الكفاءة االجتماعية ( )300من التالميذ االيتام ذكور ( )155واناث ( )145وتم

اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية كما موضح في الجدول ()1
ت
1
2
3
4
5
6
7

جدول ( )1عينة التحليل االحصائي
اعداد االيتام
اناث
ذكور
اسم المدرسة
14
9
5
الحيدرية
8
3
5
الديار
113
51
62
اكد
27
15
12
المعالي
15
11
4
اجنادين
23
14
9
بغداد
100
42
58
ام الربيعين
300
145
155
المجموع الكلي
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-2عينة التطبيق

قامت الباحثة باختيار قصدي لمدرسة ام الربيعين حيث بلغ عدد التالميذ في هذه المدرسة (,)100وقد طبقت عليهم مقياس الكفاءة
االجتماعية لغرض بناء البرنامج االرشادي وتحديد عناوين جلساته وتحديد المجموعة التجريبية والضابطة ,واستخدمت الباحثة

االختبار التائي لعينة واحدة (,)T-testوكانت القيمة التائية المحسوبة تساوي )15,130وهي اكبر من الجدولية وبدرجة حرية
()99ولوسط فرضي ()50وعند مستوى داللة (,)0,05اي انها دالة احصائيا والجدول( )2يوضح :
جدول ()2

االختبار التائي لعينة واحدة
المتغير

العدد

الوسط الحسابي

االنحراف

الوسط

الكفاءة االجتماعية

100

43,4100

4,35564

المعياري

القيمة التائية

مستوى الداللة

الفرضي

المحسوبة

جدولية

0,05

50

15,130

1,96

دالة

-3عينة التجربة:

اختارت الباحثة ( )20من التالميذ االيتام وللعمر من( )11- 7بصورة قصدية من ضمن عينة البحث في مدرسة ام الربيعين.
الجل اختيار عينة تطبيق البرنامج االرشادي قامت الباحثة بالخطوات االتية-:

- 1تطبيق مقياس الكفاءة االجتماعية على التالميذ االيتام التابعين للمدراس االبتدائية /كرخ الثانية.
- 2وزعت الباحثة بشكل عشوائي التالميذ االيتام على مجموعتين ( تجريبية وضابطة) وبلغ عدد افراد كل مجموعة (,)10والجدول
( )3يوضح ذلك
جدول ()3

توزيع الطالبات على المجموعتين التجريبية والضابطة
عدد الطالب

المجاميع
المجموعة التجريبية

10

المجموعة الضابطة

10
20

المجموع
رابعاً :التصميم التجريبي

ويعني به وضع التصميم المناسب للتجربة ولذا يتضمن التصميم التجريبي وصفا للعينة التي يتكون منها افراد المجاميع التجريبية

وتحديد الطرائق التي يتم فيها اختيار افراد تلك المجموعات (العيسوي ,)80 :1985 ,حيث قامت الباحثة وفق التصميم المتبناة
اجراء االتي:
 - 1قامت الباحثة بتوزيع افراد العينة عشوائيا على مجموعتين (تجريبة وضابطة).
 - 2طبقت الباحثة اختبار قبلي للمجموعتين (تجريبية وضابطة) لقياس الكفاءة االجت ماعية .
 - 3استعملت الباحثة(اسلوب السرد القصصي المتبادل ) مع افراد المجموعة التجريبية ,أما افراد المجموعة الضابطة فال تتعرض
ألي اسلوب ارشادي.
 - 4طبقت الباحثة اختبار بعدي على المجموعتين التجريبية والضابطة لقياس الكفاءة االجتماعية ,لغرض معرفة تأثير اسلوب

السرد القصصي المتبادل في تنمية الكفاءة االجتماعية .والمخطط ( )1يوضح التصميم التجريبي المستخدم في البحث الحالي.
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شكل ( )1مخطط التصميم التجريبي
تكافؤ المجموعتين

المجموعة
اختبار قبلي

التجريبية
-----

في متغير درجات االختبار القبلي على مقياس

( الكفاءة االجتماعية) للمجموعتين التجريبية والضابطة

المجموعة
الضابطة

في متغير مدة اليتم

اسلوب السرد
القصصي
المتبادل

في متغير حالة اليتم

اختبار
بعدي

في متغير العمر الزمني بالشهور

وان االسباب التي استدعت الباحثة الستخدام هذا التصميم التجريبي  ,نظ ار النه يوفر درجة عالية من الضبط ,وكذلك النه يوفر

الكثير من الجهد والوقت (الزوبعي واخرون ) 112 :1981 ,باالضافة الى ان التصميم يمنح الباحث قد ار مقبوال من الثقة لكون
الفرق بين المجموعتين ينجم عن البرنامج وحده (.نيل ,ونيبر.)75 :1982,
تكافؤ أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة

قامت الباحثة باجراء ت كافوء بين المجموعتين التجريبية والضابطة لضمان السالمة الداخيلية للبحث حيث قامت الباحثة بتكافؤ
بعض المتغيرات التي ممكن تؤثر على سالمة التجربة ومن هذه المتغيرات (حالة اليتم ,ومدة اليتم,والعمر الزمني بالشهور) .وقد
استخدمت فيها الوسائل االحصائية هي -1اختبار ما وتني للعينات متوسطة الحجم (:)Mann-Whitney testللتكافوء للعمر
الزمني افراد بين المجموعتين التجريبية والضابطة -2,أختبار كولموجروف _سميرنوف  :للتكافؤ بين افراد المجموعتين التجريبية
والضابطة في حالة اليتم ومدة اليتم .
خامساً :أَداتا البحث Search of tool

ولغرض تحيقي هدف البحث ,تطلب توفير االداة على النحو االتي:

-1

مقياس )الكفاءة االجتماعية ( (صياغة الفقرات):

لقد اطلعت الباحثة على دراسات سابقة تناولت جميعها الكفاءة االجتماعية بشكل عام واالدوات التي استعملت فيها,لكن وقع اختيار
الباحثة على مقياس (عريان ) 2018,لقياس الكفاءة االجتماعية لكونه طبق

على عينة من االطفال من عمر ( ,)12-5وجاء

المقياس معتمدا على نظرية ريدال ()Rydell,1997لقياس الكفاءة االجتماعية من عمر((.)12-5عريان  )67 :2018,لذا تبنت
الباحثة مقياس ( عريان )2018 ,لل كفاءة االجتماعية لغرض التعرف على الكفاءة االجتماعية لدى التالميذ االيتام في المدارس
االبتدائية وحسب االعمارمن ( ,)11-7ويتكون المقياس من ( )25فقرة ,وكانت فقرات المقياس موزعة على مجالين :االول:التوجه
االجتماعي والمتمثل سلوكيات اجتماعية في إقامة عالقات اجتماعية متبادلة مع اآلخﺮيﻦ التي تعزز المقبولية االجتماعيةااليجابية
مثل(التعاون,الكرم,الفهم االجتماعي,التعاطف,المساعدة,التفاعل) والذي تمثله الفقرات (.)Rydell:1997: 833( ,)17- 1
ثانيا:المبادرة االجتماعية :وقد حددها ريدال ( )Rydell:1997بالمهارات السلوكية االجتماعية والتي يظهر فيها الفرد امكانية
التجنب االجتماعي كنوع من تقدير الذات  ,وهي بديل عن السلوكيات االنسحابية ضمن االوضاع االجتماعية وتمثلها الفقرات
() Rydell,1997 :825-824 (.)25-18
صدق المقياس:

ولتحقق من مؤشرات صدق مقياس الكفاءة االجتماعية اعتمدت الباحثة على الصدق الظاهري وصدق البناء :

أ.الصدق الظاهري : Face Validityاعتمدت الباحثة في تحقيق الصدق الظاهري بعد ان عرضت المقياس على مجموعة من

المحكمين وعددهم ( )14محكم في مجال االرشاد وعلم النفس التربوي /حيث كانت عدد فقرات المقياس ( )25فقرة وبفضل اراءهم
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ومناقشتهم التي تم االخذ بها جرت بعض التعديالت على بعض الفقرات ومنها ( )17,15في المجال االول و()23,19في المجال
الثاني  ,ولقد اعتمدت الباحثة مربع كاي في قبول الفقرة او استبدالها وتوضح ان جميع الفقرات صالحة وفق اراءهم فقد تم تعديل

بعض الفقرات واستبدال بعضها لكن لم يتم استبعاد اي فقرة من الفقرات كما موضح في جدول(.)4

جدول( )4نتائج اختبار مربع كاي الراء المحكمين حول صالحية فقرات مقياس (الكفاءة االجتماعية)

المجاالت

1

الفقرات

,1,2,3,4,5,6,7,8,9

10,11,12,13,14,16
15,17

2

18,20,21,22,24,25
19,23

المحكمون

عدد

مستوى

قيمة كاي

الفقرات

الموافقين

غير الموافقين

المحسوبة

الجدولية

الداللة

15

14

_____

14

3,841

دالة

2

11

4,571

3,841

دالة

6

14

14

3,841

دالة

2

11

4,571

3,841

دالة

3
3

التحليل االحصائي للفقرات:

والجل التحقق من الخصائص االحصائية للفقرات اعتدت الباحثة في القوة التمييزية للمقياس بعد تطبيقه على عينة بالغة ()300
من التالميذ االيتام من مدارس تربية بغداد /الكرخ الثانية ,بعد ان تم اختيارها بطريقة عشوائية ,واذ يقصد بالقوة التمييزية للمقياس
هو مدى قدرة الفقرة على التمييز ,بين أالفراد في الصفة ألتي يقيسها أالختبار وبين االفراد الضعاف في تلك الصفة

( )Gronlund,1971: 250ولقد تم استخراج تمييز الفقرة بطريقتين هما :
أ  .طريقة المجموعتين المتطرفتين Extreme Groups Method

أذ يكون ذلك بمقارنه االفراد الذين حصلوا على درجة عالية في أالختبار باالفراد الذين حصلوا على درجة أقل فيه بحيث تتم

المقارنه في كل فقرة من فقرات االختبار ( ,)Kaplan,&Saccuzzo,1982: 146لذلك بعد تصحيح استمارات ألمفحوصين
واعطاء درجة كلية لكل استمارة ,قامت الباحثة بترتيبها تنازليا من اعلى درجة كلية الى ادناها ثم اخذت نسبة ال()%27العليا من
الدرجات باعتبارها اعلى الدرجات وسميت بالمجموعة العليا والتي بلغت (  )81استمارة من المفحوصين,ونسبة ()%27الدنيا
والحاصلة على ادنى الدرجات وسميت بالمجموعة الدنيا والتي بلغت (  )81استمارة من المفحوصين اي عدد االستمارات التي

أفضل ما
خضعت للتحليل ()162استمارة  ,إن أعتماد نسبة الـ (  )% 27العليا و الدنيا تحقق للباحثة مجموعتين حاصلتين على ُ
يمكن من حجم و تمايز(  ,) ,Anastasia&Urbana 1988 :182ومن ثم طبقت االختبار التائي ( )T-testلعينتين مستقلتين

الختبار الفروق بين متوسطات المجموعة العليا والدنيا في كل فقرة ( ,)Rynon&Haber,1980:340وتعد الفقرة مميزة من خالل
بالقيمة الجدولية(مايرز ,)356 :1990,ومماتقدم بلغت القيمة التائية الجدولية ()1,96عند درجة
مقارنة القيمة التائية المحسوب ِة
ً
حرية ()160ومستوى داللة ( ,) 0,05والن القيمة التائية المحسوبة لجميع الفقرات كانت ااكبر من القيمة الجدولية هذا يعني
جميع الفقرات دالة اي مميزة.والجدول ( )5يوضح ذلك.
أ -أُسلوب المجموعتين المتطرفتين (القوة التميزية للفقرات )
وقد اتبعت الباحثتان الخطوات االتية:

أ.تحديد الدرجة الكلية لكل استمارة .

ب.ترتيب االستمارات من اعلى درجة الى ادنى درجة.

ج.تعيين الـ( )%27من االستمارات الحاصلة على الدرجات العليا في المقياس والـ( )%27من االستمارات الحاصلة على الدرجات
الدنيا ,وتراوحت استمارات المجموعة العليا بين( )54استمارة ,و( ) 54استمارة للمجموعة الدنيا وبذلك بلغ عدد االستمارات الخاضعة
للتحليل االحصائي( )108استمارة  ,منها ( )54استمارة للمجموعة العليا ,و( )54استمارة للمجموعة الدنيا باستعمال ()T-test

لعينتين مستقلتين إذ بلغت القيمة التائية الجدولية ( )96,1عند درجة حرية ( )106ومستوى داللة (, )05,0وقد تراوحت درجات
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المجموعة العليا بين( , )56- 69ودرجات افراد المجموعة الدنيا بين( , )31 -48إذ عدت جميع الفقرات موجبة ومميزة على وفق
هذا األُسلوب  ,أل َّ
َن القيمة التائية المحسوبة لجميع الفقرات كانت اعلى من القيمة الجدولية ,والجدول ( )5يوضح ذل
جدول ()5

(القوة التمييزية لفقرات مقياس الكفاءة االجتماعية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية للمجموعة العليا والدنيا)
المجموعة العليا

رقم

القيمة التائية المحسوبة

المجموعة الدنيا

الفقرة

الوسط

االنحراف

الوسط

االنحراف

1

2,2469

0,69876

1,2222

0,47434

10,920

2

2,5185

0,50277

1,2222

0,5000

16,454

3

2,1111

0,79057

1,4691

0,74308

5,325

4

2,4815

0,61464

1,1728

0,38046

16,293

5

2,0247

0,75788

1,5432

0,82233

3,875

6

2,0123

0,76638

1,3333

0,70711

5,861

7

2,4568

0,67174

1,1728

0,44131

14,377

8

2,0494

0,83518

1,4691

0,80756

4,495

9

2,4938

0,63489

1,0617

0,24216

18,968

10

2,2840

0,79427

1,9506

0,90693

2,488

11

2,4815

0,65405

1,0864

0,28273

17,621

12

2,4815

0,59395

1,0247

0,15615

21,349

13

2,3704

0,67905

1,0123

0,11111

17,763

14

2,5185

0,57252

1,0494

0,21802

21,583

15

2,4568

0,65287

1,1481

0,45031

14,850

16

2,5802

0,58873

1,0370

0,19003

22,451

17

2,3951

0,66481

1,0123

0,11111

18,463

18

2,3827

0,69943

1,0000

0,00000

17,792

19

2,5309

0,57198

1,0494

0,21802

21,782

20

2,5802

0,54461

1,0370

0,19003

24,079

21

2,3210

0,73870

1,0247

0,15615

15,452

22

2,0494

0,80469

1,0741

0,30732

10,190

23

2,6420

0,53171

1,0988

0,30021

22,746

24

2,3580

0,57682

1,0000

0,0000

21,189

25

2,4074

0,68516

1,0988

0,40635

14,7852

ب  -عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس (صدق الفقرات)

وقد تم استخدام معامل بيرسون ,الستخراج العالقة االرتباطية بين درجات افراد العينة ()300على كل فقرة من فقرات المقياس البالغ

عددهم (,) 25ودرجاتهم الكلية على المقياس,فظهرت النتائج ان معامالت االرتباط جميعها دالة احصائيا لدى مقارنتها بالقيمة
الجدولية ( )0,113عند مستوى ( ,)0,05وبدرجة حرية (,)298وهذا يعني ان جميع الفقرات صادقة .موضح بالجدول (.)6

256

الجامعة المستنصرية  -مجلة كلية التربية .............2022.........العدد األول
الجدول ( )6قيم معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس الكفاءة االجتماعية
قيمة معامل ارتباط بيرسون الفقرة قيمة معامل ارتاط بيرسون
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ج -ارتباط الفقرة بالمجال الذي تنمتي اليه:

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,515
0,467
0,311
0,408
0,243
0,317
0,402
0,332
0,439
0,227
0,428
0,452
0,442
0,472

0,495
0,468
0,462
0,443
0,456
0,494
0,400
0,453
0,482
0,464
0,421

لقد استخرجت الباحثة م عامل ارتباط بيرسون لمعرفة العالقة االرتباطية بين الفقرة والمجال الذي تنتمي اليه,وطبقت ذلك على

حجم العينة الكلي ( )300من االيتام التالميذ وعند مستوى داللة ( )0,05وبدرجة حرية(  )298اظهرت معامالت االرتباط جميعا
انها دالة احصائيا عند مقارنتها بالقيمة الجدولية التي تساوي (  )0,113وكما موضح بالجدول ( )7
رقم

جدول ( )7عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمجال الذي تنمتي اليه
قيمة معامل ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمجال
ارقام الفقرات
عدد الفقرات
المجال
0,578
1
0,689
2
17
المجال االول
0,594
3
0,700
4
التوجه
 17فقرة
0,572
5
االجتماعي
0,513
6
0,679
7
0,542
8
0,733
9
0,405
10
0,707
11
0,735
12
0,695
13
0,748
14
0,649
15
0,726
16
0.714
17
0,701
18
المجال الثاني
0,723
19
 8فقرات
0,750
20
المبادرة
0,781
21
0,756
22
0,755
23
0,730
24
0,751
25
257

الجامعة المستنصرية  -مجلة كلية التربية .............2022.........العدد األول
د -مصفوفة االرتباطات الداخلية

قامت الباحثة باستعمال معامل ارتباط بيرسون لمقياس الكفاءة االجتماعية للتاكد من صدق البناء ومعرفة جميع االرتباطات سواء

المجاالت مع بعضها البعض او ارت باط المجاالت بالدرجة الكلية للمقياس ,وكانت دالة موجبة وهذا يشير الى صدق البناء وكما

يوضح الجدول (:)8

جدول ( )8مصفوفة االرتباطات الداخلية
التوجه االجتماعي
الكفاءة
المتغير
1
الكفاءة
1
0,669
التوجه االجتماعي
0,490
0,517
المبادرة

المبادرة
1

مؤشرات صدق المقياس : Validityيعتبر الصدق من الخصائص الالزمة في بناء المقاييس لكونه يشير الى قدرة المقياس على
قياس الخاصية التي وضع من اجل قياسها (فرج ,1980 ,ص )360واستخرج للمقياس الحالي المؤشرات االتية:

أ -الصدق الظاهري  :Face Validityوقد تم ذكره وتفصيله سابقا.

ب -الصدق البناء :Construct Validity

وقد قامت الباحثة باستخراج مؤشرات الصدق البنائي ,حيث استخرجت تمييز الفقرات وكذلك ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية ,وارتباط

الفقرات بالمجال الذي تنتمي اليه,وكذلك مصفوفة االرتباطات الداخلية (ارتباط المجاالت بالدرجة الكلية)كما موضح بالجداول (,)5
( ,)8(,)7(,)6ومن خالل تحقيق مؤشرات الصدق يعتبر المقياس الحالي صادقا.
مؤشرات ثبات المقياسReliability

يرى (الزوبعي ,الغنام) 30 :1981,انه ينبغي ان تكون االداة المستخدمة في البحث تتسم بالثبات اي انها تعطي النتائج ذاتها –او

قريبة منها أذا اعيد تطبيقها على افراد العينة في وقتين مختلفين .يعرف الثبات إحصائياً بأََّنه نسبة التباين الحقيقي الى التباين
الكلي ,أي كم من التباين الكلي في العالمات يمكن ِا َن يكون تباين حقيقياً(عودة.)339 :2000 ,
ولقد طبقت الباحثة مقياس الكفاءة االجتماعية على عينة بلغت ( ) 30من التالميذ االيتام التابعين لمدارس تربية بغداد الكرخ
الثانية ,واستخدمت الباحثة في ايجاد الثبات الطريقتين التاليتين:
أ-طريقة إعادة االختبار:Test- Retest

حيث قامت الباحثة بتطبيق مقياس الكفاءة االجتماعية على عينة الثبات البالغة ( )30وبعد فاصل زمني مدته اسبوعين من

النطبيق االول ,اعادت الباحثة تطبيق المقياس وعلى نفس العينة وباستخدام معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين االول والثاني

جاءت قيمة معامل الثبات في اعادة االختبار (  )0,82وتعد هذه النتيجة جيدة إذ يشير عودة )الى أ َّ
َن الثبات العالي يعني اتساق
النتائج (عودة )391 :2000
ب_معادلة الفا– كرونباخ :Cronbach Alpha Coneffcienal

حيث قامت الباحثة الجل حساب معامل الفا في تطبيق المقياس على عينة الثبات البالغ حجمها (  ) 30من التالميذ االيتام  ,اذ
ٍ
الختبار
بلغ معمل الفا ( )0,84وهو معامل ثبات جيد  ,اذ إن معامل الثبات الذي يتراوح بين ( )0.90–0.70هو مؤشر جيد

الثبات (عيسوي)73 :1985 ,
ُ
سادساً :الصيغة النهائية لمقياس الكفاءة االجتماعية:

عنها بثالث بدائل(غالبا,احيانا ,ناد ار )وهو موجه للمعلمين او المرشدين من الذين لديهم احتكاك مباشر مع التالميذ االيتام ولفترة

البأس بها لغرض تقدير سلوكياتهم ضمن االقران ,والتي تعكس الكفاءة االجتماعية لديهم ,وقد بلغت اعلى درجة في المقياس
( ,)75وادنى درجة في المقياس ( )25بينما بلغ الوسط االفتراضي (.)50
ان مقياس الكفاءة االجتماعية الحالي يتكون من ( )25فقرة ومن ثالث بدائل (غالبا,احيانا,نادرا) ,ويعتمد تصحيح المقياس على
وضع الدرجة المناسبة لكل فقرة في ضوء البديل الذي يتم اختياره باالجابة ,ولهذا كانت اعلى درجة محتملة للمقياس تساوي()3
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واقل درجة محتملة تساوي () 1درجة في حال الفقرات االيجابية والعكس في الفقرات السلبية تكون اعلى درجة تساوي ()1واقل درجة

تساوي(.)3وضمن متوسط افتراضي بلغ (.)50

جدول ( )9المؤشرات االحصائية لمقياس الكفاءة االجتماعية
المؤشرات االحصائية

القيمة

حجم العينة Sample size

300

الوسط الحسابي Mean

43,8733

الوسيط Median

43,0000
43,00

المنوال Mod
ألنحراف المعياري Std.Deviation

10,46561

االلتواء Skewness

0.083

التفرطح Kurtosis

0,090

اقل درجة Minimum

26,00

أعلى درجة Maximum

73,00

المدى Range

47,00

من االستقرار في الخصائص االحصائية للمقياس تبين أ َّ
َن عينة البحث تتوزع توزيعا اعتداليا ,إذ تتقارب درجات الوسيط والمنوال,

وكذلك درجات االلتواء والتفرطح تقترب من الصفر ,مما يشير الى أ َّ
َن العينة المختارة تمثل المجتمع المأخوذة منه تمثيالً حقيقًا
وبالتالي تتوفر امكانية تعميم نتائج البحث بواسطة هذه العينة على المجتمع الذي تمثله.

البرنامج اإلرشادي

 -1تحديد الحاجات:

لقد تم تح ديد حاجات التالميذ االيتام من خالل االجابات على مقياس الكفاءة االجتماعية ,وقد رتبت تنازليا وبحسب الوسط
الحسابي واالنحراف المعياري ولكل فقرة والجدول ( )10يوضح ذلك
جدول رقم ( )10ترتيب الفقرات تنازليا حسب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري
االنحراف
الوسط
تسلسلها في
المعياري
الحسابي
الفقرات
المقياس
0.70953 1.9600
يميل الى السيطرة على اقرانه التالميذ
10
0.72995 1.9500
يتجنب االخذ باراء اقرانه التالميذ او معلميه
3
0.77035 1.9500
خجول في التعامل مع المعلمين الذين اليعرفهم
8
0.75552 1.9300
يكون متفرجا اكثر منه مشاركة حين يلعب مع
6
االخرين
0.73416 1.9200
متردد في المشاركة مع اقارانه التالميذ في
5
االعمال الجماعية
0.69479 1.8900
يخفف عن اقرانه التالميذ الذين يشعرون ,ليسوا
1
بخير او الذين تعرضوا لالذى
0.69498 1.8400
ينظم النشاطات وااللعاب التي يلعبها مع اقرانه
2
التالميذ
0.59110 1.7900
قادر على تفسير مشاعر االطفال االخرين فيما اذا
4
كانوا يشعرون بالسعادة ,الحزن ,الغضب
0.64909 1.7700
يتشارك ادواته المدرسية وغيرها مع اقرانه في
16
قاعة الصف
0.66447 1.7300
يساعد اقرانه على سبيل المثال التنظيف ,البحث
11
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5
6
7
8
9
10
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عن الشي المفقود,اصالح شيء مكسور
يكون قائدا في االلعاب واالنشطة
13
يحاول منع الصراعات التي تحدث بين اقرانه
7
يتنافس مع اقرانه دون ايذاء مشاعرهم
15
يعبر عن حبه واستلطافه لالشياء واالشخاص
14
يكون متسامحا لمن يسيء اليه من اقرانه التالميذ
19
يكون قادر على ايجاد حلول او تسويات حينما
12
يتورط في نزاع
يبتكر نشاطات وااللعاب يلعبها مع اقرانه
25
يتصرف بلباقة مع التفاعالت االحتماعية
9
يحاول االيثار بنفسه واشياءه اتجاه اقرانه التالميذ
21
ومعلميه
ينتقد اقرانه التالميذ عند وجود اخطاء في
22
سلوكياته
يلتزم بتوجيهات معلميه وادارة المدرسة
23
يبادر في التواصل مع تالميذ اليعرفهم
24
يبادل اقرانه التالميذ االبتسامة والبشاشة
20
يدعو الطفل الخجول للمشاركة في االلعاب
18
قادر على فهم مشاكل واحتياجات اقرانه التالميذ
17
تحديد األولويات :فمن خالل ترتيب فقرات المقياس تنازليا كما هو موضح في

1.6900
1.6400
1.6400
1.6300
1.6200
1.6100

0.67712
0.64385
0.55994
0.58006
0.70754
0.56667

11
12
13
14
15
16

1.6000
1.5600
1.5600

0.69631
0.62474
0.68638

17
18
19

1.5400

0.62636

20

21
0.61002 1.5400
22
057595. 1.5400
23
0.57700 1.5200
24
0.62732 1.4800
25
0.57305 1.4300
الجدول (,)10اذ اعتمدت الباحثة على وسط بدائل

الفقرات ( )1,2,3والبالغ ( )2وعليه كل فقرة تحصل على متوسط حسابي اقل من ( )2هي بمثابة حاجة وتحتاج الى تنمية الكفاءة
االجتماعية وتدخل في بناء البرنامج االرشادي  ,ومن مالحظة الجدول تبين ان جميع فقرات المقياس جاءت اقل من ( )2مما ادى

الى تحديد عناوين الجلسات ومن خالل عرضها على مجموعة من المختصين في مجال االرشاد النفسي كما هو موضح في
الملحق (  )3لغرض تحديد عناوين الجلسات االرشادية لفقرات مقياس الكفاءة االجتماعية وتحديد االهمية النسبية لعناوين الجلسات
واتفق جميع المحكمين على صالحية عناوين الجلسات مع تعديل بعض عناوين الجلسات االرشادية كما هوموضح في الجدول
() 11
جدول ( )11تحويل فقرات مقياس الكفاءة االجتماعية الى عناوين للجلسات االرشادية
الفقرات

ت

رقم

1

5

متردد في المشاركة مع اقرانه التالميذ في االعمال الجماعية

2

6

يكون متفرجا اكثر منه مشاركا حين يلعب مع االخرين

3

8

خجول في التعامل مع المعلمين الذين اليعرفهم

4

9

يتصرف بلباقة مع التفاعالت االجتماعية

5

14

يعبر عنو حبه واستلطافه لالشياء واالشخاص

6

20

يبادل اقرانه التالميذ االبتسامة والبشاشة

7

11

يساعد اقرانه على سبيل المثال في التنظيف,والبحث عن شيء مفقوداو

8

16

يتشارك ادواته المدرسية وغيرها مع اقرانه في قاعة الصف

9

21

يحاول االيثار بنفسه واشياءه اتجاه اقرانه التالميذ ومعلميه

10

23

يلتزم بتوجيهات معلميه وادارة المدرسة

11

3

يتجنب االخذ باراء اقرانه التالميذ او معلميه

12

2

ينظم النشاطات وااللعاب التي يلعبها مع اقرانه التالميذ

13

12

يكون قاد ار على ايجاد حلول او تسويات حينما يتورط ي نزاع

14

25

يبتكر نشاطات والعاب يلعبها مع اقرانه

الفقرة

اصالح شيء مكسور
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عناوين الجلسات

الثقة بالنفس

التعبير عن الذات

المشاركة
االلتزام باالنظمة
والقوانين

المسؤولية
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15

22

ينتقد اقرانه عند وجود اخطاء في سلوكياتهم

16

1

يخفف عن اقرانه الذين يشعرون ليسوا بخير او الذين تعرضوا لالذى

17

4

قادر على تفسير مشاعر االطفال االخرين فيما اذا كانويشعرون بالسعادة

18

19

يكون متسامحا لمن يسيء اليه من اقرانه التالميذ

19

24

يبادر بالتواصل مع التالميذ الجدد

20

18

يدعو الطفل الخجول للمشاركة في اللعب

21

17

قادر على فهم مشاكل واحتياجات اقرانه التالميذ

22

10

يميل الى السيطرة على اقرانه التالميذ

23

7

يحاول منع الصراعات التي تحدث بين اقرانه التالميذ

24

13

يكون قائدا في االلعاب واالنشطة

25

15

يتنافس مع اقرانه دون ايذاء مشاعرهم

,الحزن,الغضب

تنمية التعاطف

التفاعل االجتماعي

القيادة

تطبيق البرنامج اإلرشادي :

بعد ت حديد التصميم التجريبي واختيار عينة البحث واعداد االدوات والستراتيجيات والفنيات المعتمدة قامت الباحثة باالجراءات

التالية - :

 - 1قامت الباحثة باختيار  20طفل يتيم من التالميذ من عمر( ) 11-7بصورة قصدية من اللذين حصلو على اقل درجات مقياس
الكفاءة االجتماعية وقد تم توزيعم بشكل متساوي الى مجموعتين هما المجموعة الضابطة وعددها ()10اطفال,والمجموعة التجريبة
وعددها ( ) 10اطفال ,اذا التقت الباحثة بالمجموعة التجريبية للتعرف عليهم وتعريفهم بها وبطبيعة العمل االرشادي معهم,وتم تحديد
مواعيد ومكان الجلسات االرشادية ,علما انه تم تحديد الجلسات بما يتالئم مع اوقاتهم حتى اليتم تاثير على يومهم الدراسي .
 - 2االتفاق على ان عدد الجلسات سيكون بواقع ثالث جلسات في االسبوع الواحد.
 - 3قامت الباحثة بتحديد مكان وزمان الجلسات االرشادية في قاعة المدرسة والتي خصصتها المدرسة للجلسات االرشادية ,والزمان
مابين(, )11-11:45اي ( )45دقيقة كل جلسة ارشادية من االيام (االحد,الثالثاء,الخميس) من كل اسبوع.ماعدا جلستا االفتتاحية
والختامية كل واحدة منهم ساعة تقريبا.
 - 4وحدد يوم الثالثاء الموافق ( )2021/4/20موعدا للجلسة االولى للمجموعة التجريبية .
 - 5تحديد يوم الثالثاء الموافق ( )2021/5/11موعدا لنهاية جلسات البرنامج االرشادي .
 - 6في الختام تم تحديد موعد باالتفاق مع المجموعة االرشادية اجراء االختبار البعدي .
وقد قامت الباحثة بتبني أنموذج ( )Borders &Drury 1992إذ وجدت ان الخطوات المنطقية في البرامج االرشادية تستند على
ما يأتي- :
أ  -تقدير وتحديد احتياجات االيتام الذين يعيشون مع اسرهم .
ب -كتابة واعداد اهداف البرنامج وغاياته.
ج -اختيار وتنفيذ نشاطات البرنامج .
د -تقدير وتقويم مدى كفاءة البرنامج) Borders , Drury , 1992 : 487 -495 ) .
تقويم البرنامج االرشادي :واعتمدت الباحثة في تقويم األسلوب اﻹرشادي على ثالثة أنواع من التقويم وهي-:

أ -التقويم التمهيدي :اعتمدت الباحثة في تحقيق التقويم التمهيدي على االختبار القبلي لغرض تصنيف أفراد المجموعة إلى
مجموعتان تجريبية واخرى ضابطة.
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ب  -التقويم البنائي :يتم هذا التقويم من خالل سير الجلسات اﻹرشادية ,آذ تطرح بعض األسئلة التي تتعلق بالجلسة اﻹرشادية من

الباحثة واالستماع إلى إجابات إفراد المجموعة ومناقشتها وكذلك االستماع إلى أراء إفراد المجموعة التجريبية ومالحظاتهم

ومقترحاتهم لغرض اﻹفادة منها وبيان القوة والضعف من اﻹجابات مع تصحيح اﻹجابات الضعيفة والخاطئة.
ج-التقويم النهائي :يتمثل هذا النوع من التقويم بتطبيق مقياس الكفاءة االجتماعية بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج اﻹرشادي
على المجموعة التجريبية والضابطة وذلك لمعرفة التغيرات التي قد تط أر عليهما .
الفعاليات والنشاطات المستخدمة في البرنامج االرشادي

لتحقق هدف البحث استخدمت الباحثة االسلوب االرشادي (السرد القصصي المتبادل) لتمنية الكفاءة االجتماعية وجاء االسلوب

تبعا لالتجاه االدلري وحسب مصممه جاردنر( )Gadenrمعز از باللعب والمرح ,اذا يعتبر اسلوب السرد القصصي المتبادل هو
مجموعة من الطرق والتي حسب االتجاه االدلري ,يقوم المرشد خاللها بعمل تغيرات في المعتقدات والسلوكيات والتصورات التي تم
اشتقاقها من الخبرات المبكرة وديناميكة االسرة والمخيلة ليتم استخدامها لمساعدة المسترشد بعد ان يتم تعديلها لتحقيق االهداف
العالجية لدى المسترشد وكذلك بمساعدة استكشاف المرشد السلوب حياة المسترشد ,ولعمل هذا قد يضطر المسترشدون مواجهة
بعض الصعوبات الجل القيام بتغييرتصرفاتهم التي سوف تكون خالف من اي ماقاموا به في وقت سابق من حياتهم اي ان
العلملية االرشادية وفقا لالتجاه االدلري تطور اساليب توجيه السلوك الى نماذج جديدة من السلوك (.شارف )313- |312 :2019,

وهذا مايحدث كذلك في عالج السرد القصصي المتبادل فالمرشد يساعد المسترشد على اعادة توجيه االهداف او المعتقدات
الخاظئة بشكل اكثر ايجابية مع تطوير اهتمامه االجتماعي ,ويسعى لتقديم الدعم الالزم وبطريقة تطور العالقة االرشادية معه
,ومن المهم وبقدر االمكان فهم خلفيته وقضاياه الحالية فهذا يساعد المرشد فهم استعارات المسترشد واستخدامها بفاعلية عند اعادة
سرد القصة العالجية والبديلة عن قصته االولية(.برادلي ,)153-136 :2012,والجدول ( )12يوضح مثال عن احدى الجلسات

االرشادية.
جدول ()12

الجلسة االرشادية الثانية

الخميس
مدة الجلسة ( )45دقيقة.
الثقة بالنفس
عنوان الجلسة
ان يعﺮف امكاناته وتعزز ثقته بنفسه ويتخلص مﻦ التﺮدد والخجﻞ الغيﺮ مﺮغﻮب به ومع تحقيﻖ
هدف الجلسة
جانب المﺮح والمتعة
ضيﻒ الشﺮف التلفزيﻮني (لقاء في بﺮنامج),التعزيز .التﻮجيه
الفنيات
تقﻮم الباحثة بالتﺮحيب بالتالميذ االيتام بشي مﻦ الﻮد والتفاعﻞ
تتابع الباحثة التدريب البيتي في الجلسة االرشادية السابقة ,
تقﻮم الباحثة بشﺮح مﻮضﻮع الجلسة
النشاطات
تعﺮض الباحثة بﺮنامج تلفزيﻮني عﻦ لقاء بيﻦ طفﻞ ومقدم بﺮنامج
تشجع الباحثة افﺮاد المجمﻮعة على المشاركة ببﺮنامج افتﺮاضي معها وكﻞ فﺮد مع ا اخﺮ
وتﻮجه الباحثة طﺮيقة تتبادل االسئلة ضمﻦ اللقاءات المشتﺮكة
تقﻮم الباحثة بشﺮح اسس سﺮد القصة (بداية ,ووسط,خاتمة) وشﺮوطها
تعﺮض الباحثة لهم مثال لذلك وبالمشاركة جميع افﺮاد المجمﻮعة,ثم يسﺮد كﻞ طفﻞ قصة بعد
ان تقﻮم الباحثة بتشجيعه لبدايتها ثم وتﻮجهه كﻞ تلميذ ان يكمﻞ حتى نهاية القصة
تناقش الباحثة محتﻮى قصة مع افﺮاد المجمﻮعة على كيفية اختيار بدائﻞ تكﻮن اكثﺮ ايجابية
وهادفة
تدون القصة على السبﻮرة ويعاد قﺮاءتها مﻦ قبﻞ افﺮاد المجمﻮعة وتعيد قﺮاءه القصة البديلة
عليهم
تساعد وتطلب الباحثة مﻦ افﺮاد المجمﻮعة في استبصار العبﺮة والدرس مﻦ القصة
تﻮجيه سؤال الفﺮاد المجمﻮعة عﻦ الذي تعلمﻮه اليﻮم في الجلسة وماهﻮ الشيء الممتع في
التقويم البنائي
الجلسة.وهﻞ هناك شيء سببلهم ازعاج او كان صعب عليهم.
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التدريب البيتي

ان يقﻮم كﻞ فﺮد مﻦ افﺮاد المجمﻮعة بشيء له داللة عﻦ الثقة بالنفس مثال اللقاء التحية على
الجار او حارس المدرسة ,او معلم غيﺮ مألﻮف ,القيام بفاعليات اثناء االصطفاف الصباحي او
يﻮم رفعة العلم.

عرض النتائج وتفسيرها:

الفرضية االولى:

ِ
توجد فروق ِ
متوسط ر ِ
ِ
االختبار القبلي
تب درجات المجموعة التجريبية في
ذات دالل ٍة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين
ال
ُ
ُ
ِ
ألختبار صحة هذه الفرضية استعملت الباحثة أختبارولكوكسون WilcoxonMatched-
والبعدي على مقياس الكفاءة االجتماعية و
ِ
بالح ِ
عتبر من األختبارات األكثر دقة َّ
الفروقات بين أزواج القيم
أحجام
سبان
ألن َه يأخ َذ ُ
 Parisلعينتين ُمترابطتين ,وهذا االختبار ُي ُ
ُ
ِ
مع أهتمامهُ باألشارة السالب ِة والموجبة لهذه القيم,وكذلك َّ
العينات صغيرةٌ وأقل من ( )25فردا
ستخدم عندما تكون
األختبار ُي
فﺈن هذا
ُ
ُ
(الكبيسي,2010,ص .)211أ وان اعتماد الباحثة لهذا األختبار الالمعلمي هو لمعرف ِة داللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي
ِ
تبين َّ
إن قيمةَ ولكوكسون المحسوبة هي (صفر) وهي دالة احصائياً عند ُمقارنتها بالقيم ِة الجدولية
ألفراد المجموعة التجريبية ,ا ْذ َ
البالغة ( )8وعدد االزواج  )) 10وعند مستوى داللة ( ,)0.05لذا ترفض الفرضية الصفرية وتقبل البديلة التي ترى توجد فرو ٍ
ق دالة
احصائيا بين األختبارين القبلي والبعدي ألفراد المجموعة التجريبية؛هذه الفرضية التي ترى وجود فرو ٍ
ق بين درجات التطبيقين القبلي
والبعدي على أفراد المجموعة التجريبية ولصالح االختبار البعدي جدول ( )13يوضح ذلك.
جدول ()13
درجات المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي لمقياس الكفاءة االجتماعية وقيمة ولكوكسن المحسوبة والجدولية
المجموعة

التجريبية

المقارنة

القبلي
البعدي

العدد

10

االمتوسط

االنحراف

مجموع

متوسط

41,50

2,550

صفر

صفر

58,00

3,859

55

5,50

الحسابي

المعياري

الرتب

الرتب

قيمة ولكوكسن
محسوبة
صفر

جدولية
8

مستوى
داللة

0,05

دالة لصالح
البعدي

الفرضية الثانية :

الكفاءة االجتماعية وأل ِ
ختبار صحة هذه الفرضية استخدمت الباحثة أختبار ولكوكسون  WilcoxonMatched-Parisلعينتين
تبين َّ
إن قيمةَ ولكوكسون المحسوبة هي (  )14وهي غير دالة احصائياً عند ُمقارنتها بالقيم ِة الجدولية البالغة ( )5
ُمترابطتين ,ا ْذ َ
وعند مستوى داللة( )0,05واماعدد االزواج فكان () 9الن احد االفراد كانت له نفس الدرجة وفق مقياس الكفاءة االجتماعية في
كال االختبارين القبلي والبعدي ,لذا تقبل الفرضية الصفرية اذ ال توجد فروق بين درجات المجموعة الضابطة في االختبارين القبلي
والبعدي والجدول (  )14يوضح ذلك.

جدول ( )14درج ات المجموعة الضابطة في االختبار القبلي والبعدي لمقياس الكفاءة االجتماعية وقيمة ولكوكسن المحسوبة
والجدولية

المجموعة

الضابطة

المقارنة
القبلي
البعدي

العدد

10

المتوسط

االنحراف

مجموع

متوسط

41,30

2,003

31,00

5,17

40,20

2,658

14,00

4,67

الحسابي

المعياري

الرتب
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الرتب

قيمة ولكوكسن
المحسوبة
14

مستوى

الجدولية
5

الداللة0,05
غير دالة
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الفرضية الثالثة:

تب درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (  )0,05بين ر ُ
مقياس الكفاءة االجتماعية في اال ختبار البعدي ,ولمعرفة داللة الفرق بين افراد المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار
البعدي استعملت الباحثة اختبار (مان وتني) للعينات متوسطة الحجم  ,حيث بلغت قيمته المحسوبة (صفر) بينما بلغت الجدولية

( )23عند مستوى داللة (  )0,50وتشير هذه النتيجة الى وجود فرق دال احصائيًا ولصالح المجموعة التجريبية التي تلقت البرنامج

االرشادي على وفق (اسلوب السرد القصصي المتبادل ) في االختبار البعدي .وبناءا على ذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل

الفرضية البديلة التي أكدت على وجود فرق دال احصائيًا بين متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
ولصالح المجموعة التجريبية وكما موضح في الجدول()15

جدول ()15

مان ويتني للعينات المتوسطة الحجم لمعرفة داللة الفرق بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي
المتغير

المجموعة

الكفاءة االجتماعية

التجريبية

اختبار بعدي

الضابطة

العدد الوسط

10
10

الحسابي

االنحراف
المعياري

مجموع

متوسط

58,00

3,859

155

15,50

40,20

2,658

55

الرتب

الرتب

5,50

قيمة مان ويتني U
المحسوبة

الجدولية

صفر

23

مستوى
الداللة

دالة لصالح
التجريبة

تفسير النتائج ومناقشتها

فسرت الباحثة النتائج بايجاز وحسب ما ,توصل إليها البحث الحالي ,اذا اظهرت هذه النتائج على مقياس الكفاءة االجتماعية لدى
االيتام الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين درجات المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي وفرق بين الدرجات

المجموعتين الضابطة وا لتجريبية في االختبار البعدي ولتوضيح هذه النتائج ,باعتبار ان هدف االرشاد االول هو تحقيق الصحة
النفسية للفرد من خالل تحقيق توافقه النفسي بينه وبين االخرين ممن حوله وتنمية المهارات السلوكية االجتماعية لديه بطريقة تجعله
يتسم بااليجابية والمقبولية وروح التعاون الذي تقوده الى تطوير عالقات متبادلة مع االخرين وتمكنه من تحمل المسؤولية وتعلمه
امكانية االلتزام والتعبير عن الذات مما يساعده على بناء ثقته بنفسه ,اكثر فيكون اكثر مشاركا ,وتفاعليا  ,مع تسليط الضوء على
بعض العادات الغير انتاجية اجتماعيا او تعاونية مما تؤدي به الى افتقار الكثير من السمات االجتماعية االيجابية االمر,الذي
يعيق تكيفه االجتماعي,ويسبب له الكثير من المشاكل النفسية واالجتماعية ,وعليه فان محاولة مساعدته على تجاوز نقاط الضعف
في سلوكياته ودعم نقاطه االيجابيه وبتالي جعله فرد كفوء ومتمكن ليتحقق له مطلب الصحة النفسية والتي هي مؤشر لحسن
التفاعل االجتماعي وضرورة لبناء عالقات اجتماعية مناسبة سواء داخل الوسط االسري او المدرسي حاليا ,وفي المجتمع مستقبليا

,كما ان الفرق االحصائي لصالح المجموعة التجريبية ولالختبار البعدي جاء كنتاج لما تعرضت له هذه المجموعة من البرنامج

االرشادي باعتبار ان االفراد التي تنقصهم المهارات االجتماعية السلوكية ذات المقبولية االجتماعية تقود بهم لفقدان تقبل االخرين
ويعانون من االحباط والعزلة االجتماعية .
رس ,وتنمية األنماط
لذا باألمكان تفسير هذه النتيجة ووفقا لالطار النظري َ
ان امكانية تحقيق الكفاءة االجتماعية يكون من خالل غ ُ
السلوكية الالزمة للتفاعل وبناء العالقات االجتماعية المثمرة مع اآلخرين واكساب األفراد ,المهارت االجتماعية التي تمكنهم من
الحركة النشيطة في البيئة المحيطة,واالندماج في المجتمع مما يقلل من شعورهم بالقصور ويؤدي ارتفاع مستوى الكفاءة
االجتماعية إلى تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي للفرد  ,لذا يعزى السبب الى ان المجموعة التجريبية التي تعرضت للبرنامج
االرشادي تأثرت بالبرنامج وتفاعلت معه واستجابت له من خالل االساليب والفنيات التي تبنتها الباحثة في البرنامج وطبقتها,حيث
استخدمت الباحثة اسلوب السرد القصصي المتبادل وفنيات (جاردنر )Gardenr,السهلة التطبيق والتي اتسمت بالكثير من المرح

والمتعة لتتناسب الفئة العمرية لعينة افراد المجموعة التجريبية  ,فجاءت النتائج متفاوته ومتباين بين درجات االختبار القبلي والبعدي
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للمجموعة التجريبية ,مما يدل على االثر الكبيرللبرنامج على درجات التالميذ االيتام في االختبار البعدي مقارنه بدرجاتهم في
االختبار القبلي ضمن افراد المجموعة التجريبية ,اذن هذا االختالف نتج عن تدريب افراد المجموعة التجريبية من خالل جلسات

االرشادية لبرنامج السرد القصصي المتبادل وتعرضهم الى مواقف مشابهة وقريبة من واقعهم الذي يعيشون فيه  ,ومن ذلك نتج
ان تدريب التالميذ االيتام وفقا السلوب السرد القصصي المتبادل ساهمة مساهمة واضحة على تنمية الكفاءة االجتماعية لديهم  .اما
المجموعة الضابطة التي لم تتعرض للبرنامج لم يحصل لديها تغيير او تعديل في سلوكياتهم .
ان مساهمة اسلوب السرد القصصي المتبادل في تنمية مهارات,الكفاءة االجتماعية ,ويمكن ايعاز السبب الى فاعلية االسلوب
واالنشطة المستخدمة في هذا االسلوب لكونها من االساليب المعرفية االجتماعية حيث استخدم لتصحيح سلوكيات االطفال الغير
مالئمة واعادة توجيه معتقد اتهم ومهاراتهم الخاطئة بطريقة تحقق لهم توافق وتكيف نفسي واجتماعي مناسب ,يعالج الفرد عن
طريق تعليمه كيف يحدد ويتحدى االفكار السلبية وأن يستبدلها بأفكار ايجابية ,مستخدما وفق ذلك عامل اللعب والمرح ,فان مايحث
في اسلوب السرد القصصي هو توجيه سرد القصص لغايات عال جية لحث وتوجه التلميذ الى جوانب معينة ومهمة في حياته,او
اخرى اليعيرها اهتماما او يتجاهلها بينما هي اساسية في كثير من االمور المعرقله لنموه النفسي واالجتماعي ,ومن خالل اسلوب

السرد القصصي المتبادل منح التلميذ اليتم الكثير من المتعة والبهجة وجذب انتباهه مع تشجيعه على التعبيرعن مكنوناته بطريقة
غير مباشرة من خالل سرد قصة معينة ووصوال الى مساعدته في استبصار الدرس والعبرة وال يتم ذلك اال بعد استبدال القصة
االولى باخرى ذات محتوى عالجي القصد منه تغيير او تعديل بعض من سلوكياته االجتماعية بطريقة جعلها اكث ار نضجا كأن
تكون مرتكزة على االتعاون واالحترام والتفاعل المتبادل والثقة وتقدير الذات وغيرها وصوال الى يحقق االهداف االرشاديه.
االستنتاجات -:Conclusions

جاءت قيمة كل بحث ,من خالل استنتاجاته المعرفية التي يتم التوصل اليها ,ووفقا لما تم عرضه من نتائج للبحث الحالي يمكن
الخروج باالستنتاج االتي :ان االيتام التالميذ ضمن البيئات المدرسية ,اذ انهم يعتبرون من الفئات الخاصة في المجتمع لكونهم

يعانون من الحرمان العاطفي باﻹضافة إلى صعوبات التكيف مع المحيطين ,حيث يمثلون نتاج الظروف األسرية الصعبة ,بتالي قد
يفتقدون الكثير من هم للمهارات االجتماعية التي تساعدهم لكي يكونوا من ذوي الكفاءة سواء لنفسه اولمجتمعه ,لذا فهم بحاجة إلى
اهتمام تربوي ونفسي واجتماعي وبطريقة تساعدهم على االندماج في المجتمع وتجاوز ظروف اليتم .اذ ان فقدان األب أو األم أو
كالهما يؤدي إلى ضغوط نفسية قد تمنع ال طفل من االستمرار في ممارسة شؤون حياته بشكل متوازن مع اقرانه في مدرسته او
البيئة المحيطة به,وكما يولد لديهم منظور ضيق نحو ذواتهم يتجه نحو السلبية اكثر منه نحو االيجابية ,واسلوب العالج المتمثل
باسلوب السرد القصصي المتبادل وبفنياته المتعددة والمعتمدة كانت ف عالة في تعديل تلك االفكار نحو االيجاب وكذلك ساعد هؤالء
التالميذ االيتام على تنمية مهارات الكفاءة االجتماعية لديهم  ,خالل ماتعرضوا له في البرنامج االرشادي.
التوصيات -: Recmmendations

يمكن تلخيص ماتوصلت له الباحثة من توصيات ووفقا نتائج البحث الحالي وهي كما ياتي-:
- 1استفادة مديريات التربية من البرنامج االرشادي الذي اعتمد على اسلوب السرد القصصي المتبادل والذي اعدته الباحثة لغرض
تنمية الكفاءة االجتماعية لدى االيتام .
 - 2العمل على استخدام البرامج االرشادية ضمن الوحدات االرشادية ,بشرط ضمان فاعليتها واثرها لمعالجة النقص بالثقة وتقدير
الذات وانعدام تحمل المسؤولية او االلتزام باالنظمة والقوانين او تحقيق التفاعل االجتماعي االيجابي او التعاون والمهارات
االجتماعية االخرى التي ممكن ان تنقص االطفال اليتامى وفي كافة مراحلهم االرتقائية .

 - 3النهوض بدور المرشدين التربويين وتفعيل عملهم اﻹنساني أوال والتربوي المهني ثانيًا؛ في المدارس وذلك بضرورة االهتمام

بمشكالت هذه الشريحة ,ويكون ذلك بﺈدخالهم الى دورات تدريبية لما ويتناسب الحركة النمو السريع االجتماعي والنفسي والتربوي

الجل النهوض بواقع التالميذ بشكل عام وشريحة اليتامى منهم بشكل خاص.
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 - 4جعل اسلوب السرد القصصي المتبادل احد اساليب التدريب وضمن مناهج اعداد المرشدين التربويين .

 - 5التاكيدعلى أدراة المدراس من توفير برامج وانشطة تساهم في تنمية الكفاءة االجتماعية لدى الطلبة والتالميذ وبصورة عامة
خالل العام الدراسي .
 - 6من الم هم أن يطلع أولياء أمور التالميذ على الطرق الصحيحة في تربية ابناءهم خاصة في المراحل االبتدائية وعن طريق
مجالس االباء والمدرسين او التوعية من قبل االعالم او الو ازرات االخرى ذات الشأن باالسرة والطفل .
- 7االهتمام بشريحة االيتام وفي كافة المراحل الدراسية وتوفير برامج ارشادية خاصة ضمن اعداد المرشدين التربويين او المعلمين .
المقترحات -:Suggestion

 - 1أجراء درأسة مشابهة للدراسة الحالية وعلى عينات اخرى كااليتام مراهقين او دور ايتام الدولة او ذوي االحتياجات الخاصة.
 - 2أمكانية استخدام هذا أالسلوب مع متغيرات اخرى مثل خفض التشاؤم,او تنمية الذكاء االجتماعي ,خفض عجز المتعلم .
 - 3أجراء درأسة حول عالقة الكفاءة االجتماعية مع متغيرات اخرى مثل االعمال الغير منتهية او,فقدان الهوية.
 - 4توسيع الدراسة الحالية لتشمل مدراس بغداد والمحافظات االخرى كافة على اسلوب السرد القصصي المتبادل واجراء مقارنات
في مستوى الكفاءة االجتماعية وفقا لذلك.
اثر أساليب ارشادي اخرى في تنمية الكفاءة االجتماعية لدى االطفال في المدراس االبتدائية لما الثر
 - 5يفضل اجراء دراسة ُ
الكفاءة الجتماعية على حياتهم المستقبلية
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