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ما أف عميو  إلىمف عمؿ بكد كأكصمني  إلىتكفي حقو،  أفمف ال يمكف لمكممات  إلى

 .حفظوك أدامو اهلل لي  العزيزي اليـك أب

 إلىمف نصحتني ككجيتني،  إلىالدعكات، كأنارت دربي بالصمكات ك  مف ربتني إلى
 .كحفظياأغمى إنساف في ىذا الكجكد أمي الحبيبة أداميا اهلل لي 

سعادتي كضحكي كفرحي مصدر  إلىطيمة حياتي،  رافقكنيمف  إلىكأىدم ىذا العمؿ 
 كزكجاتيـ.نكر الديف، محمد،  :إخكتي ىإل

 .، كأزكاجيـلطيفة، سميرةكالى أخكاتي: 

ياد ك ندير كعبد  بنتدانية  إلى   ، مراـ.فاالرحمأخي، كا 

 صديقاتي الكفيات: نكاؿ، ىجيرة، أسماء، فرح، ىداية، ىاجر، فكزية، إلى

 مة الزىراء، ىبة.، فاطنجاة 

 .  كؿ مف ساعدني مف قريب أك بعيد أىدم ىذا العمؿ المتكاضع إلى
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 وتقدير شكر
الحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف سيدنا محمد 

 يكـ الديف، كبعد: إلىلو كصحبو كمف تبعيـ بإحساف اكعمى 

 القدير الذم أنعـ عمي بنعمة العقؿ كالديف، القائؿ في محكـ التنزيؿأشكر اهلل العمي 

 .56يكسؼ أية  كفكؽ كؿ ذم عمـ عميـ " سكرة" 

أشكر كأثني ثناء حسنا عمى أستاذم الفاضؿ: بكغازم طاىر الذم لـ يدخر جيدا في 
 مساعدتي كتكجييي في جمع ىذه المادة البحثية. 

الفضبلء في قسـ عمـ النفس عمى  األساتذةجميع  إلىدكف أف أنسى تقديـ جزيؿ الشكر 
في تككيني كمرافقتي طيمة مشكارم الدراسي الجامعي، كلجميع  المبذكلةجيكدىـ 

 زميبلتي كزمبلئي كالى كؿ مف ساعدني بكممة طيبة ك الدعاء الصادؽ.

الحناية، الذيف  - ثانكية عبد اهلل بف عيسى كتبلمذة كال يفكتني أف أشكر كؿ مكظفي 
 ـ يبخمكا في مساعدتي إلنجاز ىذا البحث العممي.ل

 كأتقدـ بجزيؿ الشكر ألعضاء المجنة المناقشة لجيكدىـ في تقييـ ىذا البحث.

 بأحسفكفي األخير أسأؿ اهلل عز كجؿ أف يكفقني في تقديـ ىذا العمؿ المتكاضع 
 شكؿ.
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 :ممخص الدراسة

 االجتماعيالتعرؼ عمى فعالية برنامج عبلجي سمككي في رفع مستكل التكافؽ  إلىالدراسة  تيدؼ
تمميذ مف المرحمة الثانكية  16كالميارات األكاديمية لممضطربيف سمككيا. شممت العينة الدراسة 

 مجمكعتيف متساكيتيف ضابطة كتجريبية. إلىتـ تقسيميـ . السنة 18-15تراكحت أعمارىـ بيف 

 :التالية األدكاتالطالبة عمى  اعتمدتمف فرضياتو  كالبحث مف أىداؼ  متحقؽل
 .مقياس االضطرابات السمككية ألمجد عزات جمعة 
  لمحمد عطية ىنا. االجتماعيمقياس التكافؽ 
 الطالبة،  إعداداألكاديمية مف لميارات ا مقياس 

 جمسة عبلجية. 15 فيببناء برنامج عبلجي سمككي  الطالبة كما قامت
عمى الحزمة اإلحصائية  باالعتمادبياناتيا  عكلجتصحة فركض الدراسة  كالختبار
SPSSبركاف، -بيرسكف، معامؿ سبيرماف االرتباطلدراسة الفرؽ، كمعامؿ  (ت)اختبار باستخداـ

 :عػػمىنتائج الدراسة  فأسفرت. المعيارم كاالنحراؼ، المتكسط الحسابي لكركنباخمعامؿ ألفا 

قبؿ تطبيؽ ة يالتجريب ةالمجمكع أفراد يبيف متكسط إحصائيةلة الد ذات فركؽ دك كج -1
االضطرابات  في حدةنفس المجمكعة بعد تطبيؽ البرنامج  أفرادالبرنامج كمتكسطات 

 .لبعدماالسمككية لصالح القياس 
الضابطة في حدة التجريبية ك  تيفالمجمكع أفرادبيف  إحصائيةلة الدذات فركؽ  دك كج -2

 .المجمكعة التجريبية عمى المقترح تطبيؽ البرنامج بعداالضطرابات السمككية 
قبؿ تطبيؽ ة يالتجريب ةالمجمكع أفراد يبيف متكسط إحصائيةلة الد ذات فركؽ دك كج -3

في مستكل التكافؽ نفس المجمكعة بعد تطبيؽ البرنامج  أفرادالبرنامج كمتكسطات 
 لبعدم.الصالح القياس االجتماعي 

الضابطة في في مستكل التجريبية ك  تيفالمجمكع أفرادبيف  إحصائيةلة الدذات فركؽ  دك كج -4
 .المجمكعة التجريبية عمى المقترح بعد تطبيؽ البرنامجالتكافؽ االجتماعي 

قبؿ تطبيؽ ة يالتجريب ةالمجمكع أفراد يبيف متكسط إحصائيةلة الد ذات فركؽ دك كج -5
في مستكل الميارات نفس المجمكعة بعد تطبيؽ البرنامج  أفرادالبرنامج كمتكسطات 

 لبعدم.الصالح القياس األكاديمية 
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الضابطة في مستكل التجريبية ك  تيفالمجمكع أفرادبيف  إحصائيةلة الدذات فركؽ  دك كج -6
 .المجمكعة التجريبية عمى المقترح بعد تطبيؽ البرنامجالميارات األكاديمية 

حدة االضطرابات المجمكعة التجريبية في  أفراد لدل إحصائيةلة الدذات فركؽ  دك كجعدـ  -7
 عمى مقياس االضطرابات السمككية. التتبعيك البعدم  التطبيؽ السمككية بيف

مستكل التكافؽ المجمكعة التجريبية في  أفراد لدل إحصائيةلة الدذات فركؽ  دك كجعدـ  -8
 التتبعي.ك البعدم  االجتماعي  بيف التطبيؽ

مستكل الميارات المجمكعة التجريبية في  أفراد لدل إحصائيةلة الدذات د فركؽ ك كجعدـ  -9
  .التتبعيك البعدم  بيف التطبيؽ األكاديمية

:Résume 

          L'étude visait à déterminer l'efficacité du programme de traitement 

comportemental à élever l'harmonie sociale et de compétences pour le niveau 

académique pour les turbulents comportementaux  . L'échantillon de l'étude comprenait 

16 élèves de l'école secondaire âgés de 15 à 18 ans, qui ont été divisés en deux groupes 

égaux, un aux normes et l’autre  pilote. 

Pour vérifier les objectifs de la recherche et la vérification des hypothèses l'étudiante 

s’est appuyée sur les outils suivants. La mesure des troubles du comportement, la 

mesure de la compatibilité sociale et les compétences académique élaborées par 

l’étudiante. Elle a confectionné un programme de traitement comportemental de15 

séances de traitement. 

Pour tester la validité de l'étude les énoncés ont été traités selon SPSS package 

statistique en utilisant le test t pour étudier la différence, le coefficient de corrélation de 

Pearson, Spearman-Brown coefficient, le coefficient alpha de Cronbach, la moyenne 

arithmétique et l’écart-type.  

 Les résultats de cette étude étaient les suivants: 

1. Il existe des différences significatives entre les scores moyens du groupe 

expérimental avant l'application du programme et les scores moyens des membres du 

même groupe après l'application du programme sur les troubles du comportement qui 

balancent en faveur de la mesure dimensionnelle. 

2. Il existe des différences significatives entre les scores du groupe expérimental et les 

degrés des membres du groupe de contrôle après l'application du programme à l'échelle 

des troubles du comportement.  

3. Il existe des différences significatives entre les scores moyens du groupe 

expérimental avant l'application du programme et les scores moyens des mêmes 

membres du groupe après la mise en œuvre du programme de mesure de l'harmonie 

sociale pour le groupe expérimental. 
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4. Il existe des différences significatives entre les scores du groupe expérimental  et  les 

membres du groupe témoin degrés après la mise en œuvre du programme de l'échelle de 

l'harmonie   sociale. 

5. Il existe des différences significatives entre les scores moyens du groupe 

expérimental avant l'application du programme et les scores moyens des membres du 

même groupe après l'application du programme sur les compétences académiques 

échelle pour le groupe expérimental. 

6. Il existe des différences significatives entre les scores du groupe expérimental et les 

degrés de membres du groupe de contrôle après l'application du programme sur les 

compétences académiques échelle pour le groupe expérimental. 

7. Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les scores moyens du 

groupe expérimental dans les indices escaladent troubles itératives et comportementaux 

dimensionnelles. 

8. Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les scores moyens du 

groupe expérimental dans le post-test et les indices itératives d'échelle de l'harmonie 

sociale. 

9. Il n'y a pas de différences statistiquement significatives entre les scores moyens du 

groupe expérimental dans le post-test et les indices itératives sur l'échelle des 

compétences académiques 

: Abstract 

The study aimed to identify the effectiveness of behavioral treatment program in raising 

social harmony and skills for academic level behaviorally troubled. The study sample 

included 16 pupils from the secondary school aged 15-18 year, were divided into two 

equal groups, an norm and pilot. 

To check out the goals of the research and verification of student assumptions relied on 

the following tools, a measure of behavioral disorders, and the measure of social 

compatibility, and academic preparation of the student, and has built a behavioral 

treatment program are 15 treatment session. 

To test the validity of the study hypotheses Aolgh statements depending on SPSS 

statistical package using t test to study the difference, and the Pearson correlation 

coefficient, Spearman-Brown coefficient, Cronbach's alpha coefficient, the arithmetic 

mean and standard deviation. The study results were as follows: 

1. There are significant differences between the mean scores of the experimental group 

before the application of the program and the mean scores of members of the same 

group after the application of the program on behavioral disorders scale in favor of the 

dimensional measurement. 

2. There are significant differences between the scores of the experimental group and 

degrees of members of the control group after the application of the program on the 

scale of behavioral disorders. 

3. There are significant differences between the mean scores of the experimental group 

before the application of the program and the mean scores of the same members of the 

group after the implementation of the program of social harmony measure for the 

experimental group. 

4. There are significant differences between the scores of the experimental group and 

control group members degrees after the implementation of the program of social 
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harmony scale. 

5. There are significant differences between the mean scores of the experimental group 

before the application of the program and the mean scores of members of the same 

group after the application of the program on academic skills scale for the experimental 

group. 

6. There are significant differences between the scores of the experimental group and 

degrees of members of the control group after the application of the program on 

academic skills scale for the experimental group. 

7. There are no statistically significant differences between the mean scores of the 

experimental group in the indices dimensional iterative and behavioral disorders scale. 

8. There are no statistically significant differences between the mean scores of the 

experimental group in the posttest and the iterative indices of social harmony scale. 

9. There are no statistically significant differences between the mean scores of the 

experimental group in the posttest and the iterative indices on academic skills scale. 
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ز –خ    فيرس المحتكيات  
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17- 20   مقدمة  
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54 -  60   السمككية. االضطرابات. التشخيص كالكشؼ عف 7 
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64 -  74  ثالثا السموكية. االضطراباتبعض  
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70 -  74   .االجتماعي. مشكبلت سكء التكافؽ 3 

  والميارات األكاديمية. االجتماعيالفصل الثالث: التوافق  
76 -  79  أوال التوافق اإلجتماعي. 

  تعريؼ التكافؽ اإلجتماعي. .1 76
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  ترحق: البرنامج العالجي الماألولالفصل  
 أوال المنيج. 101
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 فيرس الجداول

رقم 
 الجدول

 الصفحة عنوان الجدول
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 مقدمة:
الذم  يعمؿ عمى تأخره  أمر، اكؿ انتشارا  في المجتمعالمش أكثر االضطرابات السمككية مف مشكمة

اضطرابات مفيكـ كاحد ، فنجد مصطمح  إلىكنجد عدت تسميات كميا تشير  ،كعرقمة نمكه كتطكره
         emotional Disturbancesاالنفعاليةاالضطرابات  اكBehavior Disorders السمكؾ

كميا مصطمحات تصؼ مجمكعة مف االشخاص ، Emotional Impairmentاالعاقة اإلنفعالية أك
الذيف يظيركف كبشكؿ متكرر، أنماطان منحرفة أك شاذة مف السمكؾ عما ىك مألكؼ أك متكقع.  

طبيعة  تفسيرفي ختبلؼ الا صؿ الىفاالختبلؼ ال يقتصر فقط في تحديد مفيكـ ىذه المشكمة بؿ ي
 . ىذا االضطراب كأسبابو كعبلجو

 

استخداـ مصطمح  نجد انيا تميؿ الىالتكجيات الحديثة في مجاؿ التربية الخاصة ما نظرنا الى ذا إف
مف اضطرابات السمكؾ ألسباب متعددة أىميا، أف ىذا المصطمح أعـ كأشمؿ مف غيره 

باالضافة إلى أنو ،  مف أنماط السمكؾ ة كاسعقطعان إذ يشمؿ المصطمحات كالمسميات االخرل. 
يتضمف افتراضات مسبقة حكؿ  و اليصؼ السمكؾ الظاىر الذم يمكف التعرؼ عميو بسيكلة، كما ان

 .اسباب االضطراب
 

، كما أف االشخاص الذيف يكصفكف بأنيـ لشاذ ىك خبرة انسانية عامةالسمكؾ المضطرب أك اف
يظيركف أيضان سمككات تكصؼ بأنيا طبيعية أك عادية، كلكف الفرؽ مضطربكف في السمكؾ 
كىذا ماجاء  .، كمدة القياـ بو كشدتورار حدكث السمكؾ غير المرغكب فيواالساسي ىنا ىك في تك

االضطراب السمككي ىك اضطراب سيككلكجي ينتج  أف أكد عمىك  ross, 1974))" كسر "بو 
كاضحة عف السمكؾ السائد في المجتمع الذم ينتمي إليو سمؾ الفرد سمككا منحرفا بصكرة يعندما 

 .الفرد، بحيث يتكرر ىذا السمكؾ باستمرار كيمكف مبلحظتو كالحكـ عميو مف قبؿ
 

سمككيا بعدـ القدرة عمى إقامة عبلقات صداقة مع األفراد المحيطيف  فك المضطربكيتصؼ األطفاؿ 
ىناؾ  إلى ذلؾال يميؿ الى التفاعؿ مع االخرييف، إضافة  فييإنسحاببيـ، لذا نرل أف بعضيـ 

كف نحك السمككات العدكانية، كاإلداء، كعدـ ععكامؿ تساىـ في إبتعاد األخريف عنيـ، حيث إنيـ يندف
 المسؤكلية، كالميؿ الى السيطرة كالمشاكسة.  
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ثانكية، كذلؾ الرتباطيا لذا ارتأينا في الدراسة الحالية التحدث عف المضطربيف سمككيا في مرحمة ال
فراد يظيركف أىـ اذ يمكف القكؿ اف المضطربيف سمككيا ة، كاديميأاجماعية ك ك  جكانب نفسيةب

بلليا حتى عمى الجانب عبلقاتيـ االجتماعية، ممقيتا  بض سمككات مضادة لممجتمع تعيؽ كتعرقؿ
 المرحمة الثانكية.تبلميذ لحقيؽ التكافؽ االجتماعي كاالكاديمي ت فتحكؿ دكف المدرسي، 

 

بحيث يؤثر عمى  ة كضارةمؤذيسمككات فالتمميذ الذم يعاني مف اضطرابات سمككية  يظير 
 خريف، إذ يشيرإلى التأثير السمبي عمى اآل تحصيمو االكاديمي، أك عمى تحصيؿ أقرانو، باالضافة

كالمتكرر مف السمكؾ  ضطراب السمككي كىك النمط الثابتاإلفي ىذا الصدد  (1991حمكدة )
العدكاني أك غير العدكاني التي تنتيؾ فيو حقكؽ اآلخريف أك قيـ المجتمع األساسية أك قكانينو 
المناسبة لسف الطفؿ في البيت أك المدرسة ككسط الرفاؽ كفي المجتمع، عمى أف يككف ىذا السمكؾ 

 األطفاؿ كالمراىقيف. مزاجأكثر مف مجرد اإلزعاج المعتاد أك 
 

كانت فكرة الطالبة في الدراسة الحالية ىي محاكلة تصميـ برنامج عبلجي سمككي  ىذا المنطمؽمف 
في ذلؾ عمى  ةدلرفع مستكل التكافؽ االجتماعي كالميارات االكاديمية لممضطربيف سمككيا، معتم

 .مبادئ العبلج السمككي
 

 :لدراسة تـ تقسيـ البحث الي بابيفكلتحقيؽ غرض ا
الى تحديد مفاىيـ البحث كالخمفية النظرية لمدراسة، كتـ ذلؾ مف خبلؿ  الباب األكؿ خصص* 

 .اربعة فصكؿ
 :النتائج كمناقشتيا في فصمييفأما الباب الثاني خصص لبلجراءات المنيجية كعرض  *
 

 :  المفاىيـ كالخمفية النظرية لمدراسةالباب األول
 الى مشكمة الدراسة كتساؤالتيا : بعنكاف مدخؿ الدراسة حيث تـ التطرؽ فيو الفصل األول

المطركحة، فرضياتيا، أىميتيا كأىدافيا، منيجية الدراسة، كضبط لمفاىيـ الدراسة كحدكد 
 الدراسة.

 كقد خصص لئللماـ بماىية تحت عنكاف االضطرابات السمككية،  :الفصل الثاني
االضطرابات السمككية، مف خبلؿ التطرؽ في البداية الى مفيكـ السمكؾ كتحديد معايير 
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السمكؾ السكم كالسمكؾ الشاذ، كتـ ايضا تحديد سمات السمكؾ السكم. بعد ذلؾ تـ التطرؽ 
مع إظيار  الى مفيكـ اإلظطرابات السمككية كمعدالت انتشارىا، إضافة الى تصنيفيا

يضا التطرؽ الى كؿ مف اسباب كعكامؿ حدكث ىذه االضطرابات، أكتـ  يا.خصائص
كطرؽ تشخيصيا كقياسيا، كبعض النظرايات المفسرة لبلضطرابات السمككية، كما جاء 

في الكسط المدرسي، كفي  اايضا في ىذا الفصؿ أىـ كأكثر االضطرابات السمكؾ إنتشار 
 خير تـ ابراز أىـ اساليب التدخؿ.األ

 خصص لمتطرؽ الى متغيريف أخرييف في الدراسة ىما، التكافؽ اإلجتماعي فصل الثالثال :
كاديمية، محاكلة في الجزء االكؿ مف الفصؿ  التعرؼ عمى ماىية التكافؽ كالميارات األ

ضافة لمتفسير النظرم لمتكافؽ االجتماعي، اإلاالجتماعي كالعكامؿ التي تعيؽ التكافؽ ب
متحدث عف لة بالتكافؽ. أما الجزء الثاني مف الفصؿ خصص المفاىيـ المتعمق ضكبع

 كادمية مف خبلؿ تحديد مفيكميا كابرز ىذه الميارات. الميارات األ
 لة ك : تـ التطرؽ في الجانب االكؿ مف الفصؿ لمتغير التكافؽ االجتماعي، محاالفصل الرابع

بعض التعاريؼ الخاصة بالتكافؽ  كما قدمتمف الطالبة إبراز العكامؿ التي تعيؽ التكافؽ 
 اإلجتماعي، كالتفسير النظرم لمتكافؽ باإلضافة الى المفاىيـ المتعمؽ بالتكافؽ االجتماعي.

كاديمية، معتمد عمى التعريؼ اما فيما يخص الجانب الثاني فخصص لتغير الميارات األ
في كؿ مف  تمثمكالتي ت لاإلجرائي التي تبنتو الطالبة، كما تـ ذكر كؿ ميارة عمى حد

 ميارة اإللقاء كميارة الحساب.، ميارة القراءة
 كيحتكم: خصص لتصميـ البرنامج العبلجي كتحديد االجراءات المنيجية لمدراسة الباب الثاني

 بدكره عمى ثبلثة فصكؿ:
 تـ فيو التطرؽ الى البرنامج العبلجي السمككي المبني مف طرؼ الطالبة الفصل االول :

 كيا. ذكرتالتكافؽ االجتماعي كالميارات األكاديمية لممضطربيف سمك بيدؼ رفع مستكل 
األىداؼ كاألىمية كجؿ الفئات التي تـ  اذككأسس النظرية التي يقـك عمييا،  ،إجراءات بنائو

                                                                            .العكائؽ التي كاجيتيا الطالبة أثناء تطبيؽ البرنامج العبلجي إبرازاإلعتماد عمييا. كما تـ 
مدة، األساليب الاألىداؼ،(جمسات مف حيث المحتكل ل مفصؿ خير قامت بعرضاألكفي 

 المستخدمة، . 
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 تفاصيؿ  خبلؿ : احتكل ىذا الفصؿ عمى اإلجراءات المنيجية لمدراسة مفالفصل الثاني
الى الدراسة االساسية حيث تـ تحديد  لجأت إجراءاتيا كنتائجيا، ثـ  ، الدراسة اإلستطبلعية

ذكر أدكات الدراسة كاألساليب اإلحصائية المعتمد مع خصائص العينة،  ،المنيج المستخدـ
 عمييا.

 خصص لعرض كتحميؿ نتائج الدراسة المتكصؿ إلييا، اما الجزء الثاني فقد الفصل الثالث :
 مناقشة نتائج الفرضيات في ضكء الدراسات السابقة. احتكل عمى

 كالمقترحات كتكممة ليذه الدراسة.  بعض اإلفتراضاتكفي ختاـ ىذا العمؿ المتكاضع تـ كضع 
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 مشكمة الدراسة: وال: أ
دكؿ الالممارسات التربكية في كثير مف نشاطات العممية ك الأضحت عممية إدارة السمكؾ مف أكلكيات 

        .معينة أسباببدكف  أمال يحدث بصدفة  فالسمكؾ النامية عمى حد سكاء،حتى ك  ةالمتحضر 
 وكتعديم طونستطيع ضب عندئذ ،أسبابا متعددةسنكتشؼ سمكؾ تحميؿ الكافي في  أخدنا الكقت لك

التي تظير في السمكؾ ىي مظاىر المشكبلت أكثر  كمف. مظاىرهد كاختبلؼ يبالتعق اتسامورغـ 
التي يظيرىا األطفاؿ كالمراىقيف نتيجة لبلضطرابات السمككية  كاألكاديميالتكافؽ االجتماعي سكء 

األصدقاء كالتحصيؿ ، األسرة أفرادمع  ـعمى عبلقتي األخيرةىذه تؤثر  .التي يعانكف منيا
 هألفراد التي يكفرىا نكعية متطمبات التنمية فيتحديات جديدة فأصبح المجتمع يكاجو   .األكاديمي
 .  المراىقيفك  األطفاؿ رعاية إلىتمؾ المكجية  خاصة

 

 مشكبلت تتعمؽ بالصراعات النفسية كالتعمـ االجتماعي، ينتيؾ إالما ىي  السمككية فاالضطرابات
تكافؽ كالتكيؼ مع الالفرد غير قادر عمى تحقيؽ   تجعؿ ف جتماعيةاإلقيـ كمعايير البيئة مف خبلليا 
 األكاديميسيتأثر تحصيميـ  أكلىك مف باب جتماعية المحددة لمسمكؾ المقبكؿ، المعايير اإل

 أفعمى "(14: 2003)السيد،كأشار، كعبلقاتيـ الشخصية مع المعمميف كالزمبلء في الصؼ
 األطفاؿضطرابات السمككية بمثابة تحدم خطير لمعامميف في ىذا المجاؿ، حيث يقترؼ ىؤالء اإل

 ، المدرسيف(.األقراف، اآلباء) "في بيئتيـ األفرادالسمككات التي تككف ليا تأثير سمبي عمى 
 

مشكبلت ، ك كالخجؿ، االنسحاب االجتماعي ةسمكؾ غير السكيالجممة مف  كرظي إلىباإلضافة 
داخمية لممؤسسة التعميمية، كتظير في الفي الخركج عف القكانيف  تتمثؿ، االنضباط المدرسي

االضطرابات السمككية  ىذا ما يجعؿ مف، الغيابك  تأخر الدراسي، التمردالاليركب مف المدرسة، 
المضطرب بأنو ذلؾ الطفؿ الذم  فيظير التمميذ، المشكبلت االكثر التي تظير في المرحمة الثانكية

 يظير سمككا مؤذيان تأثر عمى تحصيمو االكاديمي، كتكافقيـ مع اقرانيـ.
 

التقديرات مف قبؿ  أعمىالمشكبلت السمككية حصمت عمى  أفنتائج بعض الدراسات  أظيرتفقد 
 أكضحت (Ramasu et Papatheodorou ,1994، ففي دراسة )األمكر كأكلياءالمعمميف 
دراسة)عبد  أمايعانكف مف مشكبلت سمككية، أنيـ تـ تصنيفيـ األطفاؿمف  %14.3 أفالنتائج 
االضطرابات  أفنتائج  أظيرت، "ةالمشكبلت في مرحمة الطفكلة المتأخر "( بعنكاف 1998 ،فاالرحم

قد أعطى )مكس،  .% 42.9  حيث بمغت ، نسبة مف حيث شيكعياى أعمالسمككية حصمت عمى 
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Mos, 1975 6-1( تقديرات ألعداد المضطربيف سمككيا في المجتمعات العالميف تتراكح بيف % 
متعددة   أشكاؿتظير في ، مف األطفاؿ في سف المدرسة االبتدائية كحتى إلى نياية المرحمة الثانكية

 االنسحابك العدكاف ك  الحركة الزائدة كالتخريب كاالندفاعيةفي اضطرابات السمكؾ بصنؼ منيا ما ي
 .المشكمة المتعمقة بالنمك الخمقي كاالنحراؼ ،عدـ النضج كالشخصية غير المناسبةك 
 

الذم ىدؼ  (2005)مجد عزات أ سابقة كدراسةالكىذا ما تـ تأكيده مف خبلؿ مراجعة الدراسات 
التعرؼ عمى فعالية برنامج مقترح في السيكك دراما لمتخفيؼ مف حدة بعض ى إلمف خبلليا 

( طالبا تـ تقسيميـ 24تككنت عينة الدراسة مف ). فاإلعداديةالمشكبلت السمككية لطبلب المرحمة 
تـ  ( حيث12كالثانية ضابطة كقكاميا) .( طالب12تجريبية كقكاميا ) األكلى .مجمكعتيف إلى

 أعمىلبلجئيف ممف تحصمكا عمى  اإلعدادية(طالبا مف مدرسة ذككر رفح 160اختيارىـ مف بيف )
برنامج المقترح في الفعالية  إلىجاءت نتائج تشير  .الدرجات عمى مقياس المشكبلت السمككية

 العينة التجريبية. أفرادخفض حدة المشكبلت السمككية لدل 
 

تربكم نفسي لتخفيؼ المشكبلت  إرشادممج فاعمية برنا عكفت عمى(2007)الخطيب دراسةأما 
تـ االعتماد في الدراسة عمى . المعب أساليبالسمككية لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية باستخداـ 

مشكمة سمككية لكؿ منيا  15: تمثمت في قائمة المشكبلت السمككية مشتممة عمى األكلى أداتيف
التربكم النفسي حيت ترتكز ...  اإلرشادمكالبرنامج . مظير سمككي 45بلثة مظاىر بمجمكع ث

العنصر الفني الترفييي المنظـ ضمف العممية التربكية كذلؾ خبلؿ تقديـ المادة العممية  إدخاؿحكؿ 
تائج بنجاح البرنامج كقكة تأثيره في تخفيؼ المشكبلت السمككية لدل الن كممتكقد في الصؼ، 

 تبلميذ المرحمة االبتدائية الدنيا.
 

التربكية في  األنشطةدكر  بكجو عاـ تفعيؿ استيدفت  (2002)عصاـ قمر دراسةمف جية أخرل 
 األنشطةالتربكية في ) األنشطةتمثمت ىذه . مكاجية المشكبلت السمككية لطبلب المرحمة الثانكية

الثقافية مثؿ الندكات  األنشطةالكشفية، ، خدمة البيئة، الرياضية، المعسكرات، االجتماعية، الرحبلت
مف  فقط اقتصرت الدراسة عمى العامميف بمدارس المرحمة الثانكية. فاليدكية كالتمثيؿ( عماؿاألك 

 .( فردا220بمغت العينة) .التربكية( األنشطةاجتماعي، مشرؼ  أخصائينفسي،  أخصائي)مدير، 
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نتائج  أظيرتالتربكية.  األنشطةالتي تـ استخداميا مف قبؿ الباحث استبانو لتقييـ  األدكاتمف 
 التربكية تمعب دكرا ىاما في مكاجية المشكبلت السمككية لمطبلب.  األنشطة أفالدراسة 

 
برنامج مبني عمى الميارات االجتماعية  تضمنت (Bullock et Chen،2004) دراسةأيضا 

ماعية لدل المجمكعة لمتبلميذ ذكم الصعكبات االنفعالية كاالجتماعية بيدؼ زيادة الكفاءة االجت
عمى  يحتكمرة اجتماعية امي 16 بناء برنامج عبلجي يعتمد عمى فالتجأت الدراسة إلى .التجريبية
في  األداءكاف اليدؼ منو ىك تحسيف  .تمثؿ في الميارات االجتماعية البيئيةي األكؿالبعد  .بعديف

تباع مي كاالنتباه لممتحدثيمكاف تعم تمثؿ في ميارات التفاعؿ ي البعد الثاني أما .التعميمات كا 
( 32عرضت ىذه الميارات في ) .األخرقات كالتعاكف مع اصدال يدؼ تككيفيكاف  .االجتماعي

كالعاب تعاكنية لتعزيز التفاعبلت  أنشطةقد استخدمت الدراسة  ،أسابيع 8درس تدريبي لمدة 
النتائج انخفاض المشكبلت السمككية كزيادة السمككات االجتماعية،  أظيرت .االجتماعية كااليجابية

اعية لؤلطفاؿ الذيف يعانكف مف الكفاءة االجتم طالما إرتفعتكبذلؾ تحقؽ اليدؼ مف الدراسة 
 صعكبات انفعالية كسمككية.

 

لتعديؿ الدراسات السابقة  يمكف التأكيد عمى فعالية استخداـ العبلج السمككي مراجعة مف خبلؿ 
نمذجة كالتعزيز كاالقتداء كالتجنب الالتدخؿ السمككي ك كأساليبعتماد عمى فنيات االالسمكؾ، ك 
معرفة الدقيقة لؤلعراض كمدل المف  تنطمؽ العممية العبلجية أفننسى  أفدكف  األساليبكغيرىا مف 

 اسمكك أكعاديا  اال تختمؼ السمككات بيف المراىقيف سكاء كاف سمكك .تأثير ذلؾ عمى الفرد كمحيطو
عممية تعديؿ السمكؾ  أصبحتعرفنا تمؾ القكانيف،  إذا. يسمؾ قكانيف محددة ككنوغير مرغكب فيو 

 ...التدخؿ إلىالتي تحتاج  ةتنطمؽ العممية العبلجية مف المعرفة الدقيقة لممشكم .كفعالة ةممكن
 كمدل تأثيرىا عمى الفرد كالبيئة.

 

ض مف يمتخفلمى جانب ادارة السمكؾ عكلكيات الدراسات كالبحكث العممية تركز أىذا ما جعؿ مف 
شكمة مر الذم يزيد مف خطكرة الماأل .حدة االضطرابات السمككية التي تميز تبلميذ المرحمة الثانكية

 خرل تظير عمى شكؿ مشكبلت سكء التكافؽ االجتماعي كاالكاديمي.ىك ارتباطيا مع متغيرات أ
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كالتطكرم  اإلنمائيتركيز عمى الجانب ال( انو يجب 42: 2003)السيد،  أشارياؽ كفي نفس الس
ميارات  أكنتيجة بطء النمك في مجاالت  أنيانفكر في المشكبلت عمى باب أكلى مف  .لمطفؿ
 .ىـ في تعزيز كترقية نمكهايس أفف تـ تدريب الطفؿ عمى تنمية كاكتشاؼ الميارات يجب إ . معينة

العبلج السمككي الناجح يعتمد  أف( عمى 46: 2003، كآخركف)عبد الستار يؤكد مف نفس المنطمؽك 
بما فييا، الحكادث السابقة  مباشرة، عمى تكجيو نشاطنا لتعديؿ السمكؾ ككؿ الجكانب المحيطة بو

ىا الشخص عف اكالتغيرات العضكية الداخمية كالخارجية )االنفعاالت( كالمعتقدات الخاطئة التي يتبن
بل عف القصكر في الميارات االجتماعية ضفي تطكير االضطراب، ف ساىـف المكقؼ الذم نفسو كع
 .اآلخريفالتفاعؿ مع  كأخطاء

 

بناء برنامج عبلجي سمككي لرفع مستكل التكافؽ االجتماعي كالميارات  أىميةكمف ىنا تتجمى 
سمككي في البرنامج العبلجي ال: ما مدل فعالية ىككالسؤاؿ المطركح  لممضطربيف سمككيا األكاديمية

 لممضطربيف سمككيا؟  األكاديميةرفع مستكل التكافؽ االجتماعي كالميارات 
 مجمكعة مف التساؤالت الفرعية التالية:  تنجـىذا السؤاؿ  عف

 

قبؿ تطبيؽ ة يالتجريب ةالمجمكع أفراد يبيف متكسط إحصائيةلة الد ذات فركؽ ىؿ تكجد -1
االضطرابات  في حدةنفس المجمكعة بعد تطبيؽ البرنامج  أفرادالبرنامج كمتكسطات 

 لبعدم.االسمككية لصالح القياس 
الضابطة في حدة التجريبية ك  تيفالمجمكع أفرادبيف  إحصائيةلة الدذات فركؽ  ىؿ تكجد -2

 .المجمكعة التجريبية عمى المقترح بعد تطبيؽ البرنامجاالضطرابات السمككية 
قبؿ تطبيؽ ة يالتجريب ةالمجمكع أفراد يبيف متكسط ائيةإحصلة الد ذات فركؽ ىؿ تكجد -3

في مستكل التكافؽ نفس المجمكعة بعد تطبيؽ البرنامج  أفرادالبرنامج كمتكسطات 
 لبعدم.الصالح القياس االجتماعي 

الضابطة في في التجريبية ك  تيفالمجمكع أفرادبيف  إحصائيةلة الدذات فركؽ ىؿ تكجد  -4
 .المجمكعة التجريبية عمى المقترح بعد تطبيؽ البرنامجمستكل التكافؽ االجتماعي 

قبؿ تطبيؽ ة يالتجريب ةالمجمكع أفراد يبيف متكسط إحصائيةلة الد ذات فركؽ ىؿ تكجد -5
في مستكل الميارات نفس المجمكعة بعد تطبيؽ البرنامج  أفرادالبرنامج كمتكسطات 

 لبعدم.الصالح القياس األكاديمية 



مشكهة اندراسة                                                                      :ولنفصم األا  
 

27 
 

الضابطة في مستكل التجريبية ك  تيفالمجمكع أفرادبيف  إحصائيةلة الدذات فركؽ  ىؿ تكجد -6
 .المجمكعة التجريبية عمى المقترح بعد تطبيؽ البرنامجالميارات األكاديمية 

حدة االضطرابات المجمكعة التجريبية في  أفراد لدل إحصائيةلة الدذات فركؽ  ىؿ تكجد -7
 االضطرابات السمككية.عمى مقياس  التتبعيك البعدم  السمككية بيف التطبيؽ

مستكل التكافؽ المجمكعة التجريبية في  أفراد لدل إحصائيةلة الدذات فركؽ  ىؿ تكجد -8
 التتبعي.ك البعدم  االجتماعي  بيف التطبيؽ

مستكل الميارات المجمكعة التجريبية في  أفراد لدل إحصائيةلة الدذات فركؽ  ىؿ تكجد -9
 .التتبعيك البعدم  األكاديمية بيف التطبيؽ

 
 :فرضيات الدراسةثانيا: 

 
قبؿ تطبيؽ ة يالتجريب ةالمجمكع أفراد يبيف متكسط إحصائيةلة الد ذات فركؽ دك كج -1

االضطرابات  في حدةنفس المجمكعة بعد تطبيؽ البرنامج  أفرادالبرنامج كمتكسطات 
 لبعدم.االسمككية لصالح القياس 

الضابطة في حدة التجريبية ك  تيفالمجمكع أفرادبيف  إحصائيةلة الدذات فركؽ  دك كج -2
 .المجمكعة التجريبية عمى المقترح بعد تطبيؽ البرنامجاالضطرابات السمككية 

قبؿ تطبيؽ ة يالتجريب ةالمجمكع أفراد يبيف متكسط إحصائيةلة الد ذات فركؽ دك كج -3
في مستكل التكافؽ نفس المجمكعة بعد تطبيؽ البرنامج  أفرادالبرنامج كمتكسطات 

 لبعدم.الصالح القياس االجتماعي 
الضابطة في في مستكل التجريبية ك  تيفالمجمكع أفرادبيف  إحصائيةلة الدذات فركؽ  دك كج -4

 .المجمكعة التجريبية عمى المقترح بعد تطبيؽ البرنامجالتكافؽ االجتماعي 
قبؿ تطبيؽ ة يالتجريب ةالمجمكع أفراد يبيف متكسط إحصائيةلة الد ذات فركؽ دك كج -5

في مستكل الميارات نفس المجمكعة بعد تطبيؽ البرنامج  أفرادالبرنامج كمتكسطات 
 لبعدم.الصالح القياس األكاديمية 

الضابطة في مستكل التجريبية ك  تيفالمجمكع أفرادبيف  إحصائيةلة الدذات فركؽ  دك كج -6
 .المجمكعة التجريبية عمى المقترح بعد تطبيؽ البرنامجالميارات األكاديمية 
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حدة االضطرابات المجمكعة التجريبية في  أفراد لدل إحصائيةلة الدذات فركؽ  دك كجعدـ  -7
 عمى مقياس االضطرابات السمككية. التتبعيك البعدم  السمككية بيف التطبيؽ

مستكل التكافؽ المجمكعة التجريبية في  أفراد لدل إحصائيةلة الدذات فركؽ  دك كجعدـ  -8
 التتبعي.ك البعدم  بيف التطبيؽ االجتماعي 

مستكل الميارات المجمكعة التجريبية في  أفراد لدل إحصائيةلة الدذات د فركؽ ك كجعدـ  -9
 .التتبعيك البعدم  األكاديمية بيف التطبيؽ

 
 :ىمية الدراسةأثالثا: 

 

 : فيما يميالدراسة  أىميةكمف ت
 الكشؼ عف المراىقيف المضطربيف سمككيا. -1
 األكاديميةاختبار برنامج عبلجي سمككي لمرفع مف مستكل التكافؽ االجتماعي كالميارات  -2

 لممضطربيف سمككيا.
 

 :ىداف الدراسةأرابعا: 
 

  : إلىالدراسة  تيدؼ
 األكاديميةتصميـ برنامج عبلجي سمككي لمرفع مف مستكل التكافؽ االجتماعي كالميارات  -

 لممضطربيف سمككيا.
 العينة التجريبية. أفرادالتخفيؼ مف السمكؾ المضطرب لدل  -
 .ة نجاحو مف طرؼ المؤسسات المعنيةالبرنامج في حال تبني -
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 : الدراسة فاىيممخامسا: 
لمساعدة التبلميذ  كاألنشطة كالخبرات اإلجراءاتمجمكعة مف ىك  :البرنامج العالجي السموكي*

كالتخفيؼ  األكاديميةكالميارات  لمرفع مف مستكل التكافؽ االجتماعي ذكم االضطرابات السمككية،
التدخؿ العبلجي  أساليبمف حدة االضطرابات السمككية التي يعانكف منيا معتمدة في ذلؾ عمى 

 السمككي.
مشكبلت التي تظير في سمكؾ التبلميذ كتككف غير مقبكلة التمؾ  ىي :االضطرابات السموكية*

في العبلقات االجتماعية  اشميفكف ينجاح المدرساللدرجة تجعميـ غير قادريف عمى تحقيؽ 
 .مشكبلت سكء التكافؽك  درسمشكبلت انضباط مبسمكؾ عدكاني، فيظيركف ب

 

المجتمع  دا كعائمتو كأصدقائو ك  أفرادبية مع قامة عبلقات ايجاإيقصد بو التوافق االجتماعي: *
 اجتماعيا.  قا تكاف المعني باألمر الذم يعيش فيو، فيككف عندىا قد حقؽ

 

تعرؼ عمى الكممات الفي فؾ الرمكز ك  ةالمتمثم األساسية الميارات ىي: األكاديميةالميارات *
دراؾالنقد ع ك كالفيـ كاالستما ، طؽالمن ة،بالميارات التالية: القراءابية المتعمقة القكاعد المغكية كالحس كا 

 . اإللقاء، الحساب، المنطقيالتفكير 
 إلىالكصكؿ ك معنى الالحركؼ لتككيف  أم: كيقصد بيا عممية تفكيؾ الرمكز ميارات القراءة-1

 .راؾدكاإلمرحمة الفيـ 
 نتائج صحيحة كمقبكلة عمكما. إلى: ىك تفكير الفرد لمكصكؿ المنطق والتفكير المنطقي-2
 قكاعد الحسابية كاليندسيةالاليكمية كفيـ  حسابية: ىي القدرة عمى القياـ بالعمميات الالحساب-3
ات كالحركات كجمب انتباه كالتعامؿ مع النص كما يحتكيو مف اإليماء التكاصؿ: ىك فف اإللقاء-4

 .خطاب كأشعر القراءة  أثناء
 :سادسا: حدود الدراسة

 

سنة،  18-15بيف  أعمارىـطبقت الدراسة عمى تبلميذ المرحمة الثانكية المتراكحة الحدود البشرية: 
 يعانكف مف االضطرابات السمككية. أنيـكالذيف تـ تشخيصيـ عمى 

 الية تممساف(.ك  -الدراسة في ثانكية عبد اهلل بف عيسى )دائرة الحناية  أجريت: الحدود المكانية
 .2015مام  30 إلى 2014نكفمبر  07: الحدود الزمنية
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 :دوات الدراسةأسابعا: 
 التالية: األدكاتحاكلنا تطبيؽ 

 .مقياس االضطرابات السمككية ألمجد عزات جمعة -
 .ىنامحمكد مقياس التكافؽ االجتماعي  عطية  -
 .إعدادممف  األكاديميةمقياس الميارات  -
 .لبرنامج العبلجي السمككي المقترحا -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

االضطرابات السموكية : الفصل الثاني  

 : مفيوم السموك   أوال
 الشدكد السمكؾ بيف السكاء ك  -1
 السمات السمكؾ السكم  -2
 الشاذمعايير السمكؾ السكم ك  -3

 ثانيا : االضطرابات السموكية 
 .مفيكـ االضطرابات السمككية -1
 .دالت انتشار االضطرابات السمككيةمع -2
 .السمككيةتصنيؼ االضطرابات  -3
 خصائص االضطرابات السمككية. -4
 .كعكامؿ حدكثو أسباب -5
 .ظرية المفسرة الضطرابات السمككيةاالتجاىات الن -6
 السمككية.  اإلضراباتالكشؼ عف التشخيص ك  -7
 التدخؿ العبلجي. أساليب -8

 ثالثا: بعض االضطرابات السموكية.
 السمكؾ العدكاني. -1
  مشكبلت االنضباط المدرسي.-2
 مشكبلت سكء التكافؽ االجتماعي. -3
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 تمييد:
التعرؼ عمى معنى السمكؾ مف تفاصيؿ المتعمقة باضطرابات السمكؾ البد لنا أكال الالحديث عف قبؿ 

في المحظة التي يحدث فييا يككف متأثرا بثبلثة  السمكؾ. كمحدداتو كالقكانيف التي تتحكـ في ظيكره
 .ة الحاليةية كالظركؼ البيئالكراثعكامؿ ة ك سابقعكامؿ كىى الخبرات ال

 مفيوم السموكأوال: 
 سنستعرض، فيما يمي بعض خصائص السمكؾ باعتباره مؤشرا ميما في دراستنا.

 

 د:ذو الش سواء والالسموك بين  -1

 ككنو مف نشاط سكاء كاف ظاىرا أك خفيا دعف الفر  عمى أنو كؿ ما يصدرالسمكؾ  يمكف تعريؼ
كما اكتسبو كتعممو مف سمككيات  ،جية مف تفاعؿ كاحتكاؾ الفرد مع البيئة المحيطة بونتيجة ل
مف  ،التي يتبناىا كينمك في إطارىا المجتمع كثقافتو كالمعايير األسرية كفؽ معايير ةأك سمبي ةايجابي
 .أخرلجية 

لة نسبية أمس يصبح ،يفدالثقافة كال ،يقره المجتمع طالما خضع السمكؾ لحكـ الزماف كالمكاف كلما
( أنو ليس سيبل كصؼ السمكؾ أنو سكم أك غير سكم  8: 2004،كيؤكد )الظاىر .كليست مطمقة

في الكقت الحاضر لكنو  مألنيا مسالة نسبية تخضع لمزماف كالمكاف فقد يككف سمككا ما غير سك 
 .عبر السنيف السابقة أك في مجتمع ما اسكييعتبر سمككا 

 :سمات السموك السوي -2
 كيمكف تحديدىا في: ،تحدد كتميز السمكؾ السكمالتي ىناؾ جممة مف السمات 

 كىي عبلقة الفرد مع ذاتو التي تتحدد انطبلقا مف األبعاد التالية:: العالقة الصحية مع الذات -ا
 .كىى معرفة نقاط الضعؼ كالقكة لدل الفرد :فيـ الذات - 
عتراؼ بالخطأ كنقد االتقبؿ ال يعنى الك  كسمبياتيا. بإيجابياتو: ىك تقبؿ الفرد لذاتو تقبؿ الذات -

 .الذات كتقييـ سمككو باستمرار
 يسعى إلى تحسيف كتطكير الذات باالستفادة مف جكانب قكتو محاكال أفالفرد عمى  :تطكير الذات -

 الضعؼ كالتخمص مف العيكب أك التقميؿ مف أثارىا عمى األقؿ. نقاطالتغمب عمى النقائص ك 
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طر ضتغير، حيث يال: ىي قدرة الفرد عمى التكيؼ كالتكافؽ مع ظركؼ حياة دائمة المرونة -ب
أف يعدؿ أك يغير في استجاباتو كنشاطو مع تغير البيئة التي يعيش فييا، كما أنو قد  إلياإلنساف 

 .يغير حتى في البيئة
 

يتميز ىذا  .اإلنساف يتفاعؿ اجتماعيا أف( 23: 2000)يكسؼ، أكد: القدرة عمى التواصل -ت
 .التفاعؿ بالعمؽ كاالقتراب كلكف كؿ ذلؾ دكف التخمي عمى استقبللية ذاتو

 

: كىي القدرة عمى التعمـ مف الخبرة كاالستفادة مف التجارب القدرة عمى االستفادة من الخبرة-ث
 ما يفتقده الشخص العصبي كالمضاد لممجتمع. ىذاالماضية 

 

الذم يحدد أىدافو في الحياة كتطمعاتو لممستقبؿ عمى أساس : إف اإلنساف الكاقعي ىك الواقعية -ج
لنفسو أىدافا صعبة التحقيؽ بالنسبة لو حتى  مبدئياالسكم ال يضع . عمى خبلؼ إمكانياتو الفعمية

 ال يشعر بالفشؿ بؿ يعمؿ عمى تحقيؽ ما يمكف تحقيقو. 
ىذا ال يجعمو معفى مف  .ةكالطمأنينة بصفة عام الراحة النفسية: ىك الشعكر بالشعور باألمن -ح

كلكنو يسمؾ السمكؾ الذم يعمؿ ه القمؽ كالخكؼ كالشعكر بالصراع بؿ يقمؽ إذا تعرض لو ما يثير 
زالة مصادر التيديد ك  .يحسـ األمر باتخاذ القرار المناسب في حدكد إمكانياتو عمى حؿ المشكمة كا 

كذلؾ بعد تحديد عناصرىا  ،لمشكمةا : ىي قدرة الفرد عمى التفكير في حمكؿالتوجيو الصحيح -خ
 كمكاجيتيا مكاجية صريحة.

-28: 1990عرفو )كفافي،  .: ىذا عنصر يخص بالدرجة األكلى المجاؿ االنفعاليالتناسب -د
لكنو يعبر  السكم يشعر بالسركر كاألسى كالحزف كالدىشة ككؿ االنفعاالت األخرل أف( عمى 30

في  ايك تناسب بيف السمكؾ كالمكقؼ الذم كاف سببفعنيا بقدر مناسب لممثيرات التي أثارىا 
 .ظيكره

 ،عاداتوب ،قيموب ،كبيرا بمعاييره امجتمع دكر . لمكيمكف القكؿ أف السمكؾ السكم كغير السكم متعمـ
 امألكف اشائع االسمكؾ السكم سمككيصبح إف جاز التعبير . ثقافتو في تحديد ذلؾ السمكؾبتقاليده ك ب

( حيث يرل أف السمكؾ 13: 2002كيؤكد عمى ما سبؽ )العزة، . عند أفراد المجتمع اكمتعارف
 السكم ىك السمكؾ الشائع في المجتمع بيف أكثرية أفراده أك ما ىك متداكؿ كاألكثر تكرارا مف سكاه،

يككف فيو  ( أف السمكؾ السكم ىك المعبر عف تكيؼ مناسب81: 2004اىر،ظبينما أشار )ال
 لفرد كمحيطو كبيف نفسو بشكؿ مثمر.تفاعؿ بيف اال
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 معايير السموك السوي والسموك الشاذ:  -3
 ( في ما يمي:84: 2004كقد حددىا )الظاىر، 

اختبلؼ معايير الحكـ عمى كذا المعايير المقبكلة اجتماعيا ك  ىك ما خالؼ: انحراف السموك -أ
 السمكؾ باختبلؼ المجتمعات كالثقافات كالعمر كالجنس.

 

: ىك عدد مرات حدكث السمكؾ في فترة زمنية معينة حيث يعد السمكؾ غير السموكتكرار  -ب
 .سكم إذا تكرر حدكثو بشكؿ غير طبيعي في فترة زمنية معينة

 

مدة حدكثيا قد تستمر فترة  ككف : تككف بعض أشكاؿ السمكؾ غير عاديةمدة حدوث السموك -ت
 .قؿ بكثير مما ىك متكقعأأطكؿ بكثير أك 

 

 الجسـ عندما يقـك اإلنساف بالسمكؾ  يتسـ بو: كىك الشكؿ الذم طبوغرافيا السموك -ج
 

السمكؾ قد يككف قكيا إف  .ير عادم إذا كانت شدتو غير عاديةغ: يككف السمكؾ شدة السموك-د
 جدا أك ضعيفا كفؽ الزماف كالمكاف.

 

 االضطرابات السموكية:: ثانيا
 : مفيوم االضطرابات السموكية -1

 

مف بيف ىذه . العديد مف المصطمحات التي تستخدـ لمداللة عمى السمككيات المضادة لممجتمعىناؾ 
  .مشكبلت السمكؾ كالجنكح، اضطراب السمكؾالمصطمحات، االضطرابات السمككية كاالنفعالية ك 

ؤلطفاؿ كالمراىقيف الذيف إشارة لمصطمح اضطراب السمكؾ  الحالية سنعتمد عمى في الدراسة
 ة مركز تبقى التعامؿ مع ىذه الفئة مسألة  أف إال، نمطا مف أنماط السمكؾ المضاد لممجتمعيظيركف 

مف المفيد أف نفكر في مشكبلت الطفؿ عمى أنيا نتيجة  .كالتطكيرم لمطفؿ ياإلنمائعمى الجانب 
 أف عمى(42: 2003، كد )محمد السيدأ في ىذا السياؽ .بطء النمك في مجاالت كميارات معينة
عبلكة عمى  ،هىـ في تعزيز كترقية نمك اميارات يجب أف يسالتدريب الطفؿ عمى تنمية كاكتساب 

لكي يككف التدريب عمى الميارات فعاال  اإلنمائيةميـ جدا أف تككف عمى عمـ بالمعايير الذلؾ مف 
 كمؤثرا.
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ىي أنكاع  بؿ مف خبلؿ ما سبؽ ذكره ندرؾ أف المشاكؿ السمككية ليست نكعا كاحدا أك درجة كاحدة
 .مف ىنا تأتي محاكلة إلقاء الضكء عمى ماىية المشكبلت السمككية مختمفة، متعددة كدرجات

نما ب ال تتعمؽالتي كاجيتيا في تحديد المصطمح المشكمة   ختبلؼ فيما بينيمااالبقمة التعريفات كا 
 سباب يمكف إدراجيا في ما يمي:األيرجع ىذا االختبلؼ إلى جممة مف 

  قياس السمكؾ كاالنفعاالتصعكبة. 
 تبايف السمكؾ كالعكاطؼ. 
  تنكع االتجاىات النظرية كاألطر الفمسفية. 
 ة إلى أخرل.تثقافمف المضطرب مف مجتمع إلى آخر ك  اختبلؼ كجيات النظر إزاء سمكؾ 
 تبايف الجيات كالمؤسسات التي تصنؼ األطفاؿ المضطربيف. 

 يو كذلؾ بكضعيا في مجمكعات تمثمت فيما يمي:االختبلؼ كاف ال بد مف الفصؿ ف مف اجؿ ىذا
 

 يمي بعض التعريفات الخاصة بالمعيار  سأكرد فيما: التعريف حسب المعيار االجتماعي
 االجتماعي:

الطفؿ المضطرب  أفعمى ( 15: 2000في )القاسـ كآخركف، (hewett, 1968)عرف ىيوت -أ
ينحرؼ سمككو ف .سمككيا ىك الفاشؿ اجتماعيا الذم ال يتكافؽ سمككو مع السمكؾ السائد في مجتمعو

عما ىك متكقع بالنسبة لعمره الزمني كجنسو ككصفو االجتماعي بحيث يعتبر ىذا السمكؾ سمككا 
 غير متكافؽ كيمكف أف يعرض صاحبو لمخطر في حياتو.

 

اضطراب سيككلكجي ينتج  عمى أنواالضطراب السمككي  :(Ross, 1974)"روس"عرف -ب
، سائد في المجتمع الذم ينتمي إليوسمؾ الفرد سمككا منحرفا بصكرة كاضحة عف السمكؾ اليعندما 

 .بحيث يتكرر ىذا السمكؾ باستمرار كيمكف مبلحظتو كالحكـ عميو مف قبؿ
 

(  16: 2009)مصطفى نكرم، خميؿ،  كتاب في :(Kauffman, 1977)"كوفمان"عرف  -ت
الذيف يستجيبكف لبيئتيـ بطريقة غير مقبكلة اجتماعيا،  أكلئؾأف األطفاؿ المضطربيف سمككيا ىـ 

كغير مرضية شخصيا بشكؿ كاضح كمتكرر، كلكف يمكف تعميميـ سمككا اجتماعيا كشخصيا مقبكؿ 
 .كمرضيا
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الطفؿ المضطرب ىك الطفؿ الذم ال يستطيع أف ينشئ  أف:(1985)عرف عبد الغفار والشيخ -ث
 صؼ سمككو بأنو غير مرغكب فيو كغير مثمر.ك عبلقات اجتماعية سميمة كفعالة مع غيره كي

 

غير مرغكبة ال كاألفعاؿجميع التصرفات  أنيا: المشكبلت السمككية (1985)عرف زكي -ج
عف الطفؿ بصفة متكررة ال تتفؽ مع معايير السمكؾ السكم المتعارؼ عميو في البيئة  ةدر اصال

 كفاءة الطفؿ االجتماعية كالنفسية.فتصيب ك تدىكر االجتماعية 

 اجتماعي  -ذات منحى نفسي أخرلات تعريفتكجد  :االجتماعي -المنحى النفسي والتعريف ذ
 يمي: فيما أبرزىا

 

: 2004)الظاىر،  كتاب : في(haring et philips, 1962)"ىارينج وفيميبس"عرف  -أ 
غيرة أك كبيرة مع الناس اآلخريف ( األطفاؿ المضطربيف انفعاليا ىـ الذيف يعانكف مف مشاكؿ ص75
يتصفكف بأنيـ غير سعداء كغير قادريف عمى العمؿ مع أنفسيـ  ، (لزمبلء كاآلباء كالمعمميف)ا

تطغى بأف المضطرب سمككيا  ،بشكؿ عاـ ،يمكف القكؿ. بصكرة تتناسب مع قدراتيـ كاىتماماتيـ
 معايير النجاح . تو عمى حسابمعايير فشؿ كبير في حياعميو 

 

االضطرابات ( 31: 2000)يكسؼ، كتاب : في(grauberd, 1973)"جروبر"عرف  -ب
تتكرر باستمرار  السمككية عمى أنيا تشكيمة مف السمككيات المنحرفة كالمتطرفة بشكؿ ممحكظ

 االنسحاب .  ك )مزمنة( كتخالؼ تكقعات المبلحظة، تتمثؿ في االندفاع، كالعدكاف، االكتئاب
 

: استخدـ مصطمح التكيؼ االجتماعي (smith, Nuathtr, 1975)"سميت ونيتورت"عرف  -ت
 :إلىكىي تنقسـ  كدليؿ عمى االضطرابات السمككية كمشاكؿ التكيؼ

: يستخدـ ىذا المصطمح لمداللة عمى حاالت كثيرة غير محددة بدقة مثؿ: االضطرابات االنفعالية -
مف االنفعالية  اطااألطفاؿ الذيف يظيركف أنم .، الذىاف، التكحد كغيرىااألعصاباألمراض العقمية، 

الخركج عمى القكاعد كالعرؼ إلى  ما يسكقيـ أك كمييما معا يفانسحابيغالبا ما يككنكا عدكانييف أك 
 الثقافي االجتماعي.

: كيشمؿ السمكؾ الذم يخرج عمى القكاعد االجتماعية المقبكلة في سوء التكيف االجتماعي -
 مجتمع قد ال يككف مقبكال في آخر.
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( االضطراب االنفعالي ىك 17-16: 2000: في )القاسـ، كآخركف، (1980)عرف نيوكمر -ث
عمى  كيستدؿ. االنحراؼ الكاضح كالممحكظ في مشاعر كانفعاالت الفرد حكؿ نفسو كحكؿ بيئتو

 م نفسو كاآلخريف .ذكجكد االضطراب االنفعالي عندما يتصرؼ الفرد تصرفا يؤ 
النمط الثابت كالمتكرر مف السمكؾ  أنوعمى : االضطراب السمككي (1991عرف حمودة ) -ج

العدكاني أك غير العدكاني التي تنتيؾ فيو حقكؽ اآلخريف أك قيـ المجتمع األساسية أك قكانينو 
المناسبة لسف الطفؿ في البيت أك المدرسة ككسط الرفاؽ كفي المجتمع، عمى أف يككف ىذا السمكؾ 

 األطفاؿ كالمراىقيف.مزاج تقمب في أكثر مف مجرد اإلزعاج المعتاد أك 
 

 التربكية: التعارؼيمي ، بعض  كاستعرض فيما :التعريفات ذات المنحى التربوي 
 

( الطفؿ المضطرب سمككيا ىك 77: 2004: في )الظاىر، 1974 "ىويت وفورنس"عرف -أ
غير مطيع لدرجة تجعمو يفشؿ الغير منسجـ، ك المنسحب، ،الالطفؿ غير المنتبو في الفصؿ )الصؼ(

 باستمرار في تحقيؽ تكقعات المدرس كالمدرسة .
 

( يرل أف األطفاؿ المضطربيف 17: 2000في)يحي، : (Wood, 1969)"وود"عرف كما  -ب
سمككيا كانفعاليا بأنيـ غير قادريف عمى التكافؽ كالتكيؼ مع المعايير االجتماعية المحددة لمسمكؾ 

كالتأثير عمى عبلقاتو الشخصية مع المعمميف المقبكؿ مما يؤدم إلى تراجع مستكاه الدراسي، 
كالزمبلء في الصؼ، كما انو يعاني مف مشكبلت تتعمؽ بالصراعات النفسية، ككذلؾ بالتعمـ 

 االجتماعي .
 

( أف األطفاؿ المضطربيف 32: 2002)العزة، كتاب : في (Bawer, 1969)ر"باو يرى" -ث
 التالية: الذيف يظيركف كاحدة أك أكثر مف الخصائص ىـسمككيا 

 .عدـ القدرة عمى التعمـ في ضكء خصائص ىؤالء األطفاؿ الجسدية كالعقمية كالصحية -
 .بناء عبلقات اجتماعية مع غيرىـ مف األطفاؿ كالراشديف كالمعمميف في عجزال -
 .لدييـ شعكر بالحزف كاالكتئاب -
 .مف أعراض جسمية كمخاكؼ فيما يتعمؽ بالمشاكؿ الصحية كالمدرسية  المعاناة -
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يقصد بالمشكبلت السمككية نكاحي عجز أك قصكر طرؽ  :2002عرف محمود واحمد،  -ج
 .استجابة التمميذ لممثيرات المقدمة إليو، تمؾ التي تعبر عف نفسيا في صكرة عجز التمميذ عف التعمـ

 يمي بعض تمؾ التعريفات:    رض فيماسنع: يالتعريفات ذات المعيار اإلحصائ 
 

سمككيا إذ أبدل سمككا ايجابيا أك سمبيا مف  اأف الطفؿ يعتبر مضطرب (2000عرف )يوسف، -أ
 درجة جكىرية عند أقرانو . 

 

( اعتمد بشكؿ أساسي عمى المعيار 76: 2004في )عبد الظاىر،  (She, 1978)عرف شيا-ب
يتراكح معدؿ  ماالطفؿ المضطرب  في اإلحصائي في تعريفو لمطفؿ المضطرب سمككيا، حيث يرل

 متكسط .العف  وانخفاض سمكك
 

 االضطراب في السمكؾ يظير في النقاط التالية:  فأمف خبلؿ التعريفات السابقة نستنتج 

 بالتكرار كالثبات المضطربالسمكؾ  يتصؼ. 
 السمكؾ  يمكف تعديؿ. 
 إلى الكقكع في مشاكؿ في حياتو ويمكف أف يشكؿ خطرا عمى الفرد كيؤدم ب. 
 عمى المستكل األكاديمي كالدراسي لمفرد. السمكؾ يؤثر 

 

 :االضطرابات السموكية معدالت انتشار وشيوع -2

السمككية، حيث تشير الدراسات إلى اختبلؼ ضطرابات االانتشار ب خاصةال تكجد تقديرات محددة 
 ،  مف جية ،لعدـ كجكد تعريؼ كاضح كمتفؽ عميو ىذا. يعكد انتشارىا كاضح في تقديرات

كقد أعطى  مف جية أخرل.، كالختبلؼ معايير السمكؾ السكم أك المضطرب مف مجتمع إلى آخر
ات العالميف تتراكح بيف ( تقديرات ألعداد المضطربيف سمككيا في المجتمعMos, 1975)مكس، 

مف األطفاؿ في سف المدرسة االبتدائية كحتى إلى نياية المرحمة الثانكية، كيرل )كازديف،  % 1-6
الذيف يعانكف مف  أكلئؾ ( انو عند فحص مدل انتشار االضطرابات السمككية أك نسبة 25: 2000

أساليب ك  شخيصية مقننةختبلؿ في األداء الكظيفي في عدد مف الدراسات استخدـ محكات تاال
 .مختمفة لمتقييـ
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تتراكح معدالت انتشار  :1989في تقرير أصدره المعيد الصحي بالكاليات المتحدة األمريكية سنة 
ك  %2سنة بيف  18سنكات إلى  4االضطراب السمككي بيف األطفاؿ الذيف تتراكح أعمارىـ بيف 

.ـ.أ كأف المعمميف في   (Bartak, Rutter, 241)تقريبا، ككشؼ كيمي كآخركف في   6%
مف االضطراب السمككي الشديد يقدر  يامف تبلميذىـ عمى أنيـ يعانكف نسب %20نسبة ا شخصك 
آالؼ كما تشير اإلحصاءات الخاصة بجنكح األحداث التي تزيد نسبة في  10لكؿ  5-4بحكالي 

 سف المراىقة كخاصة الدكؿ المتقدمة.
 

يمكف اإلشارة إلى أف  ،ل انتشار االضطرابات السمككيةالدراسات حكؿ مد بعضكبعد استعراض 
أك  مف األطفاؿ في سف المدرسة يعانكف مف اضطرابات السمكؾ بدرجة متكسطة %3ك %2نسبة 
 مف األطفاؿ في سف المدرسة. %10أما إذا أخذت االضطرابات البسيطة فالنسبة تزيد عف . شديدة

 

 : تصنيف االضطرابات السموكية -3
صنيؼ االضطرابات التحد الخصائص التنظيمية في مجاؿ العمـ كلذلؾ سنعمد أيعتبر التصنيؼ 

مف  األصناؼعمى ما يكجد بيف ىذه  االسمككية لتنظيميا ككضعيا في مجمكعات أك فئات بناء
 .تشابو في الخصائص أك الصفات أك العبلقات

 

المعكقات التي مف شانيا أف تساىـ في في تنظيـ  ساعدت أنيا( 71: 2000)القاسـ، كآخركف،  يرل
مما يؤدم إلى إمكانية تقديـ الخدمات العبلجية المناسبة  .كصؼ الظاىرة السمككية كتحديد أبعادىا

 لمطفؿ الذم يعاني مف اضطرابات في السمكؾ.
 

)يكسؼ،  أشار إليو الذم: OSMتصنيف الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقمية-أ
 : إلى، يصنؼ الدليؿ االضطرابات السمككية (48: 2000

 .االضطرابات اإلكمينيكية كالحاالت األخرل التي تستدعي االىتماـ اإلكمينيكي -
 .اضطرابات الشخصية كالتأخر العقمي -
 .الحاالت الطبية العامة -
 .المشكبلت النفسية كاالجتماعية كالبيئية-
 .الفحص اإلجمالي لؤلداء -
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ضطرابات السمكؾ عمى كصؼ ال يا:يعتمد النظاـ السمككي في تصنيفالسموكيتصنيف النظام -ب
ثـ كضع السمككات التي تنطبؽ عمييا ىذه الصفات في مجمكعة  .سمككي لمبعد أك مجمكعة األبعاد

: 2009في )مصطفى كخميؿ،  Kaufman 1987كاحدة، كمف األمثمة عمى ذلؾ تصنيؼ ككفماف
 ( حيث يصنؼ اضطرابات السمكؾ إلى ما يمي:23
 .الحركة الزائدة كالتخريب كاالندفاعية-
 .العدكاف -
 .االنسحاب، عدـ النضج كالشخصية غير المناسبة-
 .المشكمة المتعمقة بالنمك الخمقي كاالنحراؼ -
 

تحميؿ ال( حيث استخدـ  أسمكب 2005، الظاىر، 2000: في )يحي، Quayتصنيف كوي-ت
العاممي لمكصكؿ إلى تصنيؼ يعتمد كضع الصفات في مجمكعة متجانسة حيث قسـ االضطرابات 

 السمكؾ إلى:
 .: كتتضمف عدـ الطاعة، اإلزعاج، المشاجرة مع اآلخريفاضطرابات التصرف -
 .: كتتمثؿ في القمؽ كالخكؼ كاالنسحاب كاإلحباط اضطرابات الشخصية -
 .: كتتمثؿ في قمة االنتباه، ضعؼ التركيز كأحبلـ اليقظةعدم النضج -
 .: كيتمثؿ في انتياؾ القانكف، اليركب مف المدرسة، السرقةالجنوح الصبياني -
 

(     Heward&Orlansky, 1988حيث صنؼ كؿ مف ):تصنيف حسب شدة االضطراب-ث
 االضطرابات السمككية إلى: 

كىي أكثر شيكعا ال تحتاج إلى إجراءات تدخؿ عبلجي كتربكم : اضطرابات السمكؾ البسيطة -1
 كبير كتشمؿ مشكبلت سكء التكيؼ البسيطة كالمشكبلت.

تدخؿ عبلجي كتربكم مثؿ ى إلاضطرابات السمكؾ المتكسط:كتشمؿ االضطرابات التي تحتاج  -2
الفكضى كالسمكؾ المكجو نحك الداخؿ كالقمؽ، ، المكجية نحك الخارج كالعدكاف، التخريب سمككاتال

 االنسحاب االجتماعي كالخكؼ المرضي.
 .كتشمؿ االضطرابات التي تحتاج إلى تدخؿ عبلجي كتربكم :اضطرابات السمكؾ الشديدة-3
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( ك يعتمد ىذا التصنيؼ عمى 40: 2002)العزة،  إليو أشارالذم ك :تصنيف النفسي التربويال-ج
 كجكد مشاكؿ في مجاالت الحياة المختمفة لمطفؿ كمنيا:

 .األسرة كالتفاعؿ مع أفرادىا كاآلخريف -
 .(، تكترات، الغضب الصراخافالييج مشكبلت في االنفعاؿ ) -
 .مشكبلت في المدرسة مثؿ اليركب كالتشتت كتدني المستكل الدراسي -
 .مشكبلت مع الرفاؽ كاإلخكة بشكؿ متكرر كغير طبيعي -
 .عدـ القدرة عمى تككيف صداقات -
 .عدـ المعرفة بطرؽ االتصاؿ كالتكاصؿ -
 .عدـ القدرة عمى تعمـ ميارات حؿ المشكبلت -
 .تدني مفيـك الذات -
 .العزلة كاالنطكاءك  ظيكر المشكبلت االنسحاب -
 .عدـ تقبؿ التغيير كالتجديد -
 .القدرة عمى اختيار مينة عدـ -
 .ظيكر مشكبلت عدكانية متكررة في سمككو -
 عدـ القدرة عمى االستفادة مف البرامج التربكية كالتعميمية المتاحة لو. -
 

 :1996 تصنيف شيفر وميممان-د
: مثؿ النشاط الزائد، التيريج، أحبلـ اليقظة، الفكضكية، األنانية، السموك غير الناضج-1

 .الزائدة، سكء استخداـ الكقتاالعتمادية 

 .: القمؽ، الخكؼ، تدني مفيـك الذات، الحساسيةالسموك المرتبط بعدم الشعور باألمن-2

، مشكبلت  مص األصبع، قضـ األظافر،التبكؿ :اضطراب العادات -3  البلإرادم، اضطرابات النـك
 .األزمات،األكؿ، التمعثـ 

 : مثؿ العدكانية، القسكة، الصحبة السيئة، العزلة االجتماعية مشكالت العالقة مع الرفاق-4
: العصياف، نكبات الغضب، السرقة، عدـ األمانة، الكذب، الغش، ات االجتماعيةلسموكا-5

 .ذمءر الكبلـ ال اليركب مف )المدرسة، البيت(، التخريب،
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 : تصنيف الذي اعتمدتو الباحثةال-ق
 

ي عممية فالتي اعتمدتيا الباحثة  كاإلجراءاتسالؼ ذكرىا الاالطبلع عمى تصنيفات المختمفة  بعد
في  العممييفمسح شامؿ لبلضطرابات السمككية التي تظير في مرحمة المراىقة، مف كجية نظر 

بتصنيؼ االضطرابات  ت الطالبة ما، المساعديف التربكييف، المدير ( قاألساتذةالقطاع التربكم ) 
 : إليالسمككية التي تتميز بيا ىذه الفئة مف التبلميذ 

 :بالغير كزمبلء  األذلك أالضرر  إلحاؽ إلىىك سمكؾ مقصكد ييدؼ  السموك العدواني     
 كما يككف مكجو نحك الذات. األشياءك تحطيـ أ
 كالخجؿ، االنسحاب  ةسمككات غير السكيال: تظير في جممة مف مشكالت سوء التوافق

 االجتماعي.
 داخمية لممؤسسة التعميمية، الفي الخركج عف القكانيف  تتمثؿ: مشكالت االنضباط المدرسي

 تأخر الدراسي، التمرد، الغياب.الكتظير في اليركب مف المدرسة، 
 : خصائص االضطرابات السموكية وأسبابيا -4

إنشاء عبلقة اجتماعية كفعالة مع غيره الطفؿ المضطرب سمككيا ىك ذلؾ الطفؿ الذم ال يستطيع 
ال يقـك  ال يستطيع االستفادة مف طاقتو كقدرتو ك. كيتصؼ سمككو بأنو غير مرغكب فيو

( اف  ىناؾ 2003)يحي،  كأكدت ميا عمى نحك صحيح ألنو يرل نفسو دائما بأنو فاشؿ،استخدبا
جميع  .صعكبة في كضع خط فاصؿ بيف األطفاؿ الطبيعييف كاألطفاؿ ذكم االضطرابات السمككية

انسحابي أك مضادة لممجتمع مف سمكؾ عدكانية مختمفة أك  اتسمككا مف األطفاؿ يظيركف أنماط
شدة كالمدة التي لكف ما يميز أنماط سمكؾ األطفاؿ المضطربيف سمككيا التكرار كال. كقت ألخر

 يستمر فييا السمكؾ.
 ، نذكرىا فيما يأتي:ف غيرهعمضطرب الىناؾ خصائص عامة تحدد سمكؾ 

ه الخصائص العدكانية، كالسمكؾ سنميز مف بيف ىذ :الخصائص االنفعالية واالجتماعية-1
 نسحابي: اإل
 

يحتؿ السمكؾ العدكاني حيزا كاسعا لدل فئة المضطربيف سمككيا، كىذا باعتبار أف  :العدوانية-أ
ياء يضربكف بعضيـ البعض أثناء المعب، أك يتجاىمكا بعض األكامر كالتكجييات كلاألك  ألطفاؿا
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الصادرة مف قبؿ أكلياء األمكر كالمعمميف، إال أف مثؿ ىذا السمكؾ لدل مضطربيف يككف أكثر 
 .كتكرارا كيتنكع السمكؾ العدكاني لدل األطفاؿ المضطربيفاستمرار 

السمكؾ العدكاني لدل األطفاؿ العادييف (Paterson, 1972)كزمبلؤه  "باترسكف"كقد درس 
كالمضطربيف سمككيا فكجدكا فركقا ذات داللة إحصائية بيف تكرار أشكاؿ السمكؾ العدكاني لدل كؿ 

 .مف العادييف كالمضطربيف
عرفكا السمكؾ العدكاني (Bandora, 1973)كزمبلئو  "باندركرا" أف( 2009قمش،  )مصطفىكأشار

كقد  ،سمكؾ متعمـ كيحدث نتيجة إلحباط األطفاؿ سكاء كاف ذلؾ مف األسرة أك المدرسة عمى انو
العقاب مثبل  .كذلؾ حسب نكع التدخؿ الذم نقكـ بو اتجاه ىذا السمكؾ ،تختمؼ طرؽ التعامؿ معيـ

السمكؾ مع العقاب  تناسبفي حالة عدـ يزيد استعمالو مف العدكاف في حاالت عدة، مف الممكف أف 
 الذم قاـ بو الفرد، أك إذا كاف العقاب متأخر بعد حدكث السمكؾ بكقت طكيؿ. 

 

 كثيركيتجنب أفراد ىذه المجمكعة االختبلط أك االتصاؿ بأحد كىـ : السموك االنسحابي-ب
كؿ مف  أكد. الحركات التمثيمية كال يبدكف اىتماما بكجكد اآلخريف أثناء أدائيـ ميمات جماعية

تعرضكف المك  ةالمضطربكف سمككيا بدرجة بسيطة أك متكسط أف( 1987)السرطاكم، كسيسالـ، 
يصعب  .إقامة عبلقات إنسانية طبيعية كمستمرة، ال يستطيعكف لنكبات سمككية مثؿ االنسحاب

 عمييـ مكاجية ضغكط الحياة اليكمية كمتطمباتيا.
 

 المؤيدكف لبلتجاه التحميمي يركف. ىناؾ عدة تفسيرات لمسمكؾ اإلنساني أف( 2003)يحي،  كأشارت
أف كراء ىذا السمكؾ صراعات داخمية كدكافع خفية غير مدركة، أما عمماء النفس السمككيكف 

كجية نظر التعمـ االجتماعي قد دعمت مف قبؿ الكثير . عييرجعكف ىذا الفشؿ في التعميـ االجتما
كتتضمف العكامؿ السمبية  ،مف األبحاث التطبيقية كىـ يرجعكف االنسحاب إلى بيئة غير مبلئمة

لمتنشئة االجتماعية المقيدة جدا كالعقاب الستجابات اجتماعية مبلئمة، كتعزيز لمسمكؾ االنسحابي، 
 . ماعية كنماذج لسمككات غير مناسبةالميارات االجتكفقداف فرصة تعمـ كممارسة 

 

أبرز  أنيا( المظاىر السمككية اآلتية ذكرىا عمى 2006، كاإلماـككما حدد كؿ مف )القمش، 
 المظاىر التي تعبر عف السمكؾ االنسحابي لدل الطفؿ المضطرب سمككيا:

 .تمركز حكؿ الذاتالالعزلة ك  -1
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 .االستغراؽ في أحبلـ اليقظة -2
 .كالكسؿالخمكؿ  -3
 .عدـ المبادرة االجتماعية -4
 .عدـ تككيف صداقات  -5

 :الخصائص العقمية واألكاديمية-2

 تتصؼ ىذه المجمكعة مف األفراد بقدرات عقمية أك أكاديمية:
يصعب قياس كتشخيص القدرة العقمية لؤلفراد المضطربيف بسبب صعكبة ضبط ىؤالء األفراد في  -

 .يتـ التعرؼ عمى قدرات ىؤالء األفراد العقمية مكقؼ اختبارم يتطمب شركطا معينة حتى
تشخيص القدرة العقمية لؤلفراد المضطربيف  راسات التي أجريت حكؿ مكضكع قياستشير الد -

سمككيا كالذيف أمكف قياسيـ كتشخيصيـ إلى أف قدرات ىؤالء األفراد تقع في حدكد متكسطي األداء 
 90-100األطفاؿ المضطربيف انفعاليا ىك بحدكد العقمي عمى مقاييس الذكاء، أم متكسط أداء 

كما ىك الحاؿ لدل األطفاؿ العادييف، كتشير الدراسات أف ىناؾ نسبة مف األفراد المضطربيف تزيد 
 (1987نسبة ذكائيـ عف متكسط األطفاؿ العادييف )السرطاكم، كسيسالـ، 

 

ضطرابات السمككية كخاصة تشير الدراسات التي أجريت حكؿ مكضكع تحصيؿ الطمبة ذكم االكما 
( إلى تدني أداء األفراد المضطربيف مف الناحية 1980( كىيكار)1977الدراسات التي ذكرىا ىمياف)

طفبل  130عمى  (Glavinete el, 1971)كزميمو  "جبلفد"الدراسات التي أجراىا  ماأالتحصيمية، 
مف تمؾ المجمكعة تكاجو مشكبلت تحصيؿ  %18إلى أف  أشارتمف األطفاؿ المضطربيف سمككيا 

 .منيـ تكاجو مشكبلت في الرياضيات  %72في القراءة كأف 

يمكف جمع ىذه الخصائص في مظاىر عامة يشترؾ فييا المضطربكف سمككيا عمى مختمؼ ك 
 فئاتيـ:

 : الفيم واالستيعاب-أ

ء لفظ الكممات كسمسمة بعضيـ غير قادر عمى فيـ المعمكمات التي ترد مف البيئة، ليستطيع ىؤال
مف الكممات مككنة جممة لقصة معينة، كلكف لدييـ فيـ قميؿ لمعنى القصة، كيستطيعكف حؿ مسائؿ 
حسابية بسيطة باستخداـ ميارات حسابية ميكانيكية، كال يستطيعكف فيـ معنى النتائج كغير قادريف 
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ال يستطيعكف إعادة المادة عمى إعادة نص معيف كتفسير القصص كالمسائؿ كاالتجاىات، كمع ذلؾ 
 كتكرار ما سبؽ.

كىي القدرة عمى استرجاع المعرفة المتعممة سابقا، كبعض األطفاؿ المضطربيف سمككيا  الذاكرة:-ب
لدييـ ميارات ذاكرة ضعيفة فبل يستطيعكف تذكر مكقع ممتمكاتيـ الشخصية مثؿ المبلبس كاألدكات 

 .كمكقع صفكفيـ ككذلؾ قكانيف السمكؾ
 

:يظير القمؽ في سمكؾ المضطرب الذم يكحي بالخكؼ كالتكتر كاالضطراب كىذا السمكؾ القمق-ت
صؼ األطفاؿ ك ي. يمكف أف يككف نتيجة لخطر متكقع كمصدره مجيكؿ كغير مدرؾ مف قبؿ الفرد

 .المعب في القمقكف عادة بأنيـ خائفكف كانسحابيكف كال يشترككف مع غيرىـ في سمككات ىادفة أك
 يظيركف القمؽ في النجاح كالفشؿ عمى حد سكاء.إنيـ 

 

:كىك أم سمكؾ لفظي أك غير لفظي يستخدمو الطفؿ لجذب السموك اليادف إلى جذب االنتباه-ث
عادة يقكـ ىؤالء . يقـك بوالسمكؾ عادة يككف غير مناسب لمنشاط الذم يككف الطفؿ  .انتباه اآلخريف

      األطفاؿ بأنماط مف السمككيات لجذب االنتباه تتضمف الصراخ أك المرح الصاخب أك التييج 
أك األخذ بآخر حرؼ مف الكممة في أم تعامؿ لفظي، كالبعض يقكمكف بحركات جسدية باليديف 

زائدة، كلكف ما الحركات الب مثؿ ىؤالء األطفاؿ غالبا ما يكصفكف (shea, 1978)كالرجميف كترل 
 يميزىـ ىك جذب االنتباه.

 

ىك السمكؾ الذم يتعارض مع سمككيات الفرد أك الجماعة، كيتمثؿ بالكبلـ :الفوضوي السموك-ج
الضرب بالقدـ كالغناء كالصفير كسمككيات أخرل  ،كالتصفيؽ ،، الضحؾفي الصؼ غير المبلئـ

تعيؽ النشاطات القائمة، كتتضمف ىذه السمككيات العجز في االشتراؾ بالنشاطات كاستخداـ األلفاظ 
 السيئة.

 

يعكد إلى المزاج المتقمب المتصؼ بالتغير السريع، في المزاج مف حزف إلى  :عدم االستقرار-ح
كمف اليدكء إلى الحركة، كبيف ككنو متعاكنا إلى غير  االنسحابسركر كمف السمكؾ العدكاني إلى 

 سريعكاىؤالء دائما بأنيـ  كفصفك ككؿ ىذه السمككات تحدث دكف كجكد سبب ظاىر، كي .متعاكف
 .تنبؤ بولمالتييج كسمككيـ غير قابؿ 
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ىك عبارة عف سمكؾ لفظي كغير لفظي يككف لمفكز بالمنافسة، أم يككف الفرد  :التنافس الشديد-خ
ىذه المنافسة يمكف أف تككف مع الذات أك مع اآلخريف  .ك ميمةأاألكؿ كاألحسف في نشاط معيف 

كتككف مكجكدة في األحداث الرياضية كفي المدرسة، كىذه المنافسة قد تؤثر في مفيكـ الطفؿ لذاتو 
 .ىذه المنافسة غير كاقعيةخاصة إذا كانت 

 

ألم مثير، بحيث تظير ىذه االستجابة عمى شكؿ ضعؼ في  ةىك االستجابة الفكري :االندفاع-د
غير مبلئمة، كغالبا ما  ، متكررة ، التفكير كضعؼ في التخطيط، كتككف ىذه االستجابات سريعة

 .يكصؼ األطفاؿ المندفعكف بأنيـ ال يفكركف ف تككف نتائج ىذه االستجابات خاطئة
 

يكصؼ الطفؿ ف ىك عدـ القدرة عمى التركيز عمى مثير لكقت كاؼ إلنياء ميمة ما :عدم االنتباه-ذ
ىذا السمكؾ يتضمف . عدـ القدرة عمى إكماؿ الميمة المعطاة لو في الكقت المحددك قميؿ االنتباه 
 مشغكؿ الباؿ طفؿاليظير  .بالتكجيات المعطاة مف قبؿ اآلخريفعدـ االىتماـ ك  مميمةلعدـ االنتباه 

 يقكـ بالتفكير كأحبلـ اليقظة.ك 
 

ار كيقصد بو السمكؾ غير المناسب لممرحمة العمرية، أم أف الكب :عدم النضج االنفعالي-ر
نما يظيره األطفاؿ  يظيركف سمككا غير مناسب لعمره عمرا، كيظير ىذا السمكؾ عادة  األصغركا 

يفشؿ الطفؿ غير الناضج اجتماعيا في الميارات  .عندما يككف الطفؿ في كضع غير مألكؼ
 .المناسبة لممرحمة العمرية

 

يجد  .إنياء الكقت المناسب ليذا النشاطىك النزعة إلى االستمرار في نشاط معيف بعد  التكرار:-ز
. لفظية أك جسدية  ىذه المثابرة قد تككف .مف نشاط إلى آخرصعكبة في االنتقاؿ  ىؤالء األطفاؿ 

قد يستمر الطفؿ بالضحؾ مدة طكيمة بعد سماع نكتة عندما يككف اآلخركف قد تكقفكا عف ذلؾ، 
يجيب عف سؤاؿ بعد مدة طكيمة بحيث يتعدل المدة المناسبة،  يستمر في كتابة عمى الكرقة ليصؿ 

 . اد كممة معينة أك رقـ معيفتردإلى أقصى نيايتيا أك أف يستمر في 
 

ىي المقاكمة المتطرفة كالمستمرة لبلقتراحات كالنصائح كالتكجييات المقدمة مف طرؼ  السمبية:-س
إذا سئمكا يدؿ جكابيـ عمى  ،عدـ الرغبة في أم شيءب ىذه المقاكمة أك المعارضة تتمثؿ .اآلخريف

 مع األصدقاء أك في البيت.  ،عدـ السعادة سكاء في المدرسة
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:ىك سمكؾ انفعالي يتضمف اليركب مف مكاقؼ الحياة بحيث أنيا كجية إدراؾ الفرد االنسحاب-ش
منعزؿ، خجكؿ، اليكصؼ الطفؿ االنسحابي ب ،ممكف أف تسبب لو صداعا نفسيا أك عدـ راحة

 مكتئب، قمؽ، لديو أحبلـ اليقظة. ،خائؼ
 

النشاط الجسدم الزائد المستمر كطكيؿ البقاء، كيتصؼ بعدـ التنظيـ، كىك  :ىكالنشاط الزائد-ص
غير متنبأ كغير مكجو فاألطفاؿ ذكم النشاط الزائد يككف رد فعميـ لممثيرات البيئية شديدا كيتصؼ 

 سمككيـ بأنو متكاصؿ كعصبي كعدكاني.
 

 :االضطرابات السموكية أسباب وعوامل حدوث -5
 

االضطرابات السمككية تسعى إلى التعرؼ كبدقة عمى األسباب الكامنة كراء  عمى الدراسات ال تزاؿ
فقد ينتج مف تفاعؿ عكامؿ  .ظيكرىا كلكنيا كضعت خطكطا عامة لمتعرؼ عمى ماىية ىذه العكامؿ

كراثية، كمجمكعة أخرل مف عكامؿ تتعمؽ بالحاالت التعمؽ بالعكامؿ البيكلكجية أك تمتعددة بعضيا 
الية كجانب متعمؽ بالبيئة كالمجتمع كفي ما يمي نستعرض أىـ العكامؿ التي بتفاعميا النفسية كاالنفع

 مع بعضيا البعض قد تسبب االضطرابات.
 

 العوامل البيولوجية:-أ
 

كراثية كذلؾ مف مبلحظة ارتفاع معدؿ حدكثيا في  تككف ظير االعتقاد بأف أسباب االضطراب
كشؼ عف مدل تأثير العكامؿ الكراثية اللبحث في اإف أفضؿ أساليب  .أخرل عائبلت معينة دكف

لظيكر مثؿ ىذه االضطرابات ىك دراسة تكائـ متماثمة نشأ كؿ منيما بعيدا عف اآلخر لتجنب تأثير 
الثاني ك  ،الفصاـب أصيباحد التكأميف  أفظير  :دراسة أجريت عمى التكائـ نفس .التنشئة األسرية

                 كؿ منيما بعيدا عمى اآلخر،  أتى لك نشحبذلؾ  %35سكؼ يصاب في كقت ما بنسبة 
( عمى كجكد عبلقة مكجبة بيف ىذه االضطرابات مثؿ 25: 2009تحدث )مصطفى القمش، ك 

كبيف أمراض القمب كتصمب الشراييف اليرمكنية أثناء الكالدة كالطمث كسف  ،اليكس كاالكتئاب
، ضطرابات االنفعاليةاالف ملدـ كالصكديكـ تزيد اليأس، كما أف ارتفاع كمية األمبلح في الجسـ كا

 ككذلؾ اضطرابات الغدة الدرقية كالكظرية.
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كخاصة  ،الجياز العصبي إصابة أف أكدت( 56:العدد  2009كفي دراسة )ع الرزاؽ ياسيف،
كاضحا في كظائؼ ىذا الجياز كاف يشمؿ ذلؾ النكاحي الجسمية كالعقمية  االدماغ ليا أف تترؾ أثر 

 ككمما حدثت ىذه اإلصابات في سف صغير كمما كاف تأثيرىا يشمؿ نكاحي الجسمية كالعقمية.
 

تأثير العكامؿ الكراثية ال يتعدل تزكيد الفرد  أفكفي ضكء ىذه الحقيقة العممية نستطيع القكؿ 
يمكف القكؿ أف جميع األطفاؿ يكلدكف كلدييـ محددات بيكلكجية مرض ك البإمكانية حدكث 

( أف تمؾ السمككيات يمكف تغييرىا مف خبلؿ عممية التنشئة 32: 2003كترل )يحي،  ، لسمككياتيـ
كالبعض اآلخر يعتقد أف تمؾ السمككيات كخصكصا لدل ذكم المزاج الصعب قد تتحكؿ إلى 

 اضطرابات. 
 

 لعوامل األسرية:ا-ب
 

يبدأ فعؿ المؤثرات العائمية عند الكالدة، كقبؿ أف يتمكف الطفؿ مف التمتع بالحياة النفسية المستقمة، 
 إشباعلو حالة مف االطمئناف، كالفشؿ في  تييئاالستجابة لحاجاتو مف طعاـ كدفئ كنكـ كىدكء 

كد ، كقد أالتكتر كعدـ الرضامف بشكؿ كافي كمنتظـ يمكف أف يخمؽ حالة  ىذه الحاجات
نشاطات اإلنساف طيمة  ىي العبلقات الشخصية كاالجتماعية أفعمى ( 26، 2009)مصطفى، 

تمعب العبلقات األسرية دكرا بالغ األىمية في تشكيؿ شخصية كسمكؾ األطفاؿ، حيث يعتبر  .حياتو
مساعدة عمى العكامؿ الأف العديد مف السمات التي تتعمؽ بالتفاعؿ بيف الكالديف كأطفاليما مف 

     كث اضطرابات سمككية ليؤالء األطفاؿ، فمف الضركرم أف تككف عبلقة الطفؿ بكالديو جيدةحد
 أك في حدكد الكضع األسرم الطبيعي.

 

أغمب األخصائييف يعزكف أسباب االضطرابات أف   (Smith &Tuckason, 1992)كأكد كؿ مف 
األسرة ذات تأثير كبير عمى التطكر السمككية في المقاـ األكؿ أم عبلقة الطفؿ بكالديو، حيث أف 

نمائي المبكر لمطفؿ كأف معظـ االضطرابات السمككية ترجع أصبل إلى تفاعؿ سمبي بيف الطفؿ اإل
انخفاض التفاعبلت ايجابية بيف اآلباء كاألبناء،  ،إىماليـ ،إلحاؽ األذل بيـ ،ضرب األطفاؿ كأمو.

كذلؾ كجكد العائبلت  .طرابات عند األطفاؿكجكد نماذج سيئة مف قبؿ بعض البالغيف قد تسبب اض
 المفككة كالشعكر بفقداف األىؿ لو تأثير كبير في حدكث االضطرابات.
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( أف سمكؾ األطفاؿ يعكس االتجاىات كاآلراء كالمعايير 55: 2000كمف ىنا ترل )يحي، 
عكامؿ معينة مثؿ مشاكؿ الكالديف،  .عمييـ كقدمت ليـ مف خبلؿ األسرة كالظركؼ التي مرت

كغيرىا مف المكاقؼ التي ، الحرماف، الضغكطات مف اجؿ الحصكؿ عمى سمككيات ناضجة جدا
 تحدث داخؿ األسرة كميا بالتأكيد ستساىـ في المشكبلت السمككية. 

 عوامل المدرسية:-ج
 

سي في معناه الكاسع عمما كزمبلئو كيتأثر بالمنيج الدرا وفي المدرسة يتفاعؿ التبلميذ مع مدرسي
ـ ااستخد  إمكانية(  عف 54: 2000كثقافة كتنمك شخصيتو في كافة جكانبيا، كتحدث )جبؿ، 

ة االجتماعية السائدة المدرسة أساليب نفسية عديدة أثناء تربية التبلميذ كمف ىذه األساليب دعـ القيم
تشكيؿ كتعميـ األساليب عمى ث تعمؿ ىذه األنشطة يتقـك بتكجيو األنشطة المختمفة بح .في المجتمع

العمؿ أيضا عمى مساعدة الطفؿ عمى التخمص مف السمككيات التي اكتسبيا  ك السمككية المرغكبة
 استبداليا بنماذج صالحة مف السمكؾ السكم.ك في األسرة 

 

 االتجاىات النظرية المفسرة لالضطرابات السموك: -6
 بعض النظريات المفسرة لمسمكؾ المضطرب. إلىيمي  نتطرؽ فيما

 

 النظرية السموكية: - أ
 

  Pavlola"ايفاف بافمكؼ"( انو  كانت بداية ىذا االتجاه باكتشافات 102: 1998)زىراف،  أكد
يطمؽ عمييا اسـ المثير كاالستجابة كتعرؼ كذلؾ باسـ  " كجكف كاطسف"عماؿ التي قاـ بيا األك 

 ر.يكيؼ يتعمـ ككيؼ يغ ،نظرية التعمـ كىي تركز عمى السمكؾ
 

ترل ىذه النظرية االضطراب السمككي ىك سمكؾ  يرىا ألسباب االضطرابات السمككيةأما عف تفس
ف اإلنساف ابف البيئة بما متعمـ يتعممو الفرد مف البيئة التي يعيش فييا حيث يعتبر ىذا االتجاه أ

تشتمؿ عميو مف مثيرات كاستجابات مختمفة ليا عبلقة بمختمؼ مجاالت حياتو االجتماعية كالنفسية 
 .ذا الفرد حتى تصبح جزءا مف كيانو النفسيتحيط بي .كالبيكلكجية كغيرىا

الفرد عندما يتعمـ السمككيات الخاطئة كالشاذة إنما  أف( 43: 2002)العزة،  أشارفي نفس السياؽ ك 
يؿ سمسمة السمككيات غير تشكك  جةذيتعمميا مف المحيط االجتماعي عف طريؽ التعزيز كالنم

 كما يرل ىذا االتجاه أف المحك كالعزؿ أك اإلطفاء كغيرىا مف أىـ أساليب تعديؿ السمكؾ. المناسبة
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ة كيرث تركيب ،يسمؾ بطريقة محددة مف خبلؿ تفاعمو مع البيئةكيعتبر السمككيكف أف الفرد يتعمـ أف 
االضطرابات النفسية  تعتبر  .مسمكؾل المحددةتساعده في عممية التفاعؿ  الذم  ةبيكلكجيال

عادات تعمميا اإلنساف ليقمؿ مف درجة تكتره ك شدة الدافعية  ال تعدك أف تككفكاالنحرافات السمككية 
كعمى الرغـ مف أف ىذا االتجاه يركز عمى أف السمكؾ متعمـ سكاء كاف شاذا أك سكيا، إال أف  .لديو

ال تنفي دكر الكراثة بشكؿ مطمؽ  .عممية التعمـ ىذه تتحدد في ضكء خبرات الفرد كظركفو الحالية
أف الفرد يتعمـ أف يسمؾ بطريقة  (Paul, Epanchin, 1999)مف عممية التعمـ حيث يرل كؿ مف 

مف خبلؿ ما  .بيكلكجية تساعده في عممية التفاعؿ ةكيرث تركيبتو، يئبمحددة مف خبلؿ تفاعمو مع 
 أشارنقاط التي العممية العبلجية تشتمؿ عمى السبؽ ذكره يتبيف لنا أف المنحى السمككي ك 

 :التاليك(Paul, Epanichin 1992)إليو
 .مكضكعية قابمة لممبلحظةتحديد السمككيات المرغكب كغير المرغكب فييا بطريقة -
 .قياس السمككيات عف طريؽ إجراءات المبلحظة - 
 .عمى قكانيف التعمـ ااستخداـ طرؽ تدخؿ تعتمد أساس -
 .تقييـ فعالية البرنامج عف طريؽ المبلحظة -
( أف محتكل النظرية السمككية يتمخص في 40: 2000في )يحي،  (Shea, 1978)يضيؼ-

جو، كتيتـ بالسمكؾ الظاىر غير المبلئـ كتصميـ برنامج التدخؿ المناسب عبارة السمكؾ محككـ بنتائ
 المبلحظ كتعديمو.  ك لمعمؿ عمى تغيير السمكؾ

ضطرابات السمككية االحكؿ أسباب   قدمتو ىذه النظرية تفسير التطرؽ لقبؿ  :النظرية التحميمية-ب
 إلييا أشار. التي كضعتيا النظرية ساسية لمطبيعة اإلنسانيةاألالبد لنا مف التعرؼ عمى المسممات 

 رل أف:ي( حيث 22-21: 1998)الخطيب، 
 األكلى مف حياة الفرد ىي مف أىـ سنكات حياتو كأشدىا تأثيرا في سمككو خبلؿ  الخمس سنكاتال

 .سنكات عمره التالية في حالتي السكاء كعدمو
 تعرؼ ىذه الدفعات بأنيا تعني  الدفاعات الغريزية الجنسية لمفرد ىي التي تحدد سمككو العاـ ك

 .حاجة كؿ فرد إلى إشباع مطالبو الجسدية
  الجانب األكبر مف سمكؾ الفرد تحكمو محددات ال شعكرية، فركيد يرل أف السمكؾ الحالي لمفرد

  :تحدد بمجمكعتيف مف العكامؿيإنما 
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حكمو كتكجيو سمككو ت إذمككنات الداخمية لبنائو النفسي الىي العبلقة بيف  ىاألكل -     
  ،الحاجة إلى إشباع الدكافع الغريزية البيكلكجية األساسية

نما يخضع لخبرات المرء الماضية. السمكؾ ال يحدث صدفة أك اعتباطاف أالثانية  -  كا 
 

جياز النفسي الذم كضعو فركيد يمكف معرفة أف لكؿ فرد مككف أك قسـ مف أقساـ الكفقا لتقسيـ 
الجياز النفسي )الشخصية( كظيفة خاصة بو، فاليك يدافع عف المطالب الغريزية لمشخصية كيسعى 
بكؿ الطرؽ لتحقيقيا، ال ييتـ إال بالمذة كمطالب األنا األعمى، حينما يتدخؿ األنا لفؾ الصراع بيف 

كاالنا األعمى  االيك يف، فيك بمثابة جسر العبكر الذم يستطيع بكاسطتو التكفيؽ بيف متطمبات المطالب
كؿ ذلؾ كفؽ الكاقع المحيط بالفرد مف أجؿ المحافظة عمى بقاء كياف الفرد كالمحافظة عمى تكافؽ 

 .اجتماعي
ى عدـ أف مدرسة التحميؿ النفسي تنظر إلحيث ترل ( 74: 2000)يحي، عميو تؤكد ما كىذا 

نتيجة لمصراع بيف مككنات الشخصية، كيضيؼ )القاسـ كآخركف،  إالما ىك مبلئمة السمكؾ 
أك  اليكمرىكف بنجاح األنا في حؿ الصراع بيف ال( عمى أف اضطراب سمكؾ الفرد 99: 2000

يصاؿ الجياز النفسي إلى حالة التكازف ( االنحرافات 77: 2000)يحي،  تكفسر . األنا األعمى كا 
السمككية مف خبلؿ خبرات األطفاؿ في الفترات المبكرة مف الحياة في ظؿ مبادئ التحميؿ النفسي، 

إال أف ىذه الخبرات المكبكتة  ،حيث أف بعض الخبرات المبكرة غير السارة تكبت في البلشعكر
 السمككية.  تستمر في أداء دكرىا في تكجيو السمكؾ كتؤدم إلى االنحرافات

 
 النظرية البيوفسيولوجية:-ج

مصدر االضطراب في  كجكد مفارقات كبيرة كعديدةك يؤكد ىذا االتجاه عمى االستعدادات البيكلكجية 
التفاعؿ القائـ بيف الطفؿ كأسرتو أك بيف رفاقو كجيرانو كالجكانب ك السمككي في المحيط االجتماعي 

 ىذا جيكد المبذكلة مف طرؼ أصحابالاالجتماعية المكجكدة في المجتمع إال أنو ال يمكف نفي 
  .أف لمعكامؿ البيكلكجية مكانة كعامؿ مسبب لبلضطرابات السمككية الذم يرلاالتجاه 
عمماء النفس في دراستيـ يركزكف عمى  أف( 39: 2009 عبد الرحمف،)مصطفى نكرم، أشار

السمكؾ اإلنساني باعتباره سمككا يصدر عف اإلنساف ككحدة بيكلكجية متكاممة تستجيب لبيئتيا 
إال أنو بالرغـ مف تمؾ النظرة الكمية لمسمكؾ تبرز الحاجة الدائمة إلى  ،الخارجية بكسائؿ متنكعة
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أثناء القياـ بأم شكؿ مف أشكاؿ السمكؾ  ،اإلنساف معرفة كيؼ تعمؿ األجزاء الخاصة في جسـ
 .جسميا أك عقميا أك انفعاليا أك حركيا

 

مؿ الجنس كالعصبية ( أف السمكؾ يمكف أف يتأثر بعكا65-64: 2000ضيؼ )يحي، تك 
كأف ىناؾ عبلقة بيف جسـ الفرد كسمككو لذلؾ مف ينظر إلى   ك أكثر مف عامؿأكالكيميائية، 

العكامؿ البيكلكجية عمى أنيا كراء االضطراب السمككي كنادرا ما يككف باإلمكاف إظيار العبلقة 
 السببية بيف العامؿ البيكلكجي المحدد كاالضطراب السمككي . 

 

نتاج إ إال ىك ماضطراب السمككي ( يشير إلى أف ىذا االتجاه يرل أف اال44: 2002أما )العزة، 
كمحصمة لخمؿ في كظائؼ أعضاء جسـ اإلنساف األمر الذم ينتج عنو اضطراب في السمكؾ لديو 

 .قد يككف نتاجا لنقص أك زيادة في إفرازات الغدد الصماء أك غيرىا في جسـ اإلنساف
 

عيكب بطفؿ ال( عف اضطراب في الجينات يؤدم إلى أف يكلد 40: 2001تحدث )عباس، قد ك 
قد أشار بياجيو في ىذا . طفؿما يميز نمك ال أكثرىك في فترة الطفكلة  النمك العقمي نجد. خمقية

نمك في تفي نفس الكقت  .القميمة األكلى ولطفؿ يتدرج خبلؿ أعكاما ؿعق ك تطكر الصدد أف نمك
إلى المدركات  الطفؿ بعض المدركات البسيطة لؤلشياء كالمكاف كالزماف كالمسببات، إلى أف يصؿ

شؾ أف أم خمؿ في نمك الفرد في أم مراحؿ نمكه ينعكس سمبا عمى سمككو  ال. التجريدية الذىنية
 .كتكافقو مع األحداث التي يمر بيا

 

باإلضافة إلى العكامؿ اإلدراكية باعتبار اإلدراؾ الحسي الدعامة األكلى لممعرفة اإلنسانية كاإلدراؾ 
إدراؾ الفرد يجعمو أكثر كيك إعطاء معنى لممحسكسات أك المثيرات المختمفة، فالحسي باختصار 

فمثبل نبلحظ الحركة الزائدة كالتصرفات غير الطبيعية  .حساسية لعناصر معينة في مجاؿ سمككو
دراكو كسمككو أساس ىاما لحياتو  انتيجة لعدـ إدراؾ الطفؿ، كيشكؿ التفاعؿ بيف دكافع الفرد كا 

مف المتكقع أف تمعب الخبرة السابقة دكرا ميما في تحديد ىذا المعنى، مف حيث النفسية، كذلؾ 
 جاءت نتائج الدراسة التي قاـ بيا كؿ مف        ك . الكضكح كالدقة أك مف حيث التشكيش كالخمط

(Heward- Orlausky, 1988) الذيف  األطفاؿالمبلحظات كتقارير المتابعة  أف إلىتشير
بسبب الككارث أك الحكادث الطارئة كثيرا ما كانكا يركف قصصا كأحاديث  فيالعاط تعرضكا لمحرماف
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غريبة عف األشياء غير الطبيعية التي كانكا يصادفكنيا، األمر الذم يجعميـ يعانكف مف 
 .اضطرابات

أما في ما يتعمؽ بالكسائؿ الحديثة كالمتطكرة التي تيدؼ إلى السيطرة عمى مخ اإلنساف كبالتالي 
بعض ىذه الدراسات إلى إمكانية السيطرة عمى سمكؾ اإلنساف كتكجييو  تكما أشار  عمى سمككو
فالجانب  .ما ساعد عبلج بعض االضطرابات السمككية الخطيرة التي تيدد الفرد . ىذابشكؿ عاـ

 سبؿ الكقاية مف األمراض الجسمية الكقائي كالمحافظة عمى البناء السميـ لمجسـ مف خبلؿ إتباع
 .ينعكس ايجابيا عمى الصحة النفسية

 
 النظرية البيئية:-خ

بؿ ىي  يقكـ ىذا االتجاه عمى مبدأ أف المشكبلت السمككية التي تحدث لمطفؿ ال تحدث مف العدـ
االضطراب في  إلي البيئيكف عمماءالينظر . تحدث نتيجة التفاعؿ بيف الطفؿ كالبيئة المحيطة بو

في ىذا الصدد يعرؼ . مناسب كال يتكافؽ مع ظركؼ المكقؼسمكؾ النفس عمى أنو سمكؾ غير 
  السياسيةك  ( البيئة بأنيا "جميع المؤشرات االقتصادية، الجغرافية، الفكرية11-10: 1996)خكرم،

 ."مماتو إلى غاية التي تؤثر في الفرد منذ بدء حياتو
 

التي مشاكؿ الالفرد ال ينفصؿ عف بيئتو  .مفيكـ كاحدفي البيئة بربط الفرد  إلىىذا االتجاه يميؿ ك 
حتى تصبح شائعة في بشكؿ فردم  ياال يتـ التعامؿ مع تظير عمى سمككات غير مرغكب فييا

( المضطرب سمككيا 53، 2000في )يحي،  (haring, philip)" كفميب ىارنج"المجتمع، كيعرؼ 
 .فاؽ، اآلباء، المدرسيفمع األشخاص اآلخريف مثؿ الر  ةالذم لديو مشاكؿ شديدالفرد بأنو 

 . اؿمثكالمدرسة دكر الذم تمعبو البيئة في اكتساب السمكؾ يمكف التحدث عف الك  ىميةاألإلظيار 
الغير السكم الذم  وكتعديؿ سمكك توالطفؿ كتربي بتعميـالرسمية التي تقكـ  ةالتعميمييي المؤسسة ف

األسرة، فييا يتفاعؿ التمميذ مع مدرسيو كزمبلءه  داخؿاكتسبو الطفؿ في تنشئتو االجتماعية األكلى 
  .كتنمك شخصيتو في كافة جكانبياكاسع، كيتأثر بالمنيج الدراسي في معناه ال

 

يجب عمى مف يقكـ بعممية تشخيص السمكؾ المضطرب  نوأ (Paul, Epanchin, 1992)كأكد 
 ،يئة التي يتفاعؿ فييافي االتجاه البيئي أف ييتـ بجمع معمكمات كثيرة عف الطفؿ كعف الب
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كذلؾ تبلحظ اختبلفات بيف سمكؾ الفرد  .مكمات تتعمؽ بنمط سمكؾ الطفؿ في مكاقؼ مختمفةالمع
 يحاكؿ الميني في ىذا االتجاه أف يحدد المطالب السمككية لكؿ مكقؼ.أيضا  .في البيت كالمدرسة

 
 التشخيص والكشف عن االضطرابات السموكية: -7

 

تعتمد أساليب التشخيص عمى  .أساليب تصنيؼ كتحديد االضطرابات يشير التشخيص إلى مختمؼ
يستخدـ القياس بغرض  إذىدؼ القياس إلى أبعد مف التشخيص يمتد مع ذلؾ . نكع ما مف القياس

تحقيؽ أىداؼ متعددة مثؿ ربط أنماط معينة لؤلعراض بسمات أخرل كاألداء الدراسي أك أساليب 
عمى سبيؿ المثاؿ، كىذا ما يجعؿ ىذه العممية ترتكز عمى مجمكعة مف اإلجراءات  ةالكالديالمعاممة 

كذلؾ لتعقد االضطرابات السمككية، إال أنو يبقى اليدؼ منيا كاحد ىك التدخؿ المبكر لمحد مف 
 انتشار اضطرابات السمكؾ.

 

ج المدرسة، كذلؾ يتـ التعرؼ عمى التمميذ المضطرب سمككيا مف خبلؿ برامج ما قبؿ المدرسة كبرام
بتقييـ النكاحي الجسمية كالمعرفية كاإلدراكية كالسمككية كاالنفعالية، كما ال يجب إىماؿ دكر اآلباء 

 كالمعمميف فيو ىذه العممية بحكـ أف السمكؾ يبلحظ في كؿ مف المدرسة كالبيت.
 

 كمف أىـ طرؽ الكشؼ كالتعرؼ عمى اضطرابات السمكؾ ما يمي: 
 

 :تقديرات المعممين - أ
يعتبر المعمـ أكثر األشخاص أىمية في عممية الكشؼ عف األطفاؿ المضطربيف سمككيا في سف 

قد أشارت دراسات عديدة إلى أف تقديرات المعمـ مف اصدؽ التقديرات كأكثرىا مكضكعية  .المدرسة
(، كىذا كمو بحكـ صفات المعمـ ما تجعمو مؤىؿ ليذه 150: 2010)تيسير مفمح، عمر فكاز، 

 الميمة أكثر:
 المعممكف مدربكف عمى التعرؼ كالتعامؿ مع أنماط تطكر الشخصية عند األطفاؿ. -
المعمـ المتمثمة في التدريس داخؿ غرفة الصؼ تزكده بعدد مف السمككات المتنكعة أف كظيفة  -

 التي تصدر عف األطفاؿ، فيصبح أكثر خبرة كمعرفة بيا.
- .  يتفاعؿ المعممكف مع األطفاؿ عدة ساعات كؿ يـك
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تزكيد النشاطات الجماعية أك الفردية التي تكفرىا الظركؼ المدرسية مف كفاءة المعمـ عند  -
 إصداره األحكاـ عمى سمككيات األطفاؿ.

عمى انو يجب عمى المعمـ أف يراعي ما يمي قبؿ القياـ  أكد( 69: 2009)مصطفى نكرم،  أما
 بحكـ: 

 تحديد أنكاع السمكؾ التي تعتبر مضطربة كتستدعي الحاجة إلى التدخؿ. -1
تسجيؿ المعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ عممية المبلحظة المباشرة  -2

 .(William, 1996)كالسجبلت المدرسية كآراء اآلباء كاألقراف كالمصادر األخرل 
 : تقديرات الوالدين - ب

مف خبلؿ المقاببلت  ماإيعتبر الكالديف مصدر ميـ لممعمكمات عف اضطراب الطفؿ يمكف أف تجمع 
( يعتبر الكالديف أىـ 79-78: 2000كما أشار )كازديف،  .أك مف خبلؿ قكائـ الشطب كاالستبيانات

 المصادر التي يتـ االستناد إلييا باستمرار في الحصكؿ عمى المعمكمات.
 

 :تقديرات األقران-ت
األقراف كزمبلء الطالب المضطرب سمككيا مصدرا ىاما لممعمكمات عف الطالب، يمكف أف يككف 

شريطة أف يككنكا كبارا  ألنيـ يككنكا أقؿ تمركزا مقارنة باألطفاؿ صغار السف، كترل )يحي، 
ف الدراسات الحديثة في عمـ النفس كالتربية تشير إلى أف كضع األطفاؿ أ( 108: 2000

 تعتبر يذانتيجة ل .ع التكيؼ في المدرسة مع التحصيؿ األكاديمياالجتماعي يرتبط ايجابيا م
عادة ما  .تقديرات األقراف إحدل الطرؽ المستخدمة لمكشؼ عف المشكبلت االجتماعية كاالنفعالية

يتـ استخداـ المقاييس السكسيكمترية التي تركز عمى العبلقات الشخصية كاالجتماعية في المجمكعة 
إذا ما فسرت بحذر فإنيا يمكف أف . يي مفيدة في طرؽ الكشؼف .لطفؿكتستخدـ لقياس إدراؾ ا

 تككف ذات فائدة لممعمـ في عممية التخطيط لطرؽ التدخؿ.
 : تقديرات الذات -ث

مف خبلؿ تقدير الطفؿ لذاتو يمكف   .تعتبر التقارير الذاتية مصدرا آخر لمحكـ عمى تكافؽ الطفؿ
كقد أشارت الدراسات إلى أف تقديرات المعمميف لؤلطفاؿ  .التعرؼ عمى المشكبلت التي يعاني منيا

المضطربيف سمككيا أفضؿ عندما يككف سمكؾ المضطرب مكجيا نحك الخارج كالعدكاف كالتخريب 
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كالنشاط الزائد، كلكف تقدير الذات مف خبلؿ المشاعر كاالتجاىات كاألمكر الداخمية، ىي تقديرات 
 ـ أك الدفاعييف.مفيدة لؤلطفاؿ غير المقتنعيف بأنفسي

كعمى الرغـ مف أف التقدير الذاتي ال يستخدـ عادة كأسمكب قياس أساسي لتقييـ اختبلؿ األداء 
أىمية كبيرة في  ذاتعمى معمكمات  التحصيؿ يمكننا مع ذلؾ  إال أنو  الكظيفي في مرحمة الطفكلة

ف يحددكا جكانب معينة ألؤلطفاؿ كجكد أعراض معينة لدييـ ك   أف يقرركا مف الممكف. ىذا الصدد
إلى جانب ذلؾ  .ليمامف المشكمة قد يفصحكف عنيا لكالدييـ قد ال تككف ظاىرة أك ال تبدك جمية 

فمف المتكقع أف يذكر األطفاؿ كجكد أم مشكمة سمككية، كمف ثـ ال تبدك مف المعمكمات ذات 
 ؾ المضاد لممجتمع.األىمية سكل القميؿ الذم قد ال يجدم عمى مقاييس التقدير الذاتي لمسمك 

 

( عمى كجكد سبب آخر يجعؿ مف األكثر احتماال بالنسبة 77: 2003كتحدث )عادؿ عبد اهلل ، 
ذم يرجع إلى تكفر أدكات القياس التي يمكف للممراىقيف أف نستخدـ معيـ مقاييس التقدير الذاتي ا

ف غالبا ما تستخدـ مع أف المقاييس التي يتـ إعدادىا بغرض استخداميا مع الراشدي إذاستخداميا 
 المراىقيف دكف الحاجة إلى استخداـ نسخة معدلة منيا.

 

 المالحظة المباشرة لمسموك: -ج
 

 و يمكف مبلحظة بشكؿ مباشرأن (Mcmahon&Forehand, 1998)كفكرىاند" يرل "ماكماىكف
ىناؾ العديد مف  .في المدرسة أك في المجتمع المحمي  ،سمككيات أم مراىؽ سكاء في المنزؿ
ك الفعمية أمف أىميا أنيا تزكدنا بمجمكعة التكرارات الكاقعية  المزايا التي تميز المبلحظة المباشرة

لسمككيات معينة سكاء كانت اجتماعية أك مضادة لممجتمع، إال أنو يتميز بمجمكعة مف العكائؽ 
ذا ما تـ بعض االضطرابات إ ف العجز، تحديدايبقى كجكد نكع م .التي تصادؼ المبلحظة المباشرة

كالسرقة كسكء استخداـ العقاقير عمى سبيؿ المثاؿ. ال يمكف  االعتماد عمى المبلحظة المباشرة فقط
 بالمبلحظة المباشرة. ىذه المظاىر  الكشؼ عف

 السجالت الخاصة بالمؤسسات االجتماعية: -خ

عف المراىقيف إلى السجبلت يمكف االستناد في تشخيص كتقييـ السمككات المضطربة التي تصدر 
سجبلت  :مف األمثمة العديدة لتمؾ السجبلت .الخاصة بالمؤسسات االجتماعية بشكؿ مستمر

 الشرطة، المدرسة، القضائية.
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 المقابالت اإلكمينيكية: -د
 

ىي طريقة أساسية . المقابمة مف أقدـ كأكثر الطرؽ استخداما في البحكث االجتماعية كاإلنسانية
 ،الميني ،البيانات كما أنيا المحكر األساسي التي تدكر حكلو عممية التكجيو المدرسيلجمع 

المقابمة  أف( عمى 378: 2000)جبؿ،  أكدالعمميات االستشارية النفسية كالعبلج النفسي كقد 
 الشخصية كسيمة لمتآلؼ بيف مجمكعة مف المعمكمات جاءت عف طريؽ تقارير أك أقكاؿ اآلخريف 

أك معكقات جاءت عف طريؽ قياس القدرات كالسمات الخاصة بالشخص المفحكص، ما يصؿ إليو 
عف طريؽ األسئمة التي يكجييا لممفحكص كما يبدك مف سمكؾ أثناء  شخصياالمقابمة بالقائـ 
 المقابمة.

 

باإلضافة إلى كؿ ما سبؽ ذكره ىناؾ مجمكعة مف االختبارات النفسية تستخدـ لمكشؼ عف 
 ابات السمككية كيمكف الذكر عنيا فيما يمي:االضطر 

 

 مقياس بيركس لتقدير السموك: -1
صمـ بيركس ىذا المقياس لمكشؼ عف أنماط السمكؾ المضطرب لدل األطفاؿ الذيف يتـ إحالتيـ 
لممرشديف النفسييف في المدارس أك العيادات النفسية بسبب إظيارىـ لصعكبات سمككية سكاء كاف 

 أـ في البيت.ذلؾ في المدرسة 
كيعتبر ىذا المقياس أداة لمتشخيص الفارؽ يمكف استخداميا مع التمميذ في المرحمتيف االبتدائية 
كاإلعدادية، كبالتالي يمكف اعتبارىا أداة أكلية لمتعرؼ عمى المشكبلت السمككية المحددة، كمحاكلة 

أك أكلياء األمكر، كيتككف  كضع معيار لشدة األعراض السمككية غير المبلئمة كما يراه المعممكف
 مقياسا فرعيا كىي كالتالي: 19فقرة مكزعة عمى  110ىذا المقياس مف 

 اإلفراط في لـك الذات. -1
 اإلفراط في القمؽ. -2
 الزائدة. االنسحابي -3
 االعتمادية الزائدة. -4
 ضعؼ قكة األنا. -5
 ضعؼ القكة الجسدية. -6
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 ضعؼ التآزر الحركي. -7
 انخفاض القدرة العقمية. -8
 يمي.الضعؼ األكاد -9

 ضعؼ االنتباه. -10
 ضعؼ القدرة عمى ضبط النشاط. -11
 ضعؼ االتصاؿ بالكاقع. -12
 ضعؼ الشعكر باليكية. -13
 اإلفراط في المعاناة. -14
 ضعؼ في ضبط مشاعر الغضب. -15
 المبالغة في الشعكر بالظمـ. -16
 العدكانية الزائدة. -17
 العناد كالمقاكمة. -18
 ضعؼ االنطباع االجتماعي. -19

كصؼ أنماط السمكؾ التي ال تتكرر بشكؿ  كمحاكاة لتقدير ككتستخدـ الفقرات في المقاييس الفرعية 
 ممحكظ عند األطفاؿ العادييف.

 

 :مقاييس السموك التكيفي-2
تتكفر العديد مف المقاييس لقياس السمكؾ التكيفي كىدفيا ىك قياس درجة انسجاـ سمكؾ الفرد مع 

 مجمكعة مف التكقعات االجتماعية لمف ىـ في سنو.
( انو تتضمف ىذه المقاييس فقرات تقيس االستقبللية 153: 1995كاخركف، )الصمادم أشاركقد 

العبلقة  ،المياقة البدنية، الميارات المغكية ،الذاتية في أداء ميمات الحياة اليكمية، الميارات الحركية
 مع األقراف كالقدرة عمى تحمؿ المسؤكلية.

 

لمتخمؼ العقمي مف المقاييس المعركفة في  كيعتبر مقياس السمكؾ التكيفي التابع لمجمعية األمريكية
ييدؼ ىذا المقياس إلى التعرؼ عمى جكانب السمكؾ التكيفي كغير التكيفي  .قياس السمكؾ التكيفي

فقرة تشمؿ السمكؾ  95كيتككف المقياس مف  .لدل األطفاؿ المعاقيف عقميا كالمضطربيف انفعاليا
. كأبعاد المقياس السمكؾ التكيفي تشمؿ .فقرة 39السمكؾ البلتكيفي عمى  فقرة ك 56التكيفي عمى 
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 ،النشاط الميني ،النمك الجسمي، النمك المغكم ،نذكر منيا األبعاد التالية: الكظائؼ االستقبللية
  .النشاط االقتصادم، األرقاـ كالكقت كالتكجو الذاتي، تحمؿ المسؤكلية كالتنشئة االجتماعية

كاني، السمكؾ النمطي، السمكؾ التشككي، السمكؾ التمردم، أما القسـ الثاني يتضمف: السمكؾ العد
العادات السمككية غير المناسبة،  ، لميؿ إلى النشاط الزائدا ، السمكؾ االنسحابي، استخداـ العقاقير

 العادات الصكتية غير المرغكبة.  سمكؾ إيذاء الذات ك
 

 :T A Tاختبار تفيم الموضوع لمكبار -3

 C.Morganكريستينامكرجاف"The ThematicApreception Testاعد اختبار تفيـ المكضكع 
بالعيادة النفسية بجامعة ىارفكرد كأسمكب لمكشؼ عف  1935عاـ  H. Morray"ىنرم مكرام"ك

فيذا   كاستجابتا.قؿ غمكضا أك  ك تحديدا تعتبر مثيراتو أكثر انتظاما .األفكار البلشعكرية كالخياالت
ار يتطمب مف الفرد أف يحكي قصصا تتعمؽ بصكرة معينة بحيث يمكف لؤلخصائييف مف ذكم االختب

يتككف  ،حاجتو النفسية الخبرة تفسير الدكافع الكامنة لدل الفرد كانفعاالتو، عكاطفو صراعاتو ك
االختبار مف ثبلثيف صكرة بالمكف األبيض كاألسكد مرسكمة عمى بطاقات عبارة عف أربعة 

تختمؼ كؿ ، اخمة تتككف كؿ منيا مف تسعة عشرة بطاقة إضافة إلى بطاقة بيضاءمجمكعات متد
صكرة مف حيث محتكاىا كدرجة غمكضيا. كتتبايف الصكرة في درجة انتظاميا كبنيتيا إذ تتراكح بيف 
االنضماـ التاـ أك البنية المحددة بدرجة كبيرة إلى البنية غير المحددة عمى اإلطبلؽ كما في البطاقة 

 يضاء.الب

األخرل  يتعرض البطاقات عمى الفرد كاحدة تم ،الختبار عمى الراشديف كالمراىقيفكيمكف تطبيؽ ا
 مصحكبة بتعميمات بسيطة كيطبؽ االختبار عادة عمى مرتيف أك أكثر. 

 :C A Tاختبار تفيم الموضوع لألطفال  -4

حدل عشرة سنة كيستند إلى نفس  .ىك اختبار إسقاطي كيصمح لؤلطفاؿ ما بيف ثبلث سنكات كا 
حداىما إالمبادئ التي يستند إلييا اختبار تفيـ المكضكع الذم كضعو مكرام كمرجاف، كلو صكرتاف 

عمى الفاحص أف  .األخرل عمى اإلنساف تشمؿ المكاقؼ المصكرة في بطاقات عمى الحيكانات ك
داية ككسط ف يككف لمقصة بأك  إجابات صحيحة كأخرل خاطئةيؤكد لممفحكصيف أنو ليست ىناؾ 

 كنياية.
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 اختبار بقع الحبر ل/ روشاخ:-5

أعده الطبيب النفسي السكيسرم "ىيرماف ركشاخ" قد صمـ المثيرات عف طريؽ كضع بقع الحبر 
عمى كرقة كقاـ بطي الكرقة بحيث ينتج عنيا أشكاال متماثمة كلكف غير محددة البنية، ثـ قاـ 

تفظ تمفة مف مرضى المستشفيات النفسية. إحبتطبيؽ ىذه البقع )المثيرات( عمى مجمكعات مخ
يتككف االختبار  ،المجمكعات كاستبعد البقع األخرل بالبقع التي استدعت استجابات مختمفة مف ىذه

مف عشرة بطاقة متماثمة، خمس منيا مضممة بالمكنيف األبيض كاألسكد، كبطاقتيف حمراء كرمادم، 
ختبار تعرض كؿ مف ىذه البطاقات عمى المفحكص ثبلث بطاقات متعددة األلكاف. كعند تطبيؽ اال

بقعة الحبر مثيرا  .طالما كانتكيطمب منو أف يكضح ما يراه فييا أك ما يمكف أف تمثمو بقعة الحبر
المعاني التي تـ إسقاطيا . ف استجابة الفرد تمثؿ إسقاطو لمعنى معيف عمى المثيرإغامضا ف

 .يتو كديناميتياتستخدـ بدكرىا كأساس لبلستدالؿ عف بنية شخص
 

 أساليب التدخل العالجي: -8
 

تتعدد أساليب التدخؿ التربكم كالعبلجي لمحد مف المشكبلت التي يظيرىا األطفاؿ المضطربيف 
حيث كاف يرل كؿ مؤيد لمدرسة ما باف  لمدارس التي ظيرت بيف فترة كأخرلسمككيا باختبلؼ ا

يجب أف ال ننسى أف األطفاؿ  لكفأفضؿ أسمكب لحؿ أم مشكمة ىك ما تنادم بو مدرستو 
كجد طريقة أك أسمكب كاحد مناسب ليـ جميعا. كفيما تالمضطربيف كمجمكعة غير متجانسيف ال 

 يمي عرض لؤلسباب العامة المختمفة كالمستندة عمى االتجاىات النظرية المختمفة: 
 :إجراءات التدخل البيوفيزيائي-أ
 

 كتنقسـ ىذه اإلجراءات إلى قسميف:
القسـ األكؿ يشمؿ التعامؿ مع الطفؿ بشكؿ مباشر مف الناحية الجسمية كيككف ذلؾ في  

 جممة مف اإلجراءات ىي: 
 العبلج باألدكية، كعبلج النشاط الزائد أك الصرع.-
 كيميائي لمجسـ.كذلؾ مف اجؿ تصحيح التكازف البيك  العبلج بالفيتامينات-
 غدائي محدد. العبلج بالتغذية، كذلؾ مف خبلؿ إتباع نظاـ-
 إعادة تنظيـ البيئة، كذلؾ مف خبلؿ التحكـ بالمثيرات.-
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استخداـ أدكات خاصة لمتعامؿ مع الخمؿ الجسمي تركز عمى مكاطف القكة لمتعكيض عف جكانب -
 الضعؼ لدل الطفؿ.

 القسـ الثاني يتضمف التعامؿ مع البيئة التي يكجد فييا الطفؿ كيتضمف: 
 تدريب اإلدراؾ الحركي. -
 إعادة تنظيـ البيئة. -
سبيؿ المثاؿ استخداـ  . نذكر عمىاستخداـ أدكات كطرؽ خاصة لمتعكيض عف نقاط الضعؼ -

 الطفؿ الطابعة بدال مف استخداـ القمـ لمكتابة إذ ال يستطيع أف يكتب.
( عمى  أنيا تدرب الطفؿ عمى أف 1995التغذية الراجعة البيكلكجية، عرفيا )القريكني كآخركف، -

الحاالت الجسمية المختمفة مف خبلؿ تعمـ التعرؼ عمى التغيرات الجسمية المصاحبة يضبط 
 لممشكمة.

 

 : إجراءات التدخل الدينامي  - ت
يعتمد ىذا االتجاه عمى فكرة مفادىا أف عبلج الطفؿ المضطرب في السمكؾ يتمثؿ في محاكلة 

يقكـ المعالج في ىذا االتجاه بمساعدة الطفؿ عمى العكدة إلى الخبرات  .إيجاد المشكمة األساسية
 األكلى لتحديد مصدر الصراع، كمف إجراءات االتجاه:

 .كاألقرافتطكير عبلقات ايجابية مع الطفؿ مف قبؿ الكبار  -
 الدراما كالمعب كالكتابة.المكسيقى، التعبير عف االنفعاالت مف خبلؿ الفف ك  -
 مناسب في البيئة. التمثؿ بشخص -

ف عممية تكييؼ كتعديؿ المنياج كأساليب التدريس ىك ما يعرؼ بالتربية أ (Kirk, 1989)كقد أكد
 الكجدانية كالتركيز عمى الجانب االنفعالي الكجداني كليس عمى الجانب المعرفي فقط.

 : إجراءات التدخل السموكي -ج

الظاىر، كذلؾ مف خبلؿ اإلجراءات  المباشر كتركز ىذه اإلجراءات عمى التعامؿ مع السمكؾ 
التالية: زيادة السمكؾ أك التقميؿ منو، تشكيؿ سمكؾ جديد مف خبلؿ ما يعرؼ بتعديؿ السمكؾ في 

يتـ مف خبلؿ إجراءات التدخؿ  .اإلجرائي طاالشتراجكانب السمكؾ التي يتـ تعمميا مف خبلؿ 
السمككي استخداـ قكانيف التعمـ نفسيا التي يتـ مف خبلليا تعمـ السمكؾ العادم، فيي ترل أف 
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األطفاؿ غالبا ما يتعممكف سمككا غير مرغكب فيو كذلؾ بسبب أف الكالديف أك المعمميف يعزكف مثؿ 
 ىذا السمكؾ، كمف أىـ إجراءاتيا ما يمي: 

  ذلؾ مف خبلؿ إزالة المثيرات المشتتة أك تزكيد مثيرات مناسبة لمطفؿ.تغيير المكقؼ ك 
 .تزكيد الطفؿ بنمكذج لمسمكؾ المناسب 
 .تعزيز السمكؾ المرغكب فيو عف طريؽ التعزيز أك التغذية الراجعة 
 .إطفاء السمكؾ غير المرغكب فيو عف طريؽ كقؼ التعزيز أك العقاب 
 .تشكيؿ سمكؾ جديد 
 .الضبط الذاتي 

 جراءات التدخل البيئي:إ -د

تيدؼ إجراءات التدخؿ البيئي إلى تكييؼ السمكؾ ليناسب المكقؼ، كذلؾ اعتمادا عمى ىدؼ 
التدخؿ في المؤسسات التي ليا  إجراءاتالطفؿ، كتتـ  إدراكيالتكنيؾ كىك تغيير البيئة أك تغيير 

 عبلقة بالبيئة التي يعيش فييا كيتفاعؿ معيا كنذكرىا فيما يمي:
 

 : إجراءات التدخل في المؤسسات الداخمية-1
 

كيتضمف ضبط بيئة الطفؿ كميا كما تتضمنو مف نشاطات كعبلقات، إذ يقضي الطفؿ فترة سنة 
كنصؼ في المؤسسة الداخمية تنظـ مف خبلليا البيئة كيضبط سمكؾ الطفؿ خارجيا، مف األمثمة 

المشركع صمـ لؤلطفاؿ الذيف يعانكف مف عمى ىذا النكع مف التدخؿ ىك مشركع إعادة التربية، كىذا 
داخمية خبلؿ األسبكع كيزكركف ال يكدع األطفاؿ في المدرسة ة العادية.اضطرابات شديدة في المدرس

( سنة كمف 12-6أىالييـ في نياية األسبكع كعادة ما تضـ األطفاؿ الذيف يتراكح أعمارىـ بيف )
 مستكل ذكاء متكسط أك عالي. 

 

شدكف الذم يعممكف في ىذا المشركع فيـ مف األشخاص المتحمسيف لمعمؿ مع أما المعممكف المر 
في المدرسة الداخمية يكجد ، .األطفاؿ ممف لدييـ اضطرابات مزمنة يتمقكف تدريبات تناسب عمميـ

عف عمؿ ترتيبات كالتنسيؽ في المجتمع مف اجؿ مساعدة أىالي األطفاؿ  مسئكؿباحث اجتماعي 
 يـ.عمى تمبية حاجات أطفال
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 التدخل في المواقف المجتمعية الطبيعية:-2
يصمـ كينفذ ىذا النكع مف التدخؿ مف أجؿ إيجاد تفاعؿ بديؿ لؤلحداث المنحرفيف الذيف تتراكح 

معايير مف خبلؿ تفاعؿ األشخاص األقراف كليس مف  فييا ( سنة، تكضع18-15أعمارىـ بيف )
خبلؿ فريؽ المؤسسة ، كيمر التفاعؿ في مرحمتيف، المرحمة األكلى كىي مرحمة العبلج المركز، أما 
المرحمة الثانية فيي التكيؼ المجتمعي كالتي تتطمب مف األشخاص المشاركيف بيذا البرنامج العمؿ 

 .في النياية في كظيفة داخؿ المجتمع
 

كما يكجد شكؿ آخر مف أشكاؿ التدخؿ كىك ما يسمى التفاعؿ العائمي كالتدخؿ االجتماعي حيث 
األطباء  ،يركز ىذا النكع عمى العائمة كنقطة بداية لممعالجة كيقـك بيا األخصائيكف النفسيكف

كأفراد ؤالء األخصائيكف يزكر ى ،يشترككف في البرامج العبلجية .النفسيكف كالباحثكف االجتماعيكف
 يقابمكنيـ في العيادة عمى حد سكاء كذلؾ مف أجؿ تحسيف نمط التفاعؿ بيف أعضاء األسرة.األسرة ك 

 

 التدخل في المواقف المدرسية:-3
 

لقد جاء ىذا األسمكب الذم يجمع بيف الجكانب النفسية كالتربكية، كلقد استندكا عمى فرضية مفادىا 
الطاقات البيكلكجية الفطرية كالخبرات االجتماعية المبكرة أف مشاكؿ التمؼ تنتج عف تداكؿ ما بيف 

كعميو فقد كضعكا ىذا األسمكب إليجاد التكازف بيف أىداؼ العبلج النفسي كاألىداؼ األكاديمية 
كالسمككية، كفي ىذه الحالة عمى المعالج مراعاة مجمكعة مف العكامؿ عند كضع خطة العبلج 

 ( في:155: 2009كحددىا )مصطفى قمش 
 .طبيعة المطالب البيئية كالضغكط التي تفرض عمى الطفؿ 
 .قدرة الطفؿ عمى مكاجية تمؾ المطالب 
 .عبلقة الطفؿ بجماعة الرفاؽ 
 .عبلقة الطفؿ بالمدرسة 
 .دافعية الطفؿ لتحقيؽ السمكؾ السكم 
 .مفيـك الطفؿ ذاتو 

 (:188: 1982)عبد الرحيـ،  جاء بيا  كماكيمكف كضعيا عمى شكؿ استراتيجيات لمتدخؿ 
تكجد ليذه اإلستراتيجية مداخؿ متعددة لمتعامؿ مع الطفؿ، مف الجانب العقمي أك أسباب   -1

 السمكؾ، الصعكبات التعميمية التي يكجييا.
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 فإنيا تحدد قدرة الطفؿ عمى مسايرة المكاقؼ  ات فطرية عندما تتفاعؿ مع الخبرةالفرد يمتمؾ قدر   -2
نو يكاجو الفشؿ الذم يترتب إإذا لـ يكف الطفؿ مزكدا بميارات النجاح في العمؿ المدرسي، ف  -3

 عميو اإلحباط كالشعكر بالقمؽ مما يؤدم بدكره إلى سمكؾ سكء التكافؽ.
إذا تمت مكاجية سمكؾ سكء التكافؽ عند الطفؿ بالعنؼ مف جانب المعمـ أك الرفاؽ فاف ذلؾ   -4

 ير مف المشاكؿ.مف شانو أف يخمؼ قدرا كب
التركيز عمى أىمية العبلقة بيف المعمـ كالتمميذ عمى أساس مف الكضع تعميمي، كيتككف مف   -5

 الييئة التدريسية كالزمبلء كالمكاد الدراسية، كدافعية الطفؿ لتعمـ األشكاؿ المختمفة مف السمكؾ.
 

 :ثالثا: بعض االضطرابات السموكية
 

المراىقيف متعددة كمتنكعة كتأخذ أشكاال عدة مثؿ: العدكاف، الكذب، إف االضطرابات السمككية لدل 
الخكؼ، الخجؿ، القمؽ، قضـ األظافر، اليركب مف المدرسة، التدخيف، السمكؾ الفكضكم كعدـ 

 االنضباط الصفي.....الخ
 

 السموك العدواني: 
 

 .المضطربيف سمككيايعتبر السمكؾ العدكاني احد الخصائص التي يتصؼ بيا الكثير مف األطفاؿ 
العدكانية تعتبر سمككا مألكفا في كؿ المجتمعات إال أف ىناؾ درجات مف العدكانية، بعضيا مقبكؿ 
كبعضيا اآلخر مرفكض، العدكاف سمكؾ مقصكد يستيدؼ إلحاؽ الضرر أك األذل بالغير كقد ينتج 

 متمكات. أشياء أك م عف العدكاف أذل يصيب إنسانا أك حيكانا كما ينتج عنو تحطيـ
 

 :تعريف العدوانية-1
 

  ،( يرل فركيد أف السمكؾ العدكاني ىك نتيجة كجكد غريزة 100: 1988حسب )عبد الحميد كآخركف
 عف ىذا السمكؾ كأف العدكاف رد فعؿ طبيعي، لما يكاجو الفرد مف احباطات. المسئكلةفطرية ىي 

 ( أف السمكؾ العدكاني ىك عبارة عف 2002، جاد وآخرونيعرؼ ) مجمكعة مف السمككيات التي
 يقكـ بيا الفرد كالتي تسبب األذل لمفرد نفسو، لآلخريف أك لمممتمكات العامة.

  ( 353: 1996شيفر وميممان، كأشار )العدكاف ىك السمكؾ الذم يؤدم إلى إلحاؽ األذل  أف إلى
 ا(أك خفض القيمة أك جسمي االىانةالشخصي بالغير، كقد يككف األذل نفسيا )عمى شكؿ 
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 ( 315: 1999الخطيب،كعرؼ)  سمكؾ يقكـ بو الطفؿ بيدؼ إيقاع األذل أك  أنياالعدكانية عمى
 المادم أك المعنكم.  ،الضرر النفسي

 
 :تصنيف السموك العدواني-2

تصنيفات السمكؾ العدكاني البد مف تحديد المعايير لكصؼ السمكؾ، في ىذا  أىـقبؿ التعرؼ عمى 
 عمى ثبلثة معايير ىي:  اعتمدمباندكر  أف( 2008) محمد عمى عمارة،  أشارالخصكص 

 الممتمكات. إتبلؼىانة، اإل  خصائص السمكؾ نفسو: مثؿ االعتداء البدني، -

 بصكت عالي. أخرشدة السمكؾ: السمكؾ الشديد يعتبر عدكانيا كالتحدث مع شخص  -

جنسو، عمره، سمككو في الماضي، خصائص الشخص المعتدم  :خصائص السمكؾ المعتدم -
 عميو.

 أربعةى إلالسمكؾ العدكاني  أشكاؿ(: 1999) صنف دبيس : 

كيدكر حكؿ السمكؾ العدكاني العنيؼ كالعض، الخنؽ، البصؽ  :السمكؾ العدكاني الصريح -
 كالتخريب.

 كأحداثالحصة  أثناءالسمكؾ الفكضكم: ىك السمكؾ المتسـ بالفكضى كالتشكيش عمى المعمـ  -
 الضكضاء. 

 .اآلخريفالبذيئة كالشتـ كاستفزاز  األلفاظالعدكاف العاـ: المتمثؿ في استخداـ  -

 عدـ القدرة عمى ضبط النفس: كىك السمكؾ الذم يدكر حكؿ االنتقاـ كعدـ القدرة عمى التحكـ في -
 انفعاالتو.

 الرئيسة التالية:  األشكاؿالعدكانية تأخذ  أف( 163: 2010)صنف تيسير مفمح وعمر فواز 

مثؿ الضرب،  كاآلخريف: كيقصد بو السمكؾ الجسدم المؤدم المكجو لمذات العدوان الجسدي
 كالدفع. 

 كىك يقؼ عند حدكد الكبلـ كالشتـ، السخرية، التيديد. العدوان المفظي:
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 تكجيو االىانة ليـ.  أك: كيشمؿ التعبير بطرؽ غير لفظية عف احتقار الرمزيالعدوان 

عدة منيا المفظي كالجسدم كالمباشر  أشكاؿالسمكؾ العدكاني يأخذ  أففمف خبلؿ ما سبؽ نستنتج 
التصنيؼ الذم اعتمدت عميو الباحثة  أماممتمكات  أك أشخاصكغير المباشر، كيككف مكجو نحك 

 كبعد التعرؼ عمى كجيات نظر العامميف في المؤسسات التعميمية صنفت السمكؾ العدكاني الى: 

 : الضرب، الدفع، الركؿ ديلعدوان الجسا

 : السخرية، التيديد، االىانات.العدوان المفظي

 :  التفسير النظري لمعدوانية -1
 

خمقية  أكالسمكؾ العدكاني ينبع مف نزعة فطرية  أفىذه النظرية  أصحاب: يرل النظرية البيولوجية
 أنصارتطكرىا كنمكىا، كمف  ،تستيدؼ محافظة الكائف الحي عمكما عمى استمرار مقكمات حياتو

، ىناؾ دراسة تؤكد عمى كجكد عبلقة بيف  Malvine، "مالفيف"  Lorensىذا االتجاه "لكرينز" 
( عمى دراسة قاـ 45: 1985العدكاف  كاضطرابات الجياز الغددم حيث أكد )مرسي،

لمغدة  األماميالفص  إفرازاتزيادة  أفعمـ اليرمكنات بجامعة ىارفرد االمريكية  أستاذSkinesبيا
 العدكاف. إلىتكتر كاندفاع  يصاحبوالنخامية 

الذيف لدييـ تمؼ  األفرادالسمكؾ العدكاني يظير بدرجة اكبر عند  أف( فترل 189: 2000)يحي، أما
 في الجياز العصبي.

( 60-59: 2003( في )عكض، 1977( كمساير) 1970ذلؾ كؿ مف دراسة مارؾ ) أكدتكقد 
عف ظيكر السمكؾ  مسئكلةالمخ ىي الفص الجبيي كالجياز الطرفي  أنظمةىناؾ مناطؽ في  إلىأف

 العدكاني.
 

المستمدة مف  األدلة( انو ىناؾ بعض 335: 1999)زيف العابديف،  أشاركفي نفس المكضكع 
زيادة ىرمكف التستكستيركف لدل الذككر كنقص  أف إلىجاءت نتائجيا تشير  التيبحكث التجريبية 

ىذا  كأكدتيزيد مف قابمية االستثارة كمف تـ العدكاف لدييـ.  اإلناثاليرمكف البركجستركف لدل 
في الفص  إصابة( باف حدكث Luc Bedard et al, 2006 :255ئج دراسة التي قاـ بيا  )نتا

 بالذات كالكعي. اإلحساسالجبيي يكلد العدكانية كيخفض مف 
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 : نظرية التحميل النفسي
 

ذاىك ظاىرة سمككية غريزية  نماإف العدكاف أتنطمؽ ىذه النظرية مف الفكرة القائمة ب لـ يستطيع  كا 
( 207: 2006)نكرم القمش،  كأشارفيك سيكجيو نحك ذاتو،  اآلخريفتكجيو العدكاف نحك  اإلنساف

الطفؿ يكلد بدكافع عدكانية  أفافترض  ،النظريات النفسية التحميمية أصحاب أكائؿ فركيد كىك مف أف
ف ىذه النظرية تدعـ أ( عمى 123: 2004كلكف طرؽ التعبير عنو متعمـ. كما تحدث )الظاىر،

كتعبير منو  اإلنسافظاىرة العدكاف لدل  تبرز عمى اإلنساف غريزتي الحياة كالمكت ةطر فكرة سي
عندما يشعر الفرد بتيديد خارجي تنبو غريزتو العدكانية فتجمع طاقتو كيختؿ تكازنو الداخمي، كيتييأ 

 خارجية بسيطة. أشارةلمعدكاف بأم 
 

 إالالفرد،  إليياالتي يتعرض  اإلحباطعممية ينتج عف السمكؾ العدكاني  أفيرل  أخركىناؾ اتجاه 
عمى  اإلنسافالذم ىك عبارة عف خبرة مؤلمة تنتج عف عدـ مقدرة  اإلحباطانو يجب التفريؽ بيف 
السمكؾ العدكاني الذم يظير عندما يحبط في تحقيؽ حاجاتو، كليذا قاـ  تحقيؽ ىدؼ ميـ لو ك

 لمعدكاف.  باستبداؿ الغريزة بالدكافع كعكامؿ محددة داخمية
 

األشخاص المحبطيف بدرجة كبيرة بسبب العقاب الشديد مف  أفيمكف القكؿ  األفكارانطبلقا مف ىذه 
 العدكانية. أشكاؿشكؿ مف  كايظير  أفالفشؿ المستمر في المدرسة يتكقع  أكقبؿ الكالديف، 

 

 كالعدكاف فيما يمي:  اإلحباط( العبلقة بيف  326: 1990كلخص ) كفافي، 
 السمكؾ العدكاني كمما زاد شعكر الفرد باإلحباط .  إلىلميؿ يزيد ا-
 السمكؾ العدكاني عندما يدرؾ الفرد مصدر إحباط . إلىيتجو الفرد -
 .األصميجديدا، يدفع نزعة العدكاف نحك المصدر  اإحباطمحاكلة منع السمكؾ العدكاني يعتبر -
 لقكتو. اإلحباطلـ يستطيع الفرد تكجيو عدكانية نحك مصدر  إذاالذات  إلى أحيانايرتد العدكاف -
 

 النظرية السموكية:
: 2006، )عدناف كأكدسمكؾ يمكف تعديمو،  أمالسمكؾ العدكاني شأنو شأف  أفيرل ىذا االتجاه 

بداية عمى يد رائد السمككية  أجريتالسمككيكف انطمقكا مف مجمكعة مف التجارب التي  أف( عمى 21
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يمكف عبلجيا كفقا لمعبلج  ثـالفكبيا بأنكاعيا مكتسبة بعممية التعمـ كمف  أفجكف كاطسكف، 
 السمككي.

السمكؾ متعمـ مف البيئة كمف ثـ فاف الخبرات المختمفة التي اكتسب منيا  أفيمكف القكؿ  إذف
كمما  قد تـ تدعيميا بما يعزز لدل الشخص ظيكر االستجابة العدكانية اعدكاني اشخص ما سمكك

 تعرض لممكقؼ المحبط.
 : نظرية التعمم االجتماعي

عرض  أفمصادر مختمفة عف دكر التقميد كالمحاكاة في اكتساب السمكؾ العدكاني، فيي ترل  أكدت
السمكؾ  أنو ال يتشكؿ( 58-57: 2003)عكاض،  كأكدالسمكؾ العدكاني،  إلىنماذج عدكانية يؤدم 

تعمـ العدكاف عممية يغمب عمييا  ،.كيدعـ بكجكد التعزيز فقط العدكاني بكاسطة التقميد كالمبلحظة
تمؾ  ا ما تحدثالمكافأة التي تمعب دكرا ىاما في اختيار االستجابة بالعدكاف. كثير  أكالجزاء 

فالطفؿ يتعمـ السمكؾ العدكاني مف الكالديف مف خبلؿ العقاب،  .السمككات عف طريؽ التقميد
 النماذج الرمزية كالتمفزيكف.ك  كاألشقاء كاألقراف كاألساتذة

 

( عمى مجمكعتيف مف  Lieber , Baron, 1972كىذا ما أكدتو نتائج  الدراسة التي قاـ بيا ) 
( سنكات حيث عرض عمييـ مشاىد تمفزيكنية ببعض  9 -5بيف )  أعمارىـتتراكح  األطفاؿ

لؤلطفاؿ فرصة  يحتتالقصص التي تتضمف مشاىد مميئة بالعنؼ كبعض المشاىد الخالية منو، ثـ 
الذيف عرض عمييـ برامج مميئة  األطفاؿ أفالعدكاف عمى زميؿ ليـ، حيث كشفت نتيجة الدراسة 

 األطفاؿفي اليجـك عمى نماذج ألطفاؿ اتخذت كضحية ليـ، عمى عكس  أطكؿبالعدكاف قضكا فترة 
 العنؼ. أشكاؿالذيف عرض عمييـ برنامج خالي مف 

 

في  أساسياكذلؾ تمعب دكرا  اإلدراكيةالعكامؿ  أف( 210: 2009)مصطفى نكرم،  أيضا كأشار
ثارتوتفسير كيفية اكتساب السمكؾ العدكاني  عمميات التفكير العميا عند البشر حيث تقدـ قكة  كا 

السمكؾ االجتماعي المتعمـ الذم تـ  أشكاؿالعدكانية شكؿ مف  أفا أيضلمتكجو الذاتي، كيؤكد 
 مف السمكؾ.  األخرل األشكاؿبيا اكتساب باقي   الطريقة التي تـ اكتسابو بنفس
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 ثانيا : مشكالت االنضباط المدرسي: 
 

في اليركب، السمكؾ الفكضكم،  المتمثمةبرز المشكبلت السمككية مشكمة االنضباط المدرسي أمف 
 الغياب، التدخيف، عدـ االىتماـ بالنظافة الشخصية.

Slavin (1986 )كأشارزمبلئو كيتأثر بالمنيج الدراسي،  ك اإلدارةمع في المدرسة التمميذ  يتفاعؿ 
انو الكثير مف المشكبلت السمككية الصفية ناتجة عف مشكبلت  إلى( 239: 1989في )قطامي، 

 التعميمية مممة كمحبطة ليـ. كاألنشطةمتعمقة بالتعمـ كالتي سببيا المدرسة 
 

 االنضباط المدرسي:  -1
باالنضباط  الصفي  استخداـ المعمـ الستراتيجيات تربكية محددة تسيؿ حصكؿ التبلميذ عمى يقصد 

 أفضؿ مستكل مف التعمـ كالنمك الشخصي .
 

 التعميمةنو  عبارة عف نشاطات المعمـ مف أجؿ تنظيـ التعمـ كالبيئة بأ( 2008كعرفو )العمارية، 
حيث يساعد المعمـ تبلميذه عمى تمثيؿ كاستيعاب ما يقدـ ليـ مف خبرات تعميمية تضمف استمرار 

بالتالي تخزينيا عمى صكرة انساؽ معرفية  انتباىيـ ككذلؾ الستيعاب القكانيف الصفية كالمدرسية ك
 التكيؼ. بيدؼ تحقيؽ الكصكؿ بالتمميذ إلى حالة مف التكازف المعرفي ك

 

 لي مستكييف ىما: إ( االنضباط الصفي  2007قسـ فؤاد ) : أنواع االنضباط الصفي  -2
 

الطالب بالتعميمات المدرسية  إلزاـيشير االنضباط الذاتي إلى االنضباط الداخمي )الذاتي (:- أ
كالسير ذاتيا كفقا لقكانينيا كأنظمتيا مف خبلؿ تكجيو رغباتو كتنظيـ ميكلو كدكافعو لمكصكؿ 

 سمكؾ االجتماعي المقبكؿ الذم يتفؽ كأىداؼ التربية كالتعميـ كغاياتيا.إلى نمك ال
 

كاالنضباط الذاتي عممية تربكية بالمعنى الكاسع يشتمؿ عمى كؿ الممارسات كالعكامؿ البيئية التي 
بيذا المعنى يتضمف اإلجراءات  .ىـ في تطكير سمكؾ ىادؼ منضبط ذاتيا لدل الطالباتس

يركز ىذا المفيكـ مف االنضباط عمى ضركرة كجكد  .العبلجية باإلضافة إلى اإلجراءات الكقائية
اتفاؽ بيف الطبلب كقكانيف المدرسة كتعميماتيا حتى يتحكؿ الضبط كالنظاـ إلى مسألة انضباط 

 ذاتي. 
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 االنضباط الخارجي: - ب
حكـ في سمكؾ الطمبة بطرؽ مختمفة كمتباينة كتمقي األكامر الت إلىيشير االنضباط الخارجي 

إجبارىـ ب مف المعمـ إلى الطمبة تتحكؿفي حالتنا  ،كالتعميمات مف أطراؼ خارجية أعمى مرتبة منيـ
الذيف ال فما يككف انضباطا عقابيا،  اغالب ،عمى االلتزاـ بالقكانيف المدرسية كعدـ الخركج عمييا

تخكيؼ الطالب ب نقكـ .فذكف التعميمات يتحممكف النتائج التي تترتب عمى ذلؾينال يطيعكف األكامر ك 
 مف أجؿ ضبط سمككو.

 

 ثالثا : مشكالت سوء التوافق االجتماعي 
 

عرفيا  .يعتبر التكافؽ مف السمات المميزة لمسمكؾ السكم عامة كالصحة النفسية خاصة
أم  كاجتماعيا اانفعاليإ ،حالة دائمة نسبيا يككف فييا الفرد متكافقا نفسيا بأنيا( 425: 1983زىراف)

مكانياتويككف قادرا عمى تحقيؽ ذاتو كاستغبلؿ قدراتو . مع نفسو كبيئتو  ألقصى حد ممكف. كا 
 

يتخذ التكافؽ لديو  ،الفرد في عممية تكافقو مع بيئتو كمككناتو أفالتعريؼ نبلحظ  ىذا مف خبلؿ
 .كاألسرماالجتماعي  ،مختمفة، التكافؽ النفسي أشكاؿ ثبلثة

 

 :االنسحاب االجتماعي - أ
يتضمف االبتعاد  .ىك بشكؿ عاـ الميؿ لتجنب التفاعؿ االجتماعيمفيوم السموك االنسحابي:   -1

 كالمكاقؼ االجتماعية . األشخاصمف الناحيتيف النفسية االنفعالية عف 
     عبلقات اجتماعية إقامةيظير عمى شكؿ عدـ  السمكؾ االنسحابي أف( 1993)الصباح، أشار
كعدـ االكتراث بما يحدث في  بو نعزاؿ عف الناس كالبيئة المحيطةكاإل األقرافبناء صداقة مع  أك

 قد يبدأ في سنكات ما قبؿ المدرسة كيستمر لفترات طكيمة .. البيئة
 

 األطفاؿنو احد مظاىر التي يتميز بيا أ( السمكؾ االنسحابي ب418: 2002ككما عرؼ )سيسالـ، 
يعبر عف فشؿ الطفؿ في التكيؼ مع الكاقع كالمتطمبات  ما الذيف يعانكف مف اضطرابات سمككية

 االجتماعية.
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العزلة كاالنسحاب كالنشاط المدرسي  إلىنو الميؿ ( عمى أ19: 2000فو )مكسى ك دسكقي، كعر 
 أثناء أكيبلحظ كحيدا بالفصؿ فمف زمبلئو  اآلخريفالكحدة  كعدـ رغبتو في مصاحبة  إلىكالميؿ 

 فترات الراحة. 
 السموك االنسحابي: وأعراضمظاىر   -2
 أداء أك اآلخريفتتمثؿ مظاىر االنسحاب االجتماعي بالعزلة كتجنب المبادرة كالتحدث مع -
( عمى عينة   Boivin et Shelley, 1997في دراسة قاـ بيا كؿ مف ) .طات مشتركة معيـانش

ككيؼ  تقييـ العمميات االجتماعية إلىىدفت  طفؿ فرنسي في المرحمة االبتدائية( 793قكاميا )
 أظيرتقد  .السمبي لمذات االجتماعية اإلدراؾ إلىاالجتماعي يؤدكف  النسحابياك السمكؾ العدكاني 

 .جتماعيةإدراؾ الذات اإليتنبأ بشكؿ منفرد ب أفمسمكؾ االجتماعي يمكف ل  وأنالنتائج 
تجنب المشاركة في المناقشة الصفية كال يطمبكف المساعدة مف قبؿ  إلييميؿ المراىقكف المنعزلكف -

 أعضاءالمدير حتى عندما تكاجييـ مشكمة ما، كلدييـ اتجاىات سمبية  نحك  أكالمرشد  أكالمعمـ 
 ىيئة التدريس. 

درجة الشؾ كالسخرية مف  إلىيتميزكف بالتردد كالتساؤؿ حكؿ المستقبؿ كعدـ الثقة التي قد تصؿ -
 .اآلخريفدكافع 

 : إلىالسابقة يمكف تصنيؼ االنسحاب االجتماعي  األعراضكمف خبلؿ 
عبلقات  إقامةكعدـ  اآلخريف: يتضمف االنعزاؿ كاالبتعاد عف  االنسحاب االجتماعي البسيط -1

 . األقرافعيـ ، ك االمتناع عف المبادرة في التحدث ك عدـ المعب مع صداقة م
: يككف عند ىذا النكع مف المنسحبيف اجتماعيا سكء في التكيؼ  االنسحاب االجتماعي الشديد –2

 ظيكر اضطرابات . إلىقد يؤدم 
:  2009( في كتاب )مصطفى، Greenwood , et .al ,1977كصنؼ جركنكردك كاخركف )

 صنفيف:  إلى( االنسحاب االجتماعي 235
تفاعبلت  إقامةالذيف لـ يسبؽ ليـ  األطفاؿ: الذم يظير لدل االنسحاب االجتماعي- أ

عدـ نمك مياراتيـ  إلىتفاعبلتيـ كانت محدكدة، مما يؤدم  أك اآلخريفاجتماعية مع 
 االجتماعية كالخكؼ مف التفاعؿ االجتماعي.

تفاعبلت  أقامكا: كيتمثؿ في األطفاؿ الذيف سبؽ ليـ كاف الرفض أول االجتماعي العز - ب
 انسحابيـ. إلى أدلمعاممتيـ بطرقة سيئة مما  أكاجتماعية كلكف تـ تجاىميـ 
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 أسباب االنسحاب االجتماعي: -3
إلقامة عبلقات مع  األساسيةكجكد نقص في الميارات االجتماعية، عدـ معرفة الطفؿ لمقكاعد -

 عدـ التعرض لمعبلقات االجتماعية. ك اآلخريف
جتماعي التفاعؿ اإل إلى أساساانو يؤدم  إالمتعددة،  أشكااليأخذ  اآلخريفخكؼ الطفؿ مف -

 .اآلخريفلميركب مف المشاعر السمبية عف طريؽ تجنب  أساسالسمبي ألنو 
 .فاألخرييعدـ االحتراـ، كتجاىمو مف قبؿ -
تارىـ غير الذيف اخ األصدقاءغير مباشر أف  أكرفض الكالديف لرفاؽ الطفؿ يشعره بشكؿ مباشر -

 مما ينتج عنو شعكر بتدني مفيكـ الذات لديو.  جيديف بما فيو الكفاية
نمط الحياة العائمية خاصة ازدكاجية  إلىالعادات كالتقاليد السائدة في بيئة الفرد، باإلضافة -

 العقاب كالتجاىؿ.المعاممة الضرب ك 
 

 تقييم االنسحاب االجتماعي والتشخيص: -4
 

 رئيسية :  أساليبيعتمد تقييـ كقياس السمكؾ االنسحابي عمى ثبلثة 
 

 أشكاؿاستخداما في ىذا الخصكص، كتتضمف مبلحظة  األساليب أكثرالمبلحظة: ىي  -
السمكؾ  الباحث مف قياسالمبلحظة تمكف  .التفاعؿ في المكاقؼ الطبيعية بشكؿ مباشر

 بشكؿ متكرر.
لمسمكؾ االجتماعي كالمكانة االجتماعية  األقرافمعرفة تقدير  إلى: تيدؼ األقرافتقديرات  -

 يستخدـ لتحقيؽ ىذا اليدؼ المقاييس السكسيكمترية. .لمطفؿ
. في تقييـ السمكؾ االنسحابي  ياقكائـ تقدير السمكؾ: يقكـ بتطبيقيا المعممكف، كتكظيف -

 السمككية التي تطمب مف المعمميف تقدير مدل ظيكرىا.   األنماطتشتمؿ عمى مجمكعة مف 
 الخجل:  - ب

سكء التكافؽ االجتماعي التي تظير لدل  أشكاؿشكؿ مف  إلىكسنستعرض في الفقرة التالية 

 .المضطربيف سمككيا
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 أثناءالخجؿ ىك حالة انفعالية يشعر فييا الفرد بالتكتر كالقمؽ كاالرتباؾ : مفيوم الخجل  -1
 التكاصؿ االجتماعي.

 

مف االتجاىات كالمشاعر التي تتدخؿ  متآلفة( عمى انو مجمكعة 139: 1994كعرفو )السمادكني،
 كالمكاقؼ االجتماعية. باألخرييففي قدرة الفرد كتجعمو يتأثر انفعاليا 

 

لمشاركة في المحيط االجتماعي المكجكد ا( عمى انو تجنب 162: 2000، كآخركفكعرفو )القاسـ 
 االنتقاد. أكالفشؿ   ،نتيجة خكؼ مف الرفض  فيو

 

فالبعض يظيركف نكعا مف  .األحياف( حالة طبيعية في كثير مف 173: 1999كعرفتو )مايسة،
، لكف عندما يككف الخجؿ شديدا كالغرباء األصدقاء  ،األقرافعند لقاء  األىؿالخجؿ كاالعتماد عمى 

الخجكؿ يتحاشى  .اليركب أك التجنب ،يسمى الخجؿ باالضطراب عندئذ لفترة طكيمة، يمكف استمر م
 ،  كيعاني مف عدـ القدرة عمى التعامؿ بسيكلة مع زمبلئو في القسـ.األخرييف  عادة
سمكؾ الخجؿ يجعؿ مف التمميذ غير قادرا عمى بناء عبلقة  أف إلىسابؽ ذكر تشير  التعريؼكجاء 

نتيجة لمعزلة التي يضع نفسو فييا سكاء مف اجؿ تيربو مف المشاركة في   أقرانواجتماعية جيدة مع 
تربكم  إطارالتعاكنية كالترفييية التي تنظميا المدرسة في  األلعابتجنب  أكالنشاطات المدرسية، 

 كتعممي. 
 

 :أسباب الخجل  -2
 ةتمثمم نتحدث بصفة عامة حكؿ مسببات السمكؾ االنسحابي االجتماعي لدل المراىقيف أفيمكف 

بالخجؿ منيا       تصيبولدل الفرد  إعاقةكجكد ي الميارات االجتماعية عند الفرد مع في عجز ف
 .كاإلىماؿعكس ذلؾ التجاىؿ  أكالمعاممة الكالدية  كالحماية المفرطة  كأشكاؿلمعمف،  إظياره أك

 المؤدية لمخجؿ في:  أسباب أىـ( 127-125: 2002كقد لخص )العزة، 
 نقص الثقة بالنفس لديو. إلىحيث يؤدم  األمف*شعكر الطفؿ بعدـ 

 يككف غير نشط كشخص اتكالي. أف*الحماية الزائدة مف قبؿ الكالديف تساعد في 
 كغير متأكد مف اختياراتو.*كثرة االنتقادات المقدمة مف طرؼ الكالديف تجعؿ منو متردد 

 مكاقؼ السخرية كالمضايقة. إلى*التعرض 
 الخجؿ. إلىالجسمية تؤدم  اإلعاقات*كجكد بعض 
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 :التدخل العالجي -3
لمتخمص مف   إتباعياإستراتيجيات يجب  إالىي  التدخؿ العبلجي ما أساليبأما فيما يخص 

 السمكؾ، 
 التي ينجح المراىؽ الخجكؿ في تحقيقيا.تعميـ ك مكافأة الميارات االجتماعية ال* ك
 عمى إجراءات كسير عممية التدخؿ. االتفاؽاإلقتداء بالمرشد الذم يمثؿ السمكؾ المبلئـ بعد * 

 كبحكث عممية جماعية. بل لمتمميذ الخجكؿ كاجبات منزلية* إعطاء مث
 في أم رياضة جماعية. اشتراؾ* تشجيعو عمى التسجيؿ في فريؽ لكرة القدـ أك 

 * التدريب عمى االسترخاء العضمي كالتخفيؼ مف حدة التكتر.
 

 أصبحتمشكمة االضطرابات السمككية،  أفمف خبلؿ ما جاء في ىذا الفصؿ نبلحظ خالصة: 
نياتشكؿ خطر عمى النظاـ االجتماعي لممجتمع، خاصة  تمس  فئة المراىقيف، كتبقى عممية بناء  كا 

 ضؿ كسيمة لمتغمب عمى ىذه الظاىرة.ه الفئة أفكاإلرشادية لخدمة ىذالبرامج العبلجية 
ف ىناؾ عند حدكد معينة مف التعقيد، كما أنمط كاحد، كال تقؼ  إلىاالضطرابات السمككية ال ترجع 

            أسرتو ،غير مباشر عمى حياة التمميذ أكتنعكس بشكؿ مباشر  السمبية  اآلثارتفاكت في 
 كمجتمعو.
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 األكاديميةالتوافق االجتماعي والمهارات : الفصل الثالث

 

 .: التوافق االجتماعيأوال
 تعريف التوافق االجتماعي. -1
 اليت تعيق التوافق.العوامل  -2
 اجتاهات ادلفسرة للتوافق االجتماعي. -3
 بعض ادلفاهيم ادلتعلقة بالتوافق االجتماعي. -4

 .األكاديميةثانيا : المهارات 
 .األكادمييةتعريف ادلهارات  -1
 مهارة القراءة. -2
 .اإللقاءمهارة  -3
 مهارة احلسابية. -4
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 : تمييد
سكاء  .اإلنسافشغؿ التكافؽ االجتماعي حيزا كبيرا مف الدراسات كالبحكث التربكية ألىميتو في حياة 

، ألنو أىمية يبقى ذا  األسرمك أالنفسي   ،الشخصي  ،عمى المستكل االجتماعيالتكافؽ  كاف 
تحدث عف التكافؽ  إذايحقؽ التكازف النفسي كالفيزيكلكجي، ىذا بالنسبة لفرد عادم فما بالؾ 

 االجتماعي لدل فئة المضطربيف سمككيا.
 

 :  وال: التوافق االجتماعيأ
 

 : تعريف التوافق االجتماعي  -1
 

(: التكافؽ عمى انو تمؾ العممية التي يحقؽ بيا لمفرد حالة مف 2006يعرؼ )حشمت كىابي، 
ستطيع مف ي .كبيئتو المحمية كمجتمعو الكبير أسرتوفراد كاالتزاف في عبلقاتو بأصدقائو كأ االنسجاـ
 حاجاتو مع قبكؿ ما يفرضو المجتمع عميو مف متطمبات كالتزامات بالمعايير كالقيـ. إشباعخبلليا 

 

(: انو الحالة التي تتناكؿ حاجات الفرد كمطالبو بالنسبة 15: 2008يزنؾ في )الداىرم، كما عرفو إ
 الكامؿ. اإلشباعلمبيئة التي تحقؽ لو 

 

(: انو يرل التكافؽ االجتماعي كمجمكعة االستجابات المختمفة 55: 2007)حشمت،  أيضاكعرؼ 
 التي تدؿ عمى تمتع الفرد ك شعكره باألمف االجتماعي.

 

ـؤ كاالنسجاـ بيف الفرد بلحالة مف الت التكافؽ االجتماعي عمى أف(: 47: 1972كأشار )احمد عزة، 
بيذا المطمب البيئة المادية  إرضاء اغمب حاجياتو كتصرفاتود عمى يبدك في قدرة الفر  كبيئتو

 كاالجتماعية.
 

(: التكافؽ االجتماعي عمى انو القدرة التي يستطيع الفرد أك الجماعة 148: 2002كعرفت )مايسة، 
 حالة مف االتزاف االجتماعي خبلؿ عبلقة منسجمة بيف الفرد كبيئتو االجتماعية. إلىالكصكؿ بو 
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 : العوامل التي تعيق التوافق  -2
 

 : العقبات الخاصة بالقدرات الفردية - أ
 

         مجمكعة مف العكائؽ سكاء كاف عائقا عضكيا كنقص السمع، البصر،  إلىالفرد يتعرض 
تمتع الفرد بالصحة الجسمية، التي  إلىفعممية التكافؽ تحتاج  .الضعؼ في الصحة بشكؿ عاـ أك

مثبل عائؽ  .تمكنو مف بذؿ الجيد المناسب لمكاجية حاالت التكتر كالضغكط التي يتعرض ليا
كشعكره بعدـ  اآلخريفعبلقة اجتماعية سميمة مع  إقامةعجز في  إلىعقمي كانخفاض الذكاء يؤدم 

 الرضا عف نفسو.
 

 العقبات االجتماعية:   - ب
 

تشتمؿ البيئة االجتماعية عمى مجمكعة مف العناصر ذات التأثير عمى تكافؽ الفرد، كنذكر فيما يمي 
 بعض مف تمؾ العناصر:ال
 

 األكؿ: تساىـ بشكؿ كبير في تحقيؽ التكافؽ االجتماعي لدل الفرد ككنيا المصدر األسرة*   
 إلىحاالت الطبلؽ باإلضافة  أك األـ أك األبككفاة  األسرةيختؿ تكازف في تككيف  .إلشباع حاجاتو

 المعاممة السمبية كالتركيز عمى العقاب. 
 

تقكـ بدكر كبير في تنمية شخصية الطبلب حيث  أنيا( 180: 1987)اليابط،  أشار: *المدرسة
نجحت  فإذاتزكدىـ بالميارات كاالتجاىات التي تعكس ثقافة المجتمع كتمكنيـ مف مكاجية الحياة، 

 رىا تحقؽ التكافؽ. المدرسة في دك 
 

في عصرنا الحديث مف العكامؿ الميمة في  اإلعبلـ: تعتبر كسائؿ واالتصال اإلعالم*وسائل 
قد تككف عامبل في سكء التكافؽ كذلؾ مف خبلؿ ما يتـ عرضو  بناء الشخصية كالتكافؽ.  ،التربية

 مف البرامج.
 

المادية يشكؿ عائؽ يمنع كثير مف الناس مف تحقيؽ  اإلمكانيات: عدـ تكفر *الظروف االقتصادية
 في الحياة، كقد يسبب ليـ الشعكر باإلحباط.  أىدافيـ
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 :  االتجاىات المفسرة لمتوافق االجتماعي  -3
 

الحاجات  إشباعىي سكل عممية  عممية التكافؽ ما أفىذا االتجاه  أنصاريرل : االتجاه الفردي
: 1974كمتطمبات الفرد بما يتناسب مع الجانب الطبيعي كاالجتماعي لبيئتو. كقد أكد )دسكقي، 

شباععممية التكافؽ ذاتية الصيغة، كىك ييتـ بالفرد  أف( 385 حاجاتو التي استثارتيا الدكافع سكاء  كا 
ىذه  إشباعائؽ تمنع غالبا ما تضع البيئة عك  .نفسية كاجتماعية أككانت ىذه الحاجات بيكلكجية 

 أفخمك مف الصراعات الداخمية كالشعكرية كالبلشعكرية، كيجب ي أفتكافؽ الفرد ىك  إذفالحاجات، 
 يتحقؽ ذلؾ خبلؿ المراحؿ العمرية المتتالية كيتمتع الفرد بالمركنة في استجاباتو لممثيرات الخارجية.

 

الشخصية  أفيركف  .ىذا االتجاه في تعريفاتيـ عمى المجتمع أنصاريركز : االتجاه االجتماعي
عممية  أف( أكد عمى 36: 2000ثقافتو كمعاييره، أما )سرم، ،المتكافقة ىي التي تساير المجتمع

 ،االتزاف االجتماعي ،اآلخريفالتكافؽ االجتماعي  تتضمف الذكاء االجتماعي لتحقيؽ السعادة مع 
كمسايرة المعايير االجتماعية، قكاعد الضبط االجتماعي كالتغير  كااللتزاـ بأخبلقيات المجتمع

في  ،اجتماعي سميـ إطاريتحقؽ كؿ ذلؾ في  .الثقافية السائدة في المجتمع األساليب ،االجتماعي
كالمشاركة في تفاعبلت  األخرييفتقبؿ النقد كسيكلة االختبلط مع مع  اآلخريفعبلقات ناجحة مع 

 اجتماعية.
 

( عف ىذا االتجاه الذم يرل اف 222: 1970تحدث )عبد الغفار،: النفسي االجتماعياالتجاه 
بالتكامؿ بيف حاجات الفرد كدكافعو كتطمعاتو كالبيئة المحيطة بو، فيك اتجاه  إالالتكافؽ ال يتحقؽ 

التكافؽ عممية مركبة بيف عنصريف، الفرد كالمجتمع. كىناؾ  إذايكفؽ بيف االتجاىيف السابقيف، 
البيئة بطبيعتيا  أماعؿ بيف العنصريف في عممية التكافؽ فالفرد بدكافعو كحاجاتو كتطمعاتو، تفا

 .االجتماعية كمعايير قيميا
 

 :بعض المفاىيم المتعمقة بالتوافق  -4
بعض تمؾ المصطمحات ذات  إلىكسنتطرؽ فيما يمي  .ىناؾ مجمكعة مف المفاىيـ متعمقة بالتكافؽ

 الصمة بمفيـك التكافؽ.



اكايممة  الفصل الثالث:                                      التىافق االجتماعي والمهارات األ  
 

79 
 

( التكيؼ عمى انو يرتبط بالجكانب الحسية كالجسمية عند 124: 2005عرؼ )اشرؼ، *التكيف: 
ىك ظاىرة يختص  أمكبر بينما يرتبط مفيـك التكافؽ بالجكانب االجتماعية، أالكائف الحي بصكرة 

 دكف الحيكاف. اإلنسافبيا 
 

 .إليوفي المجتمع الذم ينتمي ىي قدرة الفرد عمى االمتثاؿ لممعايير كالقيـ الشائعة *المسايرة: 
 

 إلىعممية التكافؽ النفسي الذم ييدؼ  نياأ( 17: 2008عرفيا )الداىرم، *الصحة النفسية: 
يف لو بحيث يترتب عمى ىذا كمو شعكر يخر دتيا كتقبؿ الفرد لذاتو كتقبؿ األتماسؾ الشخصية ككح

 بالسعادة  كالراحة النفسية.
 

الدافع فطريا أك  يككف ، كانت. الشعكرية أكشعكرية   ياـ بسمكؾمحرؾ ايجابي لمق ىي قكة*الدافع: 
 كالشعكر بالكاجب كاالنتماء. اكتسبم إما مكرثا كالجكع،

 

 .ىك القدرة عمى التكيؼ العقمي مع مشكبلت الحياة كظركفيا الجديدة*الذكاء: 

 .األكاديميةثانيا: الميارات 
 

 :إلىفي تعريؼ الطالب في الدراسة  األكاديميةتتمثؿ الميارات   :األكاديميةتعريف الميارات . 1
مرحمة الفيـ  إلى: كيقصد بيا عممية تفكيكؾ الرمكز لتككيف معنى كالكصكؿ *ميارات القراءة

 . كاإلدراؾ
 : ىي القدرة عمى القياـ بالعمميات الحسابية، كفيـ القكاعد الحسابية كاليندسية.*ميارة الحساب

كالحركات كجمب  اإليماءاتكالتعامؿ مع النص كما يحتكيو مف  اإللقاء: ىك فف اإللقاء*ميارة 
 خطاب. أك قراءة شعر ثناءأاالنتباه 

 نتائج صحيحة كمقبكلة عمكما. إلى: ىك تفكير الفرد لمكصكؿ *المنطق والتفكير المنطقي
 

 : ميارة القراءة .2

تسمى حركفا لتككيف معنى عممية معرفية تقكـ عمى تفكيؾ رمكز  ىيتعريف القراءة: - أ
كسيمة لمتكاصؿ أك الفيـ.  بالتاليىي جزء مف المغة  .كالكصكؿ إلى مرحمة الفيـ كاإلدراؾ

 كتتككف المغة مف حركؼ كأرقاـ كرمكز معركفة، كمتداكلة لمتكاصؿ بيف الناس.
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لمحصكؿ عمى ( القراءة ىي القدرة عمى تقكية الحكاس كالذاكرة كالعقؿ 2014عبد الحميد،كعرفيا) 
 الكثير مف المعرفة .
عممية تفكير معقدة، تشمؿ تفسير الرمكز المكتكبة  أنيا( عمى 11: 2006عرفيا)احمد ىكتشاف،
 )الكممات كالتراكيب(،

 كربطيا بالمعاني، ثـ تفسيرىا كفقا لخبرات القارئ الشخصية.
 
 :أىداف القراءة -ب
 

  :عامة ىي: لمقراءة أىداؼ كظيفيةاألىداف الوظيفية العامة 
 

المتعمـ ال يستطيع  .أنيا تسيـ في بناء شخصية الفرد عف طريؽ تثقيؼ العقؿ كاكتساب المعرفة -
 التقدـ في تعممو إال إذا استطاع السيطرة عمى ميارات القراءة.

 

أك مكانية كما أنيا تزكد الفرد  رمانيةمسافات  يـما تفصميكما أنيا كسيمة التصاؿ الفرد بغيره م -
 ار كالمعمكمات. باألفك

 كتعد القراءة مف أىـ الكسائؿ التي تدعك إلى التفاىـ كالتقارب كالتكاصؿ بيف عناصر المجتمع.-

كما أنيا تؤدم إلى االرتقاء بمستكل التعبير عف األفكار، فيي تثرم حصيمة القارئ المغكية،  -
 كتمكنو مف التعبير عما يجكؿ بخاطره.

ا كسيمة لمني- البعض، عف طريؽ الصحافة،  ببعضوكض بالمجتمع، كارتباطو كتعد القراءة أيضن
الرسائؿ، الكتب، المؤلفات، المراجع، النقد، التكجيو، كرسـ المثؿ العميا، إلى غير ذلؾ مف أساليب، 

ا.  كأشكاؿ تكظيؼ القراءة في التعمـ ك الثقافة أيضن
 

 :األىداف الخاصة واألساسية لمقراءة 
 

حسف األداء، تمثيؿ المعاني، اكتساب الميارات القرائية المختمفة  ،ىـ في جكدة النطؽاأنيا تس-
حساف الكقؼ عند اكتماؿ المعنى كما  كالسرعة كاالستقبلؿ بالقراءة، القدرة عمى تحصيؿ المعاني، كا 

 كالثقافة في كافة المجاالت. ىات نحك التنكر كالثقافة العمميةأنيا تؤدم إلى تنمية الميكؿ كاالتجا
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تحسف الكسب المغكم، تنمي حصيمة التمميذ المتعمـ أك القارئ مف المفردات كالتراكيب كما أنيا -
تؤدم إذنا إلى استخداـ  .الجديدة كما أنيا تؤدم إلى تدريب التمميذ عمى التعبير الصحيح عف المعنى

     الفيـ بغرض كسب المعمكمات، تحصمناكما أنيا  كاالنتفاع بمحتكياتيا. المكتبات بصكرة سميمة
 أك االنتفاع بالمقركء أك التسمية كالمتعة أك النقد كالتذكؽ.

 : أساليب تنمية ميارات القراءة-ج

  تعبيرات الكجو كالعينيف. اليد، تدريب الطبلب عمى القراءة المعبرة باستخداـ حركات 

 يجيػػػػػػػػد األداء الحسػػػػػػػػف إال إذ فيػػػػػػػػـ الػػػػػػػػنص حػػػػػػػػؽ  االىتمػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػالقراءة الصػػػػػػػػامتة، فالتمميػػػػػػػػذ ال
المعنػػػػػػى اإلجمػػػػػػالي لمػػػػػػنص عػػػػػػف طريػػػػػػؽ القػػػػػػراءة  لػػػػػػذلؾ كجػػػػػػب أف يبػػػػػػدأ التمميػػػػػػذ بػػػػػػتفيـ الفيػػػػػػـ

 الصامتة.

 لمكممات. تدريب الطبلب عمى القراءة السميمة، مف حيث مراعاة الشكؿ الصحيح 

  معالجػػػػػػػػة الكممػػػػػػػػات الجديػػػػػػػػدة بػػػػػػػػأكثر مػػػػػػػػف طريقػػػػػػػػة كاسػػػػػػػػتخداميا فػػػػػػػػي جممػػػػػػػػة مفيػػػػػػػػدة، ذكػػػػػػػػر
  الرسـ. المرادؼ كذكر المضاد، طريقة التمثيؿ، طريقة

  مزاكلتيػػػػػا أمػػػػػاـ اآلخػػػػػريف، بصػػػػػكت  عمػػػػػى الشػػػػػجاعة فػػػػػي مكاقػػػػػؼ القػػػػػراءة ك تػػػػػدريب التبلميػػػػػذ
  تمجمج أك تمعثـ أك تييب كخجؿ. كاضح كأداء مؤثر دكف

 مختمػػػػػػػػػؼ األسػػػػػػػػػاليب كالتشػػػػػػػػػجيع المعنػػػػػػػػػكمالتبلميػػػػػػػػػذ  المتميػػػػػػػػػزيف فػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػراءة ب تشػػػػػػػػػجيع ،
 . مف أساليب التشجيع كاإللقاء في اإلذاعة المدرسية كغيرىا كخركجيـ لمقراءة

 

 :  أنواع القراءة -د
 تقسـ القراءة عامة إلى عدة أنكاع  أشار إلييا ) احمد عبد الحميد، بدكف سنة(: 

 :أنواع القراءة من حيث طبيعة األداء 
 

  ،: كىي نكع مف أنكاع القراءة التي تندرج تحت أنكاع القراءة مف حيث طبيعة األداءالقراءة الصامتة
قراءة ليس فييا صكت كال ىمس كال تحريؾ لساف أك شفة، يحصؿ بيا القارئ عمى المعاني كاألفكار 

ف . إمف خبلؿ انتقاؿ العيف، كحركة البصر فكؽ الكممات كالجمؿ دكف االستعانة بعنصر الصكت
  البصر كالعقؿ ىما العنصراف الفاعبلف في ىذه القراءة.
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بالمقركء بصكت مسمكع مع مراعاة ضبط المقركء  لقارئ خبلليا: كىي التي ينطؽ االقراءة الجيرية
كفيـ معناه، كاليدؼ منيا تعكيد التبلميذ عمى صحة األداء بمراعاة عبلمات الترقيـ كمحاكلة 

كتعكيد الطالب عمى السرعة  استفياـ معت االنفعالية المختمفة مف تعجب ك التصكير الميجة لمحا
 المناسبة لمقراءة.

 القراءة من حيث الغرض منيا:أنواع  
 

 : *القراءة السريعة العاجمة
 

ىي القراءة التي يقصد منيا القارئ البحث عف شيء بشكؿ عاجؿ تيـ الباحثيف كقراءة فيارس 
الكتب، كقكائـ األسماء، تفيد البحث عف المصطمحات، كاستعراض المادة كمراجعتيا، كالكشؼ عف 

 معاني المفردات مف المعاجـ.
 

 :اءة لتكوين فكرة عامة عن موضوع متسع*القر 
 

ىي أكثر دقة مف القراءة السريعة، كتستعمؿ في مثؿ قراءة التقارير، استيعاب الحقائؽ، كتفيد في 
 االستذكار، استخبلص األفكار ككتابة المبلحظات. 

التريث كالتأني لفيـ ما يقرأ إجماالن   يايشترط في .: كيقصد بيا الفيـ كاإللماـ*القراءة التحصيمية
استخبلص ك  كتستعمؿ في استذكار الدركس لتثبيت المعمكمات كالحقائؽ في األذىاف .كتفصيبلن 

 األفكار مف المقركء.
 

: كفييا يرجع القارئ إلى عدة مصادر، يجمع منيا ما يحتاج إلييا مف *القراءة لجمع المعمومات
ارة يتطمب ىذا النكع مف القراءة مي .الذم يعد رسالة أك بحث معمكمات خاصة مثؿ قراءة الدارس

في الرجكع إلى المصادر المتعددة،  أيضا كتستعمؿ .كقدرة عمى التمخيص في التصفح السريع
 التصفح السريع كالقدرة عمى التخميص كالتحميؿ.

 
 *القراءة لممتعة في أوقات الفراغ:

تككف متقطعة، تتخمميا فترات كقراءة األدب، الفكاىات، قد  ،كىي قراءة خالية مف التعمؽ كالتفكير 
 قد يقرأ المرء خبلليا الصحؼ كالمجبلت. .كالطرائؼ
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 :*القراءة النقدية التحميمية
ىي القراءة المتأنية التي يتكلد لدل المرء مف ممارستيا نظرة نقدية نافذة يستطيع مف خبلليا الحكـ 

نقد قصة أدبية، أك قصيدة شعرية،       المكازنة، الربط كاالستنتاج، مثؿ: عف طريؽ عمى األشياء
 أك نحك ذلؾ.

 

 : اإللقاءميارة . 3
 

 .الحكار كالمتمقي ،ك الخطابأىك نكع مف التكاصؿ بيف ممقي الرسالة : اإللقاءمفيوم  - أ
طريػؽ الكػبلـ أحاسيسػو عػف  مشػاعره ك ،اإللقاء الناجح عبارة عػف قيػاـ الممقػي بنقػؿ بعػض معمكماتػو

 .إلى الممقى إليو مستخدمان في ذلؾ ما يمكف استخدامو مف أجزاء جسده كنبرات صكتو

 

 :اإللقاءمعايري   -ب

 

 .إذ يعتبر فيـ المكضكع أحد أىـ ميارات العرض الرئيسية خبلؿ عممية البحث الموضوع: فيم
أف يككف عمى معرفة بما اإلعداد الجيد لممكضكع في تحقيؽ النجاح ألنو يجب عمى الممقي يساعد 

 ىك مطمكب منو عرضو.
خاطبو؛ فإف يمعرفة بنكع الجميكر الذم سل القارئ يجب أف يككف لد الجميور: عمى التعرف

لماميـ بيذا المكضكع.  الكسائؿ كالميارات المستخدمة تعتمد عمى مستكل الجميكر كا 
 

طريؽ عرض الخطكط  حدد السرعة التي تتدرج بيا خبلؿ عرضؾ عف لمعرض: الجيد التخطيط
استخداـ الصكر يدعـ  .، ال تغفؿ عف استخداـ الكسائؿ البصرية.األساسية ثـ الدخكؿ في التفاصيؿ

مف ميارات العرض  ا التخطيطىذيعتبر  قتيا الرسكـ البيانية كاإلحصاءات.الحجج خصكصان إذا راف
 القكم.

 

: فالتحدث مباشرةن مع الجميكر بشكؿو مباشرو يجعميـ يصغكف اليؾ بشكؿو البداية في االىتمام إثارة
يمكنيـ مف كضع بعض األسئمة في العرض التقدمي التي يجب أف يتـ الرد عمييا مف خبلؿ  جيدو 

 .العرض
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عمـ أف جعؿ أ .فميس ىناؾ عرضه كامؿه مف دكف أسئمة كأجكبة عمييا: واإلجابة األسئمة استباق
حرص عمى تكفير المصادر أاألفراد يستمعكف إليؾ بشكؿ جيد يتطمب الكثير مف الميارة، لذا 

 .لمحصكؿ عمى معمكمات إضافية إذا دعت الحاجة
 

ف تأكدت مف استماع  عنيا: الحديث من االنتياء عند فكرة كل تمخيص عميؾ فعؿ ذلؾ حتى كا 
بنكد الميمة لمحضكر ليتمكنكا مف تدكينيا في نياية الحضكر إليؾ لبعض الكقت إذ البد مف كضع ال

 فككنؾ قادران عمى التمخيص فيذا يعتبر مف الميارات األساسية لنجاحؾ في مجاؿ اإللقاء. .كؿ فقرة
 

لذلؾ  .خبلؿ العرض كاالىتماـ لكؿ الحضكر ستككف أنت نقطة التركيز تامة: بثقة النفس تقديم
مف الميـ أف تبدأ بثقة كتجعؿ ارتباطؾ بالجميكر عمى الدكاـ مف خبلؿ االتصاؿ المرئي عف طريؽ 

يمكنؾ أيضان أف تطمب آرائيـ، حيث يجب التركيز  .العيف كطمب ممخص منيـ عما تحدثت عنو
 .عمى تكرار المعمكمات اليامة بصفة محترمة خالية مف التكبر كالخيبلء

 

 :الحسابية الميارة .4
 
 بعمؿ القياـ عمى القدرة بيا نقصد نحف الميارة عف نتحدث عندما :الرياضية الميارات مفيوم - أ
 .اإلجرائية الرياضية الطرؽ استخداـ عمى القدرة الرياضية بالميارة يقصد ،تقافا  ك  دقة ،بسرعة ما
 

 تطبيقيا يتـ المجردة الرمزية المفاىيـ مف مجمكعة أنيا عمى (169 :1997)ككجؾ، عرفيا كقد
 المتعددة. المفاىيـ مف غيرىا أك كزف  ،حجـ  ،عدد عمى لمداللة حسي بشكؿ

 

 عف نتحدث فإننا الرياضية الميارات عف نتحدث عندما نوأ السابقيف التعريفيف خبلؿ مف ندرؾ
 ذاتيا الرياضية المادة تتضمف أعماؿ عف التحدث إلى باإلضافة كالسرعة بالدقة تتصؼ سمككات

  معينة. رياضية كخكارزميات أساليب تتضمف كما
 :األساسية الحسابية الميارات  - أ
 :إنيا عمى (1998،كأخركف )عبيد حددىا التيك  يمي، فيما نذكرىا أساسية ميارات ىناؾ
 الحسابية. بالعمميات الخاصة الرياضية كاألساليب المفاىيـ إدراؾ -
 العمميات. تمؾ إجراء أم الرياضية المفاىيـ استخداـ -
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 المشكبلت. حؿ -
 .اإلبداعي المستكل عمى التفكير -
 

 لمعممي القكمي المجمس كضعو الذم التصنيؼ (1989خركف،كأ )عبيد أعطى االتجاه نفس كفي
  يمي: فيما األمريكية المتحدة الكاليات في الرياضيات

 األعداد-1
 الحسابية. العمميات-2
 الرياضية. كالعبارات الجمؿ-3
 اليندسة.-4
 القياس.-5
 .كاألقراف العبلقات-6
 .اإلحصاء-7
 الرسـ.-8
 الرياضي. التعميؿ-9

 المالية. الرياضيات-10
 

 أكاديمية. عقمية كميارات حركية ميارات نكعيف، إلى الميارات ىذه ـيقست يمكف
 

 الرسـ ميارات مثؿ: اليدكم العمؿ عمى تعتمد الميارات مجمكعة بيا يقصد :يدوية حركية ميارات
 كغيرىا. كالقياس
 ك الرياضي كالتعميؿ ،الحصر الكشؼ، التصنيؼ، ،التطبيؽ ميارات ىي :أكاديمية عقمية ميارات

 التخطيط.
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  التالي: الشكؿ في الحسابية الميارات أنكاع تكضيح يمكف األخير كفي
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحسابية. األساسيةالميارات  أنواع(: مخطط يبين 01الشكل رقم )

 

 

 

 

 أنكاع الميارات

 فكرية ميارات ميارات حركية

 األعداد وكتابتيا.قراءة   -

 حل المعادالت بمختمف أنواعيا.-

 التحويل  من وحدات قياس إلى وحدات أخرى.-

 استخدام أنظمة العد) ثنائي، ثماني، عشري( -

إجراء العمميات عمى الصفوف واألعمدة في  -
 قواعد البيانات. 



 استخدام اآللة الحسابية في إجراء التكمالت . -

 استخدام المنقمة في قياس الزوايا. -

 استخدام المسطرة لرسم قطعة مستقيمة. -

 الطباعة بسرعة عمى لوحة المفاتيح. -

استخدام البرمجيات المختمفة في رسم نتائج  -
 العمميات المختمفة عمى البيانات.
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 :المشكالت الرياضية خصائص-ج
 

ا )فرداف خصائص حددى تحتكم عمى أفلكي نقكؿ عف تمميذ انو يكاجو مشكمة رياضية، البد مف 
 ( كالتالي:35: 2003خركف،كأ

ف يحميا التمميذ أأف تككف ليا عبلقة ببعض المشكبلت السيمة كالمشابية، مف الممكف  .1
 بسيكلة.

 يمكف حميا بأكثر مف طريقة في ضكء معمكمات التمميذ كقدراتو.  .2
 رسميا في شكؿ تخطيطي. أكفي جدكؿ تحتكل عمى بيانات يمكف تنظيميا  .3
 التخطيطية. أكيمكف حميا بكاسطة الرسـك التكضيحية  .4
 تحفيزىـ عمى حميا كتشجيعيـ لمكصكؿ لمحؿ. ،ميكليـ تممس اىتمامات التبلميذ، .5
 قاعدة معينة. أكيمكف حميا مف خبلؿ التعرؼ عمى قانكف  .6

 

 يمي: ( مجمكعة مف الخصائص كما28: 1430كقد أكرد )العنزم، 
 

 أف تككف المشكمة ذات داللة رياضية بحيث تتضمف معمكمات تخدـ ىدفا في تدريس الرياضيات.-
 

 أف تثير المشكمة اىتماـ التمميذ كتدفعو لمبحث عف حميا.-
 

 أكثرتككينات رياضية  إلىشمكلية بحيث يمكف الكصكؿ  أكثرأمكانية تعميـ المشكمة لمكاقؼ -
 عمكمية.

 

التمميذ حتى يصاب باإلحباط مف محاكالتو التي ال تقربو  إمكانيةأف يككف حؿ المشكمة في حدكد  -
 مف الحؿ.

 

خصائص رئيسية تتميز بيا المشكمة الرياضية  أربعةىناؾ  أفمف خبلؿ العرض السابؽ نستخمص 
 كىي:

 

 ترتبط المشكمة بالخبرات السابقة لمتمميذ. .1
 التعميـ. إمكانيةمف طريقة لمحؿ مع  أكثرممشكمة  ل .2
 المشكمة تتعمؽ بحاجات التمميذ كميكلو. .3
 المشكمة تتناسب مع المرحمة العمرية لمتمميذ. .4
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 :تصنيف المشكالت الرياضية -د
 

( تصنيؼ لممشكبلت الرياضية في خمس مجمكعات ىي 151-139: 2000،إبراىيـ) أعطى
 كالتالي: 

 

 :التعاريف أو/ مشكالت المفاىيم األولىالمجموعة  
 ،     لى قياس مدل قدرة التمميذ عمى التعرؼ عمى حقيقة رياضيةييدؼ ىذا النكع مف المشكبلت إ

 ك استدعائيا.تعريؼ معيف أ  ،نظرية  ،بدييية
 

 المجموعة الثانية/ مشكالت الميارات الوصفية:  
الخطكات  إجراء أكتدريب التمميذ عمى تطبيؽ القكانيف الرياضية  إلىييدؼ ىذا النكع مف المشكبلت 

 الركتينية في حؿ المشكبلت التي تحؿ بالية ركتينية محددة.
 المجموعة الثالثة/ مشكالت التطبيق:  

قيمة الرمز أك الرمكز  إيجادتعبير رمزم، كمف ثـ  إلىىك عجز التمميذ عمى ترجمة المشكمة المفظية 
غالبية المشكبلت الرياضية التي يعاني منيا  مشكبلت التطبيؽ تمثؿ .المجيكلة في التعبير الرمزم

 التمميذ.
 

 المجموعة الرابعة/ مشكالت التفكير: 
يتميز ىذا النكع مف المشكبلت  .المنطقي لسبلمة الحؿ كصحتوعجز التمميذ عمى تقديـ التبرير 

المناسب لمحؿ كالذم يختمؼ  األسمكب كحده التمميذ . يختارثابتة إليةكال يقـك عمى عدـ ثبات شكمو ب
 .أخرل إلىعادة مف مشكمة 

 المجموعة الخامسة/ مشكالت المواقف:  
 التعميمة، ففي ىذا النكع تقدـ المشكمة ادىاأبعك  ىك عجز التمميذ عمى تحديد بنفسو معطيات المشكمة

 التغمب عمى المشكمة. أككيطمب منو التفكير في كيفية الخركج 
 

 فقد كضعت التصنيؼ التالي: DSM-IV الجمعية العامة لمطب النفسي أما
قؿ مف المتكقع بالنسبة ألو ىي  أجريتالقدرة الحسابية لمشخص قياسا باالختبارات التي  أف -

 .ةالتعميميلطفؿ في نفس العمر العقمي كنفس مستكل الذكاء كالمرحمة 
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كالنشاط اليكمي كالذم يتطمب  األكاديمي األداءىذا االضطراب ينتج عنو تعارض مع  -
 قدرات حسابية.

 حسية فاف ىذا االضطراب جزء منيا.  إعاقة أمفي حالة كجكد  -
 

 :خطوات تعميم الميارات -ه
 

 المعمـ عند تدريسو لمميارات كىي: يتقيياىناؾ بعض الخطكات التي 
يتضمف تقديـ سمسمة الخطكات التي سيتبعيا المتعمـ عند تطبيؽ الميارة، كمنيا : األعداد -1

 تقديـ فكرة عامة عف الميارة، كتسميتيا، كماذا سيعمؿ التمميذ لتعمـ الميارة.
 .المتعمقة بالميارة كاإلرشادات: يقصد بو مساعدة التمميذ عمى فيـ معاني المبادئ التفسير -2

 مف ثـ يبدأ المعمـ بتقديـ الميارة بالتدريج شيئا فشيئا مع تقديـ تفسير لكؿ خطكة يقـك بيا.
التي قدمت تعطي النتيجة  كاإلرشاداتالمبادئ  أف: كفييا ييتـ المتعمـ بالتأكيد عمى التبرير -3

 ة.الصحيح
العمؿ بسرعة كدقة بعد معرفة كيفية القياـ  إتماـ: كفييا يطكر التمميذ قدرتو عمى التدريب -4

 الشائعة بيف التبلميذ. األخطاءبالعمؿ كيتابع المعمـ ىذا التطكر عف طريؽ التقكيـ كعبلج 
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 : العالج السلوكي. الفصل الرابع

 

 

 

 
 
 

 مفهوم العالج السلوكي. -1
 خصائص العالج السلوكي. -2
 نظريات ادلؤسسة للعالج السلوكي. -3
 التدخل العالج السلوكي.  أساليب -4
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 تمييد: 
انو يبقى  إالالتدخؿ العبلجي المستخدمة مع المضطربيف سمككيا  أساليبعمى الرغـ مف تعدد 

مف خبلؿ  . العبلج السمككي ىك انسب طريقة يمكف تطبيقيا كتجسيدىا عمى ارض الكاقع أسمكب
 مفيـك العبلج السمككي كالمسممات كالنظريات المؤسسة ليذه التقنية. إلىىذا الفصؿ سكؼ نتطرؽ 

 
 :مفيوم العالج السموكي -أوال

 

نظريات السمككية المضطربيف في السمكؾ عمى مفاىيـ ال األشخاصفي عبلج  األسمكبيعتمد ىذا 
اكتساب السمكؾ، مبادئ كقكانيف تشكيؿ كاكتساب السمكؾ، كمحاكلة لحؿ الخاصة بتشكيؿ ك 

 المشكبلت السمككية بأسرع كقت ممكف.
 

نو نكع مف التدخؿ يستخدـ فيو أ(: العبلج السمككي عمى 206: 1985كيعرؼ )جبر الدكركرل،
 األساليبعف بقية  ىذا العبلج يتميز .نظريات التعمـ إلى أصكلياككسائؿ مختمفة تعكد  أساليب
 يمي:ا بم األخرل

 يركز عمى السمكؾ الظاىرم المحدد.  -
 العبلجية. األىداؼالدقة كتكضيح   -
 عبلجي محدد مبلئـ لمشاكؿ معينة. أسمكبصياغة   -

الحديثة في العبلج النفسي  األساليبمف  أسمكب( عمى انو 43: 1994كعرفو )محمد محركس،
 إلىيشتمؿ عمى مجمكعة كبيرة مف فنيات العبلج التي تيدؼ  .نظريات التعمـ أساسيقكـ عمى 

 كبصفة خاصة السمكؾ غير المتكافؽ. اإلنسافتغير في سمكؾ  أحداث
الحديثة  األساليبمف  أسمكب( عمى انو 13: 1998بينما عرفو )محمد السيد، محمد محركس،

 تغيير ايجابي. أحداث إلىيشتمؿ عمى مجمكعة مف الفنيات العبلجية، التي تيدؼ 
 :خصائص العالج السموكي -ثانيا

يتميز العبلج السمككي بمجمكعة مف الخصائص التي تميزه عف غيره مف طرؽ العبلج النفسي، 
 : بما جاء فييا أبرزكنذكر 
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المضطربة مف منظكر العبلج  السمككات .متعمـ كمكتسب كقابؿ لمتعديؿ اإلنسانيمعظـ السمكؾ -أ
السمكؾ المرضي شأنو شأف السمكؾ الصحي  .ىذا االكتساب عف طريؽ التعمـيتـ  .السمككي مكتسبة

 متعمـ مف البيئة المحيطة بالفرد.
ناء تدخؿ أث متزامنتاف.ف امتصمت عمميتاف  عممية التشخيص كالعبلج في طرؽ العبلج السمككي-ب

 إزالةيبحث عف الشركط التي أحاطت بعممية تعمـ السمكؾ المرضي باعتبار  المعالج السمككي
 شرط لتحقيؽ النجاح. األسباب

التجريب مع بياف خطكات العبلج، تحديد نقطة البداية التي تمثؿ القاعدة  أىميةد عمى يتأكال-ج
التقكيـ المستمر لمسار عممية  ك ممية العبلجة التي تمثؿ انتياء عنطبلؽ في العبلج، نقطة النيايإلا

 العبلج.
بل داعي ف .، مف خبلؿ التركيز عمى المشكمة الحالية"كاآلفىنا "يقكـ العبلج عمى مبدأ  -د

 ساىمت في بركز المشكمة. أنياغيرىا مف العكامؿ التي يعتقد  أكالستدعاء خبرات الطفكلة 
 

 ( الخصائص التالية:38: 1993كاخركف، إبراىيـكيضيؼ )عبد الستار 
المعالج السمككي يستخدـ الطرؽ العممية التي تيتـ بالمجبلت المنظمة كضبط السمكؾ بما في ذلؾ -

 المبلحظة الذاتية كالضبط الذاتي.
 أفيركز عمى نظريات التعمـ التي ترل  .التجريبية ييتدم المعالج السمككي بالحقائؽ العممية ك-

 نتيجة تعمـ بفعؿ الخبرات الخاطئة.   إالىك  سمكؾ مضطرب ما
المرضية بؿ تحدث تغيرات ايجابية في  األعراض إزالةعممية التدخؿ ال تقتصر فقط عمى -

 الشخصية كالسمكؾ.
 

 :  نظريات العالج السموكي-ثالثا
العمماء  أعماؿالنظريات المؤسسة لمعبلج السمككي، مف خبلؿ عرض  أىـسنستعرض فيما يمي 

 في بناء ىذا االتجاه. ىمكااسف الذيف يالسمككي
شتراطية (: كيطمؽ عمييا اسـ اال1849-1936) Ivan Pavlovنظرية "ايفان بافموف" - أ

لربط كالتكصيؿ بيف اف الجياز العصبي ىك جياز أبافمكؼ مف فكرة  انطمؽ .الكبلسيكية
 بإتماـ   مشركط التكازف بيف الفرد كبيئتو إتماـ .الجسـ المختمفة كالبيئة الخارجية أجزاء
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ىذه االستجابة  ميمة الجياز  . تبقى االستجابة بطريقة معينة تحقؽ التكازف بينو كبيف بيئتو
 .األكليةعناصره  إلىعمى تحميؿ المجاؿ الخارجي  مسئكالالذم يككف   العصبي المركزم

مف خبلؿ التجارب التي قاـ بيا عمى  أثبتياىذه النتيجة مف العدـ بؿ  إلى كلـ يتكصؿ بافمكؼ
فنتج رابط بيف االستثارة  .الحيكاف)كمب(، حيث عمؿ عمى الربط بيف ظيكر الطعاـ كصكت الجرس

اعتمادا عمى ىذه  .يسيؿ لعابو عند سماع صكت الجرس أفالمشركطة )الجرس( تعمـ الكمب تجربة 
      فالسمكؾ الشاذ ،ي عممية التعمـخمؿ ف إالاالضطراب السمككي ما ىك  أفالنتائج يمكف القكؿ 

تنبيو سمبي كليس ناتج الغرائز الطبيعية  أكأك الغير المرغكب فيو تـ تعممو نتيجة تعزيز 
 الداخمية. كالصراعات

)عبد الستار  إلييا أشار قد االشتراطيعف العمميات الرئيسية التي تتـ مف خبلليا عممية التعمـ  أما
زالت تساىـ بشكؿ كبير في تطكير حركة  ماك قائمة ال زالت  بافمكؼ ( 44: 1990،كآخركف إبراىيـ

يحدث اقتراف بيف حدكث المنبو الشرطي  أفلكي يحدث التعمـ الشرطي البد  ،العبلج السمككي
 يستجيب بجزع لمشاىدة فأر أف)الطعاـ(، التعميـ في الطفؿ الذم تعمـ  األصمي)الجرس( كالمنبو 

 ربما لكؿ الحيكانات ذات فراء.سيستجيب بجزع لكؿ الفئراف ك 
 

 رئيسييف تبنتيـ النظرية السمككية ىما:  مفيكميف إلى اإلشارةفي ىذه الحالة يجب 
 

نتعمـ االستجابة لسمسة  أفبؿ يمكف  كاحد فحسبنستجيب ال لمنبو شرطي  أفنتعمـ  *االشتراط:
شفى ستجعمو يستجيب في ستإعطاء الطفؿ جرعة مف الدكاء المر في الم ،مف المنبيات الشرطية

 مممرضات.لمطبيب كللرائحتو،  أيضاالمستقبؿ بألـ ال لمشيد الدكاء فحسب بؿ 
 

يتبلشى كىذه العممية تتـ حسب )مصطفى قمش، خميؿ عبد  أفما تعممناه يمكف  كى: *االنطفاء
التجربة عدة مرات متتالية عمى فترات متقاربة بدكف  إجراء( قرع الجرس بعد 36: 2009الرحمف، 
تأثير عمى  أمبدأت كمية المعاب تقؿ تدريجيا حتى تبلشت نيائيا، كلـ يعد لصكت الجرس  .الطعاـ
 المعاب. إفراز

 "جكفاألمريكيكؿ مف العالـ  أجراىاكأكثر التجارب العممية التي خدمت ىذا االتجاه، ىي تمؾ التي 
عمى الطفؿ "ألبرت الصغير"،  1920عاـ  Rosalie Raynenكاطسكف" مع زميمو "ركزالي راينر" 

حيث اجركا عممية  ر شيرا لضبط الخكؼ مف الفأر عندهعش 11كىك صبي يبمغ مف العمر 
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 .ضكضاء عالية غير متكقعة مصاحبة لتقديـ الفأر لمطفؿ أكاشتراط، ككاف المثير الشرطي صكت 
منو دكف خكؼ بعد ذلؾ احضركا الفأر لمطفؿ كقامكا بقرع  الصبي يقترب أف كاف مف المألكؼ

صدار قاـ  كأخيراكانت ردة فعمو ىي البكاء قد تـ تكرار ىذه الخطكة لعدة مرات  ،ضكضاء كا 
نتائج  أظيرت  .الضكضاء فظير الخكؼ عمى الطفؿ إصداردكف  األبيضكاطسكف بإحضار الفأر 

 متحكـ فييا. أكمشركطة  أفعاؿالمشاعر  تصبح ردكد  أفىذه التجربة 
 

عمى  Mary Cover Jones"مارم ككفر جكنز"   بيا ىذه النظرية بأعماؿ قاـ  تدعمأيضا 
النمذجة، كسماه  أكعمييا اسـ التقميد االجتماعي  أطمقتلدييـ خكؼ غير اعتيادم  أطفاؿ
 سنة االشتراط المضاد كالكؼ المتبادؿ. 30بعد  Wolpe"كلبي"

 

 أحداثتصكر  أعطىWolpe   "كلبي" أف( 33: 2005كذكر )فيصؿ محمد خير الزراد،
أم استجابة في الغالب نتيجة تككف   .تحدث مف استجابات متتابعة كمتداخمة أنيااالستجابة عمى 

عتبر كؿ استجابة بمثابة مثير سابؽ لكؿ ت  .المصاحبة لبلستجابة كلممكاقؼ السابقة األحداثجميع 
"ثركندايؾ" صاحب نظرية  أعماؿ إلىفيك يركز عمى فكرة التتابع. باإلضافة  .تحدث أخرلاستجابة 

االبتعاد  إلىفي السمكؾ يتجو تدريجيا  اآلي االتعمـ تغير  يصبح فالنسبة لو .التعمـ بالمحاكلة كالخطأ
تكرارا في حيف يقؿ احتماؿ  األكثرلسمككية الناجحة ىي ا األساليب يرعف المحاكالت الخاطئة فتص

 تكرار السمكؾ الخطأ.
 

الذم  األثر"ثركندايؾ" كضع قانكف كسماه قانكف  أف( 43: 2004كذكر )أحمد الظاىر قحطاف،
المثير حالة  أحدثياأعقب االستجابة التي  إذا .يتمخص في االرتباط القكم بيف المثير كاالستجابة

 المثير حالة عدـ االرتياح.     أحدثياأعقب االستجابة التي  إذاالرتباط يضعؼ ا ارتياح
 

 : Skinerنظرية "سكينر"  - ب
 

كينشأ نتيجة لكجكد مثيرات محددة  االستجابةىك السمكؾ  األكؿ .يميز سكينر بيف نكعيف مف السمكؾ
يتعمؽ  في ما أما .تحدث االستجابة في ىذا النكع بمجرد ظيكر المثير مباشرة .في المكقؼ السمككي

ال يرتبط بمثيرات محددة بؿ ىك كؿ ما يصدر عف الكائف  إجرائيبالنكع الثاني مف السمكؾ فيك 
 .اإلجرائيةمثير يعمؿ عمى استدعاء االستجابة  أمليس ىناؾ  .الحي
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( نظرية "سكينر" تقكـ في مجمميا عمى قاعدة 45: 1990كاخركف، إبراىيـحسب )عبد الستار  
مثبل االستجابة لمطفؿ كمما  .كأثارالسمكؾ ىك حصيمة ما يؤدم لو مف نتائج  أفا ىمفادرئيسية 

      يصبح البكاء أف إلى األحكاؿؤدم في غالب يعناقو كتقبيمو  ،بالبكاء بالتقاطو أجيشصرخ ك 
 االنتباه. إثارة إلى أكتحقيؽ رغبة معينة  إلىمعتادا ليذا الطفؿ كمما احتاج  أسمكباالصراخ  أك

 

عددا مف المبادئ الرئيسية التي ارتبطت بتطكير العبلج السمككي  اإلجرائيكتتضمف نظرية التعمـ 
 منيا التدعيـ االيجابي كالسمبي )التعزيز( كالعقاب.

 

 :أفيرل فالتمييز بيف ىذه المبادئ،  إلى ضركرة( 18)عمي راجح بركات، بدكف سنة:  كأشار
 تكرار سمكؾ معيف. أكشيء يعمؿ عمى زيادة مرات ظيكر  أم: ىك التعزيز االيجابي-أ
 : ىك النتيجة غير المرغكبة ك التي تمي السمكؾ كخصصت إليقافو.العقاب-ب
 بكاسطة سمكؾ معيف.  إيقافو: ينسب عمى مثير غير محبب يمكف التعزيز السمبي-ج

في تقييـ المشكبلت السمككية غير  اإلجرائيكقد استفاد العبلج النفسي السمككي مف مبادئ االشتراط 
 بعض العادات غير المرغكب فييا. أكالسكية 

 

 كما حذر "سكينر" المعمميف مف سكء الممارسة الصفية كالتي تقترف بسمككاتيـ منيا: 
 .لدكاتيـالسخرية مف استجابات المتعمـ كتقديـ التعميقات المؤلمة   -
 س بصمت طكاؿ مدة الدرس مثبل.إلزاـ المتعمـ بنشاط ال يرغب فيو، كالجمك  -
 

 :نظرية التعمم االجتماعي  - ت
التفاعؿ االجتماعي كالمعايير االجتماعية في حدكث التعمـ، كيعني  أىميةتركز ىذه النظرية عمى 

السمككية  األنماطو يتـ اكتساب أنكترل  ذلؾ أف التعمـ ال يتـ مف فراغ بؿ في محيط اجتماعي،
 كاالجتماعية  مف خبلؿ المحاكاة كالتعمـ بالمبلحظة.

البلزمة لمتعمـ  اآللياتيتـ تحديد كتحميؿ  أفدكف  كأدائياكاىتـ "باندكرا" باكتساب استجابات المحاكاة 
 مف التعمـ كىي: أنكاعبالمبلحظة. كينتج عف التعمـ بكاسطة نظرية التعمـ االجتماعي ثبلثة 

كؿ تمؾ  أنيا( عمى 2009شعيرة، أبك، 2011)المصاصمة،إلييا أشار: جديدةتعمم استجابات -1
التمثيبلت الصكرية كالرمزية عبر الصحافة كالكتب و ك النماذج الحية، كالطفؿ الذم يقمد كالدت

 كالسينما، حيث يقـك المتعمـ بتقميدىا بعد مبلحظتيا كالتأثر بيا.
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، كمعاقبة أدائياتجنب  إلىالسمككات  تميزت بالعقاب : قد تؤدم مبلحظة بعض الكف والتحرير-2
ىؤالء التبلميذ بحيث يمتنعكف  إلىينتقؿ اثر العقاب  .اآلخريفالمعمـ ألحد تبلميذه عمى مرأل مف 

 أداءكتجنب  إعاقة(عمى انو 2009السمكؾ الذم سبب في العقاب، كعرفو )الدكجاف، أداءعف 
 العقاب جراء قيامو بسمكؾ غير مرغكب فيو. السمكؾ مف الفرد عندما يكاجو نمكذجا مف

 

التسييؿ يتناكؿ االستجابات المتعممة  ،: تختمؼ عممية تسييؿ السمكؾ عف عممية تحريرهالتسييل-3
في   مثؿ ذلؾ شخص كاف يعيش عدـ االستخداـ أكيا بسبب النسياف ثغير المقيدة التي يندر حدك 

تحدث  إلىبمده لـ يعد يمارس ىذه المغة لكنو يعكد  إلىبمد تتكمـ بالمغة االنجميزية كبعد عكدتو 
 .أخرليرجع كيستعمميا مرة  أيضاالتقى بصديؽ لو يتكمـ بيا ىك  إذابنفس المغة 

 

: 1993كأخركف، إبراىيـكتعتبر نظرية التعمـ االجتماعي كما صاغيا "باندكرا" في رأم )عبد الستار 
حركة العبلج السمككي كذلؾ بفضؿ دراسات  في تطكر أثرتالنظريات المعاصرة التي  إحدل( 48

يبيف فييا كثير مف الجكانب المرضية مف سمكؾ  أفحاكؿ  .األطفاؿكالتجارب التي قاـ بيا عمى 
 كىـ يقكمكف بو. اآلخريف، كالعدكاف يحدث نتيجة تعمـ عف طريؽ مشاىدة األطفاؿ

 

نمكذجا عدكانيا  األطفاؿحيث عرض لمجمكعة مف  ،األطفاؿكاشتير بالتجربة التي قاـ بيا عمى 
يشاىدكف لمرات عديدة  األطفاؿكاف  .لشخص يتيجـ عمى دمية بعنؼ ببلستيكية عمى شكؿ ميرج

في غرفة تحتكم عمى  األطفاؿ كعقب مشاىدة الفيديك كضع ،لقطات فيديك لمعدكاف عمى ىذه الدمية
بعد ذلؾ تـ  .كاإلحباطبالغضب  األطفاؿشعر نتيجة لذلؾ  ،العاب جذابة، لكنيـ منعكا مف لمسيا

جاءت النتائج ىذه  .ي غرفة فييا نفس المعبة التي تعرضت لمعدكاف في لقطات الفيديكفكضعيـ 
 قامكا بتقميد نفس السمكؾ العدكاني المعركض في لقطات الفيديك األطفاؿمف  %88 أفالدراسة 

 :التعمم المعرفي -ث
 

دراؾالفرد ال يحتاج في عممية تفسير  أفترل نظريات التعمـ المعرفي  التي يمر بيا فقط  األحداث كا 
( 49: 1993كاخركف،  إبراىيـحسب)عبد الستار   .التعمـ االجتماعي أكالقكاعد االشتراطية  إلى
 معرفية رئيسية ىي: أبعاد أربعةنركز عمى  أفالتعامؿ مع المشكبلت النفسية يجب  أثناءانو 

رصيد جيد مف  ذكالشخص الذكي المرف عقميا  .لقدرات الخاصة كالذكاءالميارات كا أم: الكفاءة
 المعمكمات عف مكضكع معيف يتعمـ بسرعة.
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 كقدرتنا. إمكانياتنا: ىي ما نحممو مف اعتقادات خاصة عف مفيوم الذات
الطفؿ الذم يعتقد  .الذيف نتفاعؿ معيـ األشخاص أككىي ما نتبناىا عف المكاقؼ القيم واالتجاىات:

 .كاالنجاز األكاديميلديو مف النجاح  أىـلو  اآلخريف األطفاؿالجاذبية االجتماعية كتقبؿ  أف
 لو. اآلخريفالتعاسة عندما يكضع في مكقؼ يشعر فيو برفض  أكسيشعر باإلحباط الشديد 

نتبناىا عند التفاعؿ مع المكاقؼ الخارجية تحدد نكع المشاعر التي نتبناىا في : كىي كمما لتوقعاتا
 ذه المكاقؼ كشدتيا.ى

مف خبلؿ عرضنا السابؽ مف النظريات المؤسسة لمعبلج السمككي، نستنتج انو ىناؾ تنكع في 
برنامج يعتمد عمى مبادئ العبلج  أمتدخؿ العبلجي، ال بد مف التعرؼ عمييا قبؿ تصميـ ال أساليب
 خؿ.كي في كضع االستراتيجيات ىذا التدالسمك 

 

 :العالجي السموكيأساليب التدخل  -رابعا 
 

ال يتـ  .العبلج إلىنميز بكضكح ما ىي المشكمة التي تحتاج  أفقبؿ تحديد طريقة تدخؿ يجب 
تعاكف  إلىالمعالج السمككي يحتاج  .كاألسريةتشخيص مشكمة بمنعزؿ عف الظركؼ االجتماعية 

 .بات السمككيةالبالغيف كالمربيف كالزمبلء كالمشرفيف عمى التبلميذ الذيف يعانكف مف االضطرا
 :فيما يمي األساليبىذه  أىـ نذكر 
 

 : التعزيز االيجابي-أ
 

(: عمى انو الحادثة التي تتبع سمككا ما بحيث يعمؿ عمى تقكية 105: 2005عرفو )الزغمكؿ،
المكافآت ذات الطابع  أنكاععمى انو نكع مف  إليويمكف النظر  .احتمالية التكرار في مرات الحقة
حادثة  أكفعؿ  أمتـ تدعيـ  إذاخارجية المنشأ، يككف ايجابيا  أكالنفسي، كالتي ربما تككف داخمية 

 الفرد لزيادة السمكؾ المرغكب فيو. إلىيرتبط تقديميا 
 مبدأ االقتداء:-ب

 

المتعمـ  أماـنتيح المجاؿ  .(: تعميـ الفرد طريقة جديدة لمسمكؾ74: 2001عرفو)عبد اليادم جكدة،
 ليبلحظ شخصا ذا امتياز يقكـ بالسمكؾ بالطريقة المرغكب فييا كي يقمده ليحقؽ لذاتو االحتراـ.

جزاء بعد قيامو بسمكؾ غير  أمترتب الظركؼ بحيث ال يتمقى الفرد  أف: يعني اإلطفاءمبدأ -ج
 لو.  مرغكب مثؿ عدـ االستجابة عندما ينادينا احدىـ بمقب ال نستريح



 انعالج انسهىكي                   نرابع:                                                  انفصم ا
 

98 
 

 :التعمم بالمالحظة -د
 دكف أف ةفرد في حالة الحق أداءقد يظير في  .اآلخريفىك ذلؾ التعمـ الذم يحدث مف مبلحظة 

 الفكرم. األداءيقتصر عمى 
 

 التجنب: مبدأ -ه
ـ لمطفؿ المكقؼ الذم ينبغي يتجنب نكعا معينا مف المكاقؼ قد فيجب أ جؿ تعميـ الطفؿأمف  

 نكعا ما. إليو، في الكقت كاحد مع مكقؼ بغيض تجنبو
 

 :  التعمم بالنمدجة -و
سمكؾ الفرد الذم يتـ مبلحظتو أم الذم يعمؿ  وأنعمى )349: 1996عرفو )أبك حطب كصادؽ،

  ،النمكذج عند "باندكر" ىك أم شيء يعرض كينقؿ معمكمات لممبلحظ  قد يككف شخصك  .كنمكذج
 صكرة. أكفيمـ 

 

بحكـ القائؿ باف الفرد يقكـ بتغير سمككو عندما يعرؼ نتائج سمككو السابؽ  :الراجعةالتغذية  -ك
 سكؼ نحاكؿ رفع دافعية التعمـ لدييـ كرغبة تغير السمكؾ المضطرب.

 

نحك  ةاإليجابيردكد فعؿ المرشد كتعبيراتو المفظية  أنيا(: عمى 185: 2007كعرفيا )الخطيب،  
 .األكلىجدا خصكصا في المراحؿ  امفيد  يبقى مع التعزيز ،سمككات كاستجابات المسترشد



 

 
 

 
 

 
 الباب الثاني: 

تصنيه الربنامج العالجي 
 املنهجية للدراسة  واإلجراءات

 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 البرنامج العالجي المقترح تصميم: الفصل األول

 المنهج :أوال      
 ثانيا: عرض البرنامج العالجي السلوكي المقترح 

 اخللفية النظرية للربنامج العالجي السلوكي ادلقرتح. .1
 أبعاد الربنامج العالجي السلوكي ادلقرتح. .2
 مراحل تصميم الربنامج.  .3
 اإلسرتاتيجيات العالجية اليت يسري عليها العمل. .4
 العوائق اليت واجهت الطالبة أثناء التطبيق الربنامج.  .5

 محتوى الجلسات البرنامج المقترح ثالثا:
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 : المنيج أوال
 

ىدفت إلى معرفة فعالية البرنامج العبلجي السمككي لرفع  .عمى المنيج التجريبي اعتمدت الدراسة 
ىذا البرنامج عمى  . يرتكزمستكل التكافؽ االجتماعي كالميارات األكاديمية لممضطربيف سمككيا

المتغير التابع كالمتمثؿ في   لو تأثيركجكد المتغير المستقؿ المتمثؿ في البرنامج العبلجي السمككي 
 ميارات األكاديمية كالتكافؽ االجتماعي.ال ،االضطرابات السمككية

 

 ثانيا: عرض البرنامج العالج السموكي المقترح لممضطربين سموكيا.
 

 :الخمفية النظرية لمبرنامج العالجي السموكي المقترح -1
 

عمى اعتمدنا  .يمي تصكرا نظريا تقكـ عميو الدراسة الحالية المتمثؿ في النظرية السمككية نقدـ فيما
في بناء البرنامج السمككي المقترح لمرفع مف مستكل التكافؽ نظرية السمككية باعتباره االتجاه األنسب 

تركيز النظرية عمى السمكؾ الفرد قصد كذلؾ  .لممضطربيف سمككيا األكاديميةاالجتماعي كالميارات 
مكانيةككيفية تعممو   تغيره. كا 

 

تفسر المشكبلت السمككية عند  أنيايرل  إذىذه النظرية   أىمية إلى (80: 1994)الزعبي، أشارقد 
يحتفظ بيا الفرد  . مف االستجابات الخاطئة المتعممة الرتباطيا بمثيرات منفردة أنماط أنياالفرد عمى 

 فييا. امكاقؼ كالخبرات الغير مرغكبا لملفعاليتيا تجنب
 

ؿ يجب التركيز عمى الجكانب ( انو عندما يتـ التدخ33: 2006دؼ، أبك)أكد في نفس السياؽ 
      نتيجة بطء في مجاؿ  إالىي  ىذه االضطرابات ما أفالتقيد بفكرة  كالتطكرية لمفرد ك اإلنمائية

 ،العقائدية أفعاليـك  أقكاليـفي  األفرادسمككية صادرة عف  أخطاءميارة معينة تظير عمى شكؿ  أك
 .ماداـ متعمـ يمكف تعديمو معظـ السمكؾ متعمـ ك أفاالتجاه السمككي يرل كاالجتماعية.  األخبلقية

الذم يتبع  االستجابةالسمكؾ نكعيف، السمكؾ  أف أكد سكينر أف( 91: 2009)مصطفى نكرم، أشار
الذم يؤديو الفرد في غياب المثير القبمي،  اإلجرائيمثيرا محددا كىك سمكؾ ال إرادم، كالسمكؾ 

 ذلؾ السمكؾ.كيعتمد في حدكثو عمى النتائج التي تتبع 
 

 قاببل بالتالي يصبح ىذه النظرية تدكر حكؿ محكر عممية تعمـ السمكؾ أفنستنتج  األخيركفي 
تعميمية معينة، لذلؾ تـ االعتماد في الدراسة الحالية  عمى  كأجكاءالتغير بإيجاد ظركؼ  أكلمتعديؿ 
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التدخؿ العبلجي السمككي مف اجؿ خفض شدة االضطرابات السمككية كرفع  أساليبمجمكعة مف 
المعتمد  األساليب .المجمكعة التجريبية أفرادلدل  األكاديميةمستكل التكافؽ االجتماعي كالميارات 

 مبدأ التجنب.ك  عمييا ىي: التعزيز، التعمـ بالمبلحظة، النمذجة
 

 : البرنامج العالجي السموكي المقترح أبعاد -2
 

حسب مطالب النمك الخاصة بالفئة التي يطبؽ  يستند عمييا أبعاديشمؿ كؿ برنامج عمى  أفبد  ال
 عمييا البرنامج:

 

 السمككات أبعادكضع مف مجتمع ال بد  إلى: بحكـ انتماء الفئة المستيدفة البعد االجتماعي
 .االجتماعية التي يعيشكنيا الف أسباب ظيكر االضطرابات السمككية تككف نتيجة لمحياة االجتماعية

نتيجة لئلحداث الدائرة مف  كأاإلىماؿ  أكالدالؿ الزائد  أكقد تككف نتيجة التعرض لمعقاب كالقسكة 
ظيكر  تيديد الكياف االجتماعي لمتمميذ كبالتالي إلىيؤدم  أفكؿ ذلؾ مف شأنو  ،حكليـ

 االضطرابات السمككية.
 

تميز ي  .تأثر في المجتمع األكثرتمميذ المرحمة الثانكية يمثؿ الفئة  أف: مف المعركؼ البعد النفسي
فضبل الرعاية النفسية لتكجيو الطاقة في أنشطة إيجابية  إلىبمجمكعة مف الخصائص تجعمو بحاجة 

 إلىالفترة الحاسمة في حياة الفرد باعتبارىا مرحمة انتقاؿ مف الطفكلة  عمى أف مرحمة الثانكية تعتبر
 تحممو مف مسؤكليات كتحديات باكتساب ميارات التقدـ كتطكير الذات . مماالرشد 

 

: تعتبر الدراسة في ىذه المرحمة المخرج الكحيد لتحقيؽ الذات باعتبارىا الكسيمة البعد الدراسي
اء المستقبؿ عف طريؽ النجاح في الدراسة كحصكؿ عمى مكانة في الكحيدة لتحقيؽ التقدـ كبن

 المجتمع.
 

الحكار عف طريؽ فس كتعمـ المشاركة ك اجؿ التنأ: االعتماد عمى أنشطة بدنية مف البعد الجسمي
 .كاإلقرافالمعب داخؿ الجماعات 

 

 :مراحل تصميم البرنامج -3
 

العاـ الذم يندرج  اإلطارتسبؽ عممية البناء عمميات تحضيرية كتييئة  :المرحمة التمييدية - أ
االطبلع عمى البرامج العبلجية  السابقة كقراءة معمقة في مجاؿ التدخؿ مع البرنامج تحتو 
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السفاسفة،  إبراىيـ) إلييا أشارتـ مف خبلؿ ىذه المرحمة ضبط النقاط التالية كما  .العبلجي
 عمى ضركرة االلتزاـ بيا كىي:   ديأكمع الت( 187: 2003

 المستيدفيف في الدراسة . األفرادجات احلدراسة شاممة -
 البرنامج. تنفيذ أساليبتحديد كسائؿ ك -
 البرنامج. ضبط ىيكمة كرزنامة تنفيذ-

 .البرنامج كالفئة المستيدفة كأىداؼ أىميةكفي نفس المرحمة تـ تحديد 
 

 : أىمية البرنامج -1-أ
 

     سمككية لدل شريحة ىامة مف مجتمعالبرنامج الحالي الضكء عمى ظاىرة االضطرابات اليسمط 
ف تقديـ مثؿ ىذا البرنامج العبلجي قد يخفض مستكل االضطرابات . إكالمتمثؿ في فئة المراىقيف

االجتماعية  األكضاعلدييـ كيعيد تكافقيـ كاتزانيـ في ظؿ كؿ تمؾ الصراعات التي تنعكس عمى 
 كالمعرفية لدييـ.

 

 : أىداف البرنامج-2-أ
 

البرنامج العبلجي السمككي ىك رفع مستكل التكافؽ االجتماعي  إعدادمف  األساسياليدؼ  
 لتبلميذ المرحمة الثانكية المضطربيف سمككيا. األكاديميةكالميارات 

كسابيـتعديؿ سمكؾ عينة الدراسة   كالتعبير عف  ،التعاكف ،الميارات االجتماعية كالمشاركة كا 
 الذات.

 .عبلجياثـ  أسبابياعمى  ،االضطرابات السمككية في مرحمة المراىقة أىـالتعرؼ  عمى  
 

 :الفئة المستيدفة -3-أ
 أنيـتبلميذ المرحمة الثانكية الذيف تـ تشخيصيـ عمى  يالفئة المقصكدة في الدراسة الحالية ى

 السنة. 18 – 15بيف  أعمارىـتراكح ت يعانكف مف االضطرابات السمككية
 :  البرنامج العالجي تنفيذ وأساليبوسائل  -4-أ

 األخرىما  حدأك قطبيف متبلزميف يدعـ ذكاحد  أسمكب :ىكالمحاضرة والمناقشة أسموب. 
 .الجماعي اإلرشاد أساليبمف  أسمكبالمحضرات كالمناقشات الجماعية  أسمكبيعتبر 
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عمى  ارتكز ممنو في حاالت التدخؿ العبلجي ذلؾ لتميزه بالطابع العممي  ةيمكف االستفاد
 تـ مناقشتيا جماعيا.تمحاضرات سيمة الفيـ  إلقاءعنصر التعميـ مف خبلؿ 

 

  المسابقات األلعاب الرياضية ك : تشتمؿ عمى بعض ورياضية إبداعيةالعاب ترفييية
 .بجكائز تشجيعيةالمكممة ، اإلبداعيالترفييية الباعثة عمى التفكير 

 

 جؿ العبرة كاالقتداء بالصالح أ: يتـ عرض بعض نماذج قصصية مف القصصي أسموب
 قصصا تعتبرم أمف الكاقع . تككف قصصا الحميدة كالسمكؾ المرغكب األخبلؽفييا مف 

 مف التراث الثقافي.
 مرحمة التطبيق:  - ب

 

تـ تطبيؽ البرنامج العبلجي السمككي المقترح في فترة زمنية محددة عمى المجمكعة التجريبية في 
( يكضح الخطة العممية التي قامت عمييا عممية 02عشرا جمسة عبلجية، كالشكؿ رقـ ) 15

 التطبيؽ.
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 (: مخطط توضيح لخطوات تطبيق البرنامج العالجي 20شكل رقم ) 

 

 

 

 

الضابطة                                            تطبيق مقاييس الدراسة عمى المجموعة 
 التجريبية

 القياس القبمي 
 المجموعة الضابطة 

 المجموعةالتجريبية

الجمسة االفتتاحية: التعريف بالبرنامج، تحديد جدول 
 مواعيد الجمسات، ترسيخ العالقة مع افراد الدراسة



 مدةالبرنامج

 د 45-35عدد الجمسات ومدة الجمسة بين 

 مكاف تنفيذ الجمسات 

 جمسة انياء البرنامج

 تقييم أداء البرنامج بتطبيق مقاييس الدراسة

 القياس البعدي
 المجموعة الضابطة 

 المجموعة التجريبية

 مراحل التطبيق  المجموعة التجريبية 
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 تـ التركيز خبلؿ الجمسات عمى النقاط التالية: 
 

 :التعارف 
 .المجمكعة التجريبية كالتعريؼ بنفسي كعف أسباب العمؿ معيـ أفرادؼ عمى يعر تـ التفي البداية  
    األشياء التي يحبيا ،ىكاياتو ،االسـ :كؿ تمميذ مشارؾ في البرنامجعمى التعرؼ   بعد ذلؾ  يتـ

 كالدراسية.  األسرية ،ككؿ ما يتعمؽ بيـ مف الناحية االجتماعية
 

 : التعريف بالبرنامج 
مع  ثـ يتفؽ، إليياأىدافو التي يسعى  يتبعو تكضيحتـ التعريؼ بالبرنامج الذم سكؼ يطبؽ عمييـ 
في االلتزاـ بيا أثناء سير جمسات البرنامج  كاجبةالتمميذ عمى مجمكعة مف القكانيف كالقكاعد التي 

 مكاعيدىا. 
 

 :االضطرابات السموكية 
الضكء عمى االضطرابات السمككية التي تميز ىذه المرحمة التي يمر بيا طبلب المرحمة  إلقاءتـ 

الثانكية مف خبلؿ تكضيح مظاىر كأشكاؿ االضطرابات السمككية كآثارىا السمبية عمى تككينو 
 ، الشارع، االجتماعية داخؿ المدرسة يـعبلقاتك يـالجانب االجتماعي لدي عمى حتى العممي ك
كيفية الكقاية كالتعامؿ الصحيح  ، التعرؼ عمى األسباب المؤدية لتمؾ المشكبلت ما يتـ. ككاألسرة
 معيا.

 

 : وتنمية الحواس والقدرة عمى التركيز اإلدراكتدريبات خاصة بزيادة  
بتطبيؽ الجمسات العبلجية كاف ال بد مف تقديـ بعض التماريف مثؿ التمرينات  ءارتأيت انو قبؿ البد

( 39: 2000بكناماكي،(مف فكرة اانطبلق القدرة عمى التركيز الحكاس ك ، اإلدراؾتنمية ، التنفسية
يتعمـ كثيرا مف خبلؿ اكتشافو لبيئتو كمعايشتيا، فيستخدـ الحكاس مند بداية  اإلنساف أف ترلالتي 

تدريبات  أف( 74: 1988حسيف،(أشارحياتو كالممس كالنظر ألنيما تؤىبلنو لمنمك كالتطكر. كـ 
عندما   .عمى فكرة معينة ةعمى العمميات العقمية كاالنفعالية القائمتعتمد كتنمية القدرة عمى التركيز  

تنكعت التدريبات  ،نماذج عقمية كانفعالية إلىلضغكط فيزيقية تتحكؿ ىذه الضغكط  الجسـ يتعرض
كشؼ عف الالتركيز مثؿ لعبة  كالحكاس كالقدرة عمى اإلدراؾتنمية  ما بيف تدريبات الشييؽ كالزفير،
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 العيف محاكالاألشياء باستخداـ الحكاس الممس كالشـ كالتذكؽ عف طريؽ تقديـ أشياء كىك مغمض 
 التعرؼ عمييا.

 

بداعيةألعاب ترفييية وتعاونية ورياضية    :وا 
جك مف  بيدؼ خمؽنكع مف أنكاع العبلج . تبقى استخدـ المعب باعتباره كسيمة تربكية كتعميمية

حؿ محؿ األلعاب تة المكجييـ األلعاب التربكية مميذ المشاركيف كتعميالمرح كالسركر بيف التبل
 أىداؼفي تحقيؽ  تيـساعدمف أجؿ متعزيز كغرس العديد مف المفاىيـ كالقيـ لدييـ  مع العنيفة
 أفتبيف  )12: 2002مركز الصدمة،  (Deborah K , Rosenفي دراسة أجرتيا  .الدراسة

األطفاؿ الذيف شارككا في مجمكعات لعب تعاكنية اظيركا مستكل عالي مف الثقة بالنفس كشعكرا 
قؿ مقارنة مع أ ةاظيركا سمككيات  عدكانية كانسحابي أنيـ إلىقكيا بالسيطرة عمى بيئتيـ باإلضافة 
 ،اراأللعاب عمى تعمـ أساليب الحك تساعد  . مف جية أخرلأطفاؿ لـ يشارككا في ىذه األلعاب

دكر في بناء الشخصية كما ليا كاإلحساس بالجماعة  اكتشاؼ ركح الفريؽ، المشاركة ،النقاش
 كتكجيو التمميذ.

 :المرحمة النيائية-ج
دل فاعمية البرنامج العبلجي السمككي في رفع مستكل مة تقكيـ البرنامج كالتعرؼ عمى مىي مرح

 لممضطربيف سمككيا. األكاديميةالتكافؽ االجتماعي كالميارات 
كفاءة الالكسيمة الكحيدة إلثبات  ككنياالتقكيـ مف الخطكات اليامة التي يجب التركيز عمييا  يعتبر

 العينة. أفرادعمى  اأثرىك 
 

: نطبؽ مقياس االضطرابات السمككية كالتعرؼ عمى تمميذ ذكم درجات التقويم القبمي والبعدي
ثـ نقـك بالتقييـ   األكاديميةالتكافؽ االجتماعي كالميارات االضطراب العالية، كنطبؽ كؿ مف مقياس 

 ؽ البرنامج عمى عينة الدراسة.يالبعدم بعد تطب
 : االستراتجيات العالجية التي يسير عمييا العمل -4

كخبلؿ سير الجمسات العبلجية  أثناءلنجاح البرنامج ال بد مف التمسؾ بمجمكعة مف المبادئ 
 تمؾ المبادئ فيما تظيرالمحاضرة كالمناقشة الجماعية كأساس في البرنامج،  إستراتيجيةتنكيع مف الك 

 يمي:
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  بعينة الدراسة كالتعارؼ بيف المشاركيف في البرنامج  ترحيبيةجمسة  األكلىأف تككف الجمسة
 العامة لو. األىداؼكتحديد 

 تككف الغرفة المخصصة لمجمسات ىادئة كمتسعة . أف 
  المحبة، التفاىـ، الترابط كالتسامح. ،حيث تسكده الطمأنينةتكفير الجك العاـ لمجمسات 
  بطريقة منظمة. أخر إلىخمؽ جك مف االحتراـ كالتقدير كانتقاؿ الدكر مف فرد 
  الفيديكىات. أكالبلزمة لعرض الصكر  األجيزةتكفير 
  عطاء  لمجمسة كتحديد اليدؼ منيا. اعنكانمع بداية كؿ جمسة يجب البدء بالتعريؼ كا 
  مناقشة بعد كؿ جمسة مف اجؿ فتح المجاؿ لمتمميذ لطرح األسئمة كاالستفسار.لاتتـ 
  أك اعتراض عمى أم نقطة بحريةمناقشة  أكلكؿ فرد لو الحؽ في طرح. 

ذلؾ نعمؿ عمى تكفير مناخ مناسب التي ترتبط بفاعمية البرنامج: التقبؿ، التقدير،  إلىباإلضافة 
 الشعكر بالحرية، الشعكر باألمف، الشعكر باالنتماء، الثقة بالنفس، الفيـ كالتفسير.

 

 :التي واجيت الطالبة أثناء تطبيق البرنامج العوائق -5

  أىميةفي كؿ مرة شرح  مكاضطرار ألىمية البرنامج  التربكم الطاقـ أفرادعدـ كعي بعض 
 البرنامج ليـ. كأىداؼ

 بأىمية التدخؿ العبلجيتبلميذ  عدـ كعي. 
   

 ثالثا: محتوى جمسات البرنامج العالجي السموكي
 

 الجمسة التمييدية. :األولىالجمسة 
 

 الجمسة أىداف : 
 ة.طالبالبرنامج كالالتعارؼ المتبادؿ بيف مجمكعة التبلميذ المشاركيف في  -
 بناء عبلقة تفاعمية بيف التبلميذ كالباحثة لخمؽ جك يسكده االحتراـ كالتقدير. -
 سير البرنامج. أثناءبيا  التزاـ ةقكانيف كاجب قكاعد كاالتفاؽ عمى  -
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 .عينة التجريبيةالاالتفاؽ عمى مكاعيد الجمسات مع  -
 

 الحكار كالمناقشة. المستخدم األسموب : 
 

 دقيقة. 45: مدة الجمسة 
 

 عرض محتويات الجمسة : 
مف اجؿ التعارؼ  األكؿكاف المقاء  .ة بالترحيب بالتبلميذ المشاركيف في البرنامجطالببدأت ال  -

 البرنامج  الذم سكؼ يتـ تطبيقو عمييـ. نفسي ك ترفع .عينة الدراسة أفرادالمتبادؿ بيف 
الرفض، ضبط الكقت كشركط  أكالتزاـ كحرية االختيار في المشاركة ة التأكيد عمى ضركر   -

 الكاجب التزاـ بيا.
ي تعمى المكاعيد الالذم ستعقد فيو الجمسات ك لؾ تـ االتفاؽ مع التبلميذ عمى المكاف ذبعد  -
              كتتراكح مدة الجمسات بيف األسبكعتككف الجمسات عمى مدار يكميف في  :ناسبيـت
 د (.   60 ىإل 45)

 عمييا بيف الباحثة كالتبلميذ:  المتفؽتكضيح القكاعد كالقكانيف التي  -

 االلتزاـ بحضكر مكاعيد الجمسات. .1
 احتراـ الغير. .2
 الجيد. اإلصغاء .3
 االستئذاف قبؿ الحديث. .4
 لكؿ التمميذ حؽ التعبير. .الديمقراطية في الحكار .5
 الغير كعدـ االستيزاء. أراءالتقبؿ، احتراـ  .6
 مثاؿ. أكااللتزاـ باليدكء كاالستماع لقصة  .7
 البقاء في قاعة النشاط حتى نياية الجمسة. .8
 المحافظة عمى نظافة المكاف. .9
 التفاعؿ كالمشاركة الجماعية. .10
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 الجمسة الثانية:  التعارف المتبادل والتعريف بالبرنامج العالجي السموكي.

 
 

 الجمسة أىداف : 
 

 المجمكعة التجريبية في القاعة المخصصة لتطبيؽ البرنامج. أفراداستقباؿ  -
 الترحيب بالتبلميذ المشاركيف في البرنامج كتجديد الشكر ليـ عمى قبكليـ المشاركة فيو. -
 كعف  مشكبلتيـ في أجكاء مميئة بالثقة كالمحبة كاالحتراـ. أكثرالتعرؼ عمى  التبلميذ  -
 البرنامج العبلجي المقترح. أىمية ك أىداؼتكضيح  -

 

 المحاضرة(، العاب تنشيطية، المناقشة كالحكار. اإللقاءالمستخدم:  األسموب( 
  :دقيقة 55مدة الجمسة 

 

 :عرض محتويات الجمسة 
قمت بالتعريؼ بنفسي ثـ بدأت الجمسة بالترحيب بالتبلميذ المشاركيف في البرنامج كمف  -

 كالمتمثؿ في البرنامج العبلجي سمككي.ىدؼ الدراسة ك  مكضحة طبيعة عممي 
 

جعؿ مف التبلميذ أف أكحاكلت في ىذه الجمسة  أكثرعمى التبلميذ  بعد ذلؾ  تعرفت -
ركيف يتعرفكف عمى بعضيـ البعض مستخدمة طريقة ممتعة كغير تقميدية، عف االمش

عف نفسو  احدثمتعكد ثقاب  إشعاؿطريؽ عيداف الكبريت حيث يطمب مف كؿ تمميذ 
 كىكياتو طيمة مدة اشتعاؿ العكد الكبريت كتكقؼ عند انطفائو.

 

المكجكدة مف  األىداؼتحديد مع  ـ فتحت معيـ الحديث حكؿ ماىية البرنامج المستخدـث -
عجابيـالتبلميذ ترحيبيـ  أبدل  تيا.كراء تطبيؽ جمسات البرنامج، كأىمي  كأكدكابالفكرة  كا 

 البرنامج التي اقترحيا. أنشطة تبفعالياعمى استعدادىـ كااللتزاـ 
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متبلميذ حرية اختيار تمؾ مكاضيع لتركت  .بالنسبة ليـ أىميةتـ تحدث عف مكاضيع ذات  -
داخؿ المؤسسة  قد حصمتمف اجؿ تحفيزىـ عمى التحدث بحرية، كطرح بعض المشاكؿ 

  (طرد التمميذ إلى أدلحد تبلميذ أ)شجار حاد حصؿ بيف مدير المدرسة ك 
انطباعاتيـ كطرح التساؤالت حكؿ ما دار  تقديـ المشاركيفالجمسة طمبت مف  أخركفي  -

 في الجمسة.
 
 

 .الجمسة الثالثة: مرحمة المراىقة
 

 
 الجمسة أىداف : 

 

 بيا. ف التبلميذ بمرحمة لمراىقة التي يمرك تعريؼ  -
 

 عمى المشكبلت التي يعانكف منيا. -
 

 االضطرابات كما يركنيا. إلىالمؤدية  أسبابتحديد  -
 

 مدل تأثير ىذه المشكبلت عمى حياتيـ اليكمية كالمدرسية. -
 أقبلـ، أكراؽالمناقشة، الحكار، المستخدم:  األسموب. 
  :د  60مدة الجمسة 

 

 عرض محتويات الجمسة : 
ـ ثعمييـ لحضكرىـ كالتزاميـ كمف  كاإلثناءتـ الترحيب بالتبلميذ المشاركيف في البرنامج  -

 بتمخيص مجريات الجمسة السابقة.قمت 
ما ىي مميزاتيا؟ ك كيؼ تسمى  ،ما ىي المرحمة التي تمركف بيا :طرح سؤاؿتمى ذلؾ  -

تحدث الجميع عف ىذه المرحمة بأنيا المرحمة التي ترفض فييا كؿ سمككاتيـ كاستجاباتيـ 
 ، المعمميف( عمى حسب رأييـ.األكلياء)  األخرييفمف قبؿ 

 اف بيك مراحؿ النمك مع التركيز عمى مرحمة المراىقة التي يمر  إلىىذا ما جعمني أتطرؽ  -
بعض النصائح  تحدث بتقديـ قد الخصائص التي تتميز بيا ىذه الفترة كالتغيرات التيكذا ك 
 عمى التعامؿ مع ىذه المرحمة. ةساعدالم



تصميم انبرنامح انعالخي انمقترذ                                           :    األول انفصم  
 

112 
 

كالثانية بالمكف الرمادم  األكلىلتمطيؼ جك الحكار كالمناقشة قمت بتقديـ بطاقتيف لمتبلميذ  -
يكتبكف يكتبكا في البطاقة البيضاء الصفة التي يحبكنيا فييـ، ك  أفطمبت منيـ  بيضاء ك

لتمؾ  يـقدـ تقييمتمنيـ  أخيرا طمبت .البطاقة الرمادية الصفة السيئة التي يتميزكف بيا عمى
 الميزات.

ذات التطكير  ،مناقشة تمؾ المميزات التي يمكف اعتبارىا مصادر قكة تالجمسة تم أخرفي  -
 مكف بسمككات غير مرغكب فييا. ك كطرؽ تجاكز مكاطف الضعؼ التي تجعميـ يق  لدييـ

 
 

 االضطرابات السموكية:  ةالجمسة الرابع
 
 

 أىداف الجمسة: 
 

 المجمكعة التجريبية. أفرادتحديد االضطرابات السمككية التي يعانكف منيا  -
 يعانكف مف نفس االضطرابات السمككية. أشخاصعرض نماذج مف  -
 مناقشة عامة حكؿ ما تـ عرضو في الجمسة. -
 الحكار كالمناقشة، صكر.المستخدمة األسموب : 
  :د.60  مدة الجمسة 
 عرض محتويات الجمسة: 

 

في الجمسة  إلييابالترحيب بالتبلميذ كمحاكلة استرجاع النقاط التي تـ التطرؽ  بدأنا -
 السابقة.

ث عف االضطرابات السمككية الشائعة لدل التبلميذ يحدالالجمسة ب في ىذهارتأيت أف ابدأ  -
جمع عمييا بعض العامميف في الحقؿ المدرسي )مدراء المدارس، أفي مرحمة المراىقة التي 

مشكمة السمكؾ العدكاني، مشكبلت سكء التكافؽ، مشكبلت  :(األساتذةالمرشديف، 
المشكبلت مف قبؿ التبلميذ عف  إلىالمؤدية  األسبابيح االنضباط المدرسي، ثـ تكض

 طريؽ المناقشة الحرة.
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متعرؼ عمى الحمكؿ المقترحة لممشكبلت لمجمكعتيف  إليبعد ذلؾ قمت بتقسيـ المجمكعة  -
الجميع، بعد ذلؾ تـ تدارس  أماـمف كجية نظرىـ بتسجيؿ حمكؿ كؿ مجمكع كعرضيا 
 .األكثر كاقعيةىذه اآلراء كالمقترحات كمناقشتيا مف اجؿ اختيار الحمكؿ 

 

في الجمسة فيما بينيـ   إليوفي نياية الجمسة طمب مف التبلميذ مناقشة ما تـ التطرؽ  -
 لمحكار الذم دار بينيـ. كاكتفيت بدكر المكجو كاالستماع

 
 .بالسموك الراىنالوعي  الجمسة الخامسة:

 
 

 :أىداف الجمسة 
 

ركيف في البرنامج عمى التعرؼ عمى خصائصيـ العقمية امساعدة التبلميذ المش -
 كاالنفعالية.

 عطاء فرصة تعبير عف أنفسيـ كتفريغ طاقاتيـ السمبية.إ -
 .ىي مراكز القكة كالضعؼ لدييـ ما ،التعرؼ عمى نظرة التبلميذ ألنفسيـ -

 

 الحكار كالمناقشة، كالصكر.: المستخدم األسموب 
 

  : د  45مدة الجمسة 
 

 عرض محتويات الجمسة: 
 

في عرض مجمكعة مف البطاقات  ةابدأ باقتراح لعبة متمثم أففي ىذه الجمسة ارتأيت  -
ه المرة بالمكف الرمادم كثانية بيضاء، كلكف ىذ األكلىأعدت سابقا ذات لكنيف مختمفيف 

غير المرغكب فيو كالذم تـ تغير مع بداية البرنامج عمى طمب منيـ كتابة السمكؾ 
مناقشة كجيات  تالبطاقة البيضاء،ككتابة السمكؾ الجديد عمى البطاقة الرمادية، كمف تم

ميذ مع اقتراحي لبعض االستراتيجيات لتعديؿ نظر حكؿ ىذه السمككات بيف التبل
 السمككات الغير مرغكب فييا كتعزيز السمكؾ المرغكب فيو.
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كمستكل تحصيؿ كؿ تمميذ كما ىي المشاكؿ الدراسية التي  األكاديميتحدث عف الجانب  -
اقتراح  مخطط مراجعة عمى إثرىا ىي صعكبات المدرسية كالذم تـ  نيا كماك جيايك 

 المراجعة. أكقاتالدركس كتنظيـ 
التي  األنشطةمف لتبلميذ كسألت عف مدل االستفادة كفي نياية الجمسة شكرت الباحثة ا -

 قدمت ليـ .
 

 .والخياالت األفكارالتدريبات الحركية التي تعتمد عمى ترجمة  الجمسة السادسة:
 

 أىداف الجمسة : 
 

 تنمية القدرة عمى التعبير الحركي لدييـ. -
 

 األنشطةلدييـ كالتعاكف كاالحتراـ كالصدؽ مف خبلؿ  كاألخبلؽتنمية بعض القيـ  -
 الترفييية.

 

تعقبيا عممية التصحيح كالتكجيو لتعزيز السمككات  ةتعميميكضع التبلميذ في مكاقؼ  -
 المرغكبة.

 المناقشة، صكر.المستخدمة بالياألس : 
  :د  60مدة الجمسة 
 عرض محتويات الجمسة: 

 

الجمسة اليكـ سنقكـ فقط بمجمكعة مف  أفبدأت الجمسة بالترحيب بالتبلميذ كشرح ليـ  -
 ثبلثة :  إلي األنشطةتـ تقسيـ  .األفكاركتدريبات تعتمد عمى قكة التخيؿ كترجمة  األنشطة

  أداء في مكاضع مختمفة كالقياـ ب أنفسيـيتخيمكا  أف: طمبت مف التبلميذ  األولالنشاط
 كتمثيؿ ىذا المكقؼ بالحركة.

 :تخيؿ انؾ

 تؤدم كاجباتؾ المدرسية. – 1
 تسير في حديقة مميئة بالمياه. -2
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 دراجة. أكنؾ تقكد سيارة أتخيؿ  -3
 بارد. أكتمشي عمى شيء ساخف  -4
 ، متكاسؿ، خائؼ، مسترخ.مذعكرمتعب،  -5

 المرايا  النشاط الثاني : 

زميمو، كيتخيؿ كؿ  أماـمجمكعات تتككف مف تمميذيف بحيث يقؼ كؿ تمميذ  إلىقسمت التبلميذ 
 .بينيـ فيما األدكارثـ تبادلكا تو، ايقـك بنفس حرك أفمنيـ 

 السيرؾ  النشاط الثالث : 

في السيرؾ ك يمشكف عمى خيط  أنيـيتخيمكا  أفتبلميذ  كطمبت مف األرضقمت برسـ خط عمى 
تـ تداكؿ ىذا نشاط بيف  ـ.عمى تكازني معمؽ في اليكاء كاضعيف كتاب فكؽ رأسيـ محافظيف

 التبلميذ.

ليـ.  ةدمالمق األنشطةعامة عمى حسب استجاباتيـ في  بمنقاشوجمسة قمت ال األخرفي  -
 الجمسة سكؼ تككف جمسة انفرادية. أفالتبلميذ  كأعممت

 
 .الجمسة االنفرادية:ةالجمسة السابع

 
 أىداف الجمسة : 
 تحديد نكع المشكمة السمككية لكؿ تمميذ. -
 تقديـ استراتيجيات كحمكؿ عمى حسب نكع االضطراب كحدتو. -
 لتحديد مكاطف القكة كالضعؼ لكؿ تمميذ.بناء مخطط  -
 المجمكعة التجريبية عمى الثقة بالنفس كالتعبير الحر كتمسؾ بقناعتيـ. أفرادتدريب  -

 

 حكار كالمناقشة.المستخدمة:  األسموب 
 مدة الجمسة: يوم كامل. 
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 الجمسة عرض محتويات : 
كذلؾ مف اجؿ استقباؿ حتى الفترة المسائية  الفترة الصباحية كجؿ الجمسة  استغرقت ىذه -

 كؿ تمميذ عمى انفراد كمناقشة.
مناقشتو في كردت تزاـ بكؿ ما يجب اإل عمى أنوالعينة  أفرادجمسة تـ االتفاؽ مع  أخرفي  -

 الجمسة.
يقكـ بتسجيؿ السمكؾ االيجابي كالسمكؾ الغير المرغكب فيو مع  أفطمبت مف كؿ تمميذ  -

 أفرادمبلحظة مدل تقدـ كؿ فرد مف  تكضيح النتائج المترتبة عف كؿ سمكؾ مف اجؿ
 المجمكعة التجريبية في البرنامج.

 
 نحو طريقة التعامل مع التمميذ. واألساتذةالجمسة الثامنة: إرشاد المساعدين التربويين 

 
 أىداف الجمسة : 
تكعية القائميف عمى تعميـ التبلميذ عمى خصائص كمميزات المرحمة التي يمر بيا  -

 مرحمة الثانكية.في الالتبلميذ 
 

تكضيح لؤلساتذة كالمساعديف التربكييف ماىية االضطرابات السمككية التي يعانكف منيا  -
 التبلميذ.

 

 مجمكعة مف االستراتيجيات تعامؿ مع ىذه الفئة مف التبلميذ. إلييـتقديـ  -
 

 مخططاتك  مناقشة، حكارالمستخدمة:  بيلااألس. 
 

  :د. 60مدة الجمسة 
 عرض محتويات الجمسة: 

 

 تـ الترحيب باألساتذة  كالمساعديف التربكييف. -
 ليـ محاضرة حكؿ مرحمة المراىقة كالمشاكؿ التي تظير لدل ىذه الفئة مف التبلميذ قدمت -

 مخططات كصكر.، أشرطة فيدك ك مستندة بحجج مممكسة:نة يستعم
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 كالمجتمع . األسرةشرح خطكرة االضطرابات السمككية عمى  -
ىذه الفئة مف التبلميذ كما ىي تتسـ بيا المشكبلت المدرسية التي  أنكاعالتعرؼ عمى  -

 لدييـ. األكاديميالتدريس المستخدمة معيـ مف اجؿ رفع مستكل  أساليب
كالمعالجة ليذه الفئة حيث تـ  األساتذةكما تـ خبلؿ ىذه الجمسة بناء خط مكحد بيف  -

 ـ الدراسي.التركيز عمى رفع مستكل التكافؽ االجتماعي كتحسيف مستكاى

 
 : التوافق االجتماعي.ةالجمسة التاسع

 

 أىداف الجمسة : 
 

تكافؽ اللتحقيؽ  كاألساتذة أسرتيـ أفراد ،أقرانيـكطرؽ التكاصؿ مع  أساليبتعميـ تبلميذ  -
 االجتماعي.

 اجتماعي سميـ. إطار في تنمية القدرة عمى التعبير -
ىك االستفادة مف الخطأ كعدـ  السيئطريقة لمتعامؿ مع الماضي  أفضؿنو أتكضيح  -

 تكراره.
 صكر.حكار كالمناقشةالمستخدمة:  بيلااألس ، 
   :د  60مدة الجمسة 
 عرض محتويات الجمسة: 
ـ قمت بشرح مجريات الجمسة ثفي الجمسات السابقة  أنجزما ك ما سبؽ  إلىتـ التطرؽ  -

تككف جمسة حرة بالنسبة ليـ مع تحديد مكضكع الجمسة المتمثؿ  أفلنيار اليكـ كاخترت 
 ك المقصكد بو.في التكاصؿ االجتماعي 

كتابة قصة تتحدث عف المكاقؼ التي تصادفيـ  كايقكم أفالمجمكعة  أفرادطمبت مف  -
) القسـ، البيت، الساحة  ةالقصة تدكر في بيئة محدد أحداثتككف  أفيجب  أميكميا 

ثبلثة  إلىثبلثة مكاقع  حسب البيئة، كقسمت المجمكع  إلىالقاعة المدرسة ( كقسمت 
 دكف تمثيميا.يكطمب منيـ اختيار البيئة التي ير  اتمجمكع

 عرض مسرحية كؿ مجمكعة. أثناءطمبت تسجيؿ جميع المكاقؼ مف قبؿ المجمكعتيف  -
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مكؾ عرض المسرحيات مع تكجيو انتقادات لكؿ س أثناءتـ مناقشة كؿ ما دار  األخيرفي  -
 غير مناسب لممكاقؼ التي تـ عرضيا خبلؿ المسرحية.

 
 .األكاديميةالجمسة العاشرة: الميارات 

 
 أىداف الجمسة : 

 

 لكؿ تمميذ. األكاديميةتحديد المشكبلت  -
 تحديد المكاد الدراسية التي يجد التبلميذ صعكبة في فيميا. -
 بناء نمكذج إلنجاز الكاجبات المدرسية كالمراجعة. -
 المستخدمة في الجمسة:  حوار، مناقشة  دواتاأل 
  :د  50مدة الجمسة 
 :عرض محتويات الجمسة 

 

 بدأت الجمسة بترحيب بأفراد المجمكعة التجريبية، ثـ مناقشة ما جاء في الجمسة الماضية. -
 تحيث تطرق األكاديميةمكضكع جمسة اليكـ المتمثؿ في الميارات  إلىبعد ذلؾ تطرقت  -

لكؿ تمميذ  األكاديميةتـ تحديد المشكبلت . األكاديميةتعريؼ بجميع الميارات اللمفيكميا ك 
 جاء في المحاضرة. ما انطبلقا م

بعد انتياء تحديد مشكبلت كؿ تمميذ تـ بناء نمكذج )استعماؿ زمف( إلنجاز الكاجبات  -
 المدرسية كالمراجعة.

 .إعدادم" مف  اإلخبلصقصة بعنكاف "   بعد ذلؾ قمت بسرد -

 " اإلخالص"   قصة
حمد يتميز بككنو أ .حمد كمصطفى تمميذاف في المرحمة الثانكيةأ قصتنا عف صديقيف تدكر أحداث

يتميز بسمككات تجعؿ  العكس مصطفى عمى  .كمعمميف أىموتمميذ نشط ك متفكؽ ك محبكب مف 
عدكاني البو كزمبلئو في القسـ، كثيرا ما يصفكن األساتذةمنو تمميذا منعزال اجتماعيا كيشتكي منو 

 يخرجو مف دائرة الفشؿ.  أفحمد قرر صديقو أ .كحاد الطباع



تصميم انبرنامح انعالخي انمقترذ                                           :    األول انفصم  
 

119 
 

تشاجر احمد مع احد التبلميذ في ساحة المدرسة، كعندما رأل مصطفى  األياـفي يكـ مف 
لكنو لـ يستطع فقاـ بضرب التمميذ ،احمد رفض تدخمو أف إالالشجار سارع لمساعدة صديقو، 

      مكتبو كقاـ بتكبيخو إلىمصطفى  استدعى، التكقؼ اخرج مدير الثانكية كطمب منيم عندئذ
مصطفى  اعتذر ،مسئكلةعف الدراسة ألنو لـ يعد يتحمؿ تصرفاتو الطائشة كالغير  الحقا فصموك 

المدير  رفض لكف،لو انو لـ يكف سبب في الشجار امكضح أخيرةفرصة  حومف المدير كطمب من
ال يكفيؾ كؿ المشاكؿ التي تسببت فييا بؿ تحاكؿ تكريط "صرخ في كجيو قائبل االستماع لو ك 
عف قرار المدير  هالتقى بصديقو في الركاؽ كاخبر  ،فخرج كىك غاضب "مخجؿ أمرصديقؾ معؾ 

 . "حاال أعكدال تقمؽ سنجد حؿ لمشكمتؾ انتظرني ىنا سكؼ  "رد عميو ف
ال يقـك أكطمب منو  المشكمة تسبب فيالم انو ىكشرح لو دخؿ احمد مكتب المدير بعد استئذانو ك 

تعجب المدير مف تصرؼ التمميذ كشكره عمى  .لـ يكف لو دخؿ في المكضكع ككنوبفصؿ صديقو 
 مف لـ يطرد بأنو  أخبر في الحيف صديقو .جع المدير عف قرار طرد مصطفىاكىكذا تر  .صراحتو
يثبت لمجميع  انو قادر عمى تحسيف ك  المسئكلةالغير  ويغير مف سمككات بشرط أف المدرسة 

 مستكل تحصيمو  الدراسي.
 

 .الجمسة الحادية عشر:  التخطيط لمسموك المسئول
 

 ىداف الجمسةأ : 
 .لتعديؿ سمكؾ المضطرب ةالمجمكعة التجريبية عمى بناء خطة محدد أفرادتدريب  -
 كضع بدائؿ لمسمكؾ المراد تحقيقو. تعميـ المجمكعة التجريبية عمى -
 .أفعاليـتعميـ المجمكعة التجريبية عمى تحمؿ مسؤكلية  -

 

 مناقشة، حكار، جياز عرض داتا شك: المستخدم سموباأل. 
 

 الجمسة محتويات عرض : 
 

تمخيص مجريات الجمسة   ىـحدأفي بداية الجمسة تـ الترحيب بالتبلميذ كطمبت مف  -
 النجاح"بدأت بسرد قصة بعنكاف "  ثـ منيا السابقة كاىـ الدركس كالعبر المستفاد
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 النجاح
بف مف استعجب اال .يبحث عف عمؿ أفطمب صاحب مصنع السيارات مف ابنو  األياـ دلحإفي 

 .العمؿ إلىيك ال يحتاج متكفر لديو فرفض البحث عف العمؿ بحجة انو كؿ شيء  ك أبيوطمب 
حتى  حرمومتطمباتو كاحتياجاتو ك ل االستجابةتكقؼ عف ال لحبل سك  األبمكقؼ االبف لـ يجد  أماـ
 السيارة الفاخرة.مف 

شعر  .مساعدتو كارفض أنيـ إالالمدينة  أثرياءمف  أصدقائو إلىلـ يتحمؿ االبف ذلؾ كقرر المجكء 
كبينما ىك متكجو  األياـحد أفي  ،ولمسؤكلية ما يحدث ال وشديد اتجاه كالده محممالاالبف بالغضب 

تخرج مف كمية التكنكلكجيا  بأنو، أجابو صديقو أحكالومنزلو التقى بصديؽ قديـ لو فسألو عف  إلى
 :قاؿ لو صديقو". مف حالتؾ أسكءحالتي  " :قاؿ لوك سـ تباف .انو لـ يجد عمبل حتى يكمنا ىذا إال
 ،طردني أبيلكف " :". أجابو لديؾ مصنع كالدؾ كثركتو تحت تصرفؾ األقؿعمى  أنتال تمزح "

 ."عمبل أجد أفكطمب مني 
االبف عمى  إصراركمع  ؟لي بالماؿ أيفمف لكف  صناعة السيارات لماذا ال نتشارؾ في مشركع

ثباتتحقيؽ نجاح ك  يقكـ بتحضير  أفانو قادر عمى بناء مستقبمو دكف االعتماد عمى كالده، قرر  ا 
بنؾ مف  إلى اتكجي فقاـ ىك كصديقو بإعداد ممؼ ك ،أبيو ممؼ لمشركع مصنع سيارات ينافس بو

القرض لـ يتكقؼ عف  اإعطائيمالبنؾ  رفضلكف  ممشركعلالقرض البلـز  الحصكؿ عمىاجؿ 
لسيارات ابعد مركر سنتيف في معرض  ،قاـ بتمكيؿ مشركعيـ الذمالبنؾ  االبحث حتى كجد

 مسيارات الفاخرة في البمد.  لمكزع  أحسفتحصؿ االبف عمى جائزة 

في ظؿ  أىداؼتحقيؽ  إمكانيةمف حيث  أحداثبعد االنتياء مف سرد القصة تـ مناقشة  -
 ما نممكو مف قدرات ككسائؿ.

تـ التركيز في ىذه الجمسة عمى معرفة  مدل التقدـ في البرنامج كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ  -
مدل تحسف شاركيف في البرنامج ك لتبلميذ المعمى السمككات التي تـ تغييرىا مف طرؼ ا

 .اآلخريفعبلقاتيـ مع 
غير قادريف عمى تجاكزىا كالمشكبلت  أنيـتعمـ كيفية مكاجية المكاقؼ التي يركف  -

طريقة لمتعامؿ مع  أفضؿ أفتـ تكضيح  اإلطارفي ىذا . المدرسية كالتكافؽ االجتماعي
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المجمكعة  تمسة  شكر في نياية الج السمكؾ غير السكم ىك الحرص عمى عدـ تكراره. 
 التي تمت اليكـ. األنشطةعمى المشاركة في 

 
 .الجمسة الثانية عشر: مشكالت سوء التوافق، االنسحاب االجتماعي، االنضباط المدرسي

 

 ىداف الجمسةأ : 
 .تشجيع التبلميذ عمى تفريغ انفعاالتيـ -
 خمؽ جك مف التضامف كالتعاكف بيف التبلميذ. -
 المشكبلت التي تكاجييـ.تنمية القدرة عمى حؿ  -
 مناقشةالمستخدمة:  بيلااألس. 
  :د  45مدة الجمسة 
 الجمسة محتويات عرض: 
ترحيب بالتبلميذ المشاركيف في البرنامج كمناقشة مجريات الفي بداية الجمسة قمت ب -

 الجمسات السابقة.
التي يعانكف منيا  "مشكبلت سكء التكافؽ"  :كبعد ذلؾ دخمت مباشرة في مكضكع الجمسة -

سكء التكافؽ كالعدكانية كاالنسحاب  أشكاؿمف خبلؿ مناقشة   المجمكعة التجريبية أفراد
كسائؿ الكاعتمادىـ عمى  إلييـ ةكجيالمدريف عمى تقبؿ االنتقادات اجعميـ قك االجتماعي 
في الجمسات السابقة كمنحيـ التشجيع لتعبير عف مشاعرىـ  إلييا شارمال التدعيمية
 .كأحبلميـ
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 .لعاب ترفييية تعاونية رياضية: أالجمسة الثالثة عشر
 

 
 ىداف الجمسةأ : 
 .إشاعة جك المرح كالسركر كالتعاكف -
 .ميذتنمية ركح التعاكف كاإلحساس بالجماعة بيف التبل -
 .عمى األلعاب المفيدة لتحؿ محؿ األلعاب العنؼ اإلقباؿ تعميـ التمميذ -
 .لتفكير المعمؽ في حؿ المشكبلتاكساب التمميذ قدرة إ -
 .كتفريغ انفعاالتيـ أنفسيـمساعدة التمميذ عمى التعبير عف  -
 سمة، قاعة الرياضة.  كرةالمستخدمة:  بيلااألس 
  :د  60مدة الجمسة 
  الجمسة محتوياتعرض : 
جراءبعد الترحيب بالتبلميذ  - الترتيبات البلزمة كتمخيص مجريات الجمسة السابقة بدأت  كا 

 الترفييية كالرياضية في تفريغ كالتنفيس. األلعابدكر ك  أىميةالباحثة بتحدث عف 
ممؤسسة التي كنت قد جيزتيا مف قبؿ )كرة ل التابعة ةالقاعة الرياض إلى انصرفنابعد ذلؾ  -

ار قائد لكؿ مجمكعة، كطمبت منيـ مجمكعتيف كاختي إلىطمبت منيـ االنقساـ ك السمة(، 
 لعب مباراة كرة سمة.

بطريقة عشكائية كتمميذ يقؼ في  أمكنةالنشاط الثاني طمبت مف التبلميذ الكقكؼ في  أما -
مف اختياره ىك دكف تحديده  أخرتمميذ  إلىعشرة كرمي الكرة  إلىكسط  يككف دكره العد ال

 مسبقا.
في الركاؽ  كفسير ي األيدم فمتشابكيؿ دائرة كىـ ، طمبت منيـ تشكيكاألخيرالنشاط الثالث  -

 .ؾ دائرةيالمخصص لمعدك السريع في القاعة دكف تفك
 أنشطةفي نياية الجمسة تـ الجمكس مع التبلميذ في كسط القاعة مشكميف دائرة، كتـ تقيـ  -

عف  تعف بالغ سعادتيـ تحدث باإلجماع أعربكا ،التي تمت مزاكلتيا كممارستيا األلعاب



تصميم انبرنامح انعالخي انمقترذ                                           :    األول انفصم  
 

123 
 

الجمسة القادمة سكؼ تككف  أف أخبرتيـ .الرياضية األنشطةىذه  إليياالتي ترمي  أىداؼ
 .  ةاألخير 

 
 .نياء البرنامجإالجمسة الرابعة عشرة:

 

 ىداف الجمسةأ : 
 .تمخيص الجمسات البرنامج -
 .اإلجابة عف التساؤالت كاستفسارات التمميذ -
 .ـ كاقتراحات التمميذ حكؿ البرنامجيالتعرؼ عمى تقي -
 .في الدراسة ةالقياـ بالتطبيؽ البعدم لكؿ المقاييس المستخدم -
 الجمسات البرنامج. إنياء -
 الحكار كالمناقشةالمستخدمة:  بيلااألس. 
  :د 60مدة الجمسة 
  الجمسة:  محتوياتعرض 
حكؿ ما  فتتمحكر المناقشة األخيرةتككف الجمسة  ؼسك  أنيا التبلميذ أخبرتبعد الترحيب  -

خبلؿ سير  إليوما تـ التطرؽ كؿ ص يختمك  مقدمة ليـالمج اجاء في جميع جمسات البر 
 البرنامج العبلجي المقترح.

النقاط  أىـبعد ذلؾ تركت ليـ الحرية الكاممة لئلجابة عف تساؤالتيـ كمناقشتيا كتعرؼ عمى  -
سمككات الالحالية بمقارنتيا مع  ـ سمككاتيـيتقيستفادة منيا في البرنامج ك االالتي تـ 
 .ة كماذا تـ تحقيقو بفضؿ البرنامجالماضي

بعد ذلؾ قمت بتطبيؽ مقاييس الدراسة مف خبلؿ تكزيع مقياس االضطرابات السمككية،  -
، مف اجؿ التعرؼ عمى مدل تأثير األكاديميةمقياس التكاؽ االجتماعي، مقياس الميارات 

عمى التبلميذ المشاركيف في  كالثناءشكر كالتقدير البفي نياية الجمسة تقدمت  .البرنامج
لى إالبرنامج لحسف تجاكبيـ كالتزاميـ كحضكرىـ لجميع جمسات البرنامج، ثـ دعكتيـ 

 البرنامج.احتفالية صغيرة كنت قد نظمتيا بمناسبة نياية 
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القادمة مف متابعة فعالية البرنامج  األشيرمكعدا خبلؿ  كأعطيتيـجددت شكرم  األخيرفي  -
 المقترح.العبلجي السمككي 

 
 .جمسة الخامسة عشرة: الجمسة التتبعيال

 

 ىداف الجمسةأ : 
 .استدعاء التمميذ بعد مركر شيريف عمى انتياء البرنامج -
 .التعرؼ عمى مدل تطكر التمميذ في حؿ المشكبلت -
 .االطبلع عمى نتائج الدراسية لمتمميذ -
 .التتبعي لكؿ مقاييس الدراسةتطبيؽ ال -

 

 الحكار كالمناقشةالمستخدمة:  األسموب. 
 

  :د 60مدة الجمسة 
 عرض الجمسة : 
 التتبعية ىـ في مكعد الجمسةر بدأت الترحيب بالتبلميذ المجمكعة  كشكرتيـ عمى حضك  -
 ،ـ تحسف مستكل تحصيميـ الدراسيينتائجيـ المدرسية كتقي ،أحكاليـبعد ذلؾ اطمعت عمى  -

 تفاعميـ االجتماعي داخؿ المؤسسة كما ىي انجازاتيـ .ك 
بعد ذلؾ قمت بتطبيؽ مقاييس الدراسة مف خبلؿ تكزيع مقياس االضطرابات السمككية،  -

، مف اجؿ التعرؼ عمى مدل األكاديميةمقياس التكاؽ االجتماعي، مقياس الميارات 
مستكل التكافؽ االجتماعي  استمرارية تأثير البرنامج في المجمكعة التجريبية كمدل ارتفاع

 بعد انخفاض شدة االضطرابات السمككية لدييـ. األكاديميةكميارات 
كبعد مشاركتيـ في  أثناءم حدث ذس تمت مناقشة عامة حكؿ التغير التطبيؽ المقايي أثناء -

 .البرنامج
 نجاح بعد عمييـ كتشجيعيـ لما حققو مف كالثناءالتقدير  ،شكرالب تقدمت األخيركفي  -

.البرنامج



 

 
 

 
 

 

 
 

 .اإلجراءات المنيجيةالفصل الثاني:

  ستطالعيةاإلأوال: الدراسة  

 اليدؼ الدراسة االستطبلعية. -1
 حدكد الدراسة االستطبلعية. -2
 خطكات الدراسة االستطبلعية. -3
 عينة الدراسة االستطبلعية. -4
 الدراسة االستطبلعية.دكات أ  -5
 نتائج الدراسة. -6
 .ثانيا: الدراسة األساسية           

 األساسيةمنيج الدراسة  -1
 .األساسيةخطكات الدراسة   -2
 .األساسيةتمع الدراسة مج -3
 .األساسيةحدكد الدراسة  -4
 األساسيةمتغيرات الدراسة  -5
 .األساسيةخصائص العينة الدراسة  -6
 .األساسيةأدكات الدراسة  -7
. اإلحصائية األساليب -8
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 : تمييد
 

تطرقنا في ىذا الجزء إلى  .يتناكؿ ىذا الفصؿ اإلجراءات المنيجية المعتمد عمييا في الدراسة الحالية
لعينة اككصؼ  الزمنية لمدراسة -الدراسة االستطبلعية مع تحديد الحدكد المكانية  ك منيج الدراسة

التكافؽ  ،كضبط المتغيرات ذات األثر عمى نتائج الدراسة كمتغير االضطرابات السمككية
مستكل التحصيؿ الدراسي، كعرض مفصؿ ألدكات  ،الميارات األكاديمية كالعمر ،االجتماعي
 الدراسة.

 .أوال: الدراسة اإلستطالعية
 

 :اليدف من الدراسة -1
     اليدؼ منيا ضبط متغيرات الدراسة  .االستطبلعية في ثانكية عبد اهلل بف عيسى تمت الدراسة

االضطرابات عمى  تأثيرك  كتحديد االضطرابات السمككية التي تصدر عف تبلميذ مرحمة الثانكية
ىدفت الدراسة االستطبلعية  مكضكع الحاؿفي  .الميارات األكاديميةك مستكل التكافؽ االجتماعي 

مقاببلت مع مجمكعة مف األساتذة  جراءا  ك التقرب مف أفراد المجتمع األصمي لمبحث إلى 
 مساعديف التربكييف لتكضيح النقاط التالية:الك 

  السمككيةتحديد التبلميذ ذكم االضطرابات. 
 التعرؼ عمى سمات التبلميذ المستيدفيف في الدراسة. 
  الدراسة، كذلؾ بإعادة حساب تحديد الخصائص السيككمترية لممقاييس المستخدمة في

 المقاييس. صدؽ كثبات
 اختيار  تعديؿ ك ،مركرا بضبط بدأ مف تحديد عينة البحثنلمدراسة األساسية  اتمييد

 المعطيات.األساليب اإلحصائية لتحميؿ 
 

 :الحدود الزمنية والمكانية لمدراسة االستطالعية -2
 

 الحدود المكانية : 

أجريت الدراسة االستطبلعية في ثانكية عبد اهلل بف عيسى بالحناية كالية تممساف، كىي مؤسسة 
مف طرؼ كزارة  المسطرة، كتتبع مناىج التدريس 1986يا سنة ت أبكابتابعة لقطاع التربية  فتح

 التعميـ كالتربية. 
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 أجريت الدراسة االستطبلعية في الفترة الزمنية الممتدة ما بيف : الزمنية الحدود
07/11/2014- 15/12/2014. 

 : خطوات الدراسة االستطالعية -3
 

 جريت الدراسة بإتباع الخطكات التالية:أ
 .الصمة بالمكضكعإعداد اإلطار النظرم كاالطبلع عمى الدراسات السابقة ذات  -1
 .اخذ إذف مف الجامعة كالجيات المختصة لتسييؿ ميمة الباحثة في التطبيؽ -2
 .حصكؿ الباحثة عمى مكافقة مدير الثانكية عمى تطبيؽ البرنامج -3
 .سنة 18-15 المرحمة الثانكية تراكحت أعمارىـاختيار عينة الدراسة بحيث ضمت تبلميذ  -4
 التأكد مف الخصائص السيكك مترية ليا. ،إعادة حساب صدؽ كثبات مقاييس الدراسة -5

 

 : عينة االستطالعيةخصائص ال -4

( تمميذ، بغرض تقنيف أدكات الدراسة الحالية لمتحقؽ مف 345) الدراسة عمى عينة قكاميا أجريت
ثبات بالطرؽ اإلحصائية الصدؽ ك الصبلحيتيا لبلستخداـ في البيئة الجزائرية، عف طريؽ حساب 

 المبلئمة.

 العينة االستطالعية حسب الجنس أفراديوضح توزيع : (01)الجدول رقم 

 الجنس                 
 المقياس

 
 ذكور

 
 إناث

 
 المجموع

 164 المجموع
 
 

181 345 
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 : دوات المستخدمة في الدراسةأ -5

، كالمتمثؿ في االضطرابات السمككية، التكافؽ الدراسة ىذه تغيراتممف أجؿ التحديد الجيد ل
تـ االعتماد عمى مقاييس  ، كالبرنامج العبلجي السمككي،األكاديميةاالجتماعي، الميارات 

، محمد عطية ىنا، كمقياس التكافؽ االجتماعي ؿ: امجد عزات جمعةاالضطرابات السمككية لػػ: 
ـ كجكد مقياس خاص بالميارات األكاديمية نظرا لعد .لمقياسيفاكقد تـ إعادة حساب صدؽ كثبات 

عتماد عمى المقابمة االلميارات األكاديمية كما أنو تـ ا( تـ إعداد مقياس طالبة)عمى حد اطبلع ال
 كالمبلحظة.

: في ضكء مناىج البحث العممي المختمفة نجدىا كسيمة فعالة لجمع البيانات كما المالحظة -1
دراؾ الخصائص المميزة لسمكؾ التمميذ في  ترتكز  مرحمة الثانكية اليمكف استخداميا لفيـ كا 

 ( كىي:161: 2003)عبد الكىاب شمبي،  اإليي أشارعمى مجمكعة مف أسس 
  المبلحظ كطبيعة المكقؼ الذم أدل إلى حدكثو سمكؾالتزكيد الباحث ببيانات كصفية عف. 
  اجتماعية معينة  تحت ظركؼأنكاع السمكؾ تحدث نكع مف تكضح أم 
  الدراسات التي تحتاج إلى  طبيعة كمميزاتتجعؿ مف الباحث مكقؼ النقد في تقييـ

 المبلحظة ككسيمة.

 تـ المجكء في ىذه الدراسة االستطبلعية إلى تقنية المبلحظة مف أجؿ: ك 
 تحديد أىـ االضطرابات السمككية التي تبرز في المرحمة الثانكية. 
  التعرؼ عمى الطرؽ العممية التي يتـ استخداميا مع التبلميذ ذكم االضطرابات السمككية

جك المدرسي كطريقة التعامؿ مع ىذه الفئة المف اجؿ التعرؼ عمى أىـ السمات كالتعرؼ عمى 
دارة كالمشرفيف عمى الثانكية لمحاربة مظاىر اإلقبؿ كما ىي االستراتيجيات المتبعة مف 

مناىج التحفيزية المستخدمة معيـ لرفع مف تحصيميـ الطرؽ ك الاالضطرابات السمككية ك 
اعتمدنا في المقاببلت عمى األسئمة المكجية لكسب الكقت كتحديد سير الحكار،  .الدراسي

برنامج العبلجي السمككي لرفع مستكل كبذلؾ تحصمنا عمى المعمكمات التي ساعدتنا في بناء ال
 التكافؽ كالميارات األكاديمية لممضطربيف سمككيا. 
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 :مقياس التوافق االجتماعي -2
 

 :اليدف من المقياس- أ

كذلؾ في ضكء مشكمة الدراسة حيث  ييدؼ المقياس إلى الكشؼ عف مستكل التكافؽ االجتماعي.
الباحثة  أفمع العمـ  ،ىنامحمود عطية تـ االعتماد كتقنيف مقياس التكافؽ النفسي االجتماعي 

خاص بالتكافؽ االجتماعي لعدـ كجكد أداة قياس جزائرية تراعي خصكصيات الأخذت فقط الجزء 
 المحمية كتتناسب مع المرحمة الثانكية التي تكازم مرحمة المراىقة.البيئة 

 :تعريف المقياس - ب
يحتكم عمى قسميف ىما: التكافؽ النفسي كالتكافؽ  1986ىنا في سنة  محمكد عطية إعدادمف ىك 

 اإلجابةسؤاؿ، يتضمف  15كيحتكم عمى  ،بعد 12 إلىسؤاؿ مقسـ  180يشمؿ عمى   االجتماعي.
مع المشكبلت كالظركؼ التي تكاجيو كتحدد  تبلميذمعرفة مدل تكافؽ ال إليبنعـ أك ال كييدؼ 

أك مع غيرىـ،  أنفسيـكالثانكية سكاء مع  اإلعداديةاألنماط المختمفة لتكافؽ التبلميذ في المرحمة 
 نااعتمدية  لكف في الدراسة الحال .كالمدرسة كالبيئة التي يعيش فييا األسرة إرضاءالكشؼ عف مدل 

 (.01كما ىك مكضح في الممحؽ رقـ ) االجتماعي فقط عمى الجزء الذم يقيس التكافؽ 

 : صدق المقياس -ج    

تمميذ مف  137بعد تكزيع المقياس عمى عينة الدراسة التي قكاميا : صدق االتساق الداخمي 
االرتباط بيف كؿ مف أسئمة تفريغ البيانات تـ حساب معامؿ  كلى لممرحمة الثانكية كاألالسنة 

 .(02االختبار كالدرجة الكمية لممقياس كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ )
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درجة كل فقرة من المقياس مع الدرجة الكمية لو )ن=  ارتباطيبين معامل  :(02جدول رقم )
137) 

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
1 0.095 15 0.124 29 0.008 43 0.081 
2 0.047 16 0.034 30 0.418** 44 0.339** 
3 0.216* 17 0.308** 31 0.032 45 0.381** 
4 0.117 18 0.125 32 0.361** 46 0.205* 
5 0.263** 19 0.441** 33 0.370** 47 0.182* 
6 0.356** 20 0.128 34 0.424** 48 0.211* 
7 0.206* 21 0.309** 35 0.442** 49 0.111 
8 0.047 22 0.465** 36 0.405** 50 0.223* 
9 0.34** 23 0.386** 37 0.036 51 0.077 
10 0.114 24 0.347** 38 0.238** 52 0.307** 
11 -0.024 25 0.479** 39 0.192* 53 -0.07 
12 0.115 26 0.371** 40 0.343** 54 0.011 
13 0.053 27 0.276** 41 0.441**   
14 -0.025 28 0.338** 42 0.289**   

 

 (0.01: ** دالة عند مستكل داللة (مالحظة
 (0.05*دالة عند مستكل داللة )           

 ( يتبيف ما يمي:02مف الجدكؿ رقـ )
 فقرة ارتباطات جكىرية مع الدرجة الكمية لممقياس كذلؾ 26حققت بعض فقرات المقياس كعددىا-

 .(0.01عند مستكل داللة )
ارتباطات جكىرية مع الدرجة الكمية لممقياس  راتفق 07حققت بعض فقرات المقياس كعددىا -

 .(0.05كذلؾ عند مستكل )
لذا قاـ ، ارتباطات ضعيؼ مع الدرجة الكمية لممقياس ةفقر  21حققت بعض الفقرات كعددىا -

-16-15-14-13-12-11-10-8-4-2-1بحذؼ ىذه الفقرات كىي عمى الترتيب:  ةالباحث
18-20-25-31-37-43-49-51-53-54. 
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 : صدق التمييز بأسموب المجموعتين المتطرفتين 

بعد تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة، تـ ترتيب الدرجات الكمية ترتيبا تنازليا مف أعمى درجة إلى 
( %27المجمكعة العميا كأدنى )( مف الدرجات كميا أطؿ عمييا %27أدنى درجة كتـ اختيار أعمى )
 .أطمؽ عمييا المجمكعة الدنيا

 

لعينتيف مستقمتيف لمعرفة  (T.test)فرد، تـ استخدـ اختبار  36فشممت العينة الدنيا كالعميا عمى 
نتائج كما ىك الداللة الفركؽ بيف المجمكعتيف في درجات كؿ فقرة مف فقرات المقياس كجاءت 

 (: 03مكضح في الجدكؿ رقـ )

 لدراسة الفرق بين المجموعة الدنيا والعميا  )ت( (: يبين نتائج مقياس03الجدول رقم )

 

( انو يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متكسطات 03كيبلحظ مف خبلؿ تحميؿ نتائج الجدكؿ رقـ ) 
 تشير ىذه النتيجة .(14.86التجريبية ))ت(المجمكعة الدنيا كالمجمكعة العميا، حيث بمغت قيمة 

 المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ . إلى أف 

 :المقياس تباث -د

 :بالتجزئة النصفية ثبات 

الفردية كمجمكع درجات  األسئمةبحساب معامؿ االرتباط بيف مجمكع درجات  طالبةقامت ال
بركاف التنبؤية  –الزكجية لمقياس التكافؽ االجتماعي، كتـ استخداـ معامؿ سبيرماف  األسئمة

 دنياالمجموعة ال
 36ن= 

 عمياالمجموعة ال
 36ن=

df 
 

 

t 
مستوى 
الداللة 

 المعنوية 

 
 
 
 دالة 

 
خطأ  1ع 1م

 المعياري 
الخطأ  2ع 2م

 المعياري 
 

70 
 

14.86 
 

0.00 
82.66 2.42 0.40 40.16 4.42 0.73 
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حيث معامؿ االرتباط المحسكب ىك لنصؼ االختبار فقط، لذلؾ يمـز ، لتعديؿ طكؿ االختبار
(  04بركاف، كالجدكؿ رقـ ) –قياس ثبات المقياس كمو مف خبلؿ المعادلة الثبات سبيرماف 

 يبيف ذلؾ:  

 الزوجية  فقراتوالالفردية  فقراتال(:  يبين معامل االرتباط بين درجات  04جدول رقم )
 معامل ثبات معامل االرتباط بيرسون الفقراتعدد  التجزئة النصفية

الفقرات الزوجية 
 والفردية 

54 0.443 0.613** 

 
 
 

 0.01** دالة عند مستكل داللة 
( قبؿ تعديؿ فيما  0.44معامؿ االرتباط لنصؼ االختبار بمغت قيمة )  أف( 04يبيف الجدكؿ رقـ )

(، 0.61بركاف ك بمغت قيمة ) –سبيرماف ارتفعت قيمة المعامؿ بصكرة جيد بعد استخداـ معامؿ 
( كذلؾ قبؿ التعديؿ، 0.82فيما يخص قيمة معامؿ الثبات لدرجة الكمية لممقياس بمغت قيمة ) أما
بركاف حيث كصمة قيمة   –حيف ارتفع المعامؿ بصكرة جيدة بعد استخداـ معامؿ سبيرماف ي ف
 ية مف الثبات.المقياس يتمتع بدرجة عال أف إلى(، ك ىذا ما يشير 0.90)
 

 : خلكرونباألفا  ثبات 
 

لمدرجة الكمية   خلكركنبا ألفابتقدير ثبات المقياس في صكرتو النيائية بحساب معامؿ  طالبةقامت ال
 .( يبيف ذلؾ05لممقياس مكضكع الدراسة ك الجدكؿ رقـ )

 

 لدرجة الكمية لممقياس التوافق االجتماعي خلكرونبالفا أ:  يبين قيمة (05رقم )  الجدول

 خلكرونباألفا  عدد

55 0.67 
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، كىي قيمة ( 0.67لفا لتقدير ثبات المقياس بمغ قيمة ) أمعامؿ  أف(  05يبيف الجدكؿ رقـ ) 
ي تمت حسب النتائج السابقة أصبح المقياس في ، كبعد عممية التعديؿ التلى الثباتإتشير مقبكلة 

 (.02كما ىك مكضح في الممحؽ رقـ )صكرتو النيائية 

 :اختبار الميارات األكاديمية -3
 : اليدف من المقياس- أ

كذلؾ في ضكء مشكمة الدراسة حيث  األكاديمية،ييدؼ المقياس إلى الكشؼ عف مستكل الميارات 
تـ بناؤه لعدـ كجكد أداة قياس جزائرية تراعي خصكصيات البيئة المحمية كتتناسب مع المرحمة 

 .التي تكازم مرحمة المراىقةالثانكية 

 :بناء المقياس - ب

تـ بناء المقياس عمى اإلطار النظرم لمميارات األكاديمية كالدرجات السابقة التي اطمعت الباحثة 
لطمبة  األكاديميبناء اختبار االستعداد  إلى( الذم ىدؼ مف دراستو 2008دراسة عككر ) عمييا

 أربعةالكامنة كتككف مف  األكاديمية، يصمح لمكشؼ عف بعض القدرات األردفالمرحمة الثانكية في 
رئيسية يقيسيا ىذا االختبار ىي: القدرة المفظية، القدرة العددية، القدرة االستداللية، القدرة  أبعاد

 المكانية. 
اس ببناء مقياس متعدد لممستكيات لؤلداء العقمي لقي أيضا( الذم قاـ ىك  2007لبدة )  أبككدراسة 

التالية: القدرة المفظية، القدرة العددية،  األبعاد إلىثبلث قدرات في بناء القدرة العقمية العامة تفرعت 
 القدرة عمى التفكير المنطقي.

جراء مقاببلت شخصية مع  باإلضافة إلى االستفادة مف مجمكعة مف الخبراء ذكم االختصاص كا 
مظاىر الميارات األكاديمية لمتبلميذ حيث قمت بعض أساتذة المرحمة الثانكية  لمتعرؼ عمى أىـ 

القراءة، الكتابة، الحساب كبعد تطبيؽ  :فقرة مكزعة عمى ثبلث أبعاد 48ببناء مقياس يحتكم عمى 
تمميذ مف ثانكية عبد اهلل بف عيسى الحناية،  تممساف  116المقياس عمى عينة استطبلعية قكاميا 

الكقكؼ عمى مدل مبلئمة العبارات كمعرفة الخصائص  ذلؾ مف اجؿ. كاف في السنة األكلى ثانكم
 .لممقياس األكلية( يبيف الصكرة 03الممحؽ رقـ )ك السيكك مترية لممقياس، 
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 :التعريف اإلجرائي لمميارات األكاديمية-د
المتمثؿ في فؾ الرمكز كتعرؼ عمى الكممات كالفيـ  األساسيةىي القدرة العالية في الميارات 

دراؾكاالستماع كالنقد   ،المنطؽ ،: القراءةابية المتعمقة بالميارات التاليةالقكاعد المغكية كالحس كا 
 الحساب كاإللقاء.  ،كالتفكير المنطقي

معنى ال: يقصد بيا عممية تفكيؾ الرمكز التي ىي الحركؼ لتككيف ميارات القراءة -1
 .كاإلدراؾمرحمة الفيـ  إلىكالكصكؿ 

 نتائج صحيحة كمقبكلة عمكما. إلى: ىك تفكير الفرد لمكصكؿ المنطق والتفكير المنطقي -2
 : ىي القدرة عمى القياـ بالعمميات العددية اليكمية كفيـ قكاعد الحسابية كاليندسية.الحساب -3
كالحركات كجمب  ،اإليماءات كالتعامؿ مع النص كما يحتكيو مف تكاصؿ: ىك فف الاإللقاء -4

 .خطابال أكشعر الالقراءة  أثناءانتباه 

 :وصف المقياس-ه
كىي ( 03كما ىك مكضح في الممحؽ رقـ )صكرتو األكلية  عففقرة عبارة  48يتككف المقياس مف 

 مكزعة عمى ثبلثة محاكر كىي: 

-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1فقرة:  19: كفقراتو كاإللقاءميارات القراءة -1
14-15-16-17-18-19. 

-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20فقرة:  16ميارات الكتابة: كفقراتو -2
32-33-34-35 

 .40،41،42،43،44،45،46،47،48-39-38-37-36فقرة: 12ميارات الحساب:كفقراتو -3

 : صدق المقياس-و

عرض المقياس عمى مجمكعة مف الخبراء في مجاؿ االختصاص : صدق المحكمين 
بعض المبلحظات كاالقتراحات في  افقرات المقياس، كقد أبدك  مبلئمةلمتعرؼ عمى مدل 

-40-37بناء عمى آرائيـ تـ حذؼ فقرة . تفسير معنى بعض الفقرات أك حذؼ بعضيا
 .( يكضح ذلؾ06، كالجدكؿ رقـ )( فقرة44أصبح المقياس يتككف مف )كعميو  41-48
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 (:  يبين نسبة اتفاق المحكمين عمى فقرات المقياس 06جدول رقم  ) 

نسبة  الفقرة
 اتفاق
% 

 نسبة اتفاق الفقرة
% 

نسبة  الفقرة
 اتفاق
% 

نسبة  الفقرة
 اتفاق
% 

نسبة  الفقرة
 اتفاق
% 

 نسبة اتفاق الفقرة
% 

01 100% 09 80% 17 100% 25 100% 33 80% 41 20% 
02 100%  10 100% 18 98% 26 100% 34 95% 42 100%  
03 90%  11 100% 19 94% 27 96% 35 100% 43 100%  
04 95% 12 90% 20 100% 28 80% 36 98% 44 95% 
05 100% 13 98% 21 100% 29 100% 37 40% 45 80% 
06 80% 14 100% 22 95% 30 100% 38 100% 46 100% 
07 100% 15 95% 23 80% 31 100% 39 100% 47 100% 
08 96% 16 80% 24 100% 32 98% 40 34% 48 25% 

 

( فقرة اجمع عمييا المحكمكف كامبل بنسبة  23)  أفمف خبلؿ التدقيؽ في الجدكؿ السابؽ يتضح 
،   %98 -  %90فقرة حصمت عمى اتفاؽ المحكميف بنسبة تراكحت ما بيف  13كاف   100%

كؿ مف فقرات  أف إلى أيضايشير  . %80المحكميف بنسبة  إجماعفقرات عمى  7كما حصمت 
كىذا ما يعطي المقياس قكة ،  %40 - % 20عمى نسبة اتفاؽ تراكحت ما بيف 41 – 40 -37

المحكميف حيث حصمت عمى  إجماعألنيا لـ تحظى عمى  تحذف  راتفق 4كاف ىناؾ  فا  كصدؽ ك 
 . 50 % نسبة اتفاؽ اقؿ مف

 :صدق االتساق الداخمي 
تقػـك فكػػرة ىػػذا النػكع عمػػى حسػػاب معامػػؿ االرتبػاط بػػيف درجػػات الفقػػرات مػع الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس، 
إضػػافة إلػػى التحقػػؽ مػػف ارتبػػاط أبعػػاد المقيػػاس فيمػػا بينيػػا كمػػع الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس. تػػـ حسػػاب 

الجػدكؿ  . يػتـ تكضػيح النتػائج فػيمعامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مػف المقيػاس مػع الدرجػة الكميػة
 (.07رقـ ) 
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 لممقياس. الدرجة الكميةو (:  معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة 07جدول رقم )
معامل  الرقم 

 االرتباط 
معامل  الرقم 

 االرتباط 
معامل  الرقم

 االرتباط 
معامل  الرقم 

 االرتباط 
01 0.341** 13 0.291** 25 0.269** 37 0.143 
02 0.350** 14 0.475** 26 0.322** 38 0.176 
03 0.408** 15 0.116 27 0.450** 39 0.274** 
04 0.480** 16 0.426** 28 0.260** 40 0.209* 
05 0.350** 17 0.417** 29 0.308** 41 0.261** 
06 0.450** 18 0.300** 30 0.244** 42 0.242** 
07 0.383** 19 0.410** 31 0.422** 43 0.339** 
08 0.465** 20 0.482** 32 0.472** 44 0.397** 
09 0.335** 21 0.240** 33 0.443** 45 0.313** 
10 0.395** 22 0.241** 34 0.0.276** 46 0.415** 
11 0.195* 23 0.327** 35 0.242** 47 0.382** 
12 0.321 24 0.062 36 0.348** 48 -0.003 

 

 0.05*دالة عند مستكل                                          0.01** دالة عند مستكل 
 

فقرة دالة عند  41ك ،0.05ف عند مستكل يف دالتي( أف فقرت07يتضح مف خبلؿ نتائج جدكؿ رقـ )
 فقرة. 44( فقرة غير دالة بالتالي أصبح مقياس يحتكم عمى 4ك) ، 0.01مستكل 

 

 :صدق المقارنة الطرفية 

تمميذ مف سنة أكلى ثانكم،  116ب  تاالستطبلعية قدر بعد تطبيؽ المقياس عمى عينة الدراسة 
( %27قمت بترتيب الدرجات الكمية ترتيبا تنازليا مف األعمى إلى أدنى درجات ك تـ اختيار أعمى )

( مف الدرجات الدنيا كأطمؽ عمييا المجمكعة %27مف درجات كأطمؽ عمييا المجمكعة العميا )
 تيفلمعين t.test( فرد، تـ استخداـ اختبار 31كالدنيا عمى )الدنيا، فشممت كمتا المجمكعتيف العميا 
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 ،   spssباعتماد عمى مجمكعتيف في درجات كؿ فقرة مف فقرة الفركؽ بيف المستقمتيف لمعرفة ال
 ( 08كجاءت النتائج كما ىي مكضحة في الجدكؿ رقـ )

 .لدراسة الفرق بين المجموعة الدنيا والعميا ( t)(: يبين نتائج مقياس08الجدول رقم )

 

كدرجة   0.00( عند مستكل داللة 24.09قدرت ب ) ( t ) قيمة (07رقـ ) الجدكؿيتضح مف 
، في المجمكعة 3.83اؼ معيارم قدر ب( بانحر 49.38، حيث بمغ المتكسط الحسابي )60حرية 

كاف دؿ ذلؾ عمى تمتع االختبار بصدؽ  4.21( بانحراؼ معيارم 24.38أما في المجمكعة العميا )
 المقارنة الطرفية.

 :ثبات المقياس -ع

 :التجزئة النصفيةثبات بطريقة  

 األسئمةالفردية كمجمكع درجات  األسئمةبحساب معامؿ االرتباط بيف مجمكع درجات  طالبةقامت ال
بركاف لتعديؿ  –تـ استخداـ معامؿ سبيرماف  .األكاديميةالزكجية كالدرجة الكمية لمقياس ميارات 

ف معامؿ االرتباط المحسكب ىك لنصؼ االختبار فقط ، لذا يمـز قياس ثبات أطكؿ االختبار، حيث 
 ( يبيف ذلؾ : 09بركاف ، كالجدكؿ رقـ ) –المقياس كمو مف خبلؿ معادلة سبيرماف 

 
 

 الدنيا المجموعة
 31ن=

 العمياالمجموعة 
 31ن = 

Df 
 
 

 

t 
مستوى 
الداللة 

 المعنوية 
خطأ  1ع 1م

 المعياري 
الخطأ  2ع 2م

 المعياري 
 

60 
 

24.09 
 

0.00 
49.38 3.83 0.68 24.38 4.21 0.75 
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 الزوجية فقرات ية والدالفر  لفقرات(:يبين معامالت ثبات ا09الجدول رقم )
 بطريقة التجزئة النصفية

 
 معامل ثبات معامل االرتباط بيرسون الفقراتعدد  التجزئة النصفية

الفقرات الزوجية 
 والفردية 

48 0.69** 0.81** 

 
 0.01*عند مستكل داللة 

( قبؿ التعديؿ، فيما  0.69معامؿ االرتباط لنصؼ االختبار بمغ قيمة )  أف( 09يبيف الجدكؿ رقـ ) 
(، عند 0.81اف كبمغت قيمة )ك بر  –ارتفعت قيمة المعامؿ بصكرة جيد بعد استخداـ معادلة سيرماف 

مدرجة الكمية لممقياس بمغت قيمة لفيما يخص معامؿ الثبات  أما، 0.01مستكل داللة معنكية 
(  0.95قيمة )  إلىبركاف  –مؿ سبيرماف امعامؿ الثبات بعد استخداـ مع حيف ارتفعي (، ف0.92)

 .المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات أف إلى، كىذا ما يشير 0.01عند مستكل داللة معنكية 

 

 :خلكرونباحساب ثبات ألفا  

لكؿ مف المجاالت الفرعية  خلكركنباتـ تقدير ثبات المقياس في صكرتو النيائية بحساب معامؿ ألفا 
لمحصكؿ عمى الثبات عندما تتككف  ىذا المعامؿ يستخدـ .كالدرجة الكمية لممقياس مكضكع الدراسة

 ( بيف ذلؾ10األداة مف أبعاد كالجدكؿ رقـ )
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لألبعاد الفرعية والدرجة الكمية لمقياس الميارات  خلكرونبالفا أ(: يبين قيمة 10الجدول رقم  )
 .األكاديمية

 خلكرونباقيمة ألفا  عدد الفقرات أبعاد

 **0.68 18 ميارات القراءة

 **0.61 15 ميارات الكتابة

 **0.65 10 ميارات الحساب

 **0.81 43 الدرجة الكمية

 

( يتبيف أف معامبلت ألفا تقدير الثبات المقياس األبعاد الفرعية تراكحت 10كمف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
كما أف معامؿ ثبات المقياس في صكرتو النيائية  تقريبا، معامبلت مرتفعة( ىي 0.61-0.68بيف )

 ( كىي مرتفعة كقكية تشير إلى درجة عالية مف الثبات. 0.81فقرة( بمغت قيمتو  ) 43)

مف خبلؿ ىذه النتائج تـ حذؼ بعض الفقرات ليصبح المقياس في صكرتو النيائية كما ىك مكضح 
 .(04في الممحؽ رقـ ) 

 :االضطرابات السموكيةمقياس  -3
 : يدف من المقياسال- أ

كذلؾ في ضكء مشكمة الدراسة حيث تـ  ييدؼ المقياس إلى الكشؼ عف االضطرابات السمككية
( كما ىك مكضح في الممحؽ  2005، )ألمجد عزات جمعةتقنيف مقياس االضطرابات السمككية 

لعدـ كجكد أداة قياس جزائرية تراعي خصكصيات البيئة المحمية  تتناسب مع المرحمة  (05رقـ)
بات المقياس بحساب معامؿ ألفا كركنباخ ب ثقدر الباحث  .الثانكية التي تكازم مرحمة المراىقة

 0،87بات بطريقة التجزئة النصفية باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف بثكأثبت المقياس  0،93
 .0،92 -0،73براكف التنبؤية ب -يرماف كمعادلة سب

 :وصف المقياس - ب
 الرئيسية التالية :  األبعادفقرة تتمحكر في  111يتككف المقياس مف 
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 : مشكالت السموك العدواني .1
 101-79-60-71-51-43-38-29-25-1: اآلخريف األشخاصي المكجو نحك ظالعدكاف المف .أ 

 73-85-93-64-54-39-30-16-26-2: اآلخريف األشخاصالعدكاف المادم المكجو نحك  .ب
-98-77-68-58-50-32-27-3الممتمكات العامة: إتبلؼالعدكاف الغير مباشر المكجو نحك  .ت

108 

 82-63-55-47-33-17-4العدكاف المكجو نحك الذات : -د 
 

 :مشكالت االنضباط المدرسي .2
-61-110-87-59-78-74-80-89-94-106-83-62-56-52-45-40-34-28-24-5الفقرات: 

99 
 :مشكالت عدم التوافق .3
 :سوء التوافق النفس االنفعالي (1

 57-48-42-35-13- 6فقرات تقيس القمؽ:

 53-46-41-36-14-7فقرات تقيس اضطرابات النـك : 

 . 91-70-37-18-8العصبية الزائدة :فقرات الحساسية ك 
 .86-67-49-44-15-23: الخكؼفقرات تقيس 

 . 111-104-96-72-19-9فقرات السرحاف كعدـ القدرة عمى التركيز: 
 :سوء التوافق االجتماعي (2

 95-84-76-65-20-10: العزلةفقرات التي تقيس االنطكاء ك 
 105-92-88-75-66-21-11فقرات التي تقيس الخجؿ : 

 .31-109-107-103-100-97-90-69-81-22-12 : األسرمسكء التكافؽ 
 : التعريف اإلجرائي-ج

: جاء تعريؼ اإلجرائي كمايمي االضطرابات السمككية أمجد عزات جمعة حسب صاحب المقياس
)مرحمة المراىقة المبكرة( مف كجية نظر  اإلعداديةىي المشكبلت األكثر حدكثا كتكرار في المرحمة 

بعض العامميف في الحقؿ التربكم )المعمميف، المرشديف، مدراء المدارس(، كبعض أكلياء أمكر 
الطبلب كالتي ال تناؿ رضاىـ كرضا المجتمع كتتمثؿ في مشكبلت السمكؾ العدكاني كالمشكبلت 

 االنضباط المدرسي كمشكبلت سكء التكافؽ.
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 :صدق المقياس-د

تمميذ مف السنة  92بعد تكزيع المقياس عمى عينة استطبلعية قكاميا  :صدق االتساق الداخمي 
قمنا بحساب معامؿ االرتباط بيف فقرات المقياس  spssاألكلى ثانكم، كتفريغ البيانات في نظاـ 

 .( 11كالدرجة الكمية لممقياس كجاءت النتائج كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ )

 (92يبين معامل ارتباط درجة كل فقرة من المقياس مع الدرجة الكمية لو ) ن=: (11جدول رقم )

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط 

رقم 
 الفقرة 

معمل 
 االرتباط 

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط 

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط 

رقم 
 الفقرة

 معامل
 االرتباط

01 0.10 19 0.30** 37 0.34** 55 0.30** 73 0.38** 91 0.38** 
02 -0.72 20 0.11 38 0.34** 56 0.44** 74 0.20 92 0.49** 
03 0.32** 21 0.61- 39 0.32 57 0.23* 75 0.24* 93 0.39** 

04 0.17 22 0.19 40 0.01- 58 0.38** 76 0.28** 94 0.45** 
05 0.17 23 0.28** 41 0.43** 59 0.40** 77 0.34** 95 0.52** 
06 0.26* 24 0.42- 42 0.24* 60 0.18 78 0.16 96 0.28** 
07 0.15 25 0.27** 43 0.16 61 0.41** 79 0.27** 97 0.29** 
08 0.29** 26 0.40** 44 0.42** 62 0.29** 80 0.56** 98 0.23* 

09 0.40** 27 0.39** 45 0.54** 63 0.29** 81 0.23* 99 0.44** 
10 0.22* 28 0.15 46 0.24* 64 0.19- 82 0.38** 100 0.40** 
11 0.47** 29 0.26* 47 0.36** 65 0.41** 83 0.43** 101 0.12 
12 0.21* 30 0.35** 48 0.30** 66 0.37** 84 0.47** 102 0.49** 
13 0.26* 31 0.06 49 0.38** 67 0.21* 85 0.51** 103 0.37** 

14 0.24* 32 0.9 50 0.19 68 0.21* 86 0.40- 104 0.30** 
15 0.12 33 0.29** 51 0.33** 69 0.39** 87 0.21- 105 0.10- 
16 0.34** 34 0.24* 52 0.51** 70 0.33** 88 0.44** 106 0.20* 
17 0.28** 35 0.28** 53 0.40** 71 0.16 89 0.29** 107 0.41** 

18 0.33** 36 0.29** 54 0.41** 72 0.26* 90 0.29** 108 0.08 
 109 0.06 

110 0.09- 
111 0.38** 

 0.01**دالة عند مستكل                                      0.05*دالة عند مستكل 
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 يمي: ( يتبيف ما 11مف الجدكؿ رقـ )
( فقرة ارتباطات جكىرية مع الدرجة الكمية لممقياس 65المقياس كعددىا ) تحققت بعض فقرا-

  0.01كذلؾ عند مستكل داللة معنكية 
مع درجة الكمية  إحصائيا( فقرة ارتباطات دالة 17حققت بعض فقرات المقياس كعددىا )-

 . 0.05لممقياس كذلؾ عند مستكل داللة معنكية 
كما ىك مكضح في   0.05ك أ 0.01الفقرات التي لـ تحقؽ ارتباط عند مستكل داللة  إلغاءتـ  -

 ( .12الجدكؿ رقـ )
 إلغائيا(: يبين الفقرات التي تم  12الجدول رقم ) 

بمغ عدد فقرات المقياس في صكرتو بعد التعديؿ الذم جاء كخبلصة لمنتائج المتكصؿ إلييا سابقا 
 (06، كما ىك مكضح في الممحؽ رقـ )( فقرة83النيائية )

 :صدق المقارنة الطرفية 

( باستخداـ أسمكب المجمكعتيف المتطرفتيف، يتـ 92التبلميذ ) مف د تطبيؽ االختبار عمى عينةعب
ـ ثترتيب الدرجات الكمية التي تحصؿ عمييا التمميذ في المقياس ترتيبا تنازليا مف أكبر إلى أصغر 

( مف %27مجمكعة العميا ك)المف التبلميذ الذيف تحصمكا عمى أعمى درجات لتككيف  %27نختار 
ف العميا كالدنيا االمجمكعت افالدنيا، فتككنت مكعةمجالالتمميذ الذيف تحصمكا عمى أدنا الدرجات لتككيف 

 معامل االرتباط رقم الفقرة  معامل االرتباط الفقرة  رقم معامل االرتباط الفقرة  رقم
01 0.10 24 0.42- 64 0.19- 
02 0.72- 28 0.15 71 0.16 
04 0.17 31 0.06 74 0.20 
05 0.17 32 0.9 78 0.16 
07 0.15 39 0.32 86 0.40- 
15 0.12 40 0.01- 87 0.21- 
20 0.11 43 0.16 101 0.12 
21 0.61- 50 0.19 105 0.10- 
22 0.19 60 0.18 108 0.08 
  110 0.09 109 0.06 
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لممقارنة الفرؽ بيف المجمكعتيف في درجات كؿ فقرة مف  t.testتمميذ، تـ باستخداـ  (24عمى )
 .(13فقرات المقياس كجاءت النتائج كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ )

 لدراسة الفرق بين المجموعة الدنيا والعميا  ( t)(: يبين نتائج مقياس13الجدول رقم )

 

كدرجة  0.00( عند مستكل داللة 11.85قدرت ب )  ( t )قيمة  أف (13رقـ ) الجدكؿيتضح مف 
في المجمكعة  9.06 ( بانحراؼ معيارم قدر ب176.12، حيث بمغ المتكسط الحسابي )46حرية 

( بانحراؼ معيارم 127.1الدنيا، فحيف بمغت قيمت المتكسط الحسابي في المجمكعة العميا )
 تمتع االختبار بصدؽ.كاف دؿ ذلؾ عمى  18.11

 :ثبات المقياس -ه
 

 :حساب ثبات بالتجزئة النصفية 

 األسئمةالفردية، كمجمكع درجات  األسئمةبحساب معامؿ االرتباط بيف مجمكع درجات طالبة قامت ال
بركاف  – تـ استخداـ معامؿ سبيرماف .الزكجية  كالدرجة الكمية لمقياس االضطرابات السمككية

معامؿ االرتباط المحسكب ىك لنصؼ االختبار فقط، لذا يمـز  أفلتعديؿ طكؿ االختبار، حيث 
 ( يبيف ذلؾ:14بركاف، كالجدكؿ رقـ )  –قياس ثبات المقياس كمو مف خبلؿ معادلة سبيرماف 

 
 
 

 دنياالالمجموعة 
 24 =ن

 عمياالمجموعة ال
 24ن = 

df 
 

 
t 

مستوى الداللة 
 المعنوية 

خطأ  1ع 1م
 المعياري 

الخطأ  2ع 2م
 المعياري 

 
46 

 
11.85 

 
0.00 

176.12 9.06 1.84 127.12 18.11 3.69 
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 الزوجية  فقراتوالية دالفر فقرات ( :يبين معامالت ثبات ال 14الجدول رقم )
 .التجزئة النصفيةبطريقة 

 
معامل االرتباط  عدد الفقرات تجزئة النصفية 

 بيرسون
 معامل ثبات

بين الفقرات الزوجية 
 والفردية

55 0.82** 0.81** 

 
( قبؿ التعديؿ، فيما 0.81معامؿ االرتباط لنصؼ االختبار بمغت قيمة ) أف( 14يبيف الجدكؿ رقـ )

(، 0.86برزاف كبمغت قيمة ) –بعد استخداـ معادلة سيرماف  ةارتفعت قيمة المعامؿ بصكرة جيد
في ما يخص معامؿ الثبات لدرجة الكمية لممقياس بمغت  أما،  0.01عند مستكل داللة معنكية 

قيمة  إلىبركاف  –حيف ارتفع معامؿ الثبات بعد استخداـ معمؿ سبيرماف ي (، ف0.89قيمة )
المقياس يتمتع بدرجة عالية مف  أف إلىىذا ما يشير ، ك 0.01( عند مستكل داللة معنكية 0.94)

 الثبات.

 : خلكرونبالفا أحساب ثبات باستخدام  
في صكرتو النيائية لتقدير ثبات المقياس  ألفامعامؿ  أف(  15، يبيف الجدكؿ رقـ ) كأخيرا

 .درجة عالية مف الثبات إلى(، كىي قيمة مرتفعة كقكية تشير 0.89بمغ قيمة )
 

 لدرجة الكمية لمقياس االضطرابات السموكية  خلكرونبا ألفا(:  يبين قيمة 15)الجدول رقم 

 خلكرونباألفا  (نفقرات )
82 0.89 
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 : البرنامج العالجي السموكي المقترح -5

جمسة عبلجية  15تـ بناء البرنامج العبلجي السمككي المقترح ، كيحتكل البرنامج العبلجي عمى 
 اإلجراءاتت السمككي ، كبعد االنتياء مف عممية بناء البرنامج كضعقائمة عمى فنيات العبلج 

 أىداؼ( مخطط لبرنامج يتضمف كؿ مف 07كالفنيات المستخدـ، يكضح الجدكؿ في الممحؽ رقـ)
 الجمسة، الفنيات المستخدمة، مكضكع كؿ جمسة، كنكع الجمسة.

تذة مف قسـ عمـ النفس مف كبعد ذلؾ قامت الباحثة بعرض جمسات البرنامج عمى مجمكعة مف أسا
العامة  األىداؼأجؿ تقديـ مبلحظاتيـ حكؿ جمسات البرنامج كمدل تناسب محتكل كؿ جمسة مع 

 (.08لؤلساتذة مكجكدة في الممحؽ رقـ ) االسميةأف القائمة  عمماالتي كضعتيا مسبقا، 
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 ثانيا: الدراسة األساسية

 :المنيج -1

تـ استخداـ في الدراسة عمى المنيج التجريبي، حيث ىدفت إلى معرفة فعالية البرنامج العبلجي 
يعتمد ىذا  .السمككي لرفع مستكل التكافؽ االجتماعي كالميارات األكاديمية لممضطربيف سمككيا

البرنامج عمى كجكد المتغير المستقؿ كالمتمثؿ في البرنامج العبلجي السمككي الذم يؤثر في 
 المتغير التابع المتمثؿ في االضطرابات السمككية كالميارات األكاديمية كالتكافؽ االجتماعي

 

 : خطوات الدراسة -2
 .)البدء بتطبيؽ المقاييس عمى عينة الدراسة )تطبيؽ القبمي 
  تكزيع أفراد مجمكعتيف ضابطة كتجريبية بشكؿ عشكائي بحيث كانت كؿ مجمكعة مككنة

 ( تبلميذ 08مف )
  تحديد عدد الجمسات العبلجية بمعدؿ  جمستيف أسبكعيا 
 ( 08البدء بتطبيؽ البرنامج العبلجي السمككي عمى أفراد المجمكعة التجريبية كعددىـ). 
  الدراسة بعد االنتياء مف البرنامج )تطبؽ البعدم(إعادة تطبيؽ مقاييس الدراسة عمى عينة. 
  تطبيؽ مقاييس الدراسة عمى عينة الدراسة مرة أخرل )القياس التتبعي( بعد االنتياء مف

 تطبيؽ البرنامج بشير.
  تفريغ  بيانات الدراسة كمعالجتيا إحصائيا باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة

 .(spss)االستعانة بالحزمة اإلحصائية 
  .مناقشة ك تفسير نتائج الدراسة في ضكء اإلطار النظرم كنتائج الدراسات السابقة 

 

 :مجتمع الدراسة -3

الحناية،  -يتككف مجتمع الدراسة األصمي مف تبلميذ المرحمة الثانكية بثانكية عبد اهلل بف عيسى
 سنة. (18 -15)، كالتي تتراكح أعمارىـ ما بيف2015-2014المسجميف في السنة الدراسية 
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 2015-01-14: أجريت الدراسة األساسية في الفترة الزمنية مف حدود الدراسة األساسية -4
 تممساف. -الحناية –بثانكية عبد اهلل بف عيسى  2015-05-30إلى

 :متغيرات الدراسة -5
برنامج عبلجي سمككي لرفع مستكل التكافؽ االجتماعي كالميارات األكاديمية  المتغير المستقل:

 لممضطربيف سمككيا 
 .االضطرابات السمككية، التكافؽ االجتماعي، الميارات األكاديمية المتغير التابع:

 

 :عينة الدراسةخصائص ال -6
( 18-15أعمارىـ بيف ) ( تمميذ مف المرحمة الثانكية  تراكحت16تككنت عينة الدراسة الفعمية مف )

( كشممت عمى 8( إناث تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف ضابطة تككنت مف )9( ذككر ك )7سنة، )
ناث )4) ناث)3( كتككنت مف )8مف ) ت( كمجمكعة تجريبية تككن4( ذككر كا   ( كالجدكؿ5( ذككر كا 

 ( التالي يكضح تكزيع أفراد العينة .16رقـ )
 

 في المجموعة التجريبية والضابطة د العينة حسب الجنس(: يوضح توزيع أفرا16جدول رقم )

 المجموع اإلناث الذكور المجموعة

 8 5 3 التجريبية

 8 4 4 الضابطة

 16 9 7 المجموع

 
التكافؽ  ،العمر: يةتمت مجانسة أفراد المجمكعتيف قدر اإلمكاف في متغيرات االضطرابات السمكك

 االجتماعي كالميارات األكاديمية.
 :العمر من حيث - أ

  ( لفرؽ بيف العمر الزمني ألفرد المجمكعتيف الدراسة )المجمكعة التجريبيةtيبيف الجدكؿ أدناه قيمة )
 .الضابطة(ك 
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 التجريبية من حيث العمرو المجموعتين الضابطة  أفراديبين الفروق بين  :( 17جدول رقم ) 

 المجموعة التجريبية 
 8ن = 

 المجموعة الضابطة 
  8ن = 

درجة 
 الحرية 

 
t 
 

مستوى الداللة 
 المعنوية 

 
 
 

  2ع 2م 1ع 1م غير دالة
14 

 
1.35 

 
0.19 

16.62 0.9 16.00 0.93 

 
داللة ال( يتبيف لنا أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 17مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

الضابطة في العمر الزمني حيث أف ( بيف متكسطي المجمكعة التجريبية كالمجمكعة 0.01معنكية )
، مما يبيف تكافؤ 14عند درجة حرية  (0.85عند مستكل الداللة ) (1.35البالغة )( tقيمة )

 مجمكعتي الدراسة مف حيث العمر كبالتالي فاف متغير العمر لف يؤثر عمى نتائج الدراسة. 
 :من حيث االضطرابات السموكية - ب

بيف متكسطي االضطرابات السمككية ألفراد مجمكعتيف الدراسة يبيف الجدكؿ أدناه قيمة )ت( لمفرؽ 
 )المجمكعة التجريبية  كالضابطة(.

المجموعتين  أفرادداللة عمى الفروق بين المتوسطات درجات ل(   t(: يبين قيمة )18جدول رقم )
 عمى مقياس االضطرابات السموكية أدائيمالتجريبية والضابطة في 

 المجموعة التجريبية 
 8ن = 

 المجموعة الضابطة 
  8ن = 

درجة 
 الحرية 

t   مستوى الداللة
 المعنوية 

  
 غير
 دالة 
 

  2ع 2م 1ع 1م
14 

 
0.18 

 
0.85 20.47 73.62 19.32 71.75 
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( نبلحظ أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 18مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) 
بيف متكسطي المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في شدة االضطرابات السمككية،  (0.01معنكية )

( 0.85مستكل داللة معنكية ) 14( عند درجة حرية 0.18حيث أف قيمة )ت( المحسكبة البالغة )
مما يبيف عمى كجكد تكافؤ كتجانس بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في شدة االضطرابات 

 السمككية.
 

 :من حيث التوافق االجتماعي -ج     
 

( لداللة الفركؽ بيف متكسطي مستكل التكافؽ االجتماعي  t( أدناه قيمة ) 19يبيف الجدكؿ رقـ )  
 التجريبية .المجمكعتيف الضابطة ك  أفرادبيف  

المجموعتين الضابطة  أفراد( لداللة الفروق بين متوسطات tقيمة )يبين (:   19جدول رقم )
 التجريبية  عمى مقياس التوافق االجتماعي و 

 المجموعة التجريبية 
 8ن = 

 المجموعة الضابطة 
  8ن = 

درجة 
 الحرية 

 
t 

مستوى 
الداللة 
 المعنوية 

 
 
 غير
  2ع 2م 1ع 1م دالة

14 
 
0.53 

 
0.60 

44.12 5.48 45.87 7.43 

 

داللة إحصائية عند مستكل داللة ( نبلحظ أنو ال يكجد فركؽ ذات 19مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) 
( بيف متكسطي المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مستكل التكافؽ االجتماعي، حيث أف 0.01)

مما يبيف  ، 0.05كىي اكبر مف  14درجة حرية  ك 0.60عند مستكل دالة  (0.53( بالغة )tقيمة )
 .يبية كالضابطةكجكد تكافؤ في مستكل التكافؽ االجتماعي بيف المجمكعتيف التجر 
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 :من حيث الميارات األكاديمية -د    
  أفراد( لداللة الفركؽ بيف متكسطي الميارات األكاديمية بيف t( قيمة )20يبيف الجدكؿ رقـ )

 .المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية
 

المجموعتين الضابطة  أفراد( لداللة الفروق بين متوسطي tقيمة ) يبين(: 20جدول رقم )
 .األكاديميةوالتجريبية عمى مقياس الميارات 

 

 ضابطةالمجموعة ال
 8ن = 

 تجريبيةالمجموعة ال
  8ن = 

درجة 
 الحرية 

 

t 
مستوى 
الداللة 
 المعنوية 

 
 
 

   2ع  2م  1ع 1م غير دالة 
14 

 
0.31 

 
0.75 46.50 13.24 44.37 13.68 

 
نبلحظ انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( 20مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

ميارات األكاديمية، حيث المكانيات ك اإل( بيف متكسطي المجمكعة التجريبية كالضابطة في 0.05)
كىي ( 14عند درجة حرية )( 0.01( كمستكل داللة )0.31) ا( المحسكبة البالغة قيمتيtأف قيمة )

د تجانس في الميارات األكاديمية بيف المجمكعتيف التجريبية مما يؤكد كجك ( 0.05اكبر مف )
 .كالضابطة

 
 :األساسيةأدوات الدراسة  -7

 الطالبة . إعدادبرنامج عبلجي سمككي مقترح مف  
 مقياس االضطرابات السمككية ألمجد عزات جمعة. 
 ىنا.محمكد مقياس التكافؽ االجتماعي لعطية  
 .الطالبة إعدادمف  األكاديميةمقياس الميارات  
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 :األساليب اإلحصائية -8
اعتمدت الطالبة عمى الحزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية  الحاليةالدراسة  لئلجابة عمى تساؤالت

(spss)األساليب اإلحصائية التالية: ، كما تـ االعتماد عمى عدد مف 
 .المتكسط الحسابي -
 .االنحراؼ المعيارم -
 .معامؿ االرتباط بيرسكف -
 .لمثبات خلكركنبامعامؿ ألفا  -
 .صدؽ االتساؽ الداخمي  -
 .ركؽ بيف المتكسطات درجة العينتيف( لفtاختبار ) -
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 .عرض وتحميل ومناقشة نتائج الدراسة: ثالثلفصل الا

 
 أوال: عرض وتحميل النتائج الدراسة.         

 .األكلىعرض كتحميؿ نتائج الفرضية  -1
 عرض كتحميؿ نتائج الفرضية الثانية. -2
 عرض كتحميؿ نتائج الفرضية الثالثة. -3
 عرض كتحميؿ نتائج الفرضية الرابعة. -4
 عرض كتحميؿ نتائج الفرضية الخامسة. -5
 عرض كتحميؿ نتائج الفرضية السادسة. -6
 عرض كتحميؿ نتائج الفرضية السابعة. -7
 الفرضية الثامنة.عرض كتحميؿ نتائج  -8
 عرض كتحميؿ نتائج الفرضية التاسعة. -9

 ثانيا : مناقشة النتائج في ضوء فروضيا.       
 .األكلىمناقشة النتائج في ضكء الفرضية  -1
 مناقشة النتائج في ضكء الفرضية الثانية. -2
 مناقشة النتائج في ضكء الفرضية الثالثة. -3
 مناقشة النتائج في ضكء الفرضية الرابعة. -4
 ة النتائج في ضكء الفرضية الخامسة.مناقش -5
 مناقشة النتائج في ضكء الفرضية السادسة. -6
 مناقشة النتائج في ضكء الفرضية السابعة. -7
 مناقشة النتائج في ضكء الفرضية الثامنة. -8

 مناقشة النتائج في ضكء الفرضية التاسعة. -9
 ثالثا: خالصة عامة.          
 رابعا: توصيات ومقترحات الدراسة.          
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 : تمييد
 اإلحصائيةىذا الفصؿ لفحص فركض الدراسة الحالية باستخداـ االختبارات  طالبةخصصو ال

عمى  أدائيـ( كذلؾ في 8(، كالضابطة )ف=8المبلئمة عمى كؿ مف المجمكعتيف التجريبية )ف=
 تطبيؽ البرنامج . كبعدالمقاييس الدراسة قبؿ 

 

 : وتحميميانتائج عرض ال أوال:

 : األولىنتائج الفرض تحميل عرض و  -1

ة التجريبي ةالمجمكع أفراد يبيف متكسط إحصائيةلة الد ذات د فركؽك كج :األكلىالفرضية  تنص
االضطرابات  في حدةنفس المجمكعة بعد تطبيؽ البرنامج  أفرادقبؿ تطبيؽ البرنامج كمتكسطات 

 البعدم.السمككية لصالح القياس 
أفراد المجمكعة التجريبية قبؿ كبعد  أداءلفحص مضمكف الفرضية قامت الباحثة بإجراء المقارنة بيف 

المجمكعة  أفراد يالباركمترم عمى الفرؽ بيف متكسط (tتطبيؽ البرنامج باستخداـ االختبار )
 .إلييا ( بيف النتائج المتكصؿ21التجريبية في مقياس االضطرابات السمككية، كالجدكؿ رقـ )

 
 أفرادلدراسة الفرق بين القياس القبمي والبعدي لدى  (t)( : يبين نتائج مقياس 21الجدول رقم ) 

 المجموعة التجريبية عمى مقياس االضطرابات السموكية.
 

 
 المتغير 

درجة  المجموعة التجريبية 
 الحرية 

 
t  

مستوى الداللة 
 معنوية  

 
 
دال 
 إحصائيا
 

 البعديالقياس  القياس القبمي
االضطرابات 
 السموكية 

المتوسط 
 1الحسابي 

االنحراف 
   1المعياري 

المتوسط 
 2الحسابي 

االنحراف 
   2المعياري 

 
14 

 
7,18 

 
0.00 87,5 11,77 52,5 7,52 

 
 

 أفراد عمييا حصؿ الدرجات التي يمتكسط بيف إحصائياداؿ  فرؽ كجكد (21)رقـ  يكضح  الجدكؿ
 كذلؾ االضطرابات السمككية مقياس عمى البعدم كالقياس القبمي القياس في التجريبية المجمكعة
بمغ  القبمي القياس في التجريبية لمجمكعةا درجات متكسط أفحيث نبلحظ  بعدم،القياس ال لصالح
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 القياس في المجمكعة لنفس الدرجات متكسط كأنخفض ،(11.77)كانحراؼ معيارم قدره  (87.5)
عند مستكل (، 7.12)( المحسكبة t، كبمغت قيمة )(7.17)بانحراؼ معيارم بمغ  (52.5) إلى البعدم

البرنامج في الحد  فاعمية يعني ما كىك كىي دالة إحصائيا (14)كدرجة حرية  (0.00)داللة معنكية 
 .الفرض ىذا تحقؽ صحة إلى يشير ، ممامف االضطرابات السمككية

كيمكف تكضيح الفرؽ بيف القياس القبمي كالقياس البعدم عمى المجمكعة التجريبية في شدة 
 (. 03البياني المكضح في  الشكؿ رقـ ) األعمدةاالضطرابات السمككية مف خبلؿ رسـ 

 

  

                                 87.50                               

                                                                    52.50 

 

  

 قياس قبمي                           قياس بعدي                            

(: يوضح الفرق بين القياس القبمي والقياس البعدي عمى المجموعة التجريبية  03الشكل رقم )
 السموكية.في شدة االضطرابات 

( كجكد فركؽ كاضحة في شدة االضطرابات السمككية، حيث 03يتضح مف خبلؿ الشكؿ رقـ ) 
المجمكعة التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج بينما  أفرادنبلحظ ارتفاع شدة االضطرابات السمككية لدل 

 المجمكعة. أفرادانخفضت شدة ىذا االضطراب بعد تطبيؽ البرنامج العبلجي عمى نفس 

( لمعرفة حجـ تأثير المتغير المستقؿ N2عرفة حجـ تأثير ىذا البرنامج العبلجي قمنا بحساب )كلم
الذم ىك البرنامج العبلجي السمككي المقترح في المتغير التابع الذم ىك االضطرابات السمككية 

 العينة التجريبية، كذلؾ باالعتماد عمى المعادلة التالية: أفرادالتي يعاني منيا 
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 T2 

N2 =                            
       T2 +DF            

 حيث تشير 
T2 اختبار: تمثؿ قيمة مربع الناتج عف  "T .لدراسة الفرؽ بيف المجمكعتيف " 
DF تمثؿ درجة الحرية : 

 أم حجـ األثر كالتالي :  D ثـ تـ حساب قيمة 
2√   

D=                 
√      

 (.22الطالبة عمى مستكيات حجـ التأثير كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ ) اعتمدتكما 
 

 ( : يوضح مستويات حجم التأثير22جدول رقم )
 
 

 Dقيمة 

 حجـ التأثير 
 تأثير كبير تأثير متوسط تأثير صغير

0.2 
 

0.5 0.8 

 
 

 ( وحجم تأثير البرنامج في القياس البعدي عمى مقياس n2(: يبين قيمة )23الجدول رقم)
 االضطرابات السموكية ألفراد المجموعة التجريبية.

 

t t 2 D.F  قيمةn2 D  حجم التأثير 

 كبير 3.82 0.8 7 51.55 7.18

 

حيث تشير ىذه  3,82( Dكقيمة ) 0,8( قدرت ب n2) أف( نبلحظ 23مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
 حجـ تأثير البرنامج العبلجي السمككي المقترح  كبير نكعا ما. أف إلى القيمة
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 : فرض الثانيال وتحميل نتائجعرض  -2
 

الضابطة في حدة التجريبية ك  تيفالمجمكع أفرادبيف  إحصائيةلة الدذات د فركؽ ك كج: نص الفرضية
 المجمكعة التجريبية. عمى المقترح بعد تطبيؽ البرنامجاالضطرابات السمككية 

 

المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة  أفراد بمقارنة بيف طالبةكلفحص مضمكف الفرضية قامت ال
عمى مقياس االضطرابات السمككية بعد تطبيؽ البرنامج العبلجي السمككي المقترح، كالجدكؿ رقـ 

 .إلييا ( يبيف النتائج المتكصؿ24)

( لدراسة الفرق بين درجات أفراد المجموعة التجريبية tيبين نتائج مقياس )(:24الجدول رقم )
 المجموعة الضابطة عمى مقياس االضطرابات السموكية. أفرادودرجات 

 
 المتغير 

 المجموعة الضابطة 
 8ن=

 التجريبية  المجموعة
 8ن=

درجة 
 الحرية 

 

t 
  

الداللة مستوى 
 المعنوية 

 
 
دالة 

 إحصائيا 
 االضطرابات
 السموكية 

  2ع 2م 1ع 1م
14 

 
3,90 

 
0.004 76,37 18,58 52,5 7,17 

 
 

التجريبية  تيفالمجمكع أفرادبيف  إحصائيةلة الدذات د فركؽ ك كج (24)رقـ  يكضح  الجدكؿ
 المجمكعة التجريبية عمى المقترح بعد تطبيؽ البرنامجالضابطة في حدة االضطرابات السمككية ك 

كانحراؼ  (76.37)بمغ  القبمي القياس في ضابطةال لمجمكعةا درجات متكسط أفحيث نبلحظ 
 البعدم القياس فيالتجريبية  المجمكعة الدرجات متكسط كأنخفض ،(18.58)معيارم قدره 

عند مستكل داللة (، 3.39)( المحسكبة t، كبمغت قيمة )(7.17)بانحراؼ معيارم بمغ  (52.5)إلى
البرنامج في الحد مف  فاعمية يعني ما كىك كىي دالة إحصائيا (14)كدرجة حرية  (0.004)معنكية 

 .الفرض ىذا تحقؽ صحة إلى يشير ، ممااالضطرابات السمككية
 

كيمكف تكضيح الفرؽ بيف العينة التجريبية كالعينة الضابطة في القياس البعدم في شدة 
 (.04االضطرابات السمككية مف خبلؿ الرسـ أعمدة البياني المكضح في  الشكؿ رقـ ) 
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(: يوضح الفرق بين العينة التجريبية والعينة الضابطة في القياس البعدي في 04الشكل رقم ) 
 شدة االضطرابات السموكية

 

( كجكد فركؽ كاضحة في شدة االضطرابات السمككية، حيث 04يتضح مف خبلؿ الشكؿ رقـ ) 
شدة ىذا  كانخفاضالمجمكعة الضابطة  أفرادنبلحظ ارتفاع شدة االضطرابات السمككية لدل 

 المجمكعة التجريبية. أفراداالضطراب بعد تطبيؽ البرنامج العبلجي عمى 

 : الثالثة يةنتائج الفرض تحميل عرض و  -3

قبؿ تطبيؽ ة يالتجريب ةالمجمكع أفراد يبيف متكسط إحصائيةلة الد ذات فركؽ دك كج :نص الفرضية
في مستكل التكافؽ االجتماعي نفس المجمكعة بعد تطبيؽ البرنامج  أفرادالبرنامج كمتكسطات 

  . لبعدمالصالح القياس 

  

   

                        76.37                                   52.50     

  

    

  

 المجموعة الضابطة                    المجموعة التجريبية                             
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المجمكعة التجريبية قبؿ كبعد  أفراددرجات  ،أفراد مقارنةبلفحص مضمكف الفرضية قامت الباحثة 
( الباركمترم لمداللة عمى الفرؽ بيف المتكسطات الحسابية tتطبيؽ البرنامج باستخداـ اختبار)

 االنحراؼ المعيارم لدرجة المجمكعة التجريبية في قياس التكافؽ االجتماعي .ك 

 أفرادلدراسة الفرق بين القياس القبمي والبعدي لدى  (t)(: يبين نتائج مقياس 25الجدول رقم )
 المجموعة التجريبية عمى مقياس التوافق االجتماعي

 
 المتغير

درجة  المجموعة التجريبية
 الحرية 

 

t   
 مستوى الداللة 
 المعنوية 

 
 
 
 دالة 
 

 القياس القبمي القياس البعدي

التوافق 
 االجتماعي 

  2ع 2م 1ع 1م
14 

 
4,51 

 
0.00 50.12 3.79 41.62 3,7 

 

ة التجريبي ةالمجمكع أفراد يبيف متكسط إحصائيةلة الد ذات د فركؽك كج (25 )رقـ  يكضح  الجدكؿ
في مستكل التكافؽ نفس المجمكعة بعد تطبيؽ البرنامج  أفرادقبؿ تطبيؽ البرنامج كمتكسطات 

 في التجريبية لمجمكعةا درجات متكسط أفحيث نبلحظ  لبعدم، القياس ا لصالح كذلؾاالجتماعي 
 المجمكعة لنفس الدرجات متكسط ارتفعك  ،(3.7)كانحراؼ معيارم قدره  (41.62)بمغ  القبمي القياس

(، 4.51)( المحسكبة t، كبمغت قيمة )(3.79)بانحراؼ معيارم بمغ  (50.12)إلى البعدم القياس في

 فاعمية يعني ما كىك كىي دالة إحصائيا (14)كدرجة حرية  (0.00)عند مستكل داللة معنكية 
 .الفرض ىذا تحقؽ صحة إلى يشير ، ممارفع مستكل  التكافؽ االجتماعيالبرنامج في 

كيمكف تكضيح الفرؽ بيف القياس القبمي كالقياس البعدم عمى المجمكعة التجريبية في مستكل 
 (.05البياني المكضح في  الشكؿ رقـ ) األعمدةالتكافؽ االجتماعي مف خبلؿ الرسـ 
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                           50.12 

                                                              41.62 

 

  

 قياس قبمي                      قياس بعدي                          

(: يوضح الفرق بين القياس القبمي والقياس البعدي عمى المجموعة التجريبية 05الشكل رقم ) 
 في مستوى التوافق االجتماعي. 

 أفراد( كجكد فركؽ كاضحة في مستكل التكافؽ االجتماعي لدل 05يتضح مف خبلؿ الشكؿ رقـ ) 
قبؿ تطبيؽ البرنامج  ياإلجتماعالمجمكعة التجريبية، حيث نبلحظ انخفاض مستكل التكافؽ 

 أفراد عي  لدل نفسالمجمكعة التجريبية في حيف ارتفاع مستكل التكافؽ االجتما أفرادالعبلجي لدل 
 المجمكعة بعد تطبيؽ البرنامج. 

( لمعرفة حجـ تأثير المتغير المستقؿ n2لمعرفة حجـ تأثير ىذا البرنامج العبلجي قمنا بحساب )
الذم ىك البرنامج العبلجي السمككي المقترح في المتغير التابع الذم ىك االضطرابات السمككية 

 النتائج كما ىي مبيف في الجدكؿ التالي:  إليالعينة التجريبية، كقد تكصمنا  أفرادالتي يعاني منيا 

 ( وحجم تأثير البرنامج في القياس البعدي عمى مقياس n2(: يبين قيمة )26الجدول رقم) 
 التوافق االجتماعي ألفراد المجموعة التجريبية.

 

T t 2 D.F  قيمةn2 D  حجم التأثير 
4,51 20,34 7 0,60 3,85 

 
 كبير 
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( حيث تشير ىذه القيمة D(  كقيمة )0,60( قدرت ب)n2) أف( نبلحظ 26مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
ف دلت كؿ ىذه القيـ عمى   (3,85) إلى برنامج العبلجي السمككي المقترح ال حجـ تأثير ال أفكا 

 .بأس بو
 

 :الرابع نتائج الفرض حميلعرض وت -4

الضابطة في التجريبية ك  تيفالمجمكع أفرادبيف  إحصائيةلة الدذات فركؽ  دك كج: نص الفرضية
 المجمكعة التجريبية. عمى المقترح بعد تطبيؽ البرنامجمستكل التكافؽ االجتماعي 

مجمكعة  كأفرادمتأكد مف صبلحية الفرضية قامت الباحثة بأجراء مقارنة ألفراد المجمكعة التجريبية ل
الضابطة عمى مقياس التكافؽ االجتماعي بعد تطبيؽ البرنامج العبلجي السمككي المقترح باستخداـ 

جاءت النتائج كما ىك مكضح في الجدكؿ  .( لداللة عمى الفرؽ بيف درجات المجمكعتيفtاختبار )
 (.27رقـ )

لدراسة الفرق (  tيمثل قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )  :(27جدول رقم )
 المجموعة الضابطة عمى مقياس التوافق االجتماعي وأفرادأفراد المجموعة التجريبية بين 

 
 المتغير 

 التجريبية المجموعة
 8ن = 

 الضابطة  المجموعة
 8ن = 

درجة 
 الحرية 

 

t 
الداللة مستوى 

 المعنوية
 
 
 
التوافق  دالة

 االجتماعي 
  2ع 2م 1ع 1م

14 
 
3,69 

 
0.002 

53,50 12,90 34,75 6,29 

 

التجريبية  تيفالمجمكع أفرادبيف  إحصائيةلة الدذات فركؽ  دك كج (27)رقـ  الجدكؿيكضح 
 المجمكعة التجريبية عمى المقترح بعد تطبيؽ البرنامجالضابطة في مستكل التكافؽ االجتماعي ك 

كانحراؼ  (53.50)بمغ  بعد تطبيؽ البرنامج التجريبية لمجمكعةا درجات متكسط أفحيث نبلحظ 
بانحراؼ معيارم  (34.75)إلى الضابطة المجمكعة الدرجات متكسط كأنخفض ،(12.9)معيارم قدره 

كدرجة حرية  (0.002)معنكية عند مستكل داللة (، 3.69)( المحسكبة t، كبمغت قيمة )(6.29)بمغ 
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 يشير ، مما مستكل التكافؽ االجتماعيالبرنامج في  فاعمية يعني ما كىك كىي دالة إحصائيا (14)
 .الفرض ىذا تحقؽ صحة إلى

كيمكف تكضيح الفرؽ بيف العينة التجريبية كالعينة الضابطة في القياس البعدم عمى مستكل التكافؽ 
 (.06االجتماعي مف خبلؿ رسـ األعمدة البياني المكضح في  الشكؿ رقـ ) 

 

 

              53.50                               

                                                                 34.75    

 

  

 المجموعة الضابطة                     المجموعة التجريبية                   

في القياس البعدي عمى  والضابطة(: يوضح الفرق بين المجموعة التجريبية 06الشكل رقم ) 
 مقياس التوافق االجتماعي. 

( كجكد فركؽ كاضحة في التكافؽ االجتماعي، حيث نبلحظ 06يتضح مف خبلؿ الشكؿ رقـ )
المجمكعة التجريبية بعد تطبيؽ البرنامج في حيف انخفضت مستكل  أفرادارتفاع مستكل التكافؽ لدل 

 المجمكعة الضابطة. أفرادالتكافؽ لدل 

 :نتائج الفرض الخامسة حميلعرض وت -5

قبؿ تطبيؽ ة يالتجريب ةالمجمكع أفراد يبيف متكسط إحصائيةلة الد ذات فركؽ دك كج :الفرضيةنص 
في مستكل الميارات األكاديمية نفس المجمكعة بعد تطبيؽ البرنامج  أفرادالبرنامج كمتكسطات 

 . لبعدمالصالح القياس 
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بإجراء مقارنة ألفراد العينة قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج،  متأكد مف صبلحية الفرضية قامت الباحثةل
المجمكعة التجريبية كالمتكسط  أفراد( الباركمترم لداللة عمى الفرؽ بيف درجات tباستخداـ اختبار)

( يمثؿ قيمة المتكسط كاالنحراؼ المعيارم كقيمة 28الحسابي كاالنحراؼ المعيارم  كالجدكؿ رقـ )
 .األكاديمية)ت( ألفراد المجمكعة التجريبية في القياس القبمي كالبعدم لمقياس الميارات 

 أفرادلدراسة الفرق بين القياس القبمي والبعدي لدى  (t)(: يبين نتائج مقياس28الجدول رقم )
 األكاديميةالمجموعة التجريبية عمى مقياس الميارات 

 
 المتغير 

درجة  المجموعة التجريبية 
 الحرية 

 

t 
 الداللة مستوى 

 المعنوية 
 
 
دالة 
  إحصائيا

 القياس البعدي القياس القبمي

 
الميارات 
 األكاديمية

متوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 
7 

 
4,72 

 
0.00 

35.6 8.55 51.75 4.46 

 

ة التجريبي ةالمجمكع أفراد يبيف متكسط إحصائيةلة الد ذات د فركؽك كج (28)رقـ  يكضح  الجدكؿ
في مستكل الميارات نفس المجمكعة بعد تطبيؽ البرنامج  أفرادقبؿ تطبيؽ البرنامج كمتكسطات 

 القياس في التجريبية لمجمكعةا درجات متكسط أفحيث نبلحظ  البعدم،لصالح القياس األكاديمية 
 في المجمكعة لنفس الدرجات متكسط ارتفعك  ،(8.55)كانحراؼ معيارم قدره  (35.6)بمغ  القبمي
(، 4.72)، كبمغت قيمة )ت( المحسكبة (4.46)بانحراؼ معيارم بمغ  (51.75)إلى البعدم القياس

 فاعمية يعني ما كىك كىي دالة إحصائيا (14)كدرجة حرية  (0.00)عند مستكل داللة معنكية 
 .الفرض ىذا تحقؽ صحة إلى يشير ، مماالبرنامج في الحد مف االضطرابات السمككية

كيمكف تكضيح الفرؽ بيف القياس القبمي كالقياس البعدم عمى المجمكعة التجريبية عمى مقياس 
 (.07البياني المكضح في  الشكؿ رقـ ) األعمدةالميارات األكاديمية مف خبلؿ الرسـ 
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    35.60                                 51.75               

 

  

 بعدي قياس      قياس قبمي                                              

(: يوضح الفرق بين القياس القبمي والقياس البعدي عمى المجموعة التجريبية  07الشكل رقم )
 في مستوى الميارات األكاديمية. 

( كجكد فركؽ كاضحة في شدة االضطرابات السمككية، حيث 07مف خبلؿ الشكؿ رقـ ) يتضح
المجمكعة التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج بينما  أفرادت األكاديمية لدل ارانبلحظ ارتفاع مستكل المي

 المجمكعة.  أفرادانخفضت شدة ىذا االضطراب بعد تطبيؽ البرنامج العبلجي عمى نفس 

( لمعرفة حجـ تأثير المتغير المستقؿ N2ير ىذا البرنامج العبلجي قمنا بحساب )كلمعرفة حجـ تأث
الذم ىك البرنامج العبلجي السمككي المقترح في المتغير التابع الذم ىك االضطرابات السمككية 

 النتائج كما ىي مبينة في الجدكؿ التالي:  إليالعينة التجريبية، كقد تكصمنا  أفرادالتي يعاني منيا 

 
 ( وحجم تأثير البرنامج في القياس البعدي عمى مقياس n2(: يبين قيمة )29الجدول رقم) 

 .ألفراد المجموعة التجريبية
 

t t 2 D.F  قيمةn2 D  حجم التأثير 

 كبير  16,05 0,61 7 22,27 4,72

 
حيث تشير  16,05( Dكقيمة ) 0,61( قدرت ب n2) أف( نبلحظ 29مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) 

 حجـ تأثير البرنامج العبلجي السمككي المقترح  كبير . أف إلىىذه القيمة 
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 :نتائج الفرض السادسة حميلعرض وت -6

الضابطة في التجريبية ك  تيفالمجمكع أفرادبيف  إحصائيةلة الدذات د فركؽ ك كج نص الفرضية:
 المجمكعة التجريبية. عمى المقترح بعد تطبيؽ البرنامجمستكل الميارات األكاديمية 

مجمكعة  كأفرادمتأكد مف صبلحية الفرضية قامت الباحثة بأجراء مقارنة ألفراد المجمكعة التجريبية ل
بعد تطبيؽ البرنامج العبلجي السمككي المقترح،  األكاديميةالضابطة عمى مقياس الميارات 

، كجاءت النتائج كما ىك مكضح ( لداللة عمى الفرؽ بيف درجات المجمكعتيفtباستخداـ اختبار )
 (.30في الجدكؿ رقـ )

 

( ألفراد tيمثل قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ) : (30الجدول رقم )
 األكاديميةالمجموعة الضابطة عمى مقياس الميارات  وأفرادالمجموعة التجريبية 

 
 المتغير 

 تجريبيةالمجموعة ال
 8ن = 

 ة ضابطالمجموعة ال
 8=  ن

درجة 
 الحرية 

 

t  
الداللة  مستوى

 المعنوية
 
 
 دالة 

الميارات  
 األكاديمية

  2ع 2م 1ع 1م
14 

 
3,57 

 
0.003 

51,75 4,46 35,62  11,96 

 

التجريبية  تيفالمجمكع أفرادبيف  إحصائيةلة الدذات د فركؽ ك كج (30)رقـ  الجدكؿ يكضح
 المجمكعة التجريبية. عمى المقترح بعد تطبيؽ البرنامجالضابطة في مستكل الميارات األكاديمية ك 

كانحراؼ  (51.75)بمغ  بعد تطبيؽ البرنامج التجريبية لمجمكعةا درجات متكسط أفحيث نبلحظ 
بانحراؼ  (35.62) إلى الضابطة المجمكعة الدرجات متكسط بالمقارنة مع  ،(4.46)معيارم قدره 
 (0.003)عند مستكل داللة معنكية (، 3.57)( المحسكبة t، كبمغت قيمة )(11.96)معيارم بمغ 
رفع مف الميارات البرنامج في  فاعمية يعني ما كىك كىي دالة إحصائيا (14)كدرجة حرية 

 .الفرض ىذا تحقؽ صحة إلى يشير ، ممااألكاديمية لدل أفراد المجمكعة التجريبية
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كيمكف تكضيح الفرؽ بيف العينة التجريبية كالعينة الضابطة في القياس البعدم عمى مستكل 
 (.08مف خبلؿ الرسـ أعمدة البياني المكضح في  الشكؿ رقـ )  األكاديميةالميارات 

 
 

 

                                                                      51.75 

                         35.62 

 

 

 المجموعة التجريبية                       المجموعة الضابطة                     

 

(: يوضح الفرق بين العينة التجريبية والعينة الضابطة في القياس البعدي عمى 08الشكل رقم ) 
 . األكاديميةمقياس الميارات 

( كجكد فركؽ كاضحة في شدة االضطرابات السمككية، حيث  08يتضح مف خبلؿ الشكؿ رقـ )
مستكل الميارات األكاديمية لدل أفراد المجمكعة التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج بينما  ارتفاعنبلحظ 
 المجمكعة.  أفرادشدة ىذا االضطراب بعد تطبيؽ البرنامج العبلجي عمى نفس  انخفضت

 :السابعة نتائج الفرض تحميلعرض و  -7
 

حدة المجمكعة التجريبية في  أفراد لدل إحصائيةلة الدذات فركؽ  دك كجعدـ  :نص الفرضية
 .عمى مقياس االضطرابات السمككية التتبعيك البعدم  االضطرابات السمككية بيف التطبيؽ

المجمكعة التجريبية بعد  أفرادلفحص مضمكف الفرضية قامت الباحثة بمقارنة متكسطات درجات 
( tنفس المجمكعة في القياس التتبعي باستخداـ اختبار ) أفرادتطبيؽ البرنامج كمتكسطات درجات 
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مداللة عمى الفرؽ بيف المتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم عمى مقياس االضطرابات ل
 .إلييا يكضح النتائج المتكصؿ (31الجدكؿ رقـ ). السمككية

 

المجموعة التجريبية  أفراد( لدراسة الفرق بين درجات t(: يبين نتائج مقياس )31م )الجدول رق
 عمى مقياس  المجموعة في القياس التتبعي أفرادبعد تطبيق البرنامج ودرجات نفس 

 .االضطرابات السموكية
 

 
 المتغير 

درجة  المجموعة التجريبية 
 الحرية 

 

t 
الداللة  مستوى

 المعنوية
 
 
 غير 
 دالة 

 القياس البعدي القياس التتبعي

 
االضطرابات 
 السموكية 

  2ع 2م 1ع 1م
14 

 
1,84 

 
0.086 
 64,12 16.32 52.50 7.17 

 

المجمكعة التجريبية في  أفراد لدل إحصائيةلة الدذات د فركؽ ك كجعدـ  (31 )رقـ  يكضح  الجدكؿ
حيث نبلحظ  ،عمى مقياس االضطرابات التتبعيك البعدم  حدة االضطرابات السمككية بيف التطبيؽ

كانحراؼ معيارم قدره  (52.50)بمغ  بعدمال القياس في التجريبية لمجمكعةا درجات متكسط أف
بانحراؼ  (64.12)إلىتتبعي ال القياس في المجمكعة لنفس الدرجات متكسطبالمقارنة مع  ،(7.17)

 (0.086)عند مستكل داللة معنكية (، 1.84)( المحسكبة t، كبمغت قيمة )(16.32)معيارم بمغ 
البرنامج في الحد مف  فاعمية استمرارية  يعني ما كىك دالة إحصائياغير كىي  (14)كدرجة حرية 

 .الفرض ىذا تحقؽ صحة إلى يشير ، ممااالضطرابات السمككية

كالقياس البعدم عمى المجمكعة التجريبية في شدة  كيمكف تكضيح الفرؽ بيف القياس التتبعي
 (. 09البياني المكضح في  الشكؿ رقـ ) األعمدةاالضطرابات السمككية مف خبلؿ الرسـ 
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                                                                64.12 

                         52.50 

 

   

 قياس البعدي            قياس التتبعي                                   

(: يوضح الفرق بين القياس البعدي والقياس التتبعي عمى المجموعة التجريبية  09الشكل رقم )
 في شدة االضطرابات السموكية. 

( كجكد فركؽ كاضحة في شدة االضطرابات السمككية، حيث 09يتضح مف خبلؿ الشكؿ رقـ ) 
المجمكعة التجريبية في القياس البعدم، بينما  أفرادنبلحظ ارتفاع شدة االضطرابات السمككية لدل 

فعالية دلت ىذه النتائج عمى استمرارية ك انخفضت شدة ىذا االضطراب في القياس التتبعي كاف 
 المجمكعة التجريبية.  أفرادامج العبلجي عمى البرن

 :نتائج الفرض الثامنة تحميلعرض و  -8
 

مستكل المجمكعة التجريبية في  أفراد لدل إحصائيةلة الدذات فركؽ  دك كجعدـ  :نص الفرضية
 . التتبعيك البعدم  التكافؽ االجتماعي  بيف التطبيؽ

 

المجمكعة التجريبية بعد  أفرادلفحص مضمكف الفرضية قامت الباحثة بمقارنة متكسطات درجات 
( tنفس المجمكعة في القياس التتبعي باستخداـ اختبار ) أفرادتطبيؽ البرنامج كمتكسطات درجات 

  االجتماعي.مداللة عمى الفرؽ بيف المتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم عمى مقياس التكافؽ ل
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المجموعة  أفراد( لدراسة الفرق متوسطي درجات t(: يبين نتائج مقياس )32الجدول رقم )
 عمى مقياس التوافق االجتماعي التجريبية في القياسيين البعدي والتتبعي

 

المجمكعة التجريبية في  أفراد لدل إحصائيةلة الدذات فركؽ  دك كجعدـ  (32 )رقـ  يكضح  الجدكؿ
 درجات متكسط أفحيث نبلحظ  التتبعيك البعدم  مستكل التكافؽ االجتماعي  بيف التطبيؽ

 متكسط ارتفعك  ،(3.77)انحراؼ معيارم قدره ك  (46.75)بمغ  بعدمال القياس في التجريبية لمجمكعةا
، كبمغت (3.79)بانحراؼ معيارم بمغ  (50.12)إلى تتبعيال القياس في المجمكعة لنفس الدرجات

 كىك دالة إحصائيا غير كىي (14)كدرجة حرية  (0.096)عند مستكل داللة معنكية t (1.78 ،) قيمة
تحقؽ  إلى يشير ، ممارفع مستكل التكافؽ االجتماعيالبرنامج  فاعميةاستمرارية كثبات  يعني ما

 .الفرض ىذا صحة

 

كيمكف تكضيح الفرؽ بيف القياس التتبعي كالقياس البعدم عمى المجمكعة التجريبية في مستكل 
 (.10البياني المكضح في  الشكؿ رقـ ) األعمدةالتكافؽ االجتماعي مف خبلؿ رسـ 

 

 

 

 
 المتغير 

درجة  المجموعة التجريبية 
 الحرية 

 

t 
 الداللة مستوى 

 المعنوية
 
 
 
غير 
 دالة 

 القياس التتبعي البعديالقياس 

التوافق 
 االجتماعي 

  2ع 2م 1ع 1م
14 

 
1,78 

 
0.096 

46,75 3,77 50,12 3,79 
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                  50.12                                          46.75 

 

  

  قياس بعدي                                        قياس تتبعي               

 والقياس البعدي عمى المجموعة التجريبية (: يوضح الفرق بين القياس التتبعي 10الشكل رقم )

 في مستوى التوافق اإلجتماعي.  

 أفراد( كجكد فركؽ كاضحة في مستكل التكافؽ االجتماعي لدل 10يتضح مف خبلؿ الشكؿ رقـ ) 
المجمكعة  أفرادالمجمكعة التجريبية، حيث نبلحظ ارتفاع مستكل التكافؽ في القياس التتبعي لدل 

استمرارية فعالية  إلىالمجمكعة. كىذه نتيجة تشير  أفرادالتجريبية مقارنة بالقياس البعدم لنفس 
 البرنامج المقترح.

 :التاسعة نتائج الفرض تحميلعرض و  -9
 

مستكل المجمكعة التجريبية في  أفراد لدل إحصائيةلة الدذات د فركؽ ك كجعدـ  : الفرضيةنص 
 . التتبعيك البعدم  بيف التطبيؽالميارات األكاديمية 

المجمكعة التجريبية بعد  أفرادكلفحص مضمكف الفرضية قامت الباحثة بمقارنة متكسطات درجات 
( t)القياس التتبعي باستخداـ اختبار نفس المجمكعة في أفرادتطبيؽ البرنامج كمتكسطات درجات 

 .األكاديميةعمى الفرؽ بيف المتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم عمى مقياس الميارات  لمداللة
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المجموعة  أفراد( لدراسة الفرق بين متوسطي درجات t(: يبين نتائج مقياس )33الجدول رقم )
 .األكاديميةالتجريبية في القياسيين البعدي والتتبعي عمى مقياس الميارات 

 
 

 المتغير 
درجة  المجموعة التجريبية

 الحرية 
 

t 
 الداللة  مستوى

 المعنوية
 
 
 

 غير دالة 
 القياس التتبعي القياس البعدي 

الميارات 
 األكاديمية

  2ع 2م 1ع 1م
14 

 
2,12  

 
0.53 

44,25 8,77 51,62 4,47 

 
المجمكعة التجريبية في  أفراد لدل إحصائيةلة الدذات د فركؽ ك كجعدـ  (33)رقـ  يكضح  الجدكؿ

 درجات متكسط أفحيث نبلحظ ، التتبعيك البعدم  مستكل الميارات األكاديمية بيف التطبيؽ
 متكسطقدر  ،(8.77)كانحراؼ معيارم قدره  (44.25)بمغ  بعدمال القياس في التجريبية لمجمكعةا

، كبمغت (4.47)بانحراؼ معيارم بمغ  (51.62)ب  تتبعيال القياس في المجمكعة لنفس الدرجات
 كىك دالة إحصائياغير كىي  (14)كدرجة حرية  (0.53)عند مستكل داللة معنكية ، 2.12 (t)قيمة 
المجمكعة التجريبية في نفس المستكل الميارات  أفرادكبقاء البرنامج استمرارية تأثير  يعني ما

التحصيؿ الدراسي لممجمكعة التجريبية بعد األمر الذم يستدؿ بو مف خبلؿ ارتفاع ، األكاديمية
 .استفادتيا مف البرنامج العبلجي المقترح

 
كيمكف تكضيح الفرؽ بيف القياس التتبعي كالقياس البعدم عمى المجمكعة التجريبية في مستكل 

 (.11البياني المكضح في الشكؿ رقـ ) األعمدةمف خبلؿ رسـ  األكاديميةالميارات 
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                        51.62                                44.25 

 

  

 قياس بعدي                             تتبعي  قياس                      

(: يوضح الفرق بين القياس التتبعي والقياس البعدي عمى المجموعة التجريبية مستوى الميارات 11الشكل رقم )

 .األكاديمية

لدل  األكاديمية( كجكد فركؽ كاضحة في مستكل الميارات 11يتضح مف خبلؿ الشكؿ رقـ )
المجمكعة التجريبية  حيث نبلحظ ارتفاع قيمتيا في التتبعي في حيف كانت منخفضة في البعدم، 

 استمرارية تأثير كفعالية البرنامج عمى التمميذ الذيف استفادكا مف البرنامج. إلىاألمر الذم يشير 

 

 :ثانيا: مناقشة الفرضيات في ضوء النتائج المتحصل عمييا

 :األولىالفرضية في ضوء  النتائج مناقشة -1
 

المجمكعة  أفرادكجكد فركؽ جكىرية بيف متكسطي درجات  إلى األكلىتكصمت نتائج الفرضية 
التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم عمى مقياس االضطرابات السمككية، حيث قؿ متكسط ىذا 

المجمكعة التجريبية، ك يدؿ عمى  أفرادالمقياس ما يعني انخفاض شدة االضطرابات السمككية لدل 
 أفرادتعرض  إلىترجع الباحثة فعالية البرنامج كانخفاض شدة االضطرابات  .صحة الفرضية

البرنامج العبلجي السمككي المقترح في عممية التدخؿ الذم ساعد عمى خفض  إلىالمجمكعة 



 نتائح اندراسةعرض وتحهيم ومناقشة                                      :   ثانثانفصم ان

 

172 
 

تعديؿ السمكؾ مف التعزيز،  أساليبالسمكؾ العدكاني كالخجؿ مف خبلؿ جمساتو المتنكعة التي تبنت 
 ، النمذجة، االقتداء.اإلطفاء

 

 عبلجي يعتمد عمى قكانيف أسمكبكدكر العبلج السمككي، فيك  أىمية إلىترجع فاعمية البرنامج ك 
عف طريؽ تعديؿ السمكؾ المتعمـ،  يةكنظريات التعمـ محاكلة حؿ المشكبلت كاالضطرابات السمكك

السمككات عبارة عف استجابات متعممة عف طريؽ التعزيز فما نرغب فيو كسمكؾ نقـك  أففيي ترل 
 أسمكبيكؼ عف الظيكر. كييتـ ىذا االتجاه بصياغة  أكريجيا بتعزيزه كما ال نرغب فيو يزكؿ تد

عبلجي يتناسب مع مشكمة معينة، كىدفو تعديؿ سمكؾ الفرد غير المرغكب فيو كاستبدالو بسمكؾ 
عمى  اطالبة في اعتمادىال إليوىدفت ىذا ما  .التعمـ ةمقبكؿ اجتماعيا كذلؾ عف طريؽ عممي أخر

كالقصة،  تدعيميو أساليبتـ االعتماد عمى  أكثركلبلستفادة منيا  ،تدخؿ العبلج السمككي أسمكب
 الترفييية. األنشطة ك األلعابالمناقشة كالحكار، 

 

لمقصص التي  مسرد مف خبلؿ اىتماـ التبلميذ الذيف أظيركا أثناء القصةاستخداـ  أىميةظير كت
في مناقشة  ةجديد أفكار إعطاء إلىتدكر حكؿ مشكبلت السمككية بؿ تعدل اىتماميـ  حداثياأكانت 
مكانياتالقصة  أحداث  القصة. أبطاؿلتغيير االستجابات التي قاـ بيا  ةمقترح كا 

 

شعكر بالسعادة كالمتعة كركح التعاكف كالمشاركة الظير التبلميذ أالترفييية  األلعابفيما يخص  أما
 كاالعتمادلدييـ كتحمؿ المسؤكلية  اإلدراؾفي المعب، ككاف اليدؼ منيا ىك تنمية  األدكاركاحتراـ 

( انو الطريؽ لتكضيح اتجاىاتيـ 134 :1990رجب، التفريغ، حيث يرل )ك عمييا كأسمكب لمتنفيس 
، القمؽ، الخكؼ، الحيرة األمفعدـ  أك اإلحباطالمتراكمة كالتي قد تعبر عف ك المكبكتة  ـكمشاعرى

فترة التي تتيح فييا العف استخداـ المناقشة كانت  أمايكجييا كيسيطر عمييا،  أفكبذلؾ يستطيع 
الباحثة لمتبلميذ مناقشة اىتماماتيـ كحتى المناقشات التي كانت تجرل بعد االنتياء مف سرد 

 في نياية كؿ جمسة. أك صالقص
 

احتراـ  يـتعبير عف ذاتيـ كتعممالكما ساىـ البرنامج في خمؽ جك مف التعاكف كالتنفيس االنفعالي ك 
عطاءكتحسينيا  ـسمككياتي، ككيفية تغير ريفاآلخ كطرح  اآلخريففرصة التعرؼ عمى مشاكؿ  كا 

كساعد عمى  منو السيطرة عمى انفعاالتيـ، فقد حقؽ البرنامج اليدؼ المرجكك  حمكؿ لمشاكميـ
 .تخفيؼ مف شدة االضطرابات السمككيةال
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عبلج السمككي في كضعيا ال أساليباستخدمت  أخرلكتتفؽ الدراسة الحالية مع نتائج دراسات 
( بعنكاف فعالية برنامج مقترح لتخفيؼ السمكؾ 2002) حطب أبوياسمين  لبرامج التدخؿ كدراسة

 أسمكببمحافظات غزة ، كالذم بدكره اعتمد عمى  األساسيالعدكاني لدل طبلب الصؼ التاسع 
 الترفييية.  كاأللعابالمحاضرات كالمناقشات الجماعية 

 

معرفي سمككي في خفض  إرشادمبعنكاف فعالية برنامج  (2002العطية ) أسماءكدراسة 
طفمة  764، كتككنت عينة الدراسة مف بدكلة قطر األطفاؿاضطرابات القمؽ الشائعة لدل عينة مف 

( طفمة ممف حصمف عمى درجات 40) اختيارسنة(، كقد تـ  12 -9ممف تراكحت أعمارىـ ما بيف )
مجمكعتيف  إلىمرتفعة عمى مقياس اضطرابات القمؽ المستخدمة في الدراسة حيث قسمة العينة 

 wilcoxonاختبار "كيمكككسكف"  باستخداـلمبيانات  اإلحصائيةضابطة كتجريبية، كبعد المعالجة 
المعرفي السمككي في  اإلرشادم فعالية البرنامج إلىماف كيتني، أشارت نتائج الدراسة  كاختبار

 عينة الدراسة، كاستمرارية أثر ىذا البرنامج. األطفاؿخفض اضطرابات القمؽ لدل 
 

الترفييية  األلعاب( بعنكاف اثر 1994) Hinitiz et alكاخركف  "ىنتز"دراسة مع  أيضا اتفقت
 أفنتائج الدراسة  أظيرت، األطفاؿالتعاكنية عمى السمككات العدكانية لدل ك  كالنشاطات التنافسية
 األلعابزيادة السمكؾ التعاكني كتقميؿ السمكؾ العدكاني، كبالمقابؿ فإف  إلى أدتالنشاطات التعاكنية 
 تقميؿ مف السمكؾ العدكاني.ال إلى أدتكالنشاطات التنافسية 

 

 : الفرضية الثانية النتائج في ضوءمناقشة  -2
 إلى أدلدراسة السمككي المقترح في ال البرنامج العبلج أف إلىتشير النتائج الخاصة بيذا الفرض 
 المجمكعة التجريبية . أفرادخفض االضطرابات السمككية لدل 

نتاج  إالالعينة ما ىي  أفراداالضطرابات السمككية التي يعاني منيا تبلميذ  أفحيث ترل الباحثة 
 اإلشارةتأثير ىنا تجدر النتحدث عف  طبيعي لؤلحداث التي يعيشكنيا في بيئتيـ االجتماعية،كحينما

احتمالية تأثير ذك اتجاىيف كيقصد انو السمككات التي تصدر عف تبلميذ المجمكعة التجريبية  إلى
خطأ في اكتساب ميارة إال االنسحاب االجتماعي كعدـ االنضباط المدرسي، ك  مف سمككات العدكانية

، ىذا إليومية مع مككنات المجتمع الذم ينتمكف معينة تجعؿ منيـ غير قادريف عمى بناء عبلقة تفاع
المجمكعة التجريبية ميارات حؿ المشكبلت  أفرادما جعؿ مف الباحثة تركز عمى تدريب كاكتساب 
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 أفرادلممجتمع، لبناء عبلقة ايجابية بينيـ كبيف  ةالمضاد ـكسمككياتيكطرؽ تجاكز انفعاالتيـ 
 يعانكف منيا.المجتمع كتجاكز االضطرابات السمككية التي 

 

 األنشطة عالبرنامج كتفاعمكا م أجكاءالمجمكعة التجريبية عندما عاشكا  أفراد أف طالبةال الحظت
الحكار  أسمكبتميز الجمسات بالمرح كالتعاكف كالمشاركة كاستفاد كثيرا مف  إلى، أدل ذلؾ الترفييية

)فركجة،  كأكدتالذم ساىـ في تخفيؼ شدة االضطرابات السمككية لدييـ،  األمرالمناقشة، ك 
فعالية   أدائية المراىؽ المتكافؽ نفسيا كاجتماعيا تصدر عنو سمككات أف( عمى 165 :2011

تككيف استجابات  اإلمكافكمتطمبات البيئة، بحيث يحاكؿ قدر  رغباتوعمى التكفيؽ بيف  ةتميز بقدر ك 
 .ونفسو كمجتمع إزاءات متكازنة كمتكيفة، فتظير لديو الشعكر بالحرية كاالنتماء كالمسؤكلية يكسمكك

 

في لتبلميذ العينة، خاصة المناقشة حيث الحظت مشاركة فعالية  أسمكباستخداـ  إلىباإلضافة 
ا القصص التي تـ سردى أبطاؿالتمثيمية كادكار  أحداثالمناقشات الجماعية التي كانت تدكر حكؿ 

(، )شحاثة، 1998(، )حسيف ،1998كؿ مف ) زىراف،  أكدمع تحديد االيجابيات كالسمبيات، حيث 
تغير االتجاىات، كما  إلي أساساالمحاضرات كالمناقشات الجماعية تيدؼ  أف( اعتبركا 1999

متنكعة في البرنامج  أساليباعتمادىا عمى  أفتعكس مدل فيـ المكضكع ك استيعابو، كترل الباحثة 
  ـفرصة لكؿ فرد مني كأعطتالمجمكعة  أفرادساىـ في بناء عبلقة تفاعمية بيف  أمرالمقترح ا

 .مشاكؿ كالسيطرة عمى انفعاالتيـمطرح حمكؿ لمع  داخؿ المجكعة  كاآلخريفمبلحظة نفسو 
 

بعنكاف مدل فاعمية برنامج  (2001كتتفؽ الدراسة الحالية مع كؿ مف دراسة )محمد خطاب، 
المتخمفيف عقميا، حيث تشير  األطفاؿفي تخفيؼ مف حدة سمكؾ العنؼ لدل عينة مف  سيككدرامي

بيف أفراد المجمكعة التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج  إحصائياكجكد فركؽ دالة  إلىنتائج ىذه الدراسة 
مما يؤكد فعالية كتأثير  ،كبعد تطبيقو، لصالح القياس البعدم مف حيث تخفيؼ سمكؾ العنؼ

 المقترح. البرنامج
اختبار فعالية البرنامج  إلىىدؼ مف خبلؿ دراستو (1999دراسة )محمد غريب،مع  أيضاتتفؽ ك 

نتائج  إلىالمؤسسات اإليكائية، كتكصمت الدراسة  أطفاؿسيككدرامي في تخفيؼ القمؽ النفسي عند 
د تطبيؽ البرنامج العينة في القمؽ النفسي قبؿ كبع أفرادبيف  إحصائيةتفيد انو تكجد فركؽ ذات داللة 

 .لصالح القياس البعدم
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 :  الفرضية الثالثةالنتائج في ضوء مناقشة  -3
 

المجمكعة  أفرادبيف متكسطات درجات  إحصائيادالة كجكد فركؽ  إلىنتائج الفرضية الثالثة  أشارت
التجريبية في القياسييف القبمي كالبعدم عمى مقياس التكافؽ االجتماعي لصالح القياس البعدم، حيث 

 األمرلعينة التجريبية بعد تطبيؽ البرنامج، ا أفرادفي مستكل التكافؽ االجتماعي لدل  انبلحظ ارتفاع
 .فعالية البرنامج المقترح إلىالذم يشير 

 

التي تـ االعتماد عمييا في ىذا البرنامج كىي  األساليباعتمادىا عمى  إلىذلؾ  طالبةكترجع ال
الحكار كالمناقشة الجماعية جعؿ مف  أسمكبنشاط االجتماعي االيجابي، االعتماد عمى متحفيزية ل

 مشاكميـ.الحمكؿ المناسبة ل إلىالتكصؿ  إمكانيةالعينة يشعركف بالرضا بعد مبلحظة  أفراد
 

ك أ رد عمى تغير سمككو كعاداتو عندما يكاجو مشكمة ماديةفتمثؿ في قدرة اليالتكافؽ االجتماعي 
اقتباس السمكؾ ك  استراتيجيات أفرادالحكار كحرية التعبير، تعمـ  أسمكبك خمقية مف خبلؿ أاجتماعية 

 ألحداثفي ظؿ ىذه التغيرات، كعف قدرة الرد  أىدافيـالمتغير البيئي كتحقيؽ  أكالمبلئـ لمبيئة 
 .التغير

الفرد كقمؿ مف دكر المؤثرات  إلىعممية التكافؽ ترجع  أف(1990)عوض،أشاركفي نفس المكضكع 
 بؿمف الصعب  .البيئية في ىذه العممية، فالفرد لو كيانو الشخصي، لو كيانو االجتماعي كالثقافي

رأت فمف ىذا المنطمؽ االجتماعي كالثقافي،  إطارهتصكر الفرد دكف  أكالمستحيؿ التحدث  مف
 .تتـ في المكاقؼ االجتماعية التي يعيش فييا الفرد أفعممية التدخؿ يجب  أفالطالبة 

 ,Bos andvaughn,2002ففي السنكات الحديثة اعترؼ العديد مف الباحثيف )
crreshan,1995, Walken et al ,1995 ) ،حاجة التركيز المتزايد عمى نمك ال إلى

فقد الحظكا انو مف خبلؿ تقديـ تدريب عمى ميارات اجتماعية بصكرة رسمية  الميارات االجتماعية،
)  أجراىاتطابؽ مع نتائج دراسة  ما ىذاتصبح المدرسة مكاف جيد. ك  أفغير رسمية، يمكف  أك

Flem et al .1998 ) لمتدخؿ المبكر لمصعكبات السمككية كاالنفعالية حيث كاف اليدؼ مف
تدخؿ العبلجي لمتدريب عمى الميارات االجتماعية لمجمكعة مف المج تقييـ برنا ك الدراسة تطكير

 Vygotsky اعتمد في البرنامج عمى المبادئ كالطرؽ التعميمية لنظرية فيجكتسكي .األطفاؿ
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، ساىمت في األطفاؿمع مكاءمة التدريب مع احتياجات كقدرات  األطفاؿاالجتماعية القافية لنمك 
 .اآلخريف األطفاؿبناء اتصاالت اجتماعية مع 

( جاءت بعنكاف فعالية التدخبلت العبلجية Quinn et al , 1999دراسة )مع  أيضا تففتا
 األطفاؿكذلؾ لدل  مثؿ السمكؾ الفكضكم ،القائمة عمى التدريب لمميارات االجتماعية لتحسينيا

دراسة.  35ذكم االضطرابات السمككية كاالنفعالية مف خبلؿ دراسة تحميمية مسحية اشتممت عمى 
كما تـ فحص الدراسات التي تتعمؽ بالتدخبلت العبلجية المبنية عمى المدرسة لتقميؿ السمكؾ 

 الدمج.  أقساـفي  األطفاؿالفكضكم بيف 
 

ا في البرنامج كالقصص اليادفة، المحاضرات تأثير الفنيات التي تـ االعتماد عمييفيما يخص  أما
ليـ جكانب القكة كالضعؼ في شخصيتيـ، كاستغبلؿ  بيدؼ تكضيح  كالمناقشات الجماعية كانت

التكاصؿ  كأىميةفرصة النقاش إلعطائيـ معمكمات حكؿ المرحمة العمرية التي يمركف بيا 
يعانكف منو مف مظاىر مف اجؿ تخطي ما  إمكانياتيـاالجتماعي ككيفية تحقيقو في ظؿ 

االضطرابات السمككية، ككذلؾ دكر القصة في تبصير التبلميذ المراىقيف بجكانب القصكر عندىـ، 
 . كاالستفادة مف عبرة كقدكة الحسنة التي تتحدث عنيا القصص

انو لتحسيف عبلقات  (16:)عبد الرقيب، بدون سنةأشارعممية التدخؿ داخؿ المدرسة،  أىميةكعف 
تككف ىذه البرامج جزء مف المنيج المدرسي، حيث يتـ مف  أفاالجتماعية كزمبلئيـ ال بد  األطفاؿ

الميارات في تحقيؽ ميمة تقبؿ الزمبلء كتككيف صداقات شخصية، بسبب  األطفاؿخبلليا تعميـ 
ع نك  بأمفي ببلدنا العربية فاف تعميـ الميارات االجتماعية ال يحظى  األكاديميةتركيز عمى المكاد ال

 .مف االىتماـ داخؿ المناىج التربكية

لتأكيد عمى ىذا االتجاه، بعنكاف دكر  (2002عصام قمر )كفي نفس السياؽ جاءت دراسة 
التربكية في مكاجية المشكبلت السمككية لطبلب المرحمة الثانكية، كجاء اليدؼ منيا ىك  األنشطة

جتماعي مثؿ الرحبلت كالمعسكرات الحرة كخاصة تمؾ التي تتميز بطابع اال األنشطةتفعيؿ دكر 
، حيث اقتصرت عينة الرياضية كالكشفية كالعمؿ اليدكم، كالتمثيؿ كالندكات كاألنشطةكخدمة البيئية، 

 مشرفكالدراسة عمى العامميف بمدارس المرحمة الثانكية مف )مدير، أخصائي نفسي/اجتماعي، 
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أظيرت نتائج  .( فرد220االجتماعية كالرياضية كالثقافية كالفنية( كبمغ عدد العينة ) األنشطة
 األنشطة التربكية تمعب دكرا ىاما في مكاجية المشكبلت السمككية لمطبلب. أفالدراسة 

 :الرابع الفرضية النتائج في ضوء مناقشة -4
 

المجمكعة  أفرادبيف متكسطات درجات  إحصائيالة افركؽ د كجكد إلىتشير نتائج ىذه الفرضية 
المجمكعة الضابطة بعد تطبيؽ البرنامج عمى مقياس التكافؽ  أفرادالتجريبية كمتكسطات 

فعالية البرنامج العبلجي السمككي المقترح في ىذه الدراسة بكتفسر الباحثة ىذه النتيجة  ،االجتماعي
المتعددة  األساليبالتجريبية في ضكء المجمكعة  أفرادفي رفع مستكل التكافؽ االجتماعي لدل 

الترفييية التعاكنية ىذا مف جية، ككذلؾ دكر التدريبات  كاألنشطةالمستخدمة في البرنامج كالقصة 
 اآلخريفلحقكؽ  إدراؾكتنمية الحكاس كالقدرة عمى التركيز، كتعمـ التمميذ  اإلدراؾخاصة لزيادة 

 كتحمؿ المسؤكلية االجتماعية.
 

 أفرادالحكار كالمناقشة بيف  أسمكب اباستخدامي طالبةال يالتي دعمتا تعبير الحرتكفير فرصة ال
سكء  إلىكالعكامؿ التي تؤدم  األسباب إلىتكصؿ الالمجمكعة التجريبية جعمت منيـ قادريف عمى 

تعبر عف ايجابية العبلقة التي تـ  كمع الكسط المدرسي، فظيرت لدييـ سمككات أقرانيـتكافقيـ مع 
حفاظ عمى االستقرار النفسي الك  كميـابناءىا مع زمبلئيـ كالمعمميف، مف خبلؿ تعمـ تقنيات حؿ مش

تغير في الظركؼ كالضغكط االجتماعية  أمفي مكاجية  اإلبداعيةتركيز عمى اتجاىاتيـ الك 
 بيـ. ةالمحيط

 

ية تميزىـ، فالمراىؽ تظير لديو فترات التكتر كعكاصؼ تبلميذ المرحمة الثانكية يمركف بفترة عمر ف
يجعؿ منيـ  ،المجمكعة التجريبية تحمؿ المسؤكلية كاحتراـ حقكؽ الغير أفرادالنفسية، فبعد تعمـ 

دريف عمى تحقيؽ تكافؽ االجتماعي، كىذا ما تـ تدعيمو مف خبلؿ القصص كالمسرحية كأسمكب اق
الترفييية  األلعابمككات المرغكب فييا، كاالعتماد عمى المجمكعة نحك س أفرادتمقيني كتكجيو 

 إطارتحقيؽ التحرر كاالستقبللية في  إلىبالمراىؽ  تؤدماكتسابيـ ميارات االجتماعية ك التعاكنية 
 .اجتماعي مناسب تجعؿ منيـ قادريف عمى تحقيؽ التكافؽ االجتماعي
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(، بيدؼ التحقؽ مف فعالية برنامج 2002كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة قاـ بيا) سيير عبد اهلل،
تدريبي يساعد الطفؿ المتكحد عمى تنمية الميارات االجتماعية كالمعرفية كالمغكية كميارات رعاية 

ية عمى كيف األىؿمساعدة  إلىسمكؾ التكافؽ، باإلضافة  أساليبالذات، يساعده عمى ممارسة 
فعالية البرنامج التدريبي في تنمية الميارات  إلى. كجاءت نتائجيا تشير األطفاؿالتعامؿ مع ىؤالء 

 المجمكعة التجريبية. أفرادالمغكية كالمعرفية لدل 
 

لتنمية المسؤكلية  إرشادم( المعنكنة بفعالية برنامج 2008مع دراسة )محمد قاسـ،  أيضاكاتفقت 
المقترح  اإلرشادمفعالية البرنامج  إلىنتائجيا  أشارةمة ثانكية، كالتي االجتماعية لدل طبلب المرح

 المجمكعة التجريبية.  أفرادفي تنمية المسؤكلية االجتماعية لدل 
 
 

 : الفرضية الخامسة النتائج في ضوء مناقشة -5
 

المجمكعة  أفرادكجكد فركؽ جكىرية بيف متكسط درجات  إلى الخامسةتكصمت النتائج الفرضية 
في  ا، حيث نبلحظ ارتفاعاألكاديميةالتجريبية في القياس القبمي كالبعدم عمى مقياس الميارات 

المجمكعة التجريبية  أفرادمتكسط ىذا المقياس في القياس البعدم، كىذا يعني ارتفاع كاكتساب 
 إكسابفي  المقترح فعالية البرنامج السمككي إلىطالبة ال ياترجعىذه النتيجة ، ك أكاديميةلميارات 

الميارات رفع مستكل ك  نجاحالمف تحقيؽ  تبلميذ المجمكعة التجريبية ميارات  جديدة مكنتيـ
التعمـ التي جاءت بيا نظريات التعمـ السمككي، كأسمكب التغذية  أساليب، العتمادىا عمى األكاديمية
السمبية كتصحيح معمكماتيـ الخاطئة  اآلثاريسمح بتقديـ معمكمات لمتمميذ لتكضيح  ،الراجعة

كطرؽ مراجعة تجعميـ يتجاكزكف  أساليبالمكتسبة سابقا، حيث تـ االقتراح مف قبؿ الباحثة 
 الناتجة عف المشكبلت السمككية.  ةمييالتعمالصعكبات 

 

( الذم كاف اليدؼ منيا ىك اختبار فعالية 1998عميا، ممحـ،  أبككاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )
 ميةيالتعمرنامج غرفة المصادر في التقميؿ مف المشكبلت السمككية لدل عينة مف دكل الصعكبات ب

بيف متكسطات  إحصائيةنتائج الدراسة لبلختبار البعدم فركقا ذات داللة  كأظيرت، األكاديمية
لقائمة المشكبلت  األداءالمجمكعة الضابطة، كمتكسطات المجمكعة التجريبية عمى جميع مجاالت 

، ككانت ىذه الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية، األكاديميالسمككية لذكم الصعكبات في التعمـ 
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انو قد ظير تحسف عمى سمككات المجمكعة التجريبية في مجاؿ ضعؼ االنتباه كالعبلقة مع  أم
كزيادة الثقة بالنفس،  ، كالتقميؿ مف العدكانية كانخفاض في مستكل التمرد كالخجؿ، كالعزلةاآلخريف

 كتحسف العمؿ المدرسي. 
 

 : السادسة الفرضيةالنتائج في ضوء مناقشة  -6
 

 إليلمبيانات جاءت النتائج تشير  اإلحصائيةأما في ما يخص الفرض السادس كمف خبلؿ المراجعة 
بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة الضابطة كمتكسطات درجات  إحصائياكجكد فركؽ دالة 

، مما يدؿ عمى األكاديميةأفراد المجمكعة التجريبية بعد تطبيؽ البرنامج عمى مقياس الميارات 
 بعد تطبيؽ البرنامج. عينة التجريبيةالفراد ألدل  األكاديميةمستكل الميارات  ارتفاع

 

استخداـ استراتيجيات التعمـ في ضكء النظرية السمككية كالتي تـ بفعالية البرنامج  تفسر الطالبة 
عمى  طالبةفي تحقيؽ ذلؾ، تحميؿ الميمة كالتعميـ المباشر، فاعتمدت ال إستراتيجيتيفتركيز عمى ال

محددة تـ  كأساليبالمجمكعة التجريبية طرؽ  أفرادمف خبلؿ عرض عمى  األكلى اإلستراتيجية
ميمات الدراسية المطمكب منيـ مف اجؿ انجازىا في الكقت محدد الاالعتماد عمييا مف اجؿ تكزيع 

لتعميـ المباشر اعتمدت عمييا مف في ا ةالثانية كالمتمثم اإلستراتيجيةعف  أماطريقة الصحيحة.بالك 
جؿ تكجيو أؾ مف في مقياس الدراسة كذل ةمحدد األكاديميةجؿ تعميـ كؿ ميارة مف الميارات أ

طار الذم يخدـ إمكانياتيـ المعرفية، كتـ تقديـ الدعـ البلـز خبلؿ اإلكحصر قدرات التبلميذ في 
التدخؿ العبلجي السمككي التي تـ تحديدىا في البرنامج كالمتمثؿ  أساليبعمى  باالعتمادىذه عممية 

مادية  تحفيزاحيث كانت تقدـ في التعزيز االيجابي الذم كاف يقدـ لتمميذ المجمكعة التجريبية، 
الراجعة الذم كاف  التغذية كأسمكببطريقة صحيحة،  أكاديميةكمعنكية عند انجاز كؿ تمميذ ميارة 

 إلىاليدؼ منو ىك تغير السمكؾ المضطرب، كلـ يقتصر ذلؾ عمى عممية التصحيح بؿ تعدل 
 تحديد ما ىي السمككات التي نجح فييا كالتي فشؿ فييا.

 

 ةدر التبلميذ الق إعطاءيدؼ منو الالقصصي الذم كاف  األسمكبطالبة استخداـ ال إلىضافة اإلب
ثركندايؾ في  إليو ذىب تحقيؽ النجاح كالتفكؽ المدرسي، كىذا ما إمكانيةلتعبير عف ا عمى

بدكف صفحة( انو يمكف تحسيف عممية التعمـ كالتعميـ مف خبلؿ االستفادة مف  :2003)الزغمكؿ، 
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بداية عمى تحديد المكقؼ التعميمي كشركطو الي فالتي ركزت  ،إليياالمبادئ كالقكانيف التي تكصؿ 
 .الجيد األداءمع االستجابة المطمكب تككينيا في المكقؼ التعميمي، كتحديد خصائص 

 

المعنكنة بفعالية برنامج (،2006رشكد ) أؿكتتفؽ الدراسة الحالية مع دراسة سعد محمد بف سعد 
تصميـ برنامج  إلىنفسي في خفض السمكؾ العدكاني لدل طبلب المرحمة الثانكية، ىدفت  دمإرشا

 األنظمةكفؽ  كاالجتماعيةمع طبلب المرحمة الثانكية ضمف بيئتيـ المدرسية  يتبلءـنفسي  إرشادم
النفسي بطريقة تكاممية  اإلرشادالعممية المتبعة في البرنامج كتكظيؼ استراتيجيات كفنيات نظريات 

 إلىالنتائج  أشارتانتقائية. كقد أثبت البرنامج جدكاه  في خفض درجة السمكؾ العدكاني، حيث 
المجمكعة التجريبية كالضابطة في القياس البعدم عمى جميع  أفرادبيف  إحصائياكجكد فركؽ دالة 

 أبعاد مقياس السمكؾ العدكاني.  
التعاكنية في تقميؿ السمكؾ  باأللعاببعنكاف فعالية برنامج مقترح  (2002المفتي )ك كدراسة عبد اهلل 
فعالية البرنامج في  إلىما قبؿ المدرسة، حيث جاءت نتائج ىذه الدراسة تشير  أطفاؿالعدكاني لدل 

 المجمكعة التجريبية.  األطفاؿتقميؿ مف حدة السمكؾ العدكاني لدل 
الفنية في تخفيؼ حدة السمكؾ  األنشطةفعالية كاف ، بعن(2001كدراسة الصابغ، فالنتينا كديع )

كجكد فركؽ  إلى، خمصت ىذه الدراسة الصـ في مرحمة الطفكلة المتأخر األطفاؿالعدكاني لدل 
ذات داللة إحصائية بيف درجات السمكؾ العدكاني لدل المجمكعة التجريبية في كؿ مف التطبيؽ 

في حدة السمكؾ العدكاني لدل أفراد  انخفاض إلىرا البعدم لصالح درجاتيـ في التطبيؽ القبمي. مشي
 الفنية في ذلؾ.  األنشطةالمجمكعة التجريبية كفعالية 

 

 : الفرضية السابعةالنتائج في ضوء مناقشة  -7
 

بيف متكسطي درجات  إحصائيالة اعدـ كجكد فركؽ دفي حيف جاءت نتائج الفرضية السابعة تشير ل
مر األ .المجمكعة التجريبية في القياسييف البعدم كالتتبعي عمى مقياس االضطرابات السمككية أفراد

يجابي في خفض شدة االضطرابات السمككية لدل اال الذم يدؿ عمى استمرارية فعالية البرنامج كأثره
العبلج  ليبأساىذه النتيجة كاستمرار ىذا تأثير في ضكء  طالبةالمجمكعة التجريبية، كتفسر ال أفراد

التقميد  إلىكيخضع  لسمكؾ متعمـ اأنالسمككي المختمفة التي استخدمتيا، كالقائمة عمى فكرة 
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كالتدريبات التي  تـ  كاألنشطةالتغيير في السمكؾ عف طريؽ التعمـ  أحداثيمكف  إذفكالمحاكاة، 
 .بالنمدجةء كمبدأ التجنب كالتعمـ االعتماد عمييا في البرنامج، كالتعزيز كاالقتدا

 

كسمحت  ،كاإلدراكيةا في تحفيز الميارات العقمية ميا مكالتي تمثؿ دكر  ةالمناسب األلعابكاستخداـ 
المعب المقبكؿ مف طرؼ  إطاربتفريغ طاقاتيـ الزائدة المتسبب في االضطرابات السمككية، في 

 غير المرغكبة. األخرل تدريبيـ عمى سمككات مرغكبة، كخفض السمككاتك بو  فالمحيطي
 

فراد المجمكعة أك  طالبةعبلقة بيف الالالعبلقة الكدية كجسكر الثقة المخيمة عمى  إلى ضافةاإلب
التي كانت تقدميا  كاإلدارية كاألكاديميةالتعزيز كالمساندة النفسية  أسمكباستخداـ ك التجريبية، 

لتساعدىـ في حميا كتكجيييـ،  إلييا يمجئكفألفراد العينة، فأم مشكمة تعترضيـ كانكا طالبة ال
الذم حسف العبلقة بينيـ  األمرتقبؿ ىذه المجمكعة،  األساتذةسعييا في جعؿ  إلىباإلضافة 

تفيـ ظركفيـ كمشاكميـ كمحاكلة مساعدتيـ عمى تجاكز مشكمة  ىلإ إضافةقرانيـ كالمعمميف، أك 
 انتياءخفض االضطراب بعد ثر البرنامج في أ استمراراالضطرابات السمككية، ككؿ ىذا ساعد في 

 شير.أتطبيؽ البرنامج بأربعة 
 

 االضطرابات(المعنكنة بفعالية برنامج تدريبية في تخفيؼ مف حدة 2002) عبد اهلل سييردراسة 
ممف تراكحت  تكحديف( أطفاؿ 10السمككية لدل الطفؿ المتكحد، أجريت الدراسة عمى عينة مف )

-8، كأعمارىـ بيف )طالبةال إعداد( عمى مقياس تقييـ الطفؿ المتكحد مف 75 -25درجاتيـ بيف )
( عمى مقياس ستانفكرد بنيو لمحمد عبد السبلـ كلكيس 75-50( سنة، كنسبة ذكاء ما بيف )12

ؿ )عبد العزيز الشخص،  كاالقتصادماالجتماعي (، كمقياس تقدير المستكل 1988مميكة )
. كجاءت المتكحديف(، كبرنامج إرشادم لكالدم الطفؿ المتكحد كبرنامج  تدريبي لؤلطفاؿ 1988

 االجتماعيةفي تنمية الميارات  المتكحديففعالية البرنامج التدريبي لؤلطفاؿ  إلىنتائج تشير 
برنامج السمكؾ التكافقي،  كال أساليبكالمعرفية كالمغكية كميارات رعاية الذات، كيساعدىـ في تعمـ 

 اإلرشادم المقدـ لكالدم الطفؿ المتكحد.
 

( بعنكاف فعالية برنامج مقترح 2002)  عبد اهلل، المفتيدراسة مع كؿ مف نتائج  أيضااتفقت ك 
الصابغ، فالنتينا دراسة ك ما قبؿ المدرسة،  أطفاؿباأللعاب التعاكنية في تقميؿ السمكؾ العدكاني لدل 
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الصـ في  األطفاؿالفنية في تخفيؼ حدة السمكؾ العدكاني لدل  األنشطة( فعالية 2001)وديع 
 مرحمة الطفكلة المتأخرة.

 

 : الفرضية الثامنةالنتائج في ضوء مناقشة  -8
 

المجمكعة التجريبية في  أفرادبيف متكسطي درجات  إحصائياظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة أ
يدؿ عمى استمرارية فعالية الذم مر األعمى مقياس التكافؽ االجتماعي،  القياسييف البعدم كالتتبعي

يجابي عمى ثاره اإلألعينة ك االبرنامج السمككي المقترح في رفع مستكل التكافؽ االجتماعي لدل تمميذ 
 .المجمكعة
كفي العبلج السمككي المستخدمة في البرنامج المقترح،  بأساليبىذه النتائج  طالبةكتفسر ال

المجمكعة التجريبية عمى االستفادة مف النماذج  أفرادساعد الذم  سمكب النمذجةاستخداميا أل
تعميمي، ك  القصصية االيجابية المقدمة ليـ، فالقصة ىي كسيمة اعتمدت عمييا الباحثة بيدؼ تربكم

 ياربطك يا دريف عمى تحميماالقصص جعمت منيـ قك  األحداثتنكع المعرفي الذم كاف في الف
ات التي قاـ الدراس تحدث عف( 91: 1993، كاخركف، لستار)عبد ا أشار إليويرىا، كىذا ما كتفس

بمشاىدة  األطفاؿ( سمح لمجمكعة مف  Bandura , Ross,1979س ) ك ر بيا كؿ مف باندكرا ك 
فيمـ قصير يمثؿ طفبل يتصرؼ بعنؼ مع دمية، فكاف يركميا بقدميو، ثـ مزقيا، كينثر حشكىا 

الذيف شاىدكا ىذا الفيمـ  األطفاؿ أفه الدراسة ذىنا كىناؾ، كقد بينت نتائج ى إياهالداخمي مبعثرا 
العدكانية  األساليبالستخداـ نفس  اإلحباطعند  يمجئكفبالمقارنة باألطفاؿ الذم لـ يشاىدكه كانكا 

ركؿ بالعدكاف ) ال إحباطيـيعبركا عف  أف كاعندما كاف يسمح ليـ بالمعب مع دمى مشابية، فقد تعمم
 كالضرب، التمزيؽ(.

 أفرادتبلميذ  مف خبلؿ التمثيؿ المسرحي الذم قاـ بو األدكاراعتمادىا عمى لعب  إلىضافة اإلب
كاف بيدؼ تدريب المجمكعة التجريبية عمى ميارات اجتماعية،  األدكارالمجمكعة التجريبية، فمعب 

يعانكف منو بسبب المشكبلت التي تجعؿ منيـ قادريف عمى تجاكز سكء التكافؽ االجتماعي الذم 
( بفعالية 1995) محمد السيد وصالحالسمككية، كقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 

لمتدريب عمى الميارات االجتماعية في عبلج الخجؿ كالشعكر بالذات لدل  اإلرشادمبرنامج ال
محمد بف  األماـ( طبلب بالمرحمة الجامعية بجامعة 9تككنت عينة الدراسة مف ) طبلب الجامعة،

سعكد اإلسبلمية بالرياض، كقاـ ببناء برنامج إرشادم مدتو ثماف أسابيع تضمف التدريب عمى 
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أف لمبرنامج فعالية في خفض الشعكر بالخجؿ  إلىالميارات لفظية كغير لفظية. تكصمت نتائجيا 
بيؽ البرنامج أقؿ طدل أفراد المجمكعة التجريبية، حيث كاف متكسط درجاتيـ بعد تكالشعكر بالذات ل

مف متكسط درجاتيـ قبؿ تطبيؽ البرنامج في كؿ مف الخجؿ كأبعاده كالشعكر بالذات عند مستكل 
 ، مما يدؿ عمى فعالية البرنامج المقترح.0.01داللة 

 

لتنمية المسؤكلية  إرشادم( بعنكاف فعالية برنامج 2008)جميلدراسة مع نتائج  أيضاكاتفقت 
، كاف اليدؼ مف الدراسة التعرؼ عمى فعالية البرنامج االجتماعية لدل طبلب المرحمة ثانكية

الباحث  استخدـلمطبلب المرحمة الثانكية، كلمتحقؽ مف ذلؾ  االجتماعيةالمقترح في تنمية المسؤكلية 
طالب ممف كانت درجاتيـ متدينة في مقياس القبمي  36اد قدرت ب المنيج التجريبي عمى عينة أفر 

مجمكعتيف ضابطة كتجريبية. جاءت  إلىعمى مقياس المسئكلية االجتماعية، كتـ تقسيـ العينة 
       كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط درجات التبلميذ المجمكعة التجريبية  إلىالنتائج تشير 

كل المسؤكلية االجتماعية بعد تطبيؽ البرنامج المقترح لصالح المجمكعة الضابطة في مستك 
 المجمكعة التجريبية.

 : الفرضية التاسعة النتائج في ضوء مناقشة -9
المجمكعة التجريبية في  أفرادبيف متكسطي درجات  إحصائياالنتائج عدـ كجكد فركؽ دالة  أظيرت

فعالية  إلى، كتشير ىذه النتيجة األكاديميةالتتبعي عمى مقياس الميارات  القياسييف البعدم ك
 .األكاديميةالعينة كتحسيف الميارات  أفرادالبرنامج العبلجي السمككي كاستمرار تأثيره عمى 

التدخؿ  أساليبالتعمـ معتمدة في ذلؾ عمى  أساليباستخداميا بىذه النتيجة  طالبةكفسرت ال
نماذج ايجابية تنقؿ  إعطاءكالدكر الذم لعبتو ىذه التقنية في  سمكب النمذجة. كأالعبلجي السمككي
ستخدـ في كأسمكب ي النمذجة أف إلى( 314: 2000شار)عقؿ، أ صدفي ىذا  .معمكمات صحيحة

تظير النمذجة كأسمكب لتعديؿ   .بناء السمكؾ المرغكب فيو، كتعديؿ السمكؾ غير المرغكب فيو
 أكالنظافة  أكنعمـ تمميذ االنضباط الصفي  أف أردنا افإذالسمكؾ في ابسط صكرة في مدارسنا، 

معرفة الطالب بالمبلحظة كاالقتداء كتعمـ السمككات  إثراء إلىالمشاركة كالقياـ بالكجبات عمدنا 
 المرغكبة. 
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نماالتعزيز ال يقتصر عممو في زيادة التعمـ فحسب يتعمؽ ب فيما أما ىي كسيمة فعالة لزيادة  كا 
 أف( 104: 2002كر )زىراف ،ذالتعميمية المختمفة داخؿ القسـ ، ك  األنشطةمشاركة التبلميذ في 

 العقاب. مقارنة بالتعميـ الصحيح  فيكثر فاعمية أفضؿ ك التعزيز أ أفكد عمى أ Skinnerسكينر
 

( بعنكاف فاعمية برنامج  1998عميا كعبد القادر ممحـ )  أبكقد اتفقت نتائج مع كؿ مف دراسة 
الصعكبات التعميمية ذكم غرفة المصادر في التقميؿ مف المشكبلت السمككية لدل عينة مف 

أظيرت النتائج الدراسة  مدارس عماف. إحدلمف طالبات الصفيف الثالث كالرابع في  األكاديمية
 كأفرادالمجمكعة التجريبية  أفرادالبعدم فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات  لبلختبار

لقائمة المشكبلت السمككية لذكم صعكبات  الثمانيةالمجمكعة الضابطة عمى جميع مجاالت األداء 
 انو قد ظير تحسف عمى سمككات أممية، ككانت ىذه الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية، يالتعم
كالتقميؿ مف العدكانية كانخفاض  اآلخريف، كالعبلقة مع االنتباهالمجمكعة التجريبية في مجاؿ،  أفراد

 في مستكل التمرد كالخجؿ كالعزلة كزيادة الثقة في النفس، كتحسف العمؿ المدرسي. 
 :خاتمة

المشكبلت التي  أىـاالضطرابات السمككية مف نتائج الدراسة الحالية أف  مف خبلؿيمكف أف نستنتج 
مما قد يتسبب  اآلخريفيعاني منيا تبلميذ المرحمة الثانكية،  تؤثر عمى حياتيـ اليكمية كتفاعميـ مع 

ضافة إلى اإلب عدكانية الاالجتماعي الذم يتجمى في االنسحاب أك  في ظيكر مشكبلت سكء التكافؽ
ألساتذة كعدـ القدرة عمى ظيكر سمككات غير مرغكب فييا داخؿ الكسط المدرسي، كالتشاجر مع ا

الدراسي نتيجة لعجز  التحصيؿانخفاض في مستكل تككيف صدقات مع أقرانيـ، كؿ ذلؾ يؤدم إلى 
مف  عالجتو الدراسةلذم يجعؿ مف المشكمة أكثر تعقيد، كىذا ما األمر ا األكاديميةفي مياراتيـ 

خبلؿ اعتمادنا عمي فنيات التدخؿ العبلجي السمككي المقترح كذلؾ مف أجؿ تغير أك تعديؿ 
السمككات، فقد تـ إثبات مف خبلؿ الدراسة الحالية مدل قدرة البرنامج المقترح مف طرؼ الطالبة في 

تبنيا ، كظيكر تحسف في  سمككات التي كاف أفراد عينة الدراسة تخفض شدة االضطرابات السمككية
فعالية  أظير، األمر الذم كانخفاض مظاىر السمكؾ العدكاني ففي كاالنتباه، كالعبلقة مع األخريي

البرنامج المقترح في خفض االضطرابات السمككية لدل عينة الدراسة كارتفاع مستكل التكافؽ 
 كما ساىـ البحث الحالي في:  األكاديميةاالجتماعي كالميارات 
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ج العبلالضكء عمى فنيات  يطمف خبلؿ إعادة تسم المبكرلعبلجي تكضيح أىمية التدخؿ ا -
 النمذجة.ك  السمككي كخاصة تقنيات التعمـ بالمبلحظة كمبدأ التجنب، التعزيز

مساعدة العامميف في القطاع التربكم كالعيادات النفسية، عف طريؽ تقديـ بعض التقنيات طرؽ  -
      االضطرابات السمككية.تخفيؼ مف شدة الالتي يمكنيـ استخداميا في 

 توصيات ومقترحات الدراسة:
بعض التكصيات  لطالبةتقترح اضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا في الدراسة الحالي  عمى
 :نتائج الدراسة الحالية انطبلقا مف مقترحاتالك 

، كميـامشيذه الفئة مف التبلميذ ككضع برامج تشخيصية كعبلجية لحؿ ب ىتماـاالضركرة  -
جراءاتالعبلجية  األساليبكاالستفادة مف  البرنامج العبلجي المصمـ في ىذه الدراسة مف  كا 

 كالمشرفيف عمى التبلميذ دكم االضطرابات السمككية . األخصائييفقبؿ 
 االعتماد عمى تقنيات العبلج السمككي. -
سمككي في كاستخداـ العبلج ال كالثانكيةتفعيؿ دكر التدخؿ العبلجي المبكر في المدارس  -

 .المتخصصةالعيادات النفسية كالمراكز 
كجميع العامميف في الحقميف النفسي كالتربكم حكؿ المشكمة  كاألخصائييفتأىيؿ المرشديف  -

 االضطرابات السمككية ككيفية التعامؿ معيا.
كتحسيسية لآلباء كالعامميف في القطاع التربكم حكؿ  إرشاديةدراسات كبرامج  إجراء -

 لمتبلميذ  كاألكاديميةسمككية كتأثيرىا في حياة االجتماعية االضطرابات ال
تأسيس مراكز مختصة لذكم االضطرابات السمككية ككضع مناىج تربكية كتعميمية  -

 تساعدىـ عمى تخطي مشاكؿ السمككية التي يعانكف منيا.      
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 الصورة األولية لمقياس التوافق االجتماعي 

 ال                  نعم  البند  الرقم 
   ترل أنو مف الضركرم دائما أف تحافظ عمى كعكدؾ كمكاعيدؾ؟  1
   ىؿ مف الضركرم أف تككف رحيما مع مف تحبيـ ؟  2
   ىؿ مف الصكاب سخرية مف الناس ؟  3
   ىؿ مف الصكاب أف تأخذ كتحتفظ باألشياء التي تحبيا ألنؾ تحتاجيا ؟  4
   ىؿ يعترض الناس عمى تدخؿ في شؤكنيـ ؟ 5
   ىؿ  تغش في االمتحانات  ؟  6
   ىؿ تجد صعكبة في الحديث مع التبلميذ الجدد ؟  7
   ىؿ ينبغي عمى اإلنساف أف يشكر اآلخريف عمى مساعدتيـ  ؟ 8
   ىؿ مف الصكاب أف تغضب مف كالديؾ إذا رفضا أف تذىب إلى السينما أك حفمة ؟   9

   ىؿ يمكنؾ أف تخفي غضبؾ  إذا ىزمت في لعبة مف األلعاب؟  10
   ىؿ مف السيؿ عميؾ أف تتذكر أسماء مف تقابميـ ؟  11
   اآلخريف ؟ إلىىؿ يسيؿ عميؾ تمرير حديثؾ  12
   ىؿ تستمتع مع مف تقابميـ ألكؿ مرة بالحديث معيـ ؟  13
   سمكؾ حسف مع األصدقاء  ؟  إلىاإلحساف يدفعؾ  أفىؿ ترل  14
   ىؿ تستمتع مع زمبلئؾ أثناء إحياء حفؿ مدرسي ؟  15
   ىؿ تجد مف السيؿ أف تككف صداقات جديد ؟  16
   ىؿ ترغب عادة في اشتراؾ في بعض المباريات حتى كلـ يسبؽ أف اشتركت فييا ؟   17
   ىؿ مف الصعب عميؾ أف تكجو عبارات رقيقة إلى مف يحسف التصرؼ  18

   ىؿ تضطر إلى أف تككف عنيفا مع الناس حتى تحصؿ عمى حقكقؾ  ؟ 19
   ىؿ تشعر بالسعاة إذا استطعت أف تعامؿ الظالميف بما يستحقكف ؟ 20



 

199 
 

 

   ىؿ تستعمؿ القكة مع زمبلئؾ لحؿ مشاكمكـ  ؟  21
   تجد أف الكذب مف أسيؿ الطرؽ لمتخمص مف مشكمة ما ؟  22
   ىؿ يحاكؿ زمبلؤؾ في القسـ لكمؾ بسبب المشاحنات ؟ 23
   في تكسير األشياء تعبرا عف غضبؾ؟  ةىؿ تشعر أحيانا برغب 24
   ىؿ تستخدـ كبلـ ردمء كشتـ مف يسيئكف لؾ؟  25
   ىؿ تتمرد عمى معممؾ ك كالديؾ إذا كانكا غير عادليف نحكؾ ؟  26
   ىؿ مف الصكاب أف تأخذ األشياء مف غيرؾ دكف حؽ ؟   27
   تشعر أف كالديؾ يجبرانؾ عمى أف تقـك بعمؿ ما ؟  28
   ىؿ تككف مرحا بعض شيء مع أسرتؾ في المنزؿ كتقضي كقتا ممتعا ؟  29
   ىؿ تفضؿ احد كالديؾ عمى األخر ؟  30
   يرل كالديؾ أنؾ ستككف ناجحا في حياتؾ ؟  31
   ىؿ ينتقدؾ كالديؾ كثيرا ؟  32
   ىؿ تختمؼ مع كالديؾ في األشياء التي تحبيا ؟  33
   ىؿ يميؿ أىمؾ إلى الشجار ككثيرا ما يبدؤكف في المشاحنة معؾ ؟  34
   ىؿ تشعر عادة أف أحد مف أسرتؾ ال ييتـ بؾ؟  35
   ىؿ تفضؿ العيش بعيدا عف أسرتؾ ؟ 36
   ىؿ تشعر بالسعادة في المدرسة  ؟  37
   ىؿ تشارؾ في األنشطة الرياضية المدرسية  ؟  38
   ىؿ تشعر بأف بعض المكاد الدراسية صعبة ؟   39
   بعض مف التبلميذ ؟  الييممكف   ىؿ فكرت في أف بعض معمميؾ 40
   ىؿ يرل بعض زمبلئؾ أنؾ ال تمعب لعبا عادال مثميـ ؟  41
   األساتذة  غير قادريف عمى شرح درس بطريقة جيدة ؟ أفىؿ تجد  42
   ىؿ تستمتع بالحديث مع زمبلئؾ في المدرسة كتقضي كقتا ممتعا معيـ ؟  43
   ىؿ تفضؿ  االبتعاد عف زمبلئؾ بسبب سكء معاممتيـ لؾ ؟  44
   ىؿ تفضؿ التغيب عف الدراسة إف استطعت ؟  45



 

200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ىؿ تشارؾ أطفاؿ جيرانؾ المعب ؟ 46
   ىؿ مف عادتؾ التحدث مع منيـ في سنؾ مف الجيراف ؟ 47
   ىؿ تجد بعض مف أطفاؿ جيرانؾ ممف يخالفكف العادات كالتقاليد ؟  48
   ىؿ يعيش شباف يتمتعكف بأخبلؽ طيبة في حيؾ ؟  49
   ىؿ يكجد مف بيف جيرانؾ مف تتجنبيـ بسبب مشاكميـ ؟ 50
   ىؿ تذىب أحيانا لزيارة الجيراف كتقضي كقت ممتعا معيـ؟  51
   ىؿ يكجد عدد مف الجيراف ال تيتـ بزيارتيـ ؟  52
   ىؿ تتعامؿ بمطؼ مع جيرانؾ حتى لك اختمفت معيـ ؟  53
   ىؿ تحب معظـ جيرانؾ ؟  54
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 الصورة النيائية لممقياس التوافق االجتماعي
 

 االسم:                           المقب:                        السن:                القسم: 
 

بين يديك مجموعة من الفقرات التي تعبر من سموكياتك وتصرفاتك في الحياة اليومية، لذا ارجوا منك اإلجابة عمييا 
عمى العبارات التي تنطبق عمى   ( ال)  أو  ( نعم)  تكون اإلجابة  ب، بمدى انطباق كل عبارة عميك أنتحسب شعورك 

 االختيار الذي ينطبق عمى سموككفي (  x)والمطموب منك وضع عالمة  ، سموكك 

 
 ال  نعـ  الفقرة  الرقـ 
   ىؿ مف الصكاب سخرية مف الناس ؟   01
   ىؿ يعترض الناس عمى تدخؿ في شؤكنيـ ؟  02
   ىؿ تغش في االمتحانات ؟ 03
   ىؿ تجد صعكبة في الحديث مع التبلميذ الجدد ؟ 04
   رفضا أف تذىب إلى السينما أك حفمة؟ىؿ مف الصكاب أف تغضب مف كالديؾ إذا  05
   ىؿ ترغب عادة في اشتراؾ في بعض المباريات حتى ك لـ يسبؽ أف اشتركت فييا ؟  06
   ىؿ تطر أف تككف عنيفا مع الناس حتى تحصؿ عمى حقكقؾ ؟  07
   ىؿ تستعمؿ القكة مع زمبلئؾ لحؿ مشاكميـ ؟  08
   تجد أف الكذب مف أسيؿ الطرؽ لمتخمص مف مشكمة ما ؟  09
   ىؿ يحاكؿ زمبلؤؾ في القسـ لكمؾ بسبب المشاحنات ؟  10
   ىؿ تشعر أحيانا برغبة في تكسير األشياء معبرا عف غضبؾ ؟ 11
   ىؿ تستخدـ كبلـ ردمء كشتـ مف يسيئكف لؾ ؟ 12
   ىؿ تتمرد عمى معممؾ ك كالديؾ إذا كانكا غير عادليف نحكؾ ؟  13
   ىؿ مف الصكاب أف تأخذ األشياء مف غيرؾ دكف حؽ ؟ 14
   ىؿ تشعر أف كالديؾ يجبرانؾ عمى أف تقكـ بعمؿ ما ؟  15
   ىؿ تفضؿ احد كالديؾ عمى األخر ؟  16
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   ىؿ ينتقدؾ كالديؾ كثيرا ؟  17
   ىؿ تختمؼ مع كالديؾ في األشياء التي تحبيا ؟  18
   ىؿ يميؿ اىمؾ إلى الشجار ككثيرا ما يبدؤكف في المشاحنة معؾ ؟  19
   ىؿ تشعر عادة أف احد مف أسرتؾ ال ييتـ بؾ ؟  20
   ىؿ تفضؿ العيش بعيدا عف أسرتؾ ؟  21
   ىؿ تشارؾ في األنشطة الرياضية المدرسية ؟  22
   ىؿ تشعر باف بعض المكاد الدراسية صعبة ؟  23
   ىؿ فكرت في أف بعض معمميؾ ييممكف بعض مف التبلميذ ؟ 24
   ىؿ يرل بعض زمبلئؾ انؾ ال تمعب لعبا عادال مثميـ ؟ 25
   ىؿ تجد أف األساتذة غير قادريف عمى شرح درس بطريقة جيدة ؟ 26
   ىؿ تفضؿ االبتعاد عف زمبلئؾ بسبب سكء معاممتيـ لؾ ؟  27
   ىؿ تفضؿ التغيب عف الدراسة أف استطعت ؟  28
   ىؿ تشارؾ أطفاؿ جيرانؾ المعب ؟  29
   ىؿ مف عادتؾ التحدث مع منيـ في سنؾ مف الجيراف ؟  30
   ىؿ تجد بعض مف أطفاؿ جيرانؾ ممف يخالفكف العادات ك التقاليد ؟  31
   ىؿ يكجد مف بيف جيرانؾ مف تتجنبيـ بسبب مشاكميـ ؟  32
   ىؿ يكجد عدد مف الجيراف ال تيتـ بزيارتيـ ؟  33
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 الصورة األولية مقياس الميارات األكاديمية

 
 االسم:                           المقب:               السن:                القسم: 

 

بيف يديؾ مجمكعة مف الفقرات التي تعبر مف سمككياتؾ كتصرفاتؾ في الحياة اليكمية، لذا ارجكا منؾ 
االختيار في ) + ( كضع عبلمة  ،ماـ كؿ عبارة ثبلث اختيارات قد تنطبؽ عمى سمككؾأتكجد ، اإلجابة

 .الذم ينطبؽ عمى سمكؾ

 التصرؼ تقـك بو بشكؿ دائما أكىذا السمكؾ  أف: تعني تصفني

 التصرؼ تقكـ بو بشكؿ أحيانا كأحيانا ال تقـك بو   أكىذا السمكؾ  أف: تعني أحياناتصفني 

 .ك التصرؼ نادرا ما تقـك بوأىذا السمكؾ  أف:  تعني ال تصفني

 

تصفني  تصفني  البند                        الرقم 
 أحيانا 

 ال تصفني 

    استطيع التعبير عف نفسي خبلؿ المكاقؼ التي تكاجيني.  01
    أتمتع بطبلقة لغكية أثناء القراءة الجيرية  02
    أستطيع التحدث أماـ الجميكر  03
    أستعمؿ في كبلمي العبارات تتميز بمفردات لغكية جيدة  04
    أتمتع بتركيز عالي كفيـ كمي لما يدكر حكلي      05
    قدرتي جيدة  في التعبير الكتابي ك قكاعده 06
    أحب كتابة األبيات الشعرية ك القصص القصيرة  07
    أستطيع تفسير كتحميؿ ما أقرأ 08
    في مكضكع مناقشة ما    لؤلخرييفلدم القدرة عمى تقديـ النقد  09
    أستطيع تككيف مكقؼ خاص  حكؿ فكرة معينة  10
    تكجينيأكظؼ معمكماتي السابقة في حؿ المشكبلت التي  11
    أحب االستطبلع كالتعرؼ عمى ما ىك جديد 12
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    أقضي جؿ أكقات فراغي في القراءة ك المطالعة   13
    أتمتع بفصاحة لغكية جيدة  14
    أشعر بالخجؿ عندما تطمب مني األستاذة القراءة بصكت عالي  15
    أتمتع بثقافة عامة ال بأس بيا   16
    استخدـ البراىيف المنطقية لتكضيح صحة قضية  17
    لدم القدرة جيدة  في تككيف فكرة عامة حكؿ النص  18
    أقرائيالدم القدرة عمى استخبلص األحداث الرئيسية كالجيرية لمقصص التي  19
    يتميز تعبيرم بببلغة لغكية  20
    يمتاز عممي بالنظاـ   21
    الكرقة التي أسمميا تككف دائما منظـ كذات ىكامش في االمتحانات  22
    تتميز الجمؿ التي استخدميا بالغمكض كتشكيو في المعنى  23
    اكتب  بخط كاضح  24
    أفكارم مع قدرتي المغكية    تتبلءـ 25
    لدم قدرة عمى التنكيع  في األفكار مف أجؿ التعبير  26
    تتمتع أفكارم بتسمسؿ كتناسؽ مف حيث المعنى  27
    أحب التعبير عف المكاضيع تيمني 28
    الذم أكتبوأستخدـ أدلة كشكاىد إلقناع القارئ بالنص  29
    أعبر عف مشاعرم ك عكاطفي دكف خجؿ  30
    أستخدـ المغة العربية الفصحى ك قكاعدىا بشكؿ جيد  31
    لدم القدرة عمى تمخيص النصكص ك القصص 32
    أتمتع بخياؿ  كاسع كأستخدـ ذلؾ في كتاباتي  33
    أقضي كقتا كبيرا في األلعاب إلكتركنية 34
    أجد متعة كبيرة  في متابعة  المكاقع إلكتركنية  35
    أجد صعكبة في إنجاز الميمات األكاديمية  36
    أقـك بسمكؾ صبياني داخؿ القسـ   37
    أخطأ في بعض القكاعد الرياضية   38
    أحب النشطات المدرسية الميدانية  39
    أحيانا تتميز عبلقتي بالتكتر مع زمبلئي 40
    أتمتع بركح  القيادة في مجمكعة أصدقائي   41



 

207 
 

    أفضؿ مادة الرياضيات عف باقي المكاد  42
التمارينالحسابيةبسرعةأنجز 43     

    أستمتع بدركس اليندسة كثيرا  44
    أتحصؿ عمى درجات عالية في امتحاف الرياضيات 45

    أحب المسائؿ المعقدة 46
    منطقية  أفكارم 47
    أشعر بالفخر عندما يمدحني أساتذتي 48
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 الصورة النيائية لمقياس الميارات األكاديمية.

تصفني  تصفني  البند                        الرقم 
 أحيانا 

 ال تصفني 

    استطيع التعبير عف نفسي خبلؿ المكاقؼ التي تكاجيني.  01
    أتمتع بطبلقة لغكية أثناء القراءة الجيرية  02
    أستطيع التحدث أماـ الجميكر  03
    أستعمؿ في كبلمي العبارات تتميز بمفردات لغكية جيدة  04
    أتمتع بتركيز عالي كفيـ كمي لما يدكر حكلي      05
    قدرتي جيدة  في التعبير الكتابي ك قكاعده 06
    أحب كتابة األبيات الشعرية ك القصص القصيرة  07
    أستطيع تفسير كتحميؿ ما أقرأ 08
    في مكضكع مناقشة ما    لؤلخرييفلدم القدرة عمى تقديـ النقد  09
    أستطيع تككيف مكقؼ خاص حكؿ فكرة معينة  10
    أكظؼ معمكماتي السابقة في حؿ المشكبلت التي تكاجيني 11
    االستطبلع كالتعرؼ عمى ما ىك جديدأحب  12
    أقضي جؿ أكقات فراغي في القراءة ك المطالعة   13
    أتمتع بفصاحة لغكية جيدة  14
    أتمتع بثقافة عامة ال بأس بيا   15
    استخدـ البراىيف المنطقية لتكضيح صحة قضية  16
    لدم القدرة جيدة  في تككيف فكرة عامة حكؿ النص  17
    لدم القدرة عمى استخبلص األحداث الرئيسية ك الجكىرية لمقصص التي أقرؤىا 18
    يتميز تعبيرم بببلغة لغكية  19
    يمتاز عممي بالنظاـ   20
    الكرقة التي أسمميا تككف دائما منظـ  كذات ىكامش في االمتحانات  21
    تتميز الجمؿ التي استخدميا بالغمكض كتشكيو في المعنى  22
    أفكارم مع قدرتي المغكية    تتبلءـ 23
    لدم قدرة عمى التنكيع  في األفكار مف أجؿ التعبير  24
    تتمتع أفكارم بتسمسؿ كتناسؽ مف حيث المعنى  25
    أحب التعبير عف مكاضيع تيمني 26
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    كشكاىد إلقناع القارئ بالنص الذم أكتبوأستخدـ أدلة  27
    أعبر عف مشاعرم ك عكاطفي دكف خجؿ  28
    أستخدـ المغة العربية الفصحى ك قكاعدىا بشكؿ جيد  29
    لدم القدرة عمى تمخيص النصكص ك القصص 30
    أتمتع بخياؿ  كاسع كأستخدـ ذلؾ في كتاباتي  31
    األلعاب إلكتركنيةأقضي كقتا كبيرا في  32
    أجد متعة كبيرة  في متابعة  المكاقع إلكتركنية  33
    أجد صعكبة في إنجاز الميمات األكاديمية  34
    أحب النشطات المدرسية الميدانية  35
    أحيانا تتميز عبلقتي  بالتكتر مع زمبلئي   36
    أتمتع بركح  القيادة في مجمكعة أصدقائي   37
    أفضؿ مادة الرياضيات عف باقي المكاد  38
    التماريف الحسابية بسرعة  أنجز 39

    أستمتع بدركس اليندسة كثيرا  40
    أتحصؿ عمى درجات عالية في امتحاف الرياضيات 41
    أحب المسائؿ المعقدة 42
    منطقية  أفكارم 43
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 صورة االولية لمقياس االضطرابات السموكية .

 
 اإلسم:                           المقب:               السن:                القسم: 

 

 ، لذا ارجكا منؾياتؾ كتصرفاتؾ في الحياة اليكميةبيف يديؾ مجمكعة مف الفقرات التي تعبر مف سمكك
في االختيار ) + ( كضع عبلمة ،ماـ كؿ عبارة ثبلث اختيارات قد تنطبؽ عمى سمككؾأتكجد  .اإلجابة

 .الذم ينطبؽ عمى سمكؾ

 بشكؿ دائـالتصرؼ تقـك بو  أكىذا السمكؾ  أف: تعني تصفني

 بشكؿ أحيانا كأحيانا ال تقـك بو التصرؼ تقـك بو أكىذا السمكؾ  أف: تعني أحياناتصفني 

 .ك التصرؼ نادرا ما تقـك بوأىذا السمكؾ  أف:  تعني ال تصفني

 

 ال تصفني    أحياناتصفني  تصفني  الفقرة                          الرقم 
    كاالتيامات إلى مف يسئ لي  االىاناتأكجو  1
    أقـك بضرب زمبلئي في الصؼ أك في الساحة  2
    أغمؽ األبكاب بقكة عندما أغضب  3
    المدرسي  المباسأخالؼ  4
    أخاؼ مف مكاجية الكاقع 5
    أعاني أثناء نكمي مف األحبلـ المزعجة   6
    أرفض أم انتقاد يكجيو اآلخريف لي  7
    أجد صعكبة في التركيز أثناء الدراسة  8
    أشعر بالكحدة حتى لك كنت مع الناس  9
    لئلجابة عمى سؤاؿ كشرح معمكمةأجد صعكبة بالكقكؼ أماـ طبلب الفصؿ  10
    أشعر بأنني محرـك مف عطؼ الكالديف  11
    أشعر بالقمؽ كعدـ االستقرار عند التفكير في المستقبؿ  12
    استيقظ مف النـك كال أستطيع العكدة مرة أخرل  13
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    أشعر بالخكؼ عندما أتذكر أشخاص أك صكرا أحداثا معينة  14
    مع أم شخص يعتدم عميى ال أتسامح  15
    أميؿ إلى األشياء التي فييا مغامرة كنشكؿ خطر عمى حياتي  16
    أتردد في المشاركة داخؿ الفصؿ خكفا مف االنتقادات ك التعميقات  17
    أستغرؽ في أحبلـ اليقظة  18
    أفضؿ أف أككف بمفردم بعيدا عف اآلخريف  19
    يحمر كجيي عند تعاممي مع أم معمـ  20
    ة يييتـ كالدم بتحصيمي كأعمالي المدرس 21
    أخالؼ نظـ كقكانيف المدرسية  22
    أسكأ بأرد عمى مف يشتمني  23
    أمزؽ كتب زمبلئي في القسـ  24
    استخدـ حاجات كممتمكات اآلخريف بدكف استئذانيـ   25
    أرفض تنفيذ التعميمات الصادرة مف المعمـ أك مدير المدرسة  26
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 (  07الممحق رقم ) 

 صورة النيائية لمقياس االضطرابات السموكية 

 ال تصفني    تصفني احيانا  تصفني  الفقرة                          الرقم 
    أغمؽ األبكاب بقكة عندما أغضب  1
    أعاني أثناء نكمي مف األحبلـ المزعجة   2
    أجد صعكبة في التركيز أثناء الدراسة  3
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    استيقظ مف النـك كال أستطيع العكدة مرة أخرل  8
    أشعر بالخكؼ عندما أتذكر أشخاص أك صكرا أحداثا معينة  9
    أميؿ إلى األشياء التي فييا مغامرة كنشكؿ خطر عمى حياتي  10
    أتردد في المشاركة داخؿ الفصؿ خكفا مف االنتقادات ك التعميقات  11
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    أرفض تنفيذ التعميمات الصادرة مف المعمـ أك مدير المدرسة  16
    ألجأ الى المعف ك األلفاظ البذيئة عندما أفتعؿ مشكمة  17
    أستحكذ عمى األشياء التي أستعيرىا مف اآلخريف 18
    أضرب رأسي باألرض عندما أغضب 19
    أتقمب في فراشي لساعات قبؿ النـك  20
    أىرب مف أم مكقؼ يتـ فيو انتقادم  21
    أعبر عف عدـ رضام مف شيء ما مف خبلؿ التمتمة  22
    ألجا إلى استخداـ القكة عندما يغضبني أحد األشخاص  23
    أحضر إلى المدرسة متأخرا 24
    أضع تحت كسادتي أشياء ك تعاكيذ لمنع األحبلـ المزعجة  25
    أتجنب أماكف ك أشياء ألنيا تسبب لي الشعكر بالخكؼ  26
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    أتجنب االختبلط باآلخريف  56
    تقع مشاكؿ عائمية بيف أبي ك أمي  57
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    يسيطر عمى عقمي أفكار ك صكر ك أحداث مؤلمة   63
    أىرب مف المدرسة مف اجؿ تدخيف السجائر  64
    أمتنع عف إخبار كالدم كأمي أسرارم الخاصة  65
    أثكر كيرتفع صكتي ألتفو األسباب  66
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 محتوى الجمسات البرنامج العالجي 

رقم 
 الجمسة 

نوع  محتوى الجمسة عنوان الجمسة 
 الجمسة

 فنيات المستخدمة

التعارؼ المتبادؿ بيف مجمكعة التبلميذ المشاركيف - جمسة تمييدية   األولى
 في البرنامج  ك الباحثة 

بناء عبلقة تفاعؿ بيف الباحثة كالتمميذ لخمؽ جك -
 يسكده االحتراـ كالتقدير

 أثناءاالتفاؽ عمى قكاعد كالقكانيف كاجب التزاـ بيا -
 سير البرنامج .

 االتفاؽ عمى مكاعيد الجمسات . -

 المناقشة والحوار جماعية

 
 

 الثانية 

 
 

التعارؼ المتبادؿ 
كالتعريؼ 
 .بالبرنامج

 
كعف  مشكبلتيـ في  أكثرالتعرؼ عمى  التمميذ -

 المحبة كاالحتراـ .ك أجكاء مميئة بالثقة  
التعرؼ عمى نظرة التمميذ ألنفسيـ أم مراكز القكة -

 كالضعؼ لدييـ كما يركىا ىـ
تحقيقيا  مع  إلىىداؼ البرنامج التي يسعى أتكضيح -

 أفرادتجنب المصطمحات الفنية التي قد ال يفيميا 
 العينة

 المحاضرة  جماعية 
 لحكار االمناقشة ك 

 أكراؽ كأقبلـ 

 
 

 الثالثة 

 
 

 مرحمة المراىقة

 تعريؼ التبلميذ بالمرحمة المراىقة التي يمركا بيا   -
 التعرؼ عمى المشكبلت التي يعانكف منيا. -
االضطرابات كما  إلىالمؤدية  أسبابتحدد  -

 يركنيا.
التعرؼ عمى مدل تأثير ىذه المشكبلت عمى  -

 لمدرسية احياتيـ اليكمية ك 
 
 

 عاب أل جماعية 
 ببلليف ك كرة تنس.
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 الرابعة

 
االضطرابات 
 السموكية  

تحديد االضطرابات السمككية التي يعانكف منيا  -
 المجمكعة التجريبية . أفراد

يعانكف مف نفس  األشخاصعرض نماذج مف  -
 االضطرابات السمككية .

 الجمسةمناقشة عامة حكؿ ما تـ عرضو في  -

 التساؤل  فردية 
 المواجية 
 فيديو  أشرطة

 
 

 الخامسة 

 
 

الوعي بالسموك 
 الراىن  

مساعدة التبلميذ المشركيف في البرنامج عمى  -
 التعرؼ عمى خصائصيـ العقمية كاالنفعالية .

فرصة تعبير عف نفسيـ كتفريغ طاقاتيـ  إعطاء -
 السمبية .

ىي  ما ك التعرؼ عمى نظرة التبلميذ ألنفسيـ -
 مراكز القكة ك الضعؼ لدييـ .

 
 

 تعبير  جماعية 
 مناقشة وحوار

تدريبات الحركية  السادسة 
التي تعتمد عمى 

ترجمة 
 الخياالت  األفكارو 

 تنمية القدرة عمى التعبير الحركي لدييـ . -
لدييـ كالتعاكف  كاألخبلؽتنمية بعض القيـ  -

 الترفييية. األنشطةاالحتراـ كالصدؽ مف خبلؿ ك 
تعقبيا عممية  تعميميةكضع التبلميذ في مكاقؼ  -

 التصحيح ك تكجيو لتعزيز السمككات المرغكبة .

 مناقشة والحوار جماعية 
 آلة تصوير 

 
 
 

 السابعة 

 
 
 

 الجمسة االنفرادية  

 تحديد نكع المشكمة السمككية لكؿ تمميذ  -
تقديـ استراتيجيات كحمكؿ عمى حسب نكع  -

 االضطراب كحدتو.
لتحديد مكاطف القكة كالضعؼ لكؿ بناء مخطط  -

 تمميذ .
المجمكعة التجريبية عمى الثقة  أفرادتدريب  -

 .بالنفس كالتعبير الحر كتمسؾ بقناعتيـ
 

 مناقشة وحوار  جماعية 
 صور ومخططات
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 الثامنة 

 
 

المساعدين  إرشاد
التربويين 
 واألساتذة

تكعية القائميف عمى تعميـ التبلميذ عمى خصائص  -
كمميزات المرحمة التي يمر بيا التبلميذ مرحمة 

 .الثانكية
تكضيح لؤلساتذة كالمساعديف التربكييف ماىية  -

 االضطرابات السمككية التي يعانكف منيا التبلميذ.
مجمكعة مف االستراتيجيات  تعامؿ مع  إلييـتقديـ  -

 ميذ ىذه الفئة مف التبل

 مناقشة  جماعية 
 كمبيوتر و داتشوا

 

 
 

 التاسعة 

 
 

التوافق 
 االجتماعي   

أقرانيـ كطرؽ التكاصؿ مع  أساليبتعميـ تبلميذ  -
لتحقيؽ تكافؽ  كأفراد أسرتيـ كاألساتذة

 االجتماعي.
اجتماعي  إطاري فتنمية القدرة عمى التعبير  -

 سميـ.
طريقة لمتعامؿ مع الماضي  أفضؿتكضيح انو  -

 ىك االستفادة مف الخطأ كعدـ تكراره. السيء
 

 الحوار  فردية 
 فنيات المناقشة 

 

 
 العاشرة 

 
الميارات 
 األكاديمية

 لكؿ تمميذ  األكاديميةتحديد المشكبلت  -
حديد المكاد الدراسية التي يجد التبلميذ صعكبة ت -

 في فيميا.
 بناء نمكذج إلنجاز الكاجبات المدرسية كالمراجعة . -
 

 مناقشة  فردية 
 حوار 

 مخططات 

 
الحادية 
 عشر 

 
التخطيط لسموك 

 المسئول 

المجمكعة التجريبية عمى بناء خطة  أفرادتدريب  -
 محدد لتعديؿ السمكؾ المضطرب 

تعميـ المجمكعة التجريبية عمى كضع بدائؿ  -
 لمسمكؾ المراد تحقيقو.

تعميـ المجمكعة التجريبية عمى تحمؿ مسؤكلية  -
 .أفعاليـ

 المناقشة  جماعية 
 الصبورة 

جياز العرض داتا 
 شو

 أسئمة موجية 
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الثانية 
 عشر 

 
 

مشكالت سوء 
الخوف –التوافق 

–العدوانية –
االنسحاب 
–االجتماعي 

 الخجل.

 
 تشجيع التبلميذ عمى تفريغ انفعاالتيـ  -
 خمؽ جك مف التضامف كالتعاكف بيف التبلميذ  -
 تنمية القدرة عمى حؿ المشكبلت التي تكاجييـ  -
 
 

 
 جماعية 

 
 القصص 
 مناقشة

 
 
 

الثالثة 
 عشر 

 
 
 

 
 
 

العاب ترفييية 
 تعاونية رياضية 

 
 
 

 السركر كالتعاكف  إشاعة جك المرح ك -
 تنمية ركح التعاكف كاإلحساس بالجماعة بيف التمميذ -
تعميـ التمميذ عمى األلعاب المفيدة لتحؿ محؿ  -

 األلعاب العنؼ 
التمميذ قدرة لتفكير المعمؽ في حؿ  إكساب -

 المشكبلت 
كتفريغ  أنفسيـمساعدة التمميذ عمى التعبير عف  -

 انفعاالتيـ
 

 
 جماعة 

العاب ترفييية 
 أنشطة و 

 المناقشة والحوار
 استنتاج األىداف 

 
 

الرابعة 
 عشر 

 
 

 
 

 البرنامج  إنياء
 
 
 
 
 
 

 
 تمخيص جمسات البرنامج  -
 اإلجابة عف التساؤالت كاستفسارات التمميذ -
يـ ك اقتراحات التمميذ حكؿ يالتعرؼ عمى تق -

 البرنامج 
القياـ بالتطبيؽ البعدم لكؿ المقاييس المستخدـ  -

 في الدراسة 
 جمسات البرنامج . إنياء -
 
 

 المحاضرة  جماعية 
 مناقشة وحوار
 التمخيص  
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 (08ممحق رقم )
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 :قائمة األساتذة المحكمين

 
 

 الجامعة الرتبة  المقب كاالسـ الرقـ 

 جامعة تممساف  أستاذ التعميـ العالي  أ.د فقيو العيد  01

 جامعة تممساف أستاذ التعميـ العالي أ.د بكغازم طاىر 02

 تممسافجامعة  أستاذ التعميـ العالي أ.د بشبلغـ محمد 03

 جامعة تممساف أستاذ محاضر " أ " أ.ببلؿ 04

 جامعة سعيدة  أستاذ محاضر " أ " أ.د لكحؿ مصطفى  05

 
 
 
 

 

 



 : ملخصال
هدفت الدراسة إىل التعرف على فعالية برنامج عالجي سلوكي يف رفع مستوى التوافق االجتماعي واملهارات األكادميية 

السنة، مت تقسيمهم إىل جمموعتني  61-61أعمارهم بني  تلميذ من املرحلة الثانوية تراوحت 61للمضطربني سلوكيا. مشلت العينة الدراسة 
 متساويتني ضابطة وجتريبية.

لتحقق من أهداف البحث والتحقق من فرضياته اعتمدت الطالبة على األدوات التالية، مقياس لالضطرابات السلوكية مقياس االضطرابات 
، كما قامت -إعداد الطالبة-هنا، ومقياس للمهارات األكادميية من  السلوكية ألجمد عزات مجعة، ومقياس التوافق االجتماعي حملمد عطية

جلسة عالجية. وتوصلت النتائج إىل فعالية الربنامج يف خفض شدة االضطرابات السلوكية  61ببناء برنامج عالجي سلوكي يكون من 
 ورفع مستوى التوافق اإلجتماعي واملهارات األكادميية. 

 املهارات األكادميية -التوافق اإلجتماعي –االضطرابات السلوكية  –لسلوكي : العالج االكلمات المفتاحية
 

Résumé : 

 L'étude visait à déterminer l'efficacité du programme de traitement comportemental 

à élever l'harmonie sociale et de compétences pour le niveau académique  pour les turbulent 

comportementale  . L'échantillon de l'étude comprenait 16 élèves de l'école secondaire âgés 

de 15 à 18 ans, qui ont été divisés en deux groupes égaux, un aux normes  et l’autre  pilote. 

Pour vérifier les objectifs de la recherche et la vérification des hypothèses l'étudiantes a 

appuyés sur les outils suivantes, la mesure des troubles du comportement, et la mesure de la 

compatibilité sociale, et les compétences académique élabore par  l'étudiante, et a 

confectionne  un programme de traitement comportemental de15 séance de traitement. 

Les résultats obtenus l’efficacité de programme thérapeutique a réduire le niveau des 

troubles comportemental et améliore le niveau de la compatibilité sociale et les compétences 

académique.  

Mots clés: programme thérapeutique - troubles comportemental - compatibilité sociale –  

compétences académique.  

 

Abstract :  

The study aimed to identify the effectiveness of behavioral treatment program in 

raising social harmony and skills for academic level behaviorally troubled. The study 

sample included 16 pupils from the secondary school aged 15-18 year, were divided into 

two equal groups, an norm and pilot. 

To check out the goals of the research and verification of student assumptions relied on the 

following tools, a measure of behavioral disorders, and the measure of social compatibility, 

and academic preparation of the student, and has built a behavioral treatment program are 

15 treatment session. 

The results  obtained the effectiveness of therapeutic program to reduce the level of 

behavioral disorders and improves the level of social compatibility and academic skills. 

Key words: therapeutic program -  behavioral disorders -  social compatibility - academic 

skills 
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