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اثر برنامج إرشادي في مواجهة بعض االضطرابات السموكية
لدى أطفال المرحمة االبتدائية
The effect of guidance program in facing
some behavioral disorder in primary school children
م.د .سم يعة عمي حسن
كمية التربية لمعموم االنسانية
جامعة ديالى

ٌهدف البحث الى معرفة

ملخص البحث
(( اثر برنامج إرشادي فً مواجهة االضطرابات

السلوكٌة لدى أطفال المرحلة االبتدائٌة

))  ،وذلك من خبلل اإلجابة عن الفرضٌات

اآلتٌة :
 . 1ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة فً تقدٌرات المعلمة على مقٌاس االضطرابات
السلوكٌة بٌن المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة .
 . 2ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة فً تقدٌرات األم على مقٌاس االضطرابات
السلوكٌة بٌن المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة .
 . 3ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة

بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة

فً

االختبارٌن القبلً والبعدي على مقٌاس االضطرابات السلوكٌة .
حدود البحث :
ٌتحدد البحث فً استخدام البرنامج اإلرشادي فً مواجهة االضطرابات السلوكٌة
لدى أطفال المرحلة االبتدابٌة فً مدٌنة الصدر .
إجراءات البحث :
استخدم المنهج التجرٌبً للتحقق من فرضٌات البحث وكما ٌؤتً :
 .1عٌنة البحث
تؤلفت عٌنة البحث من ( )24طالبا ً اختٌروا من مدرسة الساقٌة االبتدابٌة بطرٌقة
قصدٌه من خبلل درجات مقٌاس االضطرابات السلوكٌة وتم توزٌعهم عشوابٌا ً إلى
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مجموعتٌن متساوٌتٌن  ،تؤلفت المجموعة األولى ( التجرٌبٌة ) والمجموعة الثانٌة
(الضابطة ) حٌث تلقت المجموعة األولى تدرٌبا ً على البرنامج اإلرشادي الذي تضمن
( )14جلسة إرشادٌة  .أما المجموعة الضابطة فلم تتلق أي نوع من التدرٌب .
 .2أدوات البحث
لغرض تحقٌق أهداف البحث الحالً قامت الباحثة باالتً :
 تبنً مقٌاس الحٌانً  ،وقد مر المقٌاس بعدد من الخطوات العلمٌة :( الصدق – الثبات ) وقد بلغ عدد فقراته بشكله النهابً (  )50فقرة  ،وقد تحقق
لهذا المقٌاس الصدق وهو الصدق الظاهري  ،أما الثبات فقد تم استخراجه
بطرٌقة إعادة االختبار إذ بلغ معامل االرتباط (. )85
 استخدام برنامج إرشادي صمم لغرض تعدٌل االضطرابات السلوكٌة التً ٌعانً منهاأطفال المرحلة االبتدابٌة  ،وقد بؤسالٌب مختلفة حٌث بلغ عدد جلساته (  )14جلسة
إرشادٌة مدتها ( )40دقٌقة  ،حٌث استخدمت فً البحث عدة وسابل إحصابٌة منها
معادلة ارتباط بٌرسون  ،اختبار مان وتنً  ،قانون مربع كاي (كا. )2
حٌث توصل البحث الى النتابج التالٌة :
 . 1توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط درجات افراد المجموعة التجرٌبٌة
على مقٌاس االضطرابات السلوكٌة قبل تطبٌق البرنامج وبعد التطبٌق لصالح
المجموعة التجرٌبٌة بعد التطبٌق .
.2

توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط درجات افراد المجموعة الضابطة
على مقٌاس االضطرابات السلوكٌة قبل تطبٌق البرنامج وبعد التطبٌق .
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المبحث األول
مشكمة البحث

ٌعد االهتمام بالطفل من االهداف التً تسعى الدول إلى تحقٌقها العتبار الطفل
ضمان لمستقبل الشعب واألمة النهم رجال الغد .
وٌتجلى االهتمام بالطفولة فً العراق من خبلل الجهود التً تبذلها المإسسات
التربوٌة واالجتماعٌة والصحٌة فً مجال رعاٌة الطفولة .
حٌث ٌواجه األطفال مشكبلت سلوكٌة عدٌدة فً المراحل االبتدابٌة وممكن إن
تتطور عند بعض األطفال إلى اضطرابات نفسٌة أو انها قد تتحول إلى ضعف التعلم
وسوء التوافق فً حٌاتهم المدرسٌة بحٌث ٌصبحون عرضة لئلصابة باألمراض النفسٌة
إذا لم ٌتم تشخٌصها بوقت مبكر وتوضع الحلول لمعالجتها أو الحد من أثارها ( الروسان
 ، 1989 ،ص. ) 189
إن االضطرابات السلوكٌة التً تواجه طفل المرحلة االبتدابٌة إذا لم ٌتم معالجتها
مبكراً فإنها قد تجعله ٌعٌش بعزلة وآلم انفعالً وقد ٌترك المدرسة وٌندمج فً سلوكٌات
ٌقوم بها ضد المجتمع ( ٌحٌى  ، 2000 ،ص. )20
حٌث إن أفضل معالجة لهذه االضطرابات ٌنبغً إن نبدأ بتحدٌد العوامل التً تسببها
ال سٌما التً ترتبط بالعوامل الوراثٌة والفسلجٌة أو الوالدٌة فضبلً عن العوامل البٌبٌة
.فالبعض من االضطرابات السلوكٌة قد ترتبط بمتغٌرات عدٌدة ببعضها داخل الفرد إي
من تكوٌنه النفسً أو ضمن مكونات شخصٌته  ،وبعضها ٌحٌط به إي من بٌبته الخارجٌة
التً قد تإدي بالطفل إلى اإلصابة ببعض االضطرابات السلوكٌة وبالتالً قد تإدي إلى
خلل فً بعض مكونات شخصٌة الطفل السلوكٌة أٌضا  ،وبالتالً قد تإدي إلى خلل فً
بعض مكونات شخصٌة الطفل .
ومن خبلل مبلحظات ومشاهدات الباحثة لهإالء األطفال الذٌن ٌعانون من بعض
المشكبلت السلوكٌة فً المدارس االبتدابٌة ٌبقون بحاجة إلى المساعدة عن طرٌق العبلج
النفسً والخدمة االجتماعٌة والحاجة إلى إعداد برامج تربوٌة خاصة بهم .
وٌرى ( بٌبلٌر وروٌن ) إن االضطرابات السلوكٌة تزداد بعدم وجود التدخبلت
العبلجٌة التً تتم بفاعلٌتها فً مساعدة هإالء األطفال مما ٌستدعً استخدام أسالٌب
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إرشادٌة متنوعة بعد التؤكد من فاعلٌتها عن طرٌق التجرٌب المٌدانً ( الداود ، 2000 ،
ص . )35
وقد أكد المختصون فً اإلرشاد التربوي ضرورة إعداد البرامج اإلرشادٌة لمعالجة
االنحرافات السلوكٌة لدى هإالء األطفال .
وتنبثق مشكلة البحث الحالً من قلة مثل هذه البرامج اإلرشادٌة التً تساعد األطفال
الذٌن تعرضوا لمثل هذه االضطرابات على التوافق وتجنب االنحراف فضبلً عن حاجة
هإالء األطفال إلى من ٌساعدهم فً تجاوز مشكبلتهم وتجنب المجتمع ما قد ٌلحق به من
أضرار تسبب عن انحرافات األطفال السلوكٌة .

أهمية البحث والحاجة إليه :
تعد التربٌة بؤنها عملٌة توفٌر الفرص الممكنة لنمو الفرد نمواً متكامبلً من النواحً
الجسمٌة والعقلٌة واالجتماعٌة لتمكنه من ممارسة أنماط سلوكٌة مرغوب فٌها وتحوٌله من
كابن بٌولوجً إلى إنسان ٌشعر بؤنه ٌنتمً إلى مجتمع له قٌمه وفلسفته وأهدافه واتجاهاته
ومصالحه ( عبد الرزاق  ، 1987 ،ص. ) 20
وتعنً التربٌة بتحقٌق النمو السلٌم المتكامل لكل من الفرد والمجتمع على حد سواء
وقد استقطبت اهتمامات المختصٌن وأراء المفكرٌن فً إعداد أجٌال المستقبل إعدادا
متكامبلً من النواحً الجسمٌة والعقلٌة واالجتماعٌة والنفسٌة .
ولم تعد عملٌة تزوٌد الفرد بمقدار ثابت محدد من المعلومات وإنما هً عملٌة تغٌر
فً سلوك الفرد وتنمٌة شخصٌته وتوجٌهه نحو خدمة مجتمع ِه وتطوٌره ( إسماعٌل ،
 ، 1982ص.)39
وتعد المدرسة على اختبلف مراحلها أو مستوٌاتها من أهم مإسسات المجتمع التً
تعنى ببناء الشخصٌة المتوازنة والمتكاملة ممن خبلل مناهجها الدراسٌة ونشاطاتها
وفعالٌتها وما ٌرافقها من إرشاد وتوجٌه ورعاٌة لمتطلبات النمو وحاجاته األساسٌة وبما
ٌتحقق للمتعلمٌن الصحة النفسٌة التً تعد غاٌة اإلنسان ووسٌلة فً حٌاة سلٌمة قادرة على
اإلبداع والتعامل االجتماعً .
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وان وظٌفة المدرسة هً التؤثٌر فً سلوك الناشبة بما ٌتحقق لدٌهم تغٌرات سلوكٌة
تتفق ومطالب المجتمع وتحقٌق أهدافه وفً الوقت ذاته تتفق مع مطالب نموهم وحاجاتهم
( خضٌر  ، 1993 ،ص . ) 10
والمرحلة االبتدابٌة تع ّد من أهم المراحل الدراسٌة فً حٌاة الفرد وذلك لكونها
األساس الذي تشٌد علٌه المراحل الدراسٌة األخرى وإنها بمثابة القاعدة الجماهٌرٌة
األساسٌة التً ترفد المجتمع بالحد األدنى من التعلٌم .
فضبلً على إن التلمٌذ فً هذه المرحلة ٌكتسب المهارات األساسٌة االجتماعٌة
والبٌبٌة وتتهٌؤ له الفرص فٌها لنمو القدرات واالستعدادات التً تؤخذ شكلها وتتبلور فً
المراحل الدراسٌة التالٌة ( الكبٌسً  ، 1979 ،ص. ) 12
فضبلً عن كون المدرسة االبتدابٌة تتعامل مع أطفال على درجة كبٌرة من المرونة
والقابلٌة للتشكٌل والتعدٌل .
حٌث ٌإكد معظم علماء النفس المعاصرٌن أهمٌة مرحلة الطفولة فً تشكٌل السلوك
وتمهٌد للمراحل البلحقة ال سٌما لمرحلة المراهقة والشباب .
وتستمد مرحلة الطفولة أهمٌتها من كونها مرحلة تكوٌن وبناء  .ففٌها تتكون البذور
األولى لمقومات الشخصٌة ومبلمحها المستقبلٌة وٌتؤثر فٌها إلى حد كبٌر مسار نمو الطفل
عقلٌا ً واجتماعٌا ً وانفعالٌا ً وتشكل معظم عادات ِه واتجاهات ِه واستعدادات ِه ( السٌد ، 1975 ،
ص. ) 19
إن المشكبلت السلوكٌة التً ٌتعرض لها األطفال تكون أكثر خطورة من بقٌة
المشكبلت األخرى ألنها قد تإدي به إلى اضطرابات سلوكٌة خطٌرة قد ٌصعب عبلجها
حٌنما تصبح مزمنة ( داود وآخرون . ) 1991 ،
فاألدبٌات المختصة تشٌر إلى انه نسبة اإلفراد الذٌن ٌعانون من االضطرابات
السلوكٌة واالنفعالٌة تتراوح بٌن (  )%20-10بٌن األفراد الذٌن هم فً عمر المدرسة
االبتدابٌة ( أمام وآخرون  ،ص. ) 184
مما ٌإكد علماء النفس إن االضطرابات السلوكٌة والمشكبلت السلوكٌة الناتجة عنها
التً ٌتعرض لها األطفال أكثر خطورة مما ٌتعرض له الكبار مما قد ٌإدي إلى
اضطرابات ومشكبلت خطٌرة للصغار ٌصبح عبلجها حٌنما تصبح مزمنة  ،ولقد أظهرت
كثٌر من الدراسات التً اهتمت بتقدٌم برامج إرشادٌة مدرسٌة تركز على األسرة ورعاٌة
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األم والطفل خبلل المدة المبكرة من حٌاته  .وقد وجد إن األطفال الذٌن ٌشتركون فً
البرامج اإلرشادٌة ٌبدون مستوٌات اقل من التؤخٌر الدراسً ومعدالت اقل فً التسرب
من المدرسة فضبلً عن مستوٌات اقل من االعتماد على مساعدة اآلخرٌن مقارنة بؤقرانهم
اآلخرٌن الذٌن لم ٌتعرضوا للبرنامج اإلرشادي ( محمد  ، 2000 ،ص. ) 216
ودلت نتابج الدراسات على إن البرامج التً تمثل التدخبلت الوقابٌة قد أدت إلى
التقلٌل من حدوث االضطرابات السلوكٌة ونقص فً حدوث العدوان تجاه اآلخرٌن .
وان التدخل المبكر ٌمكن إن ٌإدي إلى التقلٌل من اثر العوامل المتعددة التً تإدي
إلى االضطرابات السلوكٌة ( كازدٌن  ، 2000 ،ص . ) 225
إن االهمٌة التً ٌحتلها موضوع المشكبلت السلوكٌة تتضح من خبلل الدراسات
العدٌدة التً أجرٌت وتجري حالٌا ً لمعرفة العوامل المسببة له واآلثار الناتجة عنه فً
مختلف المجاالت .
وبنا ًء على ما تقدم فان أهمٌة البحث الحالً من وجهة نظر الباحثة تؤتً من خبلل ما
ٌؤتً:
 . 1تزوٌد اآلباء والعاملٌن على تربٌة األبناء بفهم أعمق ألنماط السلوك لدى هإالء
األطفال مما ٌجعلهم أكثر تقدٌراً وأكثر قدرة على التعامل معهم بشكل سلٌم والعمل
على وضع خطط مبلبمة لمواجهة المشكبلت واالحتٌاجات المتعددة لهذه الشرٌحة.
 . 2إن البحث الحالً ٌتناول شرٌحة من المجتمع وهم أطفال المرحلة االبتدابٌة .
 . 3تزوٌد المعلمٌن والباحثٌن فً وزارة التربٌة بما ٌؤتً -:
أ /أداة لقٌاس المشكبلت السلوكٌة لدى األطفال .
ب /اإلفادة من البرنامج اإلرشادي المعد ألغراض البحث الحالً فً خفض
االضطرابات السلوكٌة التً تواجه أطفال المرحلة االبتدابٌة .

أهداف البحث :
ٌهدف البحث الحالً إلى بناء برنامج إرشادي لمواجهة االضطرابات السلوكٌة التً
تواجه أطفال المرحلة االبتدابٌة وذلك من خبلل التحقق من صحة الفرضٌات التالٌة - :
 . 4ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة فً تقدٌرات المعلمة على مقٌاس االضطرابات
السلوكٌة بٌن المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة .
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 . 5ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة فً تقدٌرات األم على مقٌاس االضطرابات
السلوكٌة بٌن المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة .

حدود البحث :
ٌقتصر البحث الحالً على تبلمٌذ الصف السادس االبتدابً فً بغداد  /مدٌنة
الصدر للعام الدراسً .2012/ 2011

تحديد المصطمحات :
اوالً  /البرنامج اإلرشادي
 .1تعرٌف الدوسري  :هو برنامج مخطط ومنظم على أسس علمٌة سلٌمة وٌتكون
من مجموعة من الخدمات اإلرشادٌة المباشرة وغٌر المباشرة  ،وتقدم هذه
الخدمات لجمٌع من تضمهم المدرسة وذلك لتحقٌق النمو السوي والتوافق النفسً
واالجتماعً وٌقوم بتخطٌطه وتنفٌذه فرٌق عمل من المختصٌن والمإهلٌن (
الدوسري  ، 1985 ،ص. ) 238
 . 2تعرٌف االلوسً  :مجموعة من النشاطات والخدمات المنظمة التً تقدم إلى
أشخاص تشابه مشكبلتهم بغٌة تغٌٌر سلوكهم وتطوٌر مهاراتهم أو تعدٌل
اتجاهاتهم تجاه موضوعات محددة ( االلوسً  ، 1999 ،ص. ) 90
التعرٌف اإلجرائً  :مجموعة من اإلجراءات والنشاطات والجلسات اإلرشادٌة التً
وضعتها الباحثة من اجل مساعدة األطفال فً السادس االبتدابً وذلك للحد من المشكبلت
السلوكٌة التً أظهرتها نتابجهم على أداة االضطرابات السلوكٌة .
ثانٌا ً  /االضطرابات السلوكٌة
 .1تعرٌف الضامن  :هو االنحراف عن السلوك السوي حسب معاٌٌر الجماعة (
الضامن  ، 1984 ،ص . )14
 .2تعرٌف الداهري  :هً اضطرابات فً مجاالت نفسٌة وعقلٌة وجسمٌة ناتجة عن
خلل واضح فً مقومات الشخصٌة ( الداهري  ، 1998 ،ص. ) 105
 .3تعرٌف ٌحٌى  :عبارة عن شكل من أشكال السلوك غٌر السوي الذي ٌصدر عن
الفرد نتٌجة وجود خلل فً عملٌة التعلم وغالبا ً ما ٌكون ذلك على شكل تعزٌز
السلوك غٌر التكٌفً وعدم تعزٌز السلوك التكٌفً ( ٌحٌى  ، 2000 ،ص. ) 85
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التعرٌف النظري  :هو مجموعة من السلوكٌات التً ٌتصف بها بعض األطفال والتً
تمٌزهم من أقرانهم من حٌث ابتعادها عن السلوك النمطً والمقبول وعدم مساٌرتها
للمعاٌٌر والمفاهٌم االجتماعٌة السابدة وٌمكن تحدٌدها من خبلل مدة السلوك وتكرار ِه .
التعرٌف اإلجرائً  :بؤنه الدرجة التً ٌحصل علٌها المستجٌب من خبلل إجابته على
مقٌاس االضطرابات السلوكٌة المعتمدة فً البحث .

المبحث الثاني
اوالً  /اإلطار النظري
تشخٌص المضطربٌن انفعالٌا ً وسلوكٌا ً :
إن عملٌة التشخٌص وتحدٌد نوعه من أهم الخطوات فً تحدٌد طبٌعة المشكلة
وعبلجها وذلك الن الحكم على الفرد بؤنه مضطرب انفعالٌا ً وسلوكٌا ً تترتب علٌه آثار
خطٌرة فً تحدٌد حاضر الفرد ومستقبله وكذلك أسرته  .ففً عملٌة تشخٌص األفراد
المضطربٌن انفعالٌا ً وسلوكٌا ً البد من إن تإخذ بنظر االعتبار ما تحدده النظرٌة النفسٌة
بخصوص النظرة إلى الفرد  .حٌث نظرت هذه النظرٌة إلى الفرد على انه كل متكامل
وكذلك إلى محٌطه  .فالفرد جزء من المحٌط الذي هو فٌه ٌتفاعل معه .
أما النظرة األخرى فً تشخٌص المضطربٌن انفعالٌا ً وسلوكٌا ً فهً النظرة
التربوٌة والتً تمتد لتشمل الحٌاة المدرسٌة حٌث النظرة إلى حٌاة للفرد ككل لتشتمل على
المعرفة والقٌم الفعالٌة والمواقف التً هً موضع االهتمام  .والتدخل عادة لمعالجة
االنحرافات ٌبدأ بعد توافر األدلة كون هذا الفرد بحاجة إلى مساعدة ما  .والسإال المهم
الذي ٌطرح نفسه حول اإلجراء المناسب هو متى ٌمكن إن ٌكون استخدام إجراء ما مناسبا ً
فً عملٌة التشخٌص ؟ .
فالقٌاس الذي ٌستخدم فً تشخٌص الحالة هدفه تصنٌف األفراد إلى مضطربٌن
وغٌر مضطربٌن أو وسم الفرد بسمة االضطراب االنفعالً والسلوكً وذلك من اجل
تزوٌد المختصٌن بالمعلومات والبٌانات التً هً بحاجة الٌها  .وكذلك تسهٌل لغة التفاهم
مع بعضهم البعض .
ومن اإلجراءات المستخدمة فً التشخٌص هً المبلحظة  ،ودراسة تارٌخ الحالة
والمعالجة والطرٌقة التجرٌبٌة  .وٌمكن استخدام هذه الطرٌقة باتجاهٌن :
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 . 1التجرٌبً ألمختبري  :إذ ٌقوم المختص بتحدٌد أدوات القٌاس فً المختبر حٌث
ٌجري التشخٌص بعد إشارة السلوك واالنفعال المراد قٌاسه .
 . 2التجرٌب الطبٌعً  :إذ ٌمكن دراسة الحالة االنفعالٌة والسلوكٌة لدى الفرد أو
مجموعة من األفراد كما تحدث فً الواقع فً ظل الظروف الطبٌعٌة حٌث ٌتم
مبلحظتها من أكثر من مبلحظ وتسجٌل مبلحظاتهم مباشرة ً .

تصنيف المضطربين انفعالياً وسموكياً :

التصنٌف الذي ٌصنف به الفرد المضطرب انفعالٌا ً وسلوكٌا ً ٌعتمد إلى حد كبٌر

على المكان الذي ٌعٌش فٌه الفرد  .وٌشٌر مورس

 )Mores( 1973إلى ثبلثة أسس

ربٌسة ٌمكن اعتمادها فً تصنٌف األطفال والمراهقٌن المضطربٌن انفعالٌا ً وسلوكٌا ً ،
وهذه األسس هً -:
 . 1الحالة السرٌرة للفرد فً وقت تصنٌف كفرد مضطرب انفعالٌا ً وسلوكٌا ً .
 . 2معرفة العوامل المسببة لحالة الفرد التً هو علٌها اآلن .
 . 3أسالٌب التربٌة المقدمة للفرد ومدى مبلءمتها لطبٌعة حالة الفرد ومدى ارتباطها
بمستقبله .
ومهما ٌكن من أمر فان التصنٌفات المستخدمة الٌوم من قبل المختصٌن فً هذا
المٌدان هً تصنٌفات عدٌدة تتضمن ( المضطرب سلوكٌا ً  ،المضطرب انفعالٌا ً ،
المضطرب عاطفٌا ً  ،المعوق عاطفٌا ً  ،سوء التوافق  ،السلوك العصابً ) .
أما األسباب المإدٌة إلى انتشار حالة االضطرابات االنفعالٌة والسلوكٌة وهً نوعان :
 . 1العامل البٌولوجً  ،وٌتضمن عدة متغٌرات هً :
أ /الوراثة .
ب /اضطرابات إفرازات الغدد الصم .
ج /عدم توازن الفٌتامٌنات .
 . 2عامل البٌبة  ،وٌتضمن عدة متغٌرات هً :
أ /اضطرابات العبلقات األسرٌة .
ب /إساءة معاملة الفرد من قبل األبوٌن أو احدهما .
ج /سوء العبلقة والتفاعل غٌر االٌجابً بٌن كل من الفرد والمدرسة من جهة
والعابلة والمدرسة من جهة أخرى .
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مفهوم االضطرابات السموكية :

ٌشمل مصطلح االضطرابات السلوكٌة أنماطا متعددة ومتنوعة من السلوكٌات التً
قد تعد غٌر سوٌة أو منحرفة أو شاذة كما هو مؤلوف فً سلوك الفرد نسبة إلى عمره
والى ما هو متوقع فٌه من موقف معٌن ( . )Apter , 1982
وٌرى ( السرطاوي وسالم  )1987 ،إن الطفل المضطرب سلوكٌا ً هو طفل ٌجد
صعوبة فً االنتباه داخل الصف وٌمٌل إلى االنسحاب وعدم االنسجام مع اآلخرٌن وغٌر
متكٌف إلى درجة تجعله ٌخفق بصورة مستمرة فً تحقٌق توقعات اآلخرٌن وال سٌما
المعلمٌن واآلباء ( السرطاوي  ،ص  . ) 211وهناك عدد من االضطرابات السلوكٌة
الشابعة عند األطفال وهً :
 .1العــدوان .
قد ٌظهر العدوان عند األطفال بؤشكال مختلفة قد ٌكون بدنٌا ً أو لفظٌا ً  ،وقد
ٌكون بؤسلوب مباشر وغٌر مباشر  .كما ٌظهر ألسباب متعددة فقد ٌرتبط بالنشاط
الذي ٌبذله من اجل السٌطرة على الشروط المادٌة التً تحٌط به وأحٌانا ٌرتبط
بحاالت الدفاع عن النفس أو مع سلوك تؤكٌد الذات أو مع الغضب أو مع دافع
التملك (الرفاعً  ، 1972 ،ص .)281
 .2الغــضب
من المتعذر معالجته نهابٌا ً عند األطفال ولكن ٌنبغً الحد منه عندهم أو تخفٌف
وطؤته وآثاره من خبلل الحب والحنان والتوجٌه السلٌم للطفل ( الخلٌدي 1997 ،
 ،ص . ) 174وٌعرف ( الداود  ، 2001 ،ص  )12الغضب " بؤنه استجابة انفعالٌة
تثٌرها مواقف عدٌدة منها التهدٌد أو العدوان أو القمع أو اإلحباط أو خٌبة األمل أو
قد ٌكون وسٌلة لجذب االنتباه أو للحصول على الثواب .
 .3االنــطواء
وٌعرف الداود على انه " سلوك ٌمٌز األفراد الذٌن تتجه اهتماماتهم إلى أفكارهم
الخاصة وٌمٌلون باالنسحاب والعزلة والتمركز حول الذات والتشاإم والمٌل إلى
الخٌال والى أحبلم الٌقظة " .
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 .4العنــاد

قد ٌكون العناد عند الطفل حالة طبٌعً إلى حد ما فً مرحلة الطفولة المبكرة ،
ولكنه ٌصبح سلوكا غٌر طبٌعً إذا استمر معه فً سنواته البلحقة ألنه سٌإدي
بالطفل إلى عدم القدرة على التكٌف مع اآلخرٌن والى حدوث اضطراب نفسً
(الخلٌدي،1997،ص. )173
 .5األنانٌة
ٌعرف ( الداود  ، 2001 ،ص ) 14األنانٌة بؤنها سلوك نابع من حب الفرد
لنفسه ٌكثر فٌه مصلحته وسعادته ومكانته دون االكتراث باآلخرٌن أو احترامهم .

بعض النظريات اإلرشادية التي فسرت االضطراب السموكي :
أ /التحلٌل النفسً
 ع ّدت السنوات األولى من حٌاة الفرد ٌكون لها تؤثٌر كبٌر على المراحل التالٌة منحٌاته سواء كان سلوك ِه سوٌا ً أو شاذاً .
 إن الدوافع الغرٌزٌة للفرد هً المحددات األساسٌة لسلوك ِه . ٌكون الجانب األكبر من سلوك الفرد تحكمه عادة محددات الشعورٌة .هدف اإلرشاد من وجهة نظر التحلٌلٌن فتكون :
 هو مساعدة الفرد إلحداث التغٌر فً شخصٌته . تشخٌص العٌوب فً شخصٌة المسترشد التً سببت له المشاكل . تحوٌل السلوك غٌر المرغوب إلى سلوك مرغوب . مساعدة الفرد على إن ٌرى وٌفهم سلوكه غٌر المرغوب ثم مساعدته على تجاوزه . اإلحساس بالقٌمة الحقٌقة للمسترشد نفسه .ب /النظرٌة السلوكٌة
ترجح هذه النظرٌة السلوك إلى العبلقة بٌن المثٌر واالستجابة فً السلوك اإلنسانً ما
هً إال مجموعة من العادات التً تعلمها الفرد واكتسبها إثناء مراحل حٌاته  .وأصحاب
هذه النظرٌة ٌرجعون االضطراب السلوكً إلى احد العوامل التالٌة -:
 الفشل فً تعلم السلوك المرغوب . تعلم أسالٌب سلوكٌة غٌر مرغوبة فً المجتمع .346
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 صعوبة مواجهة الفرد للمواقف المتناقضة بحٌث ال ٌستطٌع فٌها الفرد إن ٌتخذقرارا مناسبا.
 ربط االستجابات بمنبهات جدٌدة الستثارة جدٌدة .وتعطى هذه النظرٌة التعزٌز بؤنواعه دورا مهما فً عملٌة تعدٌل السلوك الخاطا
واكتساب العادات الجدٌدة من خبلل تقدٌم المكافآت بعد كل استجابة متعلمة  .كما تإكد
هذه النظرٌة على إن السلوك متعلم وانه نتٌجة التفاعل مع البٌبة .
ج /نظرٌة التعلم االجتماعً
ٌرى أصحاب هذه النظرٌة أمثال (بندو

را وروتر) إن السلوك الذي ٌتعلمه الفرد

من خبلل المبلحظة لآلخرٌن خاصة إذا كانوا ٌتصفون بالقوة واألهمٌة فٌمٌل إلى
تقلٌدهم فً السلوك  .كذلك ٌتعلم الفرد السلوك الخاطا والصحٌح من خبلل النمذجة
المتواجدة معه فً األسرة والمجتمع .
كذلك ٌرى بندورا إن تغٌٌر السلوك الخاطا ٌمكن إن ٌحدث عن طرٌق مشاهدة
المسترشد لشخص مهم فً البٌبة ٌتخذ مثاالً له فٌعمل على تقوٌم سلوكه وٌحدث هذا
دون تقدٌم مكافؤة أو تعزٌز ( شلتز  ، 1983 ،ص. ) 397
فالمرشد فً رأي هذه النظرٌة ٌسعى إلى إحداث التغٌر فً سلوك المسترشد الذي ٌعانً
من االضطرابات االنفعالٌة والسلوكٌة لغرض عادة بناء شخصٌة أكثر اتزانا ً  .وعلٌه إن
ٌستخدم أسالٌب التعلم المبلبمة والمإثرة كاإلٌحاء أو التقلٌد أو النمذجة االجتماعٌة
إلحداث التعدٌل فً سلوك المسترشد  .كذلك ٌعمل على إزالة القلق والخوف واإلحباط
والفشل وكل ما ٌعانً منه المسترشد واستبدالها باستجابات مبلبمة من خبلل برنامج
إرشادي ٌشارك فً إعداد المسترشد ولمدة زمنٌة تقارب (

 )12-1جلسة إرشادٌة

(الهاشمً  ، 1986 ،ص. )56
وٌرى الباحثون أنهم ٌعتمدون فً بناء البرنامج عن النظرٌة السلوكٌة والتعلم
االجتماعً ألنها تإكد على -:
 .1إن السلوك متعلم ومادام متعلم إذن ٌمكن تغٌٌره وتعدٌله .
عملٌة التغٌٌر تمر من خبلل عملٌات ٌمارسها الفرد ٌومٌا ً كالمبلحظة والنمذجة .
ٌمكن اعتمادها فً ضوء اإلرشاد الجماعً .
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ٌمكن حث المسترشد على االفادة من تجارب وخبرات اآلخرٌن ومقترحاتهم .
من خبلل االستعراض لبعض النظرٌات نرى إن هذه النظرٌات ما هً إال خبلصة لجهود
الباحثٌن فً مجال السلوك اإلنسانً فكل نظرٌة فسرت السلوك والشخصٌة بحسب
مٌادٌنها وخلفٌاتها  :فنظرٌة التحلٌل النفسً نظرت إلى إن السلوك اإلنسانً تحركه ُ دوافع
غرٌزٌة وهذا ٌإكد انها تعطً لعناصر البٌبة أثرا سلبٌا ً فً سلوك اإلنسان .
أما النظرٌة السلوكٌة فترى أن العوامل البٌبٌة هً األساس فً اكتساب المهارات
والسلوكٌات الخاطبة وأهملت الجوانب الباٌلوجٌة وترى إن السلوك ما هو إال مثٌر
واستجابة ٌتم التعلم من خبللها .
أما نظرٌة التعلم االجتماعً فؤكدت على إن الكثٌر من األشخاص ٌتعلمون السلوك
من خبلل النماذج المتواجدة فً األسرة والمجتمع وأهملت المإشرات األخرى .
وترى إن كل النظرٌات اتفقت فً عدة نقاط هً -:
 العبلقة اإلرشادٌة أساسها واحد وخاصة فً العبلقة بٌن المرشد والمسترشد وماتتسم من جو نفسً مرٌح وألفة ومودة .
 الفرد له دوافع وغرابز وحاجات تإثر فً سلوكه . التعلم خطوة أساسٌة من اجل تحقٌق الصحة النفسٌة . كل نظرٌة تسعى لمعرفة كٌف ٌحدث االضطراب السلوكً . كل نظرٌة تبحث عن أسباب حدوث القلق واالضطراب وعدم التكٌف ( مصطفىوآخرون  ، 2003 ،ص .)11 -9

 ثانياً  /الدراسات السابقةأ  /الدراسات العربٌة التً تناولت االضطرابات السلوكٌة
 .1دراسة عبد الغنً . 2005
اجرٌت هذه الدراسة فً العراق  ،وكان احد اهدافها بناء مقٌاس العدابٌة الى جانب
مقٌاس اخر  ،وهو مقٌاس الحٌاة الضاغطة لدى طلبة الصف السادس االعدادي  ،على
عٌنة مكونة من ( )300طالب وطالبة  ،وتضمن المقٌاس اربعة مكونات هً ( االستٌاء ،
الشك  ،العدوان اللفظً والعدوان الجسدي ) .
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واستخرجت القوة التمٌزٌة للمقٌاس باسلوبٌن االول اسلوب العٌنتٌن المتطرفتٌن
واالسلوب الثانً عبلقة الفقرة بالمجموع الكلً (معامل االتساق الداخلً) وقد تحقق على
كل من صدق المحتوى وصدق البناء ثم حساب الثبات بطرٌقتٌن هما التجزبة النصفٌة
والذي بلغ الثبات ( )0.88و( )0.83بطرٌقة اعادة االختبار .
وتم حساب الخطؤ المعٌاري للثبات فقد بلغ (  )6.392بطرٌقة التجزبة النصفٌة
و( )7.71بطرٌقة اعادة االختبار  .وقد اشارت النتابج الى ان الذكور اكثر عدابٌة من
االناث  ( .عبد الغنً ،2005،ص. )87-60
 .2دراسة سٌكه ٌوسف الخلٌفً  1994قطر
هدفت الدراسة إلى معرفة المشكبلت السلوكٌة لدى أطفال المرحلة االبتدابٌة بدولة
قطر حسب متغٌرات السن والجنس والجنسٌة والتفوق والتؤخر الدراسً من الصف الثالث
وحتى الصف السادس االبتدابً  .استخدمت فً الدراسة أداتان هما :
 . 1قابمة المشكبلت السلوكٌة من إعداد الباحثة .
 . 2اختبار الشخصٌة من إعداد عطٌة محمود هنا .
تكونت عٌنة الدراسة من ( )462تلمٌذ وتلمٌذة من تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة  ،وقد
استخدمت تحلٌبلت إحصابٌة كتحلٌل التباٌن الرباعً لمعرفة التفاعبلت المختلفة بٌن
المتغٌرات على المشكبلت السلوكٌة وقد توصلت النتابج إلى :
إن المشكبلت السلوكٌة لم تظهر بدرجة كبٌرة لدى عٌنة البحث وان أهمها هً
إهمال الواجبات المدرسٌة وإنها تزداد مع التقدم فً العمر والدراسة وكانت أكثر وضوحا ً
لدى البنٌن عنها لدى البنات ولدى المتؤخرين دراسٌا ً عنها لدى المتفوقٌن دراسٌا ً  .ولدى
الصفوف األعلى بدرجة اكبر من الصفوف األدنى  .واتضح إن التوافق الشخصً
واالجتماعً ٌزداد مع التقدم فً العمر والمرحلة الدراسٌة .
وقد كان هناك تناقض فً نتابج الدراسة فكانت العٌنات األكثر مشكبلت هً عٌنات
أكثر توافقا ً  ،وقد فسرت هذا التناقض على المستوى االحصابً فقط .
حٌث إن متوسط المشكبلت بالنسبة لكل الصفوف ٌوضح انها ال تعانً من المشكبلت إال
بدرجة بسٌطة حٌث إن متوسطاتها اقل من المتوسط االفتراضً ( الخلٌفً ،
ص. )50
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ب /الدراسات األجنبٌة

 . 1دراسة روبن وبالو ()Robin&Ballow , 1978 . U.S.A
هدفت الدراسة للتعرف على نسبة مدى انتشار المشكبلت السلوكٌة بٌن تبلمٌذ
المرحلة االبتدابٌة  .تكونت عٌنة الدراسة من (  )1586تلمٌذ وتلمٌذة وقد اعد
الباحثان أداة ألغراض البحث لمساعدة باحثٌن مختصٌن نفسٌن واجتماعٌن فً
جامعة منٌسوتا األمرٌكٌة .
وقد أظهرت النتابج ما ٌؤتً :
 . 1وجد إن نسبة التبلمٌذ فً الصف األول الذٌن ٌعانون من المشكبلت السلوكٌة هً
( )%30من الذكور و( )%24من اإلناث .
 . 2توصلت الدراسة إن الطلبة الذٌن ٌعانون من المشكبلت فً الصف الثانً هً
( )34,7من الذكور و( )19,6من اإلناث .
 . 3إن المشكبلت السلوكٌة لدى اإلناث اقل من مشكبلت الذكور .
 . 4إن مشكبلت اإلناث تقل تدرٌجٌا ً مع التقدم فً العمر والمرحلة الدراسٌة .
 .5وجد إن مشكبلت الذكور من التبلمٌذ تزداد فً بداٌة المرحلة الدراسٌة وخاصة فً
األول والثالث مقارنة بالمشكبلت فً الصفوف األخرى (Rubin &Ballow . 1978 .
) .201-227

 .2دراسة ( فرٌنش وواس )French & Wass، 1985 ،
استهدفت الدراسة تحدٌد المشكبلت السلوكٌة عند أطفال المرحلة االبتدابٌة كما
ٌراها إباإهم ومعلموهم .
شملت الدراسة (

 )80طفبلً  ،تراوحت أعمارهم بٌن (  )11 -8سنة من الذكور

واإلناث  ،وبعد اإلجابة عند أداة البحث التً أعدتها الدراسة لتحدٌد المشكبلت السلوكٌة
عند األطفال وتحلٌل اإلجابات أظهرت النتابج إن المشكبلت السلوكٌة تزداد بتقدم العمر .
وان الفرق بٌن الذكور واإلناث لم ٌكن بداللة إحصابٌة وان األطفال المرفوضٌن
من اقرأنهم واألطفال المهملٌن ٌعانون من مشكبلت سلوكٌة أكثر من األطفال المقبولٌن
من أقرانهم .
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الدراسات التي اهتمت ببناء برامج إرشادية :
 .1دراسة فواز عبد الحمٌد عبد القادر  1996األردن .

هدفت الدراسة التعرف على اثر برنامج إرشادي فً خفض مستوى السلوك العدوانً عند
الطبلب الذكور فً الصفوف من ( الثامن – التاسع – العاشر – األساس ) .
تكونت عٌنة الدراسة من ( )45طالبا ً وقد تم تطبٌق مقٌاس السلوك العدوانً عند الطبلب
على وفق تقدٌرات المعلمٌن ومقٌاس السلوك العدوانً عند الطبلب على وفق تقدٌراتهم .
وقد توصلت الدراسة الى :
 .1عدم وجود فروق دالة معنوٌا فً االختبار القبلً بٌن افراد المجموعات الثبلث على مقٌاس
السلوك العدوانً .
 .2متوسط درجات افراد المجموعة التجرٌبٌة على المهارات االجتماعٌة فً االختبار البعدي
وفق تقدٌرات المعلمٌن اقل وبداللة معنوٌة من درجات افراد المجموعة الضابطة .
 .3ال توجد فروق دالة معنوٌا ً فً االختبار البعدي بٌن متوسط درجات افراد المجموعة
التجرٌبٌة على المهارات االجتماعٌة وأفراد مجموعة التدرٌب على حل المشكبلت على
مقٌاس السلوك العدوانً .
 .4عدم وجود فروق معنوٌة فً االختبار المإجل بٌن متوسطات درجات افراد مجموعة
المهارات االجتماعٌة ومتوسط درجات افراد مجموعة التدرٌب على حل المشكبلت على
وفق مقٌاس السلوك العدوانً عند الطبلب ( عبد القادر  ، 1996 ،ج  ،د  ،ح  ،و ) .
 .2دراسة نهلة عبودي سعدون الصالحً  2000العراق
هدفت الدراسة التعرف على اثر برنامج إرشادي فً تعدٌل سلوك األطفال ذوي النشاط
المفرط فً المرحلة االبتدابٌة .
واشتمل البحث على معلمات المدارس االبتدابٌة وتبلمٌذ الصفوف الثانٌة والثالثة والرابعة ( من
الذكور ) لمدارس محافظة بغداد لعام  ، 1999/1998وتم تحدٌد المظاهر السلوكٌة للتبلمٌذ
ذوي النشاط المفرط عن طرٌق إعداد قابمة خاصة بهذه المظاهر وحصلت الباحثة على ( )30
مظهراً سلوكٌا ً ٌتمٌزون به .
وتم بناء البرنامج على خطوات شملت تحدٌد حاجات هإالء التبلمٌذ واستخراجها من
المظاهر السلوكٌة الحادة .
استخدمت الباحثة االختبار التابً وتحلٌل التباٌن الستخراج الفروق بٌن المجموعات من
اجل التعرف على اثر البرنامج اإلرشادي  .واستخدمت معامل ارتباط بٌرسون للقٌم الخام
ومعادلة نسبة االتفاق  ،وأظهرت النتابج ما ٌلً :
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 .1إن هناك فروقا بٌن متوسط درجات تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة فً االختبار القبلً
والبعدي لقابمة المظاهر السلوكٌة للتبلمٌذ ذوي النشاط المفرط  ،األمر الذي ٌدل على
فاعلٌة البرنامج فً تعدٌل سلوك هإالء التبلمٌذ .
 .2لم تظهر فروق بٌن درجات المجموعتٌن الضابطتٌن فً االختبارٌن القبلً والبعدي
للمظاهر السلوكٌة لتبلمٌذ من ذوي النشاط المفرط اللتٌن لم تتعرضا ألثر البرنامج
اإلرشادي ( الصالحً  ، 2000 ،ص . ) 42، 14 ، 12

مناقشة الدراسات التي تناولت االضطراب السموكي:
 . 1استهدفت تلك الدراسات التعرف على المشكبلت السلوكٌة لدى عٌناتها من الطلبة
وقد تشابه الدراسة الحالٌة معها من حٌث استهداف التعرف على المشكبلت
السلوكٌة ومن حٌث عٌنته التً تمثلت بالتبلمٌذ .
 . 2كان حجم العٌنة فً تلك الدراسات ٌتراوح بٌن (  ) 1586-45مستجٌبا ً أما العٌنة
الحالٌة (  )400مستجٌب وبذلك ٌمكن القول بان حجم العٌنة ٌقع ضمن حدود
أحجام عٌنات تلك الدراسات .
 . 3تنوعت تلك الدراسات فً استخدام الوسابل اإلحصابٌة مثل التباٌن ومعامل ارتباط
بٌرسون وقانون مربع كاي ومعادلة نسبة االتفاق ومعادلة سبٌرمان  .أما الدراسة
الحالٌة فقد استخدمت معامل ارتباط بٌرسون واختبار مان وتنً ومربع كاي .
 . 4أما الدراسات التً تناولت البرامج اإلرشادٌة جمٌعها استهدفت بناء برامج
إرشادٌة واستخدمت منهجا ً تجرٌبٌا ً من خبلل استخدام العٌنات التً قسمت الى
مجامٌع تجرٌبٌة وأخرى ضابطة  ،وكذلك استخدمت فً هذه الدراسات أدوات
للكشف عن الظواهر السلوكٌة غٌر المرغوبة لدى التبلمٌذ وعبلجها عن طرٌق
البرنامج اإلرشادي التً تضمن العدٌد من األسالٌب اإلرشادٌة .

الفصل الثالث
التصميم التجريبي
لغرض اختبار فرضٌات البحث تم استخدام تصمٌم ٌبلبم طبٌعة البحث  .إذ
استخدمت الباحثة تصمٌم المجموعة الضابطة عشوابٌة االختٌار ذات االختبار القبلً
والبعدي ( الزوبعً والغنام  ، 1981،ص . )113 -112
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إن استخدام هذا التصمٌم ٌجعل الباحث ٌسٌطر إلى حد كبٌر على العوامل التً
تهدد سبلمة الصدق الداخلً للتجربة منها ( الحوادث المصاحبة  ،النضج  ،الخبرة
باألدوات ) وكذلك على سبلمة الصدق الخارجً ( تؤثٌر اإلجراءات التجرٌبٌة  ،تداخل
االختبار مع المعالجة التجرٌبٌة ) ( جبلً  ، 1986 ،ص. ) 190
إن التغٌٌر المستقل فً هذا البحث هو البرنامج اإلرشادي والذي قدم بؤسالٌب
متعددة .
أما المتغٌر التابع فهو االضطرابات السلوكٌة التً تم قٌاسها بالدرجة الكلٌة للتلمٌذ
على مقٌاس االضطرابات السلوكٌة فً االختبار البعدي  ،والشكل ( ٌ )1بٌن خطوات هذا
التصمٌم :

البرنامج
اإلرشادي

تجرٌبٌة

اختبار قبلي

عينة البحث

اختبار بعدي

ضابطةبرنامج
بال
إرشادي
الشكل (ٌ )1بٌن خطوات هذا التصمٌم
اوالً  :مجتمع البحث وعٌنت ُه
تحدد مجتمع البحث الحالً بتبلمٌذ المدارس االبتدابٌة لمدٌنة الصدر والذٌن
ظهرت علٌهم االضطرابات السلوكٌة والبالغ عددهم (  )400طالب وطالبة  ،موزعٌن
على المدارس االبتدابٌة والبالغ عددها ( )8مدارس  ،والجدول (ٌ )1وضح ذلك :
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اسم المدارس

ذكور إناث

المجموع

 1مدرسة السوٌداء االبتدابٌة

15

35

50

 2مدرسة لبنان االبتدابٌة

28

42

700

 3مدرسة نوفل االبتدابٌة

35

25

60

 4مدرسة الساقٌة االبتدابٌة

28

42

70

 5مدرسة مرج العٌون

10

30

40

 6مدرسة ذات السبلسل

38

22

60

 7مدرسة الكرامة المختلطة

15

15

30

 8مدرسة المؤمون االبتدابٌة

10

10

20

المجموع

221 179

400

 إجراءات تحدٌد عٌنة البحثتتضمن هذه اإلجراءات ما ٌلً :
 .1اختٌار المدرسة .
أجرت الباحثة عدداً من الزٌارات لبعض المدارس االبتدابٌة لغرض استطبلع
الظروف المبلبمة التً تسهل علٌها إجراءات التطبٌق  .وقد وقع االختٌار على
مدرسة الساقٌة االبتدابٌة المختلطة  ،وذلك لؤلسباب التالٌة :
 . 1وجود العدد المناسب من الطبلب فً المدرسة .
 . 2توفر المكان المناسب لتطبٌق البرنامج اإلرشادي .
 . 3تجانس المستوى االقتصادي واالجتماعً للطبلب .
 . 4موافقة إدارة المدرسة والمرشد التربوي على تقدٌم التسهٌبلت البلزمة لتطبٌق
البحث .
 . 5تم تحدٌد الصف السادس االبتدابً لتطبٌق البرنامج كون طبلب الصف السادس قد
بدأت علٌهم تغٌرات مرحلة المراهقة .
 . 6طبق مقٌاس االضطرابات السلوكٌة على طبلب الصف السادس االبتدابً فً
المدرسة .
 . 7تم اختٌار ( )24طالبا ً من الذٌن حصلوا على ( )140درجة فما دون .
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 . 8قسمت العٌنة عشوابٌا ً إلى مجموعتٌن متساوٌة العدد مجموعة تجرٌبٌة ومجموعة
ضابطة وجدول (ٌ )2وضح عدد افراد العٌنة .
جدول ()2
ٌوضح افراد العٌنة
ذكور

الجنس

إناث

المجموع

المجموعة
التجرٌبٌة

6

6

12

الضابطة

6

6

12

المجموع

12

12

24

ثانٌا ً  :تكافؤ العٌنة
أجرٌت المقارنة بٌن المجموعة التجرٌبٌة والضابطة على عدد من المتغٌرات ذات
العبلقة لغرض التؤكد من صحة البرنامج اإلرشادي الذي تم بموجبه تقسٌم العٌنة إلى
مجموعتٌن إلعطاء صورة واضحة على العٌنة وهذه المتغٌرات هً :
 . 1العمر .
 . 2درجات مقٌاس االضطرابات السلوكٌة .
 . 3المستوى االجتماعً والمعاشً وٌشمل :
أ /عدد افراد األسرة .
ب /تسلسل الطالب بالوالدة .
ج /المستوى التعلٌمً لؤلب .
د /المستوى التعلٌمً لبلم .
 .1العمر
مبلحظة  /ال داعً إلٌجاد األوساط الحسابٌة لمتغٌر العمر علما ً بان الطالب قد تحدد بـ
( )12سنة .
 .2درجات مقٌاس االضطرابات السلوكٌة .
كانت األوساط الحسابٌة لدرجات مقٌاس االضطرابات السلوكٌة ألفراد المجموعة
التجرٌبٌة والضابطة على التوالً ( )66,73( )67,57درجة  ،واالنحراف المعٌاري
للمجموعتٌن (. )3,70( )4,62
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ولمعرفة داللة الفرق لدرجات المجموعتٌن فً هذه المتغٌرٌن تبٌن إن القٌمة التابٌة
المحسوبة تساوي (  )0,42عند مستوى داللة (  )0,01وهً اقل من القٌمة التابٌة
الجدولٌة البالغة ( )2,70وبدرجة حرٌة ( )21مما ٌدل على إن الفرق غٌر دال احصابٌا ً
بٌن مجموعتً البحث فً متغٌر درجات مقٌاس االضطرابات السلوكٌة مما ٌشٌر إلى
تكافا المجموعتٌن فً متغٌر درجات المقٌاس  ،والجدول (ٌ )3وضح ذلك :
جدول ()3
القٌم اإلحصابٌة التابٌة للتكافإ فً متغٌر درجات مقٌاس االضطرابات السلوكٌة ألفراد
المجموعتٌن
العدد

الوسط
الحسابً

المجموعة التجرٌبٌة 12

67,57

4,62

المجموعة الضابطة 12

66,73

3,70

المجموعات

دالة
مستوى
د .ح
الفرق
الداللة

االنحراف
المعٌاري المحسوبة الجدولٌة
القٌمة التابٌة

0,42

0,01

2,70

21

غٌر
دال

 .3المستوى االجتماعً واالقتصادي
أ /عدد افراد األسرة
تراوح عدد افراد اسر عٌنة البحث بٌن (  )10-4فرداً وباستخدام مربع كاي
تبٌن تكافإ المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة  ،إذ بلغت قٌمة كا  )1,346( 2عند
درجة حرٌة ( )3وهً اقل من القٌمة الجدولٌة لهما والتً بلغت (  )6,71وعند
مستوى داللة ( )0,05والجدول (ٌ )4وضح ذلك -:
جدول ()4
ٌبٌن عدد افراد األسرة
-3
المجموعات
4

2

-4
6

-7
8

-9
10

المجموع

التجرٌبٌة 3 3
2 4
الضابطة
5 7
المجموع
ب /تسلسل الطالب بالوالدة

4
3
7

2
3
5

12
12
24

قٌمة كا

المحسوبة
الجدولٌة

6,711 1,346

مستوى
الداللة
0,05

تراوح تسلسل افراد مجموعتً البحث بٌن (  )10-1وباستخدام مربع كاي تبٌن
تكافإ المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة  ،حٌث بلغت قٌمة كا
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 )4,85وعند مستوى داللة

حرٌة (  )3وهً اقل من القٌمة الجدولٌة والتً بلغت (
( )0,05والجدول (ٌ )5وضح ذلك -:
جدول ()5

ٌوضح ترتٌب الطفل فً األسرة
الفبات

4-3

6-5

8-7

التجرٌبٌة

5

4

2

المجموعات

2

قٌمة كا
 10-9المجموع
المحسوبة الجدولٌة
12
1

الضابطة

2

7

1

2

12

المجموع

7

11

3

3

24

0,285

4,85

مستوى
الداللة

0,05

ج /مستوى التعلٌم لالم
تراوح المستوى العلمً لبلم بٌن ( االبتدابٌة واإلعدادٌة ) فقط  ،وباستخدام مربع
كاي تبٌن تكافإ المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة  ،إذ بلغت قٌمة كا )0,61( 2عند درجة
حرٌة (  )2وهً اقل من القٌمة الجدولٌة والتً بلغت (

 ، )3,21والجدول ( ٌ )6وضح

ذلك-:
جدول ()6
ٌوضح المستوى العلمً لبلم
الفبات
المجموعات

التجرٌبٌة

2

قٌمة كا
ابتدابٌة متوسطة المجموع
المحسوبة الجدولٌة
12
7
5

الضابطة

9

3

12

المجموع

14

10

24

0,61

3,21

مستوى
الداللة

0,05

د /المستوى التعلٌمً لألب
تراوح المستوى العلمً لؤلب بٌن ( ابتدابٌة  -إعدادٌة ) فقط  ،وباستخدام مربع
كاي تبٌن تكافإ المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة  ،إذ بلغت قٌمة كا )0,40( 2عند درجة
حرٌة (  )3وهً اقل من القٌمة الجدولٌة والتً بلغت (
ذلك-:
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جدول ()7
ٌوضح المستوى العلمً لؤلب
الفبات
المجموعات

ابتدابٌة متوسطة إعدادٌة

2

قٌمة كا
المجموع
المحسوبة الجدولٌة
12

التجرٌبٌة

3

3

6

الضابطة

4

5

3

12

المجموع

7

8

9

24

0,40

4,95

مستوى
الداللة

0,05

وفً ضوء النتابج التً أسفرت علٌها عملٌة التكافإ التً أجرتها الباحثة على افراد
مجموعتً البحث قبل التجربة ظهر إن افراد عٌنة البحث متكافبة فً المتغٌرات التً تم
التحقق منها قبل القٌام بالتجربة .
ثالثا ً  /أداة المقٌاس
تحقٌقا ً لهدف البحث استعانت الباحثة بؤداة قٌاس المشكبلت السلوكٌة ألطفال
المرحلة االبتدابٌة الذي اع َّد من قبل ( الحٌانً ،

 ، 2002ملحق (  ))1وقد قامت

باستخراج صدقه بما ٌتبلءم وطبٌعة البحث الحالً وكاالتً :
 تم اختٌار عشوابً لما ٌتمثل نسبة  %10من مجموع مجتمع البحث ( )10تبلمٌذ منكل مدرسة من تبلمٌذ مدارس مدٌنة الصدر  .منهم ( )5ذكور و( )5إناث وبذلك بلغ
العدد الكلً ( )40تلمٌذا وتلمٌذة .
 وزع االستبانة على معلمات الصفوف و( المرشدات ) البالغ عددهن ( )6وكذلك علىأمهات األطفال البالغ عددهن ( )40أم .
 باالتفاق مع مدٌرة المدرسة وبمساعدة المعلمات والمرشدات وطلب من المعلماتبٌان آرابهن فٌما إذا :
كانت فقرات االستبانة المعدة ممثلة للمشكبلت السلوكٌة لدى أطفال المرحلةاالبتدابٌة .
كانت فقرات االستبانة المعدة واضحة من وجهة نظرهن .وتبٌن بان جمٌع الفقرات واضحة وممثلة للمشكبلت السلوكٌة لدى أطفال المرحلة
االبتدابٌة حسب ما تراه األم والمعلمة  .وبذلك بلغ عدد فقرات المقٌاس ( )50فقرة موزعة
على ( )5مجاالت وكما ٌلً :
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 ( )10فقرة المجال ( العناد ) . ( )10فقرة المجال ( االنطواء ) . ( )10فقرة المجال ( الغضب ) . ( )10فقرة المجال ( األنانٌة ) . )10( -فقرة المجال ( العدوان ) .

 تصحٌح أداة القٌاسٌعتمد تصحٌح استمارة أداة البحث على وضع الدرجة المناسبة لكل فقرة فً ضوء
البدٌل الذي ٌختاره المستجٌب وكما هو موضح فً الجدول (  )8وعلٌه فان اعلً درجة
محتملة لؤلداة تساوي ( )250واقلها ( )50درجة .
جدول ()8
ٌبٌن بدابل اإلجابة وأوزان الفقرات
ال تنطبق علٌه
إطبلقا
1

تنطبق علٌه
قلٌبلً
2

تنطبق علٌه
احٌانا ً
3

تنطبق علٌه
كثٌراً
4

تنطبق علٌه
دابما ً
5

* الصدق
ٌعد الصدق من الخصابص المهمة للحكم على صبلحٌة أداة القٌاس وقدرته على
قٌاس ما وضع ألجله وقٌاس الصفة المراد قٌاسها .
وان أفضل وسٌلة الستخراج الصدق الظاهري هً تقدٌر عدد من الخبراء
والمختصٌن مدى تمثٌل األداة للصفة المراد قٌاسها ( عودة ،

 ، 1988ص . )370وقد

عرض المقٌاس على عدد من الخبراء فً مجال اإلرشاد وعلم النفس  ،وقد اعتمدت
الفقرات التً حصلت على موافقة نسبة ( )%80من الخبراء فؤكثر (ملحق . )4

* الثبات
ٌعد الثبات من المفاهٌم األساسٌة فً القٌاس النفسً والتربوي  ،ولكً تكون األداة
صالحة للتطبٌق واالستخدام ٌجب توفر الثبات فٌها ( اإلمام ،

 ،1990ص  ، )143وقد

وجدت الباحثة الثبات عن طرٌق إعادة تطبٌق األداة على عٌنة من الطبلب ضمت ( )10
طبلب اختٌروا من مجتمع البحث بعد مضً أسبوعٌن على التطبٌق األول  ،وقد

359

مجل دديلل 2012/

العدد الرابع والخمسون

استخدمت الباحثة معامل ارتباط بٌرسون إلٌجاد الثبات  .وقد وجد إن معامل الثبات كان
( )0,85وهو معامل ثبات عالً فً مثل
هذه األدوات وبذلك أصبحت األداة جاهزة للتطبٌق ضمت ( )50فقرة ( جابر ، 1989 ،
. )210
رابعا ً  /تطبٌق أداة القٌاس
لغرض التؤكد من صحة اإلجراء العشوابً لتقسٌم العٌنة الى مجموعتٌن تجرٌبٌة
وضابطة  ،طبقت أداة القٌاس على عٌنة البحث واستغرقت فترة التطبٌق (  )5أٌام وهً
(. 2011 /3 / )5،4،3،2،1
وباستخدام اختبار مان وتنً لعٌنة مستقلة متوسطة الحجم تبٌن إن تكافإ
المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة حسب تقدٌرات المعلمة  ،إذ بلغت قٌمة (ي) المحسوبة
( )100وهً اكبر من القٌمة الجدولٌة عند ( ن  ، 12 = 1ن ) 12 = 2عند مستوى داللة
( )0,05والتً بلغت ( )70والجدول (ٌ )9وضح ذلك :
المجموعة العدد

الوسط الحسابً

التجرٌبٌة 12
الضابطة 12
المجموع 24

50,85
53,42

قٌمة ي
الجدولٌة
المحسوبة
100

70

مستوى الداللة
0,05

وكذلك تبٌن تكافإ المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة حسب تقدٌر األم  ،إذ بلغت
قٌمة (ي) المحسوبة ( )80وهً اكبر من القٌمة الجدولٌة عند ( ن  ، 12 = 1ن) 12 = 2
عند مستوى داللة ( )0,05والتً بلغت ( )70والجدول (ٌ )10وضح ذلك :
جدول ()10
المجموعة العدد

الوسط الحسابً

التجرٌبٌة 12
الضابطة 12
المجموع 24

53,78
50,71

قٌمة ي
الجدولٌة
المحسوبة
80

70

مستوى الداللة
0,05

خامسا ً  /البرنامج اإلرشادي
ٌصف رغوشارد البرنامج اإلرشادي بؤنه " سلسلة من اإلجراءات والعملٌات التً
تنظم وتنفذ بهدف تحقٌق أهداف تربوٌة وشخصٌة معٌنة " ( رغوشارد ، 1995 ،
ص.)16
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اوالً  :أهداف البرنامج اإلرشادي

إن الهدف العام للبرنامج هو تعدٌل السلوك لطبلب المرحلة االبتدابٌة وقد قسم
الى:
أ /الهدف العام  :وضع لكل جلسة هدف عام ٌمكن إن ٌحقق فً نهاٌة كل جلسة إرشادٌة
لٌتحقق الهدف العام وهو تعدٌل السلوك االضطرابً .
ب /الهدف الخاص  :حددت لكل جلسة أهداف خاصة وضعت على شكل أهداف إجرابٌة
وسلوكٌة ٌمكن إن تحقق فً نهاٌة كل جلسة إرشادٌة وذلك بناءا على حاجات الطبلب
المضطربٌن والتً وضعت الجلسات اإلرشادٌة على ضوبها .
ثانٌا ً  :تحدٌد الوسائل المختلفة لتحقٌق االهداف
اعتمد البرنامج على أسالٌب إرشادٌة متعددة ( اإلرشاد الجماعً  /اإلرشاد الدٌنً /
عرض األفبلم  /المناقشة  /محاضرات نفسٌة  /النمذجة ) .
ثالثا ً  :تحدٌد اإلمكانات المتوفرة فً البٌئة
إذ ٌجب تحدٌد مكان وزمان المناسبٌن لتنفٌذ البرنامج اإلرشادي فً مدرسة
الساقٌة  ،وذلك لتوفر الشروط المبلبمة فٌها لتنفٌذ البرنامج اإلرشادي .
رابعا ً  :تنفٌذ البرنامج
وٌتم تنفٌذه من خبلل تطبٌق جلساته بالشكل التالً :
 .1الجلسة األولى  :التعارف .
 .2الجلسة الثانٌة  :أهمٌة الضبط والنظام داخل الصف اإلرشادي .
 .3الجلسة الثالثة  :الغٌرة .
 .4الجلسة الرابعة  :الغضب .
 .5الجلسة الخامسة  :الكذب .
 .6الجلسة السادسة  :العناد .
 .7الجلسة السابعة  :االعتذار .
 .8الجلسة الثامنة  :كثٌر الشكوى من مضاٌقة اآلخرٌن .
 .9الجلسة التاسعة  :العدوانٌة .
 . 10الجلسة العاشرة  :المهارات االجتماعٌة .
 . 11الجلسة الحادٌة عشر  :نشاط رٌاضً .
 . 12الجلسة الثانٌة عشر  :طلب المساعدة .
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 . 13الجلسة الثالثة عشر  :الثقة بالنفس .
 . 14الجلسة الرابعة عشر  :الختامٌة .

وتم تحدٌد الوقت المخصص لكل جلسة ( )40دقٌقة وكما هو مبٌن فً الملحق (. )5
خامسا  :تقٌٌم البرنامج
ٌتم تقٌٌم البرنامج من خبلل األسبلة التً توجه إلٌه إثناء الجلسة اإلرشادٌة ،
وكذلك من خبلل مبلحظة سلوك الطالب فً المدرسة  ،وكذلك من خبلل تطبٌق مقاٌٌس
قبلٌة وبعدٌة أي قبل البرنامج وبعدهُ وكذلك من خبلل المتابعة بعد مرور فترة زمنٌة من
تنفٌذ البرنامج اإلرشادي .
سادسا ً  :الوسائل اإلحصائٌة
لتحقٌق أهداف البحث الحالً استخدمت الباحثة الوسابل اإلحصابٌة التالٌة :
 . 1معامل ارتباط بٌرسون للتحقق من ثبات المقٌاس :
نسص–سص
سص=
ن س( – 2س) 2ن ص( – 2ص)
( عودة وملكاوي ،

2

 ، 1987ص) 222

.
 . 2اختبار مان وتنً للقٌاس متوسطة الحجم للتحقق من التكافإ فً االختبار القبلً بٌن
المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة  ،واستخدام المقارنة بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة
والضابطة .
 . 3قانون مربع كاي (كا )2للتؤكد من تكافإ المجموعتٌن .

الفصل الرابع

عرض النتائج وتفسيرها
ٌتم عرض النتابج التً توصل إلٌه البحث الحالً وفقا ً لهدف البحث وفرضٌاته
فً الفصل األول :
 . 1ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة فً تقدٌرات المعلمة على مقٌاس االضطرابات
السلوكٌة بٌن المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة .

362

مجل دديلل 2012/

العدد الرابع والخمسون

الختبار صحة الفرضٌة استخدم اختبار مان وتنً لعٌنتٌن مستقلتٌن متساوٌة الحجم ( ن

1

=  ، 12ن ) 12 = 2عند مستوى داللة ( )0,05وتبٌن وجود فروق ذات داللة إحصابٌة
فً االضطرابات السلوكٌة بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة  ،إذ بلغت قٌمة (ي)
المحسوبة (صفر) فً حٌن كانت القٌمة الجدولٌة ( )70والجدول ( ٌ )11وضح ذلك :
المجموعة العدد

الوسط الحسابً

التجرٌبٌة 12
الضابطة 12
المجموع 24

90,20
50,25

قٌمة ي
الجدولٌة
المحسوبة
صفر

مستوى الداللة
0,05

70

نستنتج من الجدول أعبله بان المجموعة التجرٌبٌة قد حققت ارتفاعا ً واضحا ً فً درجات
االضطرابات السلوكٌة التً ٌتمتعون بها مقارنة بالمجموعة الضابطة التً بقٌت دون
تحقٌق فً ارتفاع واضح .
 . 2ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة فً تقدٌرات األم على مقٌاس االضطرابات
السلوكٌة بٌن المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة .
الختبار صحة الفرضٌة استخدم اختبار مان وتنً لعٌنتٌن مستقلتٌن متساوٌة الحجم ( ن

1

=  ، 12ن ) 12 = 2عند مستوى داللة ( )0,05وتبٌن وجود فروق ذات داللة إحصابٌة
فً االضطرابات السلوكٌة بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة  ،إذ بلغت قٌمة (ي)
المحسوبة (صفر) فً حٌن كانت القٌمة الجدولٌة ( )70والجدول (ٌ )12وضح ذلك :
جدول ()12
المجموعة العدد

الوسط الحسابً

التجرٌبٌة 12
الضابطة 12
المجموع 24

95,2
55,39

قٌمة ي
الجدولٌة
المحسوبة
صفر

مستوى الداللة

70

0,05

من خبلل النظر الى الجدول أعبله تبٌن إن المجموعة التجرٌبٌة قد حققت ارتفاعا ً
واضحا ً فً درجات االضطرابات السلوكٌة التً ٌتمتعون بها مقارنة بالمجموعة الضابطة
التً بقٌت على حالها دون أي تحسٌن واضح  ،وتشٌر هذه النتابج الى :
 . 1إن فرق التغٌٌر فً تقدٌرات المعلمات وأمهات الطبلب بٌن المجموعة التجرٌبٌة
والضابطة كان ذات داللة إحصابٌة عند مستوى داللة (. )0,05
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 . 2لقد حققت المجموعة التجرٌبٌة ارتفاعا ً واضحا ً فً تقدٌرات المعلمات واألمهات فً
االختبار البعدي لمقٌاس االضطرابات السلوكٌة مقارنة بالتقدٌرات فً االختبار القبلً
للمقٌاس إذ كان الفرق ذا داللة إحصابٌة عند مستوى داللة (. )0,05
 . 3لم تحقق المجموعة الضابطة أي ارتفاع ٌذكر فً تقدٌرات المعلمات واألمهات فً
اإلجراء البعدي لمقٌاس االضطرابات السلوكٌة مقارنة بالتقدٌرات فً اإلجراء القبلً
إذا كان الفرق ذا داللة إحصابٌة عند مستوى داللة (. )0,05
 . 4كان هناك تؤثٌر واضح للبرنامج اإلرشادي من خبلل االرتفاع الواضح فً تقدٌرات
المعلمات واألمهات ألطفال المجموعة التجرٌبٌة مقارنة بطبلب المجموعة الضابطة.

مناقشة نتائج البحث :
اقتصر البحث الحالً على هدف ربٌس وهو :
 . 1معرفة اثر البرنامج اإلرشادي فً مواجهة االضطرابات السلوكٌة لدى تبلمٌذ
المرحلة االبتدابٌة .
وقد اشتقت مجموعة من الفرضٌات الصفرٌة ورفضت الفرضٌات الصفرٌة التً كان
فحواها ال فرق ذات داللة إحصابٌة فً تقدٌرات المعلمة واألم على مقٌاس
االضطرابات السلوكٌة بٌن المجموعة التجرٌبٌة والضابطة .
إذ اتضح إن هناك فروقا ً بٌن المجموعتٌن وكان لصالح المجموعة التجرٌبٌة
ولمجموعة المعلمة واألم  .وهذه النتٌجة تتفق مع الدراسات السابقة التً كانت لها
عبلقة وقرٌبة من البحث الحالً والتً ناقشت اثر البرامج اإلرشادٌة فً عبلج الكثٌر
من المشاكل السلوكٌة وبؤسالٌب مختلفة .
وتجد الباحثة إن للبرنامج اإلرشادي فاعلٌة كبٌرة كما أظهرها البحث الحالً وذلك
من خبلل األسالٌب التً أسهمت فً نجاح البرنامج اإلرشادي وزٌادة فاعلٌته خاصة
وان المجاالت التً قدمت على شكل جلسات إرشادٌة كانت مناسبة ومبلبمة لطبلب
المرحلة االبتدابٌة وان إدارة الجلسة اإلرشادٌة لبلضطرابات السلوكٌة كان موفقا ً من
حٌث التبسٌط والتوسٌع فً التطبٌق وحسب فهم الطالب له .
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اوالً  :االستنتاجات
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فً ضوء ما تقدم ٌمكن استنتاج ما ٌؤتً :
ٌ . 1مكن االعتماد على البرامج اإلرشادٌة فً معالجة وتعدٌل الكثٌر من االضطرابات
السلوكٌة التً تعانً منها أطفال المرحلة االبتدابٌة .
 . 2إن الستخدام االستراتٌجٌات واألنشطة المتنوعة فً البرنامج اإلرشادي اثر واضح
فً تعدٌل المشاكل السلوكٌة لدى طبلب المرحلة االبتدابٌة .
 . 3توصل البرنامج الى حل المشكبلت السلوكٌة حٌث انخفضت المشكبلت السلوكٌة التً
كان ٌعانً منها الطبلب .

ثانياً  :التوصيات
 . 1ضرورة تواجد مرشدة تربوٌة متخصصة فً كل مدرسة ابتدابٌة إذ ٌكون لتواجدها
بجانب المعلمات ذات اثر كبٌر فً مساعدة الطالب على حل مشاكله ِ .
 . 2استخدم األداة المعدة فً هذه الدراسة للكشف عن المشكبلت السلوكٌة التً ٌعانً
مننها الطبلب فً المرحلة االبتدابٌة .

ثالثا :المقترحات :
 . 1إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالٌة على عٌنة اكبر تشمل طبلب المرحلة المتوسطة
.
 . 2إجراء دراسة مقارنة عن اثر البرنامج اإلرشادي فً معالجة االضطرابات السلوكٌة
لمراحل دراسٌة أخرى حسب متغٌر الجنس ( ذكور  .إناث ) .
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ً إجراء دراسة للتعرف على المشكبلت التً ٌعانً منها األطفال المودعٌن ف. 3
مإسسات اجتماعٌة وباستخدام أداة قٌاس االضطرابات السلوكٌة المعدة فً هذه
. الدراسة والبرنامج اإلرشادي

Abstract
The research aims at knowing “ The affect of guidance program in
facing behavioral disorder in primary children “ through answering
the following hypothesis :
1. There is no difference with measurement meaning in the
teachers evaluation on the scale of behavioral disorder
between the experimental group and the regular group .
2. There is no difference with measurement meaning in mothers
evaluations on the scale of behavioral disorder between the
experimental group and the regular group .
Limits of the study
This research is limited to use the guidance programmed at
primary school children in Al-Sader city .
The procedures
The experiment approach was used to investigate the
hypothesis of the research as follows :
1. The sample of the study consists of ( 24 ) students chosen
intentionally from Al-saqea primary school through the scale
of behavioral disorder . They distributed randomly into two
equal groups . the first group is the experimental and the
second is the regular one . The first one received training on
the guidance programmed but the second hasn’t receive any
training .
2. The research devices .
To verity these search aims , the researcher did the following :
- Depends on Al-hyani scale and this scale passes the
followings scientific steps :
- Validity and reliability . Its items are ( 50 ) . The scale
gained validity which is face validity . Reliability on the
other hand , is gaied by test- retest method .
- The use of guidance programmed designed to modifiable
the behavioral disorder children in primary school may
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face . This programmed present different styles . Its
section were ( 14 ) for ( 60 ) mints . Different
measurement devices are used such as Pearson
coefficient , withy’s test and Kay square .
The result of the research :
1. Statistical – value differences are found between the a verge
of experimental group marks on the behavioral disorders
scale before implementing the programmed after
implementing it for the experimental group .
2. Statistical – value differences are found between the
average of regular group marks on the behavioral disorder
scale before and after applying the programmed .
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ملحق()1
استمارة المعلومات
اسم الطالب الثبلثً /
البٌانات الشخصٌة

الصــــف والشعــبة /
تـــارٌخ الـــــــوالدة /

عدد افراد األســـــــرة /
تسلسل الطالب بالـوالدة /
البٌانات االجتماعٌة

التحصٌل الدراسً لؤلب /
التحصٌل الدراســً لبلم /
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ملحق ()2
جاهعة دياىل

كلية الرتبية

قسن العلوم الرتبوية والنفسية

عزٌزتً األم ....
عزٌزتً المعلمة .....
تروم الباحثة إجراء دراسة حول

" اثر برنامج إرشادي فً مواجهة االضطرابات

السلوكٌة لدى أطفال المرحلة االبتدابٌة " .
لذا ترجو الباحثة معاونتكم فً اإلجابة الصحٌحة على الفقرات التً ٌتضمنها
االختبار لكً تكون الدراسة دقٌقة وناجحة .

مــــــــع جزٌل الشكر والتقدٌر
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الباحثة

الفقرات  /العناد

ت

1
1

ٌجد صعوبة فً تغٌٌر ما اعتاد علٌه .

2

غالبا ً ما ٌستخدم كلمة (ال) فً إجاباته .

3

ٌقوم بالعمل الذي ٌقتنع به فقط .

4

ٌحل مشاكله دون الرجوع آلراء اآلخرٌن .

5

ٌمٌل الى نقد أراء اآلخرٌن .

6

ٌرفض االنصٌاع ألوامر المعلمة  /األهل .

7

ٌدافع عن أفكاره حتى لو كانت خاطبة .

8

ٌتعمد إن ٌكون عنٌداً .

9

ٌتعمد إن ٌكون سلوكه مختلفا ً عن اآلخرٌن .

البدابل
4
3
2

5

ٌ 10تصف بالعناد وعدم التعاون مع زمبلبه .
االنطواء

ت

1
1

ٌبتعد عن االختبلط مع زمبلبه  /إخوانه .

2

ٌحب إن ٌجلس فً المكان الذي ال ٌكون أمام أنظار اآلخرٌن.

3

قلٌل الحركة وهادئ فً الصف .

4

ٌقضً كثٌراً من وقت فراغه بالتؤمل والخٌال .

5

خجول .

6

ٌبتعد عن الجلوس مع األشخاص الغرباء .

7

اتكالً على اآلخرٌن فً أداء األعمال التً ٌفترض إن ٌقوم بها

البدابل
4
3
2

.
8

ال ٌتعاطف مع اآلخرٌن فً حزنهم .

9

ال ٌهتم بما ٌدور حوله .

ٌ 10روي الكثٌر من القصص الخٌالٌة حول زمبلبه  /إخوانه .
ت

البدابل

الغضب
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1
1

ٌثور ألي سبب تافه .

2

ٌحمر وجهه إذا تعرض لتهدٌد أو اهانة .

3

سرٌع الغضب .

4

كثٌر الشكوى من مضاٌقة األطفال له .

5

عصبً المزاج سرٌع االستثارة .

6

ٌتغٌب عن المدرسة دون عذر .

7

ٌقحم نفسه فً الشجار .

8

ال ٌتسامح مع اآلخرٌن إذا اساإا إلٌه .

9

لدٌه عادة التدخٌن .

2

3

4

5

ٌ 10قوم بمحاوالت إلتبلف أثاث الصف وتحطٌمها .
األنانٌة

ت

1
1

ٌفضل مصلحته الخاصة على المصلحة العامة .

2

ٌبري حركات ال معنى لها كجلب انتباه اآلخرٌن .

3

ٌكره األطفال معه وٌحقد علٌهم .

4

ٌنكر مسإولٌته عن أفعال قام بها .

5

ال ٌثق باآلخرٌن .

6

ال ٌهتم بما ٌدور حوله من أمور .

7

ال ٌهتم بالواجبات المدرسٌة .

8

ٌعتبر رأٌه هو الصحٌح وٌدافع عنه .

9

ٌفضل أداء األعمال البارزة إلثارة انتباه اآلخرٌن .

البدابل
3
2

4

5

ٌ 10فضل إن ٌكون مسإوالً عن زمبلبه  /إخوانه .
العدوان

ت

1
1

ٌعتدي على زمبلبه بالضرب ( عدوانً ) .

2

ٌسرق ممتلكات زمبلبه .

3

ٌتبادل الشتابم واأللفاظ النابٌة مع زمبلبه .

4

ٌكذب باستمرار .

5

ٌتناول طعامه بؤسلوب بدابً غٌر مقبول .

6

ٌزاول العنف إثناء اللعب مع اآلخرٌن .

7

ٌتهم أصدقابه بؤشٌاء لم ٌفعلونها معه حقٌقة .
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8

ٌتلف كتبه المدرسٌة بالكتابة والتمزٌق .

9

ٌشٌع الفوضى والضوضاء داخل الصف .

ٌ 10ندفع لبلعتداء على زمبلبه ألسباب تافه .

ملحق ()3
فقرات مقٌاس االضطرابات السلوكٌة
جاهعة دياىل

كلية الرتبية  /األصوعي

األستاذ الفاضل  ..... .............................المحترم .
تروم الباحثة القٌام بدراسة

تهدف الى معرفة " اثر برنامج إرشادي فً مواجهة

االضطرابات السلوكٌة لدى أطفال المرحلة االبتدابٌة " .
وقد تم تطبٌق مقٌاس االضطرابات السلوكٌة على عٌنة من المعلمات األمهات .
وتوصلت الباحثة الى مجاالت خمسة على المقٌاس المذكور وحددت بعض
العبارات السلوكٌة التً ٌمكن اإلفادة منها فً وضع أهداف البرنامج اإلرشادي
ونشاطاته وهذه المجاالت هً :
 .1العناد .
 .2االنطواء .
 .3الغضب .
 .4األنانٌة .
 .5العدوان .
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ونظراً لما تتمتعون به من سمعة طٌبة فً المجال العلمً والنفسً
ترجو الباحثة التعرف على رأٌكم فً مدى صبلحٌة هذه العبارات ومدى
مناسبتها للمجال المذكور راجٌة وضع إشارة ( √) أمام العبارة ضمن المجال
المحدد .
ولكم فابق التقدٌر

الفقرات

ت

صالحة
المقترح

أ  /العناد وٌشــــمل :
 ٌجد صعوبة فً تغٌٌر ما اعتاد علٌه . غالبا ً ما ٌستخدم كلمة (ال) فً إجاباته . ٌقوم بالعمل الذي ٌقتنع به فقط . ٌحل مشاكله دون الرجوع آلراء اآلخرٌن . ٌمٌل الى نقد أراء اآلخرٌن . ٌرفض االنصٌاع ألوامر المعلمة  /األهل . ٌدافع عن أفكاره حتى لو كانت خاطبة . ٌتعمد إن ٌكون عنٌداً . ٌتعمد إن ٌكون سلوكه مختلفا ً عن اآلخرٌن . ٌتصف بالعناد وعدم التعاون مع زمبلبه .ب /االنطواء وٌشــــمل :
 ٌبتعد عن االختبلط مع زمبلبه  /إخوانه . ٌحب إن ٌجلس فً المكان الذي ال ٌكون أمام أنظاراآلخرٌن.
 قلٌل الحركة وهادئ فً الصف . ٌقضً كثٌراً من وقت فراغه بالتؤمل والخٌال . خجول . ٌبتعد عن الجلوس مع األشخاص الغرباء .374
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اتكالً على اآلخرٌن فً أداء األعمال التً ٌفترض إن
 ٌقوم بها .ال ٌتعاطف مع اآلخرٌن فً حزنهم .
 ال ٌهتم بما ٌدور حوله .ٌروي الكثٌر من القصص الخٌالٌة حول زمبلبه /
إخوانه.
جـ  /الغضب وٌشــــمل :
 ٌثور ألي سبب تافه . ٌحمر وجهه إذا تعرض لتهدٌد أو اهانة . سرٌع الغضب . كثٌر الشكوى من مضاٌقة األطفال له . عصبً المزاج سرٌع االستثارة . ٌتغٌب عن المدرسة دون عذر . ٌقحم نفسه فً الشجار . ال ٌتسامح مع اآلخرٌن إذا اساإا إلٌه . لدٌه عادة التدخٌن . ٌقوم بمحاوالت إلتبلف أثاث الصف وتحطٌمها .د /األنانٌة وٌشــــمل :
-

ٌفضل مصلحته الخاصة على المصلحة العامة .

-

ٌبري حركات ال معنى لها كجلب انتباه اآلخرٌن .

-

ٌكره األطفال معه وٌحقد علٌهم .

-

ٌنكر مسإولٌته عن أفعال قام بها .

-

ال ٌثق باآلخرٌن .

-

ال ٌهتم بما ٌدور حوله من أمور .

-

ال ٌهتم بالواجبات المدرسٌة .

-

ٌعتبر رأٌه هو الصحٌح وٌدافع عنه .

-

ٌفضل أداء األعمال البارزة إلثارة انتباه اآلخرٌن .
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-
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ٌفضل إن ٌكون مسإوالً عن زمبلبه  /إخوانه .
هـ  /العدوان وٌشــــمل :

 ٌعتدي على زمبلبه بالضرب ( عدوانً ) . ٌسرق ممتلكات زمبلبه . ٌتبادل الشتابم واأللفاظ النابٌة مع زمبلبه . ٌكذب باستمرار . ٌتناول طعامه بؤسلوب بدابً غٌر مقبول . ٌزاول العنف إثناء اللعب مع اآلخرٌن . ٌتهم أصدقابه بؤشٌاء لم ٌفعلونها معه حقٌقة . ٌتلف كتبه المدرسٌة بالكتابة والتمزٌق . ٌشٌع الفوضى والضوضاء داخل الصف .ٌ -ندفع لبلعتداء على زمبلبه ألسباب تافه .

ملحق ()4
ٌبٌن أسماء السادة الخبراء الذٌن استعانت بهم الباحثة لبلستبٌان والبرنامج اإلرشادي
ت

اللقب

مكان العمل

اسم الخبٌر

العلمً
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العدد الرابع والخمسون
1

أ.م.د

خالد جمال حمدي

جامعة دٌالى  /كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

2

أ.م.د

هٌثم احمد علً

جامعة دٌالى  /كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

3

أ.م.د

سلمى مجٌد حمٌد

جامعة دٌالى  /كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

4

أ.م.د

لطٌفة ماجد محمود

جامعة دٌالى  /كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

5

م.د

مظهر عبد الكرٌم

جامعة دٌالى  /كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

6

م.د

أمٌرة محمود خضٌر

جامعة دٌالى  /كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

7

م.د

زهرة موسى جعفر

جامعة دٌالى  /كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

8

م.د

خضٌر عباس غٌدان

الجامعة المستنصرٌة  /كلٌة التربٌة

ملحق ()5
استبانة آراء محكمً البرنامج اإلرشادي بصٌغته األولٌة
جاهعة دياىل

كلية الرتبية  /األصوعي

قسن العلوم الرتبوية والنفسية

األستاذ الفاضل  ..... .............................المحترم .
تروم الباحثة القٌام بإعداد برنامج

إرشادي لمواجهة االضطرابات السلوكٌة التً

تواجه أطفال المرحلة االبتدابٌة .وقد وضعت مجموعة من األنشطة التً تضمنت
377
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العدد الرابع والخمسون

المحاور التالٌة ( الحاجات  ،االهداف العامة  ،االهداف الخاصة  ،األسالٌب
والنشاطات  ،أسالٌب التقوٌم ) .
ولما تعهده الباحثة فٌكم من خبرة ودراٌة فً هذا المجال ترجو تفضلكم فً
إبداء مبلحظاتكم العلمٌة السدٌدة لتطوٌر هذا البرنامج فً تحقٌق مواجهة
المشكبلت السلوكٌة التً تواجه أطفال المرحلة االبتدابٌة
وقد استمرت أنشطة هذا البرنامج من محتوٌات الدراسات واألدبٌات والمراجع
العلمٌة وآراء العلماء والقران الكرٌم والسنة النبوٌة .

وتفضلوا بقبول فابق االحترام والتقدٌر

الباحثـــــــــــــــــــة
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العدد الرابع والخمسون

الجلسة األولى

االهداف

الموضوع

 . 1التعارف المتبادل بٌن افراد
المجموعة من جهة وبٌن المرشد من
جهة أخرى .
 . 2تعرٌف التبلمٌذ بالضوابط

الحاجة المرتبطة بالموضوع
 . 1إن ٌتعرف التبلمٌذ بعضهم
على بعض .
 . 2إن ٌتعرفوا على المرشدة .

النشاط المقدم
 . 1تقدٌم المجموعة أسمابهم فرداً .
 . 2تعرٌف المرشدة اسمها للمجموعة وما هو
عملها .

التــــــــــــــــــــــــــعارف

 . 3إن ٌعرفوا ما هو اإلرشاد .

 . 3تقدم لهم الحلوى فً جو من األلفة .

والتعلٌمات الخاصة لجلسات البرنامج . 4 .إن ٌعرضوا ما هو مطلوب

 . 4تعرف المرشدة مهمتها وبالتعلٌمات

 . 3تعرٌف المجموعة بؤهداف البرنامج.
 . 4إزالة الحواجز النفسٌة بٌن التبلمٌذ
والمرشدة .
 . 5تحدٌد الزمان والمكان المناسب

والضوابط وحث افراد المجموعة على إن ال

منهم .
 . 5إن ٌقدم إلٌهم البرنامج وكٌف.

ٌتؤخروا عن الوقت المخصص للجلسات .

 . 6أٌن ومتى ٌقدم البرنامج

 . 5توجه الباحثة سإال  :هل إن احد التبلمٌذ ال

اإلرشادي إلٌهم .

ٌرغب فً الحضور الى البرنامج وما هً
الصعوبات التً تواجهه ؟

للجلسات اإلرشادٌة .

 . 6إجراء مناقشة حرة حول النشاط المقدم
واالجابة عن أي استفسار للطبلب حول
البرنامج اإلرشادي .
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العدد الرابع والخمسون

الجلسة الثانٌة

االهداف

الموضوع

. 1االهتمام لما ٌقوله المعلم والباحثة

الحاجة المرتبطة بالموضوع
 . 1مناقشة افراد المجموعة عن

النشاط المقدم
 . 1عرض كاسٌت ٌبٌن فٌه احد اللقطات على

أهمٌة الضبط والنظام داخل الصف

وتعدٌل السلوك الخاطا .

الضبط والنظام وأهمٌتها فً

شكل مقطع تمثٌلً ٌبٌن فٌه احد الطبلب كٌف

. 2إن ٌعرف افراد المجموعة معنى

مساعدة الطالب على النجاح

ٌقضً ٌومه الدراسً دون مشاكل وهو ٌطبق

والتقدم فً حٌاته .

قواعد النظام والنظافة فً الصف وفٌه ٌتعلم

الضبط والنظام داخل الصف
وخارجه .
. 3إن ٌعرف افراد المجموعة أهمٌة
الهدوء وااللتزام بالنظام .
. 4إن ٌعرف األطفال تؤثٌر السلوك غٌر
المنضبط على الفرد واآلخرٌن .

 . 2استضافة احد الطبلب

الطفل :

المنضبطٌن داخل الصف ومن

أ /االصطفاف الصباحً .

أصحاب الدرجات العالٌة

ب /التمارٌن الصباحٌة وفوابدها للجسم .

وإجراء مناقشة بٌنه وبٌن افراد

ج /عدم الكتابة على الجدران .

المجموعة اإلرشادٌة وبٌان

د /استخدام الحاوٌات لرمً النفاٌات .

مدى فاعلٌة الضبط والنظام فً

هـ /نظافة الكتب المدرسٌة .

حٌاته المدرسٌة .

ٌ . 2وجه سإال لؤلطفال فً نهاٌة الجلسة  ،مدى
تفهم الموضوع وأهمٌته فً حٌاة الفرد داخل
المدرسة والمجتمع .
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العدد الرابع والخمسون

الجلسة الثالثة

الموضوع

االهداف
. 1تخلٌص األطفال من العوامل
المإدٌة الى الغٌرة .
. 2أن ٌعرف األطفا ل ما هً
الغٌرة وما هو عبلجها .
. 3تعرٌف المجموعة بمساوئ

الحاجة المرتبطة بالموضوع
 . 1إرشاد جماعً ٌقدم لهم عرضا ً ٌبٌن

النشاط المقدم
ٌ . 1عرض مساوئ الغٌرة عند بعض األفراد

فٌه مساوئ الغٌرة وما تجلبه على

ومضارها بالنسبة لئلنسان والمتعب النفسٌة

الفرد من مشكبلت .

وفً النهاٌة كٌف ٌمكنه أن ٌتخلص منها

 . 2تبٌن الباحثة للمجموعة أنواع الغٌرة
ومظاهرها .

نتٌجة األمل الذي ٌوصله لتحقٌق الهدف
المطلوب .

الغـٌــــــــــــــــــــــرة

الغٌرة وما تسببه من مشكبلت  . 3تبٌت للمجموعة مظاهر الغٌرة وكٌف

 . 2عرض أنموذج (فلم) ٌبٌن فٌه الغٌرة عند

نفسٌة ٌتعرض من خبللها

ٌستطٌع الطفل مواجهة الغٌرة

للعقاب احٌانا ً .

مستشهداً بآراء العلماء المسلمٌن فً

 . 3تقدٌم ملخص حول الموضوع .

هذا الصدد .

 . 4معرفة توقعات الطبلب عن الجلسة

 . 4بٌان الغٌرة للمجموعة ومعناها والتً

األطفال ومسبباتها .

اإلرشادٌة.

تكون ناتجة عن خٌبة أمل الشخص

 . 5تقدٌم مقترحات لتطوٌر الجلسة اإلرشادٌة .

فً الحصول على أمر محبوب

 . 6توجٌه سإال للطبلب لمعرفة الفابدة التً

ونجاح شخص أخر فً الحصول

اكتسبوها لتجنب الغٌرة من زمبلبهم

علٌه .

اآلخرٌن.
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الجلسة الرابعة
االهداف

الموضوع

الحاجة المرتبطة بالموضوع

 . 1مساعدة المجموعة على تجنب  . 1مناقشة افراد المجموعة عن الطرٌقة
انفعاالت الغضب .
 . 2بٌان الغضب من منظور
االسبلم .
الغـضـــــــــــــــب

 . 3كٌفٌة التخلص من الغضب
مستشهداً باألحادٌث النبوٌة
الشرٌفة واآلٌات القرآنٌة .

التً ٌستخدمها لتجنب الغضب .
 . 2لقاء جمعً ألفراد المجموعة
اإلرشادٌة لتوضٌح مساوئ الغضب.
ٌ . 3بٌن للمجموعة نتابج الغضب ومنها
الحسد والحقد.

النشاط المقدم
 . 1عرض فلم ( الغضب ) .
ٌ . 2عرض فٌه حالة الغضب عند بعض األفراد
عندا ٌنفعلون وتوصل الحالة بهم الى تدمٌر
كل شًء بحٌاتهم وربما ٌإذون أنفسهم ،
وكٌف باستطاعة اإلنسان من التخلص من
هذا االنفعال .

 . 4إن ٌبٌن ألفراد المجموعة :

 . 3مناقشة محتوى الفلم .

أ /آثار الغضب .

 . 4تقدٌم ملخص حول الموضوع .

على الفابدة من وراء تجنب

ب /فضٌلة كظم الغضب .

 . 5توجٌه أسبلة ألفراد المجموعة عند الغضب

الغضب .

ج /كٌفٌة التخلص منه .

 . 4إن ٌتعرف افراد المجموعة

وكٌفٌة التخلص منه .
 . 6توقعات المجموعة عن الجلسة اإلرشادٌة .
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الجلسة الخامسة
االهداف

الموضوع

 . 1إن ٌتعرف األطفال معنى
الكذب .
 . 2إن ٌتعرف األطفال مضار
الكـــــــــــــــذــب

الكذب وتؤثٌره على اآلخرٌن.
 . 3إن ٌتعرف األطفال عقاب

الحاجة المرتبطة بالموضوع
 . 1تثبٌت قول الصدق لدى األطفال
وإبعادهم عن قول الكذب .
 . 2إن ٌتعرف افراد المجموعة على
أهمٌة قول الصدق .
 . 3إن ٌتعرف افراد المجموعة على

الكذب من قبل الخالق سبحانه

مضار الكذب وتؤثٌره السٌا على

وتعالى .

الفرد وعلى المجتمع .

النشاط المقدم
 . 1لقاء جمعً ٌتعرف فٌه افراد المجموعة على
أهمٌة قول الصدق وعواقب الذي ٌتبع الكذب
فً قوله وفعله .
 . 2عرض فلم ٌبٌن أهمٌة الصدق وعواقب
الكذب ومناقشته مع افراد المجموعة .
 . 3توجٌه أسبلة فً نهاٌة الجلسة الى األطفال فً
المجموعة اإلرشادٌة عن مفهوم الكذب وما
هو رأٌهم بالشخص الكذاب ومناقشتهم
بالموضوع بصورة عامة .
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الجلسة السادسة
الموضوع

االهداف

النشاط المقدم

الحاجة المرتبطة بالموضوع

 . 1إن ٌعرف افراد المجموعة

 -إن ُنعرف افراد المجموعة األسباب

 . 1استخدام اإلرشاد الجماعً .

العناد وما هو مظاهره عن

الموجبة للرفض والقبول لؤلوامر التً

 . 2مناقشة ومحاورة عن أهمٌة الطاعة فً بعض

الطفل الذي ٌعاند أهله

تصدر إلٌهم من اآلخرٌن ومتى ٌكون

المواقف ورفض األوامر فً مواقف أخرى .

ومعلمته .

القبول ومتى ٌكون الرفض لؤلوامر

العــــــــــــــــــــــناد

 . 2إن ٌعرف الطفل أهمٌة

والتعلٌمات .

 . 3نمذجة تصدر تعلٌمات الى اثنٌن من األطفال
تكون بمستوى احدهما وصعبة التنفٌذ على
األخر .

الطاعة ولمن تكون .

 . 4التعزٌز االجتماعً .

 . 3إن ٌعرف افراد المجموعة

 . 5توجٌه أسبلة الى األطفال فً المجموعة

كٌف ننفذ أوامر المعلمٌن
والمشرفٌن لنهم أكثر معرفة

اإلرشادٌة الستبٌان أرابهم عن العناد

وخبرة منا.

( واألسباب ) الموجه ومتى تكون الطاعة
واجبة لمعرفة مدى استفادة األطفال من
المناقشة .
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الجلسة السابعة
الموضوع

االهداف

النشاط المقدم

الحاجة المرتبطة بالموضوع

 .1تقوم المرشدة بتعرٌف مهارة االعتذار وتعنً

 -تمكٌن افراد المجموعة من

 .1التفاهم .

التعرف على األسلوب المناسب

 .2تصحٌح األخطاء وكٌفٌة تقدٌم األسف

التؤسف لآلخرٌن عن الضرر الذي الحق بهم

للتعبٌر عن األسف لما ألحقه من

لآلخرٌن عند صدور الخطؤ .

سواء كان مادٌا ً أو معنوٌا ً من جراء أفعال

ضرر مادي أو معنوي لآلخرٌن.

 .3اختٌار األسلوب المناسب الذي ٌقدم

خاطبة قام بها ضدهم وانه ٌطلب قبول

فٌه الفرد األسف لآلخرٌن .

االعتذار.

االعتــــــــــــــــــذار

 .2تحدٌد نقاط الخطؤ الذي ارتكبه نحو اآلخرٌن .
 .3النظر للشخص الذي وقع علٌه الضرر
بالمودة واالحترام .
 .4اختٌار الوقت المناسب لبلعتذار .
 .5تطلب الباحثة من المجموعة إعادة كتابة
خطوات االعتذار من قبل افراد المجموعة .
ٌ .6طلب من المجموعة إن ٌذكروا بعض
المواقف الذي ٌقدم فٌه االعتذار .
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العدد الرابع والخمسون

الجلسة الثامنة
االهداف

الموضوع

 . 1معرفة افراد المجموعة س
التوكل على هللا والشكوى إلٌه .
كثٌر الشكوى من مضاٌقة اآلخرٌن

 . 2معرفة األسالٌب الموجبة

الحاجة المرتبطة بالموضوع

النشاط المقدم

 . 1توجٌه افراد المجموعة باالعتماد على  . 1استخدام اإلرشاد الجماعً مبٌنا ً أهمٌة
االعتماد على النفس والتوكل على هللا حقٌقة

أنفسهم .
 . 2قدرة أطفال المجموعة باالعتماد على

ولٌس باللسان فقط مستشهداً بالقران الكرٌم
والسنة النبوٌة .

للشكوى ومتى ولمن تكون

أنفسهم وقدرة التعامل مع زمبلبهم

الشكوى .

وعدم استمرار الشكوى من اآلخرٌن

 . 2استخدام التعزٌز بؤنواعه .

واحتواء تصرفاتهم .

 . 3توجٌه سإال الى األطفال عن الفابدة التً
ٌجنبها من الشكوى واألسباب التً تدعوه الى
الشكوى ومناقشتهم لمعرفة مدى الفابدة التً
استفادوا من هذه الجلسة .
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العدد الرابع والخمسون
الجلسة التاسعة
االهداف

الموضوع

 . 1اكتساب افراد المجموعة

ا

الحاجة المرتبطة بالموضوع
 . 1معرفة األطفال أهمٌة التعامل مع

النشاط المقدم
 . 1معرفة أطفال المجموعة طرٌقة التعامل مع

عادات احترام اآلخرٌن وعدم

زمبلبهم ومعرفة القٌم المقبولة

اآلخرٌن بما ٌحب هللا وما تهدف إلٌه التربٌة

االعترا ء علٌهم ألسباب

اجتماعٌا ً .

اإلسبلمٌة .

تافهة.
 . 2اكتساب افراد المجموعة
العــدوانٌــــــــــــــة

مهارة التعامل مع اآلخرٌن

 . 2إٌصال مفهوم الحرٌة فً تعامل
األطفال مع غٌرهم وتنفٌذ ما ٌختاروه
بؤنفسهم .

 . 2معرفة المبادئ والقٌم المقبولة اجتماعٌا ً فً
التعامل مع زمبلبهم .
 . 3استخدام اإلرشاد الجماعً وٌبٌن فٌه مساوئ

بؤسلوب مقبول اجتماعٌا ً .

االعتداء على اآلخرٌن وعقابه عند هللا
سبحانه وتعالى .
 . 4توجٌه سإال الى افراد المجموعة لمعرفة
مفهوم العدوان لدٌهم ومساوئ االعتداء علٌهم
ومدى الفابدة التً اكتسبوها م ن مشاهدة الفلم
.
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العدد الرابع والخمسون
الجلسة العاشرة
الموضوع

االهداف

الحاجة المرتبطة بالموضوع

 . 1تنمٌة المهارات

 . 3اتفاق افراد المجموعة طرٌقة

االجتماعٌة اآلتٌة مثل :
-التعاون .

التعاون فٌما بٌنهم .

النشاط المقدم
 . 5تقوم الباحثة بتقدٌم الموضوع بقولها " أم المهارات
االجتماعٌة تعنً القدرة على التقدم والنجاح فً

 . 4تعرٌف افراد المجموعة طرٌقة

عبلقات الفرد مع اآلخرٌن وان فقدان الشخص

المهارات االجتماعٌة

-التفاهم .

الحوار مع بعضهم البعض وكٌفٌة

للمهارة االجتماعٌة قد ٌبلقً صعوبة فً إقامة

-تصحٌح الخطؤ .

اإلقناع فٌما بٌنهم .

العبلقات االجتماعٌة " .

-اإلقناع .

ٌ . 6تم صٌاغة سإال الى المجموعة وهو لو رأٌت

 . 5كٌفٌة التعامل مع بعضهم
وتصحٌح الخطؤ إن وقع بٌنهم .

مجموعة من األصدقاء ٌشاركون فً إصبلح
الرحبلت المدرسٌة هل تساعدهم فً إصبلحها .
 . 7تطلب الباحثة من افراد المجموعة إن ٌقدم كل طالب
بعض المواقف التً قدم فٌها المساعدة لآلخرٌن .
 . 8مناقشة الواجب البٌتً للجلسة السابقة وتشجٌع
الطبلب الذٌن أكملوا واجباتهم .
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العدد الرابع والخمسون
الجلسة الحادٌة عشر
الموضوع

االهداف
 . 1للتنفٌس عن االنفعاالت التً
ٌعانً منها األطفال.

نشـــــــــاط رٌاضــــــــــً

 . 2إضفاء جو من األلفة والمحبة

الحاجة المرتبطة بالموضوع

النشاط المقدم

 . 1بناء أجسام األطفال البدنٌة وخلق جو

 . 1إجراء بعض المنافسات بٌن افراد المجموعة.

من المرح فٌما بٌنهم .
 . 2لمعرفة قابلٌات افراد المجموعة .

والتشوٌق والمرح داخل افراد  . 3معاناة افراد المجموعة من االنطواء
المجموعة .

والخجل والكآبة .

 . 2االستفادة من بعض مدرسً التربٌة الرٌاضٌة
الموجودٌن فً المدرسة .
 . 3تقسٌم افراد المجموعة الى فرق وكل فرقة
خاصة بلعبة بها .
 . 4إجراء مسابقات بٌن الفرق الموجودة .

 . 3لمعرفة قابلٌات األطفال

 . 5تكرٌم المجموعة الفابزة باللعبة الخاصة بها .

البدنٌة لممارسة بعض
األلعاب الرٌاضٌة .
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العدد الرابع والخمسون
الجلسة الثانٌة عشر
االهداف

الموضوع

 . 1إن ٌتمكن افراد المجموعة من
تحدٌد احتٌاجاته .
 . 2كٌفٌة طلب المساعدة من

الحاجة المرتبطة بالموضوع

النشاط المقدم

 . 1عدم معرفة الطالب األسلوب الذي ٌمكن

 . 1تقوم الباحثة بتعرٌف مهارة طلب المساعدة من

إن ٌستخدمه لطلب المساعدة من

اآلخرٌن والتعرٌف بالشخص الذي ٌمكن إن ٌقدم

اآلخرٌن .

المساعدة لمن ٌحتاجه .

األشخاص الذٌن ٌمكن إن

 . 2صعوبة معرفته لتلبٌة الحاجة إلٌه .

ٌقدموها له .

 . 3صعوبة معرفة الحاجات التً ٌرٌدها

طلب المساعـــــــــــــــــدة

 . 3اختٌار الوقت المناسب لطلب

وٌحتاجها فً حٌاته .

 . 2توعٌة افراد المجموعة بان من حقهم إن
ٌرفضوا تقدٌم المساعدة لهم إذا هم لم ٌطلبوها
منهم وتقوم الباحثة بكتابة الخطوات على السبورة
ومنها :

المساعدة.

 تحدٌد الشخص الذي ٌمكن إن ٌقدم المساعدة. تقدٌم نموذج من قبل احد افراد المجموعة بانٌقوم بتقدٌم المساعدة ألحد من زمبلبه .
 تطلب الباحثة من افراد المجموعة بان ٌوضحوابعض المواقف التً قاموا بها بتقدٌم المساعدة
لمن طلب منهم .
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العدد الرابع والخمسون
الجلسة الثالثة عشر
الموضوع

االهداف
 . 1تنمٌة االتجاهات االٌجابٌة فً
نفوس افراد المجموعة نحو

الحاجة المرتبطة بالموضوع

النشاط المقدم

 . 1مواجهة المواقف والمشكبلت المدرسٌة

 . 1تقوم الباحثة بكتابة الخطوات الواقعٌة لتنمٌة الثقة
بالنفس ومناقشتها .

واالعتماد على النفس .

قدرتهم وتنمٌة مشاعر الرضا

 . 2التعامل مع من هم اكبر سنا ً .

 . 2مواجهة المواقف بشجاعة .

عن النفس واالعتماد علٌها .

 . 3انجاز الواجبات واالعتماد على النفس.

 . 3اإلحساس بالقدرة على مواجهة المشكبلت

الثقـــــــــــة بالنفــــــس

 . 2إن ٌمٌز افراد المجموعة بان
الثقة هً قٌمة من قٌم تكامل
الشخصٌة .

 . 4مشاركة اآلخرٌن فً النشاطات .
 . 5القدرة على مواجهة المواقف الطاربة
بدون تردد وخوف .

المدرسٌة والمواقف المختلفة .
 . 4الشعور باألمن عند مواجهة الكبار والتعامل
معهم .
 . 5االعتماد على النفس فً انجاز اإلعمال .
 . 6التٌقن بؤننا ال نستطٌع إن تإدي جمٌع اإلعمال
بنفس الجودة .
 . 7فً نهاٌة الجلسة تقدم الباحثة سإال للمجموعة
من منكم ٌذكر لنا موقف مر به واعتمد على
نفسه فً مواجهة ذلك الموقف .
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العدد الرابع والخمسون
الجلسة الرابعة عشر
الموضوع

االهداف
 . 1تحقٌق التكامل بٌن الجلسات
اإلرشادٌة السابقة للبرنامج
اإلرشادي .
 . 2تقٌٌم فاعلٌة البرنامج

النشاط المقدم

الحاجة المرتبطة بالموضوع

 . 1تقوم الباحثة بتقدٌم ملخصا ً لما دار فً  . 1إخبار افراد المجموعة بإنهاء البرنامج
بعض الجلسات اإلرشادٌة .
 . 2تطلب الباحثة من افراد المجموعة إن
ٌبدوا أرابهم فً البرنامج اإلرشادي .

الختامـــــــــــــــٌة

اإلرشادي .

اإلرشادي .
 . 2تقدٌم الشكر والتقدٌر والثناء على تعاونهم فً
تطبٌق البرنامج اإلرشادي .
 . 3إقامة جلسة عابلٌة اقتصرت على طبلب
المجموعة اإلرشادٌة مع أمهاتهم  ،وابدوا

 . 3تقدٌم تغذٌة مرتدة
للمسترشدٌن لمعرفة مدى

شكرهم على البرنامج ومدى استفادة أبنابهم

تذكر افراد المجموعة

منه لتصحٌح بعض المشاكل السلوكٌة التً

للجلسات اإلرشادٌة .

كانوا ٌعانون منها .
 . 4إخبار الباحثة ألفراد المجموعة بان ما تعلموه
من خبلل الجلسات اإلرشادٌة ٌجب تطبٌقه
فً الحٌاة والمواقف التً تواجههم .
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