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 ....كمّ يٍ ًلف عهى املنابش ًأعطى يٍ دصٍهت فكشه نٍنري دسبنا  إىل

 ...يٍ عهًٌَا دشًفاً يٍ رىب ًكهًاث يٍ دسس ًعباساث يٍ أمسى عباساث انعهىإىل 

 .......سرية انعهى ًاننجاحوإىل يٍ صاغٌا ننا عهًيى دشًفاً ًيٍ فكشىى يناسة حنري ننا 

أسخاري انفاضم أحمذو بأمسى آٌاث انشكش ًأبهغ عباساث انخمذٌش ًااليخناٌ نكى مجٍعاً ًأخصّبانشكش

، ًانزي الحكفٍو  عهى ىزا انبذثانزي حفضم باإلششاف\كمال يوسف بالن\ الدكتوزاألستاذ 

 فمذ ينذين يٍ ،مل ٌخٌاٌَ ٌٌياً يف حمذٌى املساعذة ًاننصخ يلكمّ كهًاث انشكش ًااليخناٌ نهعشفاٌ بفضهو،إر 

 . ًأداط انبذث بخٌجٍياحو ًآسائو انمًٍت إلخشاجو بأفضم صٌسة ممكنت،ًلخو ًجيذه اجلزء انكثري

 حشجٍعو انذائى ًدعًو ًيساَذحو يل عنذ يٌاجيت بعض املٌالف ًانضغٌط ألذّسنو يٍ أعًاق لهيبًكًا

 فكاٌ يل مبثابت انٌانذ ًاملعهى انزي أجلا إنٍو ألسخًذ ينو لٌحً ًعزمييت ًإصشاسي ىزا انبذث،أثناء إعذاد 

 ..عهى إكًال يشٌاسي انعهًً

كًاأًدأَأشكشاألساحزة األفاضم انزٌٍ سامهٌا يف حتكٍى يمٍاس انبذث، ًيف حتكٍى انربَايج اإلسشادي،  

ًكم انخمذٌش ًاالدرتاو إىل األساحزةأعضاءجلنتاحلكًاألفاضههًابزنٌمهنجيذًًلج 

 .فٍسبٍهمشاءةًحصٌٌبيزاانبذثهٍخشجانبذثبانصٌسةاألفضم

ًأحمذيبانشكشاجلزٌهألساحزحٍهًالذيٌمهنًساعذةًَصائذمًٍتًحشجٍع ًأخصبانشكشكم يٍ انذكخٌسة صباح 

ث سٌاء يف جمال انسما ًانذكخٌسةعزٌزة سمحتنسعتصذسمهاًَبهيًاًنعظًًٍالذياىهًٍٍ يعهٌياحٌإسشادا

 .حصًٍى ًحطبٍك انربَايج اإلسشادي ًاجملال اإلدصائً
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  ىل ٍِ جزّع اىنأس فارغاً ىْسقْين قطزج حةّإ

  إىل ٍِ ميّد أّاٍيو ىْقذً ىنا حلظح سؼادج

  إىل ٍِ حصذ األشٌاك ػِ درتِ ىَْيذ يل طزّق اىؼيٌ

 إىل ٍِ أمحو امسو تنو افرخار 

 ) اىغايلًاىذُ) ٍِ ماّد دػٌاذو ذزافقين يف مو خطٌج             إىل 

 

 إىل ٍِ ماُ دػاؤىا سزّ جناحِ ًحناهنا تيسٌ جزاحِ

 ٍِ أرٍ ٍِ ثغزىا اىثاسٌ مجاه اىنٌُ ًىذذوإىل 

 إىل ٍِ رمغ اىؼطاء أٍاً قذٍْيا ًرأّد األٍو ٍِ ػْنْيا

 إىل اىصذر اىذُ ّضَين ميَا ضاقد تِ اىذّْا ًأحاطد تِ املخاطز

 "أٍِ اىغاىْح". إىل ذيل اىؼٌُْ اىيت أضناىا االّرظار ىرتاِّ مَا أّا آُ

 

..  أػرَذ ً أمرب ًػيْوًٍِ توإىل 

 إىل ٍِ أجلأ إىْيٌ ًقد املصاػة

 إىل ٍِ أرٍ اىرفاؤه يف أػْنيٌ ًاىسؼادج يف ضحناهتٌ

 "ػال، ػالء، ػَز، ػاصٌ" إىْنٌ  ّا ٍِ أقٌه تنو فخز أهنٌ إخٌذِ        اىغٌايل

 اإلهــــداء



 إىل ذٌأً رًحِ ًشزّنِ يف ىذه احلْاج

 إىل ٍِ صرب ٍؼِ ًقامسين ٍشقح اىطزّق

 إىل ٍِ سار ٍؼِ حنٌ احليٌ خطٌج خبطٌج 

 "سًجِ ًرفْق درتِ أجمذ"إىل ٍِ  ًقف جباّيب ىٌصٌيل إىل ىنا   

 

 إىل ٍِ حتَو اّشغايل ػنو يف أشذّ حلظاخ حاجرو يل

 إىل اىشَؼح اىيت أضاءخ حْاذِ ًٍنحرين اىقٌج ألمَو درب ٍشٌارُ

 " اتين اسننذر" إىل ٍالمِ اىصغري              

 

 إىل ٍِ ٍشْد ٍؼيٌ ٍشٌارُ ًػشد ٍؼيٌ أمجو حلظاخ حْاذِ 

 إىل اىذِّ ذسنِ صٌرىٌ ًأصٌاهتٌ أمجو اىيحظاخ ًاألّاً

 "أصذقائِ" إىل ٍِ طاتد أّاٍِ ٍؼيٌ حرَ يف أصؼة األًقاخ       

 

 ًقذً يل املساػذاخ ًاىرسيْالخ ًاألفنار ًاملؼيٌٍاخ، رمبا تِ اىرفاؤه يف درع ٍِ سرإىل موّ

 ًأخص تاىذمز ػائيح سًجِ حلثيٌ ًحتَييٌ ٍؼِ مو اىشنزِّ ً ًكفو، ّشؼز تذًره تذىل أُدًُ

 .ػةء إجناس ىذا اىثحث
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 التعريف بالبحث: الفصل األول
: مقدمة البحث- 1

 مشكمة مزعجة لكّل من المدرسة والبيت والمجتمع، Antisocial behaviorيعّد السموك الالاجتماعي      
فاألطفال ذوو السموك الالاجتماعي يظيرون نمطًا مستمرًا ومتكررًا من السموك الذي تنتيك فيو حقوق 

اآلخرين أو المبادئ والقواعد االجتماعية المناسبة لمسّن، ويظير ىؤالء األطفال نطاقًا واسعًا من المشاكل 
االعتداء عمى اآلخرين أو الحيوانات، وتدمير الممتمكات، والسرقة والخداع، واليروب " السموكية المتمثمة بــ

. "من المنزل أو المدرسة

تختمف ىذه السموكيات عن  و.ىذه السموكيات في المنزل أو في المدرسة أو في المجتمع العامتظير 
كونيا مجرد ازعاج لآلخرين أو المزاجيات الشائعة بين األطفال والمراىقين، لذلك فيي عادة تقيم في ضوء 

. (Oltmanns & Emery،1998 ،575)مدى تأثيرىا عمى اآلخرين وممتمكاتيم وعمى األعراف االجتماعية

انطالقا من مبدأ الحفاظ عمى الصحة النفسية ألطفالنا لكي نضمن بناء أجيال قوية قادرة عمى 
واإلبداع، كان من الواجب عمى الدارسين والعاممين بالقطاعات التربوية والنفسية االىتمام  التطوير

 األطفال وعالجيا، السّيما مشكالت السموك الالاجتماعي لما ليا من جوانب لدىبالمشكالت الشائعة 
. سمبية عمى الطفل واألسرة والمجتمع

ّن احتمال إذ إوباعتبار أّن مشكالت السموك الالاجتماعي ىي ليست مجرد مشكمة نمائية بسيطة، 
استمرارىا وتطورىا أمر وارد في كثير من الحاالت، كان البّد من البحث لوضع خطط وبرامج إرشادية 

وعالجية تساعد في خفض حدة المشكالت السموكية، وعمى الرغم من تعّدد وتنوع األساليب العالجية مثل 
العالج الطبي، العالج السيكودينامي، العالج بالمعب، والعالج البيئي، العالج األسري، والعالج 

تخفيف ل السموكي يعتبر عالجًا فعااًل ل واإلرشادغيرىا من األساليب العالجية، إال أّن العالج و...السموكي
.  بشكل خاصالسموك الالاجتماعيالمشكالت السموكية بشكل عام ومشكالت من حدة 

 خفض إلى ييدف ، إذاألطفال فئة مع والعالجية فاعمية اإلرشادية األساليب أكثر السموكي اإلرشاد يعدّ إذ 

 المشكالت، وحلّ  التفكير في جديدة طرق الطفل عمى تدريب خالل من بيا المرغوب غير السموكيات
 عمى بعد تساعده فيما اجتماعية ميارات لديو تتكون حتى المكثفة االجتماعية التدريبات من لسمسمة خضاعوإو

عند النجاح في تغيير  تقدم التي المادية لمدعماتا استخدام إلى إضافة إيجابية، أكثر بطرق مشكالتو حلّ 
 .السموك
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 : مشكمة البحث ومسوغاته-2

اىتمام وعناية كبيرين، بحظيت مشكالت السموك الالاجتماعي التي تحدث عند األطفال والمراىقين 
 السموك ونظرًا ألىمية المرحمة العمرية التي يمكن أن تحدث فييا ىذه المشكالت، فاألطفال ذو

مناسبة ألعمارىم ال غيرمقبولة اجتماعيًا وال غيرالالاجتماعي قد يبدون أنماطًا متعددة من السموكيات 
ولممعايير والقوانين السائدة في مجتمعيم، والتي يكون ليا تأثير سمبي عمييم وعمى األفراد المحيطين بيم 

 .(الوالدين، المعممين، األقران)في بيئتيم 

من األطفال الذين يظيرون سموكيات الاجتماعية % 50%-40إلى أّن ما نسبتو  (Robins)يشير روبنز 
من  (%5إلى % 3)، كما تبّين أّن (121، 1999داوود، ) وىم راشدون نفسياوقد أظيروا السموكيات

. الشباب الذين يعانون من مشكالت السموك الالاجتماعي كانت بدايتو قبل مرحمة المراىقة

 ( Fainer,  et al., 2000, 2). 

 التشخيصي الدليل    وتختمف التصنيفات التي تناولت مشكالت السموك الالاجتماعي، فقد حدد 

 األمريكية الرابطة عن الصادر (DSM-IV-TR)المعدلة  الرابعة طبعتو في النفسية لالضطرابات واإلحصائي

 ــب وتتمثل مجاالت بأربعة الالاجتماعية  السموكياتAmerican psychiatric Associationالنفسي  لمطب
 .االجتماعية والمعايير القواعد وانتياك الممتمكات، والخداع، وتدمير السرقة والحيوانات، الناس عمى االعتداء

 اضطراب فئة السموكيات ضمن ىذه الطفولة والمراىقة، وصنفت مرحمة في مرة ألول تبدأ السموكيات وىذه

 واعتمدت بعض الدراسات عمى التصنيف السابق  APA,2000,93) )(Conduct Disorder).المسمك 
، في حين قامت دراسات أخرى بوضع تصنيف خاص لمسموكيات (2005كدراسة أبو عيطة، )

 حددت السموكيات إذ (2010، زيتوني، ودراسة مقدادي وأب2005،دراسة حسن)الالاجتماعية ومنيا 
. فوضوي- مجاالت وىي سريع الغضب، عدواني، كثير الطمباتةالالاجتماعية ضمن ثالث

ونتيجة لمخمط بين التصنيفات التي حددت لمسموكيات الالاجتماعية وتداخميا مع معايير اضطراب 
المسمك من جية والمشكالت السموكية التي تظير في مرحمة الطفولة والمراىقة ألول مرة من جية أخرى، 

حاولت الباحثة توضيح ىذا الفرق، فاضطراب المسمك يظير كإحدى االضطرابات السموكية التي فقد 
تحتاج إلى فحص وتشخيص نفسي دقيق وجمسات عالجية متخصصة، كما أن المشكالت السموكية  

 إال أّن بعض ىذه المشكالت ، التي تظير في مرحمة الطفولة والمراىقة جميعياتتناول مشكالت السموك
في حين بعضيا  (وغيرىا.....كفرط النشاط، الخجل، الخوف، القمق)التعد مشكالت سموكية الاجتماعية 

وتمك التي "اآلخر وخاصة التي تسبب األذى لمطفل والمحيطين بو في مشكالت سموكية الاجتماعية 
كالعدوان، التخريب، التكسير، السرقة، الخداع، العصيان، )" تناولت الباحثة بعضيا بالدراسة والبحث
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 مجاالت واستندت في ذلك إلى التشخيص ةوحددتيا الباحثة ضمن ثالث. (إلخ....الغش، انتياك القوانين
 .الضطراب المسمك، والتصنيفات المحددة في الدراسات األخرى (DSM-IV-TR)المحدد 

الرغم من تعدد وتنوع التصنيفات التي وضعت لمسموكيات الالاجتماعية كاًل بما يتناسب مع عمى و
طبيعة الدراسة التي يقوم بيا الباحثون وطبيعة المرحمة العمرية التي يقومون بدارستيا، إال أّنيم يجمعون 

مقبول اجتماعيًا يقوم بو التالميذ داخل ال  غيرعمى أن السموك الالاجتماعي إنما ىو نمط من السموك
فإن الكشف المبكر وتقديم اإلرشاد  وبالتالي .لقوانين واألعراف االجتماعيةاالمدرسة وخارجيا وينتيكون فيو 

والعالج الفعال ليا يعد أمرًا ضروريًا، ولما كانت نظرية التعمم االجتماعي وىي إحدى مناىج العالج 
 (كالعدوان مثالً )سموكيات األطفال الالسوية   ترى أنّ Bandura)،1969)السموكي التي صاغيا باندورا 

، فيمكن تعديميا أيضًا عن طريق (التعمم االجتماعي)تتكون بفعل القدوة ومشاىدة اآلخرين وىم يقومون بيا 
 السموك والتي ترى أن (48، 1993، وآخرونبراىيم إ).النموذج والقدوة أي باستخدام فنيات العالج السموكي

من خالل التركيز عمى ما يمكن مراقبتو ومشاىدتو من سموك الطفل دون التعرض يمكن إزالتو المضطرب 
 .(71، 2011بالن، )لما يدور في ذىنو من دوافع لسموكو الخارجي 

ومما دفع الباحثة لمقيام بيذا البحث عددًا من المسوغات، التي استقت بعضيا خالل عمميا الميداني 
بشكل مباشر وتواصميا مع األطفال والمعممين في المدراس، وبعضيا اآلخر من األدبيات والدراسات 

: السابقة، وتتمخص ىذه المسوغات بما يمي

مدى خطورة مشكالت السموك الالاجتماعي والتي تؤثر سمبًا عمى الطفل والبيئة المحيطة بو، فقد  -2-1
أشارت العديد من الدراسات التتبعية لؤلطفال إلى أّن السموك الالاجتماعي لدييم يمكن أن يتحول 

ىمال الطفل وعدم إإلى اضطراب الشخصية المضادة لممجتمع في مرحمة المراىقة والرشد عند 
 مجموعة من الراشدين الذين كان لدييم ت  اختُِبر Robtral (1991)متابعتو، ففي دراسة روبترل 

ذا كانوا يستوفون المحكات التشخيصية إسموكيات الاجتماعية واضحة في الطفولة ليرى ما 
 وتبين أن المفحوصين الذين استوفوا المحكات ،الضطراب الشخصية المضادة لممجتمع أم ال

من الذين ظيرت  %35 سنة و12من الذين بدأت أعراضيم بعد عمر % 48التشخيصية يشكمون 
. من الذين طفت أعراضيم عمى السطح قبل عمر السادسة% 71 سنة، و12-6أعراضيم بين 

شخصية ال مشكالت السموك الالاجتماعي والذين لم يظيروا اضطراب وومع ذلك فاألطفال ذو
، 2000يوسف، ).  يظل احتمال تحوليم إلى مجرمين معتادين أمرًا قائماً ،معادية لممجتمعال

277). 

 السموك الالاجتماعي عمى الصعيد االجتماعي واآلثار السمبية التي يعاني منيا األطفال ذو -2-2
والنفسي بسبب فقدانيم لمميارات االجتماعية وميارات حل المشكالت التي يورطون أنفسيم بيا، 

إضافة لوعييم بالرسائل السمبية المرسمة إلييم من قبل المحيطين بيم سواء كانوا أطفااًل أم بالغين 
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 العوامل االجتماعية والبيئية دورًا سمبيًا في تّدني مفيوم الذات لدى ىؤالء األطفال، وفي إذ تؤدي
 .(2009اسماعيل، ). جعميم أكثر استعدادًا الضطرابات ومشكالت نفسية أخرى

الحاجة الماسة لتسميط الضوء عمى أىمية توفير البرامج اإلرشادية والعالجية السموكية الموجية  -2-3
ليذه الفئة من األطفال بيدف العمل عمى خفض حدة مشكالت السموك الالاجتماعي لدييم اعتمادًا 

 .عمى بعض أساليب اإلرشاد السموكي

 :ىذه المسوغات دعت بالباحثة إلى تحديد مشكمة البحث في السؤال اآلتي

سموكي في خفض حدة مشكالت السموك الالاجتماعي لدى عّينة الرشادي اإلبرنامج لل فاعمية هل توجد
 من تالميذ التعميم األساسي؟

:  أهمية البحث-3
 : في مايميتكمن أىمية ىذا البحث 

 فعمى الرغم من تنّوع ،إلقاء الضوء عمى مشكالت السموك الالاجتماعي الشائعة لدى األطفال -3-1
حركة البحث العممي في مجال السموك الالاجتماعي في المجتمعات الغربية، إال أّن البحوث 

والدراسات في المجتمعات العربية نادرة في تناوليا السموك الالاجتماعي سواء الدراسة والبحث أو 
. العالج وخاصة في المجتمع السوري

 أال وىي مرحمة الطفولة بحثجرى عمييا اليتوجيو األنظار نحو أىمية الشريحة العمرية التي  -3-2
 .والتي تعّد من المراحل الميمة في تشكيل شخصية الفرد

إطارًا تصوريًا من المفاىيم والنظريات والبيانات والمعمومات عن عدد من فنيات اإلرشاد تقديم  -3-3
 .السموكي التي يمكن استخداميا في خفض حدة مشكالت السموك الالاجتماعي

ح المجال لدراسات وبحوث أخرى تحاول االستفادة من دراسة اإلرشاد السموكي في البيئة سف -3-4
 والبيئة السورية بصفة خاصة، كما قد تفيد األخصائيين النفسيين والباحثين ،العربية بصفة عامة

بأىمية اإلرشاد السموكي في خفض حدة مشكالت السموك الالاجتماعي وغيرىا من المشكالت 
. السموكية

  : أهداف البحث-4

  :إلىيهدف البحث الحالي 

برنامج إرشادي سموكي لخفض حدة بعض مشكالت السموك ل فاعمية  وجودالتحقق من -4-1
سنوات، ويتفرع (10-9)الالاجتماعي لدى عّينة من تالميذ الصف الرابع ممن تتراوح أعمارىم بين 

 : عن ىذا اليدف مجموعة أىداف ىي
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تحديد الفروق بين متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية عمى استمارة تقدير المعممين  -4-2
 . األطفال قبل تطبيق البرنامج وبعدهلدىلمشكالت السموك الالاجتماعي 

تحديد الفروق بين متوسط درجات أطفال المجموعة الضابطة عمى استمارة تقدير المعممين  -4-3
 . األطفال قبل تطبيق البرنامج وبعدهلدىلمشكالت السموك الالاجتماعي 

تحديد الفروق بين متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية عمى استمارة تقدير المعممين  -4-4
 . األطفال بعد تطبيق البرنامج وفقًا لمتغير الجنسلدىلمشكالت السموك الالاجتماعي 

تحديد مدى استمرار فاعمية البرنامج في خفض حدة بعض مشكالت السموك الالاجتماعي بعد  -4-5
من خالل القياس المؤجل  (العينة التجريبية)القياس البعدي  لدى األطفال الذين خضعوا لمبرنامج 

 .بعد شير ونصف من انتياء التطبيق

 : أسئمة البحث وفرضياته-5

 :سؤال البحث- 5-1

 مشكالت السموك الالاجتماعي لدى أفراد عّينة البحث ؟ ما ترتيب
: فرضيات البحث- 5-2

 :يستند هذا البحث إلى الفرضيات التالية

حصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة إ التوجد فروق ذات داللة :الفرضية األولى- 5-2-1
التجريبية ومتوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة في درجة مشكالت السموك الالاجتماعي في 

 . (بعد تطبيق البرنامج)القياس البعدي 

حصائية بين متوسطات أفراد المجموعة التجريبية إالتوجد فروق ذات داللة : نيةالفرضية الثا- 5-2-2
قبل  )في درجة مشكالت السموك الالاجتماعي في القياس القبمي ومتوسط درجاتيم في القياس البعدي 

 .(وبعد تطبيق البرنامج

حصائية بين متوسطات أفراد المجموعة الضابطة إالتوجد فروق ذات داللة : ثالثةالفرضية ال- 5-2-3
. في درجة مشكالت السموك الالاجتماعي في القياس القبمي ومتوسط درجاتيم في القياس البعدي

السموك حصائية بين متوسط درجات مشكالت إال توجد فروق ذات داللة : رابعةالفرضية ال- 5-2-4
 .الالاجتماعي لدى أفراد المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي تعزى لمتغّير الجنس

حصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة إالتوجد فروق ذات داللة : خامسةالفرضية ال- 5-2-5
سموك العدوان، سموك السرقة والخداع، ) ــالتجريبية في درجة مشكالت السموك الالاجتماعي المتمثمة ب

  .في القياس البعدي ومتوسط درجاتيم في القياس المؤجل (وسموك التمرد في المدرسة
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 :  متغّيرات البحث-6

 :ىذا البحث في أساسيان متغّيران يوجد
:   المستقلّ  المتغّير- 6-1

 من الجمسات اإلرشادية المشتممة مجموعة من الميام اً البرنامج اإلرشادي الذي يشمل عدد- 6-1-1
 لتالئم حاجات عّينة البحث، وصيغت وفق ت وُخطِّطتِعدّ  أُ واألنشطة االجتماعية والحركية، والتي

 .ستراتيجيات اإلرشاد السموكيإ

 .اً  تصنيفيّ اً  الجنس ويعّد متغّير-6-1-2
 وىو التغّير الحاصل في درجات عّينة البحث عمى استمارة تقدير المعممين :المتغّير التابع- 6-2

 . لتناسب البحث الحاليتِعدّ أُ التي و ،لمشكالت السموك الالاجتماعي عند األطفال

 : حدود البحث-7

اقتصر البحث عمى عّينة من تالميذ الصف الرابع في الحمقة األولى من التعميم : الحدود البشرية -7-1
-9)األساسي ممن يظيرون سموكيات الاجتماعية من الذكور واإلناث والذين تتراوح أعمارىم بين 

 .سنوات(10
التعميم -  مدراس الحمقة األولى ثالث اختير أفراد العّينة التجريبية والضابطة من :الحدود المكانية -7-2

. ريف دمشق_ في مدينة جرمانا- األساسي
 ُطبِّق إذ ،2014-2013طّبق البحث عمى عّينة البحث خالل العام الدراسي :  الحدود الزمانية -7-3

 . 2014/ 24/3 ولغاية 9/2/2014البرنامج اإلرشادي في الفترة الواقعة بين 

 : مصطمحات البحث وتعريفاته اإلجرائية-8

 :Behavioral Counselingاإلرشاد السموكي -8-1

تطبيق عممي لقواعد ومبادئ وقوانين التعمم والنظرية السموكية وعمم أنو ب :(263، 1998، زىران)عّرفو 
النفس وعمم النفس التجريبي بصفة عامة في ميدان اإلرشاد النفسي وبصفة خاصة في محاولة حل 
. المشكالت السموكية بأسرع مايمكن وذلك بضبط وتعديل السموك المضطرب المتمثل في األعراض

 Behavioral Counseling Program : السموكي البرنامج اإلرشادي -8-2

 عبارة عن مجموعة من الخبرات اإلرشادية المباشرة وغير المباشرة :عمى أنو(31، 2009العاسمي، )يعّرفو 
المخططة والمنظمة عمى أسس عممية سميمة، تقدم بطريقة بّناءة، بغية مساعدة األشخاص المحتاجين إلى 

لى تنمية إمكاناتيم إزاء ما يو جييم من صعوبات أو االمساعدة النفسية لتعّرف مشكالتيم وحاجاتيم، وا 
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مشكالت نفسية أو انفعالية أو اجتماعية أو نمائية، ومساعدتيم أيضًا عمى اتخاذ القرارات السميمة في 
حياتيم، وذلك لتحقيق النمّو السوي والتوافق النفسي واالجتماعي بيدف التعامل مع مواقف الحياة 

.  الضاغطة بشكل بّناء
بأنو مجموعة من الطرائق واألساليب والفنيات وفق نظرية : وقد عرفت الباحثة البرنامج اإلرشادي إجرائياً 

والتي تشتمل عمى عدد من األنشطة لخفض حدة بعض مشكالت  (اإلرشاد السموكي )التعمم االجتماعي
 .السموك الالاجتماعي لدى عّينة من تالميذ التعميم األساسي

: Antisocial behaviorsالسموك الالاجتماعي  -8-3

ذلك النمط : أنو DSM-IV-TR  الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع المعدل لالضطرابات النفسيةعرفو 
المتكرر والدائم من السموك الذي تنتيك فيو الحقوق األساسية لآلخرين أو المعايير أو القواعد االجتماعية 

العصيان أو عدم األمانة بما فيو الكذب أو : األساسية المالئمة لعمر الطفل أو الشخص، وتتمثل بمايمي
شعال الحرائق وغيرىا من السموكيات التي تعتبر غير مقبولة إاستخدام المغة البذيئة ، ووالسرقة أو الغش ، 

اجتماعيًا وتضع صاحبيا في حالة صراع مع معايير المجتمع وقيمو، وصنفت ىذه المشكالت ضمن فئة 
 .Conduct Disorder". ( APA,2000,94)"اضطراب المسمك 

مرغوب فييا ال غيرمجموعة من السموكيات : بأنياوتعّرف الباحثة مشكالت السموك الالجتماعي إجرائيًا 
العدوان، السرقة والخداع، والتمرد في المدرسة، والتي : مقبولة اجتماعيًا لدى الطفل والمتمثمة بالوغير 

 من أبعاد استمارة تقدير المعممين لمشكالت السموك دتتمثل بالدرجة التي يحصل عمييا الطفل عمى كل بع
. الالاجتماعي عند األطفال الذي أعدتو الباحثة

 ىو سموك يؤدي إلى إلحاق األذى باآلخرين، سواء كان بطريقة مباشرة أم غير   :سموك العدوان -8-4
 .(123، 1996اسماعيل، ). مباشرة، وبصورة صريحة أو مستترة

 بأنو الدرجة التي يحصل عمييا الطفل عمى استمارة تقدير المعممين :وتعرف الباحثة سموك العدوان إجرائياً 
 .(بعد العدوانية)لمشكالت السموك الالاجتماعي 

ىو استحواذ الطفل عمى ما ليس لو فيو حّق وبإرادة منو وأحيانًا استغفال : سموك السرقة والخداع -8-5
. (22، 2001الشربيني،)المالك لمشيء المراد سرقتو وخادعو 

بأنو الدرجة التي يحصل عمييا الطفل عمى استمارة تقدير : وتعرف الباحثة سموك السرقة والخداع إجرائياً 
. (بعد السرقة والخداع)المعممين لمشكالت السموك الالاجتماعي 
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 أي عدم قيام الطالب بما ،يعني عدم اإلذعان لمطالب المعمم والكبار: سموك التمرد في المدرسة -8-6
 وانتياك معايير وقوانين المدرسة وقد يكون ،يطمبو منو المعمم في الوقت الذي ينبغي أن يعمل فيو

 .(15، 2009الربيعي،). سموك التمرد عمني أو مستتر

بأنو الدرجة التي يحصل عمييا الطفل عمى استمارة : وتعرف الباحثة سموك التمرد في المدرسة إجرائياً 
 .(بعد التمرد في المدرسة )تقدير المعممين لمشكالت السموك الالاجتماعي 

 :مرحمة التعميم األساسي -8-7

لزامية"  "ىي مرحمة تعميمية مدتيا تسع سنوات تبدأ من الصف األول وحتى الصف التاسع، وىي مجانية وا 
، 2002النظام الداخمي لمدارس التعميم األساسي، ). وفق قوانين وأنظمة التعميم في القطر العربي السوري

4) .

 



  

اإلطار النظزي للبحث : الفصل الثاني اإلطار النظزي للبحث : الفصل الثاني
مشكالت السلوك الالاجتماعي لدى تالميذ مزحلة مشكالت السلوك الالاجتماعي لدى تالميذ مزحلة   --11

  التعليم األساسيالتعليم األساسي

.ى.ىتمهودتمهودـىـى
.ىىالدلوكىاالجتماري.ىىالدلوكىاالجتماري--11--11
.ىىالدلوكىالالاجتماريىلدىىالتالموذ.ىىالدلوكىالالاجتماريىلدىىالتالموذ--22--11
.ىىتصنوفىالدلوكىالالاجتماريىلدىىالتالموذ.ىىتصنوفىالدلوكىالالاجتماريىلدىىالتالموذ--33--11
ىالعواملىالمدؤولةىرنىالدلوكىالالاجتماريىىالعواملىالمدؤولةىرنىالدلوكىالالاجتماريى--44--11
.ىىأذكالىالدلوكىالالاجتماري.ىىأذكالىالدلوكىالالاجتماري--55--11
ىالكذفىرنىمذكالتىالدلوكىالالاجتماريىىىالكذفىرنىمذكالتىالدلوكىالالاجتماريىىدواتدواتىأىأ--66--11
.ى.ىىأثرىالدلوكىالالاجتماريىرلىىالمدردونىوالتالموذىىأثرىالدلوكىالالاجتماريىرلىىالمدردونىوالتالموذى--77--11
.ىىالوقاوةىمنىمذكالتىالدلوكىالالاجتماري.ىىالوقاوةىمنىمذكالتىالدلوكىالالاجتماري--88--11
ىمعىالتالموذىذويىىمعىالتالموذىذويىرذاديرذاديىأدالوبىالتدخلىالتربويىواإلىأدالوبىالتدخلىالتربويىواإل--99--11

ىى.الدلوكىالالاجتماري.الدلوكىالالاجتماري
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   اإلرشاد السلوكي اإلرشاد السلوكي--22

ىى.تمهود.تمهودـىـى
.ىىمفهومىاإلرذادىالدلوكي.ىىمفهومىاإلرذادىالدلوكي--11--22
.ىىأهدافىاإلرذادىالدلوكي.ىىأهدافىاإلرذادىالدلوكي--22--22
.ىىاألدسىالتجروبوةىلإلرذادىالدلوكي.ىىاألدسىالتجروبوةىلإلرذادىالدلوكي--33--22
.ىىخصائصىاإلرذادىالدلوكي.ىىخصائصىاإلرذادىالدلوكي--44--22
.ىىأدبابىالمذكالتىالدلوكوةىمنىوجهةىالنظرىالدلوكوة.ىىأدبابىالمذكالتىالدلوكوةىمنىوجهةىالنظرىالدلوكوة--55--22
ىى..الحاجاتىاإلرذادوةىللتالموذ-ىالحاجاتىاإلرذادوةىللتالموذ-ى66--22
.ىىخطواتىتنفوذىخطةىاإلرذادىالدلوكي.ىىخطواتىتنفوذىخطةىاإلرذادىالدلوكي--77--22
.ىىاألدالوبىوالفنواتىفيىاإلرذادىالدلوكي.ىىاألدالوبىوالفنواتىفيىاإلرذادىالدلوكي--88--22
.ىىنجاحىالعملوةىاإلرذادوةىالدلوكوة.ىىنجاحىالعملوةىاإلرذادوةىالدلوكوة--99--22
ىى
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 مشكالت السلوك الالاجتماعي لدى تالميذ مزحلة التعليم األساسي -1
: تمييد

 كاالنفعالية كالمعرفية النمائية لمتغيرات نتيجة حياة اإلنساف في ىامة مرحمة التعميـ األساسي مرحمة عدت

 المرحمة، في ىذه كيتعممو يكتسبو لما الطفؿ، إضافة بيا يمرّ  التي المتعاقبة كالمتسارعة كالثقافية كاالجتماعية

حياتو  جكانب في تكاجيو المشكبلت التي مف لمكثير المرحمة ىذه في التمميذ تعّرض المتكقع مف لذلؾ
كتكثر  كضكحان  تتجمى التي كاالضطرابات المشكبلت أىـ كمف ، كافةكالتربكية كاالجتماعية كالنفسية الشخصية

 ، إذ(البحث مكضكع) مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي  ىيالمراىقة مرحمة كحتى الطفكلة مرحمة في ظيكران 

 السرقة، كالعزلة، االنطكاء بأشكالو، العدكاف متعددة فمنيا أشكاؿ في المشكبلت لدل التبلميذ ىذه تظير

 .الخ … كاالجتماعي الشخصي سكء التكيؼ المدرسة، عف كالتغيب اليركب العناد، التدخيف،

 يعاني التي السمككية أك االضطرابات المشكبلت أبرز مف كاحدة ىي السمكؾ البلاجتماعي إفَّ مشكبلت

 في الحديثة المفاىيـ البلاجتماعي أحد السمكؾ مصطمح كيعدّ . التبلميذ في مرحمة التعميـ األساسي منيا

 كسمكؾ العدكاني السمكؾ مع أشكالو مف كثير في يتداخؿ مفيكـ كىك كاإلرشاد النفسي، النفسية الصحة ميداف

 أك المضادة العكسية بالسمككيات المتعمقة المشكبلت حمكؿ كتطكير فيـ في يربؾ تقّدـ حِرزأُ  كقد. العنؼ

. المدرسة قكّيان لبيئة تحدّيان  التي تمثؿ المعرقمة أك الفكضكية السمككيات مف كالكثير،  كالعدكانية كالمزعجة

: السموك االجتماعي -1-1
 السمكؾ االجتماعي أحد فركع السمكؾ اإلنساني، إذ ىك السمكؾ الذم يشمؿ الشخص في تعاممو يعدّ 

مع غيره، السيما إّف ىذا السمكؾ ييتـ بدراسة التأثير المتبادؿ بيف الفرد كالمجتمع مف خبلؿ التفاعؿ فيما 
 تأثيره فييـ، فضبلن عف ذلؾ فإنو ييتـ بدراسة التنشئة االجتماعية ثـبينيما نتيجة تأثره بسمكؾ األفراد كمف 

.  (17-13، 1984خير الديف، )لمفرد ككيفية تأثر األفراد بالنظاـ االجتماعي كالثقافة التي ينشأ فييا 

 مقبكالن  يككف حتى سمككو كتطكير تيذيب في ميّمان  دكران  بالفرد تحيط التي البيئية العكامؿ كتؤدم

 تشرؼ التي األكلى االجتماعية المدرسة تعدّ  التي األسرية التنشئة مرحمة في كاضحان  ذلؾ كيظير ،اجتماعيان 

 .   الصحيحة االجتماعية كالعادات كالقيـ الثقافة يتمقى فمنيا ،سمككو كتكجيو شخصيتو كتككيف ،الفرد نمك عمى
 االجتماعية التنشئة في الفاعؿ لدكرىا لمفرد الثانية البيئة تعدّ  التي الدراسية المرحمة ىي الثانية كالمرحمة

 كالجماعات األفراد بيف كتفاىـ كانسجاـ مكاءمة لتحقيؽ كاجتماعيان  كمعرفيان  كلغكيان  كنفسيان  جسديان  لمفرد المتكازنة

 .االجتماعي التكيؼ ليحدث

 ألنيا مرحمة تككينية تتحدد فييا ،الطفكلة مف أىـ مراحؿ حياة اإلنساف كأكثرىا خطكرة كتعّد مرحمة
ىـ ثركة كاألطفاؿ ىـ أمؿ الحاضر كالمستقبؿ، ؼ. (150، 2009الشيخمي، )سمات شخصية الفرد كسمككو 
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األمة الحقيقية كسبيؿ تقدميا عمميان كتكنكلكجيان، لذلؾ كجب تكفير العناية كالرعاية ليـ؛ كتعّد العبلقات 
االجتماعية ضركرة إنسانية، ألّف اإلنساف كائف اجتماعي ال يستطيع العيش بمعزؿ عف المجتمع كتتزايد 

أىمية العبلقات االجتماعية بتقدمو في مراحؿ حياتو، كبشكؿ خاص في مرحمة الطفكلة كذلؾ بسبب 
تتككف ، كتشعب تمؾ العبلقات مف جية، كازدياد تأثيرىا في مجمؿ حياتو كسمككو الشخصي مف جية ثانية

خبلؿ ىذه المرحمة سمككيات الطفؿ، كقد تككف ىذه السمككيات صحيحة سميمة، كقد تككف غير سميمة، لذا 
عادة تسكيتيا . يجب االنتباه ليا قبؿ أف تصبح لديو عادة يصعب السيطرة عمييا كا 

ىي المسؤكلة األكلى عف تشكيؿ سمككو االجتماعي  (األسرة كالمدرسة)فالبيئة المحيطة بالفرد 
. كتطكيره، كبالتالي اكتساب ثقافتيا كقيميا كعاداتيا االجتماعية

: السموك الالاجتماعي لدى التالميذ -1-2
يعّد السمكؾ البلاجتماعي مشكمة مزعجة لكؿ مف المدرسة كالبيت كالمجتمع، كيظير السمكؾ 

العصياف، كالمخالفة، كعدـ االستجابة لما يطمبو المعمـ، إضافة : البلاجتماعي عمى عدة أشكاؿ منيا
لمسمكؾ العدكاني، كالقسكة تجاه الرفاؽ، كالتصرفات الفكضكية كالشغب داخؿ الصؼ، كالحذلقة في الكبلـ، 

. (34، 2002أبكعطية، )كالكذب، كاليرب، كالغش، كتخريب الممتمكات 

يتبع الكالداف أساليب رعاية مختمفة بيدؼ إعداد أبنائيـ ليككنكا مكاطنيف صالحيف قادريف عمى 
التمييز بيف أنكاع السمككيات االجتماعية السكية كغير السكية، كيسير األبناء في مراحؿ عمرية ذات 
مطالب يقكـ اآلباء بالعمؿ عمى إشباعيا كتحقيقيا كفؽ معايير المجتمع، إذ يمّثؿ اآلباء ىنا الضبط 

إال أفَّ عدـ انتظاـ دكر األسرة أك كضكحيا في تككيف الرادع الداخمي لدل الطفؿ، بسبب . االجتماعي
ضعؼ الضبط الخارجي، كعدـ تكجيو الطفؿ كفؽ معايير محددة يقبميا المجتمع تؤدم إلى اكتساب الطفؿ 

، كخاصةن إذا شعر األبناء بإذالؿ أك انزعاج، كتتمثؿ الرقابة الكالدية بأساليب الرقابة ان  الاجتماعيان سمكؾ
 العبلقة بيف إفَّ التي ليا دكر في اكتساب الفرد صفات انفعالية الاجتماعية كككالتأنيب التي يتبعيا اآلباء، 

. سمكؾ الفرد كأساليب الرعاية عبلقة تبادلية تحدث في حمقة مفرغة

جتماعي قد يرجع أحيانان إلى الذا فإفَّ أحد أسباب انحراؼ السمكؾ أك اكتساب مشكبلت السمكؾ البل
فشؿ الكالديف في تقديـ رعاية كالدية تعمؿ عمى تككيف رادع داخمي أك ضبط خارجي قبؿ كصكؿ مرحمة 
المراىقة، كخاصة أفَّ السمكؾ المنحرؼ البسيط كالبعيد عف المألكؼ فيو إثارة كجاذبية لمطفؿ، كأنو مف 

شباعيا بطريقة مثيرة كسيمة كمباشرة، كبما يحقؽ  الطبيعي أف يدأب الشباب كالمراىقكف لتحقيؽ حاجاتيـ كا 
لذا يعد الكالداف مصدران . استقبلليتيـ، خاصةن عندما يككف الضبط االجتماعي غير فعَّاؿ أك غير مكجكد

ميمان سكاء كاف ذلؾ إلكساب الطفؿ الضبط الداخمي، أـ لتحقيؽ الضبط الخارجي الذم يساعد المراىؽ 
. (222، 2005أبكعيطة، )عمى اتباع السمكؾ االجتماعي السكم 
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ـّ تناكليا في البحث كالدراسة مشكمة  الشغب: كمف المشكبلت التي حظيت باىتماـ الباحثيف كت

. كالغياب كالغش كتحطيـ أمبلؾ المدرسة، كتعطيؿ المدرس عف التدريس كالعدكاف كالسرقة كغيرىا

كضعيا ضمف ثبلث فئات لمكقكؼ ، كجتماعياكستقكـ الباحثة الحقان بتصنيؼ مشكبلت السمكؾ البل
عمى أىمية ىذه المشكبلت كاألسباب المؤدية ليا سعيان منيا لمكصكؿ إلى أنجع الكسائؿ كاألساليب 

 .اإلرشادية التي يمكف اتباعيا لمخفض مف حّدة ىذه المشكبلت

: تصنيف السموك الالاجتماعي لدى التالميذ -1-3
التمميذ الذم يكصؼ بكثرة العناد، كالفكضى محاكالن : "يعّرؼ التمميذ ذك السمكؾ البلاجتماعي بأنو

جذب انتباه المتعمميف إليو، كىك عديـ الدافعية كغالبان ما يتحدل سمطة مدرسيو، كيسبب ليـ تكتران في 
، كتتعدد المظاىر الشائعة لمسمكؾ (36، 1983حمداف، )" األعصاب كخيبة أمؿ كشعكران بالفشؿ

البلاجتماعي بحسب ما يراه عمماء التربية كعمـ النفس، كىك يظير لدل التبلميذ عمى المظاىر 
 :كالتصنيفات اآلتية

: كيصنؼ السمككيات البلاجتماعية إلى ثبلثة أنكاع ىي :(Good & Broophy, 1994)تصنيف -1-3-1

مثؿ عدـ االنتباه، كرمي القمـ عمى األرض، كالتحدث : مشكبلت سمككية بسيطة أك تافية- 1-3-1-1
. مع زميؿ آخر، كال يستدعي ىذا النكع مف السمكؾ أكثر مف قياـ المدرس بمراقبة الصؼ الدراسي

كيقصد بيا المشكبلت التي تستمر عمى الرغـ مف محاكالت : مشكبلت سمككية مستمرة- 1-3-1-2
المدرس األكلية لكقفيا، كىذا النكع يتطمب أساليب أخرل، كأف يذكر اسـ التمميذ أك عف طريؽ التدخؿ 

. المباشر

مثؿ سمكؾ التيجـ، أك تعريض اآلخريف لؤلذل، كغيرىا : مشكبلت سمككية كبيرة أك رئيسة- 1-3-1-3
مف أنكاع السمكؾ التي يمكف أف تؤثر عمى سير العممية الدراسية، كىذا النكع يستمـز التعامؿ مع 

عطائو االىتماـ الذم قد يككف بحاجة إليو  الحالة بيدكء دكف انفعاؿ، مع ضركرة االنفراد بالتمميذ كا 
. (94، 2007عكاد، )

:  كيصنؼ السمكؾ البلاجتماعي كمايمي:(2006الروسان، )تصنيف - 1-3-2

.  إىماؿ أداء الكاجب- 1-3-2-1

.  تشتت االنتباه- 1-3-2-2

.  سرقة أدكات المدرسة- 1-3-2-3

.  الكذب- 1-3-2-4



 طــــــــــــار الـــنـظــــــزي للـــبـحــثاال لفصل الثانيا

 

 15 

.  السمكؾ العدكاني- 1-3-2-5

.   التدخيف-1-3-2-6

.   الكتابة عمى الجدراف كالمقاعد الدراسية-1-3-2-7

.   الغش-1-3-2-8

. (56، 2006الركساف، ) الفشؿ في إتماـ الكاجبات المدرسية -1-3-2-9

 : مجاالت لمسمككيات البلاجتماعية ىيةحّددا ثبلثوقد : (2010) زيتون يتصنيف مقدادي وأب- 1-3-3

كيقصد بيا السمككيات التي تعكس التمركز حكؿ الذات كاألنانية كحب : سرعة الغضب- 1-3-3-1
.  التممؾ كاإلزعاج، إضافة إلى السمككيات المزعجة التي تؤدم إلى رفض الرفاؽ 

كىي السمككيات التي تؤدم إلى خرؽ كاضح ألنظمة كقكانيف المدرسة كفييا  :العدكانية- 1-3-3-2
يذاء لآلخريف مما ينتج عنيا عبلقات متكترة مع الرفاؽ لمفرد .  اعتداء كا 

كيقصد بيا السمككيات التي تعرقؿ سير النشاطات التعميمية كتضع : كثرة الطمبات الفكضكية- 1-3-3-3
 .(535، 2010مقدادم كأبك زيتكف ،). كمان كبيران مف المطالب غير المناسبة عمى اآلخريف

يصنف إلى : (DSM-IV-TR)الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسية تصنيف - 1-3-4
 ما يأتي

 االجتماعية القكاعد أك األساسية اآلخريف حقكؽ فيو تنتيؾ كمستمر، متكرر السمكؾ مف نمكذج- 1-3-4-1

 ػاؿ في التالية المعايير مف (أكثر أك) ثبلثة بكجكد ذلؾ يتبدل كما القكانيف، أك الشخص لسفّ  المناسبة األساسية
 :الماضية الستة األشير في األقؿ عمى معيار كجكد مع الماضية، شيران  12

 Aggression to People and Animalsوالحيوانات   الناس عمى العدوان- 1-3-4-1-1

 يخيفيـ أك ييددىـ أك اآلخريف عمى يتنّمر  عادة.  

 جسدية عراكاتب يبدأ ما  عادة. 

 أك  مكسكرة،اؿ جاجةأك الز عصا،اؿ  لآلخريف مثؿان خطير ان جسدم أذلن  يمحؽ أف يمكف سبلحان  يستخدـ
 .مسدسأك اؿسكيف، اؿ

 اآلخريف نحك جسديان  قاسيان  يككف.  

 الحيكانات نحك جسديان  قاسيان  يككف. 

 (مسمح سطك ابتزاز، محفظة، نشؿ السمب، مثؿ) الضحية يكاجو كىك  يسرؽ. 
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 الجنس ممارسة عمى بالقكة شخصان  يجبر. 
  Destruction of Propertyممكية       تدمير-1-3-4-1-2

 األذل إلحاؽ بقصد نار إشعاؿ في عمدان  ينخرط.  

 النار إشعاؿ غير بكسيمة خريفاآل ممكية  عمدان  يدّمر. 

 Deceitfulness or Theftالخداع أو السرقة  - 1-3-4-1-3

 آخر شخص سيارة أك مبنى أك منزؿ إلى يتسمؿ. 

  (أم يخدع اآلخريف)غالبان ما يكذب لمحصكؿ عمى بضائع أك امتيازات أك لتجنب االلتزامات. 

 (تزييؼ كاقتحاـ، كسر دكف كلكف محبلت سرقة مثؿ) الضحية مكاجية دكف قيمة ذات أشياء يسرؽ .
          Serious Violations of Rulesانتياكات خطيرة لمقواعد - 1-3-4-1-4

  سنة 13 عمر قبؿ كذلؾ الكالديف، منع رغـ ليبلن  المنزؿ خارج يمكث ما غالبان.  

 كاحدة مرة أك بالتبني كالديو أك كالديو كنؼ في يعيش كىك األقؿ عمى مرتيف الميؿ طكاؿ البيت مف ييرب 

 .طكيمة لمدة كذلؾ عكدة دكف

  سنة 13 عمر قبؿ كذلؾ المدرسة، عف يتغيب ما غالبان.  

 أك األكاديمي أك االجتماعي األداء في سريريان  ىامان  اختبلالن  السمكؾ في االضطراب يسبب- 1-3-4-2

 .الميني

 المعادية الشخصية اضطراب معايير تتحقؽ ال أكثر، أك سنة 18 الشخص عمر كاف إذا- 1-3-4-3

 . .لممجتمع

 :الشدة تحديد

لكضع  المطمكبة تمؾ تتجاكز مسمؾ مشاكؿ تكجد ال أك المسمؾ مشاكؿ مف القميؿ سكل يكجد  الMild:خفيف 
 التغيب، الكذب، مثؿ) لآلخريف بسيطاؿ ذلاأل سكل المسمكية المشكبلت ال تسبب ذلؾ، عف فضبلن  .التشخيص 

. (إذف دكف الظبلـ ىبكط بعد البيت خارج البقاء
 السرقة مثؿ)بيف الخفيؼ كالشديد  يقع اآلخريف عمى كأثرىا المسمؾ مشكبلت مف عدد : Moderateمتوسط 

 .(المتعمد كالتخريب الضحية مكاجية دكف
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 المسمؾ مشكبلت فّ إ أك التشخيص لكضع المطمكبة تمؾ تتجاكز المسمؾ مشكبلت مف لعديدا: Severe شديد 

 مكاجية أثناء السرقة سبلح، استخداـ الجسدية، القسكة القسرم، الجنس ممارسة) مثؿ لآلخريف كبيران  أذل تسبب

 .(APA,2000, 96-98) (كاالقتحاـ الكسر الضحية،

الرغـ مف تعدد كتنكع التصنيفات التي كضعت لمسمككيات البلاجتماعية كبلن بما يتناسب مع عمى ك
 كطبيعة المرحمة العمرية التي يقكمكف بدارستيا، إال أنيـ يجمعكف طبيعة الدراسة التي يقـك بيا الباحثكف

مقبكؿ اجتماعيان يقكـ بو التبلميذ داخؿ اؿعمى أف السمكؾ البلاجتماعي إنما ىك نمط مف السمكؾ غير 
 .المدرسة كخارجيا كينتيككف فيو القكانيف كاألعراؼ االجتماعية

كبناء عمى التصنيفات السابقة الذكر، كخاصة التصنيؼ المعتمد في الدليؿ التشخيصي كاإلحصائي 
لبعض مدراس ، إضافة إلى زيارة الباحثة (DSM-IV-TR)لبلضطرابات النفسية في طبعتو الرابعة المعدلة 

 في أساسيان  دكران  ؤدمالحمقة األكلى، كمبلحظاتيا لسمككيات التبلميذ داخؿ المدرسة، باعتبار أّف المدرسة ت

 المختمفة الدراسية المراحؿ كضمف المدارس تبلميذيكاجو  إذ السمكؾ البلاجتماعي عامةن، مشكبلت تشكيؿ

 أدائيـ كمدلعمى  سمبيان  تأثيران  لدييـ، كتؤثر التعمـ عممية تعيؽ قد كالصؼ المدرسة داخؿ عديدة مشكبلت

 لجيكد محمو غير في كاستيبلكان  التمميذ، يقضيو الذم الدراسي لمكقت تربكيان  ىدران  يشكؿ الذم األمر استفادتيـ،

 مجاالت ةككفقان لذلؾ ُكِضع تصنيؼ لبعض مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي كتمثؿ بثبلث. المدرسية اإلدارة
 :كىي

مف  (األصدقاء، المعمميف)كىك يشير إلى السمككيات التي تمحؽ األذل كالضرر باآلخريف : سمكؾ العدكاف
. خبلؿ االعتداء عمييـ لفظيان أك غير لفظيان كاالعتداء عمى ممتمكاتيـ، كممتمكات المدرسة

يتمثؿ بالسمككيات التي يرمي الطفؿ مف خبلليا إلى التحايؿ عمى اآلخريف مف : سمكؾ السرقة كالخداع
. أجؿ الحصكؿ عمى أغراضيـ كممتمكاتيـ بطريقة غير سميمة كدكف أف يككف لو حّؽ في الحصكؿ عمييا

يتمثؿ بالسمككيات التي تؤدم إلى خرؽ كاضح لؤلنظمة كالقكانيف المطبقة : سمكؾ التمرد في المدرسة
. المدرسة كعدـ التقييد بالتعميمات داخؿ المدرسة

كتظير ىذه السمككيات كأنماط سمككية لدل األطفاؿ كتحتاج إلى المزيد مف الدراسة كالبحث مف 
أجؿ الكقكؼ عمى أفضؿ السبؿ اإلرشادية كالعبلجية المناسبة في محاكلة لمتخفيؼ منيا كعدـ تحكليا إلى 

. سمككيات مضادة لممجتمع في مراحؿ عمرية متقدمة

:  العوامل المسؤولة عن السموك الالاجتماعي-1-4
إّف مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي لدل التبلميذ ال تصدر مف فراغ، بؿ ليا أسباب كعكامؿ تعتبر 

فالسمكؾ البشرم . كىذه العكامؿ بمثابة ضغكط متعددة المصادر، كليست مف مصدر كاحد. مسؤكلة عنيا
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فالعكامؿ الذاتية تشتمؿ عمى الخصائص . يعتمد في تككينو عمى مجمكعتيف مف العكامؿ، ذاتية كبيئية
أما . كالسمات الشخصية التي تميز الفرد في تككينو النفسي بما في ذلؾ رغباتو كحاجاتو كقيمو كاتجاىاتو

 التي تحيط بالفرد كتؤثر فيو، مثؿ الظركؼ األسرية كالمدرسية  كافةالعكامؿ البيئية فتشمؿ الظركؼ البيئية
كبتفاعؿ العكامؿ الذاتية كالعكامؿ البيئية يتشكؿ السمكؾ سكاء كاف سكيان . كاالجتماعية كاالقتصادية كغيرىا

. أك ال سكيان 

كيمكف تصنيؼ العكامؿ الضاغطة عمى تبلميذ التعميـ األساسي كفقان لمصادرىا إلى ضغكط تصدر 
كضغكط تصدر . مف الذات كالشعكر بالحرماف كاإلحباط كالشعكر بالنقص كانخفاض تقدير الذات كغيرىا

مثؿ كضغكط تصدر مف الحياة المدرسية . مف الحياة األسرية كالتفكؾ األسرم كاإلىماؿ األسرم كغيرىما
كمف أىـ . كثرة الكاجبات المدرسية كصعكبة الدراسة كسكء المعاممة مف األساتذة كاإلدارة المدرسية كغيرىا

 :ىذه العكامؿ ىي

 السمكؾ البلاجتماعي، تشكيؿ في ىامان  دكران  البيئية كالمناخية العكامؿ تؤدم: البيئيةالعوامل  -1-4-1
 قد تخمؽ المشاعر  في الدكؿ الباردةفالظركؼ المناخية كارتفاع درجة الحرارة أك البركدة القاسية

السمبية لدل األفراد، كما أّف التمكث البيئي كارتفاع مستكل الصكت كالضكضاء التي تسبب 
 كما أفّ  ،(21، 2003كازديف،) كبالتالي تؤدم إلى السمككيات البلاجتماعية ،التكتر لدل األفراد

 المناطؽ في غيره المناطؽ الحارةفي  الطفؿ فنمك ، جميعيـاألطفاؿ عند كاحدان  ليس كالنمك النضج

 الخارجية األخطار مف الجماعة خكؼ تحميو أرض كالطفؿ الذم يعيش في. كالمعتدلة الباردة

 الكدح عمى أىميا تجبر قاحمة، أرض في كيعيش ينشأالذم الجباؿ يختمؼ عف الطفؿ  كقمـ

 اآلخر المسالمة كالصداقة، كأما متبسمان بركح الحياة إلى سيخرج  فذلؾ الطفؿالمتكاصؿ، كالعمؿ

 Geller, et)كاألنانية كالسمكؾ البلاجتماعي كالمبادأة النفس عمى كاالعتماد التحدم يتسـ بركح فإنو

al., 2011, 41).  

 كتتضمف العكامؿ اإلجتماعية ظركؼ التنشئة :لعوامل االجتماعية والظروف الراىنةا -1-4-2
، إذ أدت (إحباطات، صراعات، ثكاب، كعقاب)االجتماعية التي نعيشيا بكافة ظركفيا المختمفة 

الظركؼ الحالية المتردية التي نعيشيا إلى تفاقـ العديد مف المشكبلت النفسية كالسمككية لدل 
، إف انتياكات الحرب التي تعرض ليا األطفاؿ بشؿ (235، 2007دكاؾ، ).أفراد المجتمع

بشكؿ مباشر أك غير مباشر مف خبلؿ قصؼ منازليـ، أك ىدميا، أك خاص في سكريا 
أك بشكؿ غير مباشر مف خبلؿ مشاىدتيـ النتياكات الحرب مف خبلؿ  اعتقاؿ، أك قتؿ ذكييـ،

كتغير عاـ في المزاج كفقداف لمشيية، كالعدكاف  لدييـ ميبلن شديدان لمعنؼ، قد تكلدالتمفاز، 
كتشتت الذىف كضعؼ الذاكرة كالتذكر خاصة  كالشعكر بعدـ االستقرار، كعدـ المبادرة كالتردد،
إضافة إلى ، ر لدييـ أيضا مشاعر القمؽ كالخكؼتمؾ األمكر المتعمقة بالدراسة كالمدرسة، كتظو
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األطفاؿ الذيف يقعكف تحت ظركؼ الحرب  ؼ.ظيكر العديد مف مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي
ىـ أكثر فئات المجتمع تأثران بقسكة السبلح كالنيراف كىمجية القكة كالعنؼ، كيفسر عمماء التربية 

كعمـ النفس أف الطفؿ األكثر تأثران الف نمكه لـ يكتمؿ كألنو ال يستطيع التعبير عف غضبو 
 باأللفاظ مثؿ الكبار كلكنو يعبر بمغة أخرل ىي لغة الحركة كعدـ االستقرار كتمؾ قكخكفو كقمؽ

ما ككثيران  . كخكفو مف الخطر الذم يحيط بو كبمف حكلوقرسالة منو لمعالـ الخارجي تؤكد قمؽ
تؤثر أحداث الككارث كصدماتيا في سمككيات الطفؿ كتعرقؿ عممية اتزانيا، حيث يمارس 

، اذ (كالكذب كالعصياف كالتمرد العدكانية )الطفؿ سمككيات سمبيو تؤذيو كتؤذم األخرييف منيا
أف مشاىدة العنؼ تؤثر بشكؿ كبير عمى األطفاؿ كتزيد مف شعكرىـ بالخكؼ كالقمؽ، كما تزيد 

 .(2014يكنسيؼ،  ) .مف إمكانية لجكئيـ إلى العنؼ

 : العوامل األسرية -1-4-3

 كتؤثر مف حياتو طكيمة لفترة تبلزمو التي فيي تأثيران عمى الطفؿ، العكامؿ أكثر مف األسرية تعد العكامؿ

 .كقيميا كلغتيا عادتيا، يتعمـ أسرة كنؼ في كيترعرع ينشأ فاإلنساف شخصيتو، في

 صنع في كاألساسي األكؿ العامؿ ىي األسرة أف يعتبر إذ (52، 2000جبؿ، )شدد عميو  ما كىذا

 تأثيران  تؤثر كالعناية بالرعاية تتكالىا األسرة التي األكلى لمطفؿ السنكات ألفّ  االجتماعية بصبغتو سمكؾ الطفؿ

 قىذ في الطفؿ يكتسبو ما النفسي كاالجتماعي، ككؿ التكافؽ عدـ النفسي كاالجتماعي أك التكافؽ بالغان في
 إلى بو كتؤدم يكبر حتى معو لتبؽ التنشئة في خاطئة أساليب عف مؤلمة كالناجمةاؿ خبراتاؿ مف األسرة

النفسية كاالضطرابات  لؤلمراض عرضة يككف مما في شخصيتو كتشكيؿ السمكؾ البلاجتماعي، اضطرابات
. األسكياء حالة فع تبعده االجتماعية التي

 كالظركؼ كالمعايير كاآلراء االتجاىات يعكس األطفاؿ سمكؾ أفّ  (55، 2000يحيى، )كمف ىنا ترل 

كالضغكطات  كالحرماف، الكالديف، مشاكؿ :مثؿ معينة فعكامؿ األسرة، خبلؿ مف ليـ كقدمت عمييـ التي مرت
 كميا بالتأكيد األسرة داخؿ تحدث التي المكاقؼ مف كغيرىا جدان  ناضجة سمككيات عمى الحصكؿ أجؿ مف

 .نشكء مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي في ستساىـ

كدراسة Murray, et al., 2012 ، (Aaron & Dallaire, 2010)كالبحكث  الدراسات أكدت كقد ىذا
 كالثقة كالتقدير كاالحتراـ الحب اتجاىات أطفاليا نفكس في تغرس التي األسرة أفّ  (Craigie, 2009)كريجي 

 في تغرس التي مف األسر العكس عمى كذلؾ أسكياء، أشخاصان  تبني التي األسرة ىي اآلخريف كفي النفس في

 تبني فيي كفي اآلخريف، النفس في الثقة كعدـ كالخكؼ كالحقد كالكراىية سمبية اتجاىات أطفاليا نفكس

كالذىانييف كتشكيؿ السمكؾ  كالعصابييف كسمككيان  اجتماعيان  كالمضطربيف الجامحة المنحرفة الشخصيات
 .البلاجتماعي
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 :العوامل المدرسية -1-4-4

تقكـ المدرسة بدكر رئيسي في تنمية كتطكير شخصّية التمميذ كتحقيؽ الّصحة النفسّية، كبناء 
إال أّنيا مف ناحية أخرل قد تككف عامؿ إعاقة في تحقيؽ الصحة النفسّية . اتجاىات سكّية نحك الحياة

كالتكافؽ لمتبلميذ، بما تطرحو مف مياـ كمتطمبات قد تتجاكز حدكد قدرة االحتماؿ الفردّية عند التبلميذ، 
فعمى الطفؿ أف يمارس النشاط المدرسّي بنجاح كيستكعب قكاعد الّسمكؾ المدرسي كيتفاعؿ مع جماعة 

نجاز كؿ ميّمة،األقراف في الصؼ كيتكّيؼ مع الظركؼ الجديدة لمعمؿ العقمي كمع النظاـ المدرسي   مف كا 
ككمما ازداد التطابؽ بيف الّسمكؾ  ىذه المياـ يككف مرتبطان بصكرة مباشرة بالتجربة الّسابقة لمطفؿ؛
 .كالمتطمبات الجديدة كاف ذلؾ مؤشران ايجابيان لمتكّيؼ مع المدرسة

كأكدت العديد مف الدراسات كالبحكث التي أجريت في ىذا المجاؿ عمى أىمية المدرسة في إكساب 
ق ؤ كزمبل Pattersonالطفؿ السمكؾ االجتماعي أك السمكؾ البلاجتماعي، ففي دراسة اختبر فييا باترسكف 

فاعمية برنامج سمككي في خفض اضطراب المسمؾ كالمتمثؿ بعدد مف مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي لدل 
األطفاؿ، برىف فييا فاعميو البرنامج السمككي في حدة ىذا االضطراب كذلؾ مف خبلؿ تقارير الكالديف 

يكسؼ، )كالمعمميف عف سمكؾ الطفؿ، إضافة إلى المبلحظات المباشرة لسمكؾ الطفؿ في المنزؿ كالمدرسة 
2000 ،297). 

 كثقافة عممان  الكاسع معناه في الدراسي بالمنيج كيتأثر كزمبلئو مدرسيو مع التمميذ يتفاعؿ المدرسة كفي
ىذه  كمف التبلميذ تربية أثناء عديدة نفسية أساليب المدرسة تستخدـ كما ، كافةجكانبيا في شخصيتو كتنمك

 ىذه تعمؿ إذ المختمفة التربكية األنشطة بتكجيو كتقكـ المجتمع، في السائدة االجتماعية القيـ دعـ األساليب

 التخمص في انفعاليان  الطفؿ فطاـ عمى أيضان  كالعمؿ المرغكبة، السمككية األساليب كتعميـ تشكيؿ عمى األنشطة

السكم االجتماعي  السمكؾ مف صالحة بنماذج كاستبداليا األسرة في اكتسبيا السمككيات البلاجتماعية التي مف
 .(54، 2000جبؿ، )

 بيف لمتفاعؿ نتيجة السمكؾ البلاجتماعي تحدث مشكبلت أف ترل الباحثة السابؽ العرض خبلؿ مف

 ىذا كاف إذا أما ،اجتماعيان سكيان  سمككان  عف ذلؾ ينتج إيجابيان  التفاعؿ ىذا كاف فإذا بو، المحيطة كالبيئة الفرد

 .الاجتماعيان مضطربان  سمككان  ذلؾ عف ينتج سمبيان  التفاعؿ

مضطرب كالاجتماعي  سمكؾ ىناؾ ليس أّنو يعتبر إذ (Slutske, 2001)عميو دراسة  تؤكد ما كىذا
 إحداث تغيرات طريؽ كعف البيئي المحيط بو، كالمحتكل األفراد بيف كالتطابؽ التكازف عدـ نتيجة كلكنو بالكراثة

. اضطراب السمكؾ البلاجتماعي لدل التمميذ  حدة تخفيض عمى يعمؿ أف يمكف كمييما أك البيئة أك الفرد في
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 :العوامل النفسية -1-4-5

ؤدم إلى الغيرة أك الغضب أك تقد تظير السمككيات البلاجتماعية نتيجة لعكامؿ انفعالية مكبكتة، 
الشعكر بالنقص كالذلة أك االنتقاـ كما نبلحظو في مشكبلت السرقة كالتخريب التي ترجع إلى طبع الطفؿ 

كقد ترجع إلى زيادة الحساسية عند الطفؿ كقد تككف نتيجة إلشباع ميؿ أك تككيد . كمزاجو كنكع شخصيتو
كيمكف أف تككف العدكانية ناجمة عف الرغبة الممحة في . ذات أك إلشباع عاطفة أك لمتمتع بيكاية

االستقبللية أك عدـ تقبؿ الطفؿ أك الشعكر الزائد بالنقص كعدـ الكفاءة أك اإلحباطات المتكررة لرغبات 
الطفؿ، كىذه األشكاؿ المختمفة مف اإلساءة النفسية يمكف أف تؤدم إلى ميؿ الطفؿ إلى ممارسة العديد مف 

 .(Geller, et al,., 2011, 43)مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي

   :االقتصادية العوامل -1-4-6

إّف العكامؿ االقتصادية تؤدم دكران أساسيان كبارزان في ظيكر مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي، فاألبناء 
 مف طعاـ جيد كمبلبس كأدكات، ككسائؿ تسمية كغيرىا  كافةىـ حاجاتيـ الماديةكالذيف يؤمف ليـ ذك

يختمفكف تمامان عف نظرائيـ الذيف يفتقدكف لكؿ ىذه األمكر كالتي تؤثر تأثيران بالغان عمى حيكيتيـ كنشاطيـ 
 العديد مف أكدت تمميذ لمسرقة لتأميف احتياجاتو كمتطمباتو، كقداؿكأكضاعيـ النفسية، كقد يدفع ىذا العامؿ 

 السمككية الممارسات بإحداث التنبؤ في القكم الفقر أثر أك الغربية العربية البيئات في أجريت سكاء الدراسات

 في دافعان  يعد الذم األمر النقص مشاعر تككيف في المادية الكفاية عدـ منيا، كدكر المقبكلة اجتماعيان  غير

شكؿ  كاف أيان  المجتمع أفراد بيف االجتماعي لمسمكؾ المنظمة كالقكانيف النظـ عف الخركج األحياف إلى بعض
. (29-28 ،2007القمش، كالمعايطة، ). األفراد بيف التفاعؿ

 القكؿ يمكف االستعراض السابؽ لمعكامؿ المسؤكلة عف السمكؾ البلاجتماعي لدل التبلميذ  خبلؿ مف

 مشكبلت عزك يمكف ال كبالتالي مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي متعددة كمتنكعة، كأسباب بأّف عكامؿ 

 تظافر نتاج المشكبلت ىذه أف تككف فيمكف األخرل، األسباب كتجاىؿ بعينو سبب إلى السمكؾ البلاجتماعي

 المحيط مف كالشاذة المتعممة الخاطئة كالسمككيات فالعادات. كاحدان  سببان  أسباب كمصادر كليس عدة

 السمكؾ تشكيؿ في أساسيان  دكران  تؤدم كخاصة تأثير الظركؼ الحالية التي يعيشيا الطفؿاالجتماعي

 في مبلئـاؿ غير كالتعّمـ الغريزية، البيكلكجية النفسية كالعكامؿ النفسية الداخمية العمميات ككذلؾ البلاجتماعي،

السمكؾ  تشكيؿ في األثر بالغ لو يككف أف يمكف ذلؾ ، كؿ(األكلى الخمس سنكات) الطفكلة مف األكلى المراحؿ
 ككظائؼ الكراثة في كالمتمثمة البيكفسيكلكجية لمعكامؿ ما أحد عمى يخفى ال إلى ذلؾ إضافةك البلاجتماعي،

 يمكف إغفاؿ ال أنو ذكره الجدير مف كأيضان . جتماعياالبل السمكؾ تشكيؿ في تأثير كبير مف الجسـ أعضاء

 عممية االتصاؿ خبلؿ مف كذلؾ السمكؾ البلاجتماعي، تشكيؿ في بالفرد المحيطة البيئية لعكامؿدكر ا

 .المدرسية ككذلؾ العكامؿ األسرية العكامؿ البيئية العكامؿ ىذه أىـ كمف كبيئتو، الفرد بيف تتـ ما التي كالتفاعؿ
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 : أشكال السموك الالاجتماعي-1-5
يتجمى السمكؾ البلاجتماعي في عدد مف األشكاؿ كالمظاىر كالتي تناكليا العديد مف الباحثيف كمف ىذه 

  :األشكاؿ

 األمر كبشكؿ متكرر مبكران  الصؼ مف يخرج أك متأخران، الدراسي الصؼ إلى يأتي الذم التمميذ -1-5-1

. الدرس مسار عمى يؤثر الذم

 .الدرس سير أثناء زمبلئو مع التحدث مف يكثر الذم التمميذ -1-5-2

 غير مناسبة أسئمة طرح عمى كيعمؿ عاٍؿ، بصكت التحدث خبلؿ مف الدرس يربؾ الذم التمميذ -1-5-3

 .الدرس عف كبعيدة

 .كاضح سبب دكنما المدرسية اإلدارة أك المدرسيف غرؼ عمى التردد مف يكثر الذم التمميذ -1-5-4

مخالفات  حصكؿ عند باالحتكاكات مكلعان  كيصبح عدكاني سمكؾ منو يصدر الذم التمميذ -1-5-5
 .سمككية

 .المدرسة في عضك ألم أك لممعمميف لفظية أك بدنية لتيديدات مصدران  يعد الذم التمميذ -1-5-6

 .المدرسة في التيديدية العبارات بعض يكتب الذم التمميذ -1-5-7

 .آخر طالب مع بدنيان  يحتؾ الذم التمميذ -1-5-8

 ,Mcevoy).آخر لطالب أك التعميمية البيئة أعضاء إلحدل كنابية ألفاظان مخمة يكجو الذم التمميذ -1-5-9

2000, 130). 

مقبكؿ اجتماعيان يتضمف اؿإلى أفَّ السمكؾ غير  (Robyn & Duncan)كما يشير ركبيف كدكنكاف 
 :المظاىر اآلتية

 .الدركس مع اليادؼ كغير المستمر التداخؿ -1-5-1

 .بالفعؿ أك بالقكؿ ذلؾ أكاف اآلخريف إيذاء -1-5-2

 .االنتقامية كالسمككيات البدنية التيديدات -1-5-3

 .الدراسة سيرفي ك التعميمي المحيط في السائدة القكاعد انتياؾ -1-5-4

 .الفصؿ الدراسي الى كالدخكؿ لمخركج مقبكلة غيرأنيا ب تكصؼ كالتي الحد عف الزائدة الطمبات -1-5-5

 ,Robyn & Duncan) السائدة كالتعميمية اإلدارية كالنظـ العاـ الجك مع االنسجاـ عف العجز -1-5-6

2007, 54). 
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 :البحث الحاليفي  ليا  تطرق السموك الالاجتماعي التيمشكالت

قامت الباحثة بذكر بعض المشكالت التي يتجمى بيا السموك الالاجتماعي التي تطرق ليا البحث 
 :الحالي بشيء من التفصيل وفق اآلتي

 : Aggression Behavior سموك العدوان -1-5-2

  في العصر الحديث ظاىرة سمككية كاسعة االنتشار تكاد تشمؿ العالـ (Aggression)يمثؿ العدكاف 

نما ،األفراد عمى مقصكران  العدكاف يعد فمـ بأسره  أحيانان  كالمجتمعات، كيصدر الجماعات ليشمؿ نطاقو اتسع كا 

 بعضيا كتمكيث  بعض عناصرىا إبادة المتمثؿ في العدكاف شر مف الطبيعة تنجُ  كلـ كالحككمات الدكؿ عف

إال أّف ىناؾ درجات مف العدكانية بعضيا : اآلخر، كيعتبر العدكاف سمككان مألكفان في كؿ المجتمعات تقريبأن 
مقبكؿ كمرغكب كالدفاع عف النفس، كالدفاع عف حقكؽ اآلخريف كغيرىا، كبعضيا غير مقبكؿ كيعتبر 

ىدفان مزعجان في كثير مف األحياف، كنتيجة لذلؾ فقد انصب اىتماـ الباحثيف عمى دراسة ىذا السمكؾ كذلؾ 
 .(354 ،1996 السيد،( .ألف النتائج المترتبة عميو تعد األكثر خطران عمى المجتمع

 :وتعددت تعريفات السموك العدواني ومن ىذه التعريفات- 1-5-2-1
سمكؾ يحدث نتائج مؤذية كتخريبية أك يتضمف " نوأيعرفو ب: Bandura (1973)تعريف باندورا

السيطرة عمى اآلخريف جسميان أك لفظيان، كىذا السمكؾ يتعامؿ معو المجتمع بكصفو عدكنان كلو ثبلثة معايير 
شدة - (إىانة، ضرب، تخريب)خصائص السمكؾ ذاتو : يتـ في ضكئيا الحكـ عمى السمكؾ العدكاني كىي

 .(203، 2007القمش، )" خصائص كؿ مف الشخص المعتدم كالمعتدل عميو - السمكؾ

:   السموك العدوانيأشكال- 1-5-2-2

 كتككف عمى شكؿ ألفاظ غير مناسبة، كالشتـ كالكممات :(المغة البذيئة)العدوان المفظي - 1-5-2-2-1
الفاحشة المتصمة بمدلكؿ جنسي، كتعكد ىذه الصفة إلى عدـ النضج كعدـ قبكؿ الرفاؽ ليذا الطفؿ، 

 .كاإلىماؿ كالتجاىؿ االجتماعي لو
:  كتتمثؿ في المظاىر اآلتية:(العدوان عمى األفراد)العدوان الجسدي - 1-5-2-2-2

 غالبان ما يعتدم عمى اآلخريف، كييددىـ، كيسبب الخكؼ كالرعب ليـ. 

 يبدأ في الغالب بالعراؾ مع اآلخريف .

  ،يستخدـ سبلحان قد يسبب ضرران جسميان خطيران لآلخريف كأف يستخدـ عمى سبيؿ المثاؿ عصا غميظة
. ان  مكسكران أك زجاج

 يتسـ بالقسكة عمى اآلخريف مف الناحية الجسدية .
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  يقـك عند مكاجية أحد الضحايا بمياجمتو مف الخمؼ بقصد السمب، أك يقـك بخطؼ أكياس النقكد، أك
  .االبتزاز

حداث اؿإشعاؿ : مثؿ(تحطيم ممتمكات وتخريبيا)عدوان التخريب  -1-5-2-2-3 حريؽ عمدان، كا 
 -Murray, et al,. 2012, 183) .، دكف أم إحساس بالذنبـ ممتمكات اآلخريفمحطتإتبلؼ خطير، ك

184) .
 كيتبدل في أنماط سمككية إيمائية مثؿ تعابير الكجو كالعيكف، كالنظر :العدوان الرمزي -1-5-2-2-4

. ك تجاىؿ النظر إلى اآلخريف أك عمؿ حركات باليدأإلى اآلخريف بطريقة ازدراء كتحقير، 

 كيتمثؿ ىذا النكع مف العدكاف بقياـ الطفؿ بإلحاؽ األذل كالضرر :العدوان نحو الذات -1-5-2-2-5
 بنفسو، كأف يمزؽ الطفؿ مبلبسو أك كتبو أك يشد شعره أك يضرب رأسو بالحائط أك يجرح جسمو بأظافره

 .(168، 2006الزغمكؿ، )

: السموك العدوانيعوامل - 1-5-2-3

: عرضيا باختصاركالتي سف عكامؿ السمكؾ العدكاني إلى العمماء كالباحثيف بالتعرؼاىتـ العديد مف 
 كتتجسد في الجك األسرم العاـ السائد في المنزؿ، كاألساليب  التي : األسريةالعوامل -1-5-2-3-1

الحماية الزائدة كالتدليؿ، التسمط، )ف في تربية أبنائيـ كمف ىذه األساليب ايتبعيا الكالد
كالتي مف شأنيا أف تساىـ في ظيكر السمكؾ العدكاني عند  (الرفض الكادم

 .(205 ،2001الزعبي،).الطفؿ
 المناخ المدرسي دكران في ظيكر السمكؾ العدكاني لدل ؤدمم:  المدرسيةلعواملا -1-5-2-3-2

 كأسمكب معاممة المعمميف ،التبلميذ، فالعبلقات االجتماعية بيف التبلميذ كالييئة التدريسية
 كضعؼ متابعة المشكبلت السمككية ، كغياب الرقابة المدرسية الحازمة،لمطبلب
 كقسكة بعض المعمميف عمى التبلميذ باستخداـ العقاب البدني، ىذه الجكانب ،لمتبلميذ

كغيرىا ليا أثر سمبي عمى سمكؾ التبلميذ كتمثؿ دافعان لمسمكؾ العدكاني لدييـ، فالتبلميذ 
يتعممكف العدكاف مف خبلؿ التنشئة االجتماعية كذلؾ بمبلحظة نماذج العدكاف سكاء كاف 

عندما يكاَفأ  السمكؾ العدكانييزداد احتماؿ تعّمـ عند كالدييـ أك مدرسييـ أك أقرانيـ، ك
 .(2002،126العمايرة،). األفراد لقياميـ بتصرفات عدكانية

 يمكف أف تؤثر المشاىدة الزائدة لمبرامج العدكانية في : الثقافية واإلعالميةلعواملا -1-5-2-3-3
اتجاىات األفراد، كتؤدم بيـ إلى رؤية القسكة كالعنؼ كطرؽ مقبكلة كفاعمة لحّؿ الكثير 

عات بيف األفراد، كأظيرت العديد مف الدراسات أف ىناؾ عبلقة قكية بيف امف الصر
 (.,Boxer, et al) دراسة بككسر كآخريفؾ ممشاىدة العنؼ خبلؿ التمفاز كالسمكؾ العدكاف
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إذ أكضحت الدراسة أف تفضيؿ األطفاؿ لمبرامج العنيفة أسيـ عمى نحك كبير بالتنبؤ 
 .((Boxer, et al,.2009, 417 .بالعنؼ كالعدكاف لدييـ

يختمؼ السمكؾ العدكاني باختبلؼ المستكل  :االجتماعية واالقتصاديةالعوامل  -1-5-2-3-4
االقتصادم كاالجتماعي، فالفقر كزيادة حجـ األسرة في المنزؿ،كالظركؼ المنزلية السيئة 

تعد مف العكامؿ الميمة التي تؤدم إلى زيادة احتماؿ ظيكر السمكؾ العدكاني لدل 
. (127، 2002العمايرة،) .األطفاؿ

 :السرقة والخداع -1-5-3

إف السرقة مف السمككيات الشائعة في مرحمة الطفكلة رغـ ندرة ظيكرىا بسبب تردد أكلياء األمكر 
في مناقشة سرقات أطفاليـ كاإلفصاح عنيا، كالطفؿ الذم يسرؽ غالبان ما يككف مجيكؿ اليكية بسبب ما 

 كغالبان ما نجده ينكر تماما أف ،يقـك بو مف محاكالت ليتستر عمى جريمتو حتى يصعب إثبات التيمة عميو
نو يقرف السرقة بالكذب أيضان، بؿ قد نجده ينسب إلو عبلقة بيذه الفعمة كيقسـ أغمظ اإليماف عمى ذلؾ أم 

سرقتو إلى أٍخ لو أك زميمو، كتعّد السرقة مف أىـ مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي التي تعكؽ المدرسة 
 بؿ تعتبر مف أىـ عكامؿ التخمؼ التربكم ،الحديثة كتحكؿ بينيا كبيف أداء رسالتيا عمى الكجو األكمؿ

كقد انتشرت ظاىرة السرقة في  .ؽ ركب تقدميا كتطكرىامكالثقافي فيي مشكمة تيدد المجتمع كالمدرسة كتع
مف أعماؿ الشغب ككؿ عند األكالد كالشباب، كىذه  (%70)فشكمت حكالي  ،اآلكنة األخيرة في المجتمع

كما شغمت مشكمة  .(207، 2009الشيخمي، )النسبة تكثر عند الذككر بمعدؿ عشرة ذككر لكؿ أنثى 
 أذىاف الكثير مف المختصيف كالباحثيف في عالـ الطفكلة لتعّرؼ أسباب ظيكرىا السرقة بيف األطفاؿ

كالعكامؿ الكامنة كراء ممارستيا بغية كضع الحمكؿ الناجعة لحميا تحقيقان ألىداؼ تنشئة األطفاؿ كتربيتيـ 
ّف . بصكرة صحيحة بعيدة عف كؿ أشكاؿ كمظاىر السمككيات البلاجتماعية السرقة البسيطة كثيرة الشيكع كا 

عندما يسرؽ  عامان، فالطفؿ في ىذه السف(10-5)ذركتيا حكالي كتبمغ كالكسطى المبكرة الطفكلة مرحمةفي 
االجتماعي الذم يجعمو يميز  يفعؿ ذلؾ بشكؿ عفكم أك تمقائي؛ ألنو لـ يصؿ إلى مرحمة النضج العقمي أك

كالخاصة، أما إذا استمر ىذا السمكؾ البلاجتماعي  ما يممكو، كما يممكو اآلخركف أك بيف الممكية العامة
عامان؛ فإنو ُيعدُّ سمككان مرضّيان كمشكمة نفسية ( 15- 10)مف سف  لدل الطفؿ في المرحمة العمرية (السرقة)

 . ) ١٨١ ، ٢٠٠١ ، الزغبي ( أسبابيا كضركرة عبلجيا تحتاج إلى معرفة

 :تعريف سموك السرقة- 1-5-3-1

بأنيا استحكاذ الطفؿ عمى ما ليس لو فيو حّؽ كبإرادة منو كأحيانان باستغفاؿ المالؾ : عرفيا الشربيني
 .(22، ص2001الشربيني، )لمشيء المراد سرقتو أك تضميمو كخادعو 
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: أشكال السرقة- 1-5-3-2

كفيو يمجأ الطفؿ إلى السرقة نتيجة لحرمانو مف أشياء يستمتع بيا مف : سرقة الحرمان -1-5-3-2-1
  .قفىـ في مثؿ عمره مف مأكؿ كممبس كمصركفات فيحاكؿ سرقة بعض ما يمتمكك

يمجأ الطفؿ ليذا النكع مف السرقة لمفت نظر كالديو أك الكبار مف : رقة جذب االنتباهس -1-5-3-2-2
 .حكلو نتيجة تعرضو لئلىماؿ أك الرفض أك انشغاليـ عنو

 يقـك الطفؿ بالسرقة لتقميد رفاقو، كخاصة إذا كاف يحصؿ مف السرقة عمى :سرقة التقميد -1-5-3-2-3
 .تعزيز يدفعو لبلستمرار فييا

يمجأ الطفؿ ىنا لمسرقة لكراىيتو الشديدة لمف يسرؽ منيـ سكاء كانكا : السرقة لالنتقام -1-5-3-2-4
 .أقرانو كذلؾ حتى يصيبيـ بالحزف كاأللـمف الكبار أك مف 

 يقكـ الطفؿ بالسرقة ليثبت لنفسو بأنو األقكل خصكصان أّف رفاؽ :سرقة إثبات الذات -1-5-3-2-5
 .السكء كبعض األطفاؿ يشعركف بمتعة في ذلؾ العمؿ

يمجأ الطفؿ في ىذا النكع إلى السرقة إلشباع حاجاتو إلى االستحكاذ : سرقة حّب التممك -1-5-3-2-6
 .عمى ما يمتمكو اآلخركف كما يحصؿ عميو مف متعة مف جراء ذلؾ

قد تككف السرقة عرضان الضطراب نفسي يعاني منو الطفؿ : السرقة كاضطراب نفسي -1-5-3-2-7
فقد يعاني مف مرض ذىاني، كفي ىذه الحالة يفضؿ إحالة الطفؿ لمعبلج النفسي 

.  (24-23، 2001الشربيني،)

 :السرقةعوامل - 1-5-3-3

 تجعؿ قد عديدة عكامؿ كلكف ىناؾ ،الغريزية الدكافع عمى قاصرة ليست االطفاؿ عند السرقة إف ظاىرة

مجتمعو كمف  في فساد بؤرة يجعمو سمككيان مما انحرافان  لو كتسبب الطفؿ عند اعتياديان  شكبلن  تأخذ الظاىرة ىذه
 :عكامؿىذه اؿ

 ّف الطفؿ الذم تعكد أف تجاب لو مطالبو كرغباتوإ: أساليب المعاممة الوالدية الالسوية -1-5-3-3-1
، عندما يكبر كيختمط بزمبلئو في المدرسة فإنو يصطدـ بأنو كما يريد أف يأخذ كافة

 كىك لـ يتعكد ذلؾ، فبل يجد بّدان مف أف يمجأ لسرقتيـ ،يجب أف يعطي لآلخريف
كذلؾ الحاؿ بالنسبة لقسكة الكالديف . لمحصكؿ عمى ما يريد دكف أف يقدـ المقابؿ

كالف بطريقة مباشرة أك غير مباشرة عف نشأة ؤكعقابيما الشديد لطفميما، فيعتبراف مس
سمكؾ السرقة كنكع مف االنتقاـ مف الكالديف، كذلؾ عندما يفرؽ الكالداف بيف األبناء، فقد 
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يمجأ أحد األطفاؿ إلى السرقة بدافع الغيرة مف أخكتو كقد ال ينتفع بما يسرقو فقد نجده 
  .يقـك بتحطيـ المعبة أك إتبلفيا

يقـك بعض األطفاؿ بالسرقة كذلؾ لعدـ قدرتيـ عمى إدراؾ الفرؽ ما بيف : عدم النضج -1-5-3-3-2
االستعارة كالسرقة كذلؾ لعدـ نضكجيـ فمثؿ ىؤالء األطفاؿ يقكمكف بالسرقة لمحصكؿ 

 . عمى ما يريدكف في الحاؿ دكف التفريؽ بيف ممكيتيـ كممكية اآلخريف

غالبان ما نجد السرقة تنتشر بيف أبناء الطبقة : تعويض مشاعر النقص والدونية -1-5-3-3-3
االجتماعية الدنيا كذلؾ بسبب الفقر الشديد كحرمانيـ مف التمتع بممذات كطيبات الحياة 

كف لمسرقة حتى يظيركا بأّنيـ ليسكا بأقؿ منيـ بؿ ؤالتي يتمتع بيا أقرانيـ، فيمج
 .قفق كيمبسكفق كيشربكفيشبيكنيـ فيما يأكمك

أحيانان نجد أّف الطفؿ يمجأ إلى السرقة كأحد مظاىر السمكؾ : االنتقام من اآلخرين -1-5-3-3-4
ذالؿ المسركؽ منو كاالستمتاع بذلؾ  فاألب ،العدكاني إذ يستخدمو كنكع مف االنتقاـ كا 

الذم يحـر الطفؿ مف طعاـ ما، يتمذذ ذلؾ الطفؿ بالحصكؿ عمى بعض مف ىذا الطعاـ 
 . دكف عمـ كالده بؿ األكثر مف ذلؾ قد يفسد ما تبقى مف الطعاـ انتقامان مف كالده

 رفقاء السكء دكران حيكيان في بدء سمكؾ السرقة كفي استمرار كتعزيز ؤدمم: رفاق السوء  -1-5-3-3-5
ىذا السمكؾ فالطفؿ قد يسرؽ ليكسب رضاء رفاقو بما يمنحيـ مف المسركقات، أك 

بإعطائو دكر القيادة بينيـ بما ينفقو عمييـ مما يسرقو مف أمكاؿ أبيو أك أمو أك 
. اآلخريف

ق فيقع في براثف ؤأحيانان ما يككف الطفؿ مف النكع الذم يسيؿ استيكا: االستيزاء واالبتزاز -1-5-3-3-6
 يستخدمو كأداة لسرقة اآلخريف تحت ان  ناضجان شخص منحرؼ قد يككف زميمو أك شخص

 .تأثير أم خطأ ما يمكف أف ييدده بو مف كقت آلخر

 يشعر الطفؿ أحيانان بأنو ميمؿ ممف حكلو فيحاكؿ مف خبلؿ السرقة :الحرمان العاطفي -1-5-3-3-7
جذب انتباىيـ إليو عف طريؽ فعؿ سمكؾ مشيف يجعمو محّط األنظار أك قد يتخذه كفعؿ 

 )  انتقامي مف كالديو الذم يفتقد لحنانيما كرعايتيما مف خبلؿ كضعيما في مكقؼ سيئ
. (26 ،2004،البببلكم كعبد الحميد

 :سموك التمرد في المدرسة- 1-5-3-4

يعتبر التمرد إحدل مظاىر السمكؾ البلاجتماعي الذم يبرز في مرحمة الطفكلة، كيعني الخركج  
عف قكانيف كمبادئ المجتمع بشكؿ عاـ كالمجتمع المدرسي بشكؿ خاص، إذ تؤدم المدرسة دكران كبيران في 
خمؽ ركح التمرد لدل التبلميذ، فطريقة التعامؿ التي يتـ فييا تجاكز طمكح التمميذ كشخصيتو، كعدـ احتراـ 
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رأيو، قد تؤدم إلى عدـ انسجامو مع ىذا الكاقع، فيمجأ إلى تحدم النظاـ المدرسي، كيتمرد عمى أستاذه 
بصفة عامة كأف يقكـ بالغياب المتكرر أك التأخر الصباحي المتكرر أك عدـ االىتماـ بالكاجبات المدرسية 

كتجاىميا عف قصد أك عدـ اإلنصات داخؿ الفصؿ المدرسي في الفصؿ أك عدـ المباالة بمف يتحدث 
 .أمامو مف المدرسيف في الفصؿ

 مسمى تحت صنفت لؤلبناء السمككية مف المشاكؿ % 52 أف إلىFalloon, 1988) )فالكف  أشارك

 بسمكؾ األطفاؿ مرتبطة لدل  السمككية المشاكؿ مف % 33 أف إلى كتشير اإلحصائيات، الطاعة كعدـ التمرد

المرحمة  طبلب مف % 22 نسبتو ما كأفّ  الطاعة، عدـ يظيركف سمكؾ الركضة أطفاؿ مف % 15 ك الطاعة عدـ
 إلى ترتفع ثـ اإلعدادية، المرحمة تبلميذ لدل %15 إلى النسبة ىذه تنخفض بينما السمكؾ، ىذا يظيركف االبتدائية

 .(136، 2003، كآخركف منصكر( الثانكية المرحمة بيف طمبة  % 30
 :كتعددت تعريفات سمكؾ التمرد كمنيا :تعريف سموك التمرد- 1-5-3-4-1

 :بأنو الطاعة عدـسمكؾ التمرد ك (McMahon & Forehand, 2003)عرؼ ماكماىكف كفكرىاند 

 الفترة الزمنية كتتراكح المعمميف أك الكالديف قبؿ مف كضعت التي كالقكانيف التعميمات اتباع األطفاؿ رفض"

 التمرد كعدـ سمكؾ كيظير .الطفؿ عمر عمى اعتمادان   ثانية15-5بيف لمتعميمات الطفؿ استجابة قبؿ المعتادة

 كضع قانكف اتباع كعدـ كالمعممكفاآلباء  يطمبيا التي األعماؿ إنياء أك البدء األطفاؿ برفض الطاعة
 .((McMahon & Forehand, 2003, 1مسبقان 

 :االستجابة لمتعميماتأشكال سموك التمرد وعدم - 1-5-3-4-2

 :منيا أشكاؿ عدة في االستجابة لمتعميمات عدـ سمكؾ كيظير

 متكرر، بشكؿ كالدييـ أك معممييـ تعميمات األطفاؿ تنفيذ كعدـ االستجابة رفض -1-5-3-4-2-1

 .المعمميف نظر كجية مع تختمؼ سمككيات ممارسة عمى كاإلصرار

العصياف  كفي لمتعميمات، االمتثاؿ في التأخر أك التجيـ أك أك التجاىؿ المقاكمة -1-5-3-4-2-2
 القياـ الطفؿ مف عندما يطمب التذمر أك المجادلة أك المماطمة أك الغضب أك كالمقاكمة

.  ما بعمؿ

 مع استعداده "ذلؾ أفعؿ لف" الطفؿ كقكؿ الظاىر التحدم في سمكؾ التمرد يظير كما -1-5-3-4-2-3

 .نفسو عف غضب مدافعان  ثكرة في أك االنفجار أحيانان  لفظية إساءة لتكجيو

انتياؾ معايير كقكانيف المدرسة مثؿ التغيب عف المدرسة، عدـ تأدية الكاجب  -1-5-3-4-2-4
 ,Kalb & Loeber ). .المدرسي، كالتأخر في االستجابة ألكامر المعمميف أك المدير

2003, PP643) 
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 :االستجابة لمتعميمات سموك التمرد وعدم عوامل- 1-5-3-4-3

  : كميمماف شيفر إلييا أشار كما المزمف الطاعة عدـأك التمرد سمكؾ أسباب أىـ كمف

فاألسمكب التربكم الذم ينتيجو الكالديف في بعض : األسمكب الخاطئ في التربية -1-5-3-4-3-1
 الطاعة كتكقع متسمطيف، ألبكيف الصاـر النظاـ أك المفرطة القسكة)الحاالت مثؿ

 لمطفؿ، "ال" كممة قكؿ يستطيعاف ال أبكيف قبؿ مف المتساىؿ النظاـ ككذلؾ الفكرية،
ىماؿ الكالديف كصراع التربية في الثبات كعدـ  ، فيذه األساليب كغيرىا(األطفاؿ كا 

  . لمتسمط ككثرة اإليذاءلديو ميكالن تفضي إلى جعؿ الطفؿ متمردان ك

صدار أكامر إلى الطفؿ  كأنظمة قكانيف كجكد إف عدـ: كالنكاىي األكامر كثرة -1-5-3-4-3-2 كاضحة كا 
يمكف  مف قبؿ المعمميف أك الكالديف دكف االلتفات إلى استطاعتو كقدرتو عمى التنفيذ 

 .الطفؿ كنشاطو كتجعمو يميؿ إلى سمكؾ التمرد كالعصياف حركة مف تحد أف

 رغبتو كثيران ما يككف التمرد انعكاسان لمحاكلة الطفؿ لمتعبير عف: التعبير عف الذات -1-5-3-4-3-3

لى مستقمة، شخصية كبناء ذاتو في تأكيد  بالعجز أك شعكره االعتمادية ضد فعمو ردة كا 

 .كالقصكر

إف عدـ االىتماـ المدرسي بالتبلميذ كانعداـ التكجيو مف قبؿ المدرسيف  :دكر المدرسة -1-5-3-4-3-4
كتساىؿ كزارة التربية كالتعميـ مع التبلميذ كعدـ تطبيؽ القكانيف ، كالمرشديف كاإلدارييف

كالعقاب لمتبلميذ المخالفيف ما يجعؿ ىؤالء المخالفيف يتمادكف في التمرد عمى 
 .(457-465، 2001شيفر كميمماف،).األنظمة المدرسية كيشجع اآلخريف عمى التمرد

 إيدلبركؾ )دراسة أشارت فمقد عاـ، بشكؿ كالمدرسياألسرم  كالجك الطفؿ عمى سمبان  التمرد سمكؾ كيؤثر

Edelbrock 1985) التمرد  سمكؾ أف  النفسية الصحة عيادات إلى المحكليف غير العادييف لؤلطفاؿ
 قؤكزمبل منصكر عاـ، كيشير بشكؿ كالمجتمع كالمدرسة في المنزؿ مشكؿ سمكؾ ظيكر إلى يؤدم كالعصياف 

 الفرد فقداف إلى يؤدم قد الذم الكبر في الشخصية الضطراب يميد الطفكلة في القكم العناد سمكؾ فأ إلى

 يصبح كربما غيره، مع التعاكف كعف بنجاح االجتماعي التفاعؿ عف إبعاده عمى يعمؿ كما لو، البعض محبة
. (142، 2003، آخركفك منصكر) كيشير .كمتصّمبة جامدة شخصية أك عدكانية سمبية شخصية

 

 

 

 



 طــــــــــــار الـــنـظــــــزي للـــبـحــثاال لفصل الثانيا

 

 30 

 : الكشف عن مشكالت السموك الالاجتماعيدواتأ- 1-6
 السمكؾ البلاجتماعي كتحديدىا، مشكبلت عف في الكشؼ تستخدـ التي دكاتاأل مف العديد ىناؾ

 :ما يمي دكاتىذه األ أىـ كمف
: (Self- report measures) الذاتي التقرير مقاييس -1-6-1

 لتعرؼ كذلؾ المرضى مف المراىقيف بيف شيكعان  المقاييس أكثر مف الذاتي التقرير مقاييس تعد

 معينة كأنيـ مشكمة مف يعانكف أنيـ فككالمراىؽ األطفاؿ يقرر ما نادران  ذلؾ كمع المختمفة، المرضية األعراض

 يككف الذاتي قد يـكالتؽ أف إال المقاييس ىذه عمى المآخذ مف الرغـ كعمى معيف، نكع مف عبلج إلى حاجة في

عف الكالديف  ُتخفى أف يحتمؿ السمكؾ البلاجتماعي التي مشكبلت قياس في الخاصة كأىميتو قيمتو لو
 .(78-77، 2003كازديف، )

: (Reports of significant others) األىمية ذوي اآلخرين تقارير -1-6-2

 المثاؿ مف سبيؿ عمى كالمعالجيف كالمعمميف كالكالديف لمفرد بالنسبة األىمية ذكم اآلخريف تقارير تعد

 ُيستند إلييا التي المصادر أىـ الكالداف كيعتبر األطفاؿ، اضطرابات تناكؿ عند شيكعان  المقاييس أكثر

. (79، 2003كازديف، )المعمكمات  عمى الحصكؿ في باستمرار
الذيف لدييـ مشكبلت  األطفاؿ عف الكشؼ عممية في أىمية األشخاص أكثر مف المعمـ كيعد كما

 أىداؼ مف المعمميف تقديرات أف عمى عديدة دراسات أشارت كقد ،المدرسة سف سمكؾ الاجتماعي في

. كأكثرىا مكضكعية التقديرات

: (Peers ratings) األقران تقديرات -1-6-3

 مع إيجابان  يرتبط االجتماعي كضع األطفاؿ أف إلى يشير كالتربية النفس عمـ في الحديثة إفَّ الدراسات

 الطرؽ إحدل تعد األقراف فإف تقديرات ىذا كعمى األكاديمي التحصيؿ مع كذلؾ المدرسة، في التكيؼ

 التي السيكسكمترية المقاييس ما ُتستخدـ كعادة. عف مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي لمكشؼ المستخدمة

 في مفيدة كىي الطفؿ إدراؾ لقياس المجمكعة، كتستخدـ في كاالجتماعية الشخصية العبلقات عمى تركز

ذا الكشؼ، طرؽ التدخؿ  لطرؽ التخطيط عممية في لممعمـ ذات فائدة تككف أف يمكف فإنيا بحذر فسرت ما كا 
 .(108، 2000يحيى، )

: (Direct observation behavior) لمسموك المباشرة المالحظة -1-6-4

 في سكاء مراىؽ أم سمككيات أف (Mcmahon & Forehand, 1998)  كفكرىاند ماكميكف يرل

 تميز التي المزايا مف العديد كىناؾ مباشر، بشكؿ ُتبلَحظ أف يمكف المحمي المجتمع أك المدرسة في أك المنزؿ

 سكاء معينة لسمككيات الفعمية أك الكاقعية التكرارات مف بمجمكعة تزكدنا أنيا أىميا كمف المباشرة المبلحظة
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 التقارير أسمكب أك الذاتية، التقارير أسمكب عف األسمكب ىذا يتميز كبذلؾ الاجتماعية، أك اجتماعية كانت

 كاالنطباعات باألحكاـ كثيران  األخير األسمكب ىذا يتأثر قد إذ لمفرد بالنسبة األىمية ذكم اآلخريف جانب مف

 كتعترضيا المباشرة المبلحظة تصادؼ قد التي العكائؽ مف العديد ىناؾ أف إال. اآلخريف ىؤالء جانب مف

 الخفية أك الظاىرة غير األفعاؿ السمككيات البلاجتماعية كخصكصان  مف العديد أف نجد إذ ،كآخر حيف بيف

ساءة كالسرقة،  يمكنيا المبلحظة فإف ىذا كمع. مباشر بشكؿ ُتبلَحظ ال المثاؿ سبيؿ عمى العقاقير استخداـ كا 

 سمككيات اختبار طريؽ عف كذلؾ بكاسطتيا إال تتاح ال التي الفريدة المعمكمات مف العديد لنا تضيؼ أف

 .مباشر بشكؿ معينة

 :(Institutional records)االجتماعية  بالمؤسسات الخاصة السجالت -1-6-5

عف  تصدر التي (المضطربة) لممجتمع المضادة السمككيات يـككتؽ تشخيص في االستناد يمكف
لتمؾ  العديدة األمثمة كمف. مستمر بشكؿ كذلؾ االجتماعية بالمؤسسات الخاصة السجبلت إلى المراىقيف
بالمؤسسات  الخاصة السجبلت كتعد. القضائية السجبلت المدرسية، السجبلت الشرطة، سجبلت السجبلت

 كتأثيراتيا المختمفة، المشكمة آثار حكؿ مقاييس بمثابة تعتبر ألنيا األىمية مف كبيرة درجة عمى االجتماعية

 لممجتمع األفعاؿ المضادة غالبية أف السجبلت ىذه عمى المآخذ كمف. كبيرة اجتماعية داللة ذات تعد ثـ كمف

 . (83-80، 2003كازديف، )خاصة بيا  معينة سجبلت في ُتكصؼ ال أم ،ُتسجَّؿ أك ُتبلَحظ ال المنحرفة أك
: (Clinical Interviews) اإلكمينيكية المقابالت -1-6-6

 كىي كاإلنسانية، كاالجتماعية النفسية البحكث في استخدامان  الطرؽ كأكثر أقدـ مف تعتبر المقابمة

كالميني  التربكم التكجيو عمميات حكلو تدكر الذم األساسي المحكر أنيا كما البيانات لجمع طريقة أساسية
مف  مجمكعة بيف لمتآلؼ ككسيمة الشخصية المقابمة كتأتي. النفسي كالعبلج النفسية االستشارة كعمميات

 القدرات كالسمات قياس طريؽ عف جاءت معكقات أك ،اآلخريف أقكاؿ أك تقارير طريؽ عف جاءت المعمكمات

يكجييا  التي األسئمة طريؽ عف بنفسو المقابمة القائـ إليو يصؿ اــ ،المفحكص بالشخص الخاصة
 .(378، 2000جبؿ، )المقابمة  أثناء سمكؾ مف يويبد كما لممفحكص

 : (Psychological testing) النفسية االختبارات -1-6-7

 األسباب كانت إذا كلمعرفة ما الطفؿ، منيا يعاني التي الصراعات عف لمكشؼ االختبارات تستخدـ

: المقاييس ىذه كمف التكيؼ، عمى قدرتو لعدـ أك ذاتية
. (الحبر بقع) ركرشاخ اختبار مثؿ اإلسقاطية المقاييس- 
. (124 - 122، 2000يحيى، ).األطفاؿ/ لمكبار المكضكع تفيـ اختبار مثؿ الحسي الترابط اختبارات- 
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: أثر السموك الالاجتماعي عمى المدرسين والتالميذ -1-7
عند التحاؽ الطفؿ بالمدرسة يقؿ اعتماده عمى كالديو بشكؿ ممحكظ، كتنمك ذاتيتو نتيجة استقبللو 

كنتيجة قدرتو عمى القياـ بالكثير مف األمكر التي كانت تقّدـ لو مف قبؿ البالغيف مف حكلو، كما أف 
يمتحؽ الطفؿ بالمدرسة، يبدأ بالتدرب عمى إنشاء عبلقات اجتماعية متنكعة مف خبلؿ األخذ كالعطاء مع 

أقرانو، كالتنافس كالتعاكف معيـ، ألفَّ البيئة المدرسية حافمة بأنكاع المنافسات كالخبرات، كالتي يمارس 
فييا التمميذ الميكؿ كاليكايات، كيتدرب عمى الحقكؽ كالكاجبات، فيكتسب التمميذ قكاعد السمكؾ 

االجتماعي كاألخبلقي منيا، كاألطفاؿ في ىذه المرحمة ال يميمكف لبلختبلط بالجنس اآلخر، كال يمعبكف 
، كىناؾ يجد الطفؿ نفسو أماـ  نفسومعيـ، فالمعب ىنا إمَّا لعب فردم أك مع مجمكعة مف الجنس

مجمكعة كبيرة مف التكيفات السمككية االجتماعية المرتبطة بالمعمميف كمع األصدقاء، فيبدأ بتدريب نفسو 
. (35، 2000البستنجي، )عمى االمتثاؿ لقكانيف المدرسة كتطكير عبلقات اجتماعية مع الرفاؽ 

عمى الرغـ مف تأثير سمكؾ المدرسيف عمى سمكؾ التبلميذ داخؿ غرفة الصؼ كخارجيا، إال أف 
التبلميذ يترككف أثران ميمان يؤثر عمى سمكؾ مدرسييـ، كيظير ذلؾ مف خبلؿ السمككيات الصادرة عنيـ، 

ثارة الضكضاء  كتكقيؼ المدرس عف أداء عممو، كحرماف بقية الطمبة مف االستفادة مف الدرس، كا 
ىداران  كالتشكيش عمى التبلميذ اآلخريف في قاعة الدرس، األمر الذم يمقي عبئان كبيران عمى المدرس، كا 
لكقتو في إجبار التبلميذ عمى الكؼ عف سمككيـ، كعمى حساب العممية التعميمية، كما يظير تأثير 
التبلميذ في سمككيـ البلاجتماعي مف خبلؿ إشعار المدرسيف بالفشؿ كخيبة األمؿ كاإلرىاؽ كعدـ 

أف كثيران مف المدرسيف قد ترككا مينة التدريس، كذلؾ بتأثير  (Dembo, 1981)كيرل . الجدكل مف مينتو
إلى أف ىذه السمككيات تزيد مف ميمات المدرس  (Visser, 2000)مف سمكؾ تبلميذىـ، في حيف يشير 

 بما فييـ  جميعيـككقتو كجيده، إذ تؤدم إلى إرباؾ المدرسيف كالعممية التعميمية، كما كتشمؿ الطمبة
 (Scott, de simone, Foewer & Weeb, 2000)المتعمـ الذم قاـ بيذا السمكؾ المشكؿ، كىذا ما يؤكده 

مف أف السمكؾ البلاجتماعي يؤثر عمى انتظاـ سير العممية الدراسية كيزيد مف أعباء المدرس، كما أنو 
مف كقت الدرس، مما يعني تقمص أك فقداف فرص التعمـ لمطمبة في  (%80)يستيمؾ أحيانان حكالي 

كمػا تبػيف بعػض الدراسات أثر المتعمميف . (265، 2012محسف كصالح، )  جميعيـالصؼ الدراسي
رباكان مف السمكؾ إعمى سمكؾ مدرسييـ ،  ّف السمكؾ الذم يصدر عػف التبلميذ الذككر أكثػر عدكانيػة كا 

ّف المدرسػيف يػستجيبكف لمػسمكؾ العدكاني الصادر عف إالصادر عف التبلميذ اإلناث عمى المدرسيف، ك
ّف إالمتعمميف الذككر بمعدؿ أكثر مف استجابتيـ لمسمكؾ نفػسو عنػدما يػصدر عػف المتعممات اإلناث، ك

، 2007 ىكيدم كاليماني،)استجابة المدرسيف الذككر تككف عادة أكثر حدة كشدة مػف المدرسػات اإلنػاث 
2) .
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كالمعمـ الذكي ىك الذم يتفادل ظيكر مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي كمعالجتيا في بداية 
ستراتيجيات منع ظيكر مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي أقّؿ كطأة مف إعادة احتكاء إّف إظيكرىا، كخاصةن 

: المشكبلت الخطيرة، كيمكف ذلؾ مف خبلؿ مراعاة اآلتي
ـ مستكياتيـ التطكيرية ئشغؿ األطفاؿ في قاعة الدركس بالنشاطات كالمكاد المثيرة التي تبل -1-7-1

ألف ىذا سيقمؿ مف إظيار السمكؾ البلاجتماعي، أما إذا كانت األنشطة كالمادة صعبة جدان 
. (Alter & Conroy, 2006, 18)أك سيمة جدان فيمكف أف يحدث السمكؾ البلاجتماعي 

ستراتيجيات إمة السمكؾ كىناؾ عدة ءتنظيـ الترتيب الطبيعي لقاعة الدركس لزيادة مبل -1-7-2
ترتيب النشاط لدعـ التبلميذ كلضماف رؤية كمراقبة التبلميذ، ذلؾ لتنظيـ قاعة الدركس 

درجة كتسييؿ االنتقاالت بيف األنشطة، إضافة إلى مراعاة اإلضاءة، كلمسمكؾ المبلئـ، 
يمكف أف تخفض احتماؿ األطفاؿ الذيف ينشغمكف في كمستكيات الضكضاء، كالحرارة، 

 .المشكمة السمككية البلاجتماعية بسبب الحساسية ليذه العكامؿ البيئية

مبلئمة تيمؿ اؿ غيربينما األعماؿ  (بالمديح، كاالمتيازات)مكافأة السمكؾ االجتماعي المبلئـ  -1-7-3
أك تعاقب، كالمعممكف ينصحكف في أغمب األحياف بمكافأة األطفاؿ لسمككيـ الجيد بدالن مف 

. (Herbert, 1998, 2)معاقبتيـ لسمككيـ السيء 
  كافةتعزيز قيـ السمكؾ االجتماعي كالميارات المطمكبة في أنحاء المدرسة كالصؼ -1-7-4

 ,Small wood, 2003)إعبلنات الصباح كتخطيط الحائط، كباستعماؿ لكحات اإلعبلنات، 

2) .
التأكد مف أف احتياجات النمك لكؿ تمميذ متاحة كمدركسة، مع مشاىدة كمراقبة تطكر كؿ  -1-7-5

. تمميذ
، ألف ( عدد مف األطفاؿ في سنيف دراسية مختمفةفيو)التفكير في الصؼ متعدد الدرجة  -1-7-6

 الطفؿ لاألطفاؿ يتعممكف كيؼ يساعد بعضيـ بعضان في عمر مبكر كيطكر االستقبلؿ لد
(Bruce, 1991, 5) فيتفادل ظيكر المشكبلت البلاجتماعية لديو، إذ إف التبلميذ األكبر سنان ،

 في ذلؾ، كأقؿ عرضة لممشكبلت السمككية البلاجتماعية، كأقؿ راعةأكثر اجتماعية كب
. (Zill & West, 2001, 31)عرضة لمغضب كالجداؿ أك السمكؾ العدكاني 

عقد اجتماعات دكرية مع التبلميذ، لحؿ مشكبلتيـ المدرسية، كلضماف نجاح ىذا االجتماع  -1-7-7
يككف االعتماد عمى األسمكب المستخدـ، ألف أسمكب المعمـ يجب أال يككف ىجكمان عمى 
التبلميذ بؿ يجب أف يككف إيجابيان، كبيدكء كي يتصؿ مع األطفاؿ كلكي ُيساعد التبلميذ 

. عمى التقدـ في السمكؾ االجتماعي
تحقؽ مف كجكد االنسجاـ كاالتفاؽ بيف المدرسيف بشأف ما ىك مقبكؿ كما ىك غير مقبكؿ  -1-7-8

 دراية بالفرؽ بيف لاجتماعيان، إذ إف التبلميذ الذيف تظير لدييـ سمككيات الاجتماعية عؿ
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ريس، )معمـ ال يمتـز كمعمـ يتعامؿ بحـز كعدالة، كبالتالي يتصرفكف عمى ىذا األساس 
2001 ،157) .

االتصاؿ المبكر باآلباء عندما تصادؼ صعكبة مع التمميذ، كلكف ابدأ بقكؿ شيء إيجابي  -1-7-9
عف التمميذ كبعد ذلؾ كف بسيطان في عرض المشكمة، حتى يتـ التعاكف بيف المعمـ كأكلياء 

. (Fogler, 1999, 2)األمكر 
كترل الباحثة أف ىذه اإلستراتيجيات السابقة تساعد في تفادم ظيكر المشكبلت السمككية 

البلاجتماعية لدل التبلميذ كالسيطرة عمييا قبؿ أف تظير، كعدـ إتاحة الفرصة ليا أصبلن في الظيكر 
كلكف إذا ظيرت مشكبلت سمككية الاجتماعية في الصؼ عمى المعمـ أف يأخذ سكء السمكؾ البلاجتماعي 

.  ألف الخركج عف قكاعد الصؼ كعدـ السيطرة عمى الصؼ تؤثر سمبيان عمى بيئة التعمـ لكؿ تمميذ،بجدية
كىناؾ فنيات يمكف أف يستعيف بيا المعمـ في أثناء إدارتو لصفو إما لزيادة معدؿ السمكؾ االجتماعي 

، أك إلنقاص (التدعيـ اإليجابي، التدعيـ السمبي، التدعيـ الفارؽ كالتشكيؿ): المرغكب لدل التبلميذ مثؿ
االنطفاء، العقاب، التعزيز التفاضمي لمسمكؾ ): معدؿ السمكؾ البلاجتماعي غير المرغكب فيو مثؿ

. ("أم السمكؾ الذم ال يمكف أف يحدث في الكقت نفسو الذم يحدث فيو السمكؾ المستيدؼ"النقيض 
 :جتماعياالوقاية من مشكالت السموك الال -1-8

: كلمكقاية مف مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي يراعى ما يمي
فمنذ الصغر يجب أف ُينشأ الطفؿ عمى السمكؾ االجتماعي : التنشئة االجتماعية اإليجابية -1-8-1

البناء كاإليجابي، السمكؾ الذم ينفعو كينفع مجتمعو كال يتعارض مع قيـ كمنظكمة 
كأف يتعمـ الطفؿ االلتزاـ بقكانيف مجتمعو كاحتراـ . السمككيات االجتماعية السميمة كالمقبكلة

.  عادتو
 أف يؤسس في الطفؿ منذ صغره شعكر الثقة بالنفس، كذلؾ بحب :زيادة ثقة الطفل بنفسو -1-8-2

خكتو لو، كجعؿ الطفؿ يعتمد عمى نفسو، كأف ال ُيمنع عف محاكالتو لفعؿ شيء ما، إسرتو كأ
. بؿ بمراقبتو كتصكيب ىذه المحاكالت كصكالن الى نجاحيا

 أف يفسح لمطفؿ بناء قدراتو الذاتية كتنميتيا، كتصكيبيا، كالثناء عمى :احترام قدراتو وتنميتيا -1-8-3
. الناجح منيا كعدـ نقد الفاشؿ منيا، بؿ التركيز عمى الكفة اإليجابية في التصرؼ

قرانو في أ أف يبنى لدل الطفؿ الميؿ لمتعاكف مع الغير سكاء :تربيتو عمى روح التعاون -1-8-4
المدرسة أك أسرتو، كتشجيعو عمى بناء عبلقات اجتماعية تتسـ باالنفتاح كالكد كالصداقة، 
ألف العبلقات االجتماعية اإليجابية كالتعاكف يبني لدل الطفؿ الثقة بالنفس كحّب الغير، 

. كفضيمة العمؿ التعاكني الجماعي
 بمعنى أف يتجنب اآلباء كاإلخكة األكبر السمككيات :أن يكون اآلباء القدوة الحسنة ألبنائيم -1-8-5

ف يككف األىؿ في الجانب اإليجابي كالخبّلؽ في الحياة االجتماعية إذ أ، ك كافةالبلاجتماعية
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يبقى الطفؿ دائمان في مكاجية التصرؼ األسرم اإليجابي كيعيش دائمان في أجكاء أسرية 
. سميمة المسمؾ كالتصرؼ

بمعنى أف تأخذ المدرسػة دكران متفيمان لطبيعة ىذه : ىتمام المدرسة بحل مشكالت تالميذىاا -1-8-6
إذ تدرؾ المدرسة أنيا ليست  ،التي يمر بيا التمميذ، كالعمؿ عمى حؿ المشاكؿ المرحمة

كالطرؼ  كفرض العقكبات، بؿ ىي المكّجو كالمربي  طرفان في المشاكؿ يبحث عف االنتقاـ
بصبر كحرفية، كتقديـ الحمكؿ   األكثر كعيان كقدرة عمى حؿ كمكاجية المشاكؿ كاحتكائيا

 .الكاقعية كالجذرية
ف أعدـ المجكء الى المنافسة غير المتكافئة، ألف الطفؿ ىنا سيشعر باإلحباط كالفشؿ، ك -1-8-7

. (Neal, 2009, 47). يككف التنافس مع مف ىك في سنو
كأخيران عمى األبكيف كالمعمميف تعظيـ السمكؾ االجتماعي السميـ لدل الطفؿ، كصرؼ الثكاب لو 

ىماؿ الجانب السمبي مف تصرفو حتى ُيستبعد مف ذىنية التمميذ  عمى ذلؾ بالجكائز كالمباس كاأللعاب، كا 
التفكير السمبي، كبالتركيز عمى الجانب اإليجابي فإف ذىنية التمميذ ستنخرط في التفكير كالتصرؼ 

. اإليجابييف، كخطكة خطكة فإف التمميذ سيتجو الى درب السمكؾ السميـ كالمقبكؿ
 العديد ىناؾ كأف ممكف السمكؾ البلاجتماعي أمر مشكبلت مف الكقاية فّ أيمكف القكؿ  القكؿ خبلصة

في  المعنييف المتخصصيف مف كاالىتماـ العناية مف مزيد إلى يحتاج كلكف ،األمر بيذا لمنيكض مف الكسائؿ
 .كغيرىما االجتماع كعمـ كالطب النفسي النفس كاإلرشاد النفسي كالطب لعمـ المختمفة العمـ فركع

السمككيات  كبير مف عدد مف الكقاية ةصمحـؿ تكظيفيا كيمكف بالعمكمية تتصؼ السابقة الكقائية فاإلجراءات
مبلءمة لمتخفيؼ مف حدة  أكثر تعد اإلجراءات مف أخرل كمجمكعة اإلرشادية البرامج إال أف البلاجتماعية،

 برنامج قامت بتصميـ إذ ىذه دراستيا الباحثة في عميو تعتمد ما مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي، كىذا

 .السمكؾ البلاجتماعي لدل أفراد عّينة البحث بعض مشكبلت حدة مف لمتخفيؼ إرشادم

: ذوي السموك الالاجتماعي التالميذ مع رشاديواإل التربوي التدخل  أساليب-1-9
 السنكات في عمييا األضكاء سمطت السمكؾ البلاجتماعي إذ بمشكبلت االىتماـ حداثة مف الرغـعمى 

السمكؾ  مشكبلت مف يعانكف الذيف األفراد مع التعامؿ في المستخدمة األساليب تعددت قد أنو األخيرة إال
 كتعدد المشكؿ، السمكؾ أسباب كفيـ تفسير في المتعددة النظرية لبلتجاىات كذلؾ كفقان  البلاجتماعي،

 إال األساليب ىذه تعدد مف الرغـعمى ك كالبلمقبكؿ اجتماعيان كاختبلفيا، السمكؾ المقبكؿ تحدد التي المعايير

 أفضؿ أف عمى أجمعت الدراسات أغمب كلكف األخرل الطرؽ عمى إحدل بأفضمية الجـز يمكف ال أنو

 :اتباعيا في عبلج ظاىرة السمكؾ البلاجتماعي ىي يمكف التي األساليب
 
 



 طــــــــــــار الـــنـظــــــزي للـــبـحــثاال لفصل الثانيا

 

 36 

 : (Behavioral approach)السموكي  رشاداإل -1-9-1

 منو كالبلسكم السكم اإلنساني السمكؾ يعتبركف إذ السمككية النظرية مفاىيـ عمى األسمكب ىذا كيعتمد

عادة كمحكه تعديمو يمكف  ىذا األسمكب عمييا يعتمد التي كاإلرشادية العبلجية األساليب كمف. تشكيمو كا 

لعب كالنمذجة، ك تكمفة االستجابة،كاالقتصاد الرمزم، ك السمكؾ، تشكيؿك كالسمبي، اإليجابي عزيزتاؿ
 .كىك األسمكب المتبع في ىذه الدراسة. اإلطفاء،كالتصحيح الزائد، كاألدكار، 

 :(Psychoanalytic approach)مي االسيكودني رشاداإل -1-9-2

مف  الجدد كالتحميميكف فركيد كضعيا التي النفسي التحميؿ نظرية فرضيات عمى األسمكب ىذا كيستند
 األحبلـ، كتفسير تحميؿكاؿ الحر، التداعيك التبصر، األسمكب ىذا عمييا يعتمد التي األساليب كمف بعده

 .(Ramiro, et al., 2010, 850 )(كالتحكيؿ المقاكمة) المضاد الطرح كالطرحك

 :(sycho – educational approach)تربوي  النفس اإلرشاد -1-9-3

كيركز  السمككي، االضطراب مع التعامؿ في كالنفسية التربكية اإلجراءات عمى األسمكب ىذا كيعتمد
االضطرابات السمككية  لذكم األسرم اإلرشاد يشمؿ كقد ،كالمدرسية كاألسرية األبكية التربكية األساليب عمى

 بيدؼ كتعميميـ مناىجيـ تدريس كطرائؽ األطفاؿ تنشئة طرائؽ عمى األسمكب ىذا كيشتمؿ. البلاجتماعية

أك  الخاصة التربية اختصاصي أك النفسي المرشد بتقديميا يقكـ كالتي ليـ، كالعبلجية اإلرشادية تقديـ الخدمة
 ,.Ramiro, et al)االجتماعية  الخدمة في كمختص قياس كرجؿ العامة الصحة طبيب أك النفسي الطبيب

2010, 851). 
: (Environmental approach)البيئي  رشادإلا -1-9-4

 تشكيؿ في أساسيان  دكران  تؤدم باإلنساف تحيط التي فالبيئة البيئي، االتجاه عمى األسمكب ىذا يستند

عاش  كمما لذلؾ بيا، يحيا التي البيئة مع الفرد تفاعؿ نتاج ىك السمكؾ فّ إ إذ كاالجتماعي، سمككو النفسي
كالعكس  إيجابية سمككيات ذلؾ عف نتج كمما إيجابيان  التفاعؿ ىذا ككاف معيا كتفاعؿ سميمة بيئة في اإلنساف
قد  التي  جميعيا كةمالبيئ المؤثرات بدراسة يقكـ البيئي العبلج أف (200، 2002العزة، )يرل  لذلؾ ،صحيح
 ىذه المؤثرات إزالة طريؽ عف كذلؾ فييا بالتحكـ القياـ ثـ التمميذ لدل االضطراب حدكث عف مسؤكلة تككف

 .المضطربة الطفؿ سمككيات تحسيف في ليا كمشيكد كمنفصمة منافسة بيئية مؤثرات إضافة أك
 كاالضطراب إثارة الفكضى عمى  تعمؿمشكبلت السمكؾ البلاجتماعي كمما تقدـ ترل الباحثة أف

 في أساسي كمحدد المدرسة يبرز دكر ىنا كمف المحيطة البيئة إلى أثرىا يمتد المدرسية، كقد البيئة داخؿ

 التربية فإف عاـ كبشكؿ السائدة، كالقيـ مع المعايير المتكافؽ السمكؾ نحك كتكجييو السمكؾ تعديؿ عممية

 قد كالتي السمككيات البلاجتماعية، ضبط بدكف بيما المناطة تأدية الكظائؼ في يكتمبلف أف يمكف ال كالتعميـ

التعميـ  مرحمة في تأثيران  كأقكل كضكحان، أكثر كبشكؿ ، جميعياالدراسية المراحؿ التبلميذ في بعض مف تصدر
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 التربكية المؤسسات ككف الناشئة لدل األىؿ التي ينشدىا كالخصائص األىداؼ لتحقيؽ األساسي، كذلؾ

 كعمى كالتربكم التعميمي اليـّ  إفّ . األىداؼ تمؾ تحقيؽ في عف المجتمع الرسميكف الككبلء ىـ عمييا فمكالقائـ

 ذلؾ في مراعيف المناسبة الميارات كتزكيدىـ التبلميذ لتعميـ المناسبة البيئة في إيجاد يتجمىكافة  األصعدة

 مف كؿ ما مع عممي منيج ذات تربكية أطر ككفؽ السميـ بالتعامؿ إال يتأتى لف كىذا ،كالعقمية المرحمة العمرية

 .فييا األشكاؿ ىذه أحد البلاجتماعي كالسمكؾ ،كالتعميمية التربكية العممية عرقمة شأنو
 مف الفكضى حاالت في ذلؾ يتجمى المدرسة محيط داخؿ متعددة أشكاالن  يأخذ البلاجتماعي السمكؾ إفّ 

 ىذه أف كما (فمالزمبلء، المعمـ اآلباء،) االجتماعي المحيط عمى سمبان  تؤثر كالتي كالتشكيش كاإلزعاج

 مف عدد كىناؾ كالمينية، االجتماعية كاألكاديمية الكظائؼ في خمبلن  تحدث أف يمكف المتنكعة األشكاؿ

زعاج كاإلغاظة كالتخريب كالعدكاف الزائد التشتت كالنشاط تتضمف األشكاؿ ىذه تحت تندرج المشكبلت  كا 

 .كاالجتماعية التربكية كالمعايير كخرؽ القكاعد كالشغب كالتشكيش اآلخريف
 

:  اإلرشاد السلوكي-2
: تمييد

 بدأ في الخمسينات مف القرف العشريف كتزايد إذ ،يعّد اإلرشاد السمككي عبلجان حديث العيد نسبيان 
 كما تعددت أساليبو كمازالت في اتساع مستمر مما يجعؿ ىذا العبلج ،استعمالو في الثبلثيف سنة األخيرة

مف أىـ الكسائؿ العبلجية في مجاؿ األمراض النفسية بكجو خاص، كتبرز أىمية ىذا األسمكب العبلجي 
في أنو يصمح لمعالجة بعض االضطرابات النفسية كالسمككية التي استعصت حتى اآلف عمى أية طريقة 

، حاالت Authoritarian thoughtsعبلجية أخرل نفسية، مادية أك دكائية مثؿ حاالت الفكر التسمطي 
اإلدماف عمى الكحكؿ، كبعض أنكاع الشذكذ الجنسي، كيستند أصحاب ىذه الطريقة في اإلرشاد إلى 

 المصابيف بيا بسبب خطأ لدلالرأم الذم يفسر األمراض النفسية كاضطراباتيا السمككية بأنيا تنشأ 
، كنشأت الطرؽ اإلرشادية السمككية Internalization (التطبيع االجتماعي)أساسي في عمميات التعمـ 

عمى أساس نظرم مستمد مف التجارب المختبرية التي قاـ بيا العالـ بافمكؼ عمى الحيكانات خاصة 
. (11، 1994كماؿ، )الكبلب 

 الذم قدـ تجاربو عف اإلشراط (Pavlov)يفاف بافمكؼ إ نظرية  السمككيةكمف أىـ النظريات
 كتاب السمككية الذم كاف سمسة مف 1925عاـ (Watson)، كنشر كاطسف (1920)الكبلسيكي 

 (1953)عاـ  (Skinner)المحاضرات المطبكعة باالتجاه البيئي لتحسيف الكائنات اإلنسانية كأعماؿ سكنر
 Dollard and Miller (1950)كدكالرد كميمر. كتجاربو المختمفة ككتاباتو عف العمـ كالسمكؾ اإلنساني

نكمترا كتب جكزيؼ كلبي إكفي  كنظريتيما في العبلج النفسي التي تحديا بيا مدرسة التحميؿ النفسي،
المبادئ  (Eisenk)ثـ استخمص آيزنؾ  (1958) الشيير عف العبلج بالكؼ بالنقيض عاـ قكتاب
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. نشأ أكؿ مجمة عممية متخصصة في ىذا المجاؿأ ك،كالتعديبلت النظرية كالتعميمية لبلضطرابات النفسية
كفي الكاليات المتحدة األمريكية بدأ العبلج السمككي كتطكر منذ إعماؿ سكنر حكؿ اإلشراط  اإلجرائي 

 A.A.B.T الجمعية األمريكية لمعبلج السمككي التي يرمز ليا اختصار تُأسِّس (1966)كفي عاـ 
(American Association For Behavior Therapy  كظيرت نظرية التعمـ االجتماعي التي طكر ، 

. (57-56، 2011ببلف،  )(1977)مفاىيميا ألبرت باندكرا 
يسعى ىذا النكع مف اإلرشاد إلى التعامؿ مع مشكمة سمككية محددة كالسمكؾ العدكاني مثبلن، 

ّف أىـ المشكبلت التي تكاجو التمميذ المصاب بيذا . فُيدرَّب التمميذ عمى تخطي ىذه المشكبلت كا 
االضطراب ىك نقص القدرة عمى السيطرة عمى المثيرات الخارجية لذلؾ يحتاج ىذا التمميذ إلى برنامج 

: متكامؿ كفؽ اآلتي
 تتضمف تأميف كتييئة بيئة اجتماعية تقؿ بيا المثيرات الخارجية كخاصة خبلؿ : المرحمة األكلى

 .الجمسة التعميمية أك أداء الكاجبات المنزلية

 إذ ،التعزيز اإليجابي كالسمبي كالعزؿ: تطبيؽ أساليب كفنيات اإلرشاد السمككي مثؿ: المرحمة الثانية 
. إّف ىذا التمميذ يحتاج إلى معززات خارجية أكثر مف غيره مف التبلميذ

 إّف ىناؾ مجمكعة مف إذ ،تدريب التمميذ عمى عممية الضبط كالتنظيـ الذاتي لسمككو: المرحمة الثالثة 
، 2013نعيسة، )الفنيات اإلرشادية لسمكؾ التمميذ غير المرغكب فيو داخؿ األسرة أك في المدرسة 

148) .
السمككي  قد أكَّد عمى أفَّ اإلرشاد Bandura (1977)باندكرا  أفّ  (113، 2001)الخطيب  يشيرك

 تمبي أىدافان  يجعمو ينمي الذم األمر ،الذاتية بفعاليتو كشعكره لذاتو الفرد تقدير تقكية عمى يعمؿ أف يمكف

كجكلدستيف  كنفر أفّ  سمككية كما تقنيات عمى باالعتماد بمحيطو عبلقاتو عمى إيجابان  كتنعكس طمكحاتو
Kanfer & Goldstein  (1986) حكالي أفّ  إلى بيا قاما التي المسحية الدراسات خبلؿ مف تكصبل قد 

 .سمككية النظرية بطريقة تكجياتيـ كصفكا الحديثيف المرشديف مف (40%)
فَّ نظرية اإلرشاد السمككي تقكـ عمى فكرة أفَّ السمكؾ  مرغكب فيو لمفرد اؿ غيرصحيح أك اؿ غيركا 

يمكف استبدالو بسمكؾ آخر صحيح كمقبكؿ اجتماعيان، عف طريؽ استخداـ فنيات ككسائؿ مختمفة ترجع 
فأصحاب ىذا االتجاه يؤمنكف بأفَّ السمكؾ متعّمـ كأفَّ الفرد بإمكانو أف . في أصكليا إلى نظريات التعمـ

م ُيعدَّؿ سمكؾ الفرد يجب أف يككف السمكؾ الخاطئ ؾيتعمـ سمككان جديدان يحؿ محّؿ سمككو الخاطئ، كؿ
. محددان كيمكف مبلحظتو كقياسو ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمسمكؾ الجيد البديؿ
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:  ودواعي استخداموالسموكي اإلرشاد  مفيوم-2-1
 ييدؼ ثـ  كمف،خاطئيف كتكيؼ تعمـ إلى يرجع الخاطئ السمكؾ أف نظرية عمى السمككي اإلرشاديقـك 

عادة الخاطئ السمكؾ إزالة إلى  .(93، 1994الحنفي، )كالتكيؼ  التعمـ كا 
كتفسر النظرية السمككية المشكبلت السمككية بأنيا أنماط مف االستجابات الخاطئة غير السكية 

المتعممة بارتباطيا بمثيرات منفرة، كيحتفظ بيا الفرد لفاعميتيا في تجنب مكاقؼ أك خبرات غير مرغكبة، 
 : كيركز اإلرشاد السمككي عمى

 .تعزيز السمكؾ السكم المتكافؽ -2-1-1

. مساعدة المسترشد عمى تعمُّـ سمكؾ جديد مرغكب كالتخمص مف سمكؾ غير مرغكب -2-1-2
 كذلؾ بتحديد السمكؾ المراد تغييره كالظركؼ ،متكافؽاؿ غيرسكم أك اؿ غيرتغيير السمكؾ  -2-1-3

تعمـ اؿتعمـ كمحك اؿكالشركط التي يظير فييا، كالعكامؿ التي تكتنفو، كتخطيط مكاقؼ يتـ فييا 
. لتحقيؽ التغيير المنشكد

ضرب المثؿ الطيب كالقدكة الحسنة سمككيان أماـ المسترشد لكي يتعمـ أنماط مفيدة مف السمكؾ  -2-1-4
 .(106-102، 1998زىراف، )عف طريؽ محاكاة المرشد خبلؿ جمسات اإلرشاد المتكررة 

كاستخدمت الباحثة اإلرشاد السمككي في خفض حدة بعض مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي، نظران 
التحكـ يستطيع الباحث إذ أف  إخضاعو لممحؾ التجريبي، كقياس نتائجو لمتحقؽ منيا عمميان، إلمكانية

ضبطيا حتى يتعّرؼ أثر العامؿ الذم يرغب في تعّرؼ أثره في عممية اإلرشاد، م كتفي العكامؿ كالمتغيرا
ف بإمكانية يؤـضع مبادئو مكضع التنفيذ، كمستعرض النتائج كالمعطيات استعراضان دقيقان، كمككذلؾ 

 . تغيير السمكؾ كتعديمو
يقـك عمى أساس دراسات كبحكث تجريبية معممية قائمة عمى نظريات التعمـ، كيمكف  اإلرشاد السمككيؼ

 كىك .قياس صدقيا قياسان تجريبيان مباشران، كتخضع فركضو كمسمماتو التي تفسر السمكؾ لمتجريب العممي
يركز عمى المشكمة أك االضطراب  ك.متعّدد األساليب لتناسب تعدد المشكبلت كاالضطرابات السمككية

يكفر الكقت كالجيد كالماؿ  كما أنو .أىدافو كاضحة كمحددة كلو .كىذا يكفر كجكد محؾ لتقييـ نتائجو
 .(105، 2006العيسكم، ). ألنو يستغرؽ كقتان قصيران نسبيان لتحقيؽ أىدافو

مرغكب اؿ غيرصحيح أك اؿ غيراإلرشاد السمككي يقكـ عمى فكرة أّف سمكؾ الفرد    ككفقان لما سبؽ فإف 
 مختمفة سمككية عف طريؽ استخداـ فنيات ، صحيحان كمقبكالن اجتماعيان  يككففيو يمكف تعديمو بسمكؾ آخر

 .متكافؽاؿ غيرترجع في أصكليا إلى نظريات التعمـ كالتي تيدؼ إلى إحداث تغيير بّناء في السمكؾ 
تمؾ االستجابة الظاىرة التي يمكف مبلحظتيا مف : كيقصد بالسمكؾ في مجاؿ اإلرشاد السمككي

 .خارج الشخص كأيضان االستجابات غير الظاىرة مثؿ االنفعاالت
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 : أىداف اإلرشاد السموكي-2-2

ييتـ المرشد النفسي الذم يستخدـ ىذا النكع مف اإلرشاد بتحديد أىداؼ كاضحة يريد الكصكؿ 
 يأمؿ مف المسترشد التخمص منو مثؿ التخمص مف ان  معّيفان إلييا في نياية جمسات اإلرشاد ، فيحدد سمكؾ

.  الخكؼ مف األماكف المرتفعة أك اكتساب تصرؼ معيف مثؿ تأكيد الذات
كيركز المرشد السمككي عممو عمى تغيير السمكؾ دكف تكريس أك تخصيص كقت طكيؿ لفيـ 

طفكلة المسترشد مع كالديو أك مع أصدقائو، كتعتمد فكرة التغيير في السمكؾ عمى مبادئ التعمـ، فيعمؿ 
قيَّـ أثر التدخبلت السابقة، مُ المرشد عمى تشجيع المسترشد لكي يتصرؼ بطريقة مختمفة، كأخيران ُيقاس ك

. كيمكف عمؿ تغييرات كتبديبلت في خطة اإلرشاد حسب المطمكب
نما يتخذ اإلرشاد السمككي الفرد  إننا  في اإلرشاد السمككي ال نتحدث عف أىداؼ مكحدة لمعبلج ، كا 

، (مشغكلياتو)ّف األىداؼ اإلرشادية تعّد خصيصان لكّؿ فرد عمى أساس مف مشكبلتو إمحكران لو، كبذلؾ ؼ
ّنو اليكجد أسمكب إرشادم كاحد كاليكجد ىدؼ نمطي كاحد، كما يحدث في عممية إكالقاعدة األساسية 

كتككف األىداؼ . اإلرشاد إنما يتحد جزئيان عف طريؽ األىداؼ التي تعّد باالشتراؾ بيف المرشد كالمسترشد
لى إ ك، كأيف ستقع ىذه األفعاؿ كالتصرفات،في اإلرشاد السمككي محددة في صكرة ما سيفعمو المسترشد

أم درجة ستتـ ىذه التصرفات ، ككجكد األىداؼ بطريقة محددة ككاضحة في ىذا النكع مف اإلرشاد 
تباعيا لكضع اليدؼ كاألسمكب اكىناؾ أربع خطكات يجب . يساعد مف ناحية أخرل عمى تقكيـ النتائج

: الذم يتخذ لتحقيقو كىي
عف طريؽ استخبلصيا مف المسترشد، كتحديد أيف كمتى كمع مف يقع : تحديد المشكمة- 2-2-1

. ؟ كاألحداث التي تؤدم إليو، كىؿ تبلحظ في سياقو الكاقعي،مبلئـاؿ غيرالسمكؾ 
 إّف تسجيؿ تاريخ المسترشد ىاـ بالنسبة لتحديد إذ: التاريخ التطوري واالجتماعي لممسترشد- 2-2-2

مناطؽ النجاح كالفشؿ في حياتو كنكاحي قكتو كضعفو كأنماط العبلقات الشخصية كأنكاع السمكؾ 
. التكافقي كالمناطؽ المشكمة، ككذلؾ أم أسباب عضكية كجسمانية

يعمؿ السمككيكف في اتجاه كاحد في الكقت الكاحد، أم : وضع أىداف محددة لإلرشاد- 2-2-3
إّف أىداؼ اإلرشاد يجب أف تتحدد في عبارات دقيقة . يتناكلكف مسألة بعينيا حسب األكلكية في االىتماـ

 كاليدؼ النيائي ىك مساعدة المسترشد عمى تدبير أمره بحيث يستطيع ،كىي تختمؼ مف فرد إلى آخر
. التحكـ في مصيره، فالمرشد كالعميؿ يجب أف يتعاكنا معان لكضع أىداؼ اإلرشاد كما الذم يريدانو منو

كمف الميـ أف تككف األساليب : تحديد الوسائل واألساليب التي ستستخدم لتحقيق األىداف- 2-2-4
 .(63-62، 2011ببلف، )مرنة كغير جامدة، كقابمة لمتعديؿ كفقان لقدرات المسترشد كاألىداؼ المرجكة 
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:  األسس التجريبية لإلرشاد السموكي-2-3
اعتمد ىذا المنيج مف اإلرشاد النفسي عمى المبادئ المستمدة مف المدرسة السمككية بصفة عامة، 
كالمبادئ المستمدة مف التعمـ الشرطي بصفة خاصة، كالتي قاـ بيا عالـ النفس الركسي إيفاف بافمكؼ، 

كالتعمـ الشرطي يعتمد عمى األدكات كالكسائؿ كاإلجراءات كالشركط، كىي تمؾ التجارب التي قاـ بيا عالـ 
: النفس األمريكي سكنر، كمف ىذه المبادئ ما يمي

. التعزيز اإليجابي كالسمبي أم المكافأة كالعقاب -2-3-1
. مرغكب فيواؿ غيرمبدأ كؼ أك منع أك انطفاء االستجابة أك السمكؾ  -2-3-2
. مبدأ تعميـ المثير -2-3-3
 .مبدأ استبداؿ المثير الطبيعي -2-3-4

 .مبدأ تكرار االقتراف حتى يتعممو الكائف -2-3-5

 .(99، 2006العيسكم، )مبدأ تكفر الدافع أك الدافعية أك الحماس حتى يتعممو الكائف  -2-3-6

، فإفَّ لعممية التكرار أىمية في (Skinner)كفي ضكء التعمُّـ الشرطي القائـ عمى أعماؿ سكنر 
فاالستجابة المفرزة التي يعقبيا الشعكر بالرضا كالسعادة كالسركر كاإلشباع كالمكافأة . تحقيؽ التعمـ

كالطعاـ أك غيره، تميؿ إلى أف تتكرر في خبرة الكائف، كيتعمميا كيأتي بيا في المكاقؼ المقبمة ألنيا 
ذا ناؿ الفرد العقاب أك األذل، كمما أتى سمككان  تمقت ما يعرؼ باسـ التعزيز أك التعزيز اإليجابي، كا 

ذا ُسِحب التعزيز أك  معينان، فإنو يتكقؼ عف اإلتياف بيذا السمكؾ عمى أثر تمقي ىذا التعزيز السمبي، كا 
 لسمكؾ معيف، فإفَّ ىذا السمكؾ يكؼ أك يمنع أك يختفي أك يتبلشى عف الظيكر، كتعرؼ ىذه ملغأُ 

الظاىرة بالكؼ التجريبي، كعمى ذلؾ ُيمكف تككيف عادات سمككية جديدة في سمكؾ الطفؿ، عف طريؽ 
.  مرغكب مف التعزيزاؿ غيرتعزيز السمكؾ المرغكب فيو كحرماف السمكؾ 

 :  خصائص اإلرشاد السموكي-2-4

 :لئلرشاد السمككي خصائص عديدة منيا

 فقد : أكثر من التركيز عمى أسباب مفترضة(Symptomsاألعراض )التركيز عمى السموك  -2-4-1
كانت العبلجات التقميدية مثؿ مدرسة التحميؿ النفسي التي أسسيا فركيد تبني عبلجاتيا 

ّف معرفة ىذه إعمى أساس مف االقتناع بكجكد أسباب تكمف في مراحؿ النمك المبكرة، ك
األسباب المكلدة لؤلعراض التي يأتي بيا المريض كالقضاء عمييا ىك األساس في العبلج 

 كالمعالج في التحميؿ النفسي يقتنع أف ىذه األسباب مكجكدة في البلشعكر كيعمؿ ،النفسي
جاىدان الستحضار ما فيو إلى حيز الشعكر أم ىذه الطريؽ تركز عمى األسباب الكامنة 

 أما المعالجكف السمككيكف فيركف أّف ، كتتبع مايعرؼ بالنمكذج الطبي،كراء األعراض
أكثر مف البحث عف " األعراض"التركيز ينبغي أف ينصب عمى السمكؾ مكضكع المشكمة 
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ّف اىتماـ المعالج يككف في تناكؿ ىذا السمكؾ أكثر مما إ ك،األسباب الكامنة كراء السمكؾ
. ىك في بحثو عف األسباب أك محاكلة القضاء عمييا

 إذ :متوافقة إنما ىي استجابات متعمَّمةال غيريفترض اإلرشاد السموكي أّن السموكيات  -2-4-2
تركز نظريات اإلرشاد السمككي عمى أّف اإلنساف ىك نتاج البيئة التي يعيش فييا، كبذلؾ 
 ،فإّف قكانيف التعمـ التي يستفيد منيا اإلرشاد السمككي تفسر لنا كيؼ تؤثر البيئة في الناس

متكافؽ في تأثيرىما عمى األفراد فإف اؿ غيركرغـ االختبلؼ بيف السمكؾ المتكافؽ ك
المعالجيف السمككييف ينظركف لكبل النكعيف مف السمكؾ عمى أنيما مكتسباف كيخضعاف 

.  نفسيالمقكاعد
يفترض اإلرشاد السموكي أّن األسس النفسية وبصفة خاصة قواعد التعمم يمكن أن تفيد  -2-4-3

متكافقة ناتجة عف اؿ غير، فكمما كانت االستجابات متوافقال غيركثيرًا في تعديل السموك 
. التعمـ كاف مف الممكف أيضان أف نعدليا باستخداـ مبادئ التعمـ

ال ينظر اإلرشاد : يتضمن اإلرشاد السموكي إعداد أىداف إرشادية محددة واضحة -2-4-4
 كمف ثـ ،متكافقة عمى أّنيا ناشئة عف شخصية مضطربةاؿ غيرالسمككي إلى االستجابات 

فمف يككف ىدؼ المعالج أك العميؿ تسييؿ عممية إعادة تنظيـ أك إعادة بناء شخصية 
نما يككف ىدؼ اإلرشاد ىك المساعدة عمى إزالة المشكبلت النكعية التي تؤثر في  العميؿ؛ كا 

أداء العميؿ، كفي اإلرشاد السمككي يشترؾ المرشد كالمسترشد في تحديد أىداؼ نكعية 
كمحددة لئلرشاد كقد تصاغ ىذه األىداؼ في صكرة أىداؼ تعميمية كال يكجد في اإلرشاد 
نما يقكـ المعالج بعممية  السمككي ىدؼ كحيد أك مشترؾ كما في اإلرشادات األخرل، كا 

 .تفصيؿ لؤلىداؼ بما يناسب المسترشد كمشكمتو

 مفيـك السمات د يعإذ :Features الكالسيكية لمسمات ةيرفض اإلرشاد السموكي النظري -2-4-5
 كنتيجة ليذا المكقؼ نشأت بدائؿ ،كاحدان مف المفاىيـ التي لقيت جدالن كبيران كانتقادات كثيرة

أخرل لمسمات كىي المكقفية كالتفاعمية، كلكف المعالجيف السمككييف يرفضكف جميعان النظرية 
التقميدية لمسمات كيركف أّف سمكؾ الشخص في مجمكعة كاحدة مف الظركؼ ىك دليؿ 

 .ضعيؼ عف كيفية استجابتو في مكقؼ يختمؼ عنو اختبلفان كبيران 

 كثيران مف الطرؽ :يعّد المرشد السموكي طريقة اإلرشاد بما يتناسب مع مشكمة المسترشد -2-4-6
التقميدية في اإلرشاد تتبع طريقة كاحدة أساسية في اإلرشاد دكف أف تأخذ في االعتبار 

 عمى سبيؿ المثاؿ ،طبيعة المشكمة التي يعرفيا المسترشد ففي طريقة التحميؿ النفسي
بالخبرات  (Foresight)يفترض أف المتاعب الحالية لممسترشد ترجع إلى نقص االستبصار 

المؤلمة في الطفكلة، كبذلؾ يتبع المعالجكف ليذه الطريقة أسمكبان كاحدان في اإلرشاد لمكصكؿ 
إلى االستبصار، ككذلؾ فإف المعالجيف بطريقة اإلرشاد المتمركز حكؿ العميؿ يركف أّف 
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 كمف ثـ ،مشكبلت الفرد الراىنة تدؿ عمى حاجتو إلى االعتبار اإليجابي غير المشركط
فإنيـ يستخدمكف أسمكبان كاحدان في اإلرشاد، أما اإلرشاد السمككي يفترض تشخيصان متنكعان 

بالنسبة لممشكبلت التي تقابمو كال يكجد افتراض مؤّداه أّف خبرات الطفكلة ىي المؤدية 
لمسمكؾ المضطرب كال أّف مفيكـ الذات المنخفض ىك السبب فيو كليذا فإّف المعالج 

 .السمككي ال يمتـز طريقة إرشاد كاحدة

ّنما ييتـ ، الييتـ اإلرشاد السمككي بالبحث في الماضي البعيد لممسترشد:واآلن– ىنا  -2-4-7  كا 
فيك ييتـ بالكاقع الحالي لممسترشد ماذا " األعراض– السمكؾ " بصفة أكثر بما يحدث اآلف 

ف كاف ذلؾ اليمنع مف التطرؽ إلى الماضي في ،يحدث كالبيئة التي يحدث فييا السمكؾ  كا 
 .بعض األحياف كلكف بدكف تركيز شديد عميو

 يؤكد اإلرشاد السمككي عمى أىمية اتباع إذ :اإلرشاد السموكي يكون عمى أساس تجريبي -2-4-8
 ،المنيج العممي كأسمكب لمحصكؿ عمى النتائج التي تساعد عمى تحسيف فنيات اإلرشاد

المعالج ييتـ عادة بتحديد خط البداية لمسمكؾ الذم يتناكلو كما ييتـ بتقكيـ نتاج اإلرشاد ؼ
 كبذلؾ يتسنى إجراء

 : أسباب المشكالت السموكية من وجية النظر السموكية-2-5
 الفرد يتعممو متعمـ سمكؾ ىك (السمككية المشكبلت) السمككي االضطراب أفّ  االتجاه ىذاأصحاب  يرل

مثيرات  مف عميو تشتمؿ بما البيئة ابف اإلنساف بأفّ  االتجاه ىذا يعتبر إذ، فييا يعيش التي مف البيئة
لدل  كتتشكؿ ،كغيرىا كالبيكلكجية كالنفسية االجتماعية حياتو مجاالت بمختمؼ عبلقة ليا مختمفة كاستجابات

 يتعمميا مف إنما كالشاذة الخاطئة السمككيات يتعمـ عندما كالفرد النفسي، كيانو مف جزءان  تصبح حتى الفرد

 يرل ىذا كما المناسبة، غير السمككيات كتسمسؿ كتشكيؿ كالنمذجة التعزيز طريؽ عف االجتماعي محيطو

العزة، )السمكؾ  تعديؿ أساليب أىـ مف كغيرىا اإليجابية النمذجة أك اإلطفاء أك العزؿ أك المحك بأفّ  االتجاه
2002 ،43). 

السمككي  االتجاه ىذا أصحاب مف العمماء أفّ  عمى (92، 2000ف، مالقاسـ كآخر)مف  كؿّ  كيؤكد 
اإلنساف  تعمميا عادات إال ىي ما السمككية كاالنحرافات النفسية االضطرابات أفّ  مفاده تفسير إلى تكصمكا
لكف  الشرطية المنعكساف طريؽ عف ارتباطات ككفت كبالتالي لديو، الدافعية شدة كمف تكتره درجة مف ليقمؿ
أف  السمككي االتجاه أصحاب كيرل كما .مرضي كبشكؿ خاطئ بشكؿ حدثت الشرطية االرتباطات تمؾ

يرل ذلؾ  كما الداخمية النفسية لمعمميات كليست البيئية لمظركؼ كمحصمة نتاج ىك المضطرب السمكؾ
 في األعماؽ أك البلشعكر في بما كالييتـ السمككية باألعراض ييتـ فيك لذلؾ النفس، عمـ في التحميمي االتجاه

 بأّنو ظاىرة السمكؾ االتجاه ىذا يعتبر لذلؾ التحميمي، االتجاه ذلؾ يرل كما غيرىا، أك عقد مف اإلنسانية

 .(اإلشراط أك التعمـ قكانيف) محددة لقكانيف كقفان  ُتكتسب متعممة
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 البيئة كلكف اإلنساني، السمكؾ أبعاد تحدد الكراثة أف (43، 2002العزة، )الكراثة فيرل  لدكر كبالنسبة

ىذا  نظر كجية مف السمكؾ أف كبما الفرد، عند السمككية الخصائص عمى السمبية أك اإليجابية تترؾ آثارىا
 خبرات الفرد ضكء في تتحدد ىذه التعمـ عممية أف إال سكيان، أك شاذان  سمككان  كاف سكاء متعمـ سمكؾ ىك االتجاه

الفرد كعمى ل عؿ إيجابية نتائج لو كانت إذا يزداد أنو لبمعف بنتائجو، محككـ كالسمكؾ. الحالية كظركفو
. حكلو مف اآلخريف لكعؿ  الفرد لعؿ سمبية نتائجو كانت إذا كيضعؼ آلخريفا

أف  (Paull & Epanchin, 1999)يرل  المتعمـ السمكؾ في الكراثة دكر لعؿ كتأكيدان  نفسو اإلطار كفي
 تركيبان بيكلكجيان  كيرث البيئة مع تفاعمو خبلؿ مف محددة بطريقة يسمؾ أف يتعمـ الفرد أفّ  يعتقدكف فمالسمككي

 ال … كالصداقة إلخ كالقيادة السمككيات بعض بأفّ  يعتقدكف كما السمكؾ تحدد التي التفاعؿ عممية في يساعده
 فيـ كمف الضركرم ؟ ىك ما مف بدالن  الفرد يفعؿ ماذا عمى السمككيكف كيركز التفاعؿ عف تنتج بؿ تكرث

. (40، 2000نقبلن عف يحيى، )التسميات  إطبلؽ مف بدالن  الطفؿ
 ترل أّف سمكؾ الفرد ىك سمكؾ مكتسب عف كتتبنى الباحث كجية نظر المدرسة السمككية التي

 يتعمـ الفرد بالنمذجة سمككان جديدان مف خبلؿ مراقبة اآلخريف كنماذج يمكف أف تقمد، إذطريقة المبلحظة، 
كىذا يعني أّف أنكاع . كبما أّف تفاعؿ الفرد مع البيئة يخضع لقكاعد التعمـ، فإّف شخصيتو ىي نتاج التعمـ

 التي يتـ بيا تعمـ السمكؾ السكم أم عف  نفسياالسمكؾ المضطرب أك البلاجتماعي يمكف تعممو بالطريقة
. طريؽ التعزيز

ركز العمماء ، فقد السمككي االتجاه عمييا يعتمد التي كالعبلجية اإلرشادية لؤلساليب بالنسبة كأما
ف اىتماميـ عمى الفنيات العبلجية التي تختمؼ باختبلؼ االضطرابات السمككية كاالنفعالية، كالسمككي

كغيرىا، كتسعى الفنيات السمككية  كالنمذجة كالتعاقد كالتشكيؿ كالتمييز كاالنطفاء التعزيز بيف تتنكع ما فيي
لتحقيؽ ىدفان كاحدان ىك تعديؿ السمكؾ ىنا كاآلف عمى النحك المرغكب فيو ليككف سمككان متكافقان مع 

ّف كؿ إ الفنيات تنبثؽ مف مبادئ كقكانيف التعمـ التي تقـك عمى فكرة قالمطالب النكعية لبيئة الفرد، كىذ
. سمكؾ لدل الفرد ىك سمكؾ متعمـ سكاء كاف سمكؾ سكم أـ غير سكم، كمف ثـ يمكف تعديمو

  كتيتـ النظرية"بنتائجو محككـ السمكؾ"بعبارة  يتمخص السمككية النظرية محتكل كبالتالي فإفّ 

 المبلحظ السمكؾ تغيير عمى لمعمؿ المناسب التدخؿ برنامج كتصميـ مبلئـاؿ غير الظاىر بالسمكؾ السمككية

 .(40، 2000يحيى، ) كتعديمو

: الحاجات اإلرشادية لمتالميذ -2-6
يكاجو األطفاؿ العديد مف المشكبلت النفسية ألنيـ ال يستطيعكا أف يعبركا عف مكنكناتيـ كحاجاتيـ 

كالعدكاف، كالسرقة، الكذب، )الداخمية، فمعاناتيـ النفسية تعبر عف نفسيا في صكر كأشكاؿ سمككية مختمفة 
كىذه األشكاؿ السمككية تعتبر مف أكثر المشكبلت شيكعان عند األطفاؿ، كاألكثر . (إلخ..العصياف، العناد 

كنظران لؤلبعاد الخطيرة التي تتكلد عف . تعقيدان بسبب تداخؿ عكامؿ كثيرة كأسباب عدة كأيديكلكجيات مختمفة
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يبرز دكر اإلرشاد السمككي في . ىذه المشكبلت كما يترتب عمييا مف آثار كانعكاسات عمى حياة االطفاؿ
لذلؾ يجب عمى المرشد النفسي أف يككف مممان بقكانيف . مكاجيتيا كتقديـ العكف ليـ مف قبؿ المرشد النفسي

طبي أك ) سمكؾ األطفاؿ إلى تدخؿ ميني  مفالنمك كتطكر الطفكلة حتى يسيؿ عميو معرفة ما يحتاج
متو لمتطمبات النمك أك ما يحتاج إلى التجاىؿ أك اإلغفاؿ أك حتى ءبسبب شذكذه أك عدـ مبل (نفسي

. (2006،113العيسكم،).التشجيع بسبب انسجامو مع تمؾ المتطمبات

 اإلرشاد السمككي إلى العمؿ عمى مساعدة االطفاؿ في تحقيؽ النمك المتكازف المتكامؿ سعىكم
كمساعدتيـ عمى فيـ ذاتيـ فيما  (الجسمية، كالعقمية، كاالجتماعية، كاالنفعالية)  جميعيالمجكانب النمائية

يتعمؽ بحاجاتيـ كبمطالب البيئة مف حكليـ، إضافة إلى القياـ بالتكافؽ مع المكاقؼ الجديدة كبشكؿ 
 يحاكؿ طفؿ المرحمة االبتدائية كعضك جديد في إذ ليا داخؿ المدرسة، فخاص المكاقؼ التي يتعرضك

، كفي محيط البالغيف كالراشديف مف المدرسيف كىيئة مكظفي قالمجتمع المدرسي أف يختبر ذاتو بيف أقراف
المدرسة، كتدكر في ذىنو تساؤالت ممحة يحاكؿ أف يختبر اإلجابة عنيا خبلؿ عبلقاتو كتفاعبلتو في 

ىؿ سيمقى الحب كالتقبؿ كالفيـ مف اآلخريف أـ سيصدـ؟ ىؿ خبراتو المدرسية ستتشابو مع : المدرسة
خبراتو المنزلية أـ ستختمؼ عنيا؟ ىؿ ستككف أفضؿ أـ اسكأ منيا ؟ كقد يشعر الطفؿ بخيبة أمؿ في 
مجتمعو المدرسي إذا شعر أك عمى األقؿ إذا ظّف أّف أحدان لـ يفيمو كلـ يتقبمو في المدرسة كبأّنو غير 

فإذا فشؿ المدرسكف كىيئة مكظفي . محبكب فييا؟ أك إذا كجد خبراتو المدرسية أسكأ مف خبراتو المنزلية
ّف ىذا الفشؿ ينعكس عمى سمككو الشخصي إالمدرسة في تصحيح اتجاىاتو نحكىا كنحك عبلقاتيـ بو، ؼ

كاالجتماعي كالتربكم بصفة عامة داخؿ المدرسة كخارجيا كقد يدفعو ذلؾ إلى ممارسة بعض السمككيات 
كىنا تظير حاجة  (إلخ.. كالعدكاف، التخريب، الكذب، السرقة، العناد، العصياف)غير المقبكلة اجتماعيان 

الطفؿ لئلرشاد النفسي السمككي الذم يعتبر تطبيقان عمميان لقكاعد كمبادئ  التعمـ التي تساعد في تعمـ 
 .( 380 ،1994 ابراىيـ،)، (118 ،2001شعباف كتيـ،)سمككيات جديدة كضبط السمككيات الخاطئة

كنتيجة لذلؾ ترل الباحثة أّف اإلرشاد السمككي يعّد أكثر األساليب اإلرشادية المناسبة لؤلطفاؿ، 
فيـ في مرحمة عمرية يكتسبكف فييا سمككياتيـ كتصرفاتيـ عف طريؽ مبلحظة اآلخريف كاالقتداء بيـ، 
كبالتالي يمكف تعديؿ أم مف ىذه السمككيات كخاصة السمبية كالخاطئة باستخداـ قكانيف كمبادئ التعمـ 

التي يرتكز عمييا اإلرشاد السمككي، خاصة أّف األطفاؿ ذكم المشكبلت كاالضطرابات السمككية 
مكانات مف أجؿ االعتماد عمى أنفسيـ  كاالنفعالية بحاجة إلى استثمار أقصى ما لدييـ مف طاقات كا 

. كالتكيؼ مع البيئة المحيطة بيـ
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 : خطوات تنفيذ خطة اإلرشاد السموكي-2-7

 :ىناؾ عدة خطكات نحتاج لمقياـ بيا لتنفيذ خطة اإلرشاد السمككي ، كىذه الخطكات ىي

 :تحديد السموك المستيدف وترتيب األولويات -2-7-1

مقبكؿ أك الذم يحتاج إلى تعديؿ اؿ غير ىك البدء بتحديد السمكؾ إّف أكلى خطكات تعديؿ السمكؾ
 غيرلكي يصبح أكثر مبلءمة، كالميـ ىك السمكؾ الذم يمكف مبلحظتو،  كيعّد مكضكع تحديد السمكؾ 

كىنا يطرح السؤاؿ الياـ مف . مرغكب أحد الجكانب اليامة في خطة تعديؿ السمكؾاؿ غيرمقبكؿ أك اؿ
  الذم يحدد السمكؾ غير المرغكب فيو ؟

تعتبر األسرة التي نشأ فييا الطفؿ كالبيئات األخرل التي يحتؾ بيا الطفؿ ىي التي تحدد السمكؾ 
مرغكب كالذم تريد تعديمو باعتبارىا األكثر دراية بسمكؾ الطفؿ كاألكثر ضرران مف نتائجو، اؿ غير

 كعمى الرغـ مف أّف األسرة ىي المنظمة األكلى كالجية األساسية في تحديد .كبالتالي تبادر بالشككل منو
فكثيران ما تأتي األسرة بكممات فضفضة ال . مرغكب، فإنو في بعض األحكاؿ يصعب ذلؾاؿ غيرالسمكؾ 

ابني “.. ” ابني عدكاني“.. ”ابني غير ميذب“يمكف تحديد نطاقيا بدقة بحيث يمكف التدخؿ فييا فتقكؿ 
 كلذلؾ يحتاج .كجميعيا جمؿ ككممات كأكصاؼ عامة تحتاج إلى الكثير مف التحديد كالفيـ”… قايكره أخ

األمر إلى تدخؿ المتخصص في تحديد السمكؾ المشكؿ حتى يمكف إيجاد التدخؿ المناسب، كلكنو ال 
 يقـك تعديؿ السمكؾ عمى مشاركة إذ. ّننا يمكننا التخمي عف رأم األسرة في تحديد السمكؾأقكؿ اؿيمكف 

يمو كمتابعة خطكات كأكلياء األمر في الخطة بأجزائيا المختمفة بداية مف تحديد السمكؾ كتعريفو حتى تؽ
 كيشير العاممكف في مجاؿ تعديؿ السمكؾ إلى أّف القائـ بعممية التدخؿ .التدخؿ كالمساعدة عمى تحقيقيا

 :في تعديؿ السمكؾ ينبغي أف يجيب عمى األسئمة التالية

  ىؿ ىناؾ مشكمة سمككية فعمية تحتاج إلى تعديؿ؟
  كاألسرة كالمدرسة كاألقراف )ىؿ ىناؾ اتفاؽ بيف الجيات المختمفة التي يتعامؿ معيا الطفؿ

عمى ىذا السمكؾ؟  (كالجيراف
  ىؿ يختمؼ ىذا السمكؾ عما ىك متكقع منو في المرحمة العمرية التي يمر بيا؟ 

  مرغكب حجر عثرة أماـ تكيؼ الطفؿ كتكافقو؟اؿ غيرىؿ يمثؿ السمكؾ 

 ؟ طريقة مف طرؽ التدخؿةىؿ ىناؾ تدخبلت سابقة لحؿ ىذه المشكمة بأم  

 ما احتماالت النجاح في تنفيذ الخطة اإلرشادية؟ 

 ىؿ ىناؾ جيات يجب أف تتعاكف مع الخطة كيجب تعّرؼ مدل استعدادىا لمتعاكف؟ 

  ىؿ ىناؾ محفزات كمعززات معينة يمكف أف تساعد في سرعة تحقيؽ النتائج المرغكبة مف التعديؿ؟ 

  ما المعكقات التي يمكف أف تؤثر عمى نتائج البرامج كينبغي عمؿ حسابيا منذ البداية؟ 

 ،كؿ ىذا يجب كضعو مف البداية ثـ القياـ بصياغة السمكؾ كتحديده بما يمكف مف التعامؿ الكؼء
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فقد  (أم ترتيب األكلكيات) ىي تحديد السمكؾ الذم يحتاج إلى تعديؿ قبؿ غيره كالخطكة الثانية
مرغكبة، كمع تجمعيا تشكؿ اؿ غيريأتي الطفؿ بعدد مف الشكاكل األسرية مف مجمكعة مف السمككيات 

كمف المكضكعات اليامة في ىذا الصدد ىك كيؼ نحدد . مشكمة بالنسبة لؤلسرة في التعامؿ مع الطفؿ
ىا ماألكلكيات عند البدء بتعديؿ سمككيات الطفؿ المضطربة المتعددة؟ ىناؾ عدة معايير يمكف النظر إؿ

 :عند اختيار السمكؾ الذم سنبدأ بو كىي

  يجب أف نختار السمكؾ الذم نتكقع أف يأتي بنتيجة جيدة، كيمكف لمطفؿ أف يعّد ليا بسيكلة
 .كيتعاكف فييا مع البرنامج التداخمي

  ،إّف ذلؾ سيككف دافعان إذيجب البدء بالسمكؾ الذم ييـ األسرة تعديمو، كالذم تبلقي منو ضرران كبيران 
 .لو في التعاكف مع البرنامج كتذليؿ العقبات التي قد تكاجو خطة التعديؿ

  يجب أف نبدأ بالسمكؾ الذم يحقؽ فائدة مباشرة لمطفؿ نفسو؛ ألف ىذا سيدفعو ىك اآلخر لمعمؿ
 .عمى تعديؿ ىذا السمكؾ كالسعي التباع قكاعد خطة التدخؿ

 فمثبلن الطفؿ الذم ال يستطيع . البدء بالسمكؾ الذم ينعكس تعديمو عمى تعديؿ سمكؾ آخر مرتبط بو
 جعمناه يستطيع أف ،االنفصاؿ عف األسرة بالبقاء كحده في الركضة، فإذا ما عدلنا ذلؾ السمكؾ

 .يتخمى عف ىذا االلتصاؽ في النـك كيككف تعديمو أسيؿ

 الغرض نفسو الذم يحققو السمكؾ متعديؿ السمكؾ الذم يمكف استبدالو أك إحبللو بسمكؾ آخر يغط 
المضطرب لمف يقـك بو، فإذا كاف تمسؾ الطفؿ بأسرتو كعدـ رغبتو في االنفصاؿ عنيا يحقؽ لو 
الشعكر باألماف كيقمؿ مف خكفو، فعند تعديمو ينبغي تكفير سمكؾ آخر مقبكؿ يحقؽ لو النتيجة 

 .نفسيا

  السمكؾ الذم تتفؽ عميو كؿ الجيات التي يتعامؿ معيا الطفؿ، كيتكافؽ مع اإلمكانات المتاحة
 .(162، 2000الركساف،) ، (92، 2003الخطيب،) .لتعديمو

 :تعريف السموك المستيدف -2-7-2

إف تحديد السمكؾ الذم نرغب في تعديمو يتكقؼ عميو الكثير مف األمكر اليامة في نجاح عممية 
 فإّف الشيء نفسو ينطبؽ عمى تعريؼ السمكؾ ،التدخؿ كالكصكؿ إلى النتائج المرغكبة كبالدقة المطمكبة

كالتعريؼ يتيح لنا الكثير مف األمكر، لذا ينبغي الدقة فيو، كىناؾ  .المستيدؼ كالذم نرغب في تعديمو
 :باآلتي (1990)شركط حددىا بيراديف 

 يجب أف يصاغ السمكؾ المراد تحقيقو بعبارات سمككية إجرائية قابمة لمقياس كمحددة. 

  أف يككف السمكؾ قاببلن لمتحقيؽ مف قبؿ الفرد أم أف يتبلءـ مع قدرات الفرد الذاتية، فبل يككف
لذلؾ .  كاليككف سيبلن يكلد الشعكر باإلىماؿ كالتياكف كعدـ الجدية بالتنفيذ،صعبان يكلد الشككل

يجب أف يككف السمكؾ ىدفان عمميان قاببلن لمتحقيؽ، كتبدك أىمية تحديد السمكؾ النيائي مف أجؿ 
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مرغكب فيو مف بداية الخطة اإلرشادية مف أجؿ اؿ غيرمقارنة السمكؾ المستيدؼ مع السمكؾ 
. يـ فاعمية تمؾ العممية كبياف مدل نجاحيا أك فشمياكتؽ

 أف يتصؼ السمكؾ بالمكضكعية كالشمكلية. 

 التي تؤدم  كافة الشركط كالمعايير كالتغييراتدتحديد معايير السمكؾ النيائي كشركطو أم تحدم 
  .ط قياسوكإلى تغيير السمكؾ كتعديمو مف حيث الكـ كالنكع كالكيؼ لتسيير معايير كشر

كبالتالي فإف تعريؼ السمكؾ بطريقة كاضحة كدقيقة يساعد في تحديد معيار قياس كتقدير حجـ 
 كيساعد في معرفة األسباب التي تؤدم لظيكر ىذا السمكؾ، .التغير كالنجاح في الخطة اإلرشادية

كبالتالي يمكف لكاضع الخطة اإلرشادية مف كضع بدائؿ ليذا السمكؾ تحقؽ لدل الطفؿ النتائج التي 
. مقبكؿ كلكف بسمكؾ إيجابي تقبمو األسرة كالمحيطكف بالطفؿاؿ غيريحصؿ عمييا مف سمككو 

 .(69-68، 2011ببلف،)

 :قياس السموك المستيدف -2-7-3

عند تحديد خطة اإلرشاد كتعديؿ السمكؾ المستيدؼ البد مف القياـ بقياس ىذا السمكؾ أكالن لتعّرؼ 
 : كلقياس السمكؾ عدة كسائؿ تشمؿ.تكرارية حدكثو كشدة ىذا السمكؾ

 كمدل تكراريتو ة يمكف تعّرؼ شدة كطبيعة السمكؾ كدرج إذ:التقارير التي تقدميا األسرة كالمدرسة
مف خبلؿ التقارير التي تقدميا األسرة كالمدرسة كالتي يطمبيا أك يسعى لمحصكؿ عمييا مف سيقـك بكضع 

خطة تعديؿ السمكؾ، ثـ يحاكؿ تحديد شدة كتكرار السمكؾ مف ىذه التقارير بحيث يأخذ في اعتباره 
 ،كالتبسيط مف بعض األطراؼ األخرل (سكاء كانت عف قصد أـ عدـ قصد)المبالغة مف بعض األطراؼ 

كلمكصكؿ إلى درجة مقاربة لمحقيقة البّد أف يعتمد مف يقكـ بالقياس عمى أكثر مف كسيمة تؤكد اتجاىا 
 .معينان أك تجعؿ كّفتو ىي األرجح

 يقـك مف إذ كىي مف بيف الطرؽ التي يعتمد عمييا بدرجة كبيرة في ىذا المجاؿ، :المبلحظة
كلكي  .سيتكلى كضع الخطة العبلجية التعديمية بمبلحظة السمكؾ حتى يمكف قياس شدتو كمداه كتكراره

  :تقـك المبلحظة بدكرىا في قياس السمكؾ بدقو ينبغي االىتماـ بما يمي

  أف تتـ المبلحظة دكف أف يمتفت الطفؿ إلى أنو تحت المبلحظة بحيث ال يغير ذلؾ مف تمقائية
 .السمكؾ كيتعرض الطفؿ بحرية كاممة تتيح قياس ذلؾ السمكؾ المستيدؼ تعديمو

  في مكقؼ طبيعي أك معد بحيث يككف أقرب لمظركؼ التي يتـ  (قدر اإلمكاف)أف تتـ المبلحظة
 غير أف ىذا .فييا ىذا السمكؾ، كىك ما يسمى باصطناع البيئة التي يظير فييا ىذا السمكؾ

ينطبؽ في بعض المكاقؼ التي يتمكف فييا المتخصص مف ذلؾ، أك تقكـ بو األسرة إذا كانت ىي 
. التي ستقـك بتعديؿ سمكؾ طفميا
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 إلى تعييف المبلحظة ككضع قكاعد دقيقة ليا بحيث تككف أقرب لممكضكعية كيقؿ تأثر السعي 
 ىذه األمكر في مجمميا تجعمنا نطمئف لممبلحظة .المبلحظة بشخصية المبلحظ أك عبلقتو بالطفؿ

كالتقرير الذم يأتي مف خبلليا كاعتباره معياران لمحكـ عمى سمكؾ الطفؿ كقياس كتحديد شدتو 
 .كتكراره

 مف بيف األدكات التي يمكف أف تستخدـ في قياس السمكؾ نجد :االختبارات كالمقاييس المختمفة
أيضان االختبارات كالمقاييس المعدة لقياس سمكؾ معيف مثؿ االختبارات المعدة لقياس المشكبلت السمككية 

 كميزة ىذه االختبارات كأدكات لمقياس .لدل الطفؿ مثؿ السمكؾ العدكاني أك السمكؾ الفكضكم أك غيرىا
  نفسيا إضافة إلى أنيا تقـك عمى مقارنة الطفؿ بأقرانو في مرحمتو العمرية،أنيا أكثر مكضكعية

 ُتعدُّ االختبارات لتناسب المجتمع الذم تقدـ فيو، كىك ما نطمؽ إذكالظركؼ المجتمعية التي يعيش فييا، 
االختبارات، إضافة إلى ذلؾ فإف االختبارات تقيس السمككيات الثابتة كتحدد ما إذا كاف ىذا  (تقييف)عميو 

كتتدخؿ درجة الطفؿ عمى االختبار في كضع الخطة اإلرشادية بناء  .السمكؾ كصؿ لمحد المرضي أـ ال
 كيمكف استخداـ نتيجة الطفؿ أك أدائو عمى االختبارات النفسية كالسمككية كمؤشر عمى .عمى درجة الطفؿ

 ،تحديد شدة السمكؾ قبؿ أم تدخؿ بالقياس البعدم: التعديؿ كذلؾ مف خبلؿ مقارنة القياس القبمي؛ أم
أم الذم يتـ بعد التدخؿ في التعديؿ، كالفرؽ بيف أداء الطفؿ عمى االختبار قبؿ خطة التدخؿ كبعدىا ىك 

 .(114-113 ،2003 الخطيب،) .ما يعبر عف التقدـ الذم تحقؽ نتيجة التدخؿ اإلرشادم

 : لمسموكالسوابق والمواحق -2-7-4

بعد تحديد السمكؾ المستيدؼ كتعريفو كقياسو يجب أف نقـك بتحديد المثيرات القبمية كالبعدية التي 
تسبؽ السمكؾ كالتي تتبعو كذلؾ لتعّرؼ مدل تأثيرىا عمى قكة السمكؾ كمدل تكرار السمكؾ لمتحكـ بيا 

 : خطة تعديؿ السمكؾ، كيتـ كذلؾ عمى النحك التاليةصمحـؿ
 مف يقـك بالسمكؾ؟ فبلف ىك مف يقـك بيذا السمكؾ. 

 ما السمكؾ؟   الضرب. 

 أيف يتـ السمكؾ؟    في المدرسة. 
    زمبلئو في الصؼضدّ ضد مف يتـ السمكؾ؟ . 
  (االستراحة)متى يتـ السمكؾ؟   فترة الفرصة. 
 ما الظركؼ المحيطة بالسمكؾ؟   عدـ رغبة األطفاؿ في إشراكو في المعب. 
  كيؼ يؤدل السمكؾ؟   باستخداـ األيدم كالمجكء لمعض أحيانان. 
 ما رّد فعؿ الطرؼ اآلخر في المكقؼ؟  الجرم كاإلصرار عمى عدـ إشراكو كالشككل منو. 
 كيؼ ينتيي المكقؼ؟  طمب المدرسة اعتذار الطفؿ عف فعمتو في كؿ مرة. 
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 إبراىيـ، ) .ما رد فعؿ الطفؿ تجاه ىذا اإلجراء؟  البكاء كعدـ االعتذار كالتنازؿ كؿ مرة عنو
 . (99-98، 2003الخطيب، - 388، 1994

ف ككبالتالي فإف تحديد السكابؽ التي سبقت حدكث السمكؾ سكاء مايخص الطفؿ أك األفراد المحيط
كتحديد تاريخ حدكث السمكؾ، التكقيت الذم يستغرقو، مع مف حدث، كـ مرة يحدث، ما الذم يحدث  )بو

، إضافة (قبؿ ظيكر السمكؾ، كيؼ استجاب اآلخركف، ما المكاسب التي جناىا الطفؿ مف جراء سمككو 
إلى تحديد المكاحؽ التي تمي حدكث السمكؾ سكاء ما يصدر مف سمككيات الطفؿ أك مايصدر مف األفراد 

يساعد ذلؾ في كضع الخطة االرشادية المناسبة مف أجؿ تعديؿ سمكؾ الطفؿ كىي . المحيطيف بو
 .الخطكة التالية ضمف خطكات تعديؿ السمكؾ

 :مرغوبال غيرتصميم خطة اإلرشاد لمسموك  -2-7-5

ىي صياغة األىداؼ التي نرغب في تحقيقيا بصكرة :  كأكلى خطكات تصميـ الخطة اإلرشادية
فالكثير مف )سمككية كاضحة كمحددة كقابمة لمقياس كأف تككف ىذه االىداؼ محددة بمدة زمنية معينة 

السمككيات قد تتحسف مع الزمف الطكيؿ دكف تدخؿ، إال أف تعديؿ السمكؾ كالخطة القائـ عمييا البد أف 
 .(تككف محددة بمدة زمنية تصاغ ضمف صياغة األىداؼ

 القكة لدل الطفؿ كالميارات التي فة في تصميـ الخطة اإلرشادية ىك تحديد نقاط:كالخطكة الثانية
إضافة إلى تحديد المعززات ذات األىمية بالنسبة لو بحيث تككف لو معززان عمى . خَدـ في التعديؿستستُ 

 كبعد تصميـ الخطة اإلرشادية ينبغي أف نيتـ بمشاركة مف .تعديؿ سمككو كالتعاكف مع إجراءات التدخؿ
كلكي نضمف تضامنيـ مع ما نضع مف . يتعاممكف مع الطفؿ كسيككف ليـ دكر في تنفيذ الخطة فيما بعد

خطكات تنفيذية في خطة التدخؿ البّد أف يككنكا معنا منذ البداية كنشركيـ في تصميـ الخطة اإلرشادية 
 .(2011،69ببلف،).مف أكؿ خطكة

 :تعديل السموك المستيدف -2-7-6

عداد الخطة كتصميميا بناء عمى الدقة في الخطكات السابقة  تأتي إلى مرحمة  كافةبعد تجييز كا 
كعمى الرغـ مف أىمية كؿ الخطكات السابقة في نجاح كفاعمية خطة تعديؿ . تنفيذ الخطة اإلرشادية

السمكؾ فإف ىذا اإلعداد قد يضيع كؿ نتائجو إذا لـ يتـ تنفيذ الخطة بالطريقة السميمة كيستكجب نجاح 
 :عممية التنفيذ ما يمي

 حكؿ مضمكف الخطة  جميعيـأف يتـ االتفاؽ بيف األفراد كالجيات التي تتعامؿ مع الطفؿ -2-7-6-1
 .التعديمية كعمى طريقة تنفيذىا في المكاقؼ المختمفة

عمى الرغـ مف أىمية المركنة عند تنفيذ أم خطة بحيث تستجيب لمظركؼ، فإف ذلؾ  -2-7-6-2
 .يعني أف نقـك بتغييرات مستمرة في الخطة عند التنفيذ بدكف أسباب قيرية لذلؾ
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ينبغي تنبيو الطفؿ دائمان إلى التقدـ الذم يحرزه ليككف ذلؾ دعمان آخر إلى جانب عكامؿ  -2-7-6-3
 .الدعـ األخرل

كؿ ىذه األمكر أثناء التنفيذ تساعد عمى تحقيؽ ما نرجكه مف الخطة كما صممت ألجمو كىك ما 
 ،2000 الركساف،- 391 ،1994 ابراىيـ،). كىي النقطة التالية التي نتحدث عنيايمياكيمكننا مف تؽ

166). 

 :تقييم فاعمية الخطة اإلرشادية -2-7-7

نفَّذ في الخطة التعديمية لسمكؾ الطفؿ، مُ كىذه المرحمة ىي التي نقؼ فييا عمى نتائج ما ُيكَضع ك
يـ بشكؿ دائـ كخبلؿ التنفيذ بصكرة دكرية بحيث ال يككف في نياية التنفيذ، فنخسر ككالبّد أف يككف التؽ

يـ مرحميان فنرل مدل تحقيؽ كؿ مرحمة لميدؼ ك بمعنى آخر أف يتـ التؽ.فرصة التعديؿ أثناء تنفيذ الخطة
 فإنو لمحكـ عمى نجاح ىذه . لمحكـ عمى تحققو مف عدموتالمطمكب منيا طبقان لممعايير التي ُكِضعَ 

المرحمة البّد أف نضع ىذه المعايير في االعتبار، ككما أشرنا في مرحمة التنفيذ عمى ضركرة أف يككف 
ىناؾ مركنة في الحكـ عمى مدل تحقؽ اليدؼ فننظر لبعض الظركؼ التي ربما أثرت في النتائج؛ مثؿ 

مرض الطفؿ خبلؿ ىذه الفترة، تعرضو لمحرماف مف المدرسة لمدة فرضت عميو عدـ اتباع األسرة 
 .(70، 2011ببلف،) .لخطكات الخطة كما يجب

 :متابعةال -2-7-8

بعد عممية تعديؿ السمكؾ ليس مف المنطقي ترؾ المتابعة بشكؿ نيائي بعد انتياء عممية تعديؿ 
: السمكؾ كتحقيؽ النتائج المرجكة، فبلبّد مف المتابعة الدكرية كذلؾ 

 .لمبلحظة سمكؾ الطفؿ المرغكب فيو في المكاقؼ المختمفة -2-7-8-1

 .لتككيف خبلصة عامة بما كصؿ إليو السمكؾ المرغكب فيو -2-7-8-2

ّف كشؼ كفاءتيا إلتحديد مدل إفادة الطفؿ مف عممية تعديؿ السمكؾ عمى المدل البعيد، إذ  -2-7-8-3
أك جدارتيا يتكؽ عمى ما تحقؽ مف سمكؾ كبشكؿ متكامؿ مع شخصية الطفؿ بنائيان 

. ككظيفيان 
 .لتفسير كتحميؿ المعمكمات الخاصة بنتائج قياس السمكؾ النيائي لمطفؿ -2-7-8-4

 الفتبلكم،)لتفسير كتحميؿ المعمكمات الخاصة بنتائج تقكيـ فعالية خطة تعديؿ السمكؾ  -2-7-8-5
2005، 403) 
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 خطوات تنفيذ خطة اإلرشاد السلوكي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 خطوات تنفيذ خطة اإلرشاد السموكي (1)الشكل 
 
 :الفنيات في اإلرشاد السموكي- 2-8

الكبلسيكي  السمككية كالتي يعتمد عمميا باألساس عمى مبادئ األشراط فنياتو بتعدد السمككي اإلرشاد يتميز
 يستخدميا التي الفنيات ألىـ عرضان  يمي كاإلجرائي كالتعمـ االجتماعي كاإلرشاد السمككي المعرفي، كفيما

: السمككي كما يراىا الباحثكف التربكيكف اإلرشاد
االقتصاد الرمزم  - 3-8-2         . النمذجة-2-8-2                   .التعزيز- 2-8-1
 . المناقشة كتبادؿ الحكار-6-8-2    .لعب األدكار- 5-8-2            تكمفة االستجابة- 2-8-4

         .الكاجبات المنزلية- 9-8-2. التغذية الراجعة- 8-8-2. التدريب عمى الميارات االجتماعية- 2-8-7
 . التدريب التككيدملكبأس- 12-8-2        . التشكيؿ-11-8-2.       اإلرشاد بالمعب- 2-8-10

  .التحصيف التدريجي- 15-8-2العقاب         - 14-8-2 .أسمكب حّؿ المشكبلت- 2-8-13

  الممارسة السالبة-18-8-2        .التعميـ- 17-8-2            .   ءطفااإل- 2-8-16

 .اإلغراؽ أك اإلفاضة أك الغمر-21-8-2. التصحيح الزائد-20-8-2. اإلبعاد أك اإلقصاء-2-8-19

 .التعاقد التبادلي السمككي- 24-8-2        .التنفير- 23-8-2    .الكؼ المتبادؿ- 2-8-22

تحديد السموك 
 المستيدف

تعريف السموك 
 المستيدف

قياس السموك 
 المستيدف

خطة التصميم 
 يةاإلرشاد

تحديد السوابق 
 والمواحق

تعديل السموك 
 المستيدف

خطة التقييم 
 يةاإلرشاد

 المتابعة
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       .الكرسي الخالي- 26-8-2            .االسترخاء- 2-8-25

 :ػكستقـك الباحثة بعرض مفصؿ لمفنيات التي استخدمتيا في ىذه الدراسة كقد تمثمت ب

 :(Reinforcement)التعزيز - 2-8-1

فكممات المديح . التعزيز ىك أم فعؿ يؤدم إلى زيادة في حدكث سمكؾ معيف أك إلى تكرار حدكثو
ظيار االىتماـ كالثناء عمى الشخص كاإلثابة المادية أك المعنكية  عند ظيكر سمكؾ  (بالشكر مثبلن )كا 

كقد يككف . إيجابي معيف تعتبر جميعيا أمثمة لمتعزيز إذا ما تمتيا زيادة في انتشار السمكؾ اإليجابي
 أم فعؿ أك حادثة يرتبط Positive Reinforcementsكيقصد بالتعزيز اإليجابي . التعزيز إيجابيان أك سمبيان 

 .تقديميا لمفرد بزيادة في السمكؾ المرغكب فيو

 فيتمثؿ في تكقؼ أك منع حدث كريو أك منفر Negative Reinforcementsأما التعزيز السمبي 
يؤدم دائمان إلى اإلسراع في ظيكر - إيجابيان كاف أك سمبيان -كالتعزيز. عند ظيكر السمكؾ المرغكب فيو

كلكف المرشد السمككي يفضؿ عادة التعزيز اإليجابي أكثر مف التعزيز السمبي . السمكؾ المرغكب فيو
ف التعزيز السمبي يتـ بعد إكالعادة . لسيكلة تطبيقو كألف نتائجو سريعة كلعدـ كجكد آثار جانبية سمبية لو

تطبيؽ منبو منفر فيككف التكقؼ عف ىذا المنبو المنفر أك منعو عند ظيكر سمكؾ معارض لمسمكؾ 
السمبي، كمف ثـ فقد يشتـ الطفؿ مف تطبيؽ التعزيز السمبي محاكلة لمتسمط كالحرماف كفرض العقاب بكؿ 

. ما لمعقاب مف آثار جانبية سيئة
فيي ال تقتصر عمى المكافآت المادية كما يظف بعضيـ ...  أنكاعReinforcementsكالمعززات 

كمف الميـ لممعالج السمككي كلكؿ . خطأن حينما يقصركف المعززات عمى المكافأة أك الحكافز المادية
المتخصصيف في مجاؿ الصحة العقمية في مياديف اإلرشاد الفردم أك المؤسسات اإلرشادية أف يككنكا 

عمى عمـ بأنكاع ىذه المعززات أك أف يككف لدييـ رصيد منيا حتى يمكف استخداميا 
. (Spiegler,2010, 131-132).بفعالية

  :يمكف تصنيؼ المعززات إلى عدة أنكاع ىيكعمكمان 
كىي كؿ األشياء المممكسة التي تككف قيمتيا : materialistic rewardsالمعززات المادية  -2-8-1-1

كالكتب، األقبلـ، األلعاب، الحمكل، )التي فييا مرتبطة بإرضاء حاجة حيكية عند الطفؿ 
كليذا ال يحتاج الطفؿ إلى تعمـ فائدتيا كيصمح ىذا النكع مف التعزيز مع  (..كالطعاـ

 كحاالت mental retardationاألطفاؿ الصغار كفي حاالت التخمؼ العقمي 
 . mental disordersاالضطرابات الذىنية 

:  كيمكف تقسيميا إلى أربعة أقساـ كىيsocial rewardsالمعززات االجتماعية  -2-8-1-2
  إظيار االىتماـ كاالنتباه بكؿ ما يصحب ذلؾ مف مظاىر سمككية دالة عميو كالتبسـ كاإليماء بالرأس

. كاالحتكاؾ البصرم
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 الحب كالكد كذلؾ كما في حاالت عناؽ الطفؿ أك تقبيمو أك التربيت عميو .
 االستحساف باستخداـ األلفاظ الدالة عمى االستحساف أك الحركات كالتصفيؽ كالشكر كالمكافقة .
  لحاحو بتقديـ ما يرغب فيو يعتبر االمتثاؿ كاإلذعاف فإذعاف األبكيف أك اإلخكة إلى طمبات الطفؿ كا 

. (Smedley & Syme, 2000, 57) قيمة اجتماعية كذ
كىي المعززات القابمة لبلستبداؿ برمكز معينة : rewards symbolicالمعززات الرمزية  -2-8-1-3

التي يحصؿ عمييا الطفؿ عند تأديتو السمكؾ المقبكؿ اجتماعيان  (...النقاط، النجكـ)
. كيستبدليا فيما بعد بمعززات أخرل

فيي تشمؿ  (المرتبطة بأداء نشاطات معينة ) physical rewards المعززات النشاطية -2-8-1-4
لمثاؿ، مشاىدة التمفاز، الخركج لمنزىة، الذىاب لممبلىي، قيادة الفصؿ اعمى سبيؿ 

الدراسي، أك أم نشاطات مفضمة لمطفؿ يمكف استخبلصيا بمبلحظتو أك استنتاجيا مف 
فضبلن عف ىذا فيناؾ طائفة أخرل مف التعزيزات التي يطمؽ عمييا . خبلؿ التفاعؿ معو

أم التي ترتبط بتجنب أك منع أشياء مزعجة  (السمبية)العمماء اسـ التعزيزات اليركبية 
إبراىيـ، )أك كريية كالتكقؼ عف النقد أك الضرب أك التكقؼ عف تكقيع عقكبات معينة 

. (83، 1993الدخيؿ، ابراىيـ، 
متكقؼ الحدكث عمى السمكؾ  (المعزز)كلكي يككف التعزيز فعاالن يجب أكالن أف يككف المعزز 

المرغكب فيو فقط فحدكثو اعتمادان عمى مسببات أخرل سيقمؿ مف كفاءتو في تمكيننا مف التحكـ بذلؾ 
كذلؾ يجب أف يقدـ المعزز حاؿ حدكث السمكؾ المرغكب فيو ألف التأخير في تقديمو سيقمؿ . السمكؾ

لذا يجب أف يككف التعزيز فكريان إثر . مف فعاليتو في زيادة تكرار السمكؾ المرغكب فيو أك احتماؿ حدكثو
حدكث السمكؾ المرغكب فيو فالتأخر في إعطاء المعزز قد يؤدم إلى تدعيـ سمكؾ غير السمكؾ 

ثـ إنو يجب أف يككف المعزز محبكبان كمرغكبان فيو مف الطفؿ أم يجب أف تككف لو قيمة ما . األصمي
كتمـز . عند الطفؿ كىذه القيمة ىي التي ستحدد ما إذا كاف الشخص سيبذؿ جيده لمحصكؿ عميو

 إنو كمما ازداد حجمو كاف تأثيره في السمكؾ الذم سبقو إذ ،المبلحظة أف حجـ المعزز يؤثر عمى فعاليتو
أكثر كالقاعدة التي نستخمصيا ىي أنو إذا قدمت معززان بعد سمكؾ معيف كلـ يؤّد إلى تقكية ذلؾ السمكؾ 

كذلؾ فإنو يجب أف يككف . فإف مف األفضؿ أف تبحث عف معزز آخر ألف المعزز األكؿ غير فعاؿ
لكف مف األفضؿ البدء . ىناؾ اتساؽ في تقديـ المعزز بحيث يقدـ دائمان بعد ظيكر السمكؾ المرغكب فيو

كبعبارة أخرل مف األفضؿ دائمان . بتقميؿ عدد المرات التي يقدـ فييا المعزز بعد مبلحظة بعض التحسف
استخداـ التعزيز المستمر في بداية تعمـ السمكؾ اإليجابي ثـ يمكف االنتقاؿ إلى التعزيز المتقطع عندما 

. يحدث تقدـ في السمكؾ
كما ينبغي التحرر مف بعض األفكار غير المنطقية عند استخداـ مبدأ التعزيز فيناؾ مف يعتقد أف 

استخداـ التعزيز قد يعتبر نكعان مف الرشكة لمطفؿ كالشؾ أف المعالج أك األب الذم يتبنى مثؿ ىذا 
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يجب أف نتذكر أف السمكؾ الخاطئ قد يككف بفعؿ التعزيز . االعتقاد سيستخدـ التعزيز بطريقة غير فعالة
كأف التكقؼ عف تدعيـ السمكؾ الخاطئ كاستبدالو بأسمكب جديد يمكف مف خبللو تدعيـ السمكؾ المرغكب 

نساني فضبلن عف فائدتو الصحية  . (88، 1993إبراىيـ، )فيو كاجب خمقي كا 
 أداء في السمكؾ لتعديؿ كتشكيؿ يستخدـ كأسمكب (التعزيز) كبذلؾ ترل الباحثة أف أسمكب التعزيز

 السمكؾ حدكث كبعد فكران  لمتعميمات اإلنجاز كاالستجابة مقابؿ التعزيز يتـ بالتدريب، حيث المستيدفة المياـ

 .كالسمكؾ األداء في تحسف يظير فيو الذم الكقت كفي لمطفؿ تعميمو المراد
  :Modelingالنمذجة  -2-8-2

إف كثيران مف التعمـ يحدث عف طريؽ التقميد أك مبلحظة اآلخريف، كقد أكد بندكرا في نظرية التعمـ 
كيتأثر التقميد بعكامؿ كالعمر كالنضج العقمي، .  لتقميد سمككيات اآلخريفان االجتماعي أّف لمفرد ميبلن فطرم

كما يتأثر بجاذبية النمكذج، كتكافؽ القيـ كالتماثؿ في بعض الخصائص الشخصية بيف الفرد كالنمكذج؛ 
كال تقتصر . كما ينزع األفراد أكثر إلى تقميد األساليب السمككية التي تتفؽ مع أساليبيـ الخاصة في الحياة

كظائؼ التقميد أك النمذجة عمى اكتساب سمككيات جديدة أك تعديؿ السمكؾ القديـ، بؿ يمكف تعميـ 
كما قد يؤدم التقميد إلى ظيكر سمككيات . السمكؾ االجتماعي الجيد مف خبلؿ المراقبة لحاالت متنكعة

: تأخذ النمذجة أشكاالن متعددة. كانت مكبكتة بسبب الخكؼ أك القمؽ
ىي قياـ النمكذج بتأدية السمكؾ المستيدؼ أماـ الشخص الذم يريد : النمذجة الحية -2-8-2-1

. تعميمو ذلؾ السمكؾ
أك الرمزية كىك أف يقـك الشخص المراد تعميمو بمراقبة سمكؾ :  النمذجة المصكرة -2-8-2-2

.. النمكذج مف خبلؿ األفبلـ
 مراقبة النمكذج كتأدية سمككو المراد تعميمو بمساعدة مكه: النمذجة مف خبلؿ المشاركة  -2-8-2-3

. (160، 2004الظاىر، ).المعززات المرغكبة

 :كىناؾ عدة عكامؿ تزيد مف فاعمية النمذجة كمنيا
 انتباه الشخص ألداء النمكذج. 
 دافعية الشخص لممبلحظة. 
 قدرة المبلحظ الجسمية عمى تقميد النمكذج. 
 مقدرة المبلحظ عمى االستمرار بتأدية السمكؾ بعد اكتسابو. 

 مف العديد عمى تدريب األفراد عمى تعمؿ التي اإلرشادية األساليب أىـ بالنمذجة مف كيعد التعمـ

  االجتماعي خبلؿ التعمـ المرغكب فيو مف السمكؾ الفرد تكسب أف الممكف مف التي االجتماعية الميارات
، 2004حمزة، )التعمـ بالقدكة أك المحاكاة  يسمى ما بيا، أم كاالقتداء السكية النماذج تعّرؼعف طريؽ 

 فالطفؿ يكتسب السمكؾ كيتخمص منو بسيكلة مف خبلؿ مبلحظة النمكذج، كبالتالي يمكف تقديـ .(31
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نماذج متعددة لمطفؿ مف أجؿ تشكيؿ أنماط سمككية عديدة كالتدريب عمى ميارات معينة كميارات العناية 
  Baker , Scarth, 2002, 52). )بالذات كالميارات االجتماعية كالشخصية كالمينية

: Token Economyاالقتصاد الرمزي  -2-8-3
ىي أشياء مادية يمكف تكفيرىا مباشرة بعد حدكث السمكؾ مف أجؿ استبداليا في كقت الحؽ 

ككبكنات، الطكابع، النجكـ، القطع الببلستيكية )بمعززات مختمفة كمف أمثمة الرمكز التقميدية المستخدمة 
كىذه الرمكز ليست قيمة بحّد ذاتيا في بداية األمر عمى األقؿ كلكنيا تكتسب خاصية التعزيز . (كاألزرار

كمف خصائص ىذه  .مف خبلؿ استبداليا بمعززات أكلية أك ثانكية متنكعة كتسمى المعززات الداعمة
يجب االمتناع عف استخداـ الرمكز ، والرمكز أف تككف غير ثمينة بحيث يمكف الحصكؿ عمييا بسيكلةن 

الطفؿ، كما يجب استخداـ الرمكز التي ال تتمؼ بسيكلة كالتي يمكف االحتفاظ فييا لفترة المثيرة لدىشة 
 .Kokaridas & el at,. 2013, 81) ). طكيمة

: يتميز برنامج االقتصاد الرمزم بمزايا عديدة كىي: إيجابيات االقتصاد الرمزم- 2-8-3-1
 سيكلة تقديـ المعززات الرمزية بعد حدكث السمكؾ المستيدؼ مباشرة. 
 إمكانية حفظ المعززات الرمزية الستبداليا فيما بعد بمعززات داعمة. 
  تشجع المعمـ عمى االنتباه الستجابات محددة كتكفير معززات متنكعة
 إمكانية إعطاء عدد كبير مف المعززات الستجابات عدة دكف حدكث اإلشباع. 

 إمكانية صرؼ المعزز الرمزم الكاحد بمعززات داعمة مختمفة. 

 المعززات الرمزية تشجع الطالب عمى المشاركة في صياغة األىداؼ. 

  م لنجاح الفردؽلمعزز الرمزم بمثابة رمز حقيايعمؿ. 

 تزيد دافعية الطالب في تعمـ األىداؼ. 

 :سمبيات االقتصاد الرمزم- 2-8-3-2

 رمزم يحقؽ األىداؼ العبلجية مما يدفع الطبلب إلى االستمرار بتأدية السمكؾ ؿبرنامج التعزيز ا
 .المستيدؼ بغية الحصكؿ عمى المعزز

  مكازنة كصرؼ المعززات يستغرقاف كقتان طكيبلن األمر الذم يؤثر سمبيان في النشاطات األخرل كىك
 .مايترتب عميو الممؿ كالشعكر باإلحباط

 برامج االقتصاد الرمزم إذا لـ يتـ تنفيذىا بانتظاـ تكلد كثيران مف الجدؿ كالمناقشات. 
 بعض المعززات الرمزية كالنقكد مثبلن قد تكلد التنافس كالمشاجرة بيف األطفاؿ. 

 يمكف لممعززات الرمزية أف تتعرض لمسرقة أك الفقداف.  

  كما أف االقتصاد الرمزم كسيمة لتأدية الفرد لسمككيات مقبكلة كليس ىدفان في حّد ذاتو
 .(289، 2003الخطيب،)
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كىناؾ عدة خطكات البّد مف اتباعيا عند تطبيؽ برنامج : خطكات تطبيؽ االقتصاد الرمزم- 2-8-3-3
 :االقتصاد الرمزم كىي

 اختيار السمكؾ المستيدؼ. 
 عرض كشرح السمكؾ المستيدؼ لمطبلب. 
 مف الطبلبألا عمى مرقكتابة القكانيف كالتعميمات كالسمكؾ المستيدؼ عمى لكحة كبيرة ككضع . 
  (إناث\ذككر)اختيار الرمكز المناسبة لمطبلب. 

 عمؿ جدكؿ المعززات لكي يتـ استبداؿ الرمكز بيا. 

 كضع قائمة بالمعززات التي سكؼ يحصؿ عمييا الطبلب عند استبداؿ الرمكز. 

 تعزيز السمكؾ المستيدؼ بشكؿ فكرم. 

 بشكؿ تدريجي، يتـ استخداـ التعزيز المتقطع بدالن مف المستمر. 

  كي يستبدلكا الرمكز بالمكافأتؿكضع كقت مناسب لمطبلب. 

 مراجعة كتغيير قائمة المعززات بشكؿ مستمر.( Spiegler,2010,p193-194). 

  فيوستخَدـتُ كبذلؾ ترل الباحثة أف االقتصاد الرمزم أحد األساليب الفعالة في تعديؿ السمكؾ، ك
،)المعززات الرمزية لزيادة السمكؾ المرغكب فيو، كىذه المعززات الرمزية قصاصات  كالطكابع، النجـك

مباشرة بعد حدكث السمكؾ مف أجؿ استبداليا  ىي أشياء مادية يمكف تكفيرىا (الكرؽ، القطع الببلستيكية
 .في كقت الحؽ بمعززات مختمفة

 :The Cost of the Responseتكمفة االستجابـة   -2-8-4

مرغكب فيو فقداف كميػة اؿ غيريظير مف خبلؿ التسمية أف الطفؿ سيفقد شيئان أك سيكمفو السمكؾ 
عمى أنو  (1977سكلػزر ك ماييػر، )معينة مف المعززات كيعد مف أكثر األساليب شيػرة كاستخدامان، يراىا 

سحب كمية مف المعززات بشكؿ مشركط لسمكؾ غير مرغكب فيو، أك سحب عدد معيف مف الرمكز أك 
 .فرض غرامة أك قطع مف الراتب لسمكؾ غير مرغكب فيو

 :تتخذ تكمفة االستجابة أحد األشكال اآلتية -2-8-4-1

 بشكؿ غير مشركط في بداية اليكـ، أك في بداية الدرس، كبعدىا يفقد ان ىك أف يعطى الفرد نقاط 
. مرغكب فيو ك المراد تجنبواؿ غير عند حدكث السمكؾ ان نقاط

 تستخدـ ضمف سياؽ برامج االقتصاد الرمزم .
  مرغكب فيو كالمراد تغييره، كستككف اؿ غيريعطى كؿ فرد ضمف المجمكعة نقاط لمسمكؾ

-Proctor & Morgan,1991,p99 ).المجمكعة التي لدييا أقؿ النقاط في النياية امتيازان محددان 

100). 
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 إّف العقاب يتطمب إذ ،كقد عدت تكمفة االستجابة شكبلن مف أشكاؿ العقاب، لكنيا تختمؼ عنو
مرغكبة، كليس سحب معززات كما ىك الحاؿ بالنسبة اؿ غيراستخداـ مثير مؤلـ لتقميؿ معدؿ السمككات 

 ان فإنو كفؽ تكمفة االستجابة قد يخسر عدد. تمميذ آخرؿلتكمفة االستجابة، فمثبلن عند عراؾ أحد التبلميذ 
مف المعززات، أك يغّرـ بنقاط، بينما في العقاب قد يصفح، كيككف تأثير األكلى أقؿ بكثير مف تأثير 

كعند المقارنة بيف العقاب كتكمفة االستجابة نجد أف . الثانية في النفس كأبعادىا في بناء شخصية الفرد
نتائج العقاب ىك القمع المؤقت لمسمكؾ في أكثر األحياف، كخاصة عندما يستخدـ العقاب دكف ثكاب مع 

, مرغكب فيو كغالبان ما يستمراؿ غيرمرغكب، بينما تؤدم تكمفة االستجابة إزالة السمكؾ اؿ غيرالسمكؾ 
نما يشير إلى كاحدة مف السمككات الخاطئة، في حيف  كما أف العقاب ال يقكد إلى االستجابة الصحيحة كا 

إّف العقاب قػػد يعرقؿ عممية التعمـ، كقد يخمؽ بعض . تقكد تكمفة االستجابة إلى السمكؾ المرغكب فيو
مرغكبة كالغضب كالصراخ كاألساليب الدفاعية، بينما استخدـ أسمكب تكمفة االستجابة اؿ غيرالسمككات 

كعبلج لمسمكؾ األكاديمي السمبػػي كقد يكلد العقاب العدكاف، أك يككف نمكذجان لمسمكؾ العدكاني، في حيف 
كيمكف لمعقاب . أّف تكمفة االستجابة تساعد عمى ضبط النفس، كاتخاذ القرارات الذاتية، كتحمؿ المسؤكلية

أضؼ إلى ذلؾ فإّف , أف يغرس في النفس الصرامة كالشدة، األمر الذم ال يحدث في تكمفة االستجابة
كيمكف تمخيص , )كقع تكمفة االستجابة ليس شديدان عمى النفس كما ىك الحاؿ بالنسبة ألسمكب العقاب 

  :إلى (1980كػاكرلي، )تكمفة االستجابة مف خبلؿ نقاط 

  مرغكب بشكؿ فكرمغير اؿتسحب المعززات عند ظيكر السمكؾ. 

  االستمرار في التعزيز االيجابي لبلستجابات المرغكبة. 

 يجب أف تككف المعززات المسحكبة ذات قيمة في نظر التمميذ .
  نظـ طريقة الحصكؿ عمى المعززات كفقدانيا بشكؿ مقبكؿ بحيث ال تسحب مرة كاحدة، أك في

كال يككف السحب ضئيبلن إلى الحد الذم اليبلحظ عند استخداـ .  نفسوجمسة كاحدة، كفي الكقت
يمكف العمؿ عمى تبلشي سحب المعززات تدريجيان، كالسيطرة ك ،سحب المعززات كالنقد الكبلمي

. (185, 2004, الظاىر ).مرغكبة بالتكجيو الكبلمي فقػػطاؿ غيرعمى االستجابة 
مرغكب بكقت اؿ غيركترل الباحثة أّف إجراء تكمفة االستجابة يساعد في تخفيؼ حدة السمكؾ 

 .قصير نسبيان، كيمكف تطبيقو بسيكلة كبشكؿ فكرم

 : Role Playingلعب األدوار  -2-8-5

يعّد لعب األدكار منيجان مف مناىج التعمـ االجتماعي الذم يمكف مف خبللو تعميـ األطفاؿ جكانب 
فمثبل , كثيرة مف الميارات االجتماعية كما يككف مدخبلن فاعبلن لتحرير األطفاؿ مف المشاكؿ السمككية 

 غيرأداء دكر نقيض ليذه الصفة فيأخذ دكر الجرمء كيسند إلى الطفؿ " يخاؼ"يطمب مف الطفؿ الذم 
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 Argyle1984كيكضح أرجيؿ ... متفاعؿ مع أقرانو المنطكم أف يقكـ بدكر يمثؿ شخصان متفاعبلن اؿ
 :خمس مراحؿ عمى المرشد أف يتقنيا

 أك مف خبلؿ نماذج تمفزيكنية  عرض السمكؾ المطمكب تعممو أك التدريب عميو كاكتسابو مف المرشد
. مرئية أك تسجيبلت صكتية

  خر أك مع دمىآتشجيع الطفؿ عمى أداء الدكر مع المرشد أك مساعدة أك مع طفؿ. 
 تصحيح األداء كتكجيو انتباه الطفؿ لجكانب القصكر فيو كتدعيـ الجكانب الصحيحة فيو. 
 إعادة األداء كتكراره إلى أف يتبيف لممرشد إتقاف الطفؿ لمسمكؾ. 

  (47 2004,الظاىر)الممارسة الفعمية في مكاقؼ حية لتعمـ الخبرة الجديدة. 

مرغكبة كمعالجة اؿ غيرفمعب الدكر يعني التدريب عمى تحمؿ اإلحباط، كالتحكـ في السمككيات  
نكاحي القصكر في السمكؾ االجتماعي، كما يستخدـ لعب الدكر في مساعدة األفراد عمى ممارسة 

السمككيات التي يرغبكف في أف تنمك لدييـ، كي يصبحكا أكثر كعيان النفعاالتيـ كأسمكب تفاعميـ مع 
: 2008عمارة ،).كيعد لعب الدكر أحد الطرؽ التي ُتعيف عمى نمك الميارات االجتماعية. اآلخريف

160-161) . 

كترل الباحثة أف فنية لعب الدكر تتيح لمفرد الفرصة لتجربة طرؽ بديمة لمتغمب عمى السمككيات 
 غيرمرغكبة، خصكصان عند مقارنة النتائج المترتبة عمى االختيار ما بيف السمكؾ المرغكب كاؿ غير
 .مرغكباؿ

 :Discussion and exchange of the dialogue :الحوار وتبادل المناقشة -2-8-6

يتمثؿ المضمكف التطبيقي ليذه الفنية في استخداـ أسمكب المناقشة الجماعية كمنيج مبلئـ يمكف 
أف يخدـ الحكار كتبادؿ الرأم كتغير المعرفة بشكؿ دينامى، كيقصد بالمناقشات الجماعية ىي عممية 

تبادؿ لؤلفكار كالخبرات بيف المسترشديف كالمرشد كالتي مف خبلليا يتاح لمفرد فرصة التفاعؿ بيف 
المسترشديف بما يساعدىـ عمى النمك كالشعكر بالتقدير كاالحتراـ المتبادؿ ، فيي أسمكب تعميمي يتيح 

 أك ىي عممية تكاصؿ بيف المرشد ،لممسترشديف الفرصة في التعبير عف أفكارىـ كحؿ مشكبلتيـ
 كمعمكمات ُتعدُّ كتُنظَّـ مسبقان كيتاح فييا الفرصة لممسترشديف بطرح ان كالمسترشديف يقدـ فييا المرشد أفكار

 .(32، 2004حسيف،).األسئمة كالمناقشة حكؿ فكرة أك مشكمة يتـ تناكليا أثناء الجمسة اإلرشادية
كييدؼ أسمكب المناقشة إلى فيـ مشاعر المسترشديف كتعميميـ السمككيات المرغكبة كبعض 

الميارات كالخبرات كالتدريب عمى مكاجية المشكبلت ككيفية التعامؿ معيا بطريقة إيجابية كتتـ المناقشة 
ف في ك ثـ يبدأ المسترشد،الجماعية عف طريؽ إثارة أسئمة متعمقة بالمشكمة النفسية الخاصة بالمسترشديف

اإلجابة عمى األسئمة كيككف المرشد النفسي محكران ليذه المناقشات إذ ىك الذم يثير األسئمة كيكزعيا 
ذا تطمب األمر عرض نماذج  كيستمع ألسئمة المسترشديف كيتعاكف معيـ عمى اإلجابات السميمة كا 
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 فيجب أف تعرض بأسماء أخرل عمبلن بمبدأ سرية المعمكمات، كقد  نفسيالحاالت أخرل لدييا المشكمة
يستخدـ المرشد النفسي في ذلؾ األفبلـ الكثائقية التعميمية النفسية كالتي تككف مرتبطة بمشكمة 

المسترشديف كمناسبة ليـ، كتتنكع مكضكعات المناقشات فقد تككف المكضكعات عف أسباب المشكبلت 
السمككية أك عف الصحة النفسية كالمرض النفسي، كىكذا تساعد المناقشات الجماعية المسترشديف في 

تعديؿ المفيكـ السمبي عف الذات إلى مفيكـ إيجابي فضبلن عف أنيا تشجع عمى التعبير كالمشاركة 
كالتنفيس االنفعالي كتعمؿ عمى تقكية كتدعيـ التفاعؿ االجتماعي بيف المسترشديف كما أنيا تساعد عمى 

. (1998،183زىراف،) .مرغكب فييا لدييـاؿ غيرانطفاء الكثير مف االستجابات السمككية 
 :Exercise Social Skillsالتدريب عمى الميارات االجتماعية  -2-8-7

-  التعامؿ مع كثير مف أنكاع السمكؾ social learning theoryتتطمب نظرية التعمـ االجتماعي 
. عمى أساس أنيا تككنت بفعؿ التعمـ مف اآلخريف عف طريؽ المبلحظة– مرضية كانت أـ عادية 

كبالنسبة لؤلطفاؿ عمى كجو الخصكص فقد بينت المحاكالت المبكرة ليذه النظرية أف كثيران مف جكانب 
 تكتسب مف قبؿ الطفؿ بتأثير aggressiveness and anxietyاالضطراب النفسي بما فييا العدكاف كالقمؽ 

كتسيـ عمميات التعمـ االجتماعي في ظيكر االضطرابات االجتماعية . اآلخريف عف طريؽ مبلحظتو ليـ
كمف األسس . بدرجات متفاكتة فتضعؼ قدرة الشخص عمى التفاعؿ االجتماعي في المنزؿ أك المدرسة

الرئيسة لظيكر المشكبلت كاالضطرابات السمككية كالنفسية لدل األطفاؿ، القصكر في الميارات 
كقد يجيء قصكر . االجتماعية بكؿ ما يرتبط بو مف جكانب ضعؼ في التفاعؿ االجتماعي اإليجابي

الميارات االجتماعية مستقبلن في شكؿ اضطرابات يقكـ فييا ىذا القصكر بالدكر األساسي كما ىي الحاؿ 
كالعجز ) positive reactionsفي حاالت القمؽ االجتماعي كالخجؿ، كالتعبير عف االنفعاالت اإليجابية 

كقد (. كالعجز عف التعبير عف االحتجاج أك رد العدكاف)أك السمبية  (عف إظيار الحب كالمكدة كاالىتماـ
-Ammerman, et. Al, 2002, 35)يجيء القصكر االجتماعي مصاحبان لكثير مف االضطرابات األخرل 

36) .
أف الفرد يتعمـ الكثير مف سمككو الذم يظيره مف خبلؿ القدكة الحسنة أك المثػؿ " باندكرا"كيػرل 

األعمػى لػو، كيمكػف مبلحظة ذلؾ في سمكؾ اآلخريف أك في أفعاليـ، كما يمكف أف يكتسب السمكؾ عف 
التعمـ بالمبلحظة ، كيتكقؼ تعمـ كاكتساب الميارات االجتماعية عمى عكامؿ عديدة منيا ما ىك  طريػؽ 

خاص بػالفرد المتعمـ مثؿ النمك االجتماعي كالسمكؾ االجتماعي كخصائص شخصيتو كمنيا ما ىػك 
ثقافة المجتمع، كأكلكيات القيـ التػي يريد غرسيا في : خاص بالمجتمع كالبيئة التي يعيش فييا الفرد مثؿ

أفراده، كعادات كتقاليد المجتمع، كعمى الشخص الذم يقػـك بتدريب ىؤالء األطفاؿ عمى الميارات 
االجتماعية أف يراعي شركط اكتساب الميارة، فإذا لـ تكف متكفرة يحاكؿ أف يغرسيا في نفكس ىؤالء 

 .(113-2014،112فرحات،). األطفاؿ عف طريػؽ اإليحػاء كالتكجيػو كالقدكة
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: أىمية تنمية كاكتساب الميارات االجتماعية- 2-8-7-1
  تعتبر الميارات االجتماعية عامبلن ميمان في تحقيؽ التكيؼ االجتماعي لػدل األطفػاؿ داخؿ

  .الجماعات التي ينتمكف إلييا ككذلؾ المجتمع
 تفيد الميارات االجتماعية األطفاؿ في التغمب عمى مشكبلتيـ كتكجيو تفاعميـ مع البيئة المحيطة. 

  يساعد اكتساب األطفاؿ لتمؾ الميارات عمى استمتاع ىؤالء األطفاؿ باألنشػطة التػي يمارسكنيا
  . كتحقيؽ إشباع الحاجات النفسية ليـ

  يساعد اكتساب الميارات االجتماعية األطفاؿ عمى تحقيؽ قدر كبيػر مػف االسػتقبلؿ الذاتي
. . كاالعتماد عمى النفس كاالستمتاع بأكقات الفراغ

  كما يساعدىـ عمى اكتساب الثقة في النفس كمشاركة اآلخريف في األعماؿ التي تتفػؽ كقدرتيـ
مكانياتيـ  . كا 

 كالجسمية  أيضان عمى التفاعؿ مع الرفاؽ كاالبتكار كاإلبداع في حدكد طاقاتيـ الذىنيػةكيساعدىـ. 
 .(34-33 ،1996 مييكب،)

كبذلؾ ترل الباحثة أف نجاح الطفؿ في اكتساب الميارات االجتماعية ال يسػاعده فقط في تحقيؽ 
نما يعتبر شرطان مف شركط الصحة النفسية كالتبػادؿ االجتماعي اإليجابي، كالفشؿ  التكافؽ االجتماعي، كا 

مقبكؿ ينشأ نتيجة افتقار الفرد غير اؿفي اكتساب تمؾ الميارات قد يسػبب االضػطراب السمككي، فالسمكؾ 
ّنو مف الضركرم االىتماـ إلذا . مة لمتفاعؿ مع الناسءالى الميارات االجتماعية كفشمو في تعمـ أكثر مبل

 .بتعميـ األطفاؿ بعػض الميػارات االجتماعيػة
: Feedback التغذية الراجعة -2-8-8

كتتمثؿ بالمعمكمات التي يتمقاىا الفرد بعد األداء بحيث تمكنو مف معرفة مدل صحة إجابتو 
عممية تزكيد الفرد بمعمكمات حكؿ استجاباتو، بشكؿ "  بأنيا ةكيحددىا سيد صكالح" لمميمة التعميمية 

منظـ كمستمر، مف أجؿ مساعدتو في تعديؿ االستجابات التي تككف بحاجة إلى التعديؿ كتثبيت 
فتزكيد الفرد بمستكل أدائو بيدؼ مساعدتو عمى تصحيح إجاباتو " االستجابات التي تككف صحيحة

 كتتضمف التغذية .( 1990،119صكالحة، ). الخاطئة كتثبيت إجاباتو الصحيحة ىك التغذية الراجعة
الراجعة تقديـ معمكمات لمطفؿ تكضح لو األثر الذم نجـ عف سمككو كىذه المعمكمات تكجو السمكؾ 

: كالتغذية الراجعة قد تؤدم إلى كاحدة أك أكثر مف النتائج اآلتية مف خبلؿ مايمي . الحالي كالمستقبمي

. يجابيان أك سمبيان إتعمؿ بمثابة التعزيز سكاء كاف  -2-8-8-1
. تغير مستكل الدافعية لدل الطفؿ  -2-8-8-2
. ق ـق كتعؿءتقدـ معمكمات لمطفؿ كتكجو أدا -2-8-8-3
 .(189 ،2001الخطيب،).تزكد الطفؿ بخبرات تعميمية جديدة كفرص لتعمـ سابؽ  -2-8-8-4
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 :كقد قسـ صكالحة التغذية الراجعة حسب الزمف إلى نكعيف كىما

كىي التي تتصؿ بالسمكؾ المبلحظ كتعقبو مباشرة كتزكد الطرؼ اآلخر : التغذية الراجعة الفكرية
 .بالمعمكمات أك التكجييات كاإلرشادات البلزمة لتعزيز السمكؾ

كىي تمؾ التي تعطى لمفرد بعد مركر فترة مف الزمف عمى استكماؿ : التغذية الراجعة المؤجمة
، 1990صكالحة،).العمؿ، أك األداء كقد تطكؿ ىذه الفترة أك تقصر حسب الظركؼ، كمقتضى الحاؿ

123). 

حكؿ استجاباتو  (كتغذية راجعة لو)كفقا لما سبؽ ترل الباحثة أف عممية تزكيد الطفؿ بمعمكمات 
بشكؿ منظـ كمستمر، ليا دكر ىاـ كفعاؿ في تغيير االستجابات الخاطئة كتعديؿ االستجابات التي تككف 

. بحاجة إلى تعديؿ كتثبيت االستجابات الصحيحة
 External and domestic assignmentsالواجبات المنزلية والخارجية  -2-8-9

تمعب الكاجبات المنزلية دكران ىامان في كؿ العبلجات النفسية كليا دكر خاص في زيادة فعالية 
اإلرشاد السمككي؛ إذ إنيا الفنية الكحيدة التي يبدأ كيختـ بيا المرشد السمككي كؿ جمسة إرشادية، كتساىـ 
في تحديد درجة التعاكف كاأللفة القائمة بيف المرشد كالمسترشد، كذلؾ يؤثر في طريقة أداء المسترشد في 

كؿ خطكات أك مياـ البرنامج اإلرشادم، كيستطيع المرشد تقكية العبلقة اإلرشادية بتكميؼ المسترشد 
بعمؿ كاجبات منزلية، كيقدـ كؿ كاجب منزلي عمى أنو تجربة مناسبة الكتشاؼ بعض العكامؿ المتعمقة 
بالمشكمة التي يكاجييا، إذ عميو االىتماـ بإعطاء كاجبات بسيطة كمركزة كمتصمة بمشكمة المسترشد، 

كتكضيح األساس المنطقي لكؿ كاجب منزلي، إضافة إلى تكضيح كيفية إجرائيا كاالىتماـ بمراجعتيا في 
 .(79 ،2006الفسفكس،). بداية كؿ جمسة

فإذا كاف . كبالتالي تعد ىذه الكاجبات بطريقة خاصة بحيث تككف مرتبطة باألىداؼ اإلرشادية
مثبلن ىك تدريب مياراتو االجتماعية فإننا قد نطمب منو أف يقكـ خبلؿ الفترة السابقة -اليدؼ مف اإلرشاد

عمى الجمسة القادمة بعمؿ اتصاالت ىاتفية بأصدقائو أك أف يبادر زمبلءه بالتحية أك أف يتدرب عمى 
 كأف يقكـ بطريقة تمقائية ،جمع أسئمة حكؿ مكضكع معيف كيطرح ىذه األسئمة عمى مدرسيو أك زمبلئو

كبشكؿ عاـ قد تككف الكاجبات المنزلية معرفية أك سمككية كأف نطمب منو أف . بالتقرب كتعّرؼ الغرباء
يدخؿ في سمسمة مف المكاقؼ ثـ يكجو إلى أف يتصرؼ نحكىا بطريقة مغايرة لطرقو السمككية السابقة 

كممكف أف تككف معرفية كأف نطمب منو أف يمارس بعض الميارات المعرفية مثؿ ممارسة . كالعصابية
كذلؾ . اإلصغاء اإليجابي كاستخداـ عبارات ذات محتكيات انفعالية متنكعة عند التفاعؿ مع اآلخريف

يحسف أف يتـ انتقاء ىذه الكاجبات مف مكضكعات الجمسة اإلرشادية حتى تككف مناسبة لعبلج المشكمة 
كىذه الكاجبات المنزلية . (132، 1993  كآخركف،إبراىيـ)كلترتبط باألىداؼ القريبة كالبعيدة لمعبلج 
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تساعد المسترشد في أف يعمـ التغيرات اإليجابية التي يككف قد أنجزىا في الجمسة اإلرشادية، كأف ينقؿ 
. تغيراتو الجديدة إلى المكاقؼ الحياتية

مما سبؽ ترل الباحثة أف تقديـ الكاجبات المنزلية في الجمسات اإلرشادية أمر ضركرم مف أجؿ 
معرفة إلى أم مدل يستخدـ المسترشدكف ما تعممكه مف ميارات داخؿ الجمسة اإلرشادية في مكاقؼ 
الحياة الكاقعية فالتحسف الحادث في الجمسات اإلرشادية احتماؿ استمراره ضئيؿ إذا لـ يتـ ممارسة 

، كما أنيا تساعد عمى تقدـ اإلرشاد السمككي .الميارات التي تـ التدريب عمييا في مكاقؼ الحياة الكاقعية
 لممسترشديف لممارسة ميارات ككجيات نظر جديدة كمنطقية؛ لمعرفة سمككياتيـ سريعان، كتعطي فرصة

. كما أنيا ُتعتبر جزءان متممان لنتائج اإلرشاد. مقبكلة اجتماعيان كمحاكلة تعديميااؿ غير
: Counseling of playingاإلرشاد بالمعب  -2-8-10

يقكـ عمى إعطاء الطفؿ فرصة ليسقط مشكبلتو سكاء كانت شعكرية أك الشعكرية، كالتي اليستطيع 
 يعّد الّمعب مخرجان أك عبلجان لمكاقؼ اإلحباط اليكمية إذالتعبير عنيا عف طريؽ المعب بأنكاعو المتعددة، 
. كلحاجات جسمية كنفسية كاجتماعية البد أف تشبع

كيمكف لممرشد دراسة سمكؾ الطفؿ عف طريؽ مبلحظتو أثناء المعب، كيترؾ لو حرية المعبة 
المبلئمة لسّنو، كبالطريقة التي يراىا مناسبة، كقد يختار المرشد أدكات المعب المناسبة لعمر الطفؿ 

ّف مشاركتو تؤكد إكمشكمتو، كقد يشاركو في المعب تدريجيان ليقدـ مساعدات أك تفسيرات لدكافعو، بؿ 
 .صبلحية مايقكـ بو الطفؿ كما ينطكم عميو مف معنى

الصمصاؿ، أصابع المعجكف، أقبلـ الرسـ، الكرة، المكعبات :كمف األلعاب التي يمكف استخداميا 
طفؿ أثناء المعب أف يقذؼ المعجكف كأف يعبث بألكاف ؿالخشبية، نماذج السيارات، كيستحسف أف يسمح ؿ

الرسـ أك يخمطيا كأف يكسر الدمى أك يمزؽ الكرؽ، كىك أسمكب مفيد جدان مع بعض مشاكؿ التبلميذ في 
 .(70 ،2006الفسفكس، ). المرحمة االبتدائية كالسيما النزاعات العدكانية

ترل الباحثة مف خبلؿ العرض السابؽ لبعض فنيات اإلرشاد السمككي كالتي استخدمتيا ضمف 
برنامجيا اإلرشادم أنيا تيدؼ إلى تحقيؽ تغييرات إيجابية في سمكؾ الطفؿ مف خبلؿ زيادة السمككيات 

ا يجعؿ حياتو ـمقبكلة، ـاؿ غيرالمقبكلة أك تشكيؿ سمككيات جديدة مراد تعمميا كالتقميؿ مف السمككيات 
. كحياة المحيطيف بو أكثر إيجابية كفاعمية

:  نجاح العممية اإلرشادية السموكية-2-9
 : عمى عدة عكامؿ منياتحدد نجاح العممية اإلرشادية السمككيةم

. العبلقة اإلرشادية المينية القائمة عمى أساس االحتراـ المتبادؿ كالتعاكف كالتفاىـ -2-9-1
. الثقة المتبادلة ما بيف المرشد كالمسترشد -2-9-2
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تقبؿ المرشد لممسترشد كما ىك عميو كاإلصغاء لو كالحفاظ عمى سرية المعمكمات الخاصة  -2-9-3
. بالمسترشد كخصكصيتيا

االحتراـ المتبادؿ بيف المرشد كالمسترشد، كذلؾ باالعتراؼ بقيمة المسترشد كقدرتو عمى  -2-9-4
 .التفكير

 .التخطيط الجيد لمعممية اإلرشادية كاإلعداد ليا -2-9-5

 .تييئة المكاف المناسب الذم تتـ فيو المقاببلت مع المسترشد -2-9-6

التشخيص الصحيح كالقائـ عمى جمع البيانات الصحيحة كالمعمكمات اليامة في حياة  -2-9-7
 .المسترشد

اختيار أنسب الطرؽ كاألساليب اإلرشادية المناسبة في ضكء نتيجة التشخيص التي قاـ بيا  -2-9-8
 .المرشد

 .يـ المستمراف لسمككيات المسترشد فيما بعدكالمتابعة كالتؽ -2-9-9

خبار  -2-9-10 طريقة اإلنياء الصحيحة لمعممية اإلرشادية مف حيث مراعاة شعكر المسترشد كا 
 .(122، 2001شعباف كتيـ، )المسترشد بأفَّ باب المرشد سيبقى مفتكحان في أم كقت لو 

مجاؿ  في استخدامان  اإلرشادية الحديثة، كأكثرىا األساليب مف السمككي اإلرشادكنخمص مف ذلؾ أف 
في جكىرىا،  تتشابو التي اإلرشادات أنكاع مف العديد عمى تنطكم مظمة عف عبارة النفسي، فيك اإلرشاد
 .الفنيات مف معينة أنكاع عمى تأكيدىا مدل في كتختمؼ

كُيطمؽ عمى اإلرشاد السمككي منيج تعديؿ السمكؾ، كيتضمف ىذا المنيج التدخؿ المباشر لتغيير 
غير  تمؾ االستجابات أك األنماط السمككية ،استجابات الفرد أك ردكد أفعالو لبعض المثيرات أك المكاقؼ

مرغكب فييا كالسمككيات البلاجتماعية، أك السمكؾ المنحرؼ، أك الشاذ أك العدكاني، كيسمى ىذا اؿ
المنيج باإلرشاد السمككي ذلؾ أفَّ السمكؾ ىك محّط اىتماـ عمماء النفس السمككييف، كىك المتغير الكحيد 

عممان بأفَّ السمكؾ، في . الذم يمكف مبلحظتو كقياسو كدراستو، كبالتالي تغييره كتعديمو إلى ما ىك أفضؿ
ىذا المجاؿ، سمكؾ حقيقي ككاقعي، كليس رمزيان أك خياليان، كما تذىب إلى ذلؾ المدرسة التحميمية، التي 

. ترل في األحبلـ كفي أعراض األمراض العصابية أم النفسية مجرد رمكز لدالالت أخرل
 ميارات تعمـ فيو بحّؿ المشكبلت، كيتـ ييتـ الذم النفسي اإلرشاد أنكاع مف نكع ىك السمككي كاإلرشاد

الخاطئة،  االعتقادات كتعديؿ المشكه التفكير الميارات بإبراز ىذه كتيتـ الحياة بقية في ستخَدـتُ  محددة
 العديد في اإلرشاد ىذا فعالية فيو، كثبتت مرغكباؿ غير جديدة، كتعديؿ السمكؾ بطرؽ اآلخريف مع كالتعامؿ

 .العممية الدراسات مف
نما مشاعرنا عمى يؤثر الذم ىك ليس ذاتو بحدّ  فالمكقؼ  كطريقة تحميؿ المكقؼ ككيفية تفكيرنا طريقة كا 

 أفكارىـ كتككف كصحيحة بطريقة كاضحة يفكركف ال غالبان  فإنيـ لضيؽ الناس يتعرض لو، كعندما رؤيتنا

 .بأخرل أك بطريقة مشكىة
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 كؿ مشكمة صاغتُ  إذظركفيا،  حسب ةحاؿ كؿّ  مع يتعامؿ أنو اإلرشادم األسمكب ىذا مميزات كمف

 .منيا يعاني التي بالمشكبلت الخاص النمكذج بناء عمى حالة

الدراسة الحالية،  أىداؼ تحقيؽ عمى تساعد الفنيات، التي ىذه مف بعضان  استخدمت الباحثة كقد
االقتصاد الرمزم، تكمفة االستجابة، كالنمذجة، ): كىي اإلرشادم البرنامج الدراسة، كظركؼ لعّينة كالمناسبة

. (المنزلية كغيرىا الكاجبات الدكر، كالتعزيز، كفنية كلعب
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ـىتوطئةىـىتوطئةى
.ىأواًلىـىمفهومىاإلرذادىالدلوكي.ىأواًلىـىمفهومىاإلرذادىالدلوكي
.ىثانوًاىـىأهدافىاإلرذادىالدلوكي.ىثانوًاىـىأهدافىاإلرذادىالدلوكي

.ىثالثًاىـىاألدسىالتجروبوةىلإلرذادىالدلوكي.ىثالثًاىـىاألدسىالتجروبوةىلإلرذادىالدلوكي
.ىرابعًاىـىخصائصىاإلرذادىالدلوكي.ىرابعًاىـىخصائصىاإلرذادىالدلوكي

ًاـىأدبابىالمذكالتىالدلوكوةىمنىوجهةىالنظرىًاـىأدبابىالمذكالتىالدلوكوةىمنىوجهةىالنظرىخامسخامس
.ىالدلوكوة.ىالدلوكوة

ىى..ىالحاجاتىاإلرذادوةىللتالموذىالحاجاتىاإلرذادوةىللتالموذًاىـًاىـدسدسدادا
.ىًاىـىخطواتىتنفوذىخطةىاإلرذادىالدلوكي.ىًاىـىخطواتىتنفوذىخطةىاإلرذادىالدلوكيدابعدابع
.ىًاىـىاألدالوبىوالفنواتىفيىاإلرذادىالدلوكي.ىًاىـىاألدالوبىوالفنواتىفيىاإلرذادىالدلوكيثامنثامن
.ىًاىـىنجاحىالعملوةىاإلرذادوةىالدلوكوة.ىًاىـىنجاحىالعملوةىاإلرذادوةىالدلوكوةتادعتادع

ىى

 

 



 رشاد السلوكياإل لفصل الثالثا
 

 40 

 اإلرشاد السلوكي :الفصل الثالث
 

دسدأدفكدااخملد شتدمفدااقرفداايرردفدكتزادددإذد،ديّددااررشدداالسكوكد عالشند ددثداايعدد لسدشند
دومشدتيددتدألشادسهدكمشزااتدفكداتلشعدملتمردممشدداليؿدهذاداايعجد،التيمشاهدفكدااثعثدفدل ةداألخدرة

مفدأهـدااكلشئؿداايعالدةدفكدمالشؿداألمراضداا فلدةدسكالهدخشص،دكتسرزدأهمدةدهذاداأللسكبداايعالكد
فكدأ هددصسحداميشاالةدسيضداالضطراسشتداا فلدةدكاالسكودةدااتكدالتيصتد تىداآلفد سىدأدةدطردقةد

،د شالتدAuthoritarian thoughts عالدةدأخرلد فلدة،دمشددةدأكددكائدةدمثؿد شالتداافوردااتلسطكد
اادمشفد سىدااو كؿ،دكسيضدأ كاعداارذكذدااال لك،دكدلت ددأص شبدهذهدااطردقةدفكدااررشددإاىد

داامصشسدفدسعشدسلسبدخطأدادلاارأمدااذمددفلرداألمراضداا فلدةدكاضطراسشتعشداالسكودةدسأ عشدت رأد
،دك رأتدااطرؽدااررشددةداالسكودةدInternalizationد(ااتطسدعداالالتمش ك)ألشلكدفكد مسدشتدااتيسـد

 سىدألشسد ظرمدملتمددمفدااتالشربداامختسردةدااتكدقشـدسعشداايشاـدسشفسكؼد سىداا دكا شتدخشصةد
.د(11،د1994ومشؿ،د)ااوعبد

دااذمدقدـدتالشرسهد فداارراطد(Pavlov)دفشفدسشفسكؼدإد ظردةدداالسكودةكمفدأهـداا ظردشت
دوتشبداالسكودةدااذمدوشفدلسلةدمفد1925 شـد(Watson)،دك رردكاطلفد(1920)ااوعلدوكد

د(1953) شـدد(Skinner)اام شضراتداامطسك ةدسشالتالشهدااسدئكدات لدفدااوشئ شتداا لش دةدكأ مشؿدلو ر
د(1950)دDollard and Millerكدكالرددكمدسر.دكتالشرسهداامختسفةدكوتشسشتهد فداايسـدكاالسكؾداا لش ك

 وسترادوتبدالكزدؼدكاسكدإكفكد ك ظردتعمشدفكداايعجداا فلكدااتكدت ددشدسعشدمدرلةداات سدؿداا فلك،
اامسشدئدد(Eisenk)ثـدالتخسصدآدز ؾدد(1958)داارعدرد فداايعجدسشاوؼدسشا قدضد شـدقوتشب

.د رأدأكؿدمالسةد سمدةدمتخصصةدفكدهذاداامالشؿأدك،كااتيددعتداا ظردةدكااتيسدمدةداعضطراسشتداا فلدة
كفكدااكالدشتداامت دةداألمردودةدسدأداايعجداالسكوكدكتطكردم ذدإ مشؿدلو رد كؿداارراطددااالرائكد

دA.A.B.Tدااالميدةداألمردودةداسيعجداالسكوكدااتكددرمزداعشداختصشردتُألِّسد(1966)كفكد شـد
(American Association For Behavior Therapy د،دكظعرتد ظردةدااتيسـداالالتمش كدااتكدطكرد

.د(57-56،د2011سعف،دد)(1977)مفشهدمعشدأاسرتدسش دكراد
دليىدهذاداا كعدمفدااررشددإاىدااتيشمؿدمعدمروسةدلسكودةدم ددةدوشالسكؾداايدكا كدمثعن،د

ّفدأهـداامروعتدااتكدتكاالهدااتسمدذداامصشبدسعذاد.دفُددرَّبدااتسمدذد سىدتخطكدهذهداامروعت كا 
االضطرابدهكد قصدااقدرةد سىداالدطرةد سىداامثدراتدااخشرالدةداذاؾدد تشجدهذادااتسمدذدإاىدسر شمجد

:دمتوشمؿدكفؽداآلتك
تتضمفدتأمدفدكتعدئةدسدئةداالتمش دةدتقؿدسعشداامثدراتدااخشرالدةدكخشصةدخعؿد:داامر سةداألكاى (1

 .ااالسلةدااتيسدمدةدأكدأداءدااكاالسشتداام زادة
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د،ااتيزدزداادالشسكدكاالسسكدكاايزؿ:دتطسدؽدألشادبدكف دشتدااررشدداالسكوكدمثؿ:داامر سةدااثش دة (2
.ددإّفدهذادااتسمدذدد تشجدإاىدميززاتدخشرالدةدأوثردمفدغدرهدمفدااتعمدذإذ

دإّفده شؾدمالمك ةدإذد،تدردبدااتسمدذد سىد مسدةدااضسطدكاات ظدـدااذاتكدالسكوه:داامر سةدااثشاثة (3
 يدلة،د)مفدااف دشتدااررشددةدالسكؾدااتسمدذدغدرداامرغكبدفدهدداخؿداأللرةدأكدفكداامدرلةد

.د(148،د2013
دااررشدد(1977)دBanduraسش دكراد أفّدد(113،د2001)ااخطدبد دردرك االسكوكد قددأوَّدد سىدأفَّ

 تسسك أهدافشند داليسهدد مك ااذم األمر ،ااذاتدة سفيشادته كريكره اذاته اافرد تقددر تقكدة  سى ديمؿ أف دموف

كالكادلتدفد و فر أفّد لسكودةدومش تق دشت  سى سشال تمشد سم دطه  عقشته  سى إدالشسشند كت يوس طمك شته
Kanfer & Goldstein كااك أفّد إاى سعش قشمش ااتك اامل دة اادرالشت خعؿ مف تكصع قدد(1986)د  

د.لسكودة اا ظردةدسطردقة تكالعشتعـ كصفكا اا ددثدف اامررددف مفد(40%)
داالسكؾد د ظردةدااررشدداالسكوكدتقكـد سىدفورةدأفَّ فَّ مرغكبدفدهداسفردداؿدغدرص دحدأكداؿدغدركا 

دموفدالتسدااهدسلسكؾدآخردص دحدكمقسكؿداالتمش دشن،د فدطردؽدالتخداـدف دشتدككلشئؿدمختسفةدترالعد
داافرددسإموش هدأفد.دفكدأصكاعشدإاىد ظردشتدااتيسـ داالسكؾدمتيّسـدكأفَّ فأص شبدهذاداالتالشهددؤم كفدسأفَّ

مدُديدَّؿدلسكؾداافردددالبدأفددوكفداالسكؾدااخشطئدؾدتيسـدلسكوشندالددداندد ؿدم ّؿدلسكوهدااخشطئ،دكؿ
.دم دداندكدموفدمع ظتهدكقدشلهدكوذاؾداا شؿدسشا لسةداسلسكؾدااالدددااسددؿ

:  ودواعي استخدامهالسموكي اإلرشاد أواًل ـ مفهوم
د  دعدؼ ثـ دكمف،خشطئدف كتودؼ تيسـ إاى درالع ااخشطئ االسكؾ أف  ظردة  سى االسكوك ااررشددقـك

د.(93،د1994اا  فك،د)كااتودؼد ااتيسـ كا  شدة ااخشطئ االسكؾ إزااة إاى
كتفلرداا ظردةداالسكودةداامروعتداالسكودةدسأ عشدأ مشطدمفدااللتالشسشتدااخشطئةدغدرداالكدةد

اامتيسمةدسشرتسشطعشدسمثدراتدم فرة،دكد تفظدسعشداافرددافش سدتعشدفكدتال بدمكاقؼدأكدخسراتدغدردمرغكسة،د
 :دكدروزدااررشدداالسكوكد سى

 .تيزدزداالسكؾداالكمداامتكافؽ .1

.دملش دةدااملترردد سىدتيسُّـدلسكؾدالددددمرغكبدكااتخسصدمفدلسكؾدغدردمرغكب .2
دكذاؾدست دددداالسكؾداامراددتغددرهدكااظركؼدكاارركطد،متكافؽاؿدغدرلكمدأكداؿدغدرتغددرداالسكؾد .3

تيسـدات قدؽداؿتيسـدكم كداؿااتكددظعردفدعش،دكاايكامؿدااتكدتوت فه،دكتخطدطدمكاقؼددتـدفدعشد
.دااتغددرداام ركد

ضربداامثؿدااطدبدكااقدكةداا ل ةدلسكودشندأمشـدااملترردداوكددتيسـدأ مشطدمفددةدمفداالسكؾد فد .4
 .(106-102،د1998زهراف،د)طردؽدم شوشةداامررددخعؿدالسلشتدااررشدداامتوررةد
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كالتخدمتدااسش ثةدااررشدداالسكوكدفكدخفضد دةدسيضدمروعتداالسكؾدااعاالتمش ك،د ظراند
اات وـددلتطدعدااسش ثدإذدأفددإخضش هداسم ؾدااتالردسك،دكقدشسد تشئالهداست قؽدم عشد سمدشن،داموش دة

ضسطعشد تىددتيّرؼدأثرداايشمؿدااذمددرغبدفكدتيّرؼدأثرهدفكد مسدةدااررشد،دمدكتفكداايكامؿدكاامتغدرا
فدسإموش دةددؤـضعدمسشدئهدمكضعداات فدذ،دكملتيرضداا تشئجدكااميطدشتدالتيراضشنددقدقشن،دكمكوذاؾد

د.دتغددرداالسكؾدكتيددسه
د سىدألشسددرالشتدكس كثدتالردسدةدميمسدةدقشئمةد سىد ظردشتدااتيسـ،دكدموفددااررشدداالسكوكؼ دقـك

دكهكد.قدشسدصدقعشدقدشلشندتالردسدشندمسشرران،دكتخضعدفركضهدكملسمشتهدااتكدتفلرداالسكؾداستالردبداايسمك
دروزد سىداامروسةدأكداالضطرابددك.متيّددداأللشادبدات شلبدتيددداامروعتدكاالضطراسشتداالسكودة

دكفردااكقتدكااالعددكاامشؿددومشدأ هد.أهدافهدكاض ةدكم ددةدكاهد.كهذاددكفردكالكددم ؾداتقددـد تشئاله
 .(105،د2006اايدلكم،د).دأل هددلتغرؽدكقتشندقصدراند لسدشندات قدؽدأهدافه

مرغكبداؿدغدرص دحدأكداؿدغدرااررشدداالسكوكددقكـد سىدفورةدأّفدلسكؾداافردددددككفقشندامشدلسؽدفإفد
دمختسفةدلسكودةد فدطردؽدالتخداـدف دشتد،دص د شندكمقسكالنداالتمش دشندددوكففدهددموفدتيددسهدسلسكؾدآخر

د.متكافؽاؿدغدرترالعدفكدأصكاعشدإاىد ظردشتدااتيسـدكااتكدتعدؼدإاىدإ داثدتغددردسّ شءدفكداالسكؾد
تسؾدااللتالشسةدااظشهرةدااتكددموفدمع ظتعشدمفد:دكدقصددسشالسكؾدفكدمالشؿدااررشدداالسكوك

 .خشرجداارخصدكأدضشندااللتالشسشتدغدردااظشهرةدمثؿداال فيشالت

 :ثانيًا ـ أهداف اإلرشاد السموكي

دعتـداامرردداا فلكدااذمددلتخدـدهذاداا كعدمفدااررشددست ددددأهداؼدكاض ةددردددااكصكؿد
ددأمؿدمفدااملتررددااتخسصدم هدمثؿدااتخسصدمفدانددميّدفاندإادعشدفكد عشدةدالسلشتدااررشدد،دفد دددلسكؾ

.ددااخكؼدمفداألمشوفداامرتفيةدأكداوتلشبدتصرؼدميدفدمثؿدتأودددااذات
كدروزداامرردداالسكوكد مسهد سىدتغددرداالسكؾددكفدتوردسدأكدتخصدصدكقتدطكدؿدافعـد

طفكاةدااملتررددمعدكااددهدأكدمعدأصدقشئه،دكتيتمددفورةدااتغددردفكداالسكؾد سىدمسشدئدااتيسـ،دفديمؿد
قدَّـدأثردااتدخعتداالشسقة،دمُداامرردد سىدترالدعدااملترردداوكددتصرؼدسطردقةدمختسفة،دكأخدراندُدقشسدك

.دكدموفد مؿدتغددراتدكتسددعتدفكدخطةدااررشدد لبداامطسكب
فكدااررشدداالسكوكدالد ت دثد فدأهداؼدمك دةداسيعجد،دكا  مشددتخذدااررشدداالسكوكداافردد إ  ش 

،د(مرغكادشته)ّفداألهداؼدااررشددةدتيّددخصدصشنداوّؿدفردد سىدألشسدمفدمروعتهدإم كرانداه،دكسذاؾدؼ
ّ هدالدكالددألسكبدإررشدمدكا ددكالدكالددهدؼد مطكدكا د،دكمشدد دثدفكد مسدةدإكااقش دةداأللشلدةد

كتوكفداألهداؼد.دااررشددإ مشددت ددالزئدشند فدطردؽداألهداؼدااتكدتيّددسشالرتراؾدسدفداامررددكااملتررد
اىدإدك،دكأدفدلتقعدهذهداألفيشؿدكااتصرفشت،فكدااررشدداالسكوكدم ددةدفكدصكرةدمشدلدفيسهدااملتررد

أمددرالةدلتتـدهذهدااتصرفشتد،دككالكدداألهداؼدسطردقةدم ددةدككاض ةدفكدهذاداا كعدمفدااررشدد
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تسش عشداكضعدااعدؼدكاأللسكبداكه شؾدأرسعدخطكاتددالبد.ددلش ددمفد ش دةدأخرلد سىدتقكدـداا تشئج
:دااذمددتخذدات قدقهدكهك

دغدر فدطردؽدالتخعصعشدمفدااملتررد،دكت ددددأدفدكمتىدكمعدمفددقعداالسكؾد:دتحديد المشكمة
.د؟دكاأل داثدااتكدتؤدمدإاده،دكهؿدتع ظدفكدلدشقهدااكاقيك،معئـاؿ

دإّفدتلالدؿدتشردخدااملتررددهشـدسشا لسةدات ددددم شطؽدإذ:دالتاريخ التطوري واالجتماعي لممسترشد
اا الشحدكاافرؿدفكد دشتهدك كا كدقكتهدكضيفهدكأ مشطداايعقشتداارخصدةدكأ كاعداالسكؾدااتكافقكد

.دكاام شطؽداامروسة،دكوذاؾدأمدألسشبد ضكدةدكاللمش دة
ديمؿداالسكودكفدفكداتالشهدكا ددفكدااكقتدااكا د،دأمددت شكاكفدملأاةد:دوضع أهداف محددة لإلرشاد

إّفدأهداؼدااررشدددالبدأفدتت دددفكد سشراتددقدقةدكهكدتختسؼد.دسيد عشد لبداألكاكدةدفكداالهتمشـ
دكااعدؼداا عشئكدهكدملش دةدااملترردد سىدتدسدردأمرهدس دثددلتطدعداات وـدفكد،مفدفرددإاىدآخر

.دمصدره،دفشامررددكاايمدؿددالبدأفددتيشك شدميشنداكضعدأهداؼدااررشددكمشدااذمددرددا هدم ه
كمفداامعـدأفدتوكفداأللشادبدمر ةدكغدرد:دتحديد الوسائل واألساليب التي ستستخدم لتحقيق األهداف

 .(63-62،د2011سعف،د)الشمدة،دكقشسسةداستيددؿدكفقشنداقدراتدااملتررددكاألهداؼداامرالكةد

: ثالثًا ـ األسس التجريبية لإلرشاد السموكي
ا تمددهذاداام عجدمفدااررشدداا فلكد سىداامسشدئدااملتمدةدمفداامدرلةداالسكودةدسصفةد شمة،د
كاامسشدئدااملتمدةدمفدااتيسـدااررطكدسصفةدخشصة،دكااتكدقشـدسعشد شاـداا فسدااركلكدإدفشفدسشفسكؼ،د

كااتيسـدااررطكدديتمدد سىداألدكاتدكااكلشئؿدكااالراءاتدكاارركط،دكهكدتسؾدااتالشربدااتكدقشـدسعشد شاـد
:داا فسداألمردوكدلو ر،دكمفدهذهداامسشدئدمشددسك

.دااتيزدزداادالشسكدكاالسسكدأمدااموشفأةدكاايقشب .1
.دمرغكبدفدهاؿدغدرمسدأدوؼدأكدم عدأكدا طفشءدااللتالشسةدأكداالسكؾد .2
.دمسدأدتيمدـداامثدر .3
 .مسدأدالتسداؿداامثدردااطسديك .4

 .مسدأدتورارداالقترافد تىددتيسمهدااوشئف .5

 .(99،د2006اايدلكم،د)مسدأدتكفرداادافعدأكداادافيدةدأكداا مشسد تىددتيسمهدااوشئفد .6

دايمسدةدااتوراردأهمدةدفكد(Skinner)كفكدضكءدااتيسُّـدااررطكدااقشئـد سىدأ مشؿدلو رد ،دفإفَّ
فشاللتالشسةداامفرزةدااتكدديقسعشدااريكردسشارضشدكااليشدةدكاالركردكاارسشعدكااموشفأةد.دت قدؽدااتيسـ

وشاطيشـدأكدغدره،دتمدؿدإاىدأفدتتورردفكدخسرةدااوشئف،دكدتيسمعشدكدأتكدسعشدفكداامكاقؼداامقسسةدأل عشد
ذاد شؿداافردداايقشبدأكداألذل،دوسمشدأتىدلسكوشند تسقتدمشدديرؼدسشلـدااتيزدزدأكدااتيزدزداادالشسك،دكا 

ذادُلِ بدااتيزدزدأكد ميد شن،دفإ هددتكقؼد فدااتدشفدسعذاداالسكؾد سىدأثردتسقكدهذادااتيزدزداالسسك،دكا 
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دهذاداالسكؾددوؼدأكددم عدأكددختفكدأكددتعرىد فدااظعكر،دكتيرؼدهذهدماغأُد دالسكؾدميدف،دفإفَّ
ااظشهرةدسشاوؼدااتالردسك،دك سىدذاؾدُدموفدتوكدفد شداتدلسكودةدالدددةدفكدلسكؾدااطفؿ،د فدطردؽد

.ددمرغكبدمفدااتيزدزاؿدغدرتيزدزداالسكؾداامرغكبدفدهدك رمشفداالسكؾد
 : رابعًا ـ خصائص اإلرشاد السموكي

 :اإلررشدداالسكوكدخصشئصد دددةدم عش

دفقددوش تد: أكثر من التركيز عمى أسباب مفترضة(Symptomsاألعراض )التركيز عمى السموك  -1
اايعالشتدااتقسدددةدمثؿدمدرلةداات سدؿداا فلكدااتكدأللعشدفركدددتس كد عالشتعشد سىدألشسدمفد

ّفدميرفةدهذهداأللسشبداامكادةداأل راضدإاالقت شعدسكالكددألسشبدتومفدفكدمرا ؿداا مكداامسورة،دك
دكااميشاجدفكداات سدؿد،ااتكددأتكدسعشداامردضدكااقضشءد سدعشدهكداأللشسدفكداايعجداا فلك

اا فلكددقت عدأفدهذهداأللسشبدمكالكدةدفكدااعريكردكديمؿدالشهدانداللت ضشردمشدفدهدإاىد دزد
دكتتسعدمشديرؼدسشا مكذجد،ااريكردأمدهذهدااطردؽدتروزد سىداأللسشبدااوشم ةدكراءداأل راض

دأمشدااميشاالكفداالسكودكفدفدركفدأّفدااترودزدد سغكدأفدد صبد سىداالسكؾدمكضكعد،ااطسك
ّفداهتمشـدااميشاجددوكفدإدك،أوثردمفدااس ثد فداأللسشبدااوشم ةدكراءداالسكؾ"داأل راض"اامروسةد

.دفكدت شكؿدهذاداالسكؾدأوثردممشدهكدفكدس ثهد فداأللسشبدأكدم شكاةدااقضشءد سدعش
دتروزدإذد:متوافقة إنما هي استجابات متعمَّمةال غيريفترض اإلرشاد السموكي أّن السموكيات  -2

 ظردشتدااررشدداالسكوكد سىدأّفداا لشفدهكد تشجدااسدئةدااتكدديدشدفدعش،دكسذاؾدفإّفدقكا دفد
دكرغـداالختعؼد،ااتيسـدااتكددلتفدددم عشدااررشدداالسكوكدتفلردا شدودؼدتؤثردااسدئةدفكداا شس

متكافؽدفكدتأثدرهمشد سىداألفراددفإفدااميشاالدفداالسكوددفدد ظركفداؿدغدرسدفداالسكؾداامتكافؽدك
.دد فلعشاوعداا ك دفدمفداالسكؾد سىدأ عمشدموتلسشفدكدخضيشفداسقكا د

يفترض اإلرشاد السموكي أّن األسس النفسية وبصفة خاصة قواعد التعمم يمكن أن تفيد كثيرًا  -3
متكافقةد شتالةد فدااتيسـدوشفداؿدغدر،دفوسمشدوش تدااللتالشسشتدمتوافقال غيرفي تعديل السموك 

.دمفداامموفدأدضشندأفد يداعشدسشلتخداـدمسشدئدااتيسـ
الدد ظردااررشدداالسكوكدإاىد: يتضمن اإلرشاد السموكي إعداد أهداف إرشادية محددة واضحة -4

دكمفدثـدفسفددوكفدهدؼد،متكافقةد سىدأّ عشد شرئةد فدرخصدةدمضطرسةاؿدغدرااللتالشسشتد
ااميشاجدأكداايمدؿدتلعدؿد مسدةدإ شدةدت ظدـدأكدإ شدةدس شءدرخصدةداايمدؿ؛دكا  مشددوكفدهدؼد

ااررشددهكدااملش دةد سىدإزااةداامروعتداا ك دةدااتكدتؤثردفكدأداءداايمدؿ،دكفكدااررشدد
االسكوكددرترؾداامررددكااملتررددفكدت ددددأهداؼد ك دةدكم ددةداإلررشددكقددتصشغدهذهد

األهداؼدفكدصكرةدأهداؼدتيسدمدةدكالددكالددفكدااررشدداالسكوكدهدؼدك دددأكدمرترؾدومشدفكد
 .ااررشداتداألخرل،دكا  مشددقكـدااميشاجدسيمسدةدتفصدؿداألهداؼدسمشدد شلبدااملتررددكمروسته
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دمفعكـداالمشتدكا دانددددعإذد:Features الكالسيكية لمسمات ةيرفض اإلرشاد السموكي النظري -5
دك تدالةداعذاداامكقؼد رأتدسدائؿدأخرلد،مفداامفشهدـدااتكداقدتدالدالندوسدراندكا تقشداتدوثدرة

اسلمشتدكهكداامكقفدةدكااتفش سدة،دكاوفدااميشاالدفداالسكوددفددرفضكفدالمديشنداا ظردةدااتقسدددةد
اسلمشتدكدركفدأّفدلسكؾداارخصدفكدمالمك ةدكا دةدمفدااظركؼدهكددادؿدضيدؼد فدودفدةد

 .التالشستهدفكدمكقؼددختسؼد  هداختعفشندوسدراند

دوثدراندمفدااطرؽدااتقسدددةد:يعّد المرشد السموكي طريقة اإلرشاد بما يتناسب مع مشكمة المسترشد -6
فكدااررشددتتسعدطردقةدكا دةدألشلدةدفكدااررشدددكفدأفدتأخذدفكداال تسشردطسديةداامروسةدااتكد

د سىدلسدؿداامثشؿددفترضدأفداامتش بداا شادةد،ديرفعشدااملتررددففكدطردقةداات سدؿداا فلك
سشاخسراتداامؤامةدفكدااطفكاة،دكسذاؾددتسعدد(Foresight)اسملتررددترالعدإاىد قصدااللتسصشرد

ااميشاالكفداعذهدااطردقةدألسكسشندكا داندفكدااررشدداسكصكؿدإاىدااللتسصشر،دكوذاؾدفإفدااميشاالدفد
سطردقةدااررشدداامتمروزد كؿداايمدؿددركفدأّفدمروعتداافرددااراه ةدتدؿد سىد شالتهدإاىد

دكمفدثـدفإ عـددلتخدمكفدألسكسشندكا داندفكدااررشد،دأمشدااررشدد،اال تسشرداادالشسكدغدرداامرركط
االسكوكددفترضدترخدصشندمت ك شندسشا لسةداسمروعتدااتكدتقشسسهدكالددكالددافتراضدمؤّداهدأّفد

خسراتدااطفكاةدهكداامؤددةداسلسكؾداامضطربدكالدأّفدمفعكـدااذاتداام خفضدهكداالسبدفدهد
دطردقةدإررشددكا دة  .كاعذادفإّفدااميشاجداالسكوكدالددستـز

ّ مشددعتـدسصفةد،دالدعتـدااررشدداالسكوكدسشاس ثدفكداامشضكدااسيددداسملتررد:واآلن– هنا  -7 دكا 
فعكددعتـدسشاكاقعداا شاكداسملتررددمشذادد دثدكااسدئةد"داأل راض–داالسكؾد"دأوثردسمشدد دثداآلفد

فدوشفدذاؾدالدم عدمفدااتطرؽدإاىداامشضكدفكدسيضداأل دشفدكاوفد،ااتكدد دثدفدعشداالسكؾ دكا 
 .سدكفدترودزدردددد سده

ددؤوددااررشدداالسكوكد سىدأهمدةداتسشعداام عجدإذد:اإلرشاد السموكي يكون عمى أساس تجريبي -8
ااميشاجددعتـدؼد،اايسمكدوألسكبداس صكؿد سىداا تشئجدااتكدتلش دد سىدت لدفدف دشتدااررشد

  شدةدست ددددخطدااسدادةداسلسكؾدااذمددت شكاهدومشددعتـدستقكدـد تشجدااررشددكسذاؾددتل ىدإالراء

 : ـ أسباب المشكالت السموكية من وجهة النظر السموكيةخامساً 
 اافرد دتيسمه متيسـ لسكؾ هكد(االسكودة اامروعت) االسكوك االضطراب أفّد االتالشه هذاأص شبد درل

مثدراتد مف  سده ترتمؿ سمش ااسدئة اسف اا لشف سأفّد االتالشه هذا ديتسر إذ،دفدعش ديدش ااتك مفدااسدئة
ادلد كتتروؿ ،كغدرهش كااسدكاكالدة كاا فلدة االالتمش دة  دشته مالشالت سمختسؼ  عقة اعش مختسفة كالتالشسشت

 دتيسمعشدمف إ مش كاارشذة ااخشطئة االسكودشت دتيسـ   دمش كاافرد اا فلك، ودش ه مف الزءاند تصسح  تى اافرد

 درلدهذا ومش اام شلسة، غدر االسكودشت كتلسلؿ كترودؿ كاا مذالة ااتيزدز طردؽ  ف االالتمش ك م دطه
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اايزة،د)االسكؾد تيددؿ ألشادب أهـ مف كغدرهش اادالشسدة اا مذالة أك ااطفشء أك اايزؿ أك اام ك سأفّد االتالشه
 .(43،د2002

االسكوكد االتالشه هذا أص شب مف اايسمشء أفّد  سىد(92،د2000ف،دمااقشلـدكآخر)مفد وؿّد كدؤود 
اا لشفد تيسمعش  شدات إال هك مش االسكودة كاال  رافشت اا فلدة االضطراسشت أفّد مفشده تفلدر إاى تكصسكا
اوفد ااررطدة اام يولشف طردؽ  ف ارتسشطشت وكفت كسشاتشاك ادده، اادافيدة ردة كمف تكتره درالة مف ادقسؿ
أفد االسكوك االتالشه أص شب كدرل ومشد.مرضك كسروؿ خشطئ سروؿ  دثت ااررطدة االرتسشطشت تسؾ

درلدذاؾد ومش ااداخسدة اا فلدة اسيمسدشت كادلت ااسدئدة اسظركؼ كم صسة  تشج هك اامضطرب االسكؾ
 فكداأل مشؽ أك ااعريكر فك سمش كالدعتـ االسكودة سشأل راض دعتـ فعك اذاؾ اا فس،  سـ فك اات سدسك االتالشه

 سأّ هدظشهرة االسكؾ االتالشه هذا ديتسر اذاؾ اات سدسك، االتالشه ذاؾ درل ومش غدرهش، أك  قد مف اا لش دة

د.(اارراط أك ااتيسـ قكا دف) م ددة اقكا دف كقفشند ُتوتلب متيسمة
 ااسدئة كاوف اا لش ك، االسكؾ أسيشد ت دد ااكراثة أفد(43،د2002اايزة،د)ااكراثةدفدرلد ادكر كسشا لسة

هذاد  ظر كالعة مف االسكؾ أف كسمش اافرد،   د االسكودة ااخصشئص  سى االسسدة أك اادالشسدة تترؾدآثشرهش
 خسراتداافرد ضكء فك تت دد هذه ااتيسـ  مسدة أف إال لكدشن، أك رشذاند لسكوشند وشف لكاء متيسـ لسكؾ هك االتالشه

اافرددك سىدلد ؿ إدالشسدة  تشئج اه وش ت إذا دزداد أ ه لسميف س تشئاله، م وكـ كاالسكؾ.داا شادة كظركفه
.د كاه مف اآلخردف لك ؿد اافرد ل ؿ لسسدة  تشئاله وش ت إذا كدضيؼ آلخردفا

أفدد(Paull & Epanchin, 1999)درلد اامتيسـ االسكؾ فك ااكراثة دكر ل ؿ كتأودداند  فله ااطشر كفك
 ترودسشندسدكاكالدشند كدرث ااسدئة مع تفش سه خعؿ مف م ددة سطردقة دلسؾ أف دتيسـ اافرد أفّد ديتقدكف فماالسكوك

 ال … كااصداقةدإاخ وشاقدشدة االسكودشت سيض سأفّد ديتقدكف ومش االسكؾ ت دد ااتك ااتفش ؿ  مسدة فك دلش ده
 فعـ كمفدااضركرم ؟ هك مش مف سدالند اافرد دفيؿ مشذا  سى االسكودكف كدروز ااتفش ؿ  ف ت تج سؿ تكرث

.د(40،د2000 قعند فدد دى،د)ااتلمدشتد إطعؽ مف سدالند ااطفؿ
دترلدأّفدلسكؾداافرددهكدلسكؾدموتلبد فدكتتس ىدااسش ثدكالعةد ظرداامدرلةداالسكودةدااتك

ددتيسـداافرددسشا مذالةدلسكوشندالددداندمفدخعؿدمراقسةداآلخردفدو مشذجددموفدأفدتقسد،دإذطردقةداامع ظة،د
كهذاددي كدأّفدأ كاعد.دكسمشدأّفدتفش ؿداافرددمعدااسدئةددخضعداقكا ددااتيسـ،دفإّفدرخصدتهدهكد تشجدااتيسـ

دااتكددتـدسعشدتيسـداالسكؾداالكمدأمد فدد فلعشاالسكؾداامضطربدأكدااعاالتمش كددموفدتيسمهدسشاطردقة
.دطردؽدااتيزدز

روزداايسمشءد،دفقدداالسكوك االتالشه  سدعش ديتمد ااتك كاايعالدة ااررشددة األلشادب سشا لسة كأمش
فداهتمشمعـد سىدااف دشتداايعالدةدااتكدتختسؼدسشختعؼداالضطراسشتداالسكودةدكاال فيشادة،دكاالسكوك

كغدرهش،دكتليىدااف دشتداالسكودةد كاا مذالة كااتيشقد كااترودؿ كااتمددز كاال طفشء ااتيزدز سدف تت كعدمش فعك
ات قدؽدهدفشندكا داندهكدتيددؿداالسكؾده شدكاآلفد سىداا  كداامرغكبدفدهدادوكفدلسكوشندمتكافقشندمعد
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د سىدفورةدقاامطشابداا ك دةداسدئةداافرد،دكهذ ّفدوؿدإدااف دشتدت سثؽدمفدمسشدئدكقكا دفدااتيسـدااتكدتقـك
.دلسكؾدادلداافرددهكدلسكؾدمتيسـدلكاءدوشفدلسكؾدلكمدأـدغدردلكم،دكمفدثـددموفدتيددسه

 دكتعتـداا ظردة"س تشئاله م وكـ االسكؾ"سيسشرةد دتسخص االسكودة اا ظردة م تكل كسشاتشاكدفإفّد

 اامع ظداالسكؾ تغددر  سى اسيمؿ اام شلب ااتدخؿ سر شمج كتصمدـ معئـاؿ غدر ااظشهر سشالسكؾ االسكودة

 .(40،د2000د دى،د)دكتيددسه

: الحاجات اإلرشادية لمتالميذ ـ سادساً 
دكاالهداألطفشؿداايددددمفداامروعتداا فلدةدأل عـدالددلتطديكادأفدديسركاد فدمو ك شتعـدك شالشتعـد

وشايدكاف،دكاالرقة،دااوذب،د)ااداخسدة،دفميش شتعـداا فلدةدتيسرد فد فلعشدفكدصكردكأروشؿدلسكودةدمختسفةد
كهذهداألروشؿداالسكودةدتيتسردمفدأوثرداامروعتدردك شند  دداألطفشؿ،دكاألوثرد.د(إاخ..اايصدشف،دااي شدد

ك ظرانداألسيشددااخطدرةدااتكدتتكادد فد.دتيقدداندسلسبدتداخؿد كامؿدوثدرةدكألسشبد دةدكأدددكاكالدشتدمختسفة
دسرزددكردااررشدداالسكوكدفكد.دهذهداامروعتدكمشددترتبد سدعشدمفدآثشردكا يوشلشتد سىد دشةداالطفشؿ

اذاؾددالبد سىداامرردداا فلكدأفددوكفدمسمشندسقكا دفد.دمكاالعتعشدكتقددـداايكفداعـدمفدقسؿداامرردداا فلك
طسكدأكد)دلسكؾداألطفشؿدإاىدتدخؿدمع كددمفاا مكدكتطكردااطفكاةد تىددلعؿد سدهدميرفةدمشدد تشج

متهدامتطسسشتداا مكدأكدمشدد تشجدإاىدااتالشهؿدأكدااغفشؿدأكد تىدءسلسبدرذكذهدأكد دـدمعد( فلك
.د(2006،113اايدلكم،).ااترالدعدسلسبدا لالشمهدمعدتسؾداامتطسسشت

دااررشدداالسكوكدإاىداايمؿد سىدملش دةداالطفشؿدفكدت قدؽداا مكداامتكازفداامتوشمؿدليىكم
كملش دتعـد سىدفعـدذاتعـدفدمشدد(اااللمدة،دكاايقسدة،دكاالالتمش دة،دكاال فيشادة)ددالمديعشاسالكا بداا مشئدة

دتيسؽدس شالشتعـدكسمطشابدااسدئةدمفد كاعـ،دإضشفةدإاىدااقدشـدسشاتكافؽدمعداامكاقؼدااالدددةدكسروؿد
دد شكؿدطفؿداامر سةداالستدائدةدويضكدالددددفكدإذداعشدداخؿداامدرلة،دفخشصداامكاقؼدااتكددتيرضك

،دكفكدم دطدااسشاغدفدكاارارددفدمفداامدرلدفدكهدئةدمكظفكدقاامالتمعداامدرلكدأفددختسردذاتهدسدفدأقراف
اامدرلة،دكتدكردفكدذه هدتلشؤالتدمس ةدد شكؿدأفددختسردااالشسةد  عشدخعؿد عقشتهدكتفش عتهدفكد

هؿدلدسقىداا بدكااتقسؿدكاافعـدمفداآلخردفدأـدلدصدـ؟دهؿدخسراتهداامدرلدةدلتترشسهدمعد:داامدرلة
خسراتهداام زادةدأـدلتختسؼد  عش؟دهؿدلتوكفدأفضؿدأـدالكأدم عشد؟دكقدددريردااطفؿدسخدسةدأمؿدفكد
مالتميهداامدرلكدإذادريردأكد سىداألقؿدإذادظّفدأّفدأ دانداـددفعمهدكاـددتقسسهدفكداامدرلةدكسأّ هدغدرد

فإذادفرؿداامدرلكفدكهدئةدمكظفكد.دم سكبدفدعش؟دأكدإذادكالددخسراتهداامدرلدةدألكأدمفدخسراتهداام زادة
ّفدهذاداافرؿدد يوسد سىدلسكوهداارخصكدإاامدرلةدفكدتص دحداتالشهشتهد  كهشدك  كد عقشتعـدسه،دؼ

كاالالتمش كدكااترسكمدسصفةد شمةدداخؿداامدرلةدكخشرالعشدكقددددفيهدذاؾدإاىدممشرلةدسيضداالسكودشتد
كه شدتظعرد شالةدد(إاخ..دوشايدكاف،دااتخردب،دااوذب،داالرقة،دااي شد،داايصدشف)غدرداامقسكاةداالتمش دشند
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ااطفؿداإلررشدداا فلكداالسكوكدااذمدديتسردتطسدقشند مسدشنداقكا ددكمسشدئددااتيسـدااتكدتلش ددفكدتيسـد
د.(د380د،1994داسراهدـ،)،د(118د،2001ريسشفدكتدـ،)لسكودشتدالدددةدكضسطداالسكودشتدااخشطئة

ك تدالةداذاؾدترلدااسش ثةدأّفدااررشدداالسكوكدديّددأوثرداأللشادبدااررشددةداام شلسةداألطفشؿ،د
فعـدفكدمر سةد مردةددوتلسكفدفدعشدلسكودشتعـدكتصرفشتعـد فدطردؽدمع ظةداآلخردفدكاالقتداءدسعـ،د
كسشاتشاكددموفدتيددؿدأمدمفدهذهداالسكودشتدكخشصةداالسسدةدكااخشطئةدسشلتخداـدقكا دفدكمسشدئدااتيسـد

ااتكددرتوزد سدعشدااررشدداالسكوك،دخشصةدأّفداألطفشؿدذكمداامروعتدكاالضطراسشتداالسكودةد
موش شتدمفدأالؿداال تمشدد سىدأ فلعـد كاال فيشادةدس شالةدإاىدالتثمشردأقصىدمشداددعـدمفدطشقشتدكا 

.دكااتودؼدمعدااسدئةداام دطةدسعـ

 : ـ خطوات تنفيذ خطة اإلرشاد السموكيسابعاً 

 :ه شؾد دةدخطكاتد  تشجداسقدشـدسعشدات فدذدخطةدااررشدداالسكوكد،دكهذهدااخطكاتدهك

 :تحديد السموك المستهدف وترتيب األولويات -1

مقسكؿدأكدااذمدد تشجدإاىدتيددؿداؿدغدردهكدااسدءدست دددداالسكؾدإّفدأكاىدخطكاتدتيددؿداالسكؾ
دغدراوكددصسحدأوثردمعءمة،دكاامعـدهكداالسكؾدااذمددموفدمع ظته،ددكديّددمكضكعدت دددداالسكؾد

كه شددطرحداالؤاؿدااعشـدمفد.دمرغكبدأ ددااالكا بدااعشمةدفكدخطةدتيددؿداالسكؾاؿدغدرمقسكؿدأكداؿ
 دااذمدد ددداالسكؾدغدرداامرغكبدفدهد؟

تيتسرداأللرةدااتكد رأدفدعشدااطفؿدكااسدئشتداألخرلدااتكدد تؾدسعشدااطفؿدهكدااتكدت ددداالسكؾد
مرغكبدكااذمدتردددتيددسهدسش تسشرهشداألوثرددرادةدسلسكؾدااطفؿدكاألوثردضرراندمفد تشئاله،داؿدغدر

دك سىداارغـدمفدأّفداأللرةدهكداام ظمةداألكاىدكااالعةداأللشلدةدفكدت دددد.كسشاتشاكدتسشدردسشاروكلدم ه
فوثدراندمشدتأتكداأللرةدسوسمشتدفضفضةدالد.دمرغكب،دفإ هدفكدسيضداأل كاؿددصيبدذاؾاؿدغدراالسكؾد

اس كد“..د”داس كد دكا ك“..د”اس كدغدردمعذب“دموفدت دددد طشقعشدسدقةدس دثددموفدااتدخؿدفدعشدفتقكؿد
دكاذاؾدد تشجد.كالمديعشدالمؿدكوسمشتدكأكصشؼد شمةدت تشجدإاىدااوثدردمفداات ددددكاافعـ”…دقادورهدأخ

األمردإاىدتدخؿداامتخصصدفكدت دددداالسكؾداامروؿد تىددموفدإدالشددااتدخؿداام شلب،دكاو هدالد
دتيددؿداالسكؾد سىدمرشروةدإذ.دّ  شددمو  شدااتخسكد فدرأمداأللرةدفكدت دددداالسكؾأقكؿداؿدموفد ددقـك

دمهدكمتشسيةدخطكاتدكأكادشءداألمردفكدااخطةدسأالزائعشداامختسفةدسدادةدمفدت دددداالسكؾدكتيردفهد تىدتؽ
دكدردرداايشمسكفدفكدمالشؿدتيددؿداالسكؾدإاىدأّفدااقشئـدسيمسدةدااتدخؿد.ااتدخؿدكااملش دةد سىدت قدقعش

 :فكدتيددؿداالسكؾدد سغكدأفددالدبد سىداأللئسةدااتشادة

هؿده شؾدمروسةدلسكودةدفيسدةدت تشجدإاىدتيددؿ؟د .1
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وشأللرةدكاامدرلةدكاألقرافد)هؿده شؾداتفشؽدسدفدااالعشتداامختسفةدااتكددتيشمؿدميعشدااطفؿد .2
 سىدهذاداالسكؾ؟دد(كااالدراف

 هؿددختسؼدهذاداالسكؾد مشدهكدمتكقعدم هدفكداامر سةداايمردةدااتكددمردسعش؟  .3

 مرغكبد الرد ثرةدأمشـدتودؼدااطفؿدكتكافقه؟اؿدغدرهؿددمثؿداالسكؾد .4

 د؟دطردقةدمفدطرؽدااتدخؿةهؿده شؾدتدخعتدلشسقةدا ؿدهذهداامروسةدسأم .5

 مشدا تمشالتداا الشحدفكدت فدذدااخطةدااررشددة؟ .6

 هؿده شؾدالعشتددالبدأفدتتيشكفدمعدااخطةدكدالبدتيّرؼدمدلدالتيدادهشداستيشكف؟ .7

هؿده شؾدم فزاتدكميززاتدميد ةددموفدأفدتلش ددفكدلر ةدت قدؽداا تشئجداامرغكسةدمفد  .8
 ااتيددؿ؟

 مشدااميكقشتدااتكددموفدأفدتؤثرد سىد تشئجدااسرامجدكد سغكد مؿد لشسعشدم ذدااسدادة؟  .9

 ،وؿدهذاددالبدكضيهدمفدااسدادةدثـدااقدشـدسصدشغةداالسكؾدكت دددهدسمشددموفدمفدااتيشمؿدااوؼء
فقددد(أمدترتدبداألكاكدشت)دهكدت دددداالسكؾدااذمدد تشجدإاىدتيددؿدقسؿدغدرهدكااخطكةدااثش دة

مرغكسة،دكمعدتالميعشدتروؿداؿدغدردأتكدااطفؿدسيدددمفدااروشكلداأللردةدمفدمالمك ةدمفداالسكودشتد
كمفداامكضك شتدااعشمةدفكدهذادااصدددهكدودؼد  ددد.دمروسةدسشا لسةداأللرةدفكدااتيشمؿدمعدااطفؿ

هشدماألكاكدشتد  ددااسدءدستيددؿدلسكودشتدااطفؿداامضطرسةداامتيددة؟ده شؾد دةدميشددرددموفداا ظردإؿ
 :  دداختدشرداالسكؾدااذمدل سدأدسهدكهك

 دالبدأفد ختشرداالسكؾدااذمد تكقعدأفددأتكدس تدالةدالددة،دكدموفداسطفؿدأفدديّدداعشدسلعكاةد
 .كدتيشكفدفدعشدمعدااسر شمجدااتداخسك

 دإّفدذاؾدلدوكفدإذدالبدااسدءدسشالسكؾدااذمددعـداأللرةدتيددسه،دكااذمدتعقكدم هدضرراندوسدران،د
 .دافيشنداهدفكدااتيشكفدمعدااسر شمجدكتذادؿداايقسشتدااتكدقددتكاالهدخطةدااتيددؿ

 دالبدأفد سدأدسشالسكؾدااذمدد قؽدفشئدةدمسشررةداسطفؿد فله؛دألفدهذادلددفيهدهكداآلخرداسيمؿد
 . سىدتيددؿدهذاداالسكؾدكااليكدالتسشعدقكا ددخطةدااتدخؿ

 فمثعندااطفؿدااذمدالد.دااسدءدسشالسكؾدااذمدد يوسدتيددسهد سىدتيددؿدلسكؾدآخردمرتسطدسه
داليس شهد،دلتطدعداال فصشؿد فداأللرةدسشاسقشءدك دهدفكدااركضة،دفإذادمشد دا شدذاؾداالسكؾ

دكدوكفدتيددسهدألعؿ  .دلتطدعدأفددتخسىد فدهذاداالاتصشؽدفكداا ـك

 دااغرضد فلهدااذمدد ققهدمتيددؿداالسكؾدااذمددموفدالتسدااهدأكدإ عاهدسلسكؾدآخرددغط
دسه،دفإذادوشفدتملؾدااطفؿدسألرتهدك دـدرغستهدفكداال فصشؿد  عشد االسكؾداامضطربدامفددقـك
د قؽداهدااريكردسشألمشفدكدقسؿدمفدخكفه،دفي ددتيددسهدد سغكدتكفدردلسكؾدآخردمقسكؿدد قؽداهد

 .اا تدالةد فلعش
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 االسكؾدااذمدتتفؽد سدهدوؿدااالعشتدااتكددتيشمؿدميعشدااطفؿ،دكدتكافؽدمعدااموش شتداامتش ةد
 .(162،د2000ااركلشف،)د،د(92،د2003ااخطدب،)د.اتيددسه

 :تعريف السموك المستهدف -2

إفدت دددداالسكؾدااذمد رغبدفكدتيددسهددتكقؼد سدهدااوثدردمفداألمكردااعشمةدفكد الشحد مسدةد
دفإّفدااركءد فلهدد طسؽد سىدتيردؼداالسكؾد،ااتدخؿدكااكصكؿدإاىداا تشئجداامرغكسةدكسشادقةداامطسكسة

كااتيردؼددتدحدا شدااوثدردمفداألمكر،داذادد سغكداادقةدفده،دكه شؾدد.ااملتعدؼدكااذمد رغبدفكدتيددسه
 :سشآلتكد(1990)رركطد ددهشدسدراددفد

 دالبدأفددصشغداالسكؾداامراددت قدقهدسيسشراتدلسكودةدإالرائدةدقشسسةداسقدشسدكم ددة. 

 أفددوكفداالسكؾدقشسعنداست قدؽدمفدقسؿداافرددأمدأفددتعءـدمعدقدراتداافرددااذاتدة،دفعددوكفد
اذاؾد.ددكالدوكفدلععنددكاددااريكردسشاهمشؿدكااتعشكفدك دـدااالددةدسشات فدذ،صيسشنددكاددااروكل

دالبدأفددوكفداالسكؾدهدفشند مسدشندقشسعنداست قدؽ،دكتسدكدأهمدةدت دددداالسكؾداا عشئكدمفدأالؿد
مرغكبدفدهدمفدسدادةدااخطةدااررشددةدمفدأالؿداؿدغدرمقشر ةداالسكؾدااملتعدؼدمعداالسكؾد

.ددـدفش سدةدتسؾداايمسدةدكسدشفدمدلد الش عشدأكدفرسعشكتؽ
 أفددتصؼداالسكؾدسشامكضك دةدكاارمكادة. 

 دااتكدتؤدمددوشفةداارركطدكااميشددردكااتغددراتدت ددددميشددرداالسكؾداا عشئكدكرركطهدأمدت دم
 د.طدقدشلهكإاىدتغددرداالسكؾدكتيددسهدمفد دثدااوـدكاا كعدكااودؼداتلددردميشددردكرر

كسشاتشاكدفإفدتيردؼداالسكؾدسطردقةدكاض ةدكدقدقةددلش ددفكدت ددددميدشردقدشسدكتقددرد الـد
دكدلش ددفكدميرفةداأللسشبدااتكدتؤدمداظعكردهذاداالسكؾ،د.ااتغدردكاا الشحدفكدااخطةدااررشددة

كسشاتشاكددموفداكاضعدااخطةدااررشددةدمفدكضعدسدائؿداعذاداالسكؾدت قؽدادلدااطفؿداا تشئجدااتكد
.دمقسكؿدكاوفدسلسكؾدإدالشسكدتقسسهداأللرةدكاام دطكفدسشاطفؿاؿدغدرد صؿد سدعشدمفدلسكوهد

 .(69-68،د2011سعف،)

 :قياس السموك المستهدف -3

  ددت ددددخطةدااررشددكتيددؿداالسكؾدااملتعدؼدالسددمفدااقدشـدسقدشسدهذاداالسكؾدأكالنداتيّرؼد
د:دكاقدشسداالسكؾد دةدكلشئؿدترمؿ.توراردةد دكثهدكردةدهذاداالسكؾ

دكمدلدتوراردتهدةددموفدتيّرؼدردةدكطسديةداالسكؾدكدرجدإذ:ااتقشردردااتكدتقدمعشداأللرةدكاامدرلة
دسكضعد مفدخعؿدااتقشردردااتكدتقدمعشداأللرةدكاامدرلةدكااتكددطسسعشدأكددليىداس صكؿد سدعشدمفدلدقـك

خطةدتيددؿداالسكؾ،دثـدد شكؿدت ددددردةدكتورارداالسكؾدمفدهذهدااتقشردردس دثددأخذدفكدا تسشرهد
د،كااتسلدطدمفدسيضداألطراؼداألخرلد(لكاءدوش تد فدقصددأـد دـدقصد)اامسشاغةدمفدسيضداألطراؼد
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كاسكصكؿدإاىددرالةدمقشرسةداس قدقةدالسّددأفدديتمددمفددقكـدسشاقدشسد سىدأوثردمفدكلدسةدتؤودداتالشهشد
د.ميد شندأكدتاليؿدوّفتهدهكداألرالح

دمفدإذدكهكدمفدسدفدااطرؽدااتكدديتمدد سدعشدسدرالةدوسدرةدفكدهذاداامالشؿ،د:اامع ظة ددقـك
كاوكدد.لدتكاىدكضعدااخطةداايعالدةدااتيددسدةدسمع ظةداالسكؾد تىددموفدقدشسدردتهدكمداهدكتوراره

داامع ظةدسدكرهشدفكدقدشسداالسكؾدسدقهدد سغكداالهتمشـدسمشددسك  د:تقـك

أفدتتـداامع ظةددكفدأفددستفتدااطفؿدإاىدأ هدت تداامع ظةدس دثدالددغدردذاؾدمفدتسقشئدةد (1
د.االسكؾدكدتيرضدااطفؿدس ردةدوشمسةدتتدحدقدشسدذاؾداالسكؾدااملتعدؼدتيددسه

فكدمكقؼدطسديكدأكدميددس دثددوكفدأقربداسظركؼدااتكددتـدد(قدردااموشف)أفدتتـداامع ظةد (2
دغدردأفدهذاد.فدعشدهذاداالسكؾ،دكهكدمشددلمىدسشصط شعدااسدئةدااتكددظعردفدعشدهذاداالسكؾ

د طسؽدفكدسيضداامكاقؼدااتكددتموفدفدعشداامتخصصدمفدذاؾ،دأكدتقكـدسهداأللرةدإذادوش تدهكد
دستيددؿدلسكؾدطفسعش .دااتكدلتقـك

االيكدإاىدتيددفداامع ظةدككضعدقكا دددقدقةداعشدس دثدتوكفدأقربداسمكضك دةدكدقؿدتأثرد (3
دهذهداألمكردفكدمالمسعشدتاليس شد طمئفداسمع ظةد.اامع ظةدسرخصدةداامع ظدأكد عقتهدسشاطفؿ

كااتقردردااذمددأتكدمفدخعاعشدكا تسشرهدميدشرانداس وـد سىدلسكؾدااطفؿدكقدشسدكت ددددردتهد
د.كتوراره

دمفدسدفداألدكاتدااتكددموفدأفدتلتخدـدفكدقدشسداالسكؾد الدد:االختسشراتدكاامقشددسداامختسفة
أدضشنداالختسشراتدكاامقشددسدااميدةداقدشسدلسكؾدميدفدمثؿداالختسشراتدااميدةداقدشسداامروعتداالسكودةد

دكمدزةدهذهداالختسشراتدوأدكاتداسقدشسد.ادلدااطفؿدمثؿداالسكؾداايدكا كدأكداالسكؾداافكضكمدأكدغدرهش
د سىدمقشر ةدااطفؿدسأقرا هدفكدمر ستهداايمردة،أ عشدأوثردمكضك دة دد فلعشدإضشفةدإاىدأ عشدتقـك

دُتيدُّداالختسشراتدات شلبداامالتمعدااذمدتقدـدفده،دكهكدمشد طسؽدإذكااظركؼداامالتميدةدااتكدديدشدفدعش،د
االختسشرات،دإضشفةدإاىدذاؾدفإفداالختسشراتدتقدسداالسكودشتدااثشستةدكت دددمشدإذادوشفدهذادد(تقددف) سدهد

كتتدخؿددرالةدااطفؿد سىداالختسشردفكدكضعدااخطةدااررشددةدس شءدد.االسكؾدكصؿداس دداامرضكدأـدال
دكدموفدالتخداـد تدالةدااطفؿدأكدأدائهد سىداالختسشراتداا فلدةدكاالسكودةدومؤررد سىد. سىددرالةدااطفؿ

د،ت ددددردةداالسكؾدقسؿدأمدتدخؿدسشاقدشسدااسيدم:دااتيددؿدكذاؾدمفدخعؿدمقشر ةدااقدشسدااقسسك؛دأم
أمدااذمددتـدسيددااتدخؿدفكدااتيددؿ،دكاافرؽدسدفدأداءدااطفؿد سىداالختسشردقسؿدخطةدااتدخؿدكسيدهشدهكد

د.(114-113د،2003دااخطدب،)د.مشدديسرد فدااتقدـدااذمدت قؽد تدالةدااتدخؿدااررشدم
د: لمسموكالسوابق والمواحق -4



 رشاد السلوكياإل لفصل الثالثا
 

 52 

دست دددداامثدراتدااقسسدةدكااسيددةدااتكد سيددت دددداالسكؾدااملتعدؼدكتيردفهدكقدشلهددالبدأفد قـك
تلسؽداالسكؾدكااتكدتتسيهدكذاؾداتيّرؼدمدلدتأثدرهشد سىدقكةداالسكؾدكمدلدتورارداالسكؾداست وـدسعشد

د:دخطةدتيددؿداالسكؾ،دكدتـدكذاؾد سىداا  كدااتشاكةصسحـؿ
دسعذاداالسكؾ (1 دسشالسكؾ؟دفعفدهكدمفددقـك  .مفددقـك

 .مشداالسكؾ؟دددااضرب (2

د.أدفددتـداالسكؾ؟ددددفكداامدرلة (3
د.دزمعئهدفكدااصؼضدّدضددمفددتـداالسكؾ؟ددد (4
د.(االلترا ة)متىددتـداالسكؾ؟دددفترةداافرصةد (5
د.مشدااظركؼداام دطةدسشالسكؾ؟ددد دـدرغسةداألطفشؿدفكدإرراوهدفكدااسيب (6
د.ودؼددؤدلداالسكؾ؟دددسشلتخداـداألددمدكااسالكءداسيضدأ دش شند (7
د.مشدرّددفيؿدااطرؼداآلخردفكداامكقؼ؟ددااالرمدكااصرارد سىد دـدإرراوهدكااروكلدم ه (8
د.ودؼدد تعكداامكقؼ؟ددطسبداامدرلةدا تذاردااطفؿد فدفيستهدفكدوؿدمرة (9

إسراهدـ،د)د.مشدرددفيؿدااطفؿدتالشهدهذادااالراء؟ددااسوشءدك دـداال تذاردكاات شزؿدوؿدمرةد  ه (10
د.د(99-98،د2003ااخطدب،د-د388،د1994

فدككسشاتشاكدفإفدت دددداالكاسؽدااتكدلسقتد دكثداالسكؾدلكاءدمشدخصدااطفؿدأكداألفرادداام دط
وت ددددتشردخد دكثداالسكؾ،دااتكقدتدااذمددلتغرقه،دمعدمفد دث،دوـدمرةدد دث،دمشدااذمدد دثدد)سه

،دإضشفةد(قسؿدظعكرداالسكؾ،دودؼدالتالشبداآلخركف،دمشدااموشلبدااتكدال شهشدااطفؿدمفدالراءدلسكوهد
إاىدت ددددااسكا ؽدااتكدتسكد دكثداالسكؾدلكاءدمشددصدردمفدلسكودشتدااطفؿدأكدمشدصدردمفداألفرادد

دلش ددذاؾدفكدكضعدااخطةداالررشددةداام شلسةدمفدأالؿدتيددؿدلسكؾدااطفؿدكهكد.داام دطدفدسه
د.ااخطكةدااتشادةدضمفدخطكاتدتيددؿداالسكؾ

 :مرغوبال غيرتصميم خطة اإلرشاد لمسموك  -5

هكدصدشغةداألهداؼدااتكد رغبدفكدت قدقعشدسصكرةد:ددكأكاىدخطكاتدتصمدـدااخطةدااررشددة
فشاوثدردمفد)لسكودةدكاض ةدكم ددةدكقشسسةداسقدشسدكأفدتوكفدهذهداالهداؼدم ددةدسمدةدزم دةدميد ةد

االسكودشتدقددتت لفدمعداازمفدااطكدؿددكفدتدخؿ،دإالدأفدتيددؿداالسكؾدكااخطةدااقشئـد سدعشدالسددأفد
د.(توكفدم ددةدسمدةدزم دةدتصشغدضمفدصدشغةداألهداؼ

دااقكةدادلدااطفؿدكاامعشراتدااتكدفةدفكدتصمدـدااخطةدااررشددةدهكدت دددد قشط:كااخطكةدااثش دة
إضشفةدإاىدت ددددااميززاتدذاتداألهمدةدسشا لسةداهدس دثدتوكفداهدميززاند سىد.دخَدـدفكدااتيددؿلتلتُد

دكسيددتصمدـدااخطةدااررشددةدد سغكدأفد عتـدسمرشروةدمفد.تيددؿدلسكوهدكااتيشكفدمعدإالراءاتدااتدخؿ
كاوكد ضمفدتضشم عـدمعدمشد ضعدمفد.ددتيشمسكفدمعدااطفؿدكلدوكفداعـددكردفكدت فدذدااخطةدفدمشدسيد
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خطكاتدت فدذدةدفكدخطةدااتدخؿدالسّددأفددوك كادمي شدم ذدااسدادةدك رروعـدفكدتصمدـدااخطةدااررشددةد
د.(2011،69سعف،).مفدأكؿدخطكة

د:تعديل السموك المستهدف -6

دتأتكدإاىدمر سةددوشفةسيددتالعدزدكا  داددااخطةدكتصمدمعشدس شءد سىداادقةدفكدااخطكاتداالشسقة
ك سىداارغـدمفدأهمدةدوؿدااخطكاتداالشسقةدفكد الشحدكفش سدةدخطةدتيددؿد.دت فدذدااخطةدااررشددة

االسكؾدفإفدهذاداا داددقدددضدعدوؿد تشئالهدإذاداـددتـدت فدذدااخطةدسشاطردقةداالسدمةدكدلتكالبد الشحد
د: مسدةداات فدذدمشددسك

 د كؿدمضمكفدااخطةددالمديعـأفددتـداالتفشؽدسدفداألفراددكااالعشتدااتكدتتيشمؿدمعدااطفؿ
 .ااتيددسدةدك سىدطردقةدت فدذهشدفكداامكاقؼداامختسفة

 سىداارغـدمفدأهمدةداامرك ةد  ددت فدذدأمدخطةدس دثدتلتالدبداسظركؼ،دفإفدذاؾددي كدأفد 
دستغددراتدملتمرةدفكدااخطةد  دداات فدذدسدكفدألسشبدقعردةداذاؾ د. قـك

 د سغكدت سدهدااطفؿددائمشندإاىدااتقدـدااذمدد رزهدادوكفدذاؾدد مشندآخردإاىدالش بد كامؿدااد ـد
 .األخرل

وؿدهذهداألمكردأث شءداات فدذدتلش دد سىدت قدؽدمشد رالكهدمفدااخطةدكمشدصممتدألالسهدكهكدمشد
د،2000دااركلشف،-د391د،1994داسراهدـ،).دمعشدكهكداا قطةدااتشادةدااتكد ت دثد  عشكدمو  شدمفدتؽ

166). 

 :تقييم فاعمية الخطة اإلرشادية -7

 فَّذدفكدااخطةدااتيددسدةدالسكؾدااطفؿ،دمُدكهذهداامر سةدهكدااتكد قؼدفدعشد سىد تشئجدمشدُدكَضعدك
دـدسروؿددائـدكخعؿداات فدذدسصكرةددكردةدس دثدالددوكفدفكد عشدةداات فدذ،دف خلردككالسّددأفددوكفدااتؽ

دـدمر سدشندف رلدمدلدت قدؽدوؿدمر سةداسعدؼدكدسمي ىدآخردأفددتـدااتؽ.فرصةدااتيددؿدأث شءدت فدذدااخطة
دفإ هداس وـد سىد الشحدهذهد.داس وـد سىدت ققهدمفد دمهتاامطسكبدم عشدطسقشنداسميشددردااتكدُكِضعَد

اامر سةدالسّددأفد ضعدهذهدااميشددردفكداال تسشر،دكومشدأرر شدفكدمر سةداات فدذد سىدضركرةدأفددوكفد
ه شؾدمرك ةدفكداا وـد سىدمدلدت قؽدااعدؼدف  ظرداسيضدااظركؼدااتكدرسمشدأثرتدفكداا تشئج؛دمثؿد

مرضدااطفؿدخعؿدهذهداافترة،دتيرضهداس رمشفدمفداامدرلةدامدةدفرضتد سدهد دـداتسشعداأللرةد
د.(70،د2011سعف،)د.اخطكاتدااخطةدومشددالب

 :متابعةال -8

سيدد مسدةدتيددؿداالسكؾدادسدمفداام طقكدترؾداامتشسيةدسروؿد عشئكدسيددا تعشءد مسدةدتيددؿد
:داالسكؾدكت قدؽداا تشئجداامرالكة،دفعسّددمفداامتشسيةداادكردةدكذاؾد
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 امع ظةدلسكؾدااطفؿداامرغكبدفدهدفكداامكاقؼداامختسفة. 

 اتوكدفدخعصةد شمةدسمشدكصؿدإادهداالسكؾداامرغكبدفده. 

 ّفدورؼدوفشءتعشدأكدإات ددددمدلدإفشدةدااطفؿدمفد مسدةدتيددؿداالسكؾد سىداامدلدااسيدد،دإذد
.دالدارتعشددتكؽد سىدمشدت قؽدمفدلسكؾدكسروؿدمتوشمؿدمعدرخصدةدااطفؿدس شئدشندككظدفدشند

 اتفلدردكت سدؿدااميسكمشتدااخشصةدس تشئجدقدشسداالسكؾداا عشئكداسطفؿ. 

 د،2005داافتعكم،)اتفلدردكت سدؿدااميسكمشتدااخشصةدس تشئجدتقكدـدفيشادةدخطةدتيددؿداالسكؾد
د(403

 خطوات تنفيذ خطة اإلرشاد السلوكي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 خطوات تنفيذ خطة اإلرشاد السموكيد(1)الشكل 
 

 :الفنيات في اإلرشاد السموكي: ًا ثامن

ااوعلدوكدداالسكودةدكااتكدديتمدد مسعشدسشأللشسد سىدمسشدئداألرراط ف دشته ستيدد االسكوك ااررشد دتمدز
 دلتخدمعش ااتك ااف دشت ألهـ  رضشند دسك كااالرائكدكااتيسـداالالتمش كدكااررشدداالسكوكدااميرفك،دكفدمش

:داالسكوكدومشددراهشدااسش ثكفدااترسكدكف ااررشد
االقتصشدداارمزمدد-د3ددددددددددددد.داا مذالة-2ددددددددددددددددددددددددد.ااتيزدز -1

تحديد السموك 
 المستهدف

تعريف السموك 
 المستهدف

قياس السموك 
 المستهدف

خطة التصميم 
 يةاإلرشاد

تحديد السوابق 
 والمواحق

تعديل السموك 
 المستهدف

خطة التقييم 
 يةاإلرشاد

 المتابعة
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 .داام شقرةدكتسشدؿداا كار-6دددددددد.دايبداألدكار-5ددددددددددددددددددتوسفةدااللتالشسة -4

ددددددددد.ااكاالسشتداام زادة-9ااتغذدةداارااليةدددددد-د8.دااتدردبد سىداامعشراتداالالتمش دة-د7
 .دااتدردبدااتكوددماكبأس-د12دددددددددد.دااترودؿ-11.دددددددددددددددددددااررشددسشاسيب-10

 د.اات صدفدااتدردالك-د15اايقشبدددددددددددد-د14دددددددددددد.ألسكبد ّؿداامروعت-13

 دااممشرلةداالشاسة-18ددددددددددددد.ااتيمدـ-17دددددددددددددددددددددد.دددءطفشاا-د16

 .ااغراؽدأكداافشضةدأكدااغمر-21دددددد.ااتص دحداازائد-20.دددددددددددددااسيشددأكدااقصشء-19

 .ااتيشقددااتسشداكداالسكوك-24دددددددددددددد.اات فدر-د23ددددددددددددددددد.ااوؼداامتسشدؿ-22

 دددددد.ااورلكدااخشاك-د26دددددددددددد.االلترخشء-د25

دااسش ثةدسيرضدمفصؿداسف دشتدااتكدالتخدمتعشدفكدهذهداادرالةدكقددتمثستدب  :ػكلتقـك

 :(Reinforcement)التعزيز  (1

فوسمشتداامددحد.دااتيزدزدهكدأمدفيؿددؤدمدإاىدزدشدةدفكد دكثدلسكؾدميدفدأكدإاىدتورارد دكثه
ظعشرداالهتمشـدكااث شءد سىداارخصدكااثشسةداامشددةدأكداامي كدةد   ددظعكردلسكؾدد(سشاروردمثعند)كا 

كقدددوكفد.دإدالشسكدميدفدتيتسردالمديعشدأمثسةداستيزدزدإذادمشدتستعشدزدشدةدفكدا ترشرداالسكؾداادالشسك
دأمدفيؿدأكد شدثةددرتسطدPositive Reinforcementsكدقصددسشاتيزدزداادالشسكد.دااتيزدزدإدالشسدشندأكدلسسدشند

 .تقددمعشداسفرددسزدشدةدفكداالسكؾداامرغكبدفده

دفدتمثؿدفكدتكقؼدأكدم عد دثدوردهدأكدم فردNegative Reinforcementsأمشدااتيزدزداالسسكد
دؤدمددائمشندإاىداالراعدفكدظعكرد-دإدالشسدشندوشفدأكدلسسدشند-كااتيزدز.د  ددظعكرداالسكؾداامرغكبدفده

كاوفداامرردداالسكوكددفضؿد شدةدااتيزدزداادالشسكدأوثردمفدااتيزدزداالسسكد.داالسكؾداامرغكبدفده
فدااتيزدزداالسسكددتـدسيددإكاايشدةد.دالعكاةدتطسدقهدكألفد تشئالهدلرديةدكايدـدكالكددآثشردالش سدةدلسسدةداه

تطسدؽدم سهدم فردفدوكفدااتكقؼد فدهذاداام سهداام فردأكدم يهد  ددظعكردلسكؾدميشرضداسلسكؾد
االسسك،دكمفدثـدفقدددرتـدااطفؿدمفدتطسدؽدااتيزدزداالسسكدم شكاةداستلسطدكاا رمشفدكفرضداايقشبدسوؿد

.دمشداسيقشبدمفدآثشردالش سدةدلدئة
فعكدالدتقتصرد سىدااموشفآتداامشددةدومشددظفدسيضعـد...ددأ كاعReinforcementsكااميززاتد

كمفداامعـداسميشاجداالسكوكدكاوؿد.دخطأند د مشددقصركفدااميززاتد سىدااموشفأةدأكداا كافزداامشددة
اامتخصصدفدفكدمالشؿدااص ةداايقسدةدفكدمدشددفدااررشدداافردمدأكداامؤللشتدااررشددةدأفددوك كاد

 سىد سـدسأ كاعدهذهدااميززاتدأكدأفددوكفداددعـدرصدددم عشد تىددموفدالتخدامعشد
.د(Spiegler,2010, 131-132).سفيشادة

دد:دموفدتص دؼدااميززاتدإاىد دةدأ كاعدهكك مكمشند
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 ااميززاتداامشددةدmaterialistic rewardsكهكدوؿداألردشءداامسمكلةدااتكدتوكفدقدمتعشدااتكدفدعشد:د
كاعذادد(..وشاوتب،داألقعـ،داألايشب،داا سكل،دكااطيشـ)مرتسطةدسإرضشءد شالةد دكدةد  ددااطفؿد

الدد تشجدااطفؿدإاىدتيسـدفشئدتعشدكدصسحدهذاداا كعدمفدااتيزدزدمعداألطفشؿدااصغشردكفكد شالتد
د.دmental disordersدك شالتداالضطراسشتدااذه دةدmental retardationااتخسؼداايقسكد

 ااميززاتداالالتمش دةدsocial rewardsددكدموفدتقلدمعشدإاىدأرسيةدأقلشـدكهك:
إظعشرداالهتمشـدكاال تسشهدسوؿدمشددص بدذاؾدمفدمظشهردلسكودةددااةد سدهدوشاتسلـدكاادمشءد-دأ

.دسشارأسدكاال توشؾدااسصرم
.داا بدكااكددكذاؾدومشدفكد شالتد  شؽدااطفؿدأكدتقسدسهدأكدااترسدتد سده-دب
.دااللت لشفدسشلتخداـداألافشظداادااةد سىدااللت لشفدأكداا روشتدوشاتصفدؽدكااروردكاامكافقة-دج
ا ش هدستقددـدمشددرغبدفدهد-دد االمتثشؿدكااذ شفدفإذ شفداألسكدفدأكدااخكةدإاىدطسسشتدااطفؿدكا 

.د(Smedley & Syme, 2000, 57)دقدمةداالتمش دةدكديتسردذ
 ااميززاتداارمزدةدrewardsدsymbolicاا قشط،د)كهكدااميززاتدااقشسسةداعلتسداؿدسرمكزدميد ةد:د

ااتكدد صؿد سدعشدااطفؿد  ددتأددتهداالسكؾداامقسكؿداالتمش دشندكدلتسداعشدفدمشدسيددد(...اا الكـ
.دسميززاتدأخرل

 ااميززاتداا رشطدة physical rewardsفعكدترمؿد سىدلسدؿدد(اامرتسطةدسأداءد رشطشتدميد ةد)د
امثشؿ،دمرشهدةدااتسفشز،دااخركجداس زهة،دااذهشبداسمعهك،دقدشدةداافصؿداادرالك،دأكدأمد رشطشتدا

فضعند فدهذاد.دمفضسةداسطفؿددموفدالتخعصعشدسمع ظتهدأكدالت تشالعشدمفدخعؿدااتفش ؿدميه
أمدد(االسسدة)فع شؾدطشئفةدأخرلدمفدااتيزدزاتدااتكددطسؽد سدعشداايسمشءدالـدااتيزدزاتدااعركسدةد

ااتكدترتسطدستال بدأكدم عدأردشءدمز الةدأكدوردعةدوشاتكقؼد فداا قددأكدااضربدأكدااتكقؼد فد
.د(83،د1993إسراهدـ،داادخدؿ،داسراهدـ،د)تكقدعد قكسشتدميد ةد

متكقؼداا دكثد سىداالسكؾدد(ااميزز)كاوكددوكفدااتيزدزدفيشالنددالبدأكالندأفددوكفدااميززد
اامرغكبدفدهدفقطدف دكثهدا تمشداند سىدملسسشتدأخرلدلدقسؿدمفدوفشءتهدفكدتمود  شدمفداات وـدسذاؾد

وذاؾددالبدأفددقدـدااميززد شؿد دكثداالسكؾداامرغكبدفدهدألفدااتأخدردفكدتقددمهدلدقسؿد.داالسكؾ
اذاددالبدأفددوكفدااتيزدزدفكردشندإثرد.دمفدفيشادتهدفكدزدشدةدتورارداالسكؾداامرغكبدفدهدأكدا تمشؿد دكثه

 دكثداالسكؾداامرغكبدفدهدفشاتأخردفكدإ طشءدااميززدقدددؤدمدإاىدتد دـدلسكؾدغدرداالسكؾد
ثـدإ هددالبدأفددوكفدااميززدم سكسشندكمرغكسشندفدهدمفدااطفؿدأمددالبدأفدتوكفداهدقدمةدمشد.داألصسك

د.د  ددااطفؿدكهذهدااقدمةدهكدااتكدلت دددمشدإذادوشفداارخصدلدسذؿدالعدهداس صكؿد سده كتسـز
دإ هدوسمشدازدادد المهدوشفدتأثدرهدفكداالسكؾدااذمدلسقهدإذد،اامع ظةدأفد الـدااميززددؤثرد سىدفيشادته

أوثردكااقش دةدااتكد لتخسصعشدهكدأ هدإذادقدمتدميززاندسيددلسكؾدميدفدكاـددؤّددإاىدتقكدةدذاؾداالسكؾد
وذاؾدفإ هددالبدأفددوكفد.دفإفدمفداألفضؿدأفدتس ثد فدميززدآخردألفدااميززداألكؿدغدردفيشؿ
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اوفدمفداألفضؿدااسدءد.ده شؾداتلشؽدفكدتقددـدااميززدس دثددقدـددائمشندسيددظعكرداالسكؾداامرغكبدفده
كسيسشرةدأخرلدمفداألفضؿددائمشند.دستقسدؿد ددداامراتدااتكددقدـدفدعشدااميززدسيددمع ظةدسيضداات لف

التخداـدااتيزدزدااملتمردفكدسدادةدتيسـداالسكؾداادالشسكدثـددموفداال تقشؿدإاىدااتيزدزداامتقطعد  دمشد
.دد دثدتقدـدفكداالسكؾ

ومشدد سغكداات رردمفدسيضداألفوشردغدرداام طقدةد  ددالتخداـدمسدأدااتيزدزدفع شؾدمفدديتقددأفد
التخداـدااتيزدزدقددديتسرد ك شندمفداارركةداسطفؿدكالرؾدأفدااميشاجدأكداألبدااذمددتس ىدمثؿدهذاد

دالبدأفد تذوردأفداالسكؾدااخشطئدقدددوكفدسفيؿدااتيزدزد.داال تقشددلدلتخدـدااتيزدزدسطردقةدغدردفيشاة
كأفدااتكقؼد فدتد دـداالسكؾدااخشطئدكالتسدااهدسألسكبدالدددددموفدمفدخعاهدتد دـداالسكؾداامرغكبد

.د(88،د1993إسراهدـ،د)فدهدكاالبدخسقكدكا  لش كدفضعند فدفشئدتهدااص دةد
 أداء فك االسكؾ اتيددؿدكترودؿ دلتخدـدوألسكبد(ااتيزدز) كسذاؾدترلدااسش ثةدأفدألسكبدااتيزدز

 االسكؾ  دكث كسيد فكراند استيسدمشت اا الشزدكااللتالشسة مقشسؿ ااتيزدز دتـ سشاتدردب،د دث ااملتعدفة اامعشـ

د.كاالسكؾ األداء فك ت لف دظعردفده ااذم ااكقت كفك اسطفؿ تيسدمه اامراد

دد:Modelingالنمذجة  (2
إفدوثدراندمفدااتيسـدد دثد فدطردؽدااتقسدددأكدمع ظةداآلخردف،دكقددأوددس دكرادفكد ظردةدااتيسـد

كدتأثردااتقسدددسيكامؿدوشايمردكاا ضجداايقسك،د.دداتقسدددلسكودشتداآلخردفانداالالتمش كدأّفداسفرددمدعندفطرم
ومشددتأثردسالشذسدةداا مكذج،دكتكافؽدااقدـدكااتمشثؿدفكدسيضدااخصشئصداارخصدةدسدفداافرددكاا مكذج؛د

كالدتقتصرد.دومشدد زعداألفراددأوثردإاىدتقسددداأللشادبداالسكودةدااتكدتتفؽدمعدألشادسعـدااخشصةدفكداا دشة
كظشئؼدااتقسدددأكداا مذالةد سىداوتلشبدلسكودشتدالدددةدأكدتيددؿداالسكؾدااقددـ،دسؿددموفدتيسدـد

ومشدقدددؤدمدااتقسدددإاىدظعكردلسكودشتد.داالسكؾداالالتمش كدااالدددمفدخعؿداامراقسةدا شالتدمت ك ة
:دتأخذداا مذالةدأروشالندمتيددة.دوش تدموسكتةدسلسبدااخكؼدأكدااقسؽ

هكدقدشـداا مكذجدستأددةداالسكؾدااملتعدؼدأمشـداارخصدااذمددردددتيسدمهدذاؾد:داا مذالةداا دة-ددأ
.داالسكؾ

داارخصداامراددتيسدمهدسمراقسةدلسكؾداا مكذجدمفدخعؿد:داا مذالةداامصكرة-دب أكداارمزدةدكهكدأفددقـك
..داألفعـ

دمراقسةداا مكذجدكتأددةدلسكوهداامراددتيسدمهدسملش دةدااميززاتدمكه:داا مذالةدمفدخعؿداامرشروة-ت 
.د(160،د2004ااظشهر،د).اامرغكسة

د:كه شؾد دةد كامؿدتزدددمفدفش سدةداا مذالةدكم عش
 د.ا تسشهداارخصدألداءداا مكذج
 د.دافيدةداارخصداسمع ظة



 رشاد السلوكياإل لفصل الثالثا
 

 58 

 د.قدرةداامع ظداااللمدةد سىدتقسددداا مكذج
 مقدرةداامع ظد سىدااللتمراردستأددةداالسكؾدسيدداوتلشسه. 

 مف اايددد  سى تدردبداألفراد  سى تيمؿ ااتك ااررشددة األلشادب أهـ سشا مذالةدمف كديددااتيسـ

د االالتمش ك خعؿدااتيسـ اامرغكبدفدهدمف االسكؾ اافرد تولب أف اامموف مف ااتك االالتمش دة اامعشرات
،د2004 مزة،د)ااتيسـدسشاقدكةدأكداام شوشةد دلمى مش سعش،دأم كاالقتداء االكدة اا مشذج تيّرؼ فدطردؽد

دفشاطفؿددوتلبداالسكؾدكدتخسصدم هدسلعكاةدمفدخعؿدمع ظةداا مكذج،دكسشاتشاكددموفدتقددـد.(31
 مشذجدمتيددةداسطفؿدمفدأالؿدترودؿدأ مشطدلسكودةد دددةدكااتدردبد سىدمعشراتدميد ةدومعشراتدااي شدةد

د Baker , Scarth, 2002, 52). )سشاذاتدكاامعشراتداالالتمش دةدكاارخصدةدكاامع دة
: Token Economyاالقتصاد الرمزي  (3

هكدأردشءدمشددةددموفدتكفدرهشدمسشررةدسيدد دكثداالسكؾدمفدأالؿدالتسدااعشدفكدكقتدال ؽد
وكسك شت،دااطكاسع،داا الكـ،دااقطعدااسعلتدودةد)سميززاتدمختسفةدكمفدأمثسةداارمكزدااتقسدددةدااملتخدمةد

كهذهداارمكزدادلتدقدمةدس ّددذاتعشدفكدسدادةداألمرد سىداألقؿدكاو عشدتوتلبدخشصدةدااتيزدزد.د(كاألزرار
كمفدخصشئصدهذهد .مفدخعؿدالتسدااعشدسميززاتدأكادةدأكدثش كدةدمت ك ةدكتلمىدااميززاتداادا مة

دالبداالمت شعد فدالتخداـداارمكزد، واارمكزدأفدتوكفدغدردثمد ةدس دثددموفداا صكؿد سدعشدسلعكاةند
ااطفؿ،دومشددالبدالتخداـداارمكزدااتكدالدتتسؼدسلعكاةدكااتكددموفداال تفشظدفدعشدافترةداامثدرةدادهرةد

د.Kokaridas & el at,. 2013, 81) ).دطكدسة
:ددتمدزدسر شمجداالقتصشدداارمزمدسمزادشد دددةدكهك:دإدالشسدشتداالقتصشدداارمزم

 د.لعكاةدتقددـدااميززاتداارمزدةدسيدد دكثداالسكؾدااملتعدؼدمسشررة
 د.إموش دةد فظدااميززاتداارمزدةداللتسدااعشدفدمشدسيددسميززاتددا مة
 ترالعدااميسـد سىداال تسشهداللتالشسشتدم ددةدكتكفدردميززاتدمت ك ةد
 إموش دةدإ طشءد دددوسدردمفدااميززاتداللتالشسشتد دةددكفد دكثداارسشع. 

 إموش دةدصرؼدااميززداارمزمدااكا ددسميززاتددا مةدمختسفة. 

 ااميززاتداارمزدةدترالعدااطشابد سىداامرشروةدفكدصدشغةداألهداؼ. 

 مدا الشحداافردؽاميززداارمزمدسمثشسةدرمزد قكاديمؿد. 

 تزددددافيدةدااطشابدفكدتيسـداألهداؼ. 

 :لسسدشتداالقتصشدداارمزم

 رمزمدد قؽداألهداؼداايعالدةدممشدددفعدااطعبدإاىدااللتمراردستأددةداالسكؾدؿسر شمجدااتيزدزدا
 .ااملتعدؼدسغدةداا صكؿد سىدااميزز

 مكاز ةدكصرؼدااميززاتددلتغرقشفدكقتشندطكدعنداألمردااذمددؤثردلسسدشندفكداا رشطشتداألخرلدكهكد
د.مشدترتبد سدهداامسؿدكااريكردسشا سشط
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 د.سرامجداالقتصشدداارمزمدإذاداـددتـدت فدذهشدسش تظشـدتكاددوثدراندمفدااالدؿدكاام شقرشت
 سيضدااميززاتداارمزدةدوشا قكددمثعندقددتكادداات شفسدكاامرشالرةدسدفداألطفشؿ. 

 د.دموفداسميززاتداارمزدةدأفدتتيرضداسلرقةدأكداافقداف 

 دومشدأفداالقتصشدداارمزمدكلدسةداتأددةداافرددالسكودشتدمقسكاةدكادسدهدفشندفكد ّددذاتهد
 .(289،د2003ااخطدب،)

كه شؾد دةدخطكاتدالسّددمفداتسش عشد  ددتطسدؽدسر شمجداالقتصشدد:دخطكاتدتطسدؽداالقتصشدداارمزم
 :اارمزمدكهك

د.اختدشرداالسكؾدااملتعدؼ .1
د. رضدكررحداالسكؾدااملتعدؼداسطعب .2
د.دمفدااطعبألاد سىدمرقوتشسةدااقكا دفدكااتيسدمشتدكاالسكؾدااملتعدؼد سىداك ةدوسدرةدككضع .3
 .(إ شث\ذوكر)دباختدشرداارمكزداام شلسةداسطع .4

 . مؿدالدكؿدااميززاتداوكددتـدالتسداؿداارمكزدسعش .5

 .كضعدقشئمةدسشاميززاتدااتكدلكؼدد صؿد سدعشدااطعبد  ددالتسداؿداارمكز .6

 .تيزدزداالسكؾدااملتعدؼدسروؿدفكرم .7

 .سروؿدتدردالك،ددتـدالتخداـدااتيزدزداامتقطعدسدالندمفدااملتمر .8

 .وكددلتسداكاداارمكزدسشاموشفأتؿكضعدكقتدم شلبداسطعبد .9

 .(Spiegler,2010,p193-194د).مرااليةدكتغددردقشئمةدااميززاتدسروؿدملتمر .10

ددفدهلتخَدـتُدكسذاؾدترلدااسش ثةدأفداالقتصشدداارمزمدأ دداأللشادبداافيشاةدفكدتيددؿداالسكؾ،دك
،)ااميززاتداارمزدةدازدشدةداالسكؾداامرغكبدفده،دكهذهدااميززاتداارمزدة قصشصشتد وشاطكاسع،داا الـك

مسشررةدسيدد دكثداالسكؾدمفدأالؿدالتسدااعشد هكدأردشءدمشددةددموفدتكفدرهشد(ااكرؽ،دااقطعدااسعلتدودة
 .فكدكقتدال ؽدسميززاتدمختسفة

 :The Cost of the Responseتكمفة االستجابـة  (4

مرغكبدفدهدفقدافدومدػةداؿدغدردظعردمفدخعؿدااتلمدةدأفدااطفؿدلدفقددردئشندأكدلدوسفهداالسكؾد
 سىدأ هدد(1977لكاػزردكدمشددػر،د)ميد ةدمفدااميززاتدكديددمفدأوثرداأللشادبدرعػرةدكالتخدامشن،ددراهشد

ل بدومدةدمفدااميززاتدسروؿدمرركطدالسكؾدغدردمرغكبدفده،دأكدل بد دددميدفدمفداارمكزدأكد
 .فرضدغرامةدأكدقطعدمفدااراتبدالسكؾدغدردمرغكبدفده

 :تتخذ تكمفة االستجابة أحد األشكال اآلتية

 دسروؿدغدردمرركطدفكدسدادةداادكـ،دأكدفكدسدادةداادرس،دكسيدهشددفقدداندهكدأفدديطىداافردد قشط
.دمرغكبدفدهدكداامراددتال سهاؿدغدرد  دد دكثداالسكؾداند قشط
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 دتلتخدـدضمفدلدشؽدسرامجداالقتصشدداارمزم.
 مرغكبدفدهدكاامراددتغددره،دكلتوكفداؿدغدرديطىدوؿدفرددضمفداامالمك ةد قشطداسلسكؾد

-Proctor & Morgan,1991,p99 ).اامالمك ةدااتكداددعشدأقؿداا قشطدفكداا عشدةدامتدشزاندم دداند

د.(100
دإّفداايقشبددتطسبدإذد،كقدد دتدتوسفةدااللتالشسةدروعندمفدأروشؿداايقشب،داو عشدتختسؼد  ه

مرغكسة،دكادسدل بدميززاتدومشدهكداا شؿدسشا لسةداؿدغدرالتخداـدمثدردمؤاـداتقسدؿدميدؿداالسكوشتد
داندفإ هدكفؽدتوسفةدااللتالشسةدقدددخلرد دد.دتسمدذدآخرؿاتوسفةدااللتالشسة،دفمثعند  دد راؾدأ ددااتعمدذد

مفدااميززات،دأكددغّرـدس قشط،دسد مشدفكداايقشبدقدددصفح،دكدوكفدتأثدرداألكاىدأقؿدسوثدردمفدتأثدرد
ك  دداامقشر ةدسدفداايقشبدكتوسفةدااللتالشسةد الددأفد.دااثش دةدفكداا فسدكأسيشدهشدفكدس شءدرخصدةداافرد

 تشئجداايقشبدهكدااقمعداامؤقتداسلسكؾدفكدأوثرداأل دشف،دكخشصةد  دمشددلتخدـداايقشبددكفدثكابدمعد
,دمرغكبدفدهدكغشاسشندمشددلتمراؿدغدرمرغكب،دسد مشدتؤدمدتوسفةدااللتالشسةدإزااةداالسكؾداؿدغدراالسكؾد

ومشدأفداايقشبدالددقكددإاىدااللتالشسةدااص د ةدكا  مشددردردإاىدكا دةدمفداالسكوشتدااخشطئة،دفكد دفد
إّفداايقشبدقػػددديرقؿد مسدةدااتيسـ،دكقدددخسؽدسيضد.دتقكددتوسفةدااللتالشسةدإاىداالسكؾداامرغكبدفده

مرغكسةدوشاغضبدكااصراخدكاأللشادبداادفش دة،دسد مشدالتخدـدألسكبدتوسفةدااللتالشسةداؿدغدراالسكوشتد
ويعجداسلسكؾداألوشددمكداالسسػػكدكقدددكادداايقشبداايدكاف،دأكددوكفد مكذالشنداسلسكؾداايدكا ك،دفكد دفد

كدموفداسيقشبد.دأّفدتوسفةدااللتالشسةدتلش دد سىدضسطداا فس،دكاتخشذدااقراراتدااذاتدة،دكت مؿدااملؤكادة
أضؼدإاىدذاؾدفإّفد,دأفددغرسدفكداا فسدااصرامةدكااردة،داألمردااذمدالدد دثدفكدتوسفةدااللتالشسة

كدموفدتسخدصد,د)كقعدتوسفةدااللتالشسةدادسدرددداند سىداا فسدومشدهكداا شؿدسشا لسةدأللسكبداايقشبد
  :إاىد(1980وػشكراك،د)توسفةدااللتالشسةدمفدخعؿد قشطد

 .مرغكبدسروؿدفكرمغدرداؿتل بدااميززاتد  ددظعكرداالسكؾد.ددأ

 .االلتمراردفكدااتيزدزداالدالشسكداعلتالشسشتداامرغكسةد.ددب

.ددالبدأفدتوكفدااميززاتداامل كسةدذاتدقدمةدفكد ظردااتسمدذ.ددت
 ظـدطردقةداا صكؿد سىدااميززاتدكفقدا عشدسروؿدمقسكؿدس دثدالدتل بدمرةدكا دة،دأكدفكد.ددث

كالددوكفداال بدضئدعندإاىداا ددااذمدالدع ظد  ددالتخداـد.دد فلهالسلةدكا دة،دكفكدااكقت
دموفداايمؿد سىدتعركدل بدااميززاتدتدردالدشن،دكاالدطرةدكد،ل بدااميززاتدكاا قددااوعمك

.د(185,د2004,دااظشهرد).مرغكسةدسشاتكالدهدااوعمكدفقػػطاؿدغدر سىدااللتالشسةد
مرغكبدسكقتداؿدغدركترلدااسش ثةدأّفدإالراءدتوسفةدااللتالشسةددلش ددفكدتخفدؼد دةداالسكؾد

 .قصدرد لسدشن،دكدموفدتطسدقهدسلعكاةدكسروؿدفكرم

 : Role Playingلعب األدوار  (5
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ديّددايبداألدكاردم عالشندمفدم شهجدااتيسـداالالتمش كدااذمددموفدمفدخعاهدتيسدـداألطفشؿدالكا بد
فمثعد,دوثدرةدمفداامعشراتداالالتمش دةدومشددوكفدمدخعندفش عندات ردرداألطفشؿدمفداامرشوؿداالسكودةد

دغدرأداءددكرد قدضداعذهدااصفةدفدأخذددكردااالرمءدكدل ددإاىدااطفؿد"ددخشؼ"دطسبدمفدااطفؿدااذمد
دArgyle1984كدكضحدأرالدؿد...دمتفش ؿدمعدأقرا هداام طكمدأفددقكـدسدكرددمثؿدرخصشندمتفش عنداؿ

د:خمسدمرا ؿد سىداامررددأفددتق عشد
 أكدمفدخعؿد مشذجدتسفزدك دةد  رضداالسكؾداامطسكبدتيسمهدأكدااتدردبد سدهدكاوتلشسهدمفداامررد

.دمرئدةدأكدتلالدعتدصكتدة
 د.خردأكدمعددمىآترالدعدااطفؿد سىدأداءداادكردمعداامررددأكدملش دةدأكدمعدطفؿد
 د.تص دحداألداءدكتكالدهدا تسشهدااطفؿداالكا بدااقصكردفدهدكتد دـدااالكا بدااص د ةدفده
 إ شدةداألداءدكتورارهدإاىدأفددتسدفداسمررددإتقشفدااطفؿداسلسكؾ. 

 (47د2004,ااظشهر)ااممشرلةداافيسدةدفكدمكاقؼد دةداتيسـدااخسرةدااالدددةد. 

مرغكسةدكميشاالةداؿدغدرفسيبداادكرددي كدااتدردبد سىدت مؿداا سشط،دكاات وـدفكداالسكودشتد 
 كا كدااقصكردفكداالسكؾداالالتمش ك،دومشددلتخدـدايبداادكردفكدملش دةداألفرادد سىدممشرلةد

االسكودشتدااتكددرغسكفدفكدأفدت مكداددعـ،دوكددصس كادأوثردك دشندال فيشالتعـدكألسكبدتفش سعـدمعد
:د2008 مشرةد،).كديددايبداادكردأ ددااطرؽدااتكدُتيدفد سىد مكداامعشراتداالالتمش دة.داآلخردف

 .د(160-161

كترلدااسش ثةدأفدف دةدايبداادكردتتدحداسفردداافرصةداتالرسةدطرؽدسددسةداستغسبد سىداالسكودشتد
دغدرمرغكسة،دخصكصشند  ددمقشر ةداا تشئجداامترتسةد سىداالختدشردمشدسدفداالسكؾداامرغكبدكاؿدغدر
 .مرغكباؿ

 :Discussion and exchange of the dialogue :الحوار وتبادل المناقشة (6

دتمثؿداامضمكفدااتطسدقكداعذهدااف دةدفكدالتخداـدألسكبداام شقرةدااالمش دةدوم عجدمعئـددموفد
أفددخدـداا كاردكتسشدؿداارأمدكتغدردااميرفةدسروؿددد شمى،دكدقصددسشام شقرشتدااالمش دةدهكد مسدةد

تسشدؿداألفوشردكااخسراتدسدفدااملتررددفدكاامررددكااتكدمفدخعاعشددتشحداسفرددفرصةدااتفش ؿدسدفد
ااملتررددفدسمشددلش دهـد سىداا مكدكااريكردسشاتقددردكاال تراـداامتسشدؿد،دفعكدألسكبدتيسدمكددتدحد

دأكدهكد مسدةدتكاصؿدسدفداامرردد،اسملتررددفداافرصةدفكدااتيسدرد فدأفوشرهـدك ؿدمروعتعـ
دكميسكمشتدُتيدُّدكتُ ظَّـدملسقشندكدتشحدفدعشداافرصةداسملتررددفدسطرحداندكااملتررددفددقدـدفدعشداامررددأفوشر

د.(32،د2004 لدف،).األلئسةدكاام شقرةد كؿدفورةدأكدمروسةددتـدت شكاعشدأث شءدااالسلةدااررشددة
كدعدؼدألسكبداام شقرةدإاىدفعـدمرش ردااملتررددفدكتيسدمعـداالسكودشتداامرغكسةدكسيضد

اامعشراتدكااخسراتدكااتدردبد سىدمكاالعةداامروعتدكودفدةدااتيشمؿدميعشدسطردقةدإدالشسدةدكتتـداام شقرةد
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فدفكدكدثـددسدأدااملتررد،ااالمش دةد فدطردؽدإثشرةدألئسةدمتيسقةدسشامروسةداا فلدةدااخشصةدسشاملتررددف
ااالشسةد سىداأللئسةدكدوكفداامرردداا فلكدم كرانداعذهداام شقرشتدإذدهكدااذمددثدرداأللئسةدكدكز عشد
ذادتطسبداألمرد رضد مشذجد كدلتمعدأللئسةدااملتررددفدكدتيشكفدميعـد سىدااالشسشتداالسدمةدكا 

دفدالبدأفدتيرضدسألمشءدأخرلد معندسمسدأدلردةدااميسكمشت،دكقددد فلعشا شالتدأخرلداددعشداامروسة
دلتخدـداامرردداا فلكدفكدذاؾداألفعـدااكثشئقدةدااتيسدمدةداا فلدةدكااتكدتوكفدمرتسطةدسمروسةد

ااملتررددفدكم شلسةداعـ،دكتت كعدمكضك شتداام شقرشتدفقددتوكفداامكضك شتد فدألسشبداامروعتد
االسكودةدأكد فدااص ةداا فلدةدكاامرضداا فلك،دكهوذادتلش دداام شقرشتدااالمش دةدااملتررددفدفكد

تيددؿداامفعكـداالسسكد فدااذاتدإاىدمفعكـدإدالشسكدفضعند فدأ عشدترالعد سىدااتيسدردكاامرشروةد
كاات فدسداال فيشاكدكتيمؿد سىدتقكدةدكتد دـدااتفش ؿداالالتمش كدسدفدااملتررددفدومشدأ عشدتلش دد سىد

.د(1998،183زهراف،)د.مرغكبدفدعشداددعـاؿدغدرا طفشءدااوثدردمفدااللتالشسشتداالسكودةد
 :Exercise Social Skillsالتدريب عمى المهارات االجتماعية  (7

-ددااتيشمؿدمعدوثدردمفدأ كاعداالسكؾدsocial learning theoryتتطسبد ظردةدااتيسـداالالتمش كد
.د سىدألشسدأ عشدتوك تدسفيؿدااتيسـدمفداآلخردفد فدطردؽداامع ظة–دمرضدةدوش تدأـد شددةد

كسشا لسةداألطفشؿد سىدكالهدااخصكصدفقددسد تداام شكالتداامسورةداعذهداا ظردةدأفدوثدراندمفدالكا بد
دتوتلبدمفدقسؿدااطفؿدستأثدردaggressiveness and anxietyاالضطرابداا فلكدسمشدفدعشداايدكافدكااقسؽد

كتلعـد مسدشتدااتيسـداالالتمش كدفكدظعكرداالضطراسشتداالالتمش دةد.داآلخردفد فدطردؽدمع ظتهداعـ
كمفداأللسد.دسدرالشتدمتفشكتةدفتضيؼدقدرةداارخصد سىدااتفش ؿداالالتمش كدفكداام زؿدأكداامدرلة

اارئدلةداظعكرداامروعتدكاالضطراسشتداالسكودةدكاا فلدةدادلداألطفشؿ،دااقصكردفكداامعشراتد
كقدددالكءدقصكرد.داالالتمش دةدسوؿدمشددرتسطدسهدمفدالكا بدضيؼدفكدااتفش ؿداالالتمش كداادالشسك

اامعشراتداالالتمش دةدملتقعندفكدروؿداضطراسشتددقكـدفدعشدهذادااقصكردسشادكرداأللشلكدومشدهكداا شؿد
وشايالزد)دpositive reactionsفكد شالتدااقسؽداالالتمش كدكااخالؿ،دكااتيسدرد فداال فيشالتداادالشسدةد

كقدد(.دوشايالزد فدااتيسدرد فداال تالشجدأكدردداايدكاف)أكداالسسدةدد( فدإظعشرداا بدكاامكدةدكاالهتمشـ
-Ammerman, et. Al, 2002, 35)دالكءدااقصكرداالالتمش كدمصش سشنداوثدردمفداالضطراسشتداألخرلد

.د(36
أفداافردددتيسـدااوثدردمفدلسكوهدااذمددظعرهدمفدخعؿدااقدكةداا ل ةدأكداامثػؿد"دسش دكرا"كدػرلد

األ سػىداػه،دكدموػفدمع ظةدذاؾدفكدلسكؾداآلخردفدأكدفكدأفيشاعـ،دومشددموفدأفددوتلبداالسكؾد فد
ااتيسـدسشامع ظةد،دكدتكقؼدتيسـدكاوتلشبداامعشراتداالالتمش دةد سىد كامؿد دددةدم عشدمشدهكد طردػؽد

خشصدسػشافردداامتيسـدمثؿداا مكداالالتمش كدكاالسكؾداالالتمش كدكخصشئصدرخصدتهدكم عشدمشدهػكد
ثقشفةداامالتمع،دكأكاكدشتدااقدـدااتػكددردددغرلعشدفكد:دخشصدسشامالتمعدكااسدئةدااتكدديدشدفدعشداافرددمثؿ
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دستدردبدهؤالءداألطفشؿد سىداامعشراتد أفراده،دك شداتدكتقشاددداامالتمع،دك سىداارخصدااذمددقػـك
االالتمش دةدأفددرا كدرركطداوتلشبداامعشرة،دفإذاداـدتوفدمتكفرةدد شكؿدأفددغرلعشدفكد فكسدهؤالءد

د.(113-2014،112فر شت،).داألطفشؿد فدطردػؽدااد ػشءدكااتكالدػهدكااقدكة
:دأهمدةدت مدةدكاوتلشبداامعشراتداالالتمش دة

تيتسرداامعشراتداالالتمش دةد شمعندمعمشندفكدت قدؽدااتودؼداالالتمش كداػدلداألطفػشؿدداخؿد -1
د .ااالمش شتدااتكدد تمكفدإادعشدكوذاؾداامالتمع

 .تفددداامعشراتداالالتمش دةداألطفشؿدفكدااتغسبد سىدمروعتعـدكتكالدهدتفش سعـدمعدااسدئةداام دطة -2

دلش دداوتلشبداألطفشؿداتسؾداامعشراتد سىدالتمتشعدهؤالءداألطفشؿدسشأل رػطةدااتػكددمشرلك عشد -3
د . كت قدؽدإرسشعداا شالشتداا فلدةداعـ

دلش دداوتلشبداامعشراتداالالتمش دةداألطفشؿد سىدت قدؽدقدردوسدػردمػفدااللػتقعؿدااذاتكد -4
.د. كاال تمشدد سىداا فسدكااللتمتشعدسأكقشتداافراغ

ومشددلش دهـد سىداوتلشبدااثقةدفكداا فسدكمرشروةداآلخردفدفكداأل مشؿدااتكدتتفػؽدكقدرتعـد -5
موش دشتعـ  . كا 

د.كاااللمدة كدلش دهـدأدضشند سىدااتفش ؿدمعداارفشؽدكاالستوشردكااسداعدفكد دكددطشقشتعـدااذه دػة -6
د.(34-33د،1996دمدعكب،)

كسذاؾدترلدااسش ثةدأفد الشحدااطفؿدفكداوتلشبداامعشراتداالالتمش دةدالددلػش دهدفقطدفكدت قدؽد
ااتكافؽداالالتمش ك،دكا  مشدديتسردررطشندمفدرركطدااص ةداا فلدةدكااتسػشدؿداالالتمش كداادالشسك،دكاافرؿد

مقسكؿدد رأد تدالةدافتقشرداافرددغدرداؿفكداوتلشبدتسؾداامعشراتدقدددلػسبداالضػطرابداالسكوك،دفشالسكؾد
ّ هدمفدااضركرمداالهتمشـدإاذاد.دمةداستفش ؿدمعداا شسءااىداامعشراتداالالتمش دةدكفرسهدفكدتيسـدأوثردمع

د.ستيسدـداألطفشؿدسيػضداامعػشراتداالالتمش دػة
: Feedback التغذية الراجعة (8

كتتمثؿدسشاميسكمشتدااتكددتسقشهشداافرددسيدداألداءدس دثدتمو هدمفدميرفةدمدلدص ةدإالشستهد
 مسدةدتزكددداافرددسميسكمشتد كؿدالتالشسشته،دسروؿد"ددسأ عشدةكد ددهشدلدددصكااح"داسمعمةدااتيسدمدةد

م ظـدكملتمر،دمفدأالؿدملش دتهدفكدتيددؿدااللتالشسشتدااتكدتوكفدس شالةدإاىدااتيددؿدكتثسدتد
فتزكددداافرددسملتكلدأدائهدسعدؼدملش دتهد سىدتص دحدإالشسشتهد" االلتالشسشتدااتكدتوكفدص د ة

دكتتضمفدااتغذدةد.(د1990،119صكاا ة،د).دااخشطئةدكتثسدتدإالشسشتهدااص د ةدهكدااتغذدةدااراالية
اارااليةدتقددـدميسكمشتداسطفؿدتكضحداهداألثردااذمد الـد فدلسكوهدكهذهدااميسكمشتدتكالهداالسكؾد

:دكااتغذدةداارااليةدقددتؤدمدإاىدكا دةدأكدأوثردمفداا تشئجداآلتدةدمفدخعؿدمشدسكد.داا شاكدكااملتقسسك

.ددالشسدشندأكدلسسدشندإتيمؿدسمثشسةدااتيزدزدلكاءدوشفد -1



 رشاد السلوكياإل لفصل الثالثا
 

 64 

.دتغدردملتكلداادافيدةدادلدااطفؿد -2
.دقدـقدكتيؿءتقدـدميسكمشتداسطفؿدكتكالهدأدا -3
 .(189د،2001ااخطدب،).تزكددااطفؿدسخسراتدتيسدمدةدالدددةدكفرصداتيسـدلشسؽد -4

 :كقددقلـدصكاا ةدااتغذدةداارااليةد لبداازمفدإاىد ك دفدكهمش

كهكدااتكدتتصؿدسشالسكؾداامع ظدكتيقسهدمسشررةدكتزكددااطرؼداآلخرد:دااتغذدةداارااليةداافكردة
 .سشاميسكمشتدأكدااتكالدعشتدكااررشداتدااعزمةداتيزدزداالسكؾ

كهكدتسؾدااتكدتيطىداسفرددسيددمركردفترةدمفداازمفد سىدالتومشؿد:دااتغذدةداارااليةداامؤالسة
،د1990صكاا ة،).اايمؿ،دأكداألداءدكقددتطكؿدهذهداافترةدأكدتقصرد لبدااظركؼ،دكمقتضىداا شؿ

123). 

 كؿدالتالشسشتهدد(وتغذدةدرااليةداه)كفقشدامشدلسؽدترلدااسش ثةدأفد مسدةدتزكدددااطفؿدسميسكمشتد
سروؿدم ظـدكملتمر،داعشددكردهشـدكفيشؿدفكدتغددردااللتالشسشتدااخشطئةدكتيددؿدااللتالشسشتدااتكدتوكفد

.دس شالةدإاىدتيددؿدكتثسدتدااللتالشسشتدااص د ة

 External and domestic assignmentsالواجبات المنزلية والخارجية  (9
تسيبدااكاالسشتداام زادةددكراندهشمشندفكدوؿداايعالشتداا فلدةدكاعشددكردخشصدفكدزدشدةدفيشادةد

ااررشدداالسكوك؛دإذدإ عشدااف دةدااك ددةدااتكددسدأدكدختـدسعشداامرردداالسكوكدوؿدالسلةدإررشددة،دكتلشهـد
فكدت دددددرالةدااتيشكفدكاألافةدااقشئمةدسدفداامررددكااملتررد،دكذاؾددؤثردفكدطردقةدأداءدااملتررددفكد

وؿدخطكاتدأكدمعشـدااسر شمجدااررشدم،دكدلتطدعداامررددتقكدةداايعقةدااررشددةدستوسدؼدااملترردد
سيمؿدكاالسشتدم زادة،دكدقدـدوؿدكاالبدم زاكد سىدأ هدتالرسةدم شلسةدالوترشؼدسيضداايكامؿداامتيسقةد
سشامروسةدااتكددكاالععش،دإذد سدهداالهتمشـدسإ طشءدكاالسشتدسلدطةدكمروزةدكمتصسةدسمروسةدااملتررد،د

كتكضدحداأللشسداام طقكداوؿدكاالبدم زاك،دإضشفةدإاىدتكضدحدودفدةدإالرائعشدكاالهتمشـدسمرااليتعشدفكد
 .(79د،2006اافلفكس،).دسدادةدوؿدالسلة

فإذادوشفد.دكسشاتشاكدتيددهذهدااكاالسشتدسطردقةدخشصةدس دثدتوكفدمرتسطةدسشألهداؼدااررشددة
مثعندهكدتدردبدمعشراتهداالالتمش دةدفإ  شدقدد طسبدم هدأفددقكـدخعؿداافترةداالشسقةد-ااعدؼدمفدااررشد

 سىدااالسلةدااقشدمةدسيمؿداتصشالتدهشتفدةدسأصدقشئهدأكدأفددسشدردزمعءهدسشات دةدأكدأفددتدربد سىد
دكأفددقكـدسطردقةدتسقشئدةد،المعدألئسةد كؿدمكضكعدميدفدكدطرحدهذهداأللئسةد سىدمدرلدهدأكدزمعئه

كسروؿد شـدقددتوكفدااكاالسشتداام زادةدميرفدةدأكدلسكودةدوأفد طسبدم هدأفد.دسشاتقربدكتيّرؼدااغرسشء
ددخؿدفكدلسلسةدمفداامكاقؼدثـددكالهدإاىدأفددتصرؼد  كهشدسطردقةدمغشدرةداطرقهداالسكودةداالشسقةد

كمموفدأفدتوكفدميرفدةدوأفد طسبدم هدأفددمشرسدسيضداامعشراتدااميرفدةدمثؿدممشرلةد.دكاايصشسدة
وذاؾد.دااصغشءداادالشسكدكالتخداـد سشراتدذاتدم تكدشتدا فيشادةدمت ك ةد  ددااتفش ؿدمعداآلخردف
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د لفدأفددتـدا تقشءدهذهدااكاالسشتدمفدمكضك شتدااالسلةدااررشددةد تىدتوكفدم شلسةدايعجداامروسةد
كهذهدااكاالسشتداام زادةد.د(132،د1993ددكآخركف،إسراهدـ)كاترتسطدسشألهداؼدااقردسةدكااسيددةداسيعجد

تلش ددااملتررددفكدأفدديمـدااتغدراتداادالشسدةدااتكددوكفدقددأ الزهشدفكدااالسلةدااررشددة،دكأفدد قؿد
.دتغدراتهدااالدددةدإاىداامكاقؼداا دشتدة

ممشدلسؽدترلدااسش ثةدأفدتقددـدااكاالسشتداام زادةدفكدااالسلشتدااررشددةدأمردضركرمدمفدأالؿد
ميرفةدإاىدأمدمدلددلتخدـدااملترردكفدمشدتيسمكهدمفدمعشراتدداخؿدااالسلةدااررشددةدفكدمكاقؼد
اا دشةدااكاقيدةدفشات لفداا شدثدفكدااالسلشتدااررشددةدا تمشؿدالتمرارهدضئدؿدإذاداـددتـدممشرلةد

،دومشدأ عشدتلش دد سىدتقدـدااررشدداالسكوكد.اامعشراتدااتكدتـدااتدردبد سدعشدفكدمكاقؼداا دشةدااكاقيدة
داسملتررددفداممشرلةدمعشراتدككالعشتد ظردالدددةدكم طقدة؛داميرفةدلسكودشتعـدلرديشن،دكتيطكدفرصة

. ومشدأ عشدُتيتسردالزءاندمتممشندا تشئجدااررشد.دمقسكاةداالتمش دشندكم شكاةدتيددسعشاؿدغدر
: Counseling of playingاإلرشاد بالمعب  (10

دقكـد سىدإ طشءدااطفؿدفرصةدادلقطدمروعتهدلكاءدوش تدريكردةدأكدالريكردة،دكااتكدالدلتطدعد
دديّددااّسيبدمخرالشندأكد عالشندامكاقؼداا سشطداادكمدةدإذااتيسدرد  عشد فدطردؽدااسيبدسأ كا هداامتيددة،د
.دكا شالشتداللمدةدك فلدةدكاالتمش دةدالسددأفدترسع

كدموفداسمرردددرالةدلسكؾدااطفؿد فدطردؽدمع ظتهدأث شءدااسيب،دكدترؾداهد ردةدااسيسةد
اامعئمةدالّ ه،دكسشاطردقةدااتكددراهشدم شلسة،دكقدددختشرداامررددأدكاتدااسيبداام شلسةدايمردااطفؿد

ّفدمرشروتهدتؤوددإكمروسته،دكقدددرشروهدفكدااسيبدتدردالدشندادقدـدملش داتدأكدتفلدراتدادكافيه،دسؿد
 .صع دةدمشدقكـدسهدااطفؿدكمشدد طكمد سدهدمفدمي ى

ااصسصشؿ،دأصشسعدااميالكف،دأقعـداارلـ،دااورة،داامويسشتد:كمفداألايشبدااتكددموفدالتخدامعشد
طفؿدأث شءدااسيبدأفددقذؼدااميالكفدكأفدديسثدسأاكافدؿااخرسدة،د مشذجداالدشرات،دكدلت لفدأفددلمحدؿ

اارلـدأكددخسطعشدكأفددولرداادمىدأكددمزؽدااكرؽ،دكهكدألسكبدمفدددالداندمعدسيضدمرشوؿدااتعمدذدفكد
د.(70د،2006اافلفكس،د).داامر سةداالستدائدةدكاللدمشداا زا شتداايدكا دة

ترلدااسش ثةدمفدخعؿداايرضداالشسؽداسيضدف دشتدااررشدداالسكوكدكااتكدالتخدمتعشدضمفد
سر شمالعشدااررشدمدأ عشدتعدؼدإاىدت قدؽدتغددراتدإدالشسدةدفكدلسكؾدااطفؿدمفدخعؿدزدشدةداالسكودشتد

ادداليؿد دشتهدـمقسكاة،دـاؿدغدراامقسكاةدأكدترودؿدلسكودشتدالدددةدمراددتيسمعشدكااتقسدؿدمفداالسكودشتد
.دك دشةداام دطدفدسهدأوثردإدالشسدةدكفش سدة

: نجاح العممية اإلرشادية السموكية: اً تاسع
د:د سىد دةد كامؿدم عشت ددد الشحداايمسدةدااررشددةداالسكودةم

.داايعقةدااررشددةداامع دةدااقشئمةد سىدألشسداال تراـداامتسشدؿدكااتيشكفدكااتفشهـ -1
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.دااثقةداامتسشداةدمشدسدفداامررددكااملتررد -2
تقسؿداامرردداسملتررددومشدهكد سدهدكااصغشءداهدكاا فشظد سىدلردةدااميسكمشتدااخشصةد -3

.دسشاملتررددكخصكصدتعش
 .اال تراـداامتسشدؿدسدفداامررددكااملتررد،دكذاؾدسشال تراؼدسقدمةدااملتررددكقدرتهد سىدااتفودر -4

 .ااتخطدطدااالددداسيمسدةدااررشددةدكاا دادداعش -5

 .تعدئةدااموشفداام شلبدااذمدتتـدفدهداامقشسعتدمعدااملتررد -6

 .ااترخدصدااص دحدكااقشئـد سىدالمعدااسدش شتدااص د ةدكااميسكمشتدااعشمةدفكد دشةدااملتررد -7

اختدشردأ لبدااطرؽدكاأللشادبدااررشددةداام شلسةدفكدضكءد تدالةدااترخدصدااتكدقشـدسعشد -8
 .اامررد

 .دـدااملتمرافدالسكودشتدااملتررددفدمشدسيدكاامتشسيةدكااتؽ -9

خسشردااملترردد -10 طردقةداا عشءدااص د ةداسيمسدةدااررشددةدمفد دثدمرا شةدريكردااملتررددكا 
دسشبداامررددلدسقىدمفتك شندفكدأمدكقتداهد د.(122،د2001ريسشفدكتدـ،د)سأفَّ

مالشؿد فك التخدامشند ااررشددةداا ددثة،دكأوثرهش األلشادب مف االسكوك ااررشدك خسصدمفدذاؾدأفد
فكدالكهرهش،د تترشسه ااتك ااررشدات أ كاع مف اايددد  سى ت طكم مظسة  ف  سشرة اا فلك،دفعك ااررشد
 .ااف دشت مف ميد ة أ كاع  سى تأوددهش مدل فك كتختسؼ

كُدطسؽد سىدااررشدداالسكوكدم عجدتيددؿداالسكؾ،دكدتضمفدهذاداام عجدااتدخؿداامسشررداتغددرد
غدرددتسؾدااللتالشسشتدأكداأل مشطداالسكودةد،التالشسشتداافرددأكدردكددأفيشاهداسيضداامثدراتدأكداامكاقؼ

مرغكبدفدعشدوشالسكودشتدااعاالتمش دة،دأكداالسكؾداام  رؼ،دأكداارشذدأكداايدكا ك،دكدلمىدهذاداؿ
داالسكؾدهكدم ّطداهتمشـد سمشءداا فسداالسكوددف،دكهكداامتغدردااك ددد اام عجدسشاررشدداالسكوكدذاؾدأفَّ

داالسكؾ،دفكد.دااذمددموفدمع ظتهدكقدشلهدكدرالته،دكسشاتشاكدتغددرهدكتيددسهدإاىدمشدهكدأفضؿ  سمشندسأفَّ
هذاداامالشؿ،دلسكؾد قدقكدككاقيك،دكادسدرمزدشندأكدخدشادشن،دومشدتذهبدإاىدذاؾداامدرلةداات سدسدة،دااتكد

.دترلدفكداأل عـدكفكدأ راضداألمراضداايصشسدةدأمداا فلدةدمالرددرمكزدادالالتدأخرل
 معشرات تيسـ فده س ّؿداامروعت،دكدتـ دعتـ ااذم اا فلك ااررشد أ كاع مف  كع هك االسكوك كااررشد

ااخشطئة،د اال تقشدات كتيددؿ اامركه ااتفودر اامعشراتدسإسراز هذه كتعتـ اا دشة سقدة فك لتخَدـتُد م ددة
 اايددد فك ااررشد هذا فيشادة فده،دكثستت مرغكباؿ غدر الدددة،دكتيددؿداالسكؾ سطرؽ اآلخردف مع كااتيشمؿ

د.اايسمدة اادرالشت مف
 كطردقة ت سدؿداامكقؼ كودفدة تفودر ش طردقة كا  مش مرش ر ش  سى دؤثر ااذم هك ادس ذاته س دّد فشامكقؼ

 أفوشرهـ كتوكف كص د ة سطردقةدكاض ة دفوركف ال غشاسشند فإ عـ اضدؽ اا شس دتيرض اه،دك  دمش رؤدت ش

 .سأخرل أك سطردقة مركهة
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 وؿ مروسة صشغتُددإذظركفعش،د  لب ة شؿ وؿّد مع دتيشمؿ أ ه ااررشدم األلسكب هذا ممدزات كمف

 .م عش ديش ك ااتك سشامروعت ااخشص اا مكذج س شءد سى  شاة

اادرالةداا شادة،د أهداؼ ت قدؽ  سى تلش د ااف دشت،دااتك هذه مف سيضشند التخدمتدااسش ثة كقد
االقتصشدداارمزم،دتوسفةدااللتالشسة،دكاا مذالة،د):دكهك ااررشدم ااسر شمج اادرالة،دكظركؼ ايّد ة كاام شلسة

.د(اام زادةدكغدرهش ااكاالسشت اادكر،دكااتيزدز،دكف دة كايب
د
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 الدراسات السابقة :الفصل الثالث
: تمييد

قامت الباحثة باالطالع عمى عدد مف األبحاث والدراسات السابقة، فتبيف ليا عدـ وجود دراسة 
امت بتطبيؽ اإلرشاد السموكي في خفض حدة مشكالت السموؾ  ؽ-في حدود عمميا- عربية أو محمية

 الالاجتماعي لدى األطفاؿ، عمى الرغـ مف النجاح الذي حققو ىذا األسموب اإلرشادي مع المشكالت

 .بصفة خاصة في المجتمعات الغربية السموكية بصفة عامة ومع السموؾ الالاجتماعي

:  الدراسات السابقة حسب الموضوع إلى المحاور اآلتيةتُصّنؼ

.   الدراسات التي تناولت مشكالت السموك الالاجتماعي وعالقتو ببعض المتغيرات-1

الدراسات األجنبية  - 2-1              الدراسات العربية - 1-1
 : الدراسات التي تناولت البرامج اإلرشادية المتعمقة بمشكالت السموك الالاجتماعي -2

 .الدراسات األجنبية- 2-2               .الدراسات عربية- 2-1

   : الدراسات التي تناولت مشكالت السموك الالاجتماعي وعالقتو ببعض المتغيرات-1
 :دراسات العربية -1-1

 :األردن (2005)أبو عيطة  -1-1-1

 الرعاية الوالدية والسموكيات االنفعالية الالاجتماعية لدى الطمبة في المدراس ": عنوان الدراسة
 "الحكومية بمنطقة عمان الكبرى

 بحث أساليب الرعاية الوالدية والسموكيات االنفعالية الالاجتماعية لدى الطمبة الذكور : ىدف الدراسة
 .واإلناث في الصفوؼ السابع والثامف والتاسع

 سنة، منيـ  (15-13)طالبًا وطالبة، تراوحت أعمارىـ بيف  (449)بمغت العينة : عّينة الدراسة
. طالبة(228)طالبًا و  (221)

 مقياس الرعاية الوالديةواستخدـ مقياس السموكيات االنفعالية الالاجتماعية، : أداوت الدراسة .

  وجود عالقة ارتباط عكسية بيف السموكيات االنفعالية الالاجتماعية وأساليب : نتائج الدراسةمن أىم
ألـ، والتقبؿ عند األب واألـ ؿألب وؿالرعاية الوالدية االستقاللية عند األب واألـ والتحكـ النفسي 

كما تبيف وجود فروؽ بيف متوسط السموكيات االنفعالية  لدى . نجاب عند األب واألـإلوالحث عمى ا
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 عّينة الذكور، ووجود فروؽ بيف متوسط السموكيات الالاجتماعية لدى ةصمحـاإلناث ؿوالذكور 
 . عّينة اإلناثةصمحـاإلناث ؿوالذكور 

 :مصر (2010)دراسة ريحان  -1-1-2
 السموك العدواني لدى أطفال المرحمة االبتدائية وعالقتو بالمشكالت األسرية": عنوان الدراسة" 

 الكشؼ عف العالقة بيف السموؾ العدواني لألطفاؿ وبعض المتغيرات المستقمة : ىدف الدراسة
، كما ىدفت إلى دراسة العالقة بيف السموؾ (مكاف السكف، عمؿ األـ، ، مستوى تعميـ الوالديف،)

العدواني لمطفؿ ومشكالت الجانب االجتماعي واالقتصادي والسموكي والمياري والعالقة بيف 
 .الزوجيف وتنشئة األبناء

 ربة أسرة  لدييا طفؿ أو اكثر في المرحمة االبتدائية (289)بمغت عّينة لدراسة : عّينة الدراسة. 

 ة سموؾ طفؿ المرحمة االبتدائية، استبافة استمارة البيانات العامة لألسرة، استباف:أدوات الدراسة 
. المشكالت األسرية

  حصائيًا في السموؾ العدواني بيف األطفاؿ مف الريؼ إوجود فروؽ دالة  :نتائج الدراسةمن أىم
حصائيًا في السموؾ العدواني بيف إ أطفاؿ الحضر، ووجود فروؽ دالة ةصمحـوالحضر وذلؾ ؿ

 األبناء ذوي األميات العامالت، ووجود ةصمحـاألطفاؿ ذوي األميات العامالت وغير العامالت ؿ
 ةكما تبيف وجود عالقة داؿ. حصائيًا بيف السموؾ العدواني ومستوى تعميـ الوالديفإفروؽ دالة 

 . حصائيًا بيف المشكالت األسرية ككؿ والسموؾ العدواني لمطفؿإ

 :العراق (2010)دراسة جبر  -1-1-3
 جتماعياالرفض الوالدي وعالقتو بشخصية األبناء التسمطية وسموكيم الال/القبول": عنوان الدراسة" 

 السموؾ الالاجتماعي والشخصية التسمطية، والرفض الوالدي، / قياس كؿ مف القبوؿ:ىدف الدراسة
الرفض الوالدي وكؿ مف شخصية /  وتعّرؼ العالقة بيف القبوؿ ،لدى طمبة المرحمة اإلعدادية

 وتعّرؼ العالقة بيف مكونات ،أبنائيـ التسمطية وسموكيـ الالاجتماعي مف طمبة المرحمة اإلعدادية
 .الرفض الوالدي وشخصية األبناء التسمطية والسموؾ الالاجتماعي لدى األبناء

 الصؼ الخامس /  طالب مف طالب المرحمة اإلعدادية 500 تكونت العّينة مف :عّينة الدراسة
 . مدرسة 18اإلعدادي موزعيف عمى 

 والثاني مقياس ،الرفض الوالدي/ األوؿ مقياس القبوؿ :  ثالثة مقاييست استخدـ: أدوات الدراسة 
.   والثالث مقياس السموؾ الالاجتماعي،الشخصية التسمطية
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  تمتع أفراد العينة بالقبوؿ الوالدي، كما أنيـ يتسموف بالشخصية التسمطية:نتائج الدراسةمن أىم ، 
 دالة بيف القبوؿ الوالدي ةكما تبيف عدـ وجود عالقة ارتباطي. واليعانوف السموؾ الالاجتماعي

 دالة بيف الرفض الوالدي ةووجود عالقة ارتباطي. وشخصية األبناء التسمطية وسموكيـ الالاجتماعي
 دالة بيف مكونات الرفض ةوجود عالقة ارتباطيو. وشخصية األبناء التسمطية وسموكيـ الالاجتماعي

وشخصية أبنائيـ  (عدوانية اإلباء، إىماؿ اآلباء، رفض اآلباء غير المحدد ألبنائيـ)الوالدي 
 .التسمطية وسموكيـ الالاجتماعي

مام  -1-1-4  :مصر (2012)دراسة فرغمي وا 
 العدوان الجسدي والعدوان المتصل بالعالقات كمنبئات لبعض المتغيرات النفسية ": عنوان الدراسة

 "واألكاديمية لدى عّينة من تالميذ المرحمة االبتدائية بجميورية مصر العربية

 تعّرؼ إذا كاف ىناؾ فروؽ بيف الذكور واإلناث لدى عّينة الدراسة األساسية في : ىدف الدراسة
 والتنبؤ ببعض المتغيرات النفسية واألكاديمية ،العدواف الجسدي، وفي العدواف المتصؿ بالعالقات

  .لدى عّينة الدراسة األساسية مف خالؿ العدواف الجسدي

 مف اإلناث 132 مف الذكور، و162 تمميذًا وتمميذة منيـ 294بمغت عّينة الدراسة : عّينة الدراسة 
 .مف الصؼ الثالث حتى السادس االبتدائي بمدارس محافظة أسيوط

 نسخة المعمـ- قائمة السموؾ المدرسي، ومف مقياس السموؾ االجتماعي لألطفاؿ: أدوات الدراسة  .

  وجود فروؽ بيف الجنسيف في متغير العدواف الجسدي،  أشارت النتائج إلى: نتائج الدراسةمن أىم
 يميؿ الذكور إلى إظيار العدواف الجسدي أو البدني أكثر مف اإلناث، وىذا الفرؽ لو تأثير في إذ

كؿ مف سموؾ الحركة العنيفة التي يمجأ إلييا الرجؿ والحركة المستكينة أو المسالمة التي غالبًا ما 
 منفرد يكوف منبئًا قوّيًا بكؿ مف المتغيرات  بشكؿّف العدواف الجسديأكما تبّيف . تمجأ إلييا األنثى

ذا ارتبط مع والتحصيؿ المنخفض، والعجز األكاديمي، والعجز الكمي لمطفؿ، : اآلتية العدواف، وا 
مف ثـ العدواف الجسدي وتحصيؿ منخفض، وعجز أكاديمي، : العدواف المتصؿ بالعالقات نتج عنو

 .عمى أنواعو مما ينبئ بالعزلة، العدائية، القمؽ
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 :الدراسات األجنبية- 1-2

:  أستراليا(Leckie, 2004)دراسة ليكي  -1-2-1
 عنوان الدراسة: 

"Girls behaviors and peer relationship" 

" سموك الفتيات والعالقة مع األقران"

 تعّرؼ أنماط السموؾ الالاجتماعي لدى طالبات المرحمة االبتدائية: ىدف الدراسة .

 معممة (348) تكونت العّينة مف :عّينة الدراسة. 

  كشفت النتائج أف أبرز أنماط السموؾ الالاجتماعي لدى الطالبات كانت : نتائج الدراسةمن أىم
السموؾ العدواني والتسمط، والتحرش باآلخريف، وأخذ ممتمكات الغير، والسّب والشتـ : عمى الترتيب

. والتمفظ النابي، وكاف المتوسط العاـ ليذا النمط مف السموؾ متوسطاً 

 : ىولندا(2012et al., , Reijneveld)ين دراسة راينفميد وآخر -1-2-2

 عنوان الدراسة: 

"Early detection of children at risk for antisocial behavior using data from 

routine preventive child healthcare" 

 الكشف المبكر عن األطفال المعرضين لخطر السموك الالاجتماعي باستخدام البيانات الروتينية لرعاية "

الصحية الوقائية لمطفل 

 السموؾ الالاجتماعي لدى أطفاؿ المدراس في التعميـ االبتدائي مف عف  الكشؼ :ىدف الدراسة
خالؿ استخداـ البيانات الروتينية في مجاؿ الرعاية الصحية الوقائية، والعالقة بيف السموؾ 

 .(الجنس، العمر، المستوى التعميمي لموالديف، الوضع الوظيفي)الالاجتماعي والمتغيرات التالية 

 سنة12-8عمارىـ بيف أطفاًل ممف تراوحت  (974) شممت العينة :عّينة الدراسة .  

 مقياس السموؾ الالاجتماعي، التقارير المدرسية:أدوات الدراسة .  

 التيديد "مف األطفاؿ يقوموف بسموكيات الاجتماعية  (%21.8) أظيرت النتائج أف :نتائج الدراسة
 كما تبيف أف ،يستخدموف العنؼ الشديد في تعامميـ مع اآلخريف (%33.9)، وأف "بالضرب

 أكثر تواترًا لدى األطفاؿ ممف كاف تكوف و،السموكيات الالاجتماعية تظير بشكؿ أكبر لدى الذكور
  .ذوي مستوى تعميمي متدفٍن أو والدىـ عاطاًل عف العمؿ 

 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Sijmen+A+Reijneveld%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Sijmen+A+Reijneveld%22
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: إيران (,.2012Sarfanz,  et al )ن يدراسة سارفنز وآخر -1-2-3
 عنوان الدراسة: 

"Behavioral Problems Compared to Female and Male Students in Tabriz" 

". المشكالت السموكية دراسة مقارنة بين التالميذ الذكور واإلناث في تبريز "

 السموؾ الالاجتماعي، واالنسحاب، والسموؾ العنيؼ، والسموؾ التمرد، والمقارنة : ىدف الدراسة
. والنشاط الزائد واالضطرابات النفسية لدى الطالب والطالبات في خمسة مجاالت تعميمية مف تبريز

 شممت العّينة كاًل مف الطالب والطالبات في الصؼ األوؿ مف المدرسة االبتدائية: عّينة الدراسة .

 فروؽ كبيرة بيف المناطؽ في المشكالت السموكية لدى الطالب، ولكف عدـ:  نتائج الدراسةمن أىم 
تأثير الجنس عمى سموؾ التمرد وسموؾ االنسحاب كاف كبيرًا، كما كاف التأثير التفاعمي مف 

. االجنسيف ومجاؿ السموؾ العنيؼ واالضطرابات النفسية المحمية أيضًا كبير

:  الدراسات التي تناولت البرامج اإلرشادية المتعمقة بمشكالت السموك الالاجتماعي -2
 :الدراسات العربية -2-1

 :العراق (2004)دراسة حمد  -2-1-1
 رشادي في تنمية الميارات االجتماعية لدى تالميذ المرحمة االبتدائيةإأثر برنامج ": عنوان الدراسة" 

 رشادي بأسموب النمذجة ولعب الدور لتنمية بعض ميارات السموؾ إ تجريب برنامج :ىدف الدراسة
 .طفاؿ المرحمة االبتدائيةأاالجتماعي لدى 

 حصموا عمى أقؿ الدرجات عمى مقياس السموؾ  ممفطفاؿأ (6) تكونت مف :عّينة الدراسة 
  .االجتماعي 

 مقياس السموؾ االجتماعي، وقائمة الميارات االجتماعية ألطفاؿ المرحمة االبتدائية، : أدوات الدراسة
. البرنامج اإلرشاديو

  حصائية لمصمحة درجة التالميذ في االختبار إ وجود فروؽ ذات داللة :نتائج الدراسةمن أىم
منيـ تطورت  (4)ّف أالبعدي، وعند استخراج الدرجة المعيارية لكؿ طفؿ في التجربة اتضح 

 .مياراتيـ االجتماعية بمستوى ذي داللة مما يدؿ عمى فاعمية البرنامج اإلرشادي موضوع الدراسة
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: فمسطين (2007)دراسة الخطيب  -2-1-2
 مدى فاعمية برنامج إرشادي نفسي تربوي لتخفيف المشكالت السموكية لدى ": عنوان الدراسة

في مدارس وكالة الغوث  (الدراما- الفن)تالميذ المرحمة االبتدائية الدنيا باستخدام أساليب المعب 
 "الدولية بغزة

 التحقؽ مف فاعمية برنامج إرشادي تربوي نفسي لتخفيؼ المشكالت السموكية لدى : ىدف الدراسة
تالميذ المرحمة االبتدائية الدنيا الصؼ األوؿ والثاني والثالث االبتدائي باستخداـ أساليب المعب 

 .في مدارس وكالة الغوث الدولية (الدراما- الفف)
 اً تمميذ (1121) وتمميذة ، بواقع اً تمميذ (2283)تكونت عّينة الدراسة الحالية مف : عّينة الدراسة 

 .تمميذة مف بعض المدارس االبتدائية في قطاع غزة (1162)و

 استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة األدوات اآلتية: أدوات الدراسة :

 .(إعداد الباحثة)البرنامج اإلرشادي وقائمة المشكالت السموكية،         
  حصائيًا في المتوسطات بيف درجات الذكور واإلناث إعدـ وجود فروؽ دالة : نتائج الدراسةمن أىم

وتوجد  .منضبط اجتماعيًا لمصمحة عّينة الذكوراؿفي المشكالت السموكية، باستثناء السموؾ غير 
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات المشكالت السموكية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية 

الذكور واإلناث قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادي ) الصؼ األوؿ والثاني والثالث االبتدائي)الدنيا
التربوي والنفسي، مما يدؿ عمى مدى فاعمية وقوة تأثير البرنامج اإلرشادي التربوي النفسي باستخداـ 

في التخفيؼ مف المشكالت السموكية لتالميذ العّينة  (الفف والدراما)أو  (الرسـ والتمثيؿ)أساليب المعب
. مف الذكور واإلناث (الصؼ األوؿ والثاني والثالث االبتدائي)ككؿ 

 :األردن (2007) رياش يدراسة أب -2-1-3
 أثر برنامج إرشادي مبني عمى التعديل السموكي المعرفي في خفض السموك ": عنوان الدراسة

 "العدواني لدى طمبة المرحمة األساسية في منطقة إربد في األردن

 استقصاء أثر برنامج إرشادي مبني عمى التعديؿ السموكي المعرفي في خفض : ىدف الدراسة
 . السموؾ العدواني لدى طمبة المرحمة األساسية

 عمى مجموعتيف تجريبية واطالبًا وطالبة، ُوّزع (69)تكونت عّينة الدراسة مف : عّينة الدراسة 
 17 طالبًا، والمجموعة الضابطة مف 17 طالبة و18وضابطة، وتكونت المجموعة التجريبية مف 

.   طالباً 17طالبة و
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 قائمة رصد السموؾ العدواني عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة، والبرنامج : أدوات الدراسة
.  اإلرشادي طّبؽ عمى المجموعة التجريبية

  توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا لمصمحة المجموعة : نتائج الدراسةمن أىم
التجريبية التي طبؽ عمييا البرنامج اإلرشادي، كما أشارت النتائج إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا 

   .بيف الجنسيف في خفض السموؾ العدواني ولمصمحة الطالبات

: فمسطين (2008)دراسة بركات  -2-1-4
 في خفض السموك الصفي السمبي لدى " لعبة السموك الجيد"فعالية أسموب ": عنوان الدراسة

 "تالميذ الصف الثالث األساسي

 خفض  في " الجيد السموؾ لعبة" أسموب يستخدـ تجريبي برنامج فاعمية مف التحقؽ :ىدف الدراسة
. األساسي الثالث الصؼ تالميذ لدى السمبي الصفي السموؾ

 موزعيف األساسي الثالث الصؼ تالميذ مف وتمميذة تمميذاً  (113)تكونت العّينة مف  : عّينة الدراسة 

 ، ( 25 وعددىا ضابطة وأخرى 27 وعددىا تجريبية شعبة ) الذكور مف شعبتيف : شعب أربع إلى

 .(28 وعددىا ى ضابطة وأخر 33 وعددىا تجريبية شعبة  اإلناث مف وشعبتيفً 

 استخدـ الباحث المنيج التجريبي: منيج الدراسة. 

 قائمة مالحظة السموؾ السمبي- 2.  لعبة السموؾ الجيد- 1: استخدـ الباحث: أدوات الدراسة. 

  تكرارات انخفاض في إحصائياً  دالة فروؽ وجود الراىنة النتائج أظيرت  :نتائج الدراسةمن أىم 

 التجريبية المجموعة لمصمحة والضابطة التجريبية المجموعة بيف التالميذ لدى السمبي السموؾ الصفي

ناثًا، ذكوراً   التجريبية المجموعة بيف السمبي السموؾ تكرار في إحصائيا دالة فروؽ وجود كما أظيرت وا 

 مؤشر وىذا التجريبية المجموعة لمصمحة وذلؾ والتتبعي والبعدي التنفيذ، أثناء :في القياسات والضابطة

. السمبي الصفي السموؾ خفض في الجيد السموؾ لعبة أسموب فعالية استخداـ عمى واضح

 :مصر (2009)دراسة السيد  -2-1-5

 ممارسة العالج المعرفي السموكي في خدمة الفرد لتعديل السموك الالتوافقي ": عنوان الدراسة
 "لألطفال المعرضين لالنحراف

 اختبار فاعمية برنامج التدخؿ الميني الذي يعتمد عمى العالج المعرفي السموكي في : ىدف الدراسة
تعديؿ السموؾ الالتوافقي لألطفاؿ المعرضيف لالنحراؼ، إضافة إلى المساىمة في التقميؿ مف حدة 

 (السموؾ العدواني، السموؾ التمردي، السموؾ االنسحابي )بعض أنماط السموؾ الالتوفقي المتمثمة بػػػ 
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لألطفاؿ المعرضيف لالنحراؼ ومساعدتيـ عمى التكيؼ والتوافؽ مع الظروؼ البيئة المحيطة بيـ 
 .داخؿ المؤسسة

 سنة،  (15_ 12)طفاًل، ممف تراوحت أعمارىـ بيف  (20)تكونت عّينة الدراسة مف : عّينة الدراسة
 .أطفاؿ (10)أطفاؿ، ومجموعة ضابطة وقواميا (10) العّينة إلى مجموعة تجريبية وقوامياتوُقّسـ

 استخدـ الباحث المنيج التجريبي:منيج الدراسة . 

 دليؿ المالحظة لمسموؾ الالتوافقي (إعداد الباحثة )مقياس السموؾ الالتوافقي: أدوات الدراسة ،
 .(إعداد الباحثة)، برنامج التدخؿ الميني (إعداد الباحثة)

  حصائية في القياس البعدي لممجموعتيف التجريبية إفروؽ ذات داللة وجود : نتائج الدارسةمن أىم
حصائية بيف القياس القبمي إوجود فروؽ ذات داللة و ،والضابطة لمصمحة أفراد المجموعة التجريبية

والبعدي عمى مقياس السموؾ الالتوافقي ألفراد المجموعة التجريبية لمصمحة القياس البعدي مما 
يشير إلى أّف ممارسة العالج المعرفي السموكي يمكف أف يعدؿ مف أنماط السموؾ الالتوافقي 

 .لألطفاؿ المعرضيف لالنحراؼ (السموؾ العدواني، السموؾ التمردي، السموؾ االنسحابي )المتمثمة بػػ 

 : مصر(2010)دراسة بكار  -2-1-6
 فعالية برنامج لإلرشاد السموكي في خدمة الفرد لتنمية السموك االجتماعي لطفل ": عنوان الدراسة

 "سنوات (9-6)المرحمة االبتدائية من سن 

 رشادي إتنمية السموؾ االجتماعي لطفؿ المرحمة االبتدائية وذلؾ مف خالؿ برنامج : ىدف الدراسة
 . أساليب العالج السموكيىيعتمد عؿ

 (9-6) طفاًل وطفمة مف الذيف تتراوح أعمارىـ مف 20 عّينة مكونة مف تُأِخذ: عّينة الدراسة 
 مجموعتيف ى بالطريقة العشوائية البسيطة إؿواُقسِّـ، وسنوات مف مدرسة مجمعة شابور االبتدائية
  .بالتساوي إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة

 عمي المنيج التجريبي اعتمدت ىذه الدراسة:منيج الدراسة . 

  مف المجموعة التجريبية يقع ترتيبيـ في % 20تبيف نتيجة الدراسة أّف نسبة : نتائج الدراسةمن أىم
الترتيب األوؿ والرابع والخامس مما يعني أّف الطفؿ الزاؿ في بداية مرحمة التدريب عمى السموؾ 

كاف ترتيبيـ % 10كاف ترتيبيـ الثاني و% 30 كاف أكثر التصاقًا بوالديو، بينما إذ ،االجتماعي
ترتيبيـ % 10مف المجموعة التجريبية يقع ترتيبيـ ما بيف الثاني والثالث، و% 30الثالث في مقابؿ 

ما بيف األوؿ والخامس مّما يوضح عدـ وجود عالقة ما بيف السموؾ االجتماعي والترتيب ويوضح 
ما تبيف عدـ وجود فروؽ جوىرية بيف القياس القبمي لكؿ ، ؾحاجة ىؤالء لتعديؿ السموؾ االجتماعي
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مف المجموعتيف التجريبية والضابطة وىذا ما يؤكد أّف المجموعتيف عمى درجة مف التجانس تسمح 
 ى وأّف التغيرات التي سوؼ تحدث بعد ذلؾ والفروؽ الحادثة سوؼ تكوف راجعة إؿ،بإجراء التدخؿ

 .المتغير التجريبي وىو استخداـ برنامج لإلرشاد السموكي في خدمة الفرد

: العراق (2011)دراسة نوري ويحيى  -2-1-7
 فاعمية برنامج إرشادي سموكي في تخفيف السموك العدواني لدى تالميذ ": عنوان الدراسة

 "المدارس االبتدائية

 تعّرؼ فاعمية برنامج إرشادي سموكي في خفض مستوى السموؾ العدواني لدى : ىدف الدراسة
 .تالميذ المدارس االبتدائية

 طالب في مرحمة الصؼ الخامس االبتدائي (10)تكونت العّينة مف : عّينة الدراسة. 

 اعتمد الباحث عمى المنيج التجريبي ذو المجموعة الواحدة: منيج الدراسة. 

 البرنامج اإلرشادي- 2. مقياس السموؾ العدواني- 1: أدوات الدراسة 

  أظيرت نتائج الدراسة فاعمية البرنامج السموكي المستخدـ في تخفيؼ :نتائج الدراسةمن أىم 
. السموؾ العدواني لدى تالميذ المدراس االبتدائية

 :مصر (2011)دراسة الجبالي  -2-1-8
 والنمذجة لعالج بعض المشكالت السموكية االسيكودرامفاعمية استخدام فنّيتي ": عنوان الدراسة 

 "لطفل رياض األطفال

 السيكودراما والنمذجة لمتخفيؼ مف فنّيتي الكشؼ عف مدى فاعمية برنامج يستخدـ :ىدف الدراسة 
. مشكمة السموؾ العدواني ونقص االنتباه المصحوب بالحركة الزائدة لدى طفؿ رياض األطفاؿ

 5”طفالً وطفمة تراوحت أعمارىـ ما بيف  (20)اعتمدت الدراسة عمى عّينة قواميا : عّينة الدراسة-
  .ؿاطؼأ (10)سنوات، تتكوف كؿ مجموعة مف ” 6

 مقياس المستوى االجتماعي  لمذكاء،” ىاريس-جود إنؼ”اختبار رسـ الرجؿ : أدوات الدراسة
مقياس نقص االنتباه ومقياس السموؾ العدواني لطفؿ رياض األطفاؿ، وواالقتصادي لألسرة، 

 اختبار تفيـ الموضوع لألطفاؿ الكات، والمصحوب بالحركة الزائدة لطفؿ رياض األطفاؿ

(C.A.T.) ، برنامج السيكودراما والنمذجة لعالج السموؾ العدواني لدى طفؿ رياض األطفاؿو .

  فاعمية برنامج السيكودراما والنمذجة لعالج السموؾ العدواني ونقص االنتباه :نتائج الدراسةمن أىم 
المصحوب بالحركة الزائدة لدى طفؿ رياض األطفاؿ، واتضحت ىذه النتيجة مف خالؿ انخفاض 
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عمى أبعاد مقياس السموؾ  متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي
مقياس ”و” العدواف غير المباشر – العدواف المفظي – العدواف البدني  ” ي وه جميعياالعدواني

 . . ”نقص االنتباه المصحوب بالحركة الزائدة

 :مصر (2012)دراسة حسن  -2-1-9

 مدى فاعمية اإلرشاد السموكي في خفض حدة اضطراب سموك المعارضة لدى ": عنوان الدراسة
 "تالميذ المرحمة االبتدائية

 التحقؽ مف فاعمية المعالجة السموكية في الحّد مف أعراض اضطراب سموؾ : ىدف الدراسة
 .لدى تالميذ المرحمة االبتدائية (ODD)المعارضة المتحدية 

 سنة،  (12-9)طفاًل مف الذكور واإلناث ممف تراوحت أعمارىـ  (21) بمغت العّينة :عّينة الدراسة
أطفاؿ  (7)أطفاؿ، المجموعة الثانية  (7)  المجموعة األولى ، العّينة إلى ثالث مجموعاتتوُقّسـ
. أطفاؿ وىي المجموعة الضابطة (7) والمجموعة الثالثة ،مياتيـأمع 

 قائمة أعراض الطفؿ ت استخدـ:أدوات الدراسة ( إعدادGadow Sparfkin)  اختبار جود أيناؼ ،
البرنامج اإلرشادي و، (إعداد الباحثة)استمارة المعمومات األولية  و،(إعداد ىاريس)لرسـ الرجؿ 

 .(إعداد الباحثة)

  أظيرت الدراسة وجود فروؽ بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية : نتائج الدراسةمن أىم
والمجموعة الضابطة عمى مقياس اضطرب السموؾ، وفاعمية البرنامج اإلرشادي في خفض حدة 

 .سموؾ المعارضة لدى عّينة الدراسة

 :الدراسات األجنبية -2-2
 :واشنطن ((Webster-Stratton, et al., 2001 دراسة ويبسترستراتون وآخرين  -2-2-1

  الدراسةعنوان: 

Social Skills and Problem-solving Training for Children with Early-onset 

Conduct Problems: Who Benefits 

التدريب عمى الميارات االجتماعية وميارات حل المشكمة لموجية المشكالت السموكية لدى األطفال "
 "من المستفيد: وي النمط المبكرذ

 التحقؽ مف مدى فاعمية التدريب عمى الميارات االجتماعية وحّؿ المشكمة لدى عّينة : ىدف الدراسة
 مف المستفيد؟: مف األطفاؿ ذوي النمط الطفولة المبكرة مف المشكالت السموكية
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 وقسمت العينة . سنوات (8-4)طفاًل، تراوحت أعمارىـ بيف  (99)تكونت العّينة مف : عّينة الدراسة
خضعت لبرنامج التدريب  )ومجموعة تجريبية (لـ تخضع لبرنامج التدريب)إلى مجموعة ضابطة 

 .(عمى الميارات االجتماعية وميارات حؿ المشكمة

 قائمة المراجعة لسموؾ - 3. قائمة بيؾ لالكتئاب- 2. مقياس السموؾ العدواني- 1 :أدوات الدراسة
 .البرنامج التدريبي- 4. الطفؿ

 بعد العالج أظير أفراد المجموعة التجريبية انخفاضًا في معدؿ المشكالت السموكية : نتائج الدراسة
في المنزؿ، وكذلؾ في السموكيات العدوانية والتخريبية في المدرسة، وزيادة في معدؿ السموؾ 

ستراتيجيات إدارة الصراع مف أفراد العينة إاالجتماعي مع األقراف، وكانوا أكثر إيجابية في استخداـ 
ف  الضابطة، كما أظير أفراد العينة التجريبية انخفاضًا في السموؾ العدواني والالجتماعي، وا 

االستجابة لمعالج بعد المتابعة لمدة سنة تبيف وجود تحسينات كبيرة في سموؾ أطفاؿ المجموعة 
 .(بناء عمى تقارير الوالديف ومالحظاتيـ)التجريبية 

: أمريكا (,Kimberly & Leland 2003)دراسة كيمبرلي وليالند  -2-2-2
 عنوان الدراسة: 

"Token economy plus self-monitoring to reduce disruptive classroom behaviors" 
 .االقتصاد الرمزي والمراقبة الذاتية لمحد من السموكيات الصفية التخريبية

 تعّرؼ فعالية تقنية االقتصاد الرمزي والمراقبة الذاتية في خفض السموكيات الصفية : ىدف الدراسة
. التخريبية والعدوانية الشديدة

 سنة(17-13)تكونت العّينة مف طمبة المدراس ممف تراوحت أعمارىـ : عّينة الدراسة.  

 اعتمدت الدراسة عمى المنيج التجريبي، والدراسة الكمية:منيج الدراسة . 

 برنامج - 3. قائمة الرصد الذاتي- 2. مقياس المشكالت السموكية المدرسية- 1 :أدوات الدراسة
 .االقتصاد الرمزي

 تشير النتائج إلى فاعمية برنامج االقتصاد الرمزي والمراقبة الذاتية في خفض حدة : نتائج الدراسة
 .السموكيات التخريبية المستيدفة لدى أفراد العينة التي طبؽ عمييا البرنامج
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: ألمانيا (Petermann & Natzke ,2008)دراسة بيترمان وناتزك   -2-2-3
 عنوان الدراسة: 

"Preliminary Results of a Comprehensive Approach to Prevent Antisocial 

Behavior in Preschool and Primary School Pupils in Luxembourg" 

النتائج األولية لمنيج شامل حول الوقاية من السموك الالاجتماعي لدى التالميذ في مرحمة ماقبل " 
 "المدرسة والمدرسة االبتدائية في لوكسمبورغ

 يـ األثر األولي عمى المدى القصير والمتوسط األجؿ لموقاية مف السموؾ وتؽ: ىدف الدراسة
.  الالاجتماعي لدى تالميذ المدارس في مرحمة ما قبؿ المدرسة والمرحمة االبتدائية في لوكسمبورج

 في المرحمة االبتدائية اً  صؼ(17)ُعّيف إذ  وطالبة، اً طالب  (183) شممت العّينة :عّينة الدراسة 
 .ومرحمة ما قبؿ المدرسة

 اعتمدت الدراسة عمى المنيج التجريبي: منيج الدراسة. 

 مقياس الكفاءات - 2. مقياس السموؾ العدواني وسموؾ المعارضة المتحدية- 1 :أدوات الدراسة
تدريب عمى الميارات برنامج اؿ- 4 .مقياس فيؾ لمكفاءة العاطفية- 3. العاطفية واالجتماعية

. العاطفية، وورش عمؿ لممعمـ-االجتماعية
  تأثير التدخؿ في  خفض السموؾ العدواني وسموؾ المعارضة المتحدية، : نتائج الدراسةمن أىم

ضافة إلى زيادة في الكفاءات االجتماعية والعاطفية لمتالميذ المرحمة االبتدائية بعد   مف اً  شير12وا 
المتابعة، كما أظيرت النتائج تحسنًا لدى تالميذ مرحمة ما قبؿ المدرسة المعروضة في الكفاءات 

االجتماعية والعاطفية في مرحمة ما بعد االختبار، ولكف ىذه اآلثار اختفت بعد أف تـ االنتياء مف 
 .التدخؿ بسنة واحدة

: كولومبيا(  ,.2009Klevensa,  et al ) نيدراسة كميفنسا وآخر -2-2-4
 عنوان الدراسة: 

"Evaluation of two interventions to reduce aggressive and antisocial behavior in 

first and second graders in a resource-poor setting" 
تقييم نمطين من التدخل لمحد من السموك العدواني والسموك الالاجتماعي في الصف األول والثاني في "

 "محيط األحياء الفقيرة
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 يـ تدخؿ المعمـ لمحد مف السموؾ العدواني والسموؾ الالاجتماعي وزيادة السموؾ وتؽ: ىدف الدراسة
االجتماعي اإليجابي داخؿ الصؼ، كما ىدفت الدراسة إلى تحديد ما إذا كاف الجمع بيف تدخؿ 

  .المعمـ وتدخؿ اآلباء األميات كاف أفضؿ مف تدخؿ المعمـ فقط

 اً  ومعمـاً طالب (2491) شممت العّينة :عّينة الدراسة.  

 برنامج التدخؿ االجتماعي- 2.مقياس السموؾ العدواني والسموؾ الالاجتماعي- 1: أدوات الدراسة. 

  تدخالت حالت دوف زيادة في السموؾ العدواني والسموؾ اؿ كاًل مف إف: نتائج الدراسةمن أىم
لتدخؿ القائـ عمى المعمـ الوحيد أيضًا أثر إيجابي عمى زيادة السموؾ ؿومع ذلؾ، كاف . الالاجتماعي

 .االجتماعي اإليجابي

 :كوريا الجنوبية (,.2011Jung Kima,  et al ) وآخرين دراسة جونغ كيما -2-2-5
 عنوان الدراسة: 

"Social skills training and parent education programs for aggressive 

preschoolers and their parents in South Korea" 
 برامج التدريب عمى الميارات االجتماعية و تثقيف الوالدين لمواجية العدوانية لدى أطفال ما قبل "

 "المدرسة ووالدييم في كوريا الجنوبية

 يـ برامج التدريب عمى الميارات االجتماعية والغرض مف ىذه الدراسة تطوير وتؽ: ىدف الدراسة
 . كوريا الجنوبيةفي وتثقيؼ الوالديف لمواجية السموؾ العدواني لدى الوالديف وأطفاليـ الصغار 

 المجموعة األولى وشممت ستة أطفاؿ :وتألفت العينة مف مجموعتيف تجريبيتيف ىما : عّينة الدراسة
مجموعة التدخؿ الثانية و ،وأمياتيـ في برامج التدريب عمى الميارات االجتماعية وتثقيؼ الوالديف
 والمجموعة الضابطة والتي ،وشممت سبعة أطفاؿ وأمياتيـ في التدريب عمى الميارات االجتماعية

 . اسُتخِدـ تصميـ المجموعة الضابطة قبؿ وبعد انتياء االختباروقد. تألفت مف ستة أطفاؿ وأمياتيـ

 مقياس السموؾ االجتماعي اإليجابي- 2. مقياس السموؾ العدواني- 1: أدوات الدراسة . 

  برنامج التدريب عمى الميارات االجتماعية- 3      
  في اً  ممحوظاً أفاد المشاركوف في كال المجموعتيف التجريبيتيف انخفاض: نتائج الدراسةمن أىم 

سموؾ العدواف وعمى التحسف في السموؾ المقبوؿ اجتماعيًا، واالستعداد العاطفي، والميارات 
كما ذكرت األميات . االجتماعية، في حيف ذكرت المجموعة الضابطة زيادة في السموؾ العدواني

تشير النتائج إلى أّف كاًل مف البرامج ىي فعالة و. القبوؿ/ في المجموعة التجريبية زيادة في الدؼء 
. لمغاية في الحّد مف السموؾ العدواني بيف األطفاؿ الصغار وتعزيز السموكيات الوالدية اإليجابية
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: إيران ( ,.2012Lali,  et al )نيدراسة اللي وآخر -2-2-6
 عنوان الدراسة: 

"The Effects of Parent Management Training، Problem-solving Skills 
Training and the Eclectic Training on Conduct Disorder in Iranian 

Elementary School Students" 
ثار التدريب عمى اإلدارة الوالدية، والتدريب عمى ميارات حّل المشكمة والتدريب االنتقائي لدى طمبة آ "

 "المدارس االبتدائية ذوي اضطراب المسمك في إيران

 الوالدية، والتدريب عمى ميارات  (الميارات)ثار التدريب عمى اإلدارة آ التحقؽ مف: ىدف الدراسة
حّؿ المشكمة والتدريب االنتقائي في خفض أعراض اضطراب المسمؾ لدى عّينة مف طمبة المدارس 

. صفيافأاالبتدائية في مدينة 
 10) مف الذكور مع آبائيـ، تراوحت أعمارىـ بيف اً طالب (40)تكونت العّينة مف : عّينة الدراسة -

 وىي مجموعة التدريب ،سنة مف الصؼ الرابع والخامس، قّسمت العّينة إلى أربع مجموعات(11
مجموعة التدريب عمى ميارات حّؿ و، ( تالميذ10) تالوالدية، وضـّ  (الميارات)عمى اإلدارة 
المجموعة و، ( تالميذ10) ت، ومجموعة التدريب االنتقائي وضـّ (تالميذ10) تالمشكمة وضـّ 

. ( تالميذ10) تضـّ والضابطة 

 قائمة سموؾ الطفؿ : أدوات الدراسة(Achenbach، 1991) ،برامج تدريبية ةالمقابمة السريرية، وثالثو 
 .(التدريب عمى الميارات الوالدية، التدريب عمى حّؿ المشكالت، التدريب االنتقائي)

  أشارت الدراسة إلى وجود فروؽ كبيرة بيف مجموعة التدريب عمى اإلدارة : نتائج الدراسةمن أىم
الوالدية والتدريب االنتقائي والمجموعة الضابطة، إضافة إلى عدـ وجود فروؽ بيف  (الميارات)

مجموعة التدريب عمى ميارات حّؿ المشكمة والمجموعات األخرى، كما أشارت الدراسة إلى أّف 
ساعد في خفض  الوالدية (الميارات)التدخؿ باستخداـ التدريب االنتقائي والتدريب عمى اإلدارة 

أعراض اضطراب المسمؾ مقارنة مع المجموعة الضابطة، كما تبّيف أّف التدريب االنتقائي كاف أكثر 
  .الوالدية (الميارات)فاعمية مف التدريب عمى اإلدارة 

 

 

 

 



 دراسات السابقةال لفصل الثالثا
 

 81 

 : ىولندا  (,.Vugt  et al  2013 )نيدراسة فوجت وآخر -2-2-7
 عنوان الدراسة: 

"Evaluation of a group-based social skills training for children with 

problem behavior" 
" تقييم التدريب القائم عمى مجموعة الميارات االجتماعية لدى األطفال ذوي المشكالت السموكية" 

 يـ برنامج تدريبي قائـ عمى مجموعة في الميارات االجتماعية التي تستيدؼ الحّد وتؽ :ىدف الدراسة
. مف المشكالت السموكية

 مع .  سنة13 و 7طفاًل، مّمف تراوحت أعمارىـ بيف  (161)تكونت العّينة مف : عّينة الدراسة ،
 .  شيراً 12يـ ومتابعة لمدة وتؽ

 تجريبياؿشبو اؿ اعتمدت الدراسة عمى المنيج: منيج الدراسة. 

 برنامج التدريب عمى - 2. قائمة المشكالت السموكية واالجتماعية لدى األطفاؿ- 1: أدوات الدراسة
 الميارات االجتماعية 

  أظيرت كؿ مف المجموعة التجريبية والضابطة مشاكؿ اجتماعية أقؿ : نتائج الدراسةمن أىم
يجابياً  طفيؼاً ومشاكؿ استيعاب، في حيف أظيرت فقط المجموعة التجريبية تغيير  في القمؽ اً  وا 

األطفاؿ ) المتابعة، وأظيرت عّينة فرعية مف المجموعة التجريبية  مف شيراً 12 بعد ،االجتماعي
،  جميعياتغييرات إيجابية كبيرة عمى مقاييس المشكالت السموكية (اً  تابعاً الذيف اتبعوا معسكر

 . باستثناء المشاكؿ الخارجية، مما يدؿ عمى وجود تأثير لمبرنامج عمى المشكالت السموكية

:  عرض وتحميل الدراسات السابقة-3
: السموؾ الالاجتماعيمشكالت التي تناولت عرض وتحميل الدراسات  -3-1

: مف خالؿ عرض ىذه الدراسات يمكف تحميميا وفؽ مايمي
 :  عمىتركزت أىداف ىذه المجموعة من الدراسات: من حيث اليدف -3-1-1
 (السموؾ العدواني، السرقة، التمرد والتخريب)تعّرؼ بعض مشكالت السموؾ الالاجتماعي. 

 الكشؼ عف العالقة بيف السموؾ الالاجتماعي وأساليب المعاممة الوالدية. 

  الجنس، مكاف السكف،  )الكشؼ عف عالقة السموؾ الالاجتماعي ببعض المتغيرات المستمقة
 .(التحصيؿ الدراسي، المستوى التعميمي لموالديف
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 :من حيث المنيج والعّينة -3-1-2

تنّوعت العّينات مف دراسة إلى : اعتمدت الدراسات عمى المنيج الوصفي التحميمي، ومف حيث العّينات
:  أخرى وذلؾ حسب

 تناولت معظـ الدراسات السابقة عّينة تضّمنت عّينة مف اإلناث والذكور ومنيا دراسة : جنس العّينة
وبذلؾ فإّف الدراسة الحالية . (Sarfanz & et al,. ،2012ف يسارفنز وآخر)و، (2005 عيطة،وأب)

 . بعض الدراسات السابقة معاتفقت
 ي تضّمنت دراسة أبإذتباينت نسب العّينات في الدراسات السابقة مف دراسة ألخرى، : نسبة العّينة 

ماـ  (500)مراىقًا، ودراسة جبر  (449)عيطة  .طفاًل وطفمة (294)مراىقًا، ودراسة فرغمي وا 

 8)إّف بعض الدراسات  تناولت عّينات أطفاؿ في مرحمة الطفولة المتأخرة، : الفئة العمرية لمعّينة-
سنة، (17-13)سنوات، وبعضيا تناوؿ المراىقيف(6-4)، وتناوؿ بعضيا أطفاؿ الحضانة(سنة12

.  بعض الدراسات السابقة مف حيث تناوليا لفئة األطفاؿ معفإّف الدراسة الحالية قد اتفقتوبذلؾ 
 : من حيث األدوات -3-1-3

 استخدمت الدراسات السابقة عددًا مف األدوات والمقاييس والبرامج لجمع البيانات والمعمومات عف متغيراتيا
 :ومف ىذه األدوات

 ،مقياس الرعاية الوالدية واستمارة البيانات العامة لألسرة .
 مقياس السموكيات االنفعالية والالاجتماعية .
 مقياس السموؾ ويتضمف مقياس الكفاية االجتماعية، ) مقياس السموؾ االجتماعي المدرسي

. (الالاجتماعي
 سموؾ الطفؿ في المرحمة االبتدائيةةاستباف  .
 مقياس المشكالت السموكية.  
 ومقياس سموؾ السرقةمقياس السموؾ العدواني . 

 وتنّوعت األدوات بما يتالءـ مع عمر عّينة الدراسة وأىداؼ الدراسة، وبذلؾ فقد اتفقت الدراسة الحالية مع
بعض الدراسات السابقة، مف حيث قياـ الباحثة بإعداد أدوات الدراسة المتمثمة بػػػمقياس مشكالت السموؾ 

. الالاجتماعي، إضافة إلى بطاقة المالحظة

: بّينت نتائج الدراسات السابقة أنّ : من حيث النتائج -3-1-4
 السموؾ الالاجتماعي لدى األطفاؿ يرتبط بأساليب المعاممة الوالدية، والقبوؿ والرفض الوالدي. 

 جتماعي لدييـ شخصية تسمطيةا السموؾ الالواألطفاؿ ذو. 

 الجنس، )جتماعي لدى األطفاؿ تعزى لمتغّيرات اوجود فروؽ في درجة مشكالت السموؾ الال
 .(المستوى التعميمي لموالديف، الوضع الوظيفي
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 ضرورة التدخؿ اإلرشادي لمتخفيؼ مف حّدة السموكيات الالاجتماعية لدى أكدت الدراسات عمى 
 .األطفاؿ والمراىقيف

البرامج اإلرشادية المتعمقة بمشكالت السموك عرض وتحميل الدراسات التي تناولت  -3-2
 :الالاجتماعي

القسـ الثاني مف الدراسات السابقة فعالية البرامج اإلرشادية لمتخفيؼ مف حّدة بعض مشكالت تناوؿ 
جتماعي لدى األطفاؿ وتنمية الميارات االجتماعية لدييـ،  فقدمت بعض ىذه الدراسات برامج االسموؾ الال

التي تناولت فاعمية برنامج إرشادي نفسي  (2007الخطيب، )رشادية تعتمد عمى أساليب المعب كدراسة إ
- الفف)تربوي لتخفيؼ المشكالت السموكية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية الدنيا باستخداـ أساليب المعب 

لعب والنمذجة، )، والعديد مف الدراسات األخرى اعتمدت عمى فنيات اإلرشاد السموكي المتمثمة بػ(الدراما
ند الكيمبرلي ولي ) دراسة: ومف ىذه الدراسات (االقتصاد الرمزيوتكمفة االستجابة، والتعزيز، واألدوار، 

Kimberly & Leland، 2003)، الجبالي، ) و،(2011ويحيى،نوري )و، (2010بكار،)و، (2004حمد،)و
، في حيف اعتمدت بعض الدراسات عمى برامج التدريب عمى الميارات (2012حسف، )و، (2011

-Webster,.2001 فيويبسترستراتوف وآخر)واالجتماعية لمتخفيؼ مف حّدة السموكيات الالاجتماعية ومنيا 

Stratton, et al) ،2013فيفوجت وآخر)و (Vugt, et al,..  ومف الدراسات التي قامت بإشراؾ المعمميف
  ,Klevensa 2009 فيكميفنسا وآخر)دراسةوأولياء األمور لمحّد مف بعض السموكيات الالاجتماعية ومنيا 

et al,. )  ،و( 2011 وآخروف جونغ كيما Jung Kima, et al,.) ،و(2012فياللي وآخر Lali , et al,. ) ،
 . وقد استخدمت بعض الدراسات اإلرشاد المعرفي السموكي، والعالج المعرفي االجتماعي

 :وىذه الدراسات السابقة يمكف تحميميا كما يمي

تركزت أىداؼ الدراسة السابقة عمى دراسة مدى فعالية البرنامج اإلرشادي : مف حيث األىداؼ -3-2-1
العدوانية، االنسحابية، النشاط الزائد، )في تخفيؼ حّدة مشكالت السموؾ الالاجتماعي 

وتنمية الميارات االجتماعية لدييـ  (التخريب، التمرد، السرقة، الفوضوية، المشاكؿ مع األقراف
 .(التعاوف، التعاطؼ، تحّمؿ المسؤولية)

اعتمدت بعض ىذه الدراسات عمى المنيج شبة التجريبي، وبعضيا اآلخر : مف حيث المنيج -3-2-2
.  اعتمد عمى المنيج التجريبي

معظـ ىذه الدراسات قّسـ العّينة إلى مجموعتيف، إحداىا ضابطة وأخرى : مف حيث العّينة -3-2-3
وبعضيا اعتمد عمى مجموعة تجريبية فقط، وبعضيا اآلخر اعتمد عمى مجموعتيف . تجريبية

 يأب)تجريبيتيف ومجموعة واحدة ضابطة، وضّمت العّينات أعدادًا كبيرة مف األطفاؿ، كدراسة 
-Websterفيويبسترستراتوف وآخر) طفاًل، ودراسة  (69)فقد بمغ حجـ العّينة  (2007رياش،

Stratton& et al., ،2009)  عمى مجموعتيف ضابطة طفاًل، ووّزعيا  (99)فقد بمغ حجـ العّينة
في حيف اعتمدت بعض الدراسات عمى عّينات صغيرة كدراسة كّؿ مف وتجريبية، 
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وىذا االختالؼ في نسب العّينات . تجريبية(10)ضابطة، و(10)ووّزعيا عمى  (2010بكار،)
يعود إلى طبيعة البرنامج وأنشطتو وتقنياتو، وقد تعاممت البرامج السابقة مع األطفاؿ 

 .والمراىقيف

 .لقد أثبتت البرامج فعاليتيا في خفض حّدة المشكالت التي وضعت لعالجيا: مف حيث النتائج -3-2-4

 : الفائدة من الدراسات السابقة-4

 : الباحثة فيما يميتىذه الدراسات ساعد

 .تحديد وصوغ مشكمة البحث -4-1
 .زيادة التفيـ لممشكالت التي يعاني منيا األطفاؿ -4-2
 .صياغة فرضيات الدراسة الحالية -4-3

 االستفادة مف المقاييس الخاصة بالسموؾ الالاجتماعي لدى االطفاؿ في تقديـ مقياس جديد -4-4

 .تعّرؼ األسس النظرية والعممية لبناء البرنامج اإلرشادي -4-5

المزيد مف تقنيات وأنشطة البرامج اإلرشادية المطبقة عمى األطفاؿ ذوي السموؾ  تعّرؼ -4-6
 .الالاجتماعي

 .تحديد المدى الزمني لمبرامج والجمسات اإلرشادية -4-7

 واستخداـ ،تحميؿ البيانات في الدراسات السابقةؿاالستفادة مف األساليب اإلحصائية المستخدمة  -4-8
 .األسموب اإلحصائي المناسب في الدراسة الحالية

 : مكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة-5

: نقاط االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة -5-1
 .االىتماـ بمشكالت السموؾ الالاجتماعي لدى األطفاؿ -5-1-1
. والمستوى التعميمي لموالديف (ناثاإل-ذكوراؿ)تناوؿ متغّير الجنس لدى األطفاؿ  -5-1-2
لتخفيؼ مف حّدة السموكيات الالاجتماعية عف طريؽ تنمية ؿاالىتماـ ببناء برنامج إرشادي  -5-1-3

 .الميارات االجتماعية لدى األطفاؿ
. استخداـ بعض التقنيات اإلرشادية التي استخدمت في الدراسات السابقة -5-1-4
: نقاط االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة -5-2
 (السموؾ العدواني، السرقة والخداع، التمرد)جتماعياتناوليا لبعض مشكالت السموؾ الال -5-2-1

 التصنيؼ المحدد في الدليؿ التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسية والتي حددت وفؽ
 الصادر عف الرابطة األمريكية لمطب (DSM-IV-TR)في طبعتو الرابعة المعدلة 
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، وىذه السموكيات تقع ضمف تصنيؼ اضطراب American psychiatric Associationالنفسي
. المسمؾ والتي لـ تتناوليا الدراسات عند العّينة نفسيا

الفئة العمرية التي استيدفيا التطبيؽ والتي تمثمت بتالميذ الحمقة األولى مف التعميـ األساسي  -5-2-2
. وىـ طمبة الصؼ الرابع االبتدائي

اىتماميا بإعداد برنامج إرشادي سموكي ييدؼ إلى التخفيؼ مف حّدة مشكالت السموؾ  -5-2-3
جتماعي مف التعريؼ بيذه المشكالت ومدى تأثيرىا عمى األطفاؿ واألشخاص المحيطيف االال

 .بيـ وذلؾ عف طريؽ بعض األنشطة واأللعاب النفسية واالجتماعية

كفنية )تقديميا برنامج إرشادي سموكي يستخدـ الفنيات القائمة عمى نظرية التعمـ االجتماعي -5-2-4
االقتصاد الرمزي والتدريب عمى الميارات االجتماعية، والنمذجة، وحّؿ المشكمة، و ،التدريب

لخفض حّدة بعض مشكالت السموؾ الالاجتماعي لدى  (وغيرىا مف الفنيات السموكية
 .األطفاؿ
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 منهج البحث وإجراءاته :الفصل الرابع
 

: تمييد
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لئلجراءات المتبعة لتحقيؽ أىداؼ البحث مف حيث تحديد كاختيار 
جراءات إعداد أدكات البحث كخطكاتو  التصميـ التجريبي كتحديد مجتمع البحث كاختيار عّينة منو، كا 

المجمكعة الضابطة  )جراءات التكافؤ بيف أفراد العّينة إكذلؾ . كطرائؽ استخراج الخصائص القياسية لو
كأىـّ الكسائؿ اإلحصائية المناسبة لتحميؿ بياناتو كمعالجتيا، كفيما يأتي استعراض ليذه  (كالتجريبية
 .اإلجراءات

:  منيج البحث-1
 المنيج شبو التجريبي مف إذ إفّ  البحث عمى المنيج شبو التجريبي، ااعتمدت الباحثة في تطبيؽ ىذ

مة ألىداؼ ىذا البحث، فالبحث الحالي ييدؼ إلى معرفة مدل فاعمية برنامج إرشادم ءأكثر المناىج مبل
في خفض حدة بعض مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي لدل عّينة مف تبلميذ الصؼ الرابع في التعميـ 

األساسي مف خبلؿ التدريب عمى استخداـ بعض الميارات التي تمكنيـ مف التعامؿ مع المكاقؼ التي 
إدخاؿ شرط ما أك عدة : يستخدمكف فييا السمككيات البلاجتماعية، كيعّرؼ المنيج شبو التجريبي بأّنو

 شركط محددة في مكقؼ معيف أك حذؼ ىذه الشركط بيدؼ معرفة ما ينتج عف ىذا التدخؿ أك الحذؼ
  .(131، ص2007محمكد،)

 :اآلتييف نظاـ المجمكعتيف كقد استخدمت الباحثة في دراستيا التصميميف شبو التجريبييف

التصميـ شبو التجريبي بيف المجمكعات كالذم يتمثؿ في المقارنة بيف المجمكعة التجريبية التي  -1-1
خضعت لمبرنامج اإلرشادم كالمجمكعة الضابطة كالتي لـ تخضع لمبرنامج اإلرشادم كذلؾ في 

ـّ التأكد تقريبان مف التجانس بيف المجمكعتيف قبميان أم قبؿ إدخاؿ المتغير  القياس البعدم بعد أف ت
 . المستقؿ لتعّرؼ تأثيره عمى السمكؾ البلاجتماعي

التصميـ شبو التجريبي داخؿ المجمكعات كالذم تعني بو الباحثة القياسيف القبمي كالبعدم  -1-2
 في المقارنة بيف المجمكعة التجريبية قبؿ البرنامج ة أم مجمكعة البحث كالمتمثؿ نفسيالممجمكعة

اإلرشادم كذات المجمكعة بعد البرنامج كفي فترة المتابعة كذلؾ مف أجؿ التأكد مف استمرار تأثير 
 . البرنامج اإلرشادم المستخدـ مع مجمكعة البحث

 .  القياسات اآلتية لممجمكعة التجريبيةيتجرأُ كطبقان ليذا التصميـ 

 القياس القبمي لممجمكعة التجريبية قبؿ التطبيؽ  ·. 
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 القياس البعدم لممجمكعة التجريبية بعد االنتياء مف البرنامج اإلرشادم . · 
 تأثير البرنامج اإلرشادم  لمتأكد مف عدـ انتياء "المؤجؿ "القياس البعدم الثاني لممجمكعة التجريبية

 .عمى سمكؾ أفراد المجمكعة التجريبية

 : ليا القياسات اآلتيةيتأما بالنسبة لممجمكعة الضابطة فقد أجر

  قياس قبمي. 
 قياس بعدم. 

 

  المستخدم في البحثيوّضح التصميم شبو التجريبي (2)الشكل 

: لبحث عمى ثالث مراحلاألصمي لمجتمع الُحدِّد : مجتمع البحث- 2
مدارس حمقة أكلى مف التعميـ األساسي في مدينة جرمانا كىذه  (7)تضمفم: المجتمع األصمي- 2-1

حساف بشير، نضاؿ بدرية، ربيح ، نزيو منذر جرمانا الثانية المختمطة،، جاد اهلل شناف)المدارس ىي 
الذيف لدييـ مشاكؿ في  كىي المدارس التي سجؿ فييا حاالت لمتبلميذ .(مدرسة عبد اهلل أبك زيدكداككد، 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 انمجموعت انضابطت  

   هممراًا 12

بعدي قبهي واختماز 

الستمازة  قديس انمعهممن  

نمشكالث انسهوك 

دزجاث استمازة  قديس   األطفالندىانالاجتماعي 

انمعهممن  نمشكالث انسهوك 

 األطفالندى انالاجتماعي 

 نهمجموعتمن اختباز قبهي)

 (انضابطت وانتجسيبمت

 

 

 عمس انتالممر

 متغمس مستقم

   طبمق انبسنامج اإلزشادي

اختباز بعدي الستمازة  قديس 

انمعهممن  نمشكالث انسهوك 

  األطفالىدلانالاجتماعي 

 انمجموعت انتجسيبمت  

  هممراًا 12

 كافؤ 

 انمجموعاث

 (إناث/ ذكوز)جنس انتالممر 
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 ىذه المدارس كفؽ السجبلت الخاصة بكؿ مدرسة المكجكدة في المجمع ت اختيرقدك. السمكؾ المدرسي
. التربكم التابع لمديرية التربية في محافظة ريؼ دمشؽ

 (جرمانا الثانية المختمطة، نضاؿ بدرية، جاد اهلل شناف ) ثبلث مدارس تُسِحب: المرحمة الثانية- 2-2 
مف المجتمع األصمي كىي المدارس التي كاف فييا أكبر عدد مف تبلميذ الصؼ الرابع، ممف تراكحت 

 .سنكات، كلدييـ مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي (10-9)أعمارىـ بيف 
 كىـ الحاالت التي كاف لدييـ ، كتمميذةان تمميذ (47) مف المدراس الثبلث ت اختير:المرحمة الثالثة- 2-3

مشكبلت سمكؾ الاجتماعي كذلؾ بناء عمى سجبلتيـ المدرسية كمبلحظات المرشديف النفسييف 
 . كىـ يمثمكف عّينة البحث،كاالجتماعييف

  : عّينة البحث بناء عمى عدة خطوات وىيتاختير:  عّينة البحث وخطوات اختيارىا -3
سمكؾ العدكاف، سمكؾ السرقة كالخداع، ) ػػػ مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي المتمثمة بكالتبلميذ ذك -3-1

بناءن عمى المعمكمات المدكنة في سجبلت التبلميذ كالمكجكدة في المجمع التربكم  (سمكؾ التمرد
. كالتي تعتمد عمى تقديرات المعمميف كالمرشديف النفسييف كاالجتماعيف كمبلحظاتيـ

 في مجتمع البحث، تاجتمعت الباحثة بمعممي كمعممات الصؼ الرابع في المدارس التي ُحّدد -3-2
، كطمبت الباحثة منيـ اإلجابة (إلخ....الرياضة -الرسـ)إضافة إلى بعض معممي االختصاص 

 . تـ اختيارهعمى استمارة تقدير المعمميف لمشكبلت السمكؾ البلاجتماعي عند األطفاؿ لكؿ طفؿ
المرشد االجتماعي، )قامت الباحثة بتطبيؽ بطاقة المبلحظة بمساعدة مبلحظيف آخريف مدربيف -3-3

 قامت الباحثة بشرح مفصؿ حكؿ كيفية تطبيؽ بطاقة المبلحظة كتدريبيـ إذالمرشدة النفسية؛ ك
مف أجؿ التأكد مف أّف السمككيات ك ،كتمت المبلحظة داخؿ حجرة الصؼ كأثناء الفرصة (عمييا 

 .التي يقكمكف بيا ىي السمككيات المقصكدة في ىذا البحث
اختير التبلميذ الذيف حصمكا عمى درجات مرتفعة عمى استمارة تقدير المعمميف لمشكبلت السمكؾ  -3-4

 .(24)البلاجتماعي كبمغ عددىـ 
 (12)، كمجمكعة ضابطة ان تمميذ (12)بعد ذلؾ ُقّسـ التبلميذ إلى مجمكعتيف مجمكعة تجريبية  -3-5

 . ان تمميذ
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 :  كفيما يمي شرح مفصؿ لخطكات اختيار عّينة البحث االستطبلعية كالتجريبية- 3-1
 .عّينة المعمميف-2عّينة األطفاؿ، -1: كتكّكنت مف فئتيف ىما: عّينة البحث- 3-1-1

: كتكّكنت مف عّينتيف: عّينة األطفال -3-1-1-1
 عّينة البحث االستطالعية:  
 كطبقت عمييـ الباحثة اختبار رافف لمذكاء، ،الصؼ الرابعمف  ان تمميذ (47)بمغت عّينة البحث  - أ

كذلؾ بيدؼ معرفة درجة ذكاء أفراد عّينة البحث  لتككف ضمف الحدكد الطبيعية، كبمغت نسبة 
 أم أعمى ةعقمياؿ  القدرةتكسطـكىي تقع ضمف المستكل الثالث أك  (75-50)ئيفمذكائيـ بيف الـ

كانت نسبة ذكائيـ أقّؿ مف  تبلميذ (4) كاستبعد ،(75)ئيف م كأقّؿ مف الـ(50) ئيفممف الـ
 (43) كبذلؾ بمغت عّينة البحث االستطبلعية ،لكي اليؤثر عمى سير البرنامج اإلرشادم (50%)

 . كتمميذةان تمميذ
 أدكات البحث األساسية كىي استمارة تقدير المعمميف لمشكبلت السمكؾ البلاجتماعي عند تُطّبؽ - ب

بطاقة المبلحظة عمى أفراد العّينة االستطبلعية بيدؼ معرفة نسبة انتشار مشكبلت كاألطفاؿ، 
 .السمكؾ البلاجتماعي عند األطفاؿ، ككذلؾ دراسة صدؽ كثبات أدكات البحث

 عّينة مقصكدة  مف العّينة االستطبلعية المتمثمة بتبلميذ الصؼ ت ُسِحب: عّينة البحث التجريبية 
 ان تمميذ (24)الرابع ذكم مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي، كتكّكنت عّينة البحث التجريبية مف 

 .ان تمميذ (12)، كالمجمكعة التجريبية ان تمميذ (12) تكّكنت المجمكعة الضابطة مف إذكتمميذة، 
 وصف العّينة :

-9)تمثمت العّينة بتبلميذ الصؼ الرابع في الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي، كتراكحت أعمارىـ بيف
 بناءن عمى مقياس رافف تكالتي ُحّدد (%75%-50)ئيف مسنكات، كبمغت نسبة ذكائيـ بيف الـ(10

. لممصفكفات المتتابعة

  والتجريبيةالضابطةّينة توّزع أفراد كّل من الع (1)الجدول 

 المجموعة اإلناث الذكور العّينة
 12 3 9 ضابطة
 12 3 9 تجريبية
 24 12 12 المجموع
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ـّ التأكد مف تجانس المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية مف حيث  :كت

 سنكات (10-9)فقد تراكحت أعمار أفراد العّينة بيف : العمر. 
 اسُتخِدـ اختبار ماف كتني إذ: درجة مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي Mann-Whitny  لمتحّقؽ مف 

 :يكّضحاف نتائج االختبار (3- 2)تجانس أداء المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية، كالجدكليف 
المجموعة وفات المعيارية لدرجات أفراد المجموعة الضابطة ايبين المتوسطات واالنحر (2)رقم الجدول 

  عمى استمارة تقدير المعممين لمشكالت السموك الالاجتماعي لدى األطفال القبميالقياسالتجريبية في 

 االنحراف المعياري المتوسط العدد متغير المجموعة األبعاد

 سموك العدوان
 3.370 33.58 12 الضابطة

 3.118 33.8 12 التجريبية

 سموك السرقة والخداع
 3.486 33.17 12 الضابطة

 3.464 33.00 12 التجريبية

سموك التمرد في 
 المدرسة

 1.73 33.67 12 الضابطة

 1.231 33.33 12 التجريبية

 الدرجة الكمية
 6.082 100.4 12 الضابطة

 5.869 99.42 12 التجريبية

  القبميالقياس في المجموعتين الضابطة والتجريبيةويتني لداللة الفروق بين -اختبار مان(3)الجدول 
 عمى استمارة تقدير المعممين لمشكالت السموك الالاجتماعي لدى األطفال

 األبعاد
متغير 

 المجموعة
 العدد

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مان وتني 
U 

Z 
القيمة 
 االحتمالية

 القرار

 سموك العدوان
 159.00 13.25 12 الضابطة

63.000 0.525 0.630 
غير دالة عند 

 141.00 11.75 12 التجريبية (0.05)

 سموك السرقة والخداع
 154.00 12.83 12 الضابطة

68.000 0.233 0.843 
غير دالة عند 

 146.00 12.17 12 التجريبية (0.05)

 سموك التمرد في المدرسة
 163.50 13.63 12 الضابطة

58.500 0.838 0.443 
غير دالة عند 

 136.50 11.38 12 التجريبية (0.05)

 الدرجة الكمية
 158.50 13.21 12 الضابطة

63.500 0.493 0.630 
غير دالة عند 

 141.50 11.79 12 التجريبية (0.05)
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يوضح الفروق بين متوسطات المجموعتين الضابطة والتجريبية في درجة  (3)رقم والشكل 

 في القياس القبميمشكالت السموك الالاجتماعي 

،  كىي غير دالة (0.493)المقابمة بمغت  (Z)أفَّ قيمة تبيف  (3)الجدكؿ ك (3)كبالعكدة إلى الشكؿ 
ا يشير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ـ؛ ـ(0.05)إحصائيان عند مستكل الداللة 

وبالتالي لتجريبية عمى استمارة تقدير المعمميف لمشكبلت السمكؾ البلاجتماعي، المجمكعتيف الضابطة كا
 أم أنو التكجد بينيـ فركؽ دالة احصائيان قبؿ تطبيؽ البرنامج اإلرشادم، ،فإّن المجموعتين متجانستين

كىذا بدكره ساعد بعد التطبيؽ في معرفة مقدار التحسف لدل أفراد المجمكعة التجريبية عند مقارنة متكسط 
كبالتالي التأكد مف مدل فاعمية البرنامج اإلرشادم . درجاتيـ مع متكسط درجات أفراد المجمكعة الضابطة

السمككي كمدل تأثيره كفاعميتو في خفض حدة بعض مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي مكضكع البحث 
 .(سمكؾ العدكاف، سمكؾ السرقة كالخداع، سمكؾ التمرد في المدرسة)
:  عّينة المعممين -3-1-1-2

 الصؼ الرابع االبتدائي إضافة إلى معممات لتبلميذ  كمعمـمعممة (25)تكّكنت عّينة المعمميف مف 
ّنيف الركيزة األساسية في تحديد مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي عند إ إذ، (..رسـ، رياضة)االختصاص 

التبلميذ، باعتبار أّنيـ عمى احتكاؾ دائـ مع التبلميذ داخؿ حجرة الصؼ كخارجيا، كقد كاف الغرض 
األساسي مف ىذه العّينة ىك رفد الباحثة بالمعمكمات المتعمقة بالتبلميذ ذكم مشكبلت السمكؾ 
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البلاجتماعي، لذلؾ اعتمدت عمييـ في تطبيؽ استمارة تقدير المعمميف لمشكبلت السمكؾ البلاجتماعي عند 
.  األطفاؿ لمقياس القبمي كالقياس البعدم، كالقياس المؤجؿ

 :صدقيا وثباتيا– إجراءات إعدادىا :  أدوات البحث - 4
: استمارة تقدير المعممين لمشكالت السموك الالاجتماعي عند األطفال- 4-1

: إعداد االستمارة ومراحل إعدادىا -4-1-1
 مرحمة االطبلع كصياغة البنكد: 
 المرحمة األولى: 

 عمى األبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت السمكؾ البلاجتماعي لتعّرؼ أبعاده اطمعت الباحثة
ث تشمؿ مظاىر السمكؾ البلاجتماعي، كمف ىذه الدراسات مكاالستفادة منيا في تحديد مككنات المقياس بح

 ،(2010 زيتكف مبأمقدادم، )ك ،(2009خمؼ )ك ،(2005دراسة حسف )ك ،(2005 عيطة مأب)دراسة 
 لـ يتـ العثكر إذ، كما اطُِّمع عمى عدد مف التعريفات المختمفة ألبعاد المقياس، (2006 مصطفى مأب)ك

في حدكد عمـ )عمى مقياس مستقؿ يتضمف األبعاد الثبلثة لمشكبلت السمكؾ البلاجتماعي لؤلطفاؿ 
لسمكؾ البلاجتماعي تتناسب كعمر ؿ كبعد االطبلع عمى ىذه التعريفات تـ الخركج بثبلثة أبعاد ،(الباحثة

 .سمكؾ التمرد في المدرسةكسمكؾ السرقة كالخداع، كعّينة البحث الحالية، كىي السمكؾ العدكاني، 
 المرحمة الثانية:  

 عمى العديد مف المقاييس التي صّممت لقياس السمكؾ البلاجتماعي لدل األطفاؿ، كذلؾ تـ االطبلع
بيدؼ االستفادة منيا في مجاؿ صياغة البنكد، كأسمكب اإلجابة، كطريقة التصحيح، إضافة إلى العديد 

 : الدراسات السابقة التي تطرقت لمكضكع البحث الحالي كمف المقاييس التي اطمعت عمييا الباحثة

  (1991)ترجمة كتقنيف السيد السمادكنى –مقياس ككرنرز لتقدير سمكؾ الطفؿ .
 1993 ناىية مإعداد صبلح أب- مقياس المشكبلت السمككية ألطفاؿ المدرسة. 
 1995تعريؼ كتقنف الزبيدم - مقياس السمكؾ االجتماعي المدرسي. 
  2005 عيطة مإعداد سياـ أب–مقياس السمككيات االنفعالية البلاجتماعية. 
  2006 مصفى مإعداد نظمي أب–استبانة المشكبلت السمككية لؤلطفاؿ. 
 إعداد ىكيدم كاليماني - مقياس السمككيات غير المقبكلة اجتماعيان مف كجية نظر المعمميف

2007 .
 إعداد فتحي مصطفى  -بطارية مقاييس تقدير الشخصية لصعكبات السمكؾ االجتماعي كاالنفعالي

 .2007الزيات 
 2009- إعداد نفيف السيد- مقياس السمكؾ البلتكافقي. 
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  لنفسية كالعقمية االدليؿ التشخيصي كاإلحصائي الرابع المعدؿ لؤلمراض(DSM-IV-
TR)(2000). 

كمف خبلؿ االطبلع عمى تمؾ المقاييس تبّيف أّنيا ال تغّطي متغّيرات البحث الحالي، كليذا تكرد 
: الباحثة بعض المبررات لقياميا ببناء أداة لقياس متغيرات بحثيا منيا

 . في البحث الحالي جميعياأّف أغمب ىذه المقاييس التغطي األبعاد -

 .عدـ تكييفيا عمى البيئة السكرية -

. اختبلؼ العينات في تمؾ االختبارات كالمقاييس تبعان لممراحؿ العمرية سكاء لؤلطفاؿ أك المراىقيف -

 سؤاؿ مفتكح عمى عدد مف معممات كمعممي الصؼ الرابع في كجيت الباحثة: المرحمة الثالثة 
ُشِرح معنى مشكبلت السمكؾ  )الحمقة األكلى حكؿ أكثر مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي 

: التي يعاني منيا األطفاؿ في المدرسة كالسؤاؿ كاف عمى النحك التالي (البلاجتماعي
 ؟" أكثر مشكالت السموك الالاجتماعي التي يعاني منيا الطفل من وجية نظركمام"

كبعد أف كضع المعممكف إجاباتيـ حكؿ مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي التي تصدر عف الطفؿ في 
المدرسة، قامت الباحثة بفرز كانتقاء اإلجابات التي حصمت عمى أعمى نسبة مف التكرارات، كاعتمدت 

.  عمييا في بناء أبعاد كفقرات المقياس

 في ىذه المرحمة محتكل االستمارة بناءن عمى إجابة السؤاؿ المفتكح الذم طرح ُحدِّد :المرحمة الرابعة 
عمى المعمميف، كيقصد بمحتكل االستمارة أك المقياس الكحدات البنائية المككنة لبلختبار كىي في 

االستمارة الحالية تتمثؿ بمتغّير مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي، كتتككف مف نكعيف يتمثؿ النكع 
األكؿ بالكحدات البنائية الكبيرة المتمثمة باألبعاد الرئيسة التي تقيسيا االستمارة، أما النكع الثاني ىي 

 كفي ،(84، 1990العجيمي كآخركف، )الكحدات البنائية الصغيرة أك المفردة المتمثمة بالفقرات 
.  االستمارة المستخدمة في ىذا البحث ىي البنكد التي يتناكليا كؿ بعد مف أبعاد االستمارة

 استمارة تقدير المعمميف لمشكبلت السمكؾ البلاجتماعي عند األطفاؿ كىي بناء: المرحمة الخامسة 
 (سمكؾ العدكاف) مكزعة عمى ثبلثة أبعاد البعد األكؿ ان بند (39)بصكرتيا النيائية، كتكّكنت مف 

ككانت بدائؿ اإلجابة عمى . (سمكؾ التمرد)، كالبعد الثالث (سمكؾ السرقة كالخداع)كالبعد الثاني 
 . (غالبان، أحيانان، نادران )االستمارة حسب طريقة ليكرت 

 :وصف االستمارة -4-1-2
 تكضيح ىدؼ االستمارة، كمتغّيرات البحث التصنيفية كمقدمة االستمارة، يشمؿ : القسم األول

 .(4) الممحؽ رقـ (العمر، الجنس): المعتمدة كىي
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 عبارة مكزعة عمى األبعاد الثبلثة  (39)يضـّ عبارات االستمارة كبمغ عدد العبارات : القسم الثاني
: كما يمي

 كيتمثؿ ببعض السمككيات التي تمحؽ األذل كالضرر باآلخريف :سموك العدوان: البعد األول 
 كيضـّ العبارات ،مف خبلؿ االعتداء عمييـ كعمى ممتمكاتيـ كممتمكات المدرسة (الزمبلء، المعمميف)

. (13-1 )مف 
 يتمثؿ ببعض بالسمككيات التي يرمي التمميذ مف خبلليا إلى :سموك الخداع والسرقة: البعد الثاني 

التحاليؿ عمى اآلخريف مف أجؿ الحصكؿ عمى أغراضيـ كممتمكاتيـ بطريقة غير سميمة كدكف أف 
 .(26-14) كيضـ العبارات مف ،يككف لو حّؽ في الحصكؿ عمييا

 يتمثؿ ببعض السمككيات التي تؤدم إلى خرؽ كاضح لؤلنظمة كالقكانيف :سموك التمرد في المدرسة 
 .(39-27) كيضـّ العبارات مف ،المدرسة كعدـ التقييد بالتعميمات داخؿ المدرسةفي المطبقة 

توزع بنود استمارة تقدير المعممين لمشكالت السموك الالاجتماعي عند األطفال عمى األبعاد  (4)الجدول 
 (في صورتيا النيائية)الفرعية 

 قام البنودأر عدد البنود أبعاد االستمارة
 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 13 .(سموك العدوان): البعد األول

 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14 13 .(سموك السرقة والخداع): البعد الثاني
 39، 38، 37، 36، 35، 34، 33، 32، 31، 30، 29، 28، 27 13 .(سموك التمرد في المدرسة): البعد الثالث

:  االطفالىدلاستمارة تقدير المعممين لمشكالت السموك الالاجتماعي تصحيح  -4-1-3

، كتكزعت الدرجات عمى الشكؿ اآلتي (غالبان، أحيانان، نادران )تـ االعتماد عمى مفتاح التصحيح الثبلثي 
كتحصؿ عمى درجة  (نادران )كتحصؿ عمى درجتاف، ك (أحيانان )كتحصؿ عمى ثبلث درجات، ك  (غالبان )

كتشير الدرجة المرتفعة إلى كجكد . درجة (39)درجة ك  (117)كاحدة، كتتراكح الدرجة الكمية بيف 
.  مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي

الخصائص السيكومترية الستمارة تقدير المعممين لمشكالت السموك الالاجتماعي عند  -4-1-4
: االطفال

 : صدق االستمارة -4-1-4-1

  (صدق المحكمين)ألداة البحث صدق المحتوى :

 األداة تقيس مثبلن ما أعدَّت تُيقصد بو الفحص المنيجي لمحتكل األداة كيشير إلى ما إذا كاف
. (255، 2006ميخائيؿ، )لقياسو، أك ما أردنا نحف أف نقيسو 
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 االستمارة بشكميا ت إذ عرض،اعتمدت الباحثة في التحقؽ مف صدؽ االستمارة طريقة صدؽ المحكميف
 ك كمية التربية ذكك أساتذة كمدرس كىـ؛أعضاء الييئة التدريسيةعمى عدد مف  (3، 2الممحؽ رقـ )األكلي 

اإلرشاد النفسي، في جامعة دمشؽ لبلستفادة مف كالخبرة كاالختصاص في مجاؿ القياس النفسي كالتربكم، 
 (6)انظر الممحؽ رقـ : خبراتيـ في الحكـ عمى صحة االستمارة في ضكء مايمي

. سبلمة ككضكح المغة كمدل مناسبتيا لممكضكع -
 . تعميمات االستمارةحكضك -
 .مناسبة دليؿ تطبيؽ االستمارة كحساب درجاتو -
 .مناسبة العبارات لؤلبعاد التي تنتمي إلييا -
 .إضافة أك حذؼ البنكد المناسبة أك غير المناسبة مف االستمارة -

 بعض التعديبلت مف حيث إعادة صياغة بعض البنكد كحذؼ يتجرأُ كبناء عمى مبلحظات المحكميف 
ضافة بعض البنكد كذلؾ كما ىك مبيف في الجداكؿ اآلتية  :بعضيا اآلخر، كا 

 تم تعديميابنود االستمارة التي  (5)الجدول 

 العبارات بعد التحكيم العبارات قبل التحكيم
 في ساحة المدرسة (صنابير المياه/زجاجات الفارغةاؿؾ)يكسر األشياء يكسر الزجاجات الفارغة الموجودة في ساحة المدرسة

 ىزلية عمييـ(ألقاب)طبلؽ تسميات إيسخر مف زمبلئو مف خبلؿ  طالق النكت عمييمإيسخر من زمالئو من خالل 
 يرمي الحجارة أك األشياء عمى زمبلئو أثناء الشجار معيـ ه برمي الحجارة عمييمءيعاكس زمال

 (لطمباتو) لو فق عندما ال يستجيبكءيضايؽ زمبل ضايقيمييتدخل في أنشطة زمالئو و
 يأخذ أغراض المعممة المكجكدة عمى المنضدة عندما تمتفت إلى السبكرة يأخذ أدوات المعممة الموجودة عمى المنضدة

 بيدؼ أخذ نقكد أك أغراض زمبلئو (طرة كنقش، أك الكرؽ)يمعب ألعاب  يتحايل عمى زمالئو أثناء المعب معيم

 .يأخذ بعض الحاجات دكف دفع ثمنيا عند الزحمة في البكفيو في زحمة البوفيو يأخذ بعض األغراض دون دفع ثمنيا

 (إلخ...ان طعامان، أقبلـ)يفتش حقائب زمبلئو ليأخذ شيئان  يأخذ حاجات زمالئو من حقائيم دون عمميم

 .يحضر إلى المدرسة بمبلبس متسخة كىيئة غير مرتبة يذىب إلى المدرسة بمالبس غير نظيفة وىيئة غير مرتبة

 يقـك بعكس ما يطمب منو يتحدى المعمم والعاممين في المدرسة

 المعمـ أكمف مدير المدرسة مف الصادرة التعميمات تنفيذ يرفض يرفض تنفيذ تعميمات المعممين ويعصييم
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 تم حذفيابنود االستمارة التي  (6)الجدول 

 البنود التسمسل
 يمزؽ الصكر كالممصقات المعمقة عمى جدراف المدرسة 1
 يمتنع عف المشاركة في األنشطة الصفية 2
 يقاطع اآلخريف كيرفض االستماع ليـ 3
 يسرؽ أدكات المدرسة كممتمكاتيا 4
 ق عمى المشاكؿ التي تحدثءيمـك زمبل 5

: تم إضافتيابنود االستمارة التي  (7)الجدول 

 البنود التسمسل
 يقطع األزىار المكجكدة في حديقة المدرسة 1
 يأخذ النقكد مف زمبلئو كيرفض إعادتيا ليـ 2
 يفضؿ المعب خارج المدرسة عف الحضكر إلى المدرسة 3
 يتغيب كثيران عف المدرسة 4

سمكؾ )بندان مكزعة عمى ثبلثة أبعاد  (39)كبناء عمى ذلؾ أصبحت االستمارة بصكرتيا النيائية تتألؼ مف 
 (2)ممحؽ رقـ . ( التمرد في المدرسةؾسمككسمكؾ السرقة كالخداع، كالعدكاف، 

 الصدق التمييزي :

 قامت الباحثة بتطبيؽ االستمارة إذ.  الصدؽ التمييزممجرأُ  ،مف أجؿ التأكد مف صدؽ االستمارة 
معممان كمعممة، كاختُِبر الصدؽ التمييزم عمى األبعاد الثبلثة  (25)عمى عّينة استطبلعية بمغ عددىا 

 الصدؽ التمييزم عمى االستمارة بيف األرباعي األعمى في درجات مجرأُ ك. كالدرجة الكمية لبلستمارة
 البحث االستطبلعية، كاألرباعي األدنى في درجات إجاباتيـ  عّينةمعمميف مف أفراد (8)المقياس، كىـ 

البحث االستطبلعية الستجابات أفراد عّينة البحث، كفؽ عّينة معمميف مف أفراد  (8)عمى المقياس، كىـ 
ىماؿ  الذيف كانت درجاتيـ في الكسط، حيث رتبت البنكد مف د افرأ (9)درجاتيـ الكمية عمى المقياس، كا 

. تصاعديان 

سميرنكؼ لمعرفة تكّزع البيانات كتحديد االختبار المناسب لدراسة  – ؼكُحِسب اختبار ككلمككرك
: الفركؽ، كذلؾ حسب الجدكؿ التالي
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سميرنوف لمعرفة توزع البيانات  – فاختبار كولموكرو (8)الجدول 

استمارة تقدير المعممين لمشكالت السموك 
 إجمالي االستمارة سموك التمرد في المدرسة سموك السرقة والخداع سموك العدوان الالاجتماعي

 1.000 1.000 1.000 1.000 المطمق
 1.000 1.000 1.000 1.000 إيجابي
 0.000 0.000 0.000 0.000 سمبي

 2.236 2.236 2.236 2.236  سميرنوفZ-كولموجوروف
 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

مستكل  (Sig)دالة إحصائيان ألفَّ قيـ جميعيا أفَّ قيـ سميرنكؼ  (8)تظير النتائج في الجدكؿ رقـ 
، كبالتالي فالبيانات ليست مكزعة طبيعيان كيجب استخداـ اختبار (0.05)الداللة المحسكبة أصغر مف 

.  ف األكؿ كالرابعمعياالمعممي لداللة الفرؽ بيف األرب

لداللة الفركؽ  (كيتني-  ماف اختبار)المعممي اؿلذلؾ عكلجت النتائج إحصائيان باستخداـ اختبار 
: (9)بيف الرباعييف األعمى كاألدنى، ككانت النتائج كما يشير إلييا الجدكؿ رقـ 

 لدراسة الفروق بين الفئة العميا والفئة الدنيا الستمارة المعممين ويتني- مان اختبار  (9)الجدول 
والمرشدين 

متوسط  العدد الصدق التمييزي
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مان 
وتني 

U 

Z 
مستوى 
 القرار الداللة

 .(سموك العدوان): البعد األول
1.00 8 12,19 97,50 

2,500 3,138 0.002 
دالة عند 

(0.05) 
4.00 8 4,81 38,50 
   16 المجمكع

 .(سموك السرقة والخداع): البعد الثاني
1.00 8 12,31 98,50 

1,500 3,239 0.001 
دالة عند 

(0.05) 
4.00 8 4,69 37,50 
   16 المجمكع

سموك التمرد في ): البعد الثالث
 .(المدرسة

1.00 8 8,81 70,50 
3,500 3,268 0.001 

دالة عند 
(0.05) 

4.00 8 8,19 65,50 
   16 المجمكع

 الدرجة الكمية
1.00 8 12,50 100,00 

3,472 3,381 0.001 
دالة عند 

(0.05) 
4.00 8 4,50 36,00 
   16 المجمكع
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في المحاكر كافة كالدرجة الكمية لممقياس ، كجميعيا  (3,472) بمغت Uأفَّ قيمة  (9)ُيظير الجدكؿ رقـ 
، مما يدؿ عمى كجكد صدؽ (0.05)كىي أصغر  (0.000)دالة إحصائيان ألّف قيمة االحتماؿ بمغت 

تمييزم لممقياس أم أفَّ المقياس لو قدرة تمييزية لكجكد فركؽ بيف األرباعي األعمى كاألرباعي األدنى أم 
.  األرباعي األعمىةصمحـ كالمنخفضة ؿاأصحاب الدرجات العمي

 الداخمي التجانسصدق  :

فاالرتباطات العالية بيف مجمكع الدرجات "كىك يبيف االرتباط بيف المجمكع الكمي كالمحاكر الفرعية، 
الكمي لممقياس، كالمحاكر الفرعية التي تقيس السمة نفسيا، تدعـ الصدؽ كتؤكده، حيف ُيثَبت صدؽ 

" االختبار بطرؽ أخرل، كيفترض ىذا الصدؽ، ككف االختبار منطقيان كمتجانسان في قياس السمة المقيسة
 قامت الباحثة بإجراء ارتباط المجمكع الكمي باألبعاد الفرعية، كما يظير إذ. (113، 2000األنصارم، )

: (10)في الجدكؿ رقـ 
بين المجموع الكمي واألبعاد الفرعية  (بيرسون)معامالت االرتباط  (10)رقم الجدول 

 مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون استمارة تقدير المعممين لمشكالت السموك الالاجتماعي
 0.000 0.807** .(سموك العدوان): البعد األول

 0.000 0.836** .(سموك السرقة والخداع): البعد الثاني
 0.000 0.780** .(سموك التمرد في المدرسة): البعد الثالث

ا يدؿ عمى أفَّ ـيبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أفَّ ارتباط المجمكع الكمي مع األبعاد الفرعية مرتفع ـ
متجانسة في قياس الغرض الذم استمارة تقدير المعمميف لمشكبلت السمكؾ البلاجتماعي عند األطفاؿ 

 .كضعت مف أجمو، كتتسـ بالصدؽ الداخمي
:  الثبات-4-1-4-2

 :ة الثبات بالطرؽ اآلتيةث استخرجت الباح
 عمى عّينة / 2014-2013/ االستمارة في الفصؿ الدراسي األكؿ عاـ تُطّبؽ: الثبات باإلعادة

 كاف التطبيؽ إذ ،معممة كمعمـ مرتيف متتاليتيف بفارؽ زمني أسبكعيف (25)استطبلعية مؤّلفة مف 
، كبمغ معامؿ 4/11/2013، كالتطبيؽ الثاني في تاريخ 21/10/2013األكؿ لبلستمارة في تاريخ 

 .(0,63)الثبات 
 ثـ المفحكصيف، مف عّينة عمى االختبار تطبيؽ عمى الطريقة ىذه تقكـ :ثبات التجزئة النصفية 

 بيف االرتباط معامؿ حساب ثـ ، بالسيكلة كالصعكبةمتعادليف نصفيف إلى شطرىا أك تقسيـ بنكده
 النصؼ في كدرجاتيـ األكؿ، النصؼ في أسئمة عمى المفحكصكف حصؿ عمييا التي الدرجات
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 معامؿ بمغ كقد (217، ص2006ميخائيؿ، )الداخمي  كالتجانس االتساؽ كيسمى معامؿ الثاني،
 .براكف سبيرماف لمعادلة كفقا (0,75)الكمي ثباتاؿ
 اإلعادة يبيف معامؿ الثبات ب (11)الجدكؿ . (0,83)ثبات ألفا كركنباخ  بمغ : ألفا كرونباخ ثبات

عند  كالتجزئة النصفية كألفا كركنباخ الستمارة تقدير المعمميف لمشكبلت السمكؾ البلاجتماعي
االطفاؿ 

ثبات اإلعادة والتجزئة النصفية وألفا كرونباخ الستمارة تقدير المعممين لمشكالت السموك  (11)الجدول 
عند االطفال  الالاجتماعي

 ألفا كرونباخ التجزئة النصفية ثبات اإلعادة استمارة تقدير المعممين لمشكالت السموك الالاجتماعي عند االطفال
 0.715 **0.832 **0.677 .(سموك العدوان): البعد األول

 0.570 **0.833 **0.700 .(سموك السرقة والخداع): البعد الثاني
 0.728 **0.725 **0.583 .(سموك التمرد في المدرسة): البعد الثالث

 0.830 **0.759 **0.636 الدرجة الكمية

 مرتفعة كتدؿ عمى ثبات استمارة تقدير  جميعياأفَّ قيـ معامبلت الثبات (11)يبلحظ مف الجدكؿ رقـ 
 .المعمميف لمشكبلت السمكؾ البلاجتماعي عند االطفاؿ، كتسمح بإجراء البحث

 :مقياس المصفوفات المتتابعة لرافن -4-2
ُصمِّـ المقياس ليناسب شريحة عمرية كاسعة بدءان مف خمس سنكات كحتى : وصف المقياس -4-2-1

-ب-أ:  بندان مكزعة عمى خمس مجمكعات ىي60ثماني عشرة سنة، كيتألؼ االختبار مف 
يبدأ االختبار ببنكد كضحة بذاتيا عمى نحك كبير، ثـ تأخذ . ق متدرجة في صعكبتيا-د-ج

 تتشابو في  جميعياىذه البنكد تدريجيان في التزايد في مستكل صعكبتيا، كمع ىذا فإّف البنكد
كيعطي النظاـ الذم رتبت فيو البنكد داخؿ كؿ مجمكعة تدريبان عمى . المبدأ المتضمف فييا

ىذا كتحكم كؿ مصفكفة شكبلن معينان تنزع منو جزءان معينان، كيجب عمى . طريقة العمؿ بيا
. المفحكص اختيار ىذا الجزء الناقص مف البدائؿ الستة أك الثمانية المكجكدة أسفؿ المربع

 .(80، 2004رحمة، )

 ،كأىـ مايميز اختبار المصفكفات المتتابعة ىك أنو اختبار غير لفظي أم أّنو متحرر مف أثر الثقافة
رحمة، ).  كقد ُقّنف المقياس عمى البيئة السكرية، تعديبلت عمى بنكدهةمما يساعد عمى عدـ إجراء أم

2004،57) .
بحساب صدقو كثباتو كتبّيف أّنو يتمتع بدرجة صدؽ  (رحمة) قامت :صدق المقياس وثباتو -4-2-2

كثبات عالية مّما يؤىمو لبلستخداـ في البحث الحالي، كقد استخدمت الباحثة ىذا المقياس 



 نهج البحث وإجراءاتهم لفصل الرابعا
 

 101 

لمجانسة العّينة الضابطة كالتجريبية مف حيث نسبة الذكاء، كالستبعاد التبلميذ ذكم الدرجات 
. المنخفضة في ىذا المقياس لكي اليؤثر ذلؾ عمى سير الجمسات اإلرشادية

:  السموك الالاجتماعيبطاقة مالحظة -4-3
 :وصف بطاقة المالحظة -4-3-1

 تعّد المبلحظة مف أىـ الخطكات في مجاؿ اإلرشاد أك العبلج النفسي، كذلؾ ألنيا تكصؿ األخصائي 
 كعندما يقـك األخصائي النفسي بجمع بياناتو ،النفسي إلى الحقائؽ كتمكنو مف صياغة فرضياتو كنظرياتو

عف المسترشد فإّنو يحتاج لمشاىدة الظكاىر بنفسو، أك قد يستخدـ مشاىدات اآلخريف لمظاىرة مكضكع 
. اإلرشاد

التي تشتمؿ عمى أفعاؿ يتضمنيا السمكؾ  (إعداد الباحثة)كاستخدمت الباحثة بطاقة المبلحظة 
الممحؽ رقـ )  عمى المحكميفتكقد ُعِرض. البلاجتماعي، كتسجيؿ ىذه السمككيات ضمف فترة زمنية محددة

، كقامت الباحثة بالتعديبلت المطمكبة، كمف أىميا كضع تعميمات استخداميا في البداية، ككضعت (6
 .( 7الممحؽ رقـ )البطاقة في شكميا النيائي 

بمبلحظة سمكؾ األطفاؿ أثناء الحصص الدراسية كأثناء  (بمساعدة مبلحظيف آخريف) ثـ قامت الباحثة 
َـّ تسجيؿ مدل تكرار السمكؾ لدل أفراد العينةالستراحةا .  ، كفي أكقات ممارسة األنشطة المختمفة، كمف ث

أم عدد المرات التي يحدث فييا السمكؾ في فترة زمنية محددة كتككف : كالمقصكد بتسجيؿ تكرار السمكؾ
ك زيادة أىذه الطريقة مناسبة عندما يككف اليدؼ مف البرنامج تقميؿ معدؿ حدكث سمكؾ غير مرغكب فيو 

 .معدؿ حدكث سمكؾ مرغكب فيو

كبناءن عمى ذلؾ تعّد بطاقة المبلحظة أحد مصادر جمع المعمكمات عف أفراد العّينة، كالتي ساعدت في 
اختيار أفراد عّينة البحث التجريبية، كمف ثـ متابعتيـ أثناء تطبيؽ البرنامج لمكقكؼ عمى مقدار التحسف 

  .لدييـ
 :البرنامج اإلرشادي -4-4
: التعريف بالبرنامج -4-4-1

لتبلميذ ؿىك منظكمة مف اإلجراءات المخّططة كالمنظمة في ضكء أسس عممية لتقديـ الخدمات اإلرشادية 
ذكم مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي بيدؼ خفض حّدة بعٍض مف ىذه المشكبلت المتمثمة بالسمكؾ 

سمكؾ السرقة كالخداع، كسمكؾ التمرد، كيقكـ البرنامج الحالي عمى أساس فنّيات اإلرشاد كني، االعدك
شكاؿ اإلرشاد أأّف اإلرشاد السمككي شكؿ مف  (1993براىيـ، إإبراىيـ، الدخيؿ، )السمككي ككما يذكر 

. ييدؼ إلى تحقيؽ تغّيرات في سمكؾ الفرد، تجعؿ حياتو كحياة المحيطيف بو أكثر إيجابية كفاعميةك
ّف األساليب السمككية  الطفؿعندما يقكـك  بسمكؾ ما يتقنو كيثاب كيكافأ عميو فيك يميؿ إلى تكراره، كا 
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المتنكعة مثؿ التعزيز كاإلثابة تككف فعالة كمؤثرة في تحسيف كزيادة السمككيات المرغكب فييا لدل 
. األطفاؿ

 :أىمّية استخدام البرنامج -4-4-2

: تنطمق أىمية ىذا البرنامج مما يمي

  ككنو يسعى إلى تخفيؼ حّدة بعض مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي لدل األطفاؿ باستخداـ اإلرشاد
. السمككي كالمعب الجماعي المكّجو

 في التعميـ  (الحمقة األكلى)أىمية العّينة التي تتناكليا البحث، كىي عّينة مف تبلميذ الصؼ الرابع
. األساسي

 كالتي تزيد مف احتماؿ فاعمية البرنامج في تحقيؽ ت الفنيات كاأللعاب المتنكعة التي اسُتخِدـ ،
 فيك يركز عمى تكعية األطفاؿ باآلثار السمبية لمسمككيات البلاجتماعية كيعمؿ عمى ،اليدؼ الرئيسي

 .تنمية الميارات االجتماعية المناسبة
  كتأثيره كنجاحو في تخفيؼ حّدة بعض مشكبلت السمكؾ  (إف كجدت)تعّرؼ مدل فاعمية البرنامج

 .البلاجتماعي لدل تبلميذ الحمقة األكلى في التعميـ األساسي
 المنيجية  إلى تكجيييـ خبلؿ مف كالمساعدة ليـ العكف يد تقديـ المعمميف في المدراس إلى حاجة

 انعكاس  كمدل السمكؾ البلاجتماعيمف مشكبلت يعانكف ممف مع تبلميذىـ التعامؿ في السميمة
 .عاـ بشكؿ المدرسية البيئة عمى ذلؾ

  مكضكع )كما تأتي أىميتو ككنو أثبت فاعميتو في تخفيؼ حدة بعض مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي
لدل تبلميذ الصؼ الرابع، كبالتالي إمكانية تطبيقو عمى مجمكعات أخرل مف التبلميذ ذكم  (البحث

 . مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي في بعض المدارس
 :أىداف البرنامج اإلرشادي -4-4-3

اليدؼ الرئيسي لمبرنامج اإلرشادم السمككي ىك خفض حّدة بعض مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي كالتي 
لدل عّينة مف تبلميذ  (سمكؾ العدكاف، سمكؾ السرقة كالخداع، سمكؾ التمرد)تتمثؿ في البحث الحالي ب 

كسعى . سنكات (10-9 )الصؼ الرابع في الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي مّمف تتراكح أعمارىـ بيف 
 : مالبرنامج لتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ اإلجرائية لتحقيؽ اليدؼ الرئيس لمبرنامج كه

 يجاد جّك مف المحبة كاأللفة فيما بينيـ  .إقامة عبلقة كدية بيف األطفاؿ كا 
 تعريؼ األطفاؿ ببعض مشكبلت السمكؾ البلاجتماعي .
 تكضيح اآلثار السمبية لمسمككيات البلاجتماعية. 
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  إكساب األطفاؿ ميارات التفاعؿ االجتماعي سكاء مع زمبلئيـ أك اآلخريف في المعب كاألنشطة
 .المختمفة

 إكساب األطفاؿ قيمان أخبلقية كاجتماعية مثؿ االعتذار كالتعاكف كاالحتراـ كالصدؽ. 
 أف يتعاكف الطفؿ مع زمبلئو مف أجؿ تنفيذ األنشطة المطمكبة منيـ بشكؿ دقيؽ. 
 ق في المعبءأف يشارؾ الطفؿ زمبل. 
 الطفؿ عف مشاعره كانفعاالتو أف يعبر. 
 أف يستخدـ األلفاظ الميذبة مع معمميو كزمبلئو. 
 أف يقمؿ مف العصبية كالتكتر. 
  (....الدفاتر، األقبلـ)أف يحافظ عمى أدكاتو الخاصة كأدكات زمبلئو. 
 أف يحافظ عمى الممتمكات العامة بالصؼ كالمدرسة. 
  (كإصبلح ما يخربو، الحرماف مف المعززات)ئواخطأأف يتحمؿ مسؤكلية. 
 ق عند أخذ أدكاتيـءأف يستأذف زمبل. 
 أف يتعمـ إعادة األدكات كاألغراض التي يقـك باستعارتيا. 
 أف يستجيب لتعميمات المعمـ. 
 أف يمتـز بقكانيف كنظاـ المدرسة. 
 أف يتحرؾ بعد استئذاف المعمـ. 
 أف يمتـز بأداء كاجباتو. 
 أف يجمس بشكؿ مناسب في الصؼ. 
 أف ينيي عمؿ ما يطمب منو. 
 أف يتصرؼ باحتراـ مع زمبلئو. 
 أف يعتذر عف تصرفو الخاطئ. 
 أف يسامح زميمو إف أخطأ بعد اعتذاره لو. 
 أف يقدـ المساعدة لزمبلئو عند الحاجة. 
 أف يتصرؼ بشكؿ الئؽ في بعض المكاقؼ االجتماعية. 
 :اإلعداد لمبرنامج وتطويره -4-4-4

 : الخمفية النظرية التي يستند إلييا البرنامج-4-4-4-1

عداد البرنامج اإلرشادم إلى : استندت الباحثة في بناء كا 

  األسس النظرية كالفمسفية لنظرية العبلج كاإلرشاد السمككي التي تقكـ عمى فكرة أّف السمكؾ غير
الصحيح أك غير المرغكب فيو لمفرد يمكف استبدالو بسمكؾ آخر صحيح كمقبكؿ اجتماعيان، عف 
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فأصحاب ىذا االتجاه . طريؽ استخداـ فنّيات ككسائؿ مختمفة ترجع في أصكليا إلى نظريات التعمـ
. يؤمنكف بأّف السمكؾ متعمـ كأّف الفرد بإمكانو أف يتعمـ سمككان جديدان يحّؿ محّؿ سمككو الخاطئ

كلكي ُيعّدؿ سمكؾ الفرد يجب أف يككف السمكؾ الخاطئ محددان كيمكف مبلحظتو كقياسو ككذلؾ 
ف اىتماميـ عمى الفنيات العبلجية التي ككيركز العمماء السمككي. الحاؿ بالنسبة لمسمكؾ الجيد البديؿ

تتنكع بتنكع االضطرابات السمككية كاالنفعالية، كتسعى الفنيات السمككية لتحقيؽ ىدفان كاحدان ىك 
 تعديؿ السمكؾ ىنا عمى النحك المرغكب فيو ليككف سمككان متكافقان مع المطالب النكعية لبيئة الفرد

 .(91، 1993براىيـ كآخركف،إ)
  نظرية التعمـ االجتماعي لباندكراBandura  الذم ركز عمى التعمـ بالمبلحظة باعتبارىا تزكد الفرد 

بطريقة السمكؾ في البيت كالمجتمع، كما يتعمـ الفرد بالنمذجة سمككان جديدان مف خبلؿ مراقبة 
اآلخريف كنماذج يمكف أف تقمد، كبما أّف تفاعؿ الفرد مع البيئة يخضع لقكاعد التعمـ، فإّف شخصيتو 

  كىذا يعني أّف أنكاع السمكؾ المضطرب أك البلاجتماعي يمكف تعممو بالطريقة،ىي نتاج التعمـ
، كيؤكد باندكرا (61،ص2010ببلف، ) التي يتـ بيا تعّمـ السمكؾ السكم أم عف طريؽ التعزيزنفسيا

Bandura في نظريتو عمى أىمية الجكانب المعرفية في التعمـ، فنحف نفكر في المثيرات التي 
 نتعرض ليا في البيئة كنتخذ قرارات بشأف استجاباتنا، فيك بذلؾ يبرز دكر المعرفة في التعمـ

. (78، 2007بطرس، )
  التي تناكلت كاطبلع الباحثة عمى مجمكعة مف الدراسات كاألبحاث التي أعدت في ىذا الخصكص

المشكبلت السمككية بشكؿ عاـ كمشكبلت السمكؾ البلاجتماعي بشكؿ خاص سكاء مف حيث تحديد 
 ضمف مجاالت كأبعاد محددة أك مف ناحية تصميـ برامج إرشادية لخفض ىذه السمككيات كتصنيفيا

 :حدة بعض ىذه المشكبلت كتنمية الميارات االجتماعية لدل األطفاؿ منيا
، (2003)، الشكربجي(2000)يكسؼ: الكتب كالدراسات التي تناكلت تصنيؼ المشكبلت السمككية -

 سارفنز كآخركف ،(2009) ، الجبالي (2008) ، اسماعيؿ (2005 )عيطة  ، أبك(2005)الزعبي
Sarfanz &el at,.(2012). 

، (1993)براىيـإ، (1981)العزب : الكتب كالدراسات التي تناكلت اإلرشاد السمككي -
.  (2011)، ببلف (2009)،  العاسمي(2007) ، بطرس(2006)سعفاف

البرامج اإلرشادية المعدة لخفض حدة المشكبلت السمككية بشكؿ عاـ كمشكبلت السمكؾ  -
 (Kimberly & Leland، 2003ند ال كيمبرلي كلي،(2000)البستنجي: البلاجتماعي بشكؿ خاص

، (2009) ، السيدPetermann &Natzke  (2008)، بيترماف كناتزؾ (2007 ) الخطيب،
، عكاشة كعبد المجيد، (2012)حسف  ،(2011) ، نكرم كيحيى (2010) ، بكار(2009)عياش

 Furlong & et، فرلنج كآخركف  Lali & et al (2012),.، اللي كآخركف (2012)
al,.(2012). 
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، كيبستر ستراتكف (1995)محمد: الدراسات التي تناكلت تنمية الميارات االجتماعية لدل األطفاؿ -
، (2003)، عبد الرحمف كحسفWebster-Stratton & et al,. (2001)كآخركف
 .(2012)، ببلؿ(2009)البدرم

  كالمصدر الميـ في إعداد البرنامج اإلرشادم خبرة الباحثة ككنيا عممت كأخصائية نفسية  لؤلطفاؿ
في منظمة اليبلؿ األحمر كالصميب األحمر الدنماركي، إضافة إلى ككنيا مدربة دعـ نفسي 
اجتماعي، حيث تدربت الباحثة عمى كيفية إدارة الجمسات اإلرشادية كطرؽ استخداـ التقنيات 

دليؿ التعامؿ مع األطفاؿ كالمراىقيف ذكم المشكبلت "اإلرشادية ضمف برنامج التدريب عمى 
كمف ثـ قامت تدريب المتطكعيف عمى كيفية استخداـ ىذه التقنيات كبإشراؼ مختصيف " السمككية

 )، مصرييف(بساـ مرشكد) يف، فمسطيني(جميؿ ركاب، تيسير حسكف، عبادة الجباف)نفسييف سكرييف 
 (.كارف أريكسكف)، دنماركييف (نجبلء رشكاف

كبناء عمى ماسبؽ ترل الباحثة أف اإلرشاد السمككي يمكف أف يحقؽ نتائج إيجابية في خفض حدة 
 قامت بإعداد برنامج إرشادم سمككي استخدمت فيو إذ لدل األطفاؿ، شكبلت السمكؾ البلاجتماعيبعض ـ

 .فنيات اإلرشاد السمككي كالمعب الجماعي
 : اسُتخِدـ أسمكب اإلرشاد الجماعي: األسموب اإلرشادي المستخدم في البرنامج-4-4-4-2

 يقؿ ال المسترشديف مف لعدد النفسي اإلرشاد خدمات بو تقدـ إرشادم أسمكب ىك :الجماعي اإلرشاد
 كليا عميو متفؽ رسمي لتنظيـ إرشادية جماعة ليشكمكا طكعي بشكؿ معان  اجتمعكا أعضاء (3) عف عددىـ
 كاتجاىاتيـ كسمككياتيـ األعضاء أفكار في يرمالتغ إحداث إلى الجماعة كتسعى ،ن أيضا عمييا متفؽ أىداؼ
 .(44، 2006 سعفاف،) النفسية بالصحة كتمتعيـ كاالجتماعي الشخصي تكافقيـ تحسيف بغرض

: وقد اختير ىذا األسموب اإلرشادي لمبرنامج بسبب

 لو األساسية المقكمات تكافر: 
 .منيا يعانكف التي المشكبلت في الجماعة أفراد بيف التشابو -
 .المناسب المكاف كجكد -
 .اإلرشادية الجماعة لقياـ المناسب األفراد مف تكافر عدد -
 البرنامج مف المرجكة األىداؼ لتحقيؽ الجماعة أفراد بيف الدينامي التفاعؿ أىمية. 
 كيكفر فرصة مع بعض، بعضيـ األطفاؿ بيف تعاكنان  تتطمب البرنامج في المستخدمة التقنيات إف 

 .الكاقعية الحياة مكاقؼ إلى كأقرب اجتماعيان  أخرل مكاقؼ في االجتماعية العبلقات نمك
 التخفيؼ مف حدة بعض  في الجماعي اإلرشاد أسمكب نجاح عمى الدراسات مف عدد تأكيد

 .(2005زىراف، )السمككيات البلاجتماعية لدل األطفاؿ 
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  ّكالتعبير التنفيس كيسيؿ كانفعاليان  كعقميان  اجتماعيان  ينشِّط الجماعي العبلجي / اإلرشادممكقؼؿا إف 
دراؾ باالنتماء الشعكر كيزيد المشكبلت، عف  .(19،ص2000سميماف،)اآلخريف  مع التشابو كا 

 : إعداد البرنامج اإلرشادي بصورتو األولية-4-4-4-3

: ُحدِّد البرنامج بصكرتو األكلية عمى الشكؿ اآلتي
 البرنامج جمسات تحديد: 

عدادىا البرنامج جمسات تُحّدد لقد  :اآلتية الخطكات خبلؿ مف كا 
 اإلرشادم لتطبيؽ البرنامج جمسة، خمسة عشر تُحّدد :الجمسات وتسمسل مضمون تحديد.  
 لكؿ بالنسبة سمككية كذلؾ بعبارات األىداؼ مف مجمكعة تصيغ  إذ :جمسة لكل األىداف تحديد -

 الجمسات ىذه عمى المناسبة اإلرشادية التقنيات بتكزيع الباحثة قامت ثـ البرنامج، جمسات مف جمسة
 / 60 / ب اإلرشادم البرنامج لتنفيذ البلـز الكقت األىداؼ الخاصة بكؿ جمسة، كُحّدد يخدـ بشكؿ

إرشادية قامت الباحثة بتكزيع كؿ جمسة  ك.أسبكع بجمستيف كؿ الجمسات ككّزعت ،دقيقة لكّؿ جمسة
 بعض اتنفذ فيو: ةؽم التمييد كمدتو خمسة عشر دؽك قالجزء األكؿ مف الكقت)عمى ثبلث مراحؿ 

دخكؿ في الجمسة اإلرشادية كتصحيح المياـ المنزلية، أما ؿاألنشطة التفاعمية كاأللعاب كتمييد ؿ
كيتـ فييا التركيز عمى اليدؼ الرئيس مف كؿ جمسة :  التركيز كمدتيا ثبلثكف دقيقةك قالجزء الثاني

 اإلنياء ك قكالجزء الثالثكتطبيؽ تقنيات اإلرشاد السمككي باستخداـ بعض األنشطة كالتماريف، 
 حكؿ التجريبية المجمكعة أفراد مفكيتـ فييا الحصكؿ عمى تغذية راجعة : كمدتيا خمسة عشر دقيقة

 كما الجمسة ىذه في أحبكه كما الجمسة مف تعممكه ما كحكؿ كاجيكىا التي كالصعكبات الجمسة سير
 .القادمة المنزلية الميمة، كتحديد المستقبؿ في تحقيقو عمى سيعممكف

 منيا لمتقويم طرق عدة تتبع ا :التدريب ونتائج البرنامج تقويم: 
 اإلرشادم البرنامج استمارة تقدير المعمميف لمشكبلت السمكؾ البلاجتماعي عند األطفاؿ قبؿ تطبيؽ -

في خفض حدة بعض مشكبلت  البرنامج فاعمية مدل الختبار مجمكعة مف المعمميف عمى كبعده
 .تبلميذ الصؼ الرابع عّينة مف السمكؾ البلاجتماعي لدل

جدكؿ االقتصاد الرمزم كالمبلحظة خبلؿ فترة التطبيؽ، جرت عممية متابعة لؤلطفاؿ باستخداـ  -
 . لمكقكؼ عمى مقدار االستفادة كؿ أسبكعالمباشرة

 العّينة عمى معممي أفراد البرنامج تطبيؽ انتياء مف نفسو بعد شير كنصؼ المقياس تطبيؽ -
 .البرنامج فعالية استمرار مدل الختبار فقط التجريبية

ـ -  مف البرنامج انتياء بعد الختامية الجمسة في البرنامج لتقكيـ التجريبية لممجمكعة مفتكحة أسئمة تقدي
  .لمبرنامج النيائي يـكلمتؽ النيائية االستمارة إلى إضافة استفادكا، ماذا حكؿ البعدم القياس جمسة في
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 :الدراسة االستطالعية لمبرنامج -4-4-5

 : تحكيم البرنامج وأىدافو-4-4-5-1

 (5الممحؽ رقـ ) :يمي ما البرنامج تحكيـ استيدؼ

 أجميا مف كضعت التي لؤلىداؼ الجمسات مبلءمة مدل. 
 جمسة كؿ في التدريبية اإلجراءات كضكح مدل. 
 (األطفاؿ) العّينة لعمر التدريبية اإلجراءات مناسبة مدل. 
 أجميا مف كضعت التي األىداؼ لتحقيؽ الجمسات عدد كفاية مدل. 
 جمسة لكؿ المخصص الكقت مناسبة مدل. 
 السادة مف عدد عمى اإلرشادم البرنامج ُعِرض  :المحكمين عمى البرنامج عرض  نتائج-4-4-5-2

 في بالبرنامج القّيمة كبآرائيـ دمشؽ لمتزكد بمبلحظاتيـ جامعة في التربية كمية في أعضاء الييئة التدريسية
 . )6الممحؽ رقـ ) .كتطكيره تعديمو سبيؿ
 :يمي ما التعديبلت كتضّمنت عمييا بناء البرنامج كُعّدؿ المبلحظات بيذه كُأِخذ

 كالمبلحظة لمقياس قابمة سمككية بطريقة بعض األىداؼ صياغة إعادة. 
 تعديؿ محتكل بعض الجمسات لتصبح أكثر كضكحان، مما يساعد في تحقيؽ أىداؼ الجمسات .
  دقائؽ/ 10/تقميؿ الكقت المخصص لمنشاط التمييدم المكجكد في كؿ جمسة بحيث يصبح. 
 حذؼ الجمسة السادسة لعدـ ارتباطيا بأىداؼ البرنامج. 
  التحتاج إلى جمستيف" كسر الجمكد"دمج الجمستيف األكلى كالثانية ألف فترة التمييد. 
 دقيقة (40)تحديد مدة الجمسة ب.  

 : التطبيق االستطالعي لمبرنامج اإلرشادي-4-4-5-3

 أىداف التطبيق االستطالعي: 
  جراءاتو لمعمؿ عمى تبلفييا أثناء التطبيؽ عمى تحديد نقاط الضعؼ كنكاحي القصكر في البرنامج كا 

. المجمكعة التجريبية
  ّالصعاب التي يمكف أف تكاجو الباحثة عند تطبيؽ البرنامج عمى المجمكعة التجريبية كالعمؿ ؼتعر 

. عمى استدراكيا
  األطفاؿ)تعّرؼ مدل مبلءمة مضمكف البرنامج كالتقنيات المستخدمة لمفئة المستيدفة بالتدريب 

 .(الذيف لدييـ سمكؾ الاجتماعي
 التأكد مف مبلءمة الزمف حيث مدة الجمسة كالزمف البلـز لكؿ إجراء تدريبي في الجمسة. 
 التأكد مف مدل فعالية التقنيات المستخدمة في البرنامج اإلرشادم كمدل استيعاب األطفاؿ ليا. 
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 االستطالعي التطبيق إجراءات : 

جراء المحكميف، األساتذة بمبلحظات األخذ بعد الباحثة  لمبرنامج، قامت المناسبة التعديبلت كا 
 تبلميذ ممف يظيركف السمكؾ البلاجتماعي، / 6 / مف مككنة عّينة عمى لمبرنامج االستطبلعي بالتجريب

مف أجؿ المركر بخبرة التعامؿ مع البرنامج كتطبيؽ األساليب كالفنيات اإلرشادية لمبرنامج مف قبؿ الباحثة 
كالكقكؼ عمى بعض الجكانب المساعدة أك الجكانب المعيقة مف أجؿ الكصكؿ إلى األىداؼ المنشكدة مف 

 كذلؾ 2013/ 18/12 كلغاية 18/11/2013جرل التطبيؽ ما بيف  كقدتطبيؽ البرنامج اإلرشادم، 
  .البرنامج كاممة جمسات كطبقت بمعدؿ ثبلث جمسات أسبكعيان،

 :يمي بما لمبرنامج االستطبلعي التجريب ضكء في الباحثة قامت كقد

 األطفاؿ إلدراؾ مبلئمة بسيطة لغة استخداـ. 
  جمسة إرشادية13تحديد جمسات البرنامج ب . 
  دقيقة/50 ك40/المركنة في الكقت حيث تراكحت مدة الجمسة بيف. 
 الجمسات إجراء مكاف في الحائط عمى األطفاؿ منجزات تعميؽ. 
  تقديـ خبرة حّية لمطبلب تكضح ليـ أساليب التفاعؿ السكم. 
 :النيائية بصورتو البرنامج اإلرشادي السموكي- 4-4-6

جمسة إضافة إلى جمسة  عشر البرنامج مف ثبلثة  تكّكفإذ ،اإلرشادم لمبرنامج النيائي الشكؿ صكغ جرل
أدكات كالجمسة،  تقنياتكلمجمسة،  السمككيةاألىداؼ كالجمسة،  عنكاف جمسة كؿ تشتمؿ ،يـ المؤجؿكالتؽ

. المنزلية المياـك يـ،كالتؽكالتمخيص، كآلية سير الجمسة، كالجمسة، 

 :الفنيات المستخدمة في البرنامج -4-4-6-1

 مجمكعة مف الفنّيات السمككية التي تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ البرنامج كتساىـ في تاسُتخِدـ
خفض حدة بعض مشكبلت السمكؾ البلاجتماعية كتنمية السمكؾ االجتماعي، كتتناسب مع عمر أفراد 

: عّينة البحث كىي
  التعزيزReinforcement :كىك يعّد التعزيز مف أىـ الفنيات المستخدمة في تعديؿ السمكؾ 

 فقط ليس التأكيد كيككف المرغكب فييا السمكؾ يؤدل مرة كؿ في يتـ السمككي العبلج في أسمكب
أك  (كالمدح الثناء) التعزيز المعنكم الجزئي أيضان، فالطفؿ يحتاج عمى بؿ الكمي النجاح عمى

 بطرس،).أخرل مرة السمكؾ احتمالية حدكث مف يزيد حيث قطعة حمكل أك لعبة)التعزيز المادم 
2007 ،155-159). 

 كالمضمكف التطبيقي ليذه التقنية ىك تقكية السمكؾ المرغكب فيو كتكرار حدكثو في المستقبؿ مف 
خبلؿ تقديـ المعززات المادية كالمعنكية، كلقد راعت الباحثة اشتراؾ األطفاؿ في إعداد قائمة بالمعززات 
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المادية كالمعنكية كالرمزية التي تؤدم إلى حماس األطفاؿ، كالقياـ بما يطمب منيـ بجدية لمحصكؿ عمى 
 .(8الممحؽ رقـ ). المكافأة المقررة

  النمذجةModeling : تعتبر النمذجة إحدل التقنيات التي يعتمد عمييا تعديؿ السمكؾ، كىي تستند
إلى فكرة أّف الطفؿ يكتسب السمكؾ كيتخمص منو بسيكلة مف خبلؿ مبلحظة النمكذج، كبالتالي 

يمكف تقديـ نماذج متعددة لمطفؿ مف أجؿ التدريب عمى الميارات االجتماعية كالتي تؤىمو لمتكاصؿ 
مع اآلخريف، إضافة إلى اكتساب منظـ لمعايير التعامؿ مع اآلخريف كقكاعده مف خبلؿ مراقبة 

 ..(Baker , Scarth, 2002, 52)اآلخريف كتقميدىـ 

 مف مجمكعة كعرض القصص، خبلؿ مف نماذج عرض التقنية؛ ليذه التطبيقي كالمضمكف
 عف السكية النمذجة كسمككيات أساليب األطفاؿ أجؿ تعميـ مف الفيديك أشرطة عمى السمككيات اإليجابية

. كتقميده بالنمكذج االقتداء طريؽ
 االقتصاد الرمزيToken Economy  : كتعتمد ىذه التقنية عمى تقديـ دعـ رمزمToken إثر 

ـّ تكفيرىا مباشرة بعد حدكث  ظيكر السمكؾ المرغكب فيو، عف طريؽ استخداـ أشياء مادية يت
كالدمى، السيارات، )السمكؾ المرغكب فيو، مف أجؿ استبداليا في كقت الحؽ بمعززات مختمفة 

قطع اؿالصقة، اؿنجـك اؿطكابع، اؿفيشات، اؿ) كمف أمثمة الرمكز التقميدية المستخدمة (إلخ.....الكرات
 كىذه الرمكز ليست ليا قيمة بحّد ذاتيا في بداية األمر عمى األقؿ  (الخ..الببلستيكية كاألزرار 

كلكنيا تكتسب خاصية التعزيز مف خبلؿ استبداليا بمعززات أكلية أك ثانكية متنكعة كتسمى 
 .(283، 1993براىيـ كآخركف، إ). المعززات الداعمة

ىك حصكؿ الطفؿ عمى عدد محدد مف الفيش عند قيامو بالسمكؾ : كالمضمكف التطبيقي ليذه التقنية
المرغكب في كّؿ جمسة إرشادية، كقد قامت الباحثة بإشراؾ األطفاؿ في إعداد قائمة بالسمككيات المرغكب 

فييا كالتي عمييـ القياـ بيا في الجمسات اإلرشادية مف أجؿ تجميع عدد مف الفيش كاستبداليا في كقت 
 . الحؽ بمعززات مادية محببة ليـ

  تكمفة االستجابةResponse Cost: كىك إجراء سمككي يشير إلى أّف قياـ الشخص بالسمكؾ 
غير المرغكب فيو سيكمفو شيئان ما، كذلؾ الشيء ىك فقداف جزء مف المعززات التي بحكزتو، كذلؾ 

 .(121 ،2009السقا،). بيدؼ تقميؿ احتماؿ حدكث السمكؾ غير المرغكب بو في المستقبؿ

كمية مف المعززات عند تأديتو لمسمككيات عمى حصكؿ الطفؿ : كالمضمكف التطبيقي ليذه التقنية
المقبكلة اجتماعيا التي تـ التدرب عمييا خبلؿ الجمسات اإلرشادية، في المقابؿ سحب تمؾ المعززات بشكؿ 

  .فكرم كمباشر بعد قيامو بالسمكؾ غير المقبكؿ
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  لعب الدورRole Playing : كىك أحد أساليب التعمـ االجتماعي كيتضمف تدريب الطفؿ عمى
أداء جكانب مف السمكؾ االجتماعي التي يمكف أف يتقنيا كيكتسب ميارة فييا، ككمما لعب الطفؿ 

 .(245، 1993براىيـ،إ)المزيد مف األدكار  كاف أقدر عمى حّؿ ما يتعرض لو مف مشكبلت 

 أدكاره في مف أجزاء أك آخريف، أشخاص أدكار بتمثيؿ الطفؿ قياـ التقنية؛ ليذه التطبيقي كالمضمكف
. مسبقان مف أجؿ التدريب عمى أداء الميارات االجتماعية كاكتساب سمككيات إيجابية معدة الحياة

 التعميمي التي تتيح الفرصة لؤلطفاؿ  الجماعي اإلرشاد أساليب مف  أسمكب:الحوارتبادل المناقشة و
 عممية تكاصؿ بيف المرشد كاألطفاؿ يقدـ فييا المرشد مفي التعبير عف أفكارىـ كحّؿ مشكبلتيـ، كه

 مسبقان كيتاح فييا الفرصة لؤلطفاؿ بطرح األسئمة كالمناقشة حكؿ ت كُنّظـتِعدّ أُ  كمعمكماٍت ان أفكار
 .(32، 2004حسيف، ).فكرة أك مشكمة يتـ تناكليا أثناء الجمسة اإلرشادية

 تشجيعكميـ،  شيء تكضيح أك شيء، عف األطفاؿ إببلغ: التقنية ليذه التطبيقي كالمضمكف
 .عبلقات مع اآلخريف تككيف اآلخريف، إضافةن إلى تشجيعيـ عمى مع اآلراء كتبادؿ الحكار، عمى األطفاؿ

كميارات  معمكمات فييا المشاركة خبلؿ مف األطفاؿ يتعمـ لكي التقنية ىذه الباحثة استخدمت كقد
 الطفؿ مف كيعّبر كأفكارىـ، اآلخريف آراء إلى كيستمع الطفؿ آراءه كأفكاره، يعرض طريقيا جديدة، فعف

. ذاتو عف ذلؾ خبلؿ

 الواجبات المنزليةAssignment :الكاجبات المنزلية دكران ىامان في كؿ العبلجات النفسية ؤدم ت 
 يكمؼ الطفؿ في كؿ جمسة بكاجب منزلي إذكليا دكر خاص في زيادة فعالية اإلرشاد السمككي؛ 

مثؿ قراءة كتب معّينة أك تطبيؽ سمكؾ محدد بغرض مساعدتو عمى تغيير سمككو كممارسة 
الميارات المتعممة في جمسات البرنامج ، كيحدد في كؿ جمسة كاجب منزلي تتغير أىدافو حسب 

 . مكضكع كىدؼ كؿ جمسة، كيتـ مكافأة الطفؿ عمى أدائو في كؿ مرة

 أداؤىا مف يتعيف التي كالكاجبات األنشطة مف مجمكعة عف عبارة التقنية ليذه التطبيقي كالمضمكف
 كاليدؼ منيا التالية، الجمسة بداية في كتقييميا كمناقشتيا جمسة كؿ نياية في تحديدىا كتـ األطفاؿ، قبؿ

 .الجمسة خارج أثره كاستمرار كتثبيتو اإلرشادية الجمسة ضمف تعممو ما ممارسة
  التغذية الراجعةFeedback: كىي عممية تزكيد الطفؿ بمعمكمات حكؿ استجاباتو بشكؿ منظـ 

كمستمر مف أجؿ مساعدتو في تغيير االستجابات الخاطئة كتعديؿ االستجابات التي تككف بحاجة 
 .إلى تعديؿ كتثبيت االستجابات الصحيحة

ىك تقديـ معمكمات كمبلحظات لمطفؿ حكؿ األثر الذم ينجـ عف : كالمضمكف التطبيقي ليذه التقنية
سمككو، كتقدـ المبلحظات في بداية كنياية كؿ جمسة إرشادية مف أجؿ تثبيت المعمكمات حكؿ السمككيات 

 .  اإليجابية كتصحيح الخاطئة منيا
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 اإلرشاد بالمعب Playing Counseling:  حد األنماط السمككية الشائعة عند أيعّد المعب
رغكب فييا، ـاألطفاؿ، كىك مف أىـ األنشطة كالتي تساعد في تغيير بعض األنماط السمككية غير اؿ

كما أّنو يمد األطفاؿ بالخبرة االجتماعية كنمّك الميارات كالتفاعبلت االجتماعية مف خبلؿ 
مساعدتيـ عمى تنمية ركح التعاكف فيما بينيـ، فضبلن عف دكره في التفريغ االنفعالي فعف طريقو 

الخطيب، ).يعبر الطفؿ عف رغباتو المكبكتة كنزعاتو العدكانية كتكتراتو كنقميا مف الداخؿ إلى الخارج
2007 ،204). 

ىك تطبيؽ بعض األلعاب في بداية كؿ جمسة مف أجؿ تفريغ : المضمكف التطبيقي لئلرشاد بالمعب
 التي طّبقت في بعض الجمسات مف ةالشحنات االنفعالية لدل األطفاؿ، إضافة إلى بعض األلعاب المكّجو

. أجؿ تزكيد الطفؿ ببعض الخبرات كالميارات االجتماعية
: الفئة المستيدفة في البرنامج -4-4-6-2

 عّينة مف تبلميذ الصؼ الرابع في الحمقة األكلى مف التعميـ مإّف الفئة المستيدفة في البرنامج ق
 بناءن كاالاجتماعي، اختيراؿسمكؾ اؿسنكات، كلدييـ مشكبلت  (10-9)األساسي ممف تراكحت أعمارىـ 

عمى درجاتيـ المرتفعة عمى استمارة تقدير المعمميف لمشكبلت السمكؾ البلاجتماعي كبطاقة المبلحظة، 
كالعدد ذاتو بالنسبة ألفراد العّينة  ( إناث3 ذككر ك9) كتمميذة ان تمميذ (12)كتككنت العّينة التجريبية مف 
 .(جرمانا الثانية المختمطة، نضاؿ بدرية- جاد اهلل شناف)الضابطة،  مف ثبلث مدارس 

 : مكان تطبيق البرنامج -4-4-6-3

 ىذه المدرسة تُطبِّؽ البرنامج في مدرسة جرمانا الثانية المختمطة، في قاعة المعمكماتية، كاختير
فمف مميزات تمؾ . كفقان لترشيحات مدير المجمع التربكم كالعديد مف مكّجيي اإلرشاد االجتماعي كالنفسي

المدرسة المساندة اإلدارية مف قبؿ إدارة المدرسة كالمرشد االجتماعي، كاستعداد المعمميف التاـ لمتعاكف مع 
تكّفر اإلمكانيات كاالحتياجات البلزمة لتنفيذ البرنامج اإلرشادم السمككي كذلؾ مف خبلؿ تكفر كالباحثة، 

 :  مايمي

  ف تراعى عند التطبيؽأتكفر قاعة كبيرة تساعد عمى التطبيؽ كالتي تتكافر فييا الشركط التي يجب :
.   اإلضاءة، كغيرىا مف شركط التطبيؽكاليدكء، كمثؿ التيكية، 

  (طاكالتككراسي، ك- شاشة عرضك- بركجككتر)تكفر بعض مستمزمات تطبيؽ البرنامج .
 سيكلة كصكؿ أفراد العّينة إلييا. 

 (بعد الحصكؿ عمى المكافقة الرسمية مف قبؿ مديرية التربية في ريؼ دمشؽ )كقامت الباحثة 
 اجتمعت مع كؿ مف مدير المدرسة كالمرشديف النفسي ، إذبزيارة إدارة المدرسة (1)الممحؽ رقـ 
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كقامت الباحثة . كاالجتماعي مف أجؿ تيسير اإلجراءات لمباحثة حتى تتمكف مف تطبيؽ البرنامج اإلرشادم
 . أثناء تطبيؽ البرنامج اإلرشادم كافةبتجييز القاعة بالمستمزمات التي تحتاجيا

 :الجدول الزمني لمبرنامج -4-4-6-4

 ،24/3/2014 كلغاية 2014/ 9/2 ابتداءن مف تاريخ يكـ (49)استغرؽ تطبيؽ البرنامج مدة 
لتطبيؽ جمسات _ العطؿ كالظركؼ الطارئة_كاختير يكمي االثنيف كاألربعاء كأحيانان األحد كالثبلثاء بسبب 

البرنامج اإلرشادم في مدرسة جرمانا الثانية المختمطة بمدينة جرمانا، كبعد مركر شير كنصؼ مف 
 الجمسات بمعدؿ ت التطبيؽ المؤجؿ لمتأكد مف استمرارية فاعمية البرنامج اإلرشادم، كُكّزعمجرأُ التطبيؽ 

 .دقيقة (50-40)في األسبكع كتتراكح مدة الجمسة  (جمستيف)

 :إجراءات تطبيق البرنامج اإلرشادي السموكي -4-4-6-5

جراء البحث االستطبلعية، جرل تنفيذ  بعد االنتياء مف إعداد البرنامج اإلرشادم بصكرتو النيائية كا 
 :التطبيؽ النيائي لمبرنامج عمى العّينة المستيدفة في البحث كذلؾ كفؽ المراحؿ اآلتية

 : مرحمة القياس القبمي -

 السمكؾ  استمارة تقدير المعمميف لمشكبلت السمكؾ البلاجتماعي، كبطاقة مبلحظةتُطّبؽ
 المجمكعة الضابطة مف كؿ أفراد ، كاختبار رافف لمذكاء، ككاف اليدؼ مف ذلؾ اختيارالبلاجتماعي
 الضابطة كالمجمكعة المجمكعة بيف اإلرشادم البرنامج تطبيؽ بعد بالمقارنة لقياـا ككذلؾ ،كالتجريبية
 البرنامج مدل فاعمية كتحديد التجريبية العّينة لدل كالبعدم القبمي القياس بيف كالمقارنة التجريبية،
 .اإلرشادم

:   مرحمة تطبيق البرنامج -

 :األكلى الجمسة تضمنت إذ جمسات البرنامج اإلرشادم السمككي عمى أفراد العّينة التجريبية، تُطّبؽ
 ككذلؾ كالباحثة، التجريبية كبيف المجمكعة اآلخر كبعضيـ التجريبية المجمكعة أفراد بعض بيف التعارؼ
عطاء جمسة كمكعدىا ، كؿ كتحديد زمف منو، كاليدؼ البرنامج لطبيعة مبّسط بشرح الباحثة قامت  كا 
 قائمة بالمعززات التي ستقدـ لؤلطفاؿ خبلؿ جمسات تطبيؽ تالمنزلية، كُكِضع كالميمة الراجعة التغذية

 الجمسة في ذكر لما بمراجعة تبدأ الجمسة األخرل فكانت لمجمسات بالنسبة أما ،(6الممحؽ)البرنامج 
 تبدأ بتطبيؽ ثـ السابقة، مع نشاط تمييدم قبؿ البدء بالجمسة، المنزلية الميمة كتصحيح السابقة،

 كتسعى الباحثة إرشادية، جمسة لكؿّ  المحددة اإلرشادية التقنيات كاستخداـ جمسة لكؿّ  المحددة اإلجراءات
 التغذية الراجعة، عمى الحصكؿ، كمف ثـ كرد لماان تمخيص ـمقدكت الجمسة، نياية في األىداؼ تحقيؽ إلى

يـ مرحمي في نياية كّؿ ك تؽمجرأُ الباحثة، ك قبؿ مف الميمة ىذه كشرح القادمة، المنزلية الميمة كتحديد
 كاف إذجمسة مف جمسات البرنامج اإلرشادم، كذلؾ مف خبلؿ تحقؽ اليدؼ الذم سعت إليو كؿ جمسة، 
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يتـ ذلؾ مف خبلؿ المبلحظة المباشرة مف قبؿ الباحثة لؤلطفاؿ بعد انتياء كؿ جمسة كتسجيؿ المبلحظات 
 كالثقافية الفنية األنشطة مف العديد الباحثة استخدمت كما. كالتغيرات التي حدثت لدل كّؿ طفؿ مف أطفاؿ

 كحاكلت فييا، الجمسات تُطّبؽ التي القاعة حائط عمى الجمسات التبلميذ خبلؿ منجزات كعمقت كالترفييية،
 كي األطفاؿ حاجات الجمسات خبلؿ راعت كما األطفاؿ، لعمر كمناسبة الجمسات مشكقة تككف أف الباحثة
. (10الممحؽ رقـ ). بالحضكر يمتزمكا

 : مرحمة القياس البعدي -

 فاعمية البرنامج اإلرشادم بعد تطبيقو كذلؾ باستخداـ استمارة تقدير المعمميف لمشكبلت تـكّ ؽُ 
 التقكيـ النيائي لمبرنامج مف خبلؿ استمارة  إلىإضافة. فراد العّينة التجريبيةأالسمكؾ البلاجتماعي لدل 

 .(9) الممحؽ،تقكيـ البرنامج
  : مرحمة القياس المؤجل -

ـ استمرار فاعمية البرنامج اإلرشادم السمككي في خفض حدة بعض مشكبلت السمكؾ كّ ؽُ 
بعد مركر شير كنصؼ مف تطبيقو  (سمكؾ العدكاف، سمكؾ السرقة كالخداع، سمكؾ التمرد)البلاجتماعي 

عمى أفراد المجمكعة التجريبية، كذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ استمارة تقدير المعمميف لمشكبلت السمكؾ 
. البلاجتماعي

: عرض لتوزيع جمسات البرنامج -

يكضح الجدكؿ اآلتي عرضان لجمسات البرنامج، كيتضمف تسمسؿ الجمسة، كعنكاف الجمسة ، 
 .فنياتيا، كأدكاتياككأىدافيا، 

 يوّضح محتوى البرنامج والتوزيع الزمني لجمساتو (12)  رقمالجدول

الفنيات  أىدافيا عنوان الجمسة تسمسل الجمسات
 المستخدمة

 أدوات الجمسة

 الجمسة األولى
التعارؼ 
 كالتمييد

التعارؼ بيف الباحثة كاألطفاؿ كبيف بعضيـ -
البعض 

بمحتكيات البرنامج اإلرشادم تعريؼ األطفاؿ -
 كأىدافو

 المناقشة 
ر، كالحكا

 التعزيز

كرة، أكراؽ صغيرة، 
 أقبلـ، دفاتر

 الجمسة الثانية

مشكبلت 
السمكؾ 

البلاجتماعي 
(1) 

تعريؼ األطفاؿ ببعض مشكبلت السمكؾ 
 البلجتماعي

التعزيز، الحكار 
 كالمناقشة

كرتكف ممكف، أقبلـ، 
صندكؽ فارغ، 
 أكراؽ صغيرة
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الفنيات  أىدافيا عنوان الجمسة تسمسل الجمسات
 أدوات الجمسة المستخدمة

 الجمسة الثالثة

مشكبلت 
السمكؾ 

البلاجتماعي 
(2) 

تعريؼ األطفاؿ باآلثار السمبية لمسمكؾ -
 البلاجتماعي، كالنتائج اإليجابية لمسمكؾ االجتماعي

التعزيز، الحكار 
 كالمناقشة

بطاقات مصكرة 
لمسمككيات 
البلاجتماعية 

 كاالجتماعية، كرتكف

 مشاعرم الجمسة الرابعة

مساعدة األطفاؿ عمى تفريغ شحنات التكتر كالغضب -
تعريؼ األطفاؿ بالمشاعر المألكفة عف طريؽ تعابير -

الكجو 
 مشاعر الغضب فلتعبير ععمى امساعدة األطفاؿ -

 كالعدكاف

التعزيز، 
النمذجة، 
الحكار 
 كالمناقشة

أكراؽ، أقبلـ تمكيف، 
 كرتكف ممكف

 مكاقؼ عدكانية الجمسة الخامسة

تعريؼ األطفاؿ ببعض أشكاؿ السمكؾ العدكاني -
 التعبير عف المكقؼ التي  عمىمساعدة األطفاؿ-

تتسـ بالغضب بشكؿ مقبكؿ 
تعميـ الطفؿ استخداـ األلفاظ الميذبة مع اآلخريف 

تنمية ركح التعاكف بيف األطفاؿ مف أجؿ تنفيذ -
 األنشطة المطمكبة منيـ

لعب األدكار، 
المناقشة 
كالحكار، 

التعزيز، تكمفة 
 االستجابة

بطاقات مصكرة 
 ،لممكاقؼ العدكانية

بطاقات األدكار ك
 التمثيمية

 تصرؼأكيؼ  الجمسة السادسة

تدريب األطفاؿ عمى طرؽ التخمص مف السمكؾ -
. العدكاني

 العصبية كالتكتر  مفأف يقمؿ األطفاؿ- 
لسمككيات العدكانية ؿلنتائج السمبية اإدراؾ األطفاؿ -

مساعدة الطفؿ عمى التنفيس االنفعالي عف -
 الطاقة العدكانية كسمكؾ الغضب

 تعزيز ركح العمؿ الجماعي كالتعاكف بيف -
 األطفاؿ

لعب األدكار، 
التعزيز، تكمفة 
االستجابة، 
الحكار 
 كالمناقشة

 عصا ممكنة

 اختفت أغراضي الجمسة السابعة

 تعّرؼ معنى سمكؾ السرقة- 
سرقة أغراض اآلخريف عف ؾ اآلثار الناجمة ادرإ-

أك التحايؿ عمييـ 
 

التعزيز، تكمفة 
االستجابة، 
المناقشة 
 كالحكار،

 بطاقة قصة أحمد

آداب االستئذاف  الجمسة الثامنة
 مف اآلخريف

ق عند أخذ أدكاتيـ ءأف يستأذف زمبل- 
أف يتعمـ إعادة األدكات كاألغراض التي يقـك -

باستعارتيا 
يدرؾ مدل أىمية عدـ االعتداء عمى أمبلؾ أف -

 اآلخريف

النمذجة، 
الحكار 

كالمناقشة، 
 التعزيز

مقاطع فيديك، قطع 
 حمكل
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الفنيات  أىدافيا عنوان الجمسة تسمسل الجمسات
 أدوات الجمسة المستخدمة

 الجمسة التاسعة
المحافظة عمى 

األدكات 
 كالممتمكات

 ـأف يدرؾ األطفاؿ أىمية المحافظة عمى أدكاتو
 (....الدفاتر، األقبلـ) ـالخاصة كأدكات زمبلئو

اإلحساس بشعكر اآلخريف عند االعتداء عمى -
ممتمكاتيـ 

أف يحافظ عمى الممتمكات العامة بالصؼ -
 كالمدرسة

الحكار 
كالمناقشة، 
التعزيز، 
تكمفة 
 االستجابة

قطع معجكف 
 ممكنة،

 احتراـ اآلخريف الجمسة العاشرة

يتصرؼ األطفاؿ باحتراـ مع زمبلئيـ كيبتعدكا أف -
عف انتقادىـ أك السخرية منيـ 

تدريب األطفاؿ عمى االعتذار عف التصرؼ -
  كتقبؿ اعتذار زميميـ بركح عالية، الخاطئ

لعب األدكار، 
النمذجة الحكار 
كالمناقشة، 
 التعزيز

عصا خشبية، أكراؽ 
 كأقبلـ

 ةالجمسة الحادية عشر
مساعدة 
 اآلخريف

زيادة تفاعؿ األطفاؿ مع زمبلئيـ كاتصاليـ مع -
اآلخريف 

اتباع التعميمات كااللتزاـ بيا -
تدريب األطفاؿ عمى كيفية تقديـ المساعدة -

لآلخريف بمباقة كدكف تردد 
 تحديد الخطكات تقديـ المساعدة-

النمذجة، 
الحكار 

كالمناقشة، 
التعزيز، تكمفة 

 االستجابة

ألعاب، كرة، 
 كراسي،

 بيت األحبلـ الجمسة الثانية عشر

الطاقة الزائدة لدل االطفاؿ في االستفادة مف - 
التزاـ األطفاؿ بالقكانيف ، كالقياـ بسمككيات مرغكبة

كالنظاـ كاالستجابة لمتعميمات 
أف ينيي األطفاؿ عمؿ ما يطمب منيـ -
إدراؾ األطفاؿ أىمية المشاركة كالتعاكف مع -

 اآلخريف
أف يستخدـ األطفاؿ الميارات االجتماعية التي - 

 ىا في الجمسات السابقةكتعمـ

التعزيز، الحكار 
 كالمناقشة

أكراؽ، أقبلـ تمكيف، 
 كرتكف، الصؽ

 القياس البعدم الجمسة الثالثة عشر

يـ البعدم ألدكات البحث كالمتمثمة كإجراء التؽ
بتطبيؽ استمارة تقدير المعمميف لمشكبلت السمكؾ 

البلاجتماعي عند األطفاؿ 
قياـ األطفاؿ ببعض االنشطة الحركية كاأللعاب -

 الجماعية

التعزيز، الحكار 
 كالمناقشة

لتبلميذ، قطع ؿىدايا 
حمكل، استمارة 

تقكيـ البرنامج مف 
 كجية نظر التبلميذ

يـ المؤجؿ لمبرنامج اإلرشادم كاألدكات كإجراء التؽ- القياس المؤجؿ الجمسة الرابعة عشر
البحث 

التعزيز، الحكار 
 كالمناقشة

استمارة تقدير 
المعمميف لمشكبلت 
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الفنيات  أىدافيا عنوان الجمسة تسمسل الجمسات
 أدوات الجمسة المستخدمة

 في تقياـ األطفاؿ ببعض األلعاب التي ُطّبؽ-
 البرنامج

السمكؾ 
البلاجتماعي عند 

 كرة. األطفاؿ

 ، جميعيااإلرشادية الجمسات في المنزلية تقنية التغذية الراجعة كالكاجبات الباحثة استخدمت كقد
الجمسات، كما استخدمت تقنية االقتصاد الرمزم في كّؿ  كؿ في أيضان  تقكيـ الجمسة استمارة كاستعممت

لمتمميذ عند قيامو بالسمكؾ المحدد ضمف جدكؿ االقتصاد الرمزم،  (فيش)الجمسات مف خبلؿ إعطاء 
 الجمسات في الممتزميف األطفاؿ قكائـ كتعميؽ الشكر كعبارات كالتصفيؽ التعزيز المعنكم كلجأت إلى

كاألدكات المدرسية،  كالعصائر األلعاب كالحمكل بعض كتكزيع المادم التعزيزأيضان  ك،المتميزيف بمكحة
 شارؾ في حضكر عدد إذ (د كماؿ ببلف. أ)كتمت متابعة جمسات البرنامج اإلرشادم مف قبؿ المشرؼ 

. مف جمسات البرنامج اإلرشادم

 :اآلتية القكاعد اتبعت فقد األطفاؿ مع التحدث قكاعد الجمسات أثناء الباحثة راعت

 .بالعينيف االتصاؿ عمى المحافظة -

 .الصحيحة المعمكمة تدعيـ عمى كحرص باىتماـ، األطفاؿ إلى االستماع -

 .معّبر كبصكت بكضكح لؤلطفاؿ التحدث -

 .ككاضحة قصيرة كجمؿ بسيطة، كممات استخداـ -

 .الجسد لغة كاستخداـ األطفاؿ، مع الحديث أثناء (التكبيخ أك المكـ)ية السمب التعبيرات عف االبتعاد -

 اجتذاب عمى يساعد بما كخصائصيـ يتناسب، بما المرحمة ىذه في األطفاؿ خصائص مراعاة -

 .البرنامج أىداؼ تحقيؽ سبيؿ في دافعتييـ كزيادة األطفاؿ -

 : الصعوبات التي واجيت تطبيق البرنامج-5
 فيـ أطفاؿ اإلرشادية، المجمكعة بأطفاؿ لقد كاجيت الباحثة صعكبات أثناء تطبيؽ البرنامج تتعمؽ

 مف األكلى في الجمسات الباحثة عانت قدك ما، بشخص يثقكا أف الصعكبة مف الحالية الدراسة أكدت كما
كلدييـ مشكبلت في  الحكار، المناقشة كال أصكؿ يتعممكا لـ ألنيـ معيـ، إرشادية عبلقة إقامة صعكبة
 ضمف الفعالة األنشطة بعض بفضؿ الصعكبات ىذه الباحثة التالية تجاكزت الجمسات في كلكف السمكؾ،

 .كحاجاتيـ األطفاؿ خاطبت أحاسيس كالتي الجمسات،
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بتعزيز  فقامت البداية، في المنزلية المياـ بأداء األطفاؿ بعض التزاـ عدـ صعكبة كاجيت أيضان 
 .تماـ المياـ المنزلية المكمفيف بياإ مّما شّجع األطفاؿ عمى ،المياـ ىذه بأداء يمتزمكف الذيف األطفاؿ سمكؾ

مدارس الحمقة األكلى  عمى الدراسة تطبيؽ عمى المكافقة عمى الحصكؿ مشكمة أيضان  الباحثة كاجيت
ركؼ الطارئة المكجكدة في المنطقة كتشدد مديرية التربية في إعطاء المكافقات لدخكؿ مدارس ظبسبب اؿ

 فقط، كلكف استطاعت ان  يكـ15الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي، فاقتصرت المكافقة في البداية عمى 
الحصكؿ عمى مكافقة لتطبيؽ البرنامج ضمف المدة التي  (د كماؿ ببلف.أ)الباحثة كبمساعدة المشرؼ 

. تحتاجيا لمتطبيؽ

:  العوامل التي ساعدت في تطبيق البرنامج-6
.  كافةالتعاكف مف قبؿ إدارة المدرسة في تأميف القاعة كمستمزمات الجمسات- 6-1

تعاكف المرشديف كالمدرسيف أثناء تطبيؽ البرنامج مف حيث متابعة التبلميذ أثناء الحصص - 6-2
. الدراسية كمبلحظة مدل التحسف في سمككيـ المدرسي، كتنفيذ بعض المياـ المككمة ليـ

 (سقكط القذائؼ)التزاـ األطفاؿ بحضكر الجمسات في مكعدىا برغبة كتعاكف رغـ الظركؼ الطارئة - 6-3
. جينا في بعض األحيافاالتي كانت تك

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث الحالي -7
:  األساليب اإلحصائية اآلتيةتاسُتخِدـ

. معامؿ ارتباط بيرسكف لحساب درجة الصدؽ كالثبات ألدكات البحث -7-1
. معامؿ ألفا كركنباخ لحساب درجة الصدؽ كالثبات ألدكات البحث -7-2
متكسط الرتب، كمجمكع كاألساليب اإلحصائية البلبارمترية لمعّينات الصغيرة بحساب الرتب،  -7-3

 .الرتب
لحساب الفركؽ بيف متكسطات رتب  (Mann-Witny) كيتني -فباستخداـ اختبار ما (U)قيمة  -7-4

 .قميمة العدد (غير المترابطة)المجمكعات المستقمة 
لحساب الفركؽ بيف متكسطات رتب المجمكعات  (W)باستخداـ اختبار كيمكككسكف  (Z)قيمة  -7-5

 .المرتبطة قميمة العدد
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 مناقشة نتائج البحث وتفسريها: الفصل اخلامس
 
 : تمييد 

يشمل ىذا الفصل عرض نتائج البحث، ومناقشتيا لمعرفة درجة تحقق األىداف التي سعى إلييا 
فرضيات البحث، ثم قامت الباحثة بمناقشتيا وتفسيرىا، بسؤال والبحث، وقد عرض الفصل النتائج المتعمقة 

 .وتقديم بعض المقترحات في ضوء نتائج البحث الميدانية

:   وتفسيرهبحثسؤال النتائج - 1
  مشكالت السموك الالاجتماعي عند أفراد العّينة الكمية لمبحث؟ما ترتيبوينّص ىذا السؤال عمى  

سموك  ) لمشكالت السموك الالاجتماعي لكل بعد من األبعاد المتوسط الحسابيلإلجابة عن السؤال ُحِسب 
والدرجة الكمية، وتم تعرف ذلك من خالل تطبيق  (العدوان، سموك السرقة، سموك التمرد في المدرسة

ترتيب المشكالت  استمارة تقدير المعممين لمشكالت السموك الالاجتماعي عمى أفراد عّينة البحث الكمية
 (13)  رقم في الجدولوتم توضيح ذلك  .ترتيبًا تنازليًا وفقًا لمنسبة األعمى

 مشكالت السموك الالاجتماعي عند أفراد العّينة وترتيب ة الحسابياتالمتوسط (13)رقم الجدول 
 لمبحث ستطالعيةاال

 الرتبة المتوسط العدد األبعاد

 1 2.23 43 التمرد في المدرسةسموك 

 2 2.08 43 سموك العدوان

 3 1.92 43 السرقة والخداعسموك 

  2.07 43 الدرجة الكمية

– مشكالت السموك الالاجتماعي لدى تالميذ الصف الرابع ترتيب (13)  رقمويتضح من الجدول
سموك ، يمييا سموك التمرد في المدرسةاحتمت المرتبة األولى  إذ- الحمقة األولى في التعميم األساسي

 .سموك السرقة والخداع ويمييا العدوان

 لتالميذا تصرفات في الالاجتماعي السموك مظاىر من العديد ظيور وتفسر الباحثة النتيجة الحالية ببنّ 

 ،تالميذال بين العالقات طبيعة عمى سمباً  يؤثر مباشر بغير أو مباشر إما بشكل المعممين إزاء أو أقرانيم إزاء
 بنماذج االقتداء، فالسموكيات الالاجتماعية قد تظير نتيجة التعمم والتعميم عمميتي في يؤثر الذي وبالشكل

مما قد يثير لديو  اجتماعيًا، أو أكاديمياً  عميو أقرانو تفوق من بالغيرة التمميذ شعورأو نتيجة ، السيئ السموك
 لفظياً  عميو الالاجتماعي السموك مظاىر من أكثر أو بمظير ىذا هءعدا مسقطاً  اتجاه أحدىم بالعداء  شعوراً 
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وتبين أن أكثر مشكالت السموك الالاجتماعي شيوعًا لدى التالميذ ىي مشكمة التمرد في . حركياً  أم كان
:  المدرسة يمييا العدوان وثم السرقة والخداع وقد يعود ذلك إلى أن

حد مظاىر مشكالت السموك الالاجتماعي التي تؤثر عمى عالقات أسموك التمرد في المدرسة يعّد 
 اإلدارة سوء حيث من والصفية  المدرسيةعواملالوىو يبتي في مقدمة المشكالت نتيجة  ،التمميذ باآلخرين

 .واتجاىاتيم والتبىيمية الشخصية بالمعممين وخصائصيم يتعمق ما ومنيا ،تمميذال حاجات لطبيعة التفيم وعدم

 ألبوين النظام الصارم أو المفرطة كالقسوة)ية وأساليب المعاممة الوالدية األسر العواملومنيا ما يرجع إلى 

 وصراع التربية في الثبات بوين، وعدمبل األق من النظام المتساىل أو الفورية، الطاعة وتوقع متسمطين،

ىمال الوالدين  في جعل الطفل اً دورًا كبيركما تمعب الظروف الحالية التي نعيشيا في بالدنا  ،(األطفال وا 
 فكثرة أعداد التالميذ في المدارس تجعل المدرس عاجزًا عن إيالء كثر اإليذاء،يميل لمتسمط ويتمرد وي

الطفل الضعيف دراسيًا االىتمام الكافي، كما أن عدم انسجام األطفال النازحين مع أطفال البيئة المضيفة 
واالختالف الكبير فيما بينيم يدفع ىؤالء األطفال النازحين إلى رفض االندماج مع البيئة المدرسية الجديدة 

صدار أوامر إلى الطفل  وأنظمة قوانين وجود عدموبالتالي القيام بسموكيات الاجتماعية، كما أن  واضحة وا 
 حركة من تحدّ  يمكن أن من قبل المعممين أو الوالدين دون االلتفات إلى استطاعتو وقدرتو عمى التنفيذ

. الطفل ونشاطو وتجعمو يميل إلى سموك التمرد والعصيان

 فإن  السموك الالاجتماعي لدى األطفالالذي يحتل المرتبة الثانية في مشكالتالسموك العدواني أما 
التالميذ والييئة التدريسية وأسموب ظيوره لدييم قد يعود إلى المناخ المدرسي والعالقات االجتماعية بين 

 وغياب الرقابة المدرسية الحازمة وضعف متابعة المشكالت السموكية لمتالميذ تالميذللمعاممة المعممين 
وتمثل دافعًا لمسموك العدواني لدييم،  وقسوة بعض المعممين عمى التالميذ باستخدام العقاب البدني،

فالتالميذ يتعممون العدوان من خالل التنشئة االجتماعية وذلك بمالحظة نماذج العدوان سواء كان عند 
عندما يكافب األفراد لقياميم بتصرفات  السموك العدوانييزداد احتمال تعّمم والدييم أو مدرسييم أو أقرانيم، و

أثر سمبي عمى ، كما كان لمشاىد القتل والتعذيب والضرب، وانتشار األسمحة بمختمف أشكاليا عدواني
 واستخدام العدوان كسموك طبيعي يعبر فيو عن وجوده وذاتوسموك التالميذ 

 التي يحاول الطفل من خالليا االنتقام من إحدى مشكالت السموك الالاجتماعيفيي أما السرقة 
 فضاًل عن ذلك فإن الظروف االقتصادية الحالية ،الغير أو إشباع رغبة أو ميل لديو أو حبًا في التممك

وحاالت الفقر التي خمفتيا األزمة في مجتمعنا، وغياب أحد الولدين أو كالىما وعدم وجود معيل لألسرة قد 
.  تدفع الكثير من األطفال إلى السرقة لتبمين احتياجاتو واحتياجات أفراد اسرتو

مشكالت السموك وجود وتقاربت النتيجة الحالية مع نتائج العديد من الدراسات التي أشارت إلى 
تزايد مشكالت السموك الالاجتماعي  (Leckie،2004ليكي )أظيرت دراسة  إذ الالاجتماعي لدى األطفال،

 .لدى الطالبات  كالعدوان والتسمط، والتحرش باآلخرين، وأخذ ممتمكات الغير، والسب والشتم
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فقد أشارت إلى أّن السموك العدواني المتمثل  (et al., Reijneveld، 2012  يراينفميد وآخر)أما دراسة 
 .سنة (12-8)بالتيديد والضرب وىو أكثر مشكالت السموك الالاجتماعي انتشارًا لدى األطفال في عمر 

 : فرضيات البحث- 2

: جرى اختبار الفرضيات اآلتية

  :نتائج الفرضية األولى وتفسيرىا- 2-1

حصائية بين متوسطات درجات أفراد إال توجد فروق ذات داللة  :وتنص ىذه الفرضية عمى أّنو
المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة في درجة مشكالت السموك 

. (بعد تطبيق البرنامج )الالاجتماعي في القياس البعدي 

 المعيارية ألفراد المجموعتين جدول تواالنحرافا المتوسطات تلمتحقق من صحة ىذه الفرضية ُحِسب
الفروق بين متوسط درجات أفرد المجموعة ، لتعرف Mann-Whitnyوتني -، وأجري اختبار مان(14)رقم 

عمى استمارة  (بعد تطبيق البرنامج)التجريبية ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي 
 .يوضح نتائج االختبار (15)  رقمتقدير المعممين لمشكالت السموك الالاجتماعي عند االطفال، والجدول

 والمجموعة ضابطةفات المعيارية إلجابات أفراد المجموعة الاالمتوسطات واالنحر (14)  رقمالجدول
في القياس البعدي تجريبية ال

 االنحراف المعياري المتوسط العدد متغير المجموعة األبعاد

 سموك العدوان
 3.516 33.00 12 الضابطة

 2.896 16.75 12 التجريبية

 سموك السرقة والخداع
 3.059 32.08 12 الضابطة

 8.096 21.08 12 التجريبية

سموك التمرد في 
 المدرسة

 1.311 33.42 12 الضابطة

 5.929 18.33 12 التجريبية

 الدرجة الكمية
 5.248 100.4 12 الضابطة

 15.672 56.17 12 التجريبية

 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Sijmen+A+Reijneveld%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Sijmen+A+Reijneveld%22
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 وتني لداللة الفروق بين درجات أفراد المجموعة التجريبية -نتائج اختبار مان (15)رقم الجدول 
والمجموعة الضابطة في درجة مشكالت السموك الالاجتماعي في القياس البعدي  

 القرار القيمة االحتمالية U Z مان وتني مجموع الرتب متوسط الرتب العدد متغير المجموعة األبعاد

 سموك العدوان
 222.00 18.50 12 الضابطة

 (0.05)دالة عند  0.000 4.168 7.000
 78.00 6.50 12 التجريبية

 سموك السرقة والخداع
 202.50 16.88 12 الضابطة

 (0.05)دالة عند  0.0011 3.039 19.500
 97.50 8.13 12 التجريبية

 سموك التمرد في المدرسة
 214.50 17.88 12 الضابطة

 (0.05)دالة عند  0.000 3.762 7.500
 85.50 7.13 12 التجريبية

 الدرجة الكمية
 245.00 18.50 12 الضابطة

 (0.05)دالة عند  0.000 4.159 11.000
 86.00 6.50 12 التجريبية

والقيمة  (4.159)مان وتني بمغت  (U)المقابمة لقيمة  (Z)أنَّ قيمة  (15)رقم نالحظ من الجدول 
؛ مما يشير إلى وجود فروق ذات (0.01)،  وىي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (0,000)االحتمالية 

المجموعة التجريبية أفراد المجموعة الضابطة ومتوسط درجات أفراد داللة إحصائية بين متوسط درجات 
، وبالتالي ة  أفراد المجموعة التجريبيةصمحمفي درجة مشكالت السموك الالاجتماعي في القياس البعدي ول

حصائية إتوجد فروق ذات داللة : نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديمة والتي تنص عمى أنو
بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة في درجة 

أي أن ىناك تغيرات حدثت بفعل أثر البرنامج مشكالت السموك الالاجتماعي في القياس البعدي، 
 .اإلرشادي الذي قامت الباحثة بتطبيقو عمى أفراد المجموعة التجريبية

 
ن الضابطة والتجريبية في درجة يتعيوضح الفروق بين متوسطات المجمو (4)  رقمالشكل

 (القياس البعدي)مشكالت السموك الالاجتماعي بعد تطبيق البرنامج 
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ومتوسط المجموعة التجريبية متوسط درجات أفراد بين أنو توجد فروق  (4)رقم ويتضح من الشكل 
مما يدل  عمى أفراد المجموعة التجريبية، المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج اإلرشاديدرجات أفراد 

  . في خفض حدة بعض مشكالت السموك الالاجتماعي اإلرشادي السموكيعمى فاعمية البرنامج

 المختمفة التي استخدمتيا الباحثة والتي هفنياتب  البرنامج اإلرشادي السموكيوتعزى ىذه النتيجة إلى
تمثمت بالتعزيز ببشكالو المتعددة، النمذجة، لعب الدور، االقتصاد الرمزي، تكمفة االستجابة، فالمجموعة 

. التجريبية خضعت لمبرنامج اإلرشادي بينما بقيت المجموعة الضابطة دون أي تدخل إرشادي

يكونوا  ولم بنشاط البرنامج في شاركوا فقد التالميذ، لتفاعل ومناسبة إيجابية فرصاً  البرنامج حيث وفر
االجتماعية واكتساب العديد  النفسية الخبرة لممارسة الفرصة البرنامج أتاح ما، كالنظرية لممعمومات مستقبمين

 زيادة عن الجمسات أسفرت وقد والنمذجة، لعب الدورمثل  البرنامج تقنيات خالل من من الميارات االجتماعية

 وأنشطة كالعمل بالمعجون والرسم والقصص)األنشطة المستخدمة  لتنوع وكان الجماعة؛ بروح اإلحساس

مما ساعد في  تشويق ليم مصدرو األطفال،  حماس إبقاء في دور ىام ( الفيديو وأفالم والصور الجمود كسر
وتعّمم ميارات جديدة تساعدىم في التعامل مع  التخفيف من حدة بعض السموكيات الالاجتماعية لدييم،

 فقد التحسن اإليجابي، في األكبر الدور اإلرشادية الجمسات أثناء المالئم النفسي لمجوّ  كان اآلخرين، وكذلك

 المعنوي اإليجابي أسموب التعزيز ساعد كما والتقبل، والمودة بالحب بالتالميذ عالقتيا تتسم أن الباحثة حرصت

 الدافعية من التالميذ ذوي السموك الالاجتماعي المزيد نفوس في تبعث الجمسات جعل في والرمزي والمادي

 فقد والمقبول اجتماعيًا واكتساب ميارات جديدة؛ السموك اإليجابي بيا من أجل تحفيز المكمفين الميام إلتمام

بالدفء واأللفة، وساعدت األنشطة واأللعاب في  الذي يتسم المحيط التجريبية لممجموعة البرنامج أّمن
التعبير عن مشاعرىم وأحاسيسيم وتفريغ رغباتيم المكبوتة ونزعاتيم العدوانية، واكتساب مفاىيم التعاون 

 بشكل تتدخل ولم األنشطة، عمل أثناء األطفال من قريبة تكون أن حاولت الباحثة واالحترام والتسامح، كما

 ساعد األخطاء، وبذلك عن والبحث النقد توجيو عن أيضاً  وابتعدت بالمراقبة، عمل التالميذ واكتفت في مباشر

واجبات منزلية عمى إحداث تغييرات لدى أفراد المجموعة والبرنامج بما تضمنو من أنشطة وألعاب جماعية 
سموك العدوان، سموك السرقة والخداع، سموك التمرد في "التجريبية في سموكياتيم الالاجتماعية المتمثمة بـ 

 .المدرسة، بينما لم يحدث ذلك ألفراد المجموعة الضابطة

دراسة )، (2009السيد،)، (2007الخطيب، )، (2004حمد، )وتتفق نتيجة ىذه الفرضية مع دراسة 
عمى أىمية أسموب النمذجة ( حمد)فقد أكدت دراسة  (Petermann & Natzke، 2008بيترمان  وناتزك  

 .ولعب الدور في تنمية ميارات السموك االجتماعي لدى أطفال المرحمة االبتدائية

عمى وجود أثر لمبرنامج اإلرشادي التربوي النفسي الذي اعتمد عمى استخدام  (الخطيب) كما أكدت دراسة 
 ومنيا السموك العدواني لدى أفراد ،في خفض حدة المشكالت السموكية (الرسم والتمثيل)أساليب المعب
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المجموعة التجريبية، وىذا يشير إلى فعالية البرنامج اإلرشادي بينما لم يطرأ أي تحسن عمى المجموعة 
. الضابطة

إلى أن استخدام تقنيات العالج السموكي ساعدت في تخفيف بعض  (السيد)وقد أشارت دراسة 
لدى أطفال المجموعة التجريبية  (السموك العدواني، السموك التمردي )أنماط السموك الالتوافقي المتمثمة بــ 

 .بينما لم يطرأ أي تحسن لدى أفراد المجموعة الضابطة

 البرنامج التدريبي  ببن) Petermann & Natzke, 2008)فقد أوضحت دراسة بيترمان  وناتزك 
ساعد في خفض حدة السموك العدواني واكتساب الميارات االجتماعية لدى أفراد المجموعة التجريبية، بينما 

. لم يطرأ أي تحسن عمى المجموعة الضابطة
: ة وتفسيرىانينتائج الفرضية الثا- 2-2

حصائية بين متوسطات أفراد المجموعة إال توجد فروق ذات داللة  :وتنّص ىذه الفرضية عمى أنو
التجريبية في درجة مشكالت السموك الالاجتماعي في القياس القبمي ومتوسط درجاتيم في القياس 

  .(قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي )البعدي 

 كما ىو  المتوسطات واالنحرافات المعيارية ألفراد المجموعةتلمتحقق من صحة ىذه الفرضية ُحِسب
 عمى أداء المجموعة التجريبية في Wilcoxon، وأجري اختبار ويمكسون (16)مبين في الجدول رقم 

في درجة مشكالت السموك  (بعد تطبيق البرنامج)، والقياس البعدي (قبل تطبيق البرنامج)القياس القبمي 
والدرجة الكمية،  (سموك العدوان، سموك السرقة والخداع، سموك التمرد في المدرسة)الالاجتماعي لكل بعد 

 .(17)رقم وجاءت النتائج كما ىو مبين في الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد المجموعة التجريبية في  (16)الجدول رقم 

 القياس القبمي والبعدي 

 االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة التجريبية األبعاد

 سموك العدوان
 3.118 33.08 12 قبمي

 2.896 16.75 12 بعدي

 سموك السرقة والخداع
 3.464 33.00 12 قبمي

 8.096 21.08 12 بعدي

سموك التمرد في 
 المدرسة

 1.231 33.33 12 قبمي

 5.929 18.33 12 بعدي

 الدرجة الكمية
 5.896 99.42 12 قبمي

 15.672 56.17 12 بعدي
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نتائج اختبار ويمكسون لداللة الفروق بين درجات أفراد المجموعة التجريبية في  (17)الجدول رقم 
 القياس القبمي والقياس البعدي في درجة مشكالت السموك الالاجتماعي

 العدد القياس األبعاد
متوسط 
 الرتب

 مجموع الرتب
ويمكسون 

W 
Z 

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

 سموك العدوان
 222.00 18.50 12 قبمي

 (0.05)دالة عند  0.000 4.167 78.000
 78.00 6.50 12 بعدي

 سموك السرقة والخداع
 205.00 17.08 12 قبمي

 (0.05)دالة عند  0.000 3.184 95.000
 95.00 7.92 12 بعدي

 سموك التمرد في المدرسة
 213.50 17.79 12 قبمي

 (0.05)دالة عند  0.000 3.715 86.500
 86.50 7.21 12 بعدي

 الدرجة الكمية
 240.00 18.50 12 قبمي

 (0.05)دالة عند  0.000 4.161 96.000
 88.00 6.50 12 بعدي

والقيمة  (4.161)المقابمة لقيمة ويمكسون بمغت  (Z)أنَّ قيمة  (17)نالحظ من الجدول رقم 
؛ مما يشير إلى وجود فروق ذات (0.01)، وىي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (0,000)االحتمالية 

المجموعة التجريبية في القياس القبمي ومتوسط درجاتيم في أفراد داللة إحصائية بين متوسط درجات 
وبيذا نرفض الفرضية . القياس البعدي في درجة مشكالت السموك الالاجتماعي لمصمحة القياس البعدي

حصائية بين متوسطات إتوجد فروق ذات داللة :" نقبل الفرضية البديمة التي تنص عمى أنووالصفرية 
أفراد المجموعة التجريبية في درجة مشكالت السموك الالاجتماعي في القياس القبمي ومتوسط درجاتيم 

 .في القياس البعدي

 
 

 

 

 

 

يوضح الفروق بين متوسطات أفراد المجموعة التجريبية في درجة مشكالت  (5)الشكل رقم 
السموك الالاجتماعي في القياسين القبمي والبعدي 
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أنو توجد فروق بين أفراد المجموعة التجريبية في درجة مشكالت  (5)ويتضح من الشكل رقم 
 لصالح القياس البعدي، إذ يالحظ انخفاض متوسطات السموك الالاجتماعي بين القياس القبمي والبعدي

درجات التالميذ ذوي مشكالت السموك الالاجتماعي في التطبيق البعدي مقارنة بمتوسط درجاتيم في 
  . التطبيق القبمي

وتشير ىذه النتيجة إلى فعالية البرنامج اإلرشادي في خفض حدة بعض مشكالت السموك 
 كانت الفنيات إذ. الالاجتماعي، ويعزى ذلك لفعالية الفنيات اإلرشادية السموكية وأنشطة البرنامج

المستخدمة في البرنامج ذات مغزى ومعنى في حياة ىؤالء التالميذ، مما جعميم أكثر مرونة وأكثر فيمًا 
وحرصًا ووعيًا لالستفادة الكاممة منيا، وذلك في إطار مواقف ونماذج حياتية واقعية معاشة مّما أسيم في 

التخفيف من حّدة السموكيات الالاجتماعية لدييم، وزيادة قدرتيم عمى التعبير بصراحة وحرية عن مشاعرىم 
جتماعي مع التالميذ يواجو بالصد ا، خاصة أّن الحديث عن مشكالت السموك الالالمكبوتةورغباتيم 

 ،والرفض من قبميم كونيا تعكس صورة غير مقبولة اجتماعيًا عن التمميذ ذي السموك الالاجتماعي
 فيم بحاجة إلى من يقف بجوارىم لذا بسموكيات الاجتماعية نوبالتالي يحاول التالميذ إنكار أّنيم يقومو

رشادىم لمتغمب عمى ما  .  من صعوبات ومشكالت في الحياة المدرسيةيواجيونوويعمل عمى توجيييم وا 

ويعود أثر البرنامج اإلرشادي في خفض حدة بعض مشكالت السموك الالاجتماعي لدى أفراد 
المجموعة التجريبية إلى نوعية المواقف التي تضمنيا البرنامج فكانت ىذه المواقف تعكس صورًا 

يقوم بيا التالميذ أثناء تعامميم مع اآلخرين داخل المدرسة أو خارجيا، التي الاجتماعية السموكيات لل
وحاولت الباحثة من خالل فنيات لعب األدوار والنمذجة أن توضح لمتالميذ كيفية التعامل مع أي موقف 
صعب أو محرج دون أن يستخدم السموكيات الالاجتماعية التي تضّر بنفسو أو باآلخرين،  مما شجع 

 عمى االعتماد بتشجيع التالميذ الدور لعب  ساىمت فنيةإذ ،التالميذ إلى االنتباه واالنجذاب ليذه المواقف

 الذات صراع بين ينشب لذلك المجتمع في معينة ببدوار يقوم شخص كل أن المتوقع فمن.  وروح المبادرة الذات

 عمى حل قادراً  كان األدوار من المزيد تعمم وكمما الفرد، أنا ويدعم يقوي أن الدور لعب شبن ومن وىذه األدوار،

 لمتعبير التالميذ فرصة أعطت التي االجتماعي التعمم أساليب أحد الدور لعب ويعدّ  ،مشكالت من يعترضو ما

 كما أّن تقسيم تالميذ العّينة إلى مجموعات أدى إلى انتشار سموك التعاون والتفاعل .ومشاعرىم آرائيم عن
فيما بينيم والذي أدى بدوره إلى إزالة أي حاجز نفسي بين التالميذ وبعضيم والذي سينعكس أيضًا عمى 

وقد ساىمت تقنية الحوار والمناقشة الجماعية في توسيع مدى . تفاعميم مع المحيطين بيم خارج المدرسة
فيم التالميذ لمعاني االحترام والتعاون والتسامح، وكذلك مدى أىمية أن يبتعد الشخص عن استخدام 

السموكيات الالاجتماعية المتمثمة بالسموك العدواني، سموك السرقة، سموك التمرد أثناء تعاممو مع زمالئو 
 فبسموب الحوار والمناقشة الجماعية يستخدم بنجاح في فيم ،ومعمميو سواء داخل الصف أو خارجو
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 وجد أّن التمميذ في الموقف الجماعي إذوتعديل مفاىيم التالميذ عن طريق رؤية لنتائج األفعال والمفاىيم، 
. ينشط اجتماعيًا ونفسياً 

 أنشطة المعب تواسُتخِدم التالميذ، راحة في دوراً  رىاألخ المجموعة أفراد مع التشابو إدراك كما لعب
 أحسن في نمو التالميذ لتحسين جيدة فرصة المعب  يعتبرإذ ،ةلكسر الجمود في معظم الجمسات اإلرشادي

 المتراكمة مشاعره الطفل يخرج فإنّ  الذات عن لمتعبير الطبيعي الوسط ىو المعب كان ولما المحببة، الظروف

 فيم ساعد وقد يضبط، أن نفسو في الوقت ويتعمم واالرتباك، والحيرة والخوف األمن وعدم واإلحباط التوتر من

  .مريح جوّ  في شخصيتيم عن تعبيرىم حدود ووسع ، وحركتيم األطفال عمل وتقبميا لألطفال الباحثة

 وتثبيت السموك لتدعيم مرة كل في لمتالميذ أعطيت التي والمعنوية المادية التعزيزات قوة إلى إضافة

الجيد، كما ساعدت كل من تقنية االقتصاد الرمزي وتكمفة االستجابة في زيادة دافعية التالميذ عمى 
المشاركة والتعاون فيما بينيم والقيام بسموكيات إيجابية أثناء تنفيذ األنشطة واأللعاب الجماعية واالبتعاد 

خفائيا  إلخ ، وغيرىا من ..عن سموكيات الضرب والشتم والعناد والعصيان وسرقة األغراض واألدوات وا 
ّن تقنية االقتصاد الرمزي تساعد تعزيز السموك إ إذالسموكيات التي تسبب األذى لزمالئيم ومعممييم، 

ات عند القيام بالسموك المقبول ونالمستيدف بشكل مباشر وفوري وذلك بإعطاء قطع معدنية أو كوب
اجتماعيًا مباشرة وتجميع عدد محدد من القطع الستبداليا فيما بعد بيدايا ومعززات مادية، في حين تقنية 
تكمفة االستجابة تساعد في التخفيف من حدة السموكيات  السمبية من خالل سحب تمك القطع عند القيام 

عطاء إجراء كل بعد الراجعة التغذية ساىمت بالسموك غير المقبول اجتماعيًا ، وكذلك  المنزلية الواجبات وا 

 .التالميذ لدى التحسن استمرار عمى

ومن ىنا يتضح أّن البرنامج اإلرشادي لخفض حدة بعض مشكالت السموك الالاجتماعي وما 
تضمنو من مواقف وفنيات وأنشطة قد ساعد التالميذ في التخفيف من حدة المشكالت التي تواجييم في 

وقد ظير أثر استخدام تمك الفنيات في انخفاض متوسطات درجات التالميذ ذوي مشكالت . حياتيم اليومية
السموك الالاجتماعي في التطبيق البعدي الستمارة تقدير المعممين لمشكالت السموك الالاجتماعي عن 

.  متوسطات درجاتيم في التطبيق القبمي

وتتفق نتيجة ىذه الفرضية مع نتائج مجموعة من الدراسات التي اىتمت بإعداد برامج إرشادية 
لمتخفيف من حدة بعض مشكالت السموك لدى األطفال، وكذلك التي استخدمت بعض فنيات اإلرشاد 

حيث أكدت عمى أىمية أسموب  (2004حمد،)السموكي والمستخدمة في البحث الحالي ومنيا دراسة  
النمذجة ولعب الدور في تنمية ميارات السموك االجتماعي لدى أطفال المرحمة االبتدائية، ودراسة 

التي أثبتت فاعمية تقنية االقتصاد الرمزي في التخفيف  (Kimberly & Leland  ,2003كيمبرلي وليالند)
ض فالتي أكدت عمى فاعمية النمذجة في خ (2011الجبالي،) من السموكيات العدوانية الصفية، ودراسة

، (2010بكار،) ودراسة (2009السيد،)ودراسة حدة السموك العدواني لدى أفراد العّينة التجريبية،



 اقشة نتائج البحث وتفسريهامن لفصل اخلامسا
 

 128 

 أوضحت ىذه الدراسات فاعمية البرامج اإلرشادية في تخفيف بعض مشكالت ، إذ(2012حسن، )ودراسة
وذلك من خالل الفنيات اإلرشادية والعالجية المستخدمة في تمك البرامج، إضافة ، السموك لدى األطفال

 .إلى األنشطة والحوارات والمناقشات واأللعاب الجماعية
:  وتفسيرىاالثالثةنتائج الفرضية - 2-3

حصائية بين متوسطات أفراد المجموعة إال توجد فروق ذات داللة  :الفرضية عمى أنووتنّص ىذه 
الضابطة في درجة مشكالت السموك الالاجتماعي في القياس القبمي ومتوسط درجاتيم في القياس 

  .البعدي 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد تلمتحقق من صحة ىذه الفرضية ُحِسب

 عمى أداء Wilcoxon وأجري اختبار ويمكسون ،(18) كما ىو مبّين في الجدول رقم المجموعة الضابطة
لكل بعد المجموعة الضابطة في القياس القبمي والقياس البعدي في درجة مشكالت السموك الالاجتماعي 

والدرجة الكمية، وجاءت النتائج كما ىو  (سموك العدوان، سموك السرقة والخداع، سموك التمرد في المدرسة)
 : كما يمي (19)مبين في الجدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد المجموعة الضابطة في القياس  (18)الجدول رقم 
 القبمي والبعدي

 االنحراف المعياري المتوسط العدد الضابطة المجموعة األبعاد

 سموك العدوان
 3.370 33.58 12 قبمي

 3.516 33.00 12 بعدي

 سموك السرقة والخداع
 3.486 33.17 12 قبمي

 3.059 32.08 12 بعدي

 سموك التمرد في المدرسة
 1.073 33.67 12 قبمي

 1.311 33.42 12 بعدي

 الدرجة الكمية
 6.082 100.42 12 قبمي

 5.248 98.50 12 بعدي
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نتائج اختبار ويمكسون لداللة الفروق في أداء أفراد المجموعة الضابطة في القياس  (19)الجدول رقم 
القبمي والبعدي في درجة مشكالت السموك الالاجتماعي 

 العدد التطبيق األبعاد
متوسط 
 الرتب

 مجموع الرتب
ويمكسون 

W 
Z 

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

 سموك العدوان
 158.50 13.21 12 قبمي

141.500 0.500 0.630 
غير دالة عند 

 141.50 11.79 12 بعدي (0.05)

 سموك السرقة والخداع
 164.50 13.71 12 قبمي

135.500 0.843 0.410 
غير دالة عند 

 135.50 11.29 12 بعدي (0.05)

 سموك التمرد في المدرسة
 156.50 13.04 12 قبمي

143.500 0.399 0.713 
غير دالة عند 

 143.50 11.96 12 بعدي (0.05)

 الدرجة الكمية
 163.50 13.63 12 قبمي

136.500 0.783 0.443 
غير دالة عند 

 136.50 11.38 12 بعدي (0.05)

والقيمة  (0.783)المقابمة لقيمة ويمكسون بمغت  (Z)أنَّ قيمة  (19)نالحظ من الجدول رقم 
؛ مما يشير إلى عدم وجود (0.05)،  وىي غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (0,443)االحتمالية 

المجموعة الضابطة في القياس القبمي ومتوسط أفراد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات 
.  نقبل الفرضية الصفريةدرجاتيم في القياس البعدي في درجة مشكالت السموك الالاجتماعي، وبالتالي

 

 
  

 

 

 

 

 

 

يوضح الفروق بين متوسطات أفراد المجموعة الضابطة في درجة مشكالت  (6)والشكل  رقم 
السموك الالاجتماعي بين القياسين القبمي والبعدي 
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 أفراد المجموعة الضابطة في  متوسط درجاتأنو التوجد فروق بين (6)ويتضح من الشكل رقم 
 .درجة مشكالت السموك الالاجتماعي بين القياس القبمي والبعدي

 يطرأ عمييا أي تحسن كونيا لم تخضع لمبرنامج لموتفسر النتيجة الحالية ببّن المجموعة الضابطة 
االستفادة منو، وىذا بدوره يؤكد فاعمية البرنامج اإلرشادي ودوره الفاعل عدم اإلرشادي السموكي وبالتالي 

في خفض حدة بعض مشكالت السموك الالاجتماعي لدى أفراد المجموعة التجريبية التي ُطّبق البرنامج 
 ازدادت لدييم السموكيات الالاجتماعية قد إرشادي تدخل أي تتمق لم التي الضابطة عمييا، فبفراد المجموعة

الوقت نتيجة عدم  بمرور يتقدم أو يتراجع أن المتوقع فالسموك الالاجتماعي من متوقع، وىذا بمرور الوقت،
التعامل مع ىذه المشكالت بطريقة جدية من قبل القائمين عمى تربية األطفال سواء داخل المدرسة أو 
خارجيا اىتمام المحيطين بيم وتعرضيم لمعقاب نتيجة سموكيم وتصرفاتيم الخاطئة مما يزيد من درجة 

  .ىذه السموكيات

 التي أوضحت عدم ظيور أي تحسن لدى أفراد اتدراسالوتتفق ىذه النتيجة مع نتائج كل من 
 ,.Webster-Stratton,  et alن يويبسترستراتون وآخر )دراسة كالتي لم تخضع لمبرنامج  المجموعة الضابطة

  ,.Jung Kima , et alجونغ كيما )، دراسة  (2010بكار،)، دراسة  (2009السيد، ) ، ودراسة  (2001
 .(2012حسن،)، دراسة (2011،

، والسيما برامج اإلرشاد ليا الماسة وحاجتيم األطفال ليؤالء اإلرشادية البرامج ضرورة عمى يؤكد وىذا

 .السلوكي
: ة وتفسيرىارابعنتائج الفرضية ال- 2-4

السموك حصائية بين متوسط درجات مشكالت إال توجد فروق ذات داللة  :وتنص ىذه الفرضية عمى أنو
  .الالاجتماعي لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي تعزى لمتغّير الجنس

 داللة الفروق بين متوسط درجات أفرد المجموعة التجريبية تلمتحقق من صحة ىذه الفرضية ُحِسب
: في القياس البعدي عمى استمارة تقدير المعممين لمشكالت السموك الالاجتماعي تبعًا لمتغير الجنس

 ىو موضح في الجدولين رقم  وتني، وجاءت النتائج كما-، وذلك باستخدام اختبار مان(الذكور، اإلناث)
  :(21)، ورقم (20)
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المتوسطات واالنحرافات المعيارية بين الذكور واإلناث في درجة مشكالت السموك  (20)الجدول رقم 
الالاجتماعي في القياس البعدي  

 االنحراف المعياري المتوسط العدد متغير الجنس األبعاد

 سموك العدوان
 3.082 17.00 9 ذكور

 2.664 16.00 3 إناث

 سموك السرقة والخداع
 9.381 21.67 9 ذكور

 1.528 19.33 3 إناث

سموك التمرد في 
 المدرسة

 6.623 19.11 9 ذكور

 2.664 16.00 3 إناث

 الدرجة الكمية
 17.936 57.78 9 ذكور

 4.163 51.33 3 إناث

ناث)لجنسين ا وتني لداللة الفروق بين -نتائج اختبار مان (21)الجدول رقم  لممجموعة  (ذكور وا 
في القياس البعدي   التجريبية

 األبعاد
متغير 
 الجنس

 العدد
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مان وتني 
U 

Z 
القيمة 
 االحتمالية

 القرار

 سموك العدوان
 61.00 6,78 9 ذكور

17.000 0.467 0.727 
غير دالة عند 

 17.00 5.67 3 إناث (0.05)

 سموك السرقة والخداع
 56.50 6.28 9 ذكور

56.500 0.371 0.727 
غير دالة عند 

 21.50 7.17 3 إناث (0.05)

 سموك التمرد في المدرسة
 60.50 6.72 9 ذكور

17.500 0.373 0.720 
غير دالة عند 

 17.50 5.83 3 إناث (0.05)

 الدرجة الكمية
 58.00 6.44 9 ذكور

58.500 0.092 1.000 
غير دالة عند 

 20.00 6.67 3 إناث (0.05)

والقيمة  (0.092)مان وتني بمغت  (U)المقابمة لقيمة  (Z)أنَّ قيمة  (21)نالحظ من الجدول رقم 
ا يشير إلى عدم وجود م؛ م(0.05)،  وىي غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (1,000)االحتمالية 

المجموعة التجريبية عمى التطبيق البعدي المباشر أفراد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات 
. الستمارة تقدير المعممين لمشكالت السموك الالاجتماعي تبعًا لمتغير الجنس
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حصائية بين متوسط درجات إال توجد فروق ذات داللة : وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية التي تقول
السموك الالاجتماعي لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي تعزى لمتغّير مشكالت 
. الجنس

 
يوضح الفروق بين متوسطات الذكور واإلناث في درجة مشكالت السموك الالاجتماعي  (7)الشكل رقم 

الذكور )تجريبية المتوسطات  أفراد المجموعة توجد فروق بين  أنو ال (7)ويتضح من الشكل رقم 
 .البعديفي القياس  في درجة مشكالت السموك الالاجتماعي (واإلناث

وتعزى ىذه النتيجة إلى مراعاة الباحثة أثناء إعداد البرنامج أن تناسب الفنيات واألنشطة التي 
تضمنيا البرنامج لكال الجنسين، وفي أثناء تطبيق البرنامج حاولت الباحثة أن يشارك الذكور واإلناث معًا 
بتنفيذ األنشطة، ولم يكن ىناك أنشطة مخصصة لمذكور وأنشطة مخصصة لإلناث، إضافة إلى خضوع 

، فضاًل عن اىتمام الباحثة بالذكور ن مع كال الجنسيقتوافتي ت ال نفسياالذكور واإلناث لفنيات البرنامج
. واإلناث عمى حّد السواء دون تمييز

التي أكدت عمى فاعمية البرنامج اإلرشادي  (2008بركات،)فق نتيجة الفرضية الحالية مع دراسة توت
. حصائية تابعة لمتغير الجنسإفي خفض السموك السمبي لدى الذكور واإلناث، والتوجد فروق ذات داللة 
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:  وتفسيرىاخامسةنتائج الفرضية ال- 2-5
حصائية بين متوسطات درجات أفراد إال توجد فروق ذات داللة  :تنص ىذه الفرضية عمى أنو

سموك العدوان، سموك )المجموعة التجريبية في درجة مشكالت السموك الالاجتماعي المتمثمة ب 
في القياس البعدي ومتوسط درجاتيم في القياس  (السرقة والخداع، وسموك التمرد في المدرسة

  .المؤجل

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد تلمتحقق من صحة ىذه الفرضية ُحِسب
، وأجري اختبار (22) كما ىو مبين في الجدول رقم (البعدي والمؤجل): المجموعة التجريبية في القياسين

، والقياس (بعد تطبيق البرنامج) عمى أداء المجموعة التجريبية في القياس البعدي  Wilcoxonويمكسون 
، وجاءت النتائج في درجة مشكالت السموك الالاجتماعي (بعد شير ونصف من تطبيق البرنامج)المؤجل 

   :(23) كما ىو مبين في الجدول رقم

المتوسطات واالنحرافات المعيارية ألفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي  (22)الجدول رقم 
 والمؤجل

 االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة التجريبية األبعاد

 سموك العدوان
 2.896 16.75 12 بعدي

 2.902 16.33 12 مؤجل

 سموك السرقة والخداع
 8.096 21.08 12 بعدي

 7.845 20.42 12 مؤجل

سموك التمرد في 
 المدرسة

 5.929 18.33 12 بعدي

 5.992 17.92 12 مؤجل

 الدرجة الكمية
 15.672 56.17 12 بعدي

 15.721 54.67 12 مؤجل

 



 اقشة نتائج البحث وتفسريهامن لفصل اخلامسا
 

 134 

نتائج اختبار ويمكسون لداللة الفروق في أداء أفراد المجموعة التجريبية في القياس  (23)الجدول رقم 
البعدي والمؤجل في درجة مشكالت السموك الالاجتماعي 

 العدد التطبيق األبعاد
متوسط 
 الرتب

 مجموع الرتب
ويمكسون 

W 
Z 

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

 سموك العدوان
 158.50 13.21 12 بعدي

63.500 0.499 0.630 
غير دالة عند 

 141.50 11.79 12 مؤجل (0.05)

 سموك السرقة والخداع
 153.50 12.79 12 بعدي

68.500 0.203 0.843 
غير دالة عند 

 146.50 12.21 12 مؤجل (0.05)

 سموك التمرد في المدرسة
 156.00 13.00 12 بعدي

66.000 0.350 0.755 
غير دالة عند 

 144.00 12.00 12 مؤجل (0.05)

 الدرجة الكمية
 157.00 13.08 12 بعدي

55.000 0.405 0.713 
غير دالة عند 

 143.00 11.92 12 مؤجل (0.05)

والقيمة  (0.405)المقابمة لقيمة ويمكسون بمغت  (Z)أنَّ قيمة  (23)نالحظ من الجدول رقم 
؛ مما يشير إلى عدم وجود (0.05)،  وىي غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (0,713)االحتمالية 

المجموعة التجريبية في القياس البعدي ومتوسط أفراد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات 
. وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية .درجاتيم في القياس المؤجل

 
يوضح الفروق بين متوسطات أفراد المجموعة التجريبية في درجة مشكالت السموك  (8)الشكل رقم 

الالاجتماعي بين القياس البعدي والمؤجل 
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 أفراد المجموعة التجريبية في  متوسط درجاتأنو التوجد فروق بين (8)ويتضح من الشكل رقم 
درجة مشكالت السموك الالاجتماعي بين القياس البعدي والمؤجل، وىذا يعني أّن البرنامج أسيم في خفض 
حدة مشكالت السموك الالاجتماعي لدى أفراد العّينة التجريبية لكل من بعد سموك العدوان، سموك السرقة 

والخداع، سموك التمرد في المدرسة، وبقي األثر بعد تطبيق البرنامج لمدة شير ونصف من تطبيق 
.  البرنامج

وتشير ىذه النتيجة إلى أّن البرنامج اإلرشادي السموكي الذي ُطّبق عمى أفراد المجموعة التجريبية 
كان لو تبثير واضح رغم مرور فترة زمنية مدتيا شير ونصف بعد القياس البعدي، وقد يرجع ذلك فاعمية 

اإلرشادية  المكاسب استمرار في ت ىذه الفنيات دوراً أدّ  إذالفنيات والميارات المستخدمة في البرنامج، 
ذلك لشيور،  واستمرار األطفال تعممو ما تثبيت في دوراً  المنزلية والميام الراجعة لمتغذية كان فقد لمتالميذ،

كذلك كان لفنية النمذجة أثر في تحقيق نتائج إيجابية، من خالل تدريب التالميذ عمى عدد من الميارات 
السموكيات المضادة لمسموكيات الالاجتماعية، فقد أشار منظور التعميم بالنمذجة إلى أّن معظم السموكيات 
الالاجتماعية يمكن كفيا من خالل مالحظة نماذج سموكية تعاقب أو تحصل عمى نتائج سمبية جراء القيام 

كن تعممو وزيادة مستوى القيام بو من خالل مالحظة مّن السموك االجتماعي يأبيذه السموكيات، كما 
 نظر التعمم ةنماذج سموكية تقوم بمثل ىذه األنماط السموكية اإليجابية، وىو ما ينسجم ويدعم وجو

كما كان لفنية لعب الدور دور في استبدال السموكيات الالاجتماعية ببخرى إيجابية مقبولة . االجتماعي
وذلك من خالل ممارسة بعض األنشطة، كرمي األشياء عمى ىدف معين، أو تعريض التالميذ  اً اجتماعي

لبعض المواقف االفتراضية التي تسبب ليم الشعور بالغضب، وتدريبيم عمى إعطاء استجابة مناسبة، مع 
وكذلك تدريبيم عمى التعبير عن مشاعرىم حيال الموضوعات التي تسبب ليم العناد . حيم في كل مرةاامتد

يريدونو  والتمرد عمى نحو مايقع ليم في البيئة المدرسية، مع توضيح الفرق بين مشاعرىم حول موضوع ال
ومما ساعد في استمرار فعالية ، يستمزم عدم القيام بو  كره الشيء ال إنّ وبين ماينبغي عمييم فعمو؛ إذ

البرنامج بعد شير ونصف من تطبيقو ىو طبيعة األنشطة واأللعاب التي اعتمدت عمييا الباحثة، حيث 
جعميا تثبت لديو لفترة من الزمن، فالتمميذ لم يكن  كانت من األنشطة المحببة التي تجذب التمميذ مما

 أتاح البرنامج لمتالميذ إذمتمقيًا سمبيًا أو مستقباًل لممعمومات النظرية فقط بل كان متمقيًا إيجابيًا وفعااًل، 
الفرصة لممارسة الخبرات االجتماعية ممارسة فعمية، والتفاعل معيا تفاعاًل مباشرة من خالل األداء 

. العممي  لمميارة االجتماعية

كما تفسر الباحثة أّن استمرار تبثير البرنامج يعود إلى اىتمام وتعاون أفراد المجموعة التجريبية 
كثر قدرة وكفاءة في السيطرة عمى المواقف التي تتسم بالغضب أخالل جمسات البرنامج حيث أصبحوا 

واالنفعال والتحكم فيو، وتغميب لغة الحوار والمناقشة الجادة وحسن اإلنصات بدل لغة العنف والعدوان 
.  والتسرع في اتخاذ القرار، والتروية في إصدار األحكام وتقدير عواقب األمور



 اقشة نتائج البحث وتفسريهامن لفصل اخلامسا
 

 136 

 وحّقق الغرض الذي وضع ألجمو وىو خفض ة فاعمياومّما سبق نجد أّن البرنامج اإلرشادي كان ذ
سموك العدوان، سموك السرقة والخداع، سموك التمرد في )حدة مشكالت السموك الالاجتماعي المتمثمة ب

. وكذلك استمرار فاعميتو لفترة من الزمن (المدرسة

وتتفق نتيجة ىذه الفرضية التي تشير إلى استمرارية تبثير البرنامج كما ظير في القياس المؤجل من 
 2008 وناتزك بيترمان)، ودراسة (,.Webster-Stratton& et al 2001نيويبسترستراتون وآخر)نتيجة دراسة 

Petermann & Natzke)، فقد أكدت ىذه الدراسات استمرار المكاسب اإلرشادية  (2008بركات، ) ودراسة
بعد القياس البعدي المؤجل فقد استمر التحسن لدى أفراد المجموعة التجريبية وانخفضت لدييم السموكيات 

. الالاجتماعية

 :  مقترحات البحث-3
: وفي ضوء النتائج التي توصل إلييا البحث الحالي فقد خمصت الباحثة إلى المقترحات اآلتية

إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول موضوع مشكالت السموك الالاجتماعي لدى فئات  -3-1
 .عمرية مختمفة

إعداد برامج إرشادية باستخدام فنيات إرشادية أخرى في خفض مشكالت السموك الالاجتماعي  -3-2
 .لدى األطفال

من أجل  (، النمذجة، لعب األدوارالتعزيزك)فنيات اإلرشاد السموكي  تدريب المرشدين عمى  -3-3
 .استخداميا مع التالميذ ذوي السموك الالاجتماعي

تفعيل دور المرشد االجتماعي والنفسي في متابعة التالميذ ذوي السموك الالاجتماعي لعقد جمسات  -3-4
 .إرشادية لتعزيز السموك السوي وتحديد األسباب المؤدية إلى السموك الالاجتماعي ومحاولة إزالتيا

االىتمام ببرامج التدريب عمى السموكيات والميارات االجتماعية في برامج المدرسة ضمن  -3-5
النشاطات الالمنيجية، لما ليا من أثار إيجابية في الوقاية والعالج من العديد من االضطرابات 

 .النفسية

 التالميذ لتعامل مععقد ندوات ومحاضرات لممعممين والمرشدين وتزويدىم بالمعمومات الالزمة ل -3-6
 .شباعياإذوي السموك الالاجتماعي، وكيفية تعّرف حاجاتيم ومحاولة 
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 (1)املهحق رقم 
طهة تسهيم املهمح من مديريح انرتتيح يف ريف دمشق 
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 (2)املهحق رقم 
خطاب انسادج احملكمني الستمارج تقدير املعهمني ملشكالخ انسهىك انالاجتماعي 

عند األطفال 
 

الدكتورالمحترم السيد
 

تقومالباحثة بإعداددراسةلنيمدرجةالدكتوراىفياإلرشاد النفسياختصاص الصحة النفسية لؤلطفالبعنوان 
فاعميةبرنامجإرشاديسموكي لخفض حدة مشكالت السموك الالاجتماعي لدى عينة من تالميذ التعميم "

 "األساسي
 :وتودالباحثةمنسيادتكمالحكمعمىالمقياسمنحيث

  ّ( سنوات10-9)ألطفال امدىمبلالمةالبنودوصيااتيالسن. 
 مدىارتباطالبندبالبعدالمرادقياسو. 
 حذفماترونيغيرمناسبمنالبنود. 

 .ويرجىإضافةماترونيمناسبًامنبنودأو مجاالتجديدةعمىالمقياس
 
 
 
 

مع خالص تقديري 
                                                                                   الباحثة 
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 (3)املهحق رقم 
استمارج تقدير املعهمني ملشكالخ انسهىك انالاجتماعي عند األطفال 

 (تصىرتها األونيح نهتحكيم)
 األبعاد

 العبارات
 مناسبة الصياغة االنتماء لمبعد

 مالحظات

 سموك العدوان: المجال األول
 :التعريف اإلجرائي

السموكيات التي تمحق األذى والضرر  
من  (األصدقاال، المعممين،)باآلخرين 

خبلل االعتداال عمييم وعمى ممتمكاتيم، 
 وممتمكات المدرسة

 غير مناسبة مناسبة الينتمي ينتمي
      يقوم بضرب زمبلئو في الصف أو باحة المدرسة 

      م عندما يغضب منوى زمبلئويبصق عل
      يستخدم ألفاظًا نابية عندما يتحدث مع زمبلئو

      يمزق الوسائل التعميمية الموجود في الصف أو خارج الصف
      يغمق باب الصف بقوة عندما يغضب

      ه برمي الحجارة عمييماليعاكس زمبل
      يكتب بالطباشير واأللوان عمى جدران الصف 

      يمتنع عن المشاركة في األنشطة الصفية
      يتدخل في أنشطة زمبلئو ويضايقيم

      يمزق الصور والممصقات المعمقة عمى جدران المدرسة
      طبلق النكت عمييمإيسخر من زمبلئو من خبلل 

      يرمي النفايات واألوراق خارج سمة الميمبلت
      يكسر الزجاجات الفاراة الموجودة في ساحة المدرسة

      يتعمد إيذاال زمبلئو أثناال المعب 

 

 األبعاد
 العبارات

 مناسبة الصياغة االنتماء لمبعد
 مالحظات

 سموك السرقة والخداع: البعد الثاني
: التعريف اإلجرائي

يتمثل بالسموكيات التي يرمي الطفل من خبلليا 
إلى التحاليل عمى اآلخرين من أجل الحصول 
عمى أاراضيم وممتمكاتيم بطريقة اير سميمة 

 .ودون أن يكون لو حق في الحصول عمييا

 غير مناسبة مناسبة الينتمي ينتمي
      يأخذ أدوات زمبلئو دون إذنيم 

      يخفي أاراض وأدوات زمبلئو التي يعثر عمييا في المدرسة
      . يغش عمى زمبلئو أثناال المعب معيم

      يأخذ أدوات المعممة الموجودة عمى المنضدة 
      . أنو يسرق منيم منه في الصفؤيشكو زمبل

      يتحايل عمى زمبلئو أثناال المعب معيم  
      يأخذ طعام زميمو ويأكمو دون عممو 

      في زحمة البوفيو، يأخذ بعض الحاجات دون دفع ثمنيا
      ه باألخطاال التي يرتكبيااليتيم زمبل
      ه عمى المشاكل التي تحدثاليموم زمبل

      ينتقم من زمبلئو بأخذ أاراضيم دون عمميم
      يستعير أاراض من زمبلئو ويرفض إعادتيا ليم

      يسرق أدوات المدرسة وممتمكاتيا
      يأخذ حاجات زمبلئو من حقائبيم دون عمميم
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 األبعاد
 العبارات

 مناسبة الصياغة االنتماء لمبعد
 مالحظات

سموك : البعد الثالث
 التمرد في المدرسة

 
 :التعريف اإلجرائي

تمثل بالسموكيات التي 
تؤدي إلى خرق واضح 
لؤلنظمة والقوانين 

المطبقة المدرسة وعدم 
التقييد بالتعميمات داخل 

 .المدرسة
 

 

 غير مناسبة مناسبة الينتمي ينتمي
      ييرب من المدرسة

      يخرج من الصف دون استئذان
      يقفز فوق أسوار المدرسة

      يتأخر في الدخول إلى الصف بعد الفرصة
      ه في الصف عمى اليروب من المدرسةاليشجع زمبل

      يحضر متأخرًا إلى المدرسة
      ييمل واجباتو المدرسية
      يخالف الزي المدرسي

      يتغيب كثيرًا عن المدرسة
      يفتح صنابير المياه ويتركيا مفتوحة

      يقاطع اآلخرين ويرفض االستماع ليم
      يذىب إلى المدرسة بمبلبس اير نظيفة وىيئة اير مرتبة

      يتحدى المعمم والعاممين في المدرسة
      يرفض تنفيذ تعميمات المعممين ويعصييم
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 (4)املهحق رقم 
استمارج تقدير املعهمني ملشكالخ انسهىك انالجتماعي عند االطفال 

 (تصىرتها اننهائيح)
: التعميمات
    :......................العمر:.........................   التمميذة / اسم التمميذ

:.......................... الجنس
أختي المعممة / أخي المعمم 

تيدف ىذه االستمارة إلى تعّرف بعض مشكبلت السموك البلاجتماعي التي يظيرىا التبلميذ داخل 
 .المدرسة

أمام كل عبارة وعمى اختيار  (<)يرجى قراالة عبارات ىذه االستمارة واإلجابة عنيا بدقة ووضع عبلمة 
. (نادراً )- (أحياناً )- (االباً ): واحد فقط

عممًا بأن ىذه المعمومات سوف تستخدم لغرض البحث العممي وال يطمع عمييا سوى الباحثة وسيتم إافال 
. االسم الكامل لمتمميذ 

 
 لكم عمى تعاونكم  وشكراً 
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 نادراً  أحياناً  غالباً  العبارات الرقم
    يضرب زمبلاله في الصف أو باحة المدرسة  1
    يبصق عمى زمبلئو عندما يغضب منيم 2
    يستخدم ألفاظًا نابية عندما يتحدث مع زمبلئو 3
    يمزق الوسائل التعميمية الموجود في الصف أو خارج الصف  4
    يغمق باب الصف بقوة عندما يغضب 5
    يرمي الحجارة أو األشياال عمى زمبلئو أثناال الشجار معيم 6
    المدرسة/ يكتب بالطباشير واأللوان عمى جدران الصف 7
    (لطمباتو)يضايق زمبلاله عندما اليستجيبون لو  8
    يقطع األزىار الموجودة في حديقة المدرسة 9
    ىزلية عمييم(ألقاب)يسخر من زمبلئو من خبلل إطبلق تسميات  10
    يرمي النفايات واألوراق خارج سمة الميمبلت 11
    في ساحة المدرسة (صنابير المياه/ كزجاجات الفاراة)يكسر األشياال  12
    يتعمد إيذاال زمبلئو أثناال المعب 13
    يأخذ أدوات زمبلئو دون أذنيم  14
    يخفي أاراض وأدوات زمبلئو التي يعثر عمييا في المدرسة 15
    يغش عمى زمبلئو أثناال المعب معيم 16
    يأخذ أاراض المعممة الموجودة عمى المنضدة عندما تمتفت إلى السبورة 17
    يشكو زمبلؤه في الصف من أنو يسرق منيم 18
    بيدف أخذ نقود أو أاراض زمبلئو (طرة ونقش، أو الورق)يمعب ألعاب  19
    يأخذ طعام زميمو ويأكمو دون عممو 20
    يأخذ بعض الحاجات دون دفع ثمنيا عند الزحمة في البوفيو 21
    يتيم زمبلاله باألخطاال التي يرتكبيا 22
    يأخذ النقود من زمبلئو ويرفض إعادتيا ليم 23
    ينتقم من زمبلئو بأخذ أاراضيم دون عمميم 24
    يستعير أاراضًا من زمبلئو ويرفض إعادتيا ليم 25
    (إلخ...طعامًا، أقبلماً )يفتش حقائب زمبلئو ليأخذ شيئًا  26
    ييرب من المدرسة 27
    يخرج من الصف دون استئذان 28
    يقفز فوق أسوار المدرسة 29
    يتأخر في الدخول إلى الصف بعد الفرصة 30
    يفضل المعب خارج المدرسة عن الحضور إلى المدرسة 31
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 نادراً  أحياناً  غالباً  العبارات الرقم
    يشجع زمبلاله في الصف عمى اليروب من المدرسة 32
    يحضر متأخرًا إلى المدرسة 33
    ييمل واجباتو المدرسية 34
    يخالف الزي المدرسي 35
    يتغيب كثيرًا عن المدرسة 36
    يحضر إلى المدرسة بمبلبس متسخة وىيئة اير مرتبة 37
    يقوم بعكس ما يطمب منو 38
    يرفضتنفيذالتعميماتالصادرةمنالمعمم أومن مدير المدرسة 39
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 (5)املهحق رقم
  نهربنامج اإلرشادي خطاب انسادج احملكمني

 
 المحترم:....................................السيد االستاذالدكتور

فاعميةبرنامجإرشاديسموكي لخفض حدة مشكبلت السموك البلاجتماعي لدى "تقومالباحثةبإعداددراسةبعنوان 
لنيمدرجةالدكتوراىفياإلرشاد النفسياختصاصالصحة النفسية لؤلطفال "عّينة من تبلميذ التعميم األساسي 

 .والمراىقين
 :وتودالباحثةمنسيادتكمالحكمعمىالبرنامجاإلرشاديمنحيث

 مدىمبلالمةالجمسةلميدفمنيا. 
 مدىوضوحاإلجراالاتالتدريبيةفيكمجمسة. 
 مدىمناسبةاإلجراالاتالتدريبيةلؤلطفال. 
 مدىكفايةعددالجمسات. 
 مدىمناسبةالوقتالمخصصلكلجلسة. 

 
ولكم جزيل الشكر 

 
                                                                               الباحثة 
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 (6)املهحق رقم 
 قائمح تأمساء انسادج احملكمني ألدواخ انثحث

تحكيم بطاقة  تحكيم االستمارة االختصاص المحكم
 المالحظة

تحكيم البرنامج 
 اإلرشادي

 * * * عمم نفس ةأمينة رزق الدكتورةاألستاذ

 * * * عمم نفس عمي نحيمياألستاذ الدكتور

 *  * عمم نفس الدكتور محمود ميبلداألستاذ 

   * تقويم وقياس األستاذ الدكتور رمضان درويش

   * تقويم وقياس الدكتورة إيمان عز

 * *  إرشاد نفسي الدكتور أحمد الزعبي

 * * * إرشاد نفسي الدكتورة صباح السقا

  * * تقويم وقياس الدكتورة عزيزة رحمة

  * * تقويم وقياس الدكتورة رنا قوشحة

 * * * إرشاد نفسي الدكتورة منال الشيخ 

 * * * إرشاد نفسي الدكتورة كارولين محسن
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 (7)املهحق رقم 
تطاقح مالحظح انسهىك انالاجتماعي ندي االطفال 

 
: التعليمات
أمام ظيور كل شكل من أشكال السموك البلاجتماعي المدونة في الجدول المذكور في األسفل باستخدام  (/)ضع إشارة 

: التوضيحات التالية
 تمثل عدد المرات التي قام بيا الطفل بالسموك اً نراقب التمميذ في كل يوم من أيام األسبوع ولفترة من الزمن، ونضع خطوط

وىكذا نقوم  (/////)في يوم األحد قام بشتم زميمو خمسة مرات نضع : يشتم : مثبل(...يضرب، يشتم)ول دالمذكور في الج
:  في كل يوم وبعد قيامو بكل فعل مذكور نفسوبالشيال

 
: الحدث الذي سبق ظيور السموك البلاجتماعي مثبلً : الحدث السابق

 (أسباب أخرى...تشاجر، اضب، ايرة، إحباط)
المعتدى عميو  

 (شياال أخرىأ- نوممتمكات المدرسة واآلخر- نوالمعمم–ه ؤزمبل)
 :وفي ما يمي توضيح لبعض السموكيات

. يتجاىل تنفيذ ما يطمب منو سواال من قبل المعممة أو المدير: يتجاىل
 .يدبر حيبًل لمحصول عمى ما يريد: يغش

 .يأخذ دون انتباه اآلخرين لو: يأخذ عنوة
 .ه بيااليرتكب األخطاال ويتيم زمبل: يتيم

أثناال الحصص الدراسية وضمن االستراحة  (شخصان مدربان من قبل الباحثة)تجري المبلحظة من قبل المرشدة والمرشد 
 .ولمدة نصف ساعة
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تطاقح املالحظح 
 :القائم بالمالحظة:الجنس:                  رمز التمميذ/ اسم

 السموك
وقت ابتداء 
 المالحظة

وقت انتياء 
 المالحظة

 تكرار السموك
المثيرات 
 السابقة

 مالحظات المعتدى عميو

       يضرب -1

       يشتم -2

       يمزق -3

       يحطم -4

       يرمي -5

       يبصق -6

       يغش -7

       يأخذ عنوة -8

       يسرق -9

       يتيم -10

       يخالف األوامر -11

       يتجاىل -12

       ييرب -13

       يتأخر -14

       يتغيب -15
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   (8)املهحق رقم 
قائمح املعسزاخ 

 أنواع المعززات
 المعززات االجتماعية والشخصية م
 المديح 1
 االبتسام 2
 الربت عمى الكتف 3
 التصفيق 4
 إبداال اإلعجاب 5
 اإلصغاال واالنتباه 6

 المعززات المادية 
 (....سكاكر، شيبس، بسكويت)اذائية 1
 ألعاب 2
 أقبلم ألوان 3
 أقبلم رصاص 4
 ميداليات 5

 المعززات الرمزية 
 نجوم ممونة 1
 كوبونات 2
 فيش 3
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 (9)املهحق 
 صىر نألطفال أثناء تطثيق  جهساخ انربنامج

 

 
جمسة التعارف 
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تمارين التمييد 
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جمسة مشاعري 
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أثناال حل الواجب المنزلي في بعض الجمسات 
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أثناال الحوار والمناقشة في بعض جمسات 
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أثناال لعب األدوار 
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 نشاط صندوق مشاكمي 

 
نشاط العمل بالمعجون 
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 نشاط تذكر ماذا رأيت 

 
نشاط العصا والرجل 
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جمسة بيت األحبلم 
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الجمسة الختام 
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صورة لبعض المعززات المستخدمة في البرنامج 
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بعض األنشطة في جمسة القياس المؤجل 
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 (10)املهحق رقم 
 جهساخ انربنامج اإلرشادي

 
الجمسة األولى 

 (التعارف والتمييد ):عنوان الجمسة
.  التعارف بين الباحثة واألطفال والتعريف بالبرنامج اإلرشادي:اليدف الرئيس لمجمسة ☜

: يتوقع في نياية الجمسة أن:األىداف الفرعيةلمجمسة  ☂
يجاد جّو من األلفة والمحبة- 1 . يتعرف األطفال عمى بعضيم بعضًا وعمى الباحثة وا 
. يتعرف األطفال عمى محتويات البرنامج اإلرشادي وأىدافو- 2
.  قواعد الجمسات اإلرشاديةتحدد - 3
.  يشرح لؤلطفال طريقة الحصول عمى المكافآت التي ستعطى ليم خبلل الجمسات اإلرشادية- 4

 دقيقة (40) :الوقت المطموب .
 .قاعة خالية من العوائق، كرة، أوراق صغيرة، أقبلم، دفاتر، قطع حموى: االحتياجات ✂
 .(مادي)  أنشطة وألعاب نفسية اجتماعية،  التغذية الراجعة، التعزيز :التقنيات المستخدمة ✐

: (سير الجمسة األولى)اإلجراءات 
 (د15): التمييد 

تقوم الباحثة بدعوة األطفال لموقوف بشكل دائري وسط القاعة ترحب بيم وتشكرىم لحضورىم في الوقت الذي حددتو ليم، ثم 
 : أنشطة التعارفتبدأ بتطبيق 

 آلية تنفيذه اليدف منو اسم التمرين
التعارف في 

 دائرة
أن يتعرف األطفال 
عمى بعضيم بعضًا 

 وعمى الباحثة

. يقف األطفال في دائرة وتكون الباحثة أحد أفرادىا (1
تحمل الباحثة كرة صغيرة وتذكر اسميا وأثناال ذلك تقوم بتمرير الكرة لمطفل عمى  (2

. يمينيا
 .يستمم الطفل الكرة ويذكر اسمو ويمرر الكرة لطفل آخر يختاره ىو ضمن المجموعة (3
 . جميعيمتستمر لعبة تمرير الكرة وذكر االسم حتى يتم تعّرف األطفال (4
 .يمكن إعادة المعبة عدة مرات في حال عدم معرفة أعضاال المجموعة بعضيم لبعض (5

خمط بطاقات 
 األسماال

أن يحفظ األطفال 
أسماال بعضيم 

 البعض

 .تطمب الباحثة من كل طفل كتابة اسمو عمى ورقة صغيرة (1
. تخمط األورق وتوزعيا بشكل عشوائي عمى األطفال (2
 .تطمب من كل طفل أن يبحث عن صاحب البطاقة (3
 .توقف الباحثة التمرين عندما يستعيد كل طفل بطاقتو (4

 (د20): التركيز 
 :لتعريف بالبرنامج اإلرشاديا - أ

تجمس المجموعة في دائرة وتتحدث الباحثة عنالبرنامج اإلرشادي بكمماتبسيطةوبطريقةسمسةمع 
: تجنباستخدامالمصطمحاتالتيبليفيميااألطفال حيث توضح الباحثة لؤلطفال
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  جمسة 13نو مكون من إذ إمحتويات البرنامج اإلرشادي 
توزع الباحثة )دقيقة،وسيتخمبللجمساتمجموعةمناألنشطةالمحببة التي سنقوم بيا جميعاً 40وبمعدلجمستينأسبوعيًا،مدةالجمسة

لؤلطفال بعضالنشرات وكراس من أجل تدوين بعض المبلحظات عميو والواجبات المنزلية التي تطمب منيم نياية 
 .الجمسة اإلرشادية

 اليدف من البرنامج اإلرشادي والفائدة التي سيحققونيا من المشاركة في الجمسات اإلرشادية .
 :قواعد الجمسات اإلرشادية - ب

 :تتفق الباحثة مع األطفال عمى عدد من القواعد التي ستنظم سير الجمسات اإلرشادية والتي يجب االلتزام بيا وىي
 التأكيد عمى خصوصية وسرية المعمومات أثناال تطبيق جمسات البرنامج  .
 لتزام بمواعيد الجمسات اإلرشاديةاال .
 عدم مقاطعة اآلخرين أثناال حديثيم . 
 عدم االستيزاال والسخرية من آراال اآلخرين. 
 تنفيذ مايطمب من نشاطات خبلل الجمسات. 
 اإلصغاال الجيد واالنتباه. 
 عدم الخروج من الجمسات إال بإذن. 
 :شرح تقنية االقتصاد الرمزي - ت
  توضح الباحثة لؤلطفال أن من يتميز ويمتزم سوف ينال مكافأة ومن يتبع التعميمات بطريقة صحيحة وسميمة سيكافأ

كل طفل عند أدائو إلحدى السموكيات : أيضًا، وسيكون ىناك توزيع لميدايا والمكافآت عن طريق لعبة بسيطة وىي
وذلك حسب طبيعة السموك (3)أو (2)أو (1)وعددىا  (فيش)المناسبة والمراوب بيا سيعطى مجموعة قطع 

فيش  (3)المراوب بو والمحدد ضمن قائمة السموكيات المناسبة، ففي الجمسات األربع األولى كل طفل يجمع
يحصل عمى األشياال التي يحبيا وىكذا حتى نياية لفيش (8)بعد ذلك كل يطفل يجمع . سيستبدليا بأشياال يحبيا

. الجمسات
 ةتحدد الباحثة لؤلطفال جدول االقتصاد الرمزي من خبلل كتابة قائمة بالسموكيات المطموب تنفيذىا عمى كرتون 

. كبيرة تمصقيا عمى الحائط بعد التأكد من فيم األطفال ليذه السموكيات
 (د5):إنياء الجمسة 

:       تقف المجموعة بشكل دائري جموسًا أو وقوفًا وتوضح الباحثة لؤلطفال بأنو في نياية كل جمسة سنقوم بما يمي
 حيث يتضمن التقويم اإلجابة ،وضع تقويم لكل لمجمسة من خبلل كتابة رأيكم حول كل جمسة من جمسات البرنامج (1

 ........، أحببت في ىذه الجمسة.......عن سؤالين ىما تعممت في ىذه الجمسة
. إعطاال واجبات وميمات نقوم بأدائيا في المنزل ويتم إحضارىا في الجمسة التالية (2
 .إجمال ما ُأنِجز في الجمسة، ويشارك األطفال بمشاعرىم وأفكارىم (3
 .االتفاق عمى حركة جماعية أو أانية تَُنّفذ في نياية الجمسة اإلرشادية (4

 وتقوم الباحثة بتوزيع الحموى عمى األطفال في ىذه الجمسة وتودعيم، بعد أن تَُنّفذ الحركة أو األانية الجماعية :مالحظة
 .المتفق عمييا
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 الجمسة الثانية

 (1)مشكالت السموك الالاجتماعي : عنوان الجمسة
 .تعّرف بعض مشكبلت السموك البلاجتماعي التي تحدث في مرحمة الطفولة: اليدف الرئيس لمجمسة ☜

:  يتوقع من كل طفل في نياية الجمسة أن : األىداف الفرعية لمجمسة ☂
. (مشكبلت السموك البلاجتماعي)راوب بيا ميتعرف السموكيات اير ال-1
. يحدد قائمة السموكيات البلاجتماعية- 2
 دقيقة45 :الوقت المطموب . 

 .صندوق فارغ. كرتون ممون، أقبلم: االحتياجات ✂
 . التعزيز، الحوار والمناقشة، االقتصاد الرمزي، التغذية الراجعة، الواجب المنزلي:التقنيات المستخدمة ✐

: (سير الجمسة الثانية)اإلجراءات 
  (د5)التمييد 
. وتذكرىم بما دار في الجمسة السابقة جميعيمفيبدايةالجمسةترحبالباحثةباألطفااللحاضرين -1
 تطبق الباحثة تمارين التمييد لمساعدة األطفال عمى االنتقال بشكل تدريجي من التمارين الحركية السريعة إلى  -2

. األنشطة الذىنية

 آلية تنفيذه اليدف منو اسم التمرين

إبقاال الكرة في 
 اليواال

التنشيط الحركي لؤلطفال -
تفريغ الطاقة الموجودة لدى 

. األطفال
المشاركة والتعاون أثناال -

المعب 
 

. تقف المجموعة في دائرة (1
 ."لعبة كرة الطائرة"تبدأ المجموعة بقذف الكرة بين أفرادىا مع العد  (2
بقانتحاول المجموعة ع (3 ىا في اليواال ألطول فترة ئد إسقاط الكرة عمى األرض وا 

 .ممكنة
 .في حال سقوط الكرة عمى األرض، تبدأ المعبة من جديد مع العد (4
ل األطفال عن الرقم المتوقع الوصول إليو قبل أفي كل مرة ُيس: مبلحظة (5

 .سقوط الكرة عمى األرض

 (د35)التركيز 
: (د15)" نشاط صندوق مشاكمي -  أ

سنحاول اليوم من خبلل تنفيذ ىذا النشاط تعّرف بعضالسموكيات اير المراوب بيا والتي : تبدأ الباحثة تنفيذ النشاط بقوليا
وسنقوم بكتابة ىذه السموكيات عمى بطاقات .  تسبب اإلزعاج والمضايقة لآلخرين والتي تسمى بالسموكيات البلاجتماعية

 ثم نضعيا ضمن صندوق كبير ونقوم بالتخمص من ىذا الصندوق كطريقة إليصال فكرة أّن التصرفات ىا،ونتعرف
 .آلخرينازعاج والمضايقة نمناسبة البّد من التخمص منيا ألنيا تسبب اإلالوالسموكيات اير 
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.  األسئمة بطريقة يفيميا األطفال ومناسبة لممرحمة العمرية مع مراعاة الفروق الفرديةت صيغ: مالحظة
 (د20)"باستخدام مجموعات العمل" نشاط  لوحة المشكالت -ب

 آلية تنفيذه اليدف منو اسم النشاط

 لوحة المشكبلت

وضع قائمة ببعض -
مشكبلت السموك 

. البلاجتماعي
تشجيع التعاون والمشاركة -

لدى األطفال من خبلل العمل 
 الجماعي

 .تقسم الباحثة المجموعة الكبيرة إلى ثبلث مجموعات .1
نشاط ) يعبر عن عدة سموكيات الاجتماعية اً توزع عمى كل مجموعة موقف .2

 .(لوحة المشكبلت
تطمب الباحثة من كل مجموعة من األطفال تحديد السموكيات اير المقبولة  .3

 .من وجية نظرىم حسب الموقف الذي وزع عمييم
تناقش الباحثة كل مجموعة بالسموكيات البلاجتماعية التي قاموا بتحديدىا  .4

ثم تمصق لوحة كبيرة عمى الحائط وتحدد عمييا بمساعدة األطفال . وكتابتيا
 .قائمة بالسموكيات البلاجتماعية

 (د5): إنياء الجمسة
، كذلك (كتغذية راجعة)تقف المجموعة بشكل دائري جموسًا أو وقوفًا، وتقوم الباحثة بتمخيص ما ُأنِجز في الجمسة

تعممت في - 2، ......أحببت في ىذه الجمسة- 1)يشارك األطفال بمشاعرىم وأفكارىم من خبلل اإلجابة عن السؤالين 
من خبلل القيام بالحركة الجماعية أو األانية التي اتُِّفق عمييا بين أفراد المجموعة في تُنيىالجمسة ، و(....ىذه الجمسة

. الجمسة األولى

 آلية تنفيذه اليدف منو اسم النشاط
صندوق مشاكمي 

 
 

تعريف األطفال ببعض 
مشكبلت السموك البلجتماعي 

 
 عمى ضرورة التخمص ىملتدريب

من السموكيات البلاجتماعية 
 عن طريق فكرة الصندوق

تطمب الباحثة من األطفال الجموس بشكل دائري، وتوزع عمى كل طفل ضمن  .1
.  stickersالمجموعة عدة ورقات 

عمى األطفال السؤال اآلتي وتطمب منيم تدوين اإلجابات عمى الباحثة تطرح  .2
 .قصاصات الورق الموجودة معيم 

  ومضايقة لآلخريناً زعاجإماىي السموكيات والتصرفات التي تعتقد أنيا تسبب ( 
 ؟(األىل، المعممة، الزمبلال

 .تستمع الباحثة إلى األجوبة التي قدميا األطفال .3
السموك تناقش الباحثة األطفال باإلجابات التي قدموىا، وتوضح ليم أن  .4

 ىو مجموعة من السموكيات التي تسبب اإلزعاج والمضايقة الالاجتماعي
: لآلخرين وتخالف القواعد االسرية والمدرسية والمجتمع ومن ىذه السموكيات

. العدوان، الكذب، السرقة، الغش، الغضب، التخريب والعصيان
تطمب الباحثة من األطفال وضع أوراق اإلجابة ضمن الصندوق والتخمص منو  .5

 .بيدف إيصال فكرة أّن ىذه السموكيات البلاجتماعية البّد من التخمص منيا
 من اً تشكر الباحثة األطفال عمى العمل الجماعي الذي قاموا بو وتوزع عمييم قطع .6

 .الشوكوال كتشجيع ليم
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.  سموكيات قمت بيا وسببت اإلزعاج والمضايقة لآلخرينةاذكر أربع: الواجب المنزلي
الجمسة الثالثة 

 (2)مشكالت السموك الالاجتماعي : عنوان الجمسة
.  تعّرفاآلثار السمبية لمسموك البلاجتماعي والنتائج اإليجابية لمسموك االجتماعي:اليدف الرئيس لمجمسة ☜

: يتوقع من كل طفل في نياية الجمسة أن: األىداف الفرعية لمجمسة ☂
 .يتعّرف  اآلثار السمبية الناجمة عن السموك البلاجتماعي -1
 .يتعرف األطفال  النتائج اإليجابية لمسموك االجتماعي -2
 .متفريغ الطاقة الكامنة لديو -3
 دقيقة40 :الوقت المطموب . 

 .ق، كرتون، بطاقات مصورة اورأ: االحتياجات ✂
.   التعزيز، الحوار والمناقشة، االقتصاد الرمزي، التغذية الراجعة، الواجب المنزلي:التقنيات المستخدمة ✐

: (سير الجمسة الثالثة)اإلجراءات 
 (د5): التمييد :
 وتشكرىم عمى حضورىم ضمن الوقت المحددوتذكرىم بما دار في  جميعيمفيبدايةالجمسةترحبالباحثةباألطفااللحاضرين- 1

. الجمسة السابقة
 .تناقش الباحثة الواجب المنزلي الذي كمف بو األطفال وتعطي كل طفل أحضر الواجب المنزلي معو فيشة واحدة- 2
تطبق الباحثة تمارين جديدة لئلحماال لمساعدة األطفال عمى االنتقال بشكل تدريجي من التمارين الحركية السريعة إلى - 3

. األنشطة الذىنية

 آلية تنفيذه اليدف منو اسم تمرين

عضاال أإحماال 
 الجسد

النتقال بشكل ل األطفال ةمساعد-
تدريجي من التمارين الحركية 
. السريعة إلى األنشطة الذىنية

تفريغ الطاقة الكامنة لدى -
 .األطفال

 .الطمب من األطفال إرخاال أكتافيم وفتح أفواىيم لمدة بسيطة (1
الطمب من كل طفل وضع يد عمى المعدة واليد األخرى عمى نياية  (2

الصدر وبداية الرقبة بدون ضغط والبدال بإصدار صوت بيدوال والطمب من 
األطفال أن يبعثوا باليواال إلى المعدة ومن ثم إخراجو، والقول آه ه ىو أكثر 

 .من مرة

  (د30)التركيز :
 :نشاط آثار ونتائج- ب

يعتبر السموك البلجتماعي الذي تحدثنا عنو في الجمسات السابقة مشكمة : تبدأ الباحثة الموضوع بقوليا
مزعجةلكممنالمدرسةوالبيتوالمجتمع، لما لو مننتائجوآثارسمبية، وسنحاول من خبلل األنشطة التي سننفذىا اليوم تحديد بعض 

. من ىذه النتائج واآلثار
 
 
 
 



 مالحق انثحث 
 

 183 

 آلية تنفيذه اليدف منو اسم النشاط

 آثار ونتائج

تعريف األطفال باآلثار السمبية -
الناجمة عن السموك 

 .البلجتماعي
تحديد النتائج اإليجابية لمسموك -

. االجتماعي
تعزيز روح التعاون والعمل -

. الجماعي ضمن المجموعات
 

 .تقسم الباحثة المجموعة الكبيرة إلى ثنائيات .1
كسر الشباك، )توزع الباحثة عمى كل مجموعة صورة تعبر عن سموك ال اجتماعي .2

 .(البطاقات المصورة )(إلخ..زىار الحديقة، شجار بين طفمين، تمزيق الدفاتر أقطف 
تطمب الباحثة تحديد أكبر عدد ممكن من اآلثار السمبية التي يمكن أن تنجم عن  .3

 .السموك الموجود في الصورة
تستمع الباحثة إلى أجوبة األطفال وتدونيا عمى لوحة كرتونية  تحت عنوان قائمة اآلثار  .4

 .السمبية لمسموك البلاجتماعي
تطمب الباحثة العودة إلى المجموعات الثنائية وتوزع عمييم صورة تعبر عن السموك  .5

  (عكس الصورة السابقة)االجتماعي الصحيح 
 .تطمب من األطفال تحديد النتائج اإليجابية الناتجة عن القيام بالسموك المناسب .6
تستمع الباحثة إلى أجوبة األطفال وتدونيا عمى لوحة كرتونية تحت عنوان قائمة النتائج  .7

 .اإليجابية لمسموك االجتماعي
لوحة )تطمب الباحثة من األطفال لصق الصور في المكان المناسب في كل لوحة  .8

 .(اآلثار السمبية، لوحة النتائج اإليجابية
 تشكر الباحثة األطفال وتقدم ليم الثناال والمدح  عمى الجيد المبذول من قبميم خبلل  .9

 .نجازهإتنفيذ النشاط والتعاون في 

 
 (د5): إنياء الجمسة 

، ويشارك األطفال (كتغذية راجعة)تقف المجموعة بشكل دائري جموسًا أو وقوفًا، وتقوم الباحثة بتمخيص ماُأنِجز في الجمسة
تعممت في ىذه - 2، ......أحببت في ىذه الجمسة- 1)بمشاعرىم وأفكارىم من خبلل اإلجابة عن السؤالين 

 .تُِّفق عمييا في الجمسة األولىا من خبلل القيام بالحركة الجماعية أو األانية التي تُنيى الجمسة،و(....الجمسة
 اكتب ضمن الجدول اآلتي ثبلثة سموكيات الاجتماعية  وثبلثة سموكيات اجتماعية قمت بيا حتى موعد :الواجب المنزلي
 ؟الجمسة القادمة

 

 السموكيات االجتماعية السموكيات الالاجتماعية
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
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 الجمسة الرابعة
مشاعري : عنوان الجمسة

 .التعبير عن المشاعر  : اليدف الرئيس لمجمسة ☜
 :يتوقع من كل طفل في نياية الجمسة أن: األىداف الفرعية لمجمسة ☂

 .يتعرف المشاعر اإلنسانية المختمفة -1
 .يعبر عن مشاعره وانفعاالتو -2
 .تفريغ شحنات الغضب والتوتر -3
 دقيقة50 :الوقت المطموب . 

 .ق، أقبلم تموين، كرتون ممون، قطع حموىاأور: االحتياجات ✂
. النمذجة، الحوار والمناقشة، التعزيز، االقتصاد الرمزي، التغذية الراجعة، الواجب المنزلي:التقنيات المستخدمة ✐

: (سير الجمسة الرابعة)اإلجراءات 
 (د10)التمييد :
 .وتشكرىمعمىحضورىمالمتجدد جميعيمألطفااللحاضرينافيبدايةالجمسةترحبالباحثةب- 1
. تناقش الباحثة الواجب المنزلي وتقدم الشكر واالمتنان لؤلطفال الذين قاموا بأدائو بنحو جيد وتشكر األطفال اآلخرين- 2

. وتعطي كل طفل أحضر الواجب المنزلي معو فيشة واحدة
تطبق الباحثة تمارين التمييد التي تساعد األطفال االنتقال بشكل تدريجي من التمارين الحركية السريعة إلى األنشطة - 3

. الذىنية

  (د35)التركيز 
حاسيس ومشاعر يعبر عنيا بطرق مختمفة سواال عن طريق الكبلم أو إّن كل إنسان لديو عدة إ: تبدأ الباحثة النشاط بقوليا

تعابير الوجو والتعبير عن ىذه المشاعر أمر ضروري فيي تساعدنا في تخفيف التوتر والغضب الذي نشعر فيو في الموافق 
. التي نمر بيا

 
 

 

 آلية تنفيذه اليدف منو اسم التمرين

 مشاعري

مساعدة األطفال عمى االنتقال بشكل -
تدريجي من التمارين الحركية 
. السريعة إلى األنشطة الذىنية

مساعدة األطفال عمى تفريغ شحنات -
.  الغضب والتوتر

 

. تطمب الباحثة من األطفال الوقوف بشكل دائري (1
وتطمب من . تطمب من كل طفل أن يعبر بوجيو عن إحساسو الداخمي (2

 . زمبلئو تسمية الشعور الذي يعبر عنو زميميم
ثم تطمب من كل طفل وضع يد عمى المعدة واليد األخرى عمى نياية  (3

الصدر وبداية الرقبة بدون ضغط والبدال بإصدار صوت بيدوال والطمب من 
األطفال أن يبعثوا باليواال إلى المعدة ومن ثم إخراجو، والقول آه ه ىو أكثر 

 .من مرة
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: (15)نشاط بماذا تشعر أو تحس -أ

 آلية تنفيذه اليدف منو اسم النشاط

 بماذا تشعر أو تحس

تعريف األطفال ببعض المشاعر التي تتنج -
.  عن القيام بالسموكيات البلاجتماعية

مساعدة األطفال التعبير عن مشاعر -
. التوتر والغضب

 
 

ذا إتطرح الباحثة مجموعة من األسئمة حول شعورىم فيما  .1
: تعرضوا لممواقف  التالية

  ضربك زميمك أو أحد أصدقائك ألتفو األسباب؟
  كسر زميمك مسطرتك أو قممك؟
  شتمك أحد زمبلئك ؟
  لوانك ولم يعدىا إليك؟ أأخذ زميمك  عمبة
تستمع الباحثة إلى إجابات األطفال، ثم توضح ليم المشاعر  .2

السمبية التي تتنج عن التصرفات البلاجتماعية، وتؤكد عمى 
ضرورة االبتعاد عن ىذه التصرفات التي تسبب االزعاج 

لؤلخرين ويكون ليا تأثير سمبي عمى الشخص نفسو وعمى 
 .اآلخرين

 
 (د20)نشاط رسم وجوه المشاعر-ب

 آلية تنفيذه اليدف منو اسم النشاط

 رسم وجوه المشاعر

تعريف األطفال بالمشاعر -
المألوفة عن طريق رسم تعابير 

. الوجو
مساعدة األطفال عمى تفريغ -

االنفعاالت ومشاعر التوتر 
 .والغضب اتجاه اآلخرين

 

 .تطمب الباحثة من األطفال الجموس بشكل دائري .1
 .توزع عمى كل طفل ورقة وعدة ألوان .2
تطمب إلى كل طفل رسم مشاعره التي يحس بيا عند تعرضو لممواقف في  .3

 .(ُيعاد طرح أسئمة النشاط السابق)النشاط السابق 
بعد االنتياال  من رسم الوجوه التي تعبر عن المشاعر تطمب من كل طفل أن  .4

 .يتحدث عن شعوره الذي عبر عنو
ن يقوموا بوضع الوجو الذي أتضع الباحثة كرتونة كبيرة وتطمب من األطفال  .5

 .يعبر عن شعورىم
توضح الباحثة لؤلطفال مدى أىمية التعبير عن المشاعر ودورىا في تخفيف  .6

 .التوتر والغضب

 
  (د5)إنياء الجمسة 

 في الجمسة، كذلك يشارك األطفال بمشاعرىم ُأنجزتقف المجموعة بشكل دائري جموسًا أو وقوفًا، وتقوم الباحثة بتمخيص ما 
تُنيى ، و(....تعممت في ىذه الجمسة- 2، ......أحببت في ىذه الجمسة- 1)وأفكارىم من خبلل اإلجابة عن السؤالين 

توزع و من خبلل القيام بالحركة الجماعية أو األانية التي اتُِّفق عمييا بين أفراد المجموعة في الجمسة األولى، الجمسة
فيش حسب المتفق عميو في تقنية االقتصاد الرمزي، وتقدم ليم المدح  (3)الباحثة اليدايا عمى األطفال الذين حصموا عمى 
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مقبولة اجتماعيًا بسموكيات صحيحة ومناسبة، وتحّث األطفال الباقين الوالثناال عمى استبداليم لبعض السموكيات اير 
 .مقبولة ومحاولة تعديميا من أجل الحصول عمى فيش جديدة ومن ثم استبداليا بيدايا محّببة ليمالمبلحظة سموكياتيم اير 

. ارسم ثبلثة وجوه تعبر عن مشاعرك عند قيام أحد زمبلئك باستخدام سموك الاجتماعي أثناال تعاممو معك: الواجب المنزلي
 

الجمسة الخامسة 
 مواقف عدوانية : عنوان الجمسة

 .خفض حدة السموك العدواني:اليدف الرئيس لمجمسة ☜
: يتوقع من كل طفل في نياية الجمسة أن: األىداف الفرعية لمجمسة ☂

. تعّرف  بعض أشكال السموكيات العدوانية -1
 .يعبر عن المواقف التي تتسم بالغضب بشكل مقبول -2
 .يتعمم استخدام األلفاظ الميذبة مع اآلخرين -3
 .من أجل تنفيذ األنشطة المطموبة منيميتعاون مع زمبلئو  -4
 دقيقة50: الوقت المطموب . 

 . بطاقات السموك العدواني، أوراق، أقبلم، بطاقات الصور:االحتياجات ✂
 لعب األدوار، المناقشة والحوار، التعزيز، تكمفة االستجابة، االقتصاد الرمزي، التغذية الراجعة، :التقنيات المستخدمة ✐

 .الواجب المنزلي
: (سير الجمسة الخامسة)االجراءات

 (د5)التمييد :
 .وتشكرىمعمىحضورىمالمتجدد جميعيمفيبدايةالجمسةترحبالباحثةباألطفااللحاضرين- 1
في . تناقش الباحثة الواجب المنزلي الذي كمِّف بو األطفال وتعطي كل طفل أحضر الواجب المنزلي معو فيشة واحدة- 2

. فيشة من كّل طفل لم يحضر الواجب المنزلي(1)حين تسحب 
ساعد األطفال االنتقال بشكل تدريجي من التمارين الحركية السريعة إلى األنشطة ذييتطبق الباحثة تمرين التمييد ال- 3

. الذىنية

 
 

 آلية تنفيذه اليدف منو اسم التمرين

 عضاال الجسدأإحماال 

مساعدة األطفال عمى االنتقال بشكل -
تدريجي من التمارين الحركية السريعة 

. إلى األنشطة الذىنية
تفريغ شحنات الغضب والتوتر عند -

 .األطفال
 

 .الطمب من األطفال إرخاال أكتافيم وفتح أفواىيم لمدة بسيطة (1
الطمب من كل طفل وضع يد عمى المعدة واليد األخرى عمى نياية الصدر  (2

وبداية الرقبة بدون ضغط والبدال بإصدار صوت بيدوال والطمب من األطفال 
 .أن يبعثوا باليواال إلى المعدة ومن ثم إخراجو، والقول آه ه ىو أكثر من مرة
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 (د40)التركيز :
ىناك الكثير من السموكيات العدوانية التي نستخدميا أثناال تعاممنا مع اآلخرين " تبدأ الباحثة الحديث عن الموضوع بقوليا

من  سواال لنا أو لآلخرين، لذلك سنحاول اليوم ةسواال في المدرسة أو المنزل أو الشارع وىذه السموكيات االبًا ما تكون مؤذي
 .خبلل األنشطة التي سنقوم بتنفيذىا تعّرف ىذه السموكيات وكيف يمكن التخفيف منيا

 :(د20)نشاط بطاقات المواقف العدوانية - أ

 آلية تنفيذه اليدف منو اسم النشاط

بطاقات المواقف 
 العدوانية

تعريف األطفال ببعض -
 أشكال السموكيات العدوانية 

تعميم األطفال استخدام -
ىذبة مع ماأللفاظ ال
. اآلخرين

تدريب األطفال عمى -
العمل الجماعي والتواصل 

 .فيما بينيم

 .تقسم الباحثة المجموع الكبيرة إلى أربع مجموعات عمل .1
تطمب من كل مجموعة أن تسحب من الكيس بطاقة عمييا صورة تعبر عن سموك  .2

 .الاجتماعي
تطمب الباحثة من كل مجموعة التركيز في الصورة والتعاون فيما بينيم لئلجابة  .3

 :عن األسئمة التالية
 ما هو السلوك الخاطئ الذي تراه في البطاقة؟ 
 كيف يمكن أن نجد حالً لهذا للسلوك الخاطئ؟ 
 ما الذي يمكن أن يحدث إذا جربنا ذلك الحل؟ 

تناقش الباحثة اإلجابات التي قدميا األطفال حول الصور التي أعطيت ليم   .4
 .وتدون إجاباتيم عمى السبورة

فيشة من األطفال الذين لم يتعاونوا مع زمبلئيم أثناال العمل  (1)تسحب الباحثة  .5
 .الجماعي

 
: (د20)"باستخدام لعب األدوار"نشاط  قصة حسن - ب

 آلية تنفيذه اليدف منو اسم النشاط

 قصة حسن

مساعدة األطفال في التعبير عن -
قف التي تتسم بالغضب بشكل االمو

. مقبول
تعميم األطفال استخدام سموكيات -

إيجابية بدل السموكيات العدوانية 
 .أثناال تعامميم مع اآلخرين

تختار الباحثة طفمين ألداال األدوار التمثيمية وتطمب من باقي األطفال تحديد  .1
 (قصة حسن).السموك العدواني الذي قام بو اتجاه زميمو

تناقش الباحثة األطفال بالطرق التي يمكن اتباعيا لحل المشكمة دون استخدام  .2
فيش لؤلطفال (3)جابات األطفال وتعطي إتستمع الباحثة إلى والسموك العدواني، 

. اً الذين يقترحون حمول تضمن القيام بسموكيات مقبولة اجتماعي
تطمب من زمبلئيم التصفيق وتشكر الباحثة األطفال الذين قاموا بتمثيل األدوار .3

 .ليم

 
 (د5)نياء الجمسةإ: 

 في الجمسة، كذلك يشارك األطفال ُأنِجزتقف المجموعة بشكل دائري جموسًا أو وقوفًا، وتقوم الباحثة بتمخيص ما 
تعممت في ىذه - 2، ......أحببت في ىذه الجمسة- 1)بمشاعرىم وأفكارىم من خبلل اإلجابة عن السؤالين 

، وتُنيى الجمسة من خبلل القيام بالحركة الجماعية أو األانية التي اتٍُّفق عمييا بين أفراد المجموعة في (....الجمسة
 . الجمسة األولى

 . تعّرضت فيو لؤلذى من زميمك والمشاعر التي شعرت بيا عند تعرضك ليذا األذىاً اكتب موقف: الواجب المنزلي
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الجمسة السادسة 
كيف أتصرف : عنوان الجمسة

. االبتعاد عن استخدام السموك العدواني لحّل مشكمة ما:اليدف الرئيس لمجمسة ☜
 :يتوقع من كّل طفل في نياية الجمسة أن: األىداف الفرعية لمجمسة ☂

. يتخمص من استخدام السموك العدواني أثناال تعاممو مع زمبلئو -1
 .يدرك النتائج السمبية لمسموكيات العدوانية -2
. يفرغ شحنات الغضب -3
 .تنمية سموك التواصل مع زمبلئو -4
 دقيقة40: الوقت المطموب . 

 .أوراق، أقبلم، عصا ممونة:االحتياجات ✂
 .لعب أدوار، الحوار والمناقشة، التعزيز، االقتصاد الرمزي، تكمفة االستجابة، الواجب المنزلي: التقنيات المستخدمة ✐

: (سير الجمسة السادسة)اإلجراءات
  (د5)التمييد :
 .وتشكرىمعمىحضورىمالمتجدد جميعيمفيبدايةالجمسةترحبالباحثةباألطفااللحاضرين- 1
نحو جيد وتشكر األطفال عمى تناقش الباحثة الواجب المنزلي وتقدم الشكر واالمتنان لؤلطفال الذين قاموا بأدائو - 2

 . وتعطي كل طفل أحضر الواجب المنزلي معو فيشة واحدة،اآلخرين
. تطبيق تمرين خذ واعط، لمساعدة األطفال االنتقال بشكل تدريجي من التمارين الحركية السريعة إلى األنشطة الذىنية- 3

 
 
 
 
 
 
 

 

 آليو تنفيذه اليدف منو اسم التمرين

 خذ واعط

مساعدة األطفال عمى -
. تفريغ الشحنات الغضب

تنمية سموك التواصل -
. مع زمبلئو

 
 

 .(أ، ب)تقسم المجموعة الكبيرة إلى مجموعات زوجية (1
 .يقف كل طفمين مقابل بعضيم البعض (2
 .يضع كل طفل يديو عمى كتفي زميمو الذي يقابمو (3
 .بإشارة من الباحثة يبدأ كل طفمين بدفع بعضيما البعض (4
" ب.."اعط/ادفع" أ "):تشرف الباحثة عمى التمرين من خبلل المبلحظات التالية (5

 .خذ" أ.... "اعط "ب... "أخذ/استقبل
 .يستمر التمرين عدة لحظات (6
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 (د30)التركيز :
: (د30)نشاط العصا السحرية 

 (د5)إنياء الجمسة: 
تقف المجموعة بشكل دائري جموسًا أو وقوفًا، وتقوم الباحثة بتمخيص ما ُأنِجز في الجمسة، كذلك يشارك األطفال بمشاعرىم 

، وتُنيى (....تعممت في ىذه الجمسة- 2، ......أحببت في ىذه الجمسة- 1)وأفكارىم من خبلل اإلجابة عن السؤالين 
 . الجمسة من خبلل القيام بالحركة الجماعية أو األانية التي اتٍُّفق عمييا بين أفراد المجموعة في الجمسة األولى

 .    اذكر مشكمة حصمت بينك وبين زميمك والطريقة التي استخدمتيا لحل ىذه المشكمة:الواجب المنزلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آلية تنفيذه اليدف منو اسم النشاط
العصا السحرية 

 
 

مساعدة الطفل عمى -  
التنفيس االنفعالي عن 

الطاقة العدوانية وسموك 
 .الغضب

إدراك األطفال لمنتائج - 
السمبية السموكيات 

 .العدوانية
تعزيز روح العمل -

الجماعي والتعاون بين 
 .األطفال

 .تقوم الباحثة بتقسيم المجموعة الكبيرة إلى مجموعتين متساويتين .1
تعطى كل مجموعة عنوانًا لقصة تدور أحداثيا حول شجار بين مجموعة أطفال عمى المعب  .2

األولى تنتيي بحّل الخبلف : بالكرة، وتطمب من األطفال وضع نيايتين مختمفتين لمقصة
. مقبول اجتماعيًا  (سموك)باستخدام السموك العدواني، والثانية تنتيي باالتفاق واستخدام حّل 

 . تمثل كل مجموعة قصتيا بعد االنتياال من تحضيرىا وتوزيع األدوار فيما بينيم .3
 :بعد االنتياال من عرض القصص، تطمب الباحثة من األطفال اإلجابة عن األسئمة التالية .4
 من ىو الفائز في إنياال الخبلف بطريق سممية؟ 
 ما الذي يساعد في إيجاد حّل سممي لممشكمة؟ 
مناقشة األطفال باإلجابات التي قدموىا، ثم تطمب منيم ذكر مشكمة حصمت معيم والطريقة  .5

 .التي اتبعوىا لحميا
فيشة لكل طفل في المجموعة التي أظيرت تعاونًا أثناال العمل الجماعي،  (2)تعطي الباحثة  .6

فيشة من كل طفل في المجموعة التي لم يظير أفرادىا تعاونًا أثناال العمل  (2)وتسحب 
 .الجماعي
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الجمسة السابعة 
اختفت أغراضي : عنوان الجمسة

 خفض حدة سموك السرقة عند األطفال : اليدف الرئيس لمجمسة ☜

: يتوقع من كّل طفل في نياية الجمسة أن: األىداف الفرعية لمجمسة
 .تعّرف معنى سموك السرقة -1
 .يدرك اآلثار الناجمة سرقة أاراض اآلخرين أو التحايل عمييم -2
 .ه عند أخذ أدواتيمالأن يستأذن زمبل -3
 .أن يتعمم إعادة األدوات واألاراض التي يقوم باستعارتيا -4
 دقيقة40: الوقت المطموب . 

 .بطاقة قصة أحمد،  أقبلم، أوراق بيضاال: االحتياجات ✂
 .النمذجة، الحوار والمناقشة، تكمفة االستجابة، التغذية الراجعة، الواجب المنزلي: التقنيات المستخدمة ✐

 :(سير الجمسة السابعة)اإلجراءات 
 (د5)التمييد :
 .وتشكرىمعمىحضورىمالمتجدد جميعيم فيبدايةالجمسةترحبالباحثةباألطفااللحاضرين-1
 ،تناقش الباحثة الواجب المنزلي الذي كمف بو األطفال وتعطي كل طفل أحضر الواجب المنزلي معو فيشة واحدة- 2

 .ذين لم يحضروا الواجب المنزليلوتسحب فيشة من األطفال ا
تطبق الباحثة تمارين التمييد التي تساعد األطفال االنتقال بشكل تدريجي من التمارين الحركية السريعة إلى األنشطة -3

. الذىنية

 آلية تنفيذه اليدف منو اسم التمرين

 عضاال الجسدأحماال إ

مساعد األطفال االنتقال بشكل -
تدريجي من التمارين الحركية 
. السريعة إلى األنشطة الذىنية

تفريغ الطاقة الكامنة لدى - 
 .األطفال

 

. الطمب من األطفال إرخاال أكتافيم وفتح أفواىيم لمدة بسيطة (1
الطمب من كل طفل وضع يد عمى المعدة واليد األخرى عمى نياية الصدر  (2

وبداية الرقبة بدون ضغط والبدال بإصدار صوت بيدوال والطمب من 
األطفال أن يبعثوا باليواال إلى المعدة ومن ثم إخراجو، والقول آه ه ىو 

 .أكثر من مرة

 (د30)التركيز :
كل شخص في بعض األحيان يكون لديو رابة في أخذ أاراض وممتمكات : تبدأ الباحثة الحديث عن موضوع الجمسة بقوليا

اآلخرين وقد يكون ذلك بدافع الحاجة أو االنتقام من اآلخرين أو التفاخر والتباىي، ولكن القيام بيذا السموك قد يؤدي إلى 
عواقب كثيرة ومنيا أن يوصف الشخص بأنو سارق أو مخادع وىذا ما يؤثر عمى عبلقتو مع زمبلئو سواال داخل المدرسة أو 

 . خارجيا، لذلك سنحاول اليوم تعّرف معنى سموك السرقة واآلثار السمبية الناجمة عن ىذا السموك
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 :(د30)"باستخدام النمذجة " حمدأنشاط قصة  - أ

 آلية تنفيذه اليدف منو اسم النشاط

 قصة أحمد

تعريف األطفال بمعنى  سموك -
 .السرقة

إدراك األطفال لآلثار السمبية التي -
يمكن أن تنجم عن  إخفاال أاراض 

 .اآلخرين أو التحايل عمييم

تقسم الباحثة األطفال إلى ثبلث مجموعات وتوزع عمييم بطاقة قصة أحمد   .1
تطمب من كل مجموعة تحديد السموك الخاطئ الذي قام بو أحمد، وتحديد  .2

 .النتائج السمبية التي يمكن أن تنجم عن القيام بسموك السرقة
تستمع الباحثة إلى إجابات األطفال في كل مجموعة وتشكرىم عمى تعاونيم  .3

أثناال العمل الجماعي، ثم توضح ليم مدى أىمية سموك األمانة وعدم أخذ 
 . أاراض األخرين وسرقتيا أو التحايل عمييم لما لو من آثار سمبية في المستقبل

 (د5)إنياء الجمسة :
تقف المجموعة بشكل دائري جموسًا أو وقوفًا، وتقوم الباحثة بتمخيص ما ُأنِجز في الجمسة، كذلك يشارك األطفال 

تعممت في ىذه - 2، ......أحببت في ىذه الجمسة- 1)بمشاعرىم وأفكارىم من خبلل اإلجابة عن السؤالين 
، وتُنيى الجمسة من خبلل القيام بالحركة الجماعية أو األانية التي اتٍُّفق عمييا بين أفراد المجموعة في (....الجمسة

فيشة من كل طفل لم يمتزم بالتعميمات المحددة لمجمسة أو لم يحضر واجبو  (2)الجمسة األولى، وتسحب الباحثة 
 .المنزلي

 .اكتب ثبلث نتائج يمكن أن تترتب عمى القيام بسرقة أاراض وأدوات اآلخرين: الواجب المنزلي
الجمسة الثامنة 

آداب االستئذان من اآلخرين : عنوان الجمسة
 .خفاء أغراضهمإطلب االستئذان من الزمالء وعدم : اليدف الرئيس لمجمسة ☜

: يتوقع من كل طفل في نياية الجمسة أن: األىداف الفرعية لمجمسة
. ه عند أخذ أدواتيماليستأذن زمبل -1
 .يتعمم إعادة األدوات واألاراض التي يقوم باستعارتيا -2
 .يدرك مدى أىمية عدم االعتداال عمى أمبلك اآلخرين -3
 دقيقة40: الوقت المطموب . 

 .الوشوك/قطع حموى.   مقاطع فيديو:االحتياجات ✂
 .النمذجة، الحوار والمناقشة، التعزيز، التغذية الراجعة، االقتصاد الرمزي، الواجب المنزلي: التقنيات المستخدمة ✐

 :(سير الجمسة التاسعة)اإلجراءات 
 (د5)التمييد :
 .وتشكرىمعمىحضورىمالمتجدد جميعيم األطفااللحاضرين ب فيبدايةالجمسةترحبالباحثة-1
 .تناقش الباحثة الواجب المنزلي الذي كمف بو األطفال وتعطي كل طفل أحضر الواجب المنزلي معو فيشة واحدة- 2
تطبق الباحثة تمارين التمييد التي تساعد األطفال االنتقال بشكل تدريجي من التمارين الحركية السريعة إلى األنشطة -3

. الذىنية
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 آلية تنفيذه اليدف منو اسم المعبة

 لعبة الممحاة

 .تفريغ شحنات التوتر لدى األطفال-
تنمية المشاركة والتواصل بين -

 .األطفال
 

. تطمب الباحثة من أحد األطفال الخروج من القاعة (1
ن يقوم ببعض الحركات أ تخفي الممحاة مع أحد األطفال وتطمب منو  (2

وتطمب من زمبلئو تقميده، شرط أن يتم اإلسراع  (إلخ....التصفيق، الصفير)
في تنفيذ الحركة عند اقتراب زميميم الموجود خارج القاعة من الشخص الذي 

. يخفي الممحاة
 تطمب الباحثة من الطفل الدخول إلى القاعة وتشرح لو تعميمات المعبة  (3

ذا فشل  وعميو أن يعرف مع من توجد الممحاة وأمامو ثبلث محاوالت فقط وا 
 .سوف يطمب منو عمل شيال متفق عميو من قبل أفراد المجموعة

 بعد االنتياال من تطبيق المعبة تشكر الباحثة األطفال وتطمب منيم الجموس  (4
 .مفي أماكنو

 
 (د30)التركيز: 
 :(د30)" استخدام النمذجة"نشاط تذكر ماذا رأيت - ب

 آلية تنفيذه اليدف منو اسم النشاط

 تذكر ماذا رأيت

تعميم األطفال أىمية المحافظة -
عمى أاراض الزمبلال وعدم 

 .سرقتيا أو إخفائيا عنيم
تعميم األطفال أىمية االستئذان -

 .عند أخذ أاراض الزمبلال
إتاحة الفرصة لمتفاعل بين -

 .األطفال والمشاركة

تقوم الباحثة بعرض مقطع فيديو يدور حول سموك المحافظة عمى أاراض . 1
 .الزمبلال واستئذانيم عند استعارة أاراضيم

بعد االنتياال من مشاىدة المقطع الفيديو تطمب الباحثة من األطفال أن يعبروا عن .2
رأييم وأن يحددوا السموكيات الصحيحة التي شاىدوىا في المقطع  ثم تشكر األطفال 

 .وتوزع عمييم فيشة ليستبدلوىا فيما بعد
بعد االستماع لؤلطفال، تؤكد الباحثة عمى أىمية طمب اإلذن من اآلخرين عند . 3

أخذ أاراضيم وعدم سرقتيا أو التحايل عمييم لما في ذلك من أثر سمبي عمى  
 .العبلقات بين الزمبلال سواال داخل المدرسة أو خارجيا

 (د5)إنياء الجمسة :
تقف المجموعة بشكل دائري جموسًا أو وقوفًا، وتقوم الباحثة بتمخيص ما ُأنِجز في الجمسة، كذلك يشارك األطفال بمشاعرىم 

، وتُنيى (....تعممت في ىذه الجمسة- 2، ......أحببت في ىذه الجمسة- 1)وأفكارىم من خبلل اإلجابة عن السؤالين 
توزع الباحثة . الجمسة من خبلل القيام بالحركة الجماعية أو األانية التي اتٍُّفق عمييا بين أفراد المجموعة في الجمسة األولى

فيش حسب المتفق عميو في تقنية االقتصاد الرمزي، وتقدم ليم المدح والثناال  (8)اليدايا عمى األطفال الذين حصموا عمى 
عمى تعاونيم والتزاميم ضمن الجمسات وقياميم بالسموكيات االجتماعية، وتحّث األطفال الباقين مبلحظة سموكياتيم اير 

 .مقبولة ومحاولة تعديميا من أجل الحصول عمى فيش جديدة ومن ثم استبداليا بيدايا محببة ليمال
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سمِّ السموك الخاطئ في الصور التالية  : الواجب المنزلي
 السموك الصورة

 

 

 

 

 

 

 
 

الجمسة التاسعة 
المحافظة عمى األدوات والممتمكات  : عنوان الجمسة

 .لزمبلال والمدرسة  المحافظة عمى أدوات وممتمكات ا:اليدف الرئيس لمجمسة ☜
 :يتوقع من كل طفل في نياية الجمسة أن : األىداف الفرعية لمجمسة ☂

 .(....الدفاتر، األقبلم)يدرك أىمية المحافظة عمى أدواتو الخاصة وأدوات زمبلئو  -1
 .اإلحساس بشعور اآلخرين عند االعتداال عمى ممتمكاتيم -2
 .أن يحافظ عمى الممتمكات العامة بالصف والمدرسة -3
 دقيقة40: الوقت المطموب . 

 . قطع معجون ممونة:االحتياجات ✂
 الواجب المنزلياالقتصاد الرمزي، التغذية الراجعة، الحوار والمناقشة، التعزيز، : التقنيات المستخدمة ✐

: (سير الجمسة التاسعة)اإلجراءات
 (د5)التمييد :
 .وتشكرىمعمىحضورىمالمتجدد جميعيم فيبدايةالجمسةترحبالباحثةباألطفااللحاضرين-1
 ،تناقش الباحثة الواجب المنزلي وتقدم الشكر واالمتنان لؤلطفال الذين قاموا بأدائو بنحو جيد وتشكر األطفال اآلخرين-2

 .وتعطي كل طفل أحضر الواجب المنزلي معو فيشة واحدة
تطبق الباحثة تمارين التمييد التي تساعد األطفال االنتقال بشكل تدريجي من التمارين الحركية السريعة إلى األنشطة - 3

. الذىنية
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 (د30)التركيز :
كل إنسان في لحظة ما يقوم بكسر أو تخريب أاراضو وممتمكاتو أو أاراض زمبلئو أو : تبدأ الباحثة الموضوع بقوليا

األاراض الموجودة في المدرسة أو المنزل دون أن يدرك قيمة ىذا العمل الذي يقوم بو أو اإلحساس الذي يشعر بو 
 وسنحاول خبلل ىذه األنشطة تعّرف أىمية المحافظة عمى ممتمكاتنا الشخصية وممتمكات ،اآلخرون عند تخريب أاراضيم

 .اآلخرين
 :(د30)نشاط العمل بالمعجون- أ

 آلية تنفيذه اليدف منو اسم النشاط

 العمل بالمعجون

يفيم األطفال مدى أىمية عدم -
االعتداال عمى أاراض وممتمكات 

. أصدقائو
اإلحساس بشعور اآلخرين عند -

. االعتداال عمى ممتمكاتيم
أن يحافظ عمى أدواتو الخاصة -

الدفاتر، )وأدوات زمبلئو 
 .(....األقبلم

أن يحافظ عمى الممتمكات العامة -
 .بالصف والمدرسة

توزع الباحثة قطع المعجون الممون عمى األطفال، وتطمب من كل  .1
.  طفل صناعة الشكل الذي يحبو

تترك الباحثة الحرية لكل طفل في اختيار الشكل الذي يريد صناعتو  .2
. وتحدد ليم فترة لبلنتياال من العمل

بعد انتياال األطفال من صناعة أشكاليم تطمب الباحثة من كل طفل  .3
 .أن يقوم بتخريب الشكل الذي صنعو زميمو الذي يجمس إلى يمينو

بعد االنتياال من تخريب األشكال تطمب الباحثة من األطفال العودة  .4
إلى المجموعة الكبيرة واضعين أشكاليم التي تم تخريبيا أماميم 

 .ليتمكن زمبلئيم من رؤيتيا
 :تطمب الباحثة من األطفال اإلجابة عن األسئمة التالية .5
 كيف كان شعورك وأنت تصنع الشكل الذي تحبو؟ 
 كيف كانت شعورك عندما قام زميمك بتخريب الشكل؟ 
  ما السموك الذي كنت ستقوم بو تجاه زميمك الذي قام بتخريب الشكل

 الخاص بك؟
 ماذا ستفعل بيذا التمثال ؟ 
بعد أن تستمع الباحثة إلى إجابات األطفال عن ىذه األسئمة، توضح  .6

الباحثة أىمية المحافظة عمى ممتمكات زمبلئنا وممتمكات المدرسة 
تبلفيا لما يسببو ذلك من شعور مزعج، إضافة إلى القيمة إوعدم 

 .المادية التي يخسرىا عند تخريب األاراض

 آلية تنفيذه اليدف منو اسم التمرين

عضاال إإحماال 
 الجسد

مساعد األطفال االنتقال بشكل -
تدريجي من التمارين الحركية 
. السريعة إلى األنشطة الذىنية

مساعدة األطفال عمى تفريغ -
 .شحنات التوتر والغضب

. الطمب من األطفال إرخاال أكتافيم وفتح أفواىيم لمدة بسيطة (1
الطمب من كل طفل وضع يد عمى المعدة واليد األخرى عمى نياية الصدر  (2

وبداية الرقبة بدون ضغط والبدال بإصدار صوت بيدوال والطمب من األطفال أن 
 .يبعثوا باليواال إلى المعدة ومن ثم إخراجو، والقول آه ه ىو أكثر من مرة
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 (د5)إنياء الجمسة :
عادة األاراض إلى مكانيا،  تفقد أاراضيم وكتبيم قبل إنياال وتطمب الباحثة من األطفال القيام بترتيب القاعة، وا 

وتؤكد عمى ضرورة المحافظة عمى ممتمكات الصف والممتمكات الشخصية، ثم تقف المجموعة بشكل دائري . الجمسة
جموسًا أو وقوفًا، وتقوم الباحثة بتمخيص ما ُأنِجز في الجمسة، وتُنيى الجمسة من خبلل القيام بالحركة الجماعية أو 

فيش حسب المتفق عميو في تقنية (10)توزع الباحثة اليدايا عمى األطفال الذين حصموا عمى و. األانية المتفق عمييا
مقبولة اجتماعيًا واستبداليا بسموكيات الاالقتصاد الرمزي، وتقدم ليم المدح والثناال عمى تغيير بعض السموكيات اير 

مقبولة ومحاولة تعديميا من أجل الحصول عمى الصحيحة ومناسبة، وتحث األطفال الباقين مبلحظة سموكياتيم اير 
. فيش جديدة ومن ثم استبداليا بيدايا محببة ليم

 ؟ارسم لوحة تعبر عن المحافظة عمى ممتمكات مدرستك وزمبلئك: الواجب المنزلي
الجمسة العاشرة 

احترام اآلخرين  : عنوان الجمسة
. تعّرف أىمية احترام اآلخرين: اليدف الرئيس لمجمسة ☜

: يتوقع من كل طفل في نياية الجمسة أن: األىداف الفرعية لمجمسة ☂
 .يتصرف باحترام مع زمبلئو ويبتعد عن انتقادىم أو السخرية منيم -1
 .يعتذر عن تصرفو الخاطئ، ويقبل اعتذار زميمو بروح عالية -2
 . لوأن يسامح زميمو إن أخطأ بعد اعتذاره -3
 دقيقة50: الوقت المطموب . 

 .ورق، أقبلم ، عصا خشبية: االحتياجات ✂
 .لعب األدوار، النمذجة، التعزيز، االقتصاد الرمزي، التغذية الراجعة، الواجب المنزلي: التقنيات المستخدمة ✐

 :(سير الجمسة العاشرة)اإلجراءات 
 (د5)التمييد :
 .وتشكرىمعمىحضورىمالمتجدد جميعيم فيبدايةالجمسةترحبالباحثةباألطفااللحاضرين-1
 .تناقش الباحثة الواجب المنزلي الذي كمف بو األطفال وتعطي كل طفل أحضر الواجب المنزلي معو فيشة واحدة- 2
تطبق الباحثة تمارين التمييد التي تساعد األطفال االنتقال بشكل تدريجي من التمارين الحركية السريعة إلى األنشطة -3

. الذىنية
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 آلية تنفيذه اليدف منو اسم التمرين

 عضاال الجسدأحماال إ

 األطفال االنتقال بشكل ةمساعد
تدريجي من التمارين الحركية 
. السريعة إلى األنشطة الذىنية

 

. الطمب من األطفال إرخاال أكتافيم وفتح أفواىيم لمدة بسيطة (1
الطمب من كل طفل وضع يد عمى المعدة واليد األخرى عمى نياية  (2

الصدر وبداية الرقبة بدون ضغط والبدال بإصدار صوت بيدوال والطمب 
من األطفال أن يبعثوا باليواال إلى المعدة ومن ثم إخراجو، والقول آه ه 

 .ىو أكثر من مرة

 (د40)التركيز :
أّن كل إنسان يخطئ أحيانًا بحّق اآلخرين ويتصرف بطريقة مختمفة عن ايره فبعضنا تكون : تقدم الباحثة الموضوع بقوليا

إلخ والبعض اآلخر يتصرف بطريقة ..ضربيم وانتقادىم، والسخرية منيم، وتصرفاتو سمبية اتجاه اآلخرين كأن يقوم بشتميم، 
ّن التصرف بطريقة ،(إلخ..إيجابية كالتسامح معيم، واحتراميم وتقديم االعتذار ليم عند ارتكاب خطأ بحقيم ومساعدتيم   وا 

وسنحاول اليوم من خبلل بعض االنشطة تعّرف أىمية مساعدة .إيجابية يساعد عمى استمرار العبلقات اإلنسانية الطبية
. اآلخرين دون شكوى أو تذمر

 :(د20)استخدام لعب األدوار "نشاط المسان مبرد - - أ

 آلية تنفيذه اليدف منو اسم النشاط

 المسان مبرد

ابتعاد األطفال عن انتقاد زمبلئيم -
. أو السخرية منيم

تعميم األطفال احترام  اآلخرين  -
. بتجنب توجيو الشتائم ليم

أن يدرك األطفال األثار السمبية -
الناتجة عن إىانة اآلخرين 

 .وشتميم

تطمب الباحثة من طفمين أن يقوما ب لعب األدوار المحضرة بشكل مسبق من  .1
شخص ىادئ يأخذ دور بائع حمويات وآخر لسانو : ويدور حول. قبل الباحثة
 يشتم ويحقر البائع وبأنو قد باعو  إذ(يتمفظ بكممات وألفاظ نابية)مثل المبرد 

. بسعر ااٍل جداً 
تطمب الباحثة من باقي األطفال التركيز في المشيد التمثيمي وتحديد السموكيات  .2

. البلاجتماعية والتي تتعمق باإلىانة والسخرية واالنتقاد
بعد االنتياال تسأل الباحثة الطفل الذي تعرض لمشتم عن شعوره وماذا كان يريد  .3

 .أن يفعل
تنتقل بعد ذلك الباحثة إلى المجموعة وتناقش اإلجابات التي قدميا أطفال  .4

السموكيات البلاجتماعية ومشاعرىم فيما لو كانوا مكان زميميم الذي تعرض 
لمسخرية والشتم، بعد ذلك تقوم بتوضيح األثر السمبي الذي يتركو استخدام 

 .األلفاظ النابية مع الزمبلال
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: (د20)نشاط العصا والرجل - ب

 آلية تنفيذه اليدف منو اسم النشاط

 العصا والرجل

تدريب األطفال عمى االعتذار -
 وتقبل ،عن تصرف الخاطئ

 .اعتذار زمبلئيم بروح عالية
تعميم األطفال أن يسامحوا -

 وا بعد اعتذارىمؤىم إن أخطالزمبل
 .ليم

. تطمب الباحثة من األطفال الجموس في دائرة  .1
. تضع الباحثة عصا في وسط الدائرة .2
 اً  شخصيمياتطمب من األطفال أن يقف كل طفل مع العصا ويتحدث إلييا متخ .3

قد أساال لو ويريد االعتذار عن  (إلخ...خ أو األصديق،أو القد تكون المعممة، )ما
 .الخطأ الذي ارتكبو بحقو

 تطمب من األطفال أن يتحدثوا مع العصا إذبعد ذلك تعكس الباحثة الموقف  .4
 أساال ليم وجاال يعتذر ليم  وعمييم قبول اعتذاره ومسامحتو اً متخيمين إياىا شخص

 .هئعن خط
 .تسأل الباحثة األطفال عن شعورىم عند تقديم االعتذار .5
تشكر الباحثة األطفال عمى المشاركة في النشاط وتؤكد عمى أىمية االعتذار عند  .6

 .ىم بداًل من تجاىمو أو وضع الموم عميو أحدارتكاب خطأ بحقّ 

 (د5)إنياء الجمسة :
  ُأنِجز في الجمسة، كذلك يشارك األطفال  ماتقف المجموعة بشكل دائري جموسًا أو وقوفًا، وتقوم الباحثة بتمخيص

، (....تعممت في ىذه الجمسة- 2، ......أحببت في ىذه الجمسة- 1)بمشاعرىم وأفكارىم من خبلل اإلجابة عن السؤالين 
 . وتُنيى الجمسة من خبلل القيام بالحركة الجماعية أو األانية التي اتٍُّفق عمييا بين أفراد المجموعة في الجمسة األولى

 ت اير مناسب كأن قمكت\ك مع زميلكم وكان تصرفكة نتيجة خبلف حدث بين\كتب رسالة اعتذار لزميلا: الواجب المنزلي
 ك؟كتب الموقف الذي حدث معا، و(بشتمو، ضربو، السخرية منو، انتقاده )

الجمسة الحادية عشر 
مساعدة اآلخرين : عنوان الجمسة

 . الكشف عن أهمية تقديم المساعدة لآلخرين:اليدف الرئيس لمجمسة
 : يتوقع من كل طفل في نياية الجمسة : األىداف الفرعية لمجمسة ☂

 .زيادة التفاعل مع زمبلئو واتصالو باآلخرين -1
. يتعمم كيفية تقديم المساعدة لآلخرين بمباقة ودون تردد -2
 .يحدد خطوات تقديم المساعدة المناسبة لمزمبلال -3
. أن يقدم المساعدة لزمبلئو عند الحاجة -4
 دقيقة45: الوقت المطموب . 

 .(إلخ...دمى، سيارات، كرات)أوراق، أقبلم، كراسي، كيس يحتوي عمى ألعاب : االحتياجات ✂
 .الحوار والمناقشة، النمذجة، التعزيز، تكمفة االستجابة، التغذية الراجعة، الواجب المنزلي: التقنيات المستخدمة ✐
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: (سير الجمسة الحادية عشر)اإلجراءات
  (د5)التمييد :
 .وتشكرىمعمىحضورىمالمتجدد جميعيمفيبدايةالجمسةترحبالباحثةباألطفااللحاضرين- 1
. تتابع الباحثة الواجب المنزلي وتقدم الشكر واالمتنان لؤلطفال الذين قاموا بأدائو بنحو جيد وتشكر األطفال اآلخرين- 2

فيشة من كل طفل لم يحضر واجبو  (2)في حين تسحب . وتعطي كل طفل أحضر الواجب المنزلي معو فيشة واحدة
 .المنزلي

تطبق الباحثة لعبة القائد الكفيف لمساعدة األطفال االنتقال بشكل تدريجي من التمارين الحركية السريعة إلى األنشطة - 3
 .الذىنية

 (د30)التركيز: 
نسانيّ اً  اجتماعيّ اً إّن سموك المساعدة سموك: تقدم الباحثة الموضوع بقوليا  في تدعيم العبلقات االجتماعية بين األفراد داخل اً  وا 

ّن األنشطة التي سنطبقيا في ىذه الجمسة ستوضح لنا معنى المساعدة وكيفية تقديميا . المجتمع الواحد، وا 
  

 آليو تنفيذىا ىدف المعبة اسم المعبة

 القائد الكفيف

زيادة تفاعل الطفل مع زمبلئو - 
 .واتصالو باآلخرين

 .اتباع التعميمات-
تدريب األطفال عمى تقديم -

المساعدة لآلخرين دون تردد أو 
. تذمر
 

 ."ب"و " أ"تقسم المجموعة الكبيرة إلى مجموعات زوجية من  (1
قبل البدال بالتمرين تقف كل مجموعة زوجية مقابل بعضيا ويعرف كل طفل زميمو  (2

. بصوتو وبالكممات التي سيكررىا أثناال سير التمرين
ويبدأ بالتحرك معو في القاعة في (الكفيف)" ب"ذراع الطفل " أ"يمسك الطفل  (3

 محاواًل إرشاده كي ال يصطدم بالحواجز واألاراض المتناثرة في  جميعيااالتجاىات
 .القاعة أثناال المشي

شارحًا لو تفاصيل العوائق التي يمران من " ب"عمى تواصل كبلمي مع " أ"يحافظ  (4
 .خبلليا ويعمل باستمرار عمى قيادتو في القاعة دون أن يصطدم بتمك العوائق

تقوم الباحثة قبل بدء المعبة بنشر بعض العوائق في أرجاء الغرفة، والتأكيد : مالحظة
 .عمى عدم استخدام العنف
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: (د30)نشاط مساعدة صديقي 

 آلية تنفيذه اليدف منو اسم النشاط

 مساعدة صديقي

التأكيد عمى أىمية مساعدة -
 .اآلخرين دون تردد

التأكيد عمى أىمية حفظ أسرار -
. وأحاديث الزمبلال وعدم اإلفشاال بيا

تحديد خطوات تقديم المساعدة -
. المناسبة

أن يقدم المساعدة لزمبلئو عند -
 .الحاجة

. تقسم الباحثة المجموعة الكبيرة إلى مجموعات عمل صغيرة  .1
طمبت المعممة من األطفال كتابة :  لسموك المساعدة اً تقدم ليم أنموذج .2

وظيفة الرياضيات المتعمقة بالدرس الذي شرح في اليوم السابق ولكن زميمك 
في المقعد كان اائبًا ولم يكتب الوظيفة، كيف يمكنك تقديم المساعدة 

. لحّل الوظيفة (سامر  )لزميمك 
تناقش الباحثة مجموعات العمل بالخطوات التي اتبعوىا لمساعدة زميميم  .3

 .(مناقشة إجابات األطفال)
تستمع الباحثة إلجابات األطفال، ثم تقوم بكتابة خطوات تقديم المساعدة  .4

 :كميارة اجتماعية ومناقشتيا وىي 
 .تحديد نوع المساعدة -    أ

. التأكد من استعداد الشخص اآلخر لقبول المساعدة -    ب
. تحديد الزمان والمكان المناسب لتقديم المساعدة -    ج
تؤكد الباحثة في نياية النشاط عمى ضرورة االحتفاظ بأسرار الزمبلال  .5

مثل عدم إخبار المعممة )وأحاديثيم وعدم إفشائيا أثناال تقديم المساعدة ليم 
 (بأن زميميم لم يكتب الوظيفة

 (د10)إنياء الجمسة :
قبل إنياال الجمسة تخبر الباحثة األطفال أنيا تريد إعادة ترتيب محتويات الغرفة لتظير بصورة جديدة مختمفة عما ىي 

تقوم الباحثة بالطمب من أحد األطفال نقل الطاولة أو الموحة أو الكرسي من مكان آلخر، وعندما يتعذر عميو ذلك ،وعمييا
تقف  ثم ، وتسجل مبلحظات حول السموكيات التي يقوم بيا األطفال،تخبره أّنو باإلمكان طمب المساعدة من أحد زمبلئو

ثم توزع الباحثة اليدايا . المجموعة بشكل دائري جموسًا أو وقوفًا، وُتغَمق الجمسة بالحركة الجماعية أو األانية المتفق عمييا
فيش حسب المتفق عميو في تقنية االقتصاد الرمزي، وتقدم ليم المدح والثناال عمى (10)عمى األطفال الذين حصموا عمى 

  عمىمقبولة اجتماعيًا واستبداليا بسموكيات صحيحة ومناسبة، وتحّث األطفال الباقينالتغيير بعض السموكيات اير 
. مقبولة ومحاولة تعديميا من أجل الحصول عمى فيش جديدة ومن ثم استبداليا بيدايا محببة ليمالمبلحظة سموكياتيم اير 

 ؟ قمت فيو بتقديم المساعدة ألحد زمبلئكاً  اذكر موقف:الواجب المنزلي
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: الجمسة الثانية عشر
بيت األحالم : عنوان الجمسة

 .إكساب األطفال قيمًا أخبلقية واجتماعية مثل التعاون واالحترام والصدق: اليدف الرئيس لمجمسة ☜
 :يتوقع من كل طفل في نياية الجمسة أن: األىداف الفرعية لمجمسة ☂
 .يمتزم بالقوانين والنظام ويستجيب لمتعميمات  .1
 .أن ينيي عمل ما يطمب منو .2
 .تعزيز أىمية المشاركة والتعاون مع اآلخرين .3
 .يستخدم الميارات االجتماعية التي تعمميا في الجمسات السابقة .4
 دقيقة50: الوقت المطموب . 

 . أوراق، أقبلم تموين، كرتون، الصق:االحتياجات ✂
 .التعزيز، الحوار والمناقشة، التغذية الراجعة، الواجب المنزلي: التقنيات المستخدمة ✐

 :(سير الجمسة الثانية عشر)اإلجراءات 
  (د5)التمييد :
 .وتشكرىمعمىحضورىمالمتجدد جميعيمفيبدايةالجمسةترحبالباحثةباألطفااللحاضرين -1
 ،تناقش الباحثة الواجب المنزلي وتقدم الشكر واالمتنان لؤلطفال الذين قاموا بأدائو بنحو جيد وتشكر األطفال اآلخرين -2

 .وتعطي كل طفل أحضر الواجب المنزلي معو فيشة واحدة
تطبيق تمارين التمييد التي تساعد األطفال االنتقال بشكل تدريجي من التمارين الحركية السريعة إلى األنشطة  -3

. الذىنية

 (د40)التركيز. 
:  (د20)نشاط رسم بيت األحالم - أ

وسيقوم كل منكم بمساعدة . الرسم الذي سنقوم بو ىو تمرين جماعي: تقدم الباحثة بعض اإلرشادات المتعمقة بالنشاط وىي
. كل منكم  تأثير كبير عمى النتيجة النيائية لمرسومات، ولاآلخرين من خبلل مساىمتو في رسم البيوت

 
 
 
 

 آليو تنفيذه اليدف منو اسم التمرين

تمرين 
عضاال أإحماال

 الجسد

 األطفال االنتقال بشكل ةمساعد
تدريجي من التمارين الحركية 
. السريعة إلى األنشطة الذىنية

مساعدة األطفال عمى التنفيس -
 .االنفعالي

. الطمب من األطفال إرخاال أكتافيم وفتح أفواىيم لمدة بسيطة (1
الطمب من كل طفل وضع يد عمى المعدة واليد األخرى عمى نياية الصدر وبداية  (2

الرقبة بدون ضغط والبدال بإصدار صوت بيدوال والطمب من األطفال أن يبعثوا 
 .باليواال إلى المعدة ومن ثم إخراجو، والقول آه ه ىو أكثر من مرة
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 آلية تنفيذه اليدف منو اسم النشاط

 رسم بيت األحبلم

استغبلل الطاقة الزائدة لدى -
االطفال في القيام بسموكيات 

. مراوبة
تنمية روح المشاركة والتواصل مع -

اآلخرين 
أن يمتزم األطفال بالقوانين  -

ويستجيبوا لمتعميمات  
أن ينيي كل طفل عمل ما يطمب -

 .منو
 
 

 

. تجمس المجموعة في دائرة .1
توزع الباحثة األوراق الفاراة عمى األطفال وتطمب من كل طفل أن يكتب اسمو  .2

. عمى ورقتو
تطمب من كل طفل أن يأخذ من كومة األقبلم التي في وسط الدائرة القمم الذي  .3

 .سيرسم بو بيتو
 . تطمب الباحثة من األطفال البدال برسم البيت الذي يحممون بو .4
، توقف الباحثة التمرين بكممة ( ثانية20)بعد فترة قصيرة من الزمن التتعدى  .5

 .فيتوقف األطفال عن الرسم" قف"
 .يمرر كل طفل ورقتو إلى زميمو الذي عمى يمينو .6
يستمر كل طفل برسم البيت الذي عمى الورقة التي " استمر"عندما تقول الباحثة  .7

 .معو
 عن توقف األطفال عن ةمعمن" قف"بعد فترة قصيرة من الزمن تقول الباحثة  .8

وىكذا .. فيمرر كل طفل الورقة التي معو إلى الطفل الذي عمى يمينو. الرسم
 .يستمر النشاط إلى أن تعود كل ورقة إلى صاحبيا الذي كتب اسمو عمييا

تطمب الباحثة من كل طفل أن ينظر إلى الرسم النيائي لبيتو، وتسأليم إن كانوا  .9
يريدون إضافة أي تفاصيل إلى الرسم قبل أن يعرض كل طفل بيتو أمام 

 . جميعيماألطفال
 عند تستمع الباحثة إلى تجارب األطفال وتشجعيم عمى الحديث عن مشاعرىم .10

مشاركة اآلخرين ومساعدتيم في تصميم البيوت، وتسأليم عن إحساسيم وىم 
ن كانوا قد أحّبو  . البيت الذي قاموا برسموايرسمون وا 
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: (د20)نشاط بناء حارتنا من بيوت أحالمنا - ب

 آلية تنفيذه اليدف منو اسم النشاط

بناال حارتنا من 
 بيوت أحبلمنا

تعزيز أىمية التعاون -
والعمل الجماعي بين أفراد 

. المجموعة
زيادة التواصل لدى -

األطفال واالستجابة 
. لمتعميمات

المحافظة عمى األدوات -
. المستخدمة وعدم إتبلفيا

استخدام األلفاظ الميذبة -
مع زمبلئو أثناال العمل 

 .الجماعي

 .تجمع الباحثة الرسومات من األطفال وتقسميا إلى ثبلث مجموعات .1
تطمب الباحثة من كل مجموعة أن تجتمع حول كرتونة بيضاال كبيرة، وتعطي كل  .2

مجموعة رسوماتيا وتختار كل مجموعة األلوان التي سوف تستخدميا لرسم حارة 
. األحبلم، والصمغ لمصق الرسومات عمى الموحة الكبيرة

 بمصق بيوتيم عمى لوحاتيم المشتركة ومن ثم يقومون برسم  جميعيميقوم األطفال .3
نارة وحدائق، ويتم ىذا  األشياال األخرى التي تحتاجيا حارة أحبلميم من شوارع وا 

األمر في آن واحد بحيث يجمس كل طفل في أحد اطراف الموحة الكبيرة ويرسم ما 
 .يشاال ويختار األلوان التي يريدىا

تطمب الباحثة من كل مجموعة أن تعطي اسمًا " حارة األحبلم" بعد االنتياال من رسم  .4
 .ليذه الحارة 

تطمب الباحثة من كل مجموعة حكاية قصة حول الحارة بحيث تتضمن من يعيش  .5
 ؟ لماذا صّممت بيذا الشكل؟ .فييا ؟ أين توجد

 السموكيات االجتماعية المناسبة التي قاموا بيا أثناال تنفيذ نتسأل الباحثة األطفال ع .6
نياال التصميم، المحافظة عمى المواد التي قدمت ليم إالتعاون من أجل : النشاط مثل

، عدم المشاجرة فيما بينيم أثناال تنفيذ النشاط، مشاركة اآلخرين (ألوان، ورق، كرتون)
 .في المواد وعدم االستحواذ عمييا

تمام إفيش لكل طفل في المجموعة التي حاولت  (3)تقوم الباحثة بإعطاال : مالحظة
 .العمل بشكل جماعي وتعاوني

 (د5)إنياء الجمسة :
تقف المجموعة بشكل دائري جموسًا أو وقوفًا، وتقوم الباحثة بتمخيص ما ُأنِجز في الجمسة، كذلك يشارك األطفال بمشاعرىم 

، وتُنيى (....تعممت في ىذه الجمسة- 2، ......أحببت في ىذه الجمسة- 1) السؤالين نوأفكارىم من خبلل اإلجابة ع
الجمسة من خبلل القيام بالحركة الجماعية أو األانية المتفق عمييا، وتخبرىم الباحثة بأّن الجمسة القادمة ستكون الجمسة 

 .األخيرة في البرنامج اإلرشادي
 ؟اكتب بعض بالميارات االجتماعية التي تعممتيا خبلل الجمسات اإلرشادية السابقة: الواجب المنزلي
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الجمسة الثالثة عشر 
نياء البرنامج : عنوان الجمسة القياس البعدي وا 

 .يمووإنياال البرنامج اإلرشادي وتق: اليدف الرئيس لمجمسة ☜
: يتوقع في نياية الجمسة أن: األىداف الفرعية لمجمسة ☂

 . تقويمالبرنامجاإلرشاديمنوجيةنظرالطبلبىجريُ  -1
 .  القياس البعدي ألدوات الدراسةىجريُ  -2
. م األطفال ببعض األنشطة المحببةوقي -3
 دقيقة40: الوقت المطموب . 

يم، استمارة تقدير المعممين لمشكبلت السموك البلاجتماعي عند األطفال ، ىدايا واستمارات التق: االحتياجات ✂
 .لؤلطفال

 .التعزيز، الحوار والمناقشة، التغذية الراجعة: التقنيات المستخدمة ✐
: (سير الجمسة الثالثة عشر)اإلجراءات 

 (د5)التمييد :
 .وتشكرىمعمىحضورىمالمتجدد جميعيمفيبدايةالجمسةترحبالباحثةباألطفااللحاضرين -1
تناقش الباحثة الواجب المنزلي وتقدم الشكر واالمتنان لؤلطفال الذين قاموا بأدائو بنحو جيد وتشكر األطفال  -2

 .اآلخرين
 (د20)التركيز 
 .منقببللطبلبوبمشاركةالباحثة جميعيالجمساتالبرنامجالسابقة(تغذية راجعة)تقوم الباحثة بإجراال مراجعة  -1
تطبيق استمارة تقويم البرنامج من وجية نظر األطفال لمتحّقق من مدى تحقيقو لؤلىداف التي صّمم من أجميا  -2

 .(8الممحق )
 .(كالرسم، المعب بالكرة )تطبيق بعض األنشطة المحببة لؤلطفال  -3
تمتقي الباحثة مع معممي أفراد العّينة التجريبية وتطبق عمييم استمارة تقدير المعممين لمشكبلت السموك البلاجتماعي  -4

 .عند األطفال
  ( د15)اإلنياء: 

الحضور، وتجمع الفيش المتبقية مع بتشكر الباحثة األطفال عمى مشاركتيم في تنفيذ جمسات البرنامج والتزاميم 
األطفال وتقوم بتوزيع بعض اليدايا ليم، كما تقدم 

 .ليمالعصيروالحموىويتمالوداعمنقببلألطفالمبعضيمالبعضوالباحثةعمىأمبللمقاالمعيمممتابعةالبرنامج
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الجمسة الرابعة عشر 
القياس المؤجل : عنوان الجمسة

 .إجراال القياس المؤجل لمتأكد من فاعمية البرنامج اإلرشادي: اليدف الجمسة ☜
: يتوقع في نياية الجمسة أن: األىداف الفرعية لمجمسة ☂

 .  القياس المؤجل ألدوات الدراسةىجريُ  -1
.  في البرنامجتم األطفال ببعض األلعاب التي ُطبِّقوقي -2
 دقيقة40: الوقت المطموب . 

 . استمارة تقدير المعممين لمشكبلت السموك البلاجتماعي عند األطفال: االحتياجات ✂
 .التعزيز، الحوار والمناقشة، التغذية الراجعة: التقنيات المستخدمة ✐

: (سير الجمسة الرابعة عشر)اإلجراءات 
وتشكرىمعمىحضورىم بعد شير ونصف من تطبيق البرنامج  جميعيمفيبدايةالجمسةترحبالباحثةباألطفااللحاضرين -1

 .اإلرشادي
 .(القائد الكفيف، إبقاال الكرة في اليواال) في البرنامج مثل تتطبق الباحثة بعض األلعاب التي ُطبِّق -2
تمتقي الباحثة مع معممي أفراد العّينة التجريبية وتطبق عمييم استمارة تقدير المعممين لمشكبلت السموك البلاجتماعي  -3

 .عند األطفال لمتأكد من ثبات النتائج وفاعمية البرنامج اإلرشادي
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 (جدول االقتصاد الرمزي)
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 :اسم الطفل

 

             لتزام بموعد الجمسةاال

 

             حضار الواجبإ

 

             ترتيب القاعة

 

             التعاون أثناال تنفيذ األنشطة

 

             تقديم المساعدة لزميمو

 

إعادة األاراض إلى مكانيا بعد 
 االنتياال من تنفيذ األنشطة

            

 

استئذان اآلخرين عند استخدام 
 أاراضيم

            

 

             عدم الشتم أو السخرية

 

عدم استخدام الضرب أثناال تنفيذ 
 األنشطة

            

 

             عدم الغش أثناال تنفيذ األنشطة

             المجموع
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 (الجمسة الثانية) نشاط لوحة المشكالت

 
  

 الموقف األول

دخل أحمد إلى الصف أثناال تواجد األطفال في الباحة وأخذ عمبة التموين الخاصة ب عمي ووضعيا في 
 .حقيبتو دون إذنو، وأثناال درس الرسم أخبر المعممة أنيا عمبتو

 الموقف الثاني
:  وقال،وثيابو ممزقة ( سنوات8)جاال أحمد إلى المعممة وعمره 

. لقد ضربني عمي ومزق ثيابي وجعل الدم يسيل من أنفي: أحمد
 ؟لماذا فعل ذلك: المعممة
. تو عمى معدتوب واشاش وضرسارقلقد قمت لو أنو : أحمد

 سارق واشاش؟وىل عمي بالفعل : المعممة
 .ااظتو ألنو فاز في المعبة وأنا خسرتإ لكنني أريد  ...ال:أحمد 

 الموقف الثالث
: قام أحمد برمي الحجارة عمى زجاج الشباك وبعد أن كسره ذىب إلى المديرة وقال

 .معممتي لقد قام عمي بكسر زجاج الشباك وىرب من الصف: أحمد
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 (الجمسة الثانية)قائمة السموكيات الالاجتماعية

 السموكيات الالاجتماعية الرقم
 الصراخ في وجو اآلخرين 1
 الشتم  2
 (ن، المديريالزمبلال، المعمم)السخريو وتوجيو اإلىانة لآلخرين 3
 الضرب المبرح 4
 تيديد اآلخرين بالضرب  5
 تمزيق الدفاتر والكتب 6
 تكسير األقبلم  7
 تكسير النوافذ والمقاعد 8
 وضع الصمغ عمى السبورة 9
 الكتابة عمى الجدران والمقاعد 10
 رمي النفايات عمى األرض 11
 كسر الزجاجات الفاراة في المدرسة أو  الشارع 12
 ة\ذن المعممإالخروج من الصف دون  13
 اليروب من المدرسة 14
 الحضور المتأخر إلى المدرسة 15
 الغش في الدراسة والمعب 16
 إىمال الواجبات المدرسية  17
 (المعممين أو العاممين في المدرسة)تحدي اآلخرين وعصيانيم  18
 التقميل من احترام اآلخرين 19
 رفض تقديم المساعدة 20
 اإللحاح في طمب المساعدة 21
 (كثرة النق)التذمر والشكوى  22
 أخذ أشياال من الدكان أو البوفيو دون دفع ثمنيا 23
 (أخذ أاراض وممتمكات اآلخرين دون عمميم)السرقة  24

 اإن كان ىناك سموكيات أخرى قدميا األطفال ال توجد ضمن ىذه القائمة يمكن إضافتو: مالحظة
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 (الجمسة الثالثة)نشاط آثار ونتائج 

 اآلثار السمبية لمسموكيات الالاجتماعية النتائج اإليجابية لمسموكيات االجتماعية
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 (الجمسة الخامسة)المواقف العدوانية   نشاط بطاقات 
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 (الجمسة الخامسة) نشاط قصة حسن
 
 

ما الذي حدث يا حسن؟ لماذا ضربت عمي عمى وجيو؟ : المعممة
. ألنني ال أحبو: حسن

وبماذا سيشعر عمي عندما ضربتو؟ : المعممة
. بالغضب الشديد: حسن

وما الذي يمكن أن يحدث إذا ضربتو عمى وجيو؟ : المعممة
. قد يصاب باألذى: حسن

. أال يمكنك أن تتصرف بشكل آخر بحيث ال تؤذيو وال يشعر ىو بالغضب: المعممة
 .جمس في مقعد آخرأأبتعد عنو و: حسن

 . فمتجربيا،إنيا فكرة أخرى: المعممة
 

 
 (الجمسة السابعة) نشاط قصة أحمد

 
 

أبو أحمد ميندس يعيل عائمة مكّونة من زوجتو وابنة واحدة وثبلثة أوالد، ذات يوم أراد األوالد الخروج 
لّمعب فسمح ليم بذلك، وطمب من ابنتو فاطمة البقاال في البيت لمساعدة أميا، وعند توزيعو المصروف 

س ، مبررًا ذلك . ل10س ، ومنح فاطمة. ل25ثبلثة الاليومي عمى أوالده منح كل واحد من الذكور 
ه تبحاجة األوالد إلى شرب المرطبات أثناال المعب، إال أّن أحد األوالد الثبلثة اافل والده وأخذ من محفظ

وصل األبناال الثبلثة إلى الممعب التابع لمنادي الموجود في الحي، وأرادوا المشاركة في لعبة . س. ل50
وبدأ األوالد في اختيار البلعبين الذين سيشاركون في المعبة إال أّن أحمد .لكرة السمة مع بقية أوالد الحي

 . ل س اليريد أن يمعب متحّججًا بأنو يريد أن يشاىدىم يمعبون50وىو الذي سرق من والده 
ش في حقائب يتالتفبدأ يوىو م وق،يعب وانشغاليم بولّ  ىي أثناال قيام الفريق بالتو من ذلكوكانت ااي

 . ولكن أثناال قيامو بيذا األمر شاىده أحد البلعبين،البلعبين من أجل أن يسرق شيئًا منيا
 
ما ىي السموكيات التي لم تعجبكم في القصة ؟ - 1
ما رأيك بالفتى أحمد؟ - 2
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 استمارة تقويم البرنامج اإلرشادي الجمسة الختامية
اإلجابة عمييا بصراحة وحسب رأيكم، وذلك ألىداف تقييم وتقويم بفيما يمي عدد من األسئمة أرجو منكم : أحبائي األطفال

 .البرنامج في المستقبل 

 غير مناسب أبداً  مناسب مناسب جداً  ما رأيك بالقاعة وبمكان التدريب؟

 غير مناسب أبداً  مناسب مناسب جداً  ما رأيك بزمان وتوقيت التدريب؟

 غير مناسب أبداً  مناسب مناسب جداً  مارأيكفيإدارةالباحثةلمبرنامج؟

القصص، مقاطع )ما رأيك بوسائل اإليضاح التي اتبعتيا الباحثة 
 غير مناسب أبداً  مناسب مناسب جداً  ؟(الفيديو، األلعاب

  ماىيالموضوعاتالتياستفدتمنيافيالبرنامج؟

  ماىيالموضوعاتالتيممتشعرباالستفادةمنيافيالبرنامج؟

  ما األشياءالتيممتعجبكفيالبرنامج؟

  ماىيالجمساتالتيكنتتشعرأنك استفدت منيا؟

  ىل حقق لك البرنامج أىدافك منو؟ وما الذي تحقق منيا؟

  ماىي الميارات التي تعممتيا من البرنامج؟

  ماىي المواضيع التي تقترح طرحيا في البرنامج

  مالحظات واقتراحات إضافية

 
 

 
 



 
 

141 
 

  

  

  

  قائمة املراجعقائمة املراجع
  

 

 



 ائمة املراجعق 

 

 142 

 قائمة املراجع
:  ـ المراجع العربية1

: الكتب-أ
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 .الجامعية

 . دار أسامة: عمان.موسوعة الطب النفسي .(2004)الحجاوي، عبد الكريم  -

 . دار الفكر: عمان. اإلرشاد النفسي والنظرية التطبيقية .(ـ2004)حسين، طو عبد العظيم  -

دارتو وقياسو. (1983). حمدان، محمد زياد - دار تيامة لمنشر :  الرياض.التعمم الصفي تحفيزه وا 
 .والتوزيع

مكتبة : ، القاىرة4 ط،موسوعة عمم النفس والتحميل النفسي. (1994). الحنفي، عبد المنعم -
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دليل العاممين في المجاالت التربوية "تعديل السموك اإلنساني . (2003). الخطيب، جمال -
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