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ملخص البحث :
ث التعـــرف الـــى اثـــر أســـلوب التـــدریب علـــى المهـــارات االجتماعیـــة فـــي تنمیـــة هـــدف البحـــ

) تلمیــذا ١٢التوافــق النفســي واالجتمــاعي لــدى التالمیــذ بطیئــي الــتعلم ، تكونــت عینــة البحــث مــن (

وتلمیـــذة مـــن التالمیـــذ بطیئـــي الـــتعلم ، الـــذین ســـجلوا اقـــل الـــدرجات علـــى مقیـــاس التوافـــق النفســـي 

ـــدیر خـــار  ـــم وزعـــوا واالجتمـــاعي ( تق ـــا ، ث ـــارا قبلی جي للمشـــكالت ) ، حیـــث اعتبـــرت درجـــاتهم اختب

عشـــوائیا إلـــى مجمـــوعتین: مجموعـــة تجریبیـــة تلقـــى أفرادهـــا التـــدریب علـــى أســـلوب التـــدریب علـــى 

المهـــارات االجتماعیـــة مـــن خـــالل ارشـــاد جمعـــي ولمـــدة احـــدى عشـــرة جلســـة ارشـــادیة ، ومجموعـــة 

اختبــــار ولكوكســــن للمجموعــــات المترابطــــةاســــتخدام ضــــابطة لــــم یتلــــّق أفرادهــــا أي تــــدریب، وبعــــد 

فــي التحلیــل اإلحصــائي أظهــرت نتــائج البحــث وجــود أختبــار مــان _ وتنــي للمجموعــات المســتقلةو 

فروق ذات داللة احصائیة بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضـابطة وبداللـة احصـائیة بلغـت 

دهـــا التـــدریب علـــى أســـلوب التـــدریب علـــى ) ولمصـــلحة المجموعـــة التجریبیـــة بعـــد تلقـــي أفرا٠,٠٥(

المهارات االجتماعیة ، وفي ضوء نتائج البحث وضعت مجموعة من التوصیات والمقترحات.
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Abstract:
The research aimed to know the impact 0f social skills training

style on development social and psychological adjustment, for slow

learners pupils . The sample consisted (12) pupils on slow learners pupils,

those pupils registered the lowest grades in the social and psychological

adjustment scale .Their scores on that a measurement were considered as
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apre-test .Then were divided into two groups. The experimental group

was practiced the social skills training style through eight meetings of

counseling. The control group did not practice any style. Using Wilcoxon

test for dependent groups and Mann_ Whitney independent groups, the

results show statistical differences between the experimental group and

the control one at (0, 05) level and for the benefit of the experimental

group. In the light of those results, a number of recommendations and

suggestions were given.

مشكلة البحث:
تهـــتم األنظمـــة والسیاســـات التربویـــة فـــي دول العـــالم المختلفـــة بتعلـــیم كـــل فئـــات التالمیـــذ 

اعتمادا على المبـدا القائـل :ان لكـل طفـل حـق الحصـول علـى التربیـة ، الفـرق فـي ذلـك بـین سـوي 

اغراضـها اوغیر سوي ومن هنا زاد االهتمـام بالتربیـة الخاصـة كاحـد الـوان التربیـة الحدیثـة ، اذ ان

واهدافها متماثلة في جوهرها بالنسبة لجمیـع االطفـال ، بـالرغم مـن أن الوسـائل لمسـاعدة كـل طفـل 

علـــــــــــــى حـــــــــــــدة قـــــــــــــد تتبـــــــــــــاین ، قـــــــــــــوة ومقـــــــــــــدارا حســـــــــــــب نوعیـــــــــــــة الطفـــــــــــــل ودرجـــــــــــــة اعاقتـــــــــــــه 

والتربیة الخاصة هي نوع من التعلیم الذي یهتم بتقدیم التعلـیم المناسـب .  )٧١: ١٩٩٨(شعبان ، 

ب ظروفه وقدراته واستعداداته ومیولـه واهتماماتـه مسـتخدمة فـي ذلـك كافـةت الوسـائل بكل فرد حس

تلقـــــاه مـــــن علـــــوم حســـــب ظروفـــــهوالطرائـــــق واالســـــالیب التـــــي تمكـــــن هـــــذا التلمیـــــذ مـــــن اتقـــــان مای

  )٤: ٢٠٠٤(العبادي،

وبما أن تنمیة شخصیة التلمیذ (المتعلم) هو ضرورة فردیة واجتماعیة للتالمیذ االعتیادیین 

المدرســة العادیــة ، فهــو اكثــر ضــرورة واهمیــة للتالمیــذ ذوي االحتیاجــات الخاصــة وهــم الــذین  فــي

یحتاجون الى رعایة خاصة واهتمام زائد لكي یتسنى لهم مواكبة اقرانهم من نفس المستوى العمري 

تشارهم به قدراتهم ، ومن تالمیذ هذه الفئة بطیئو التعلم التي تبلغ نسبة ان حقدر إمكاناتهم وما تسم

%) مــن تالمیــذ المــدارس ١٥-٥حســب الدراســات العالمیــة فــي مختلــف المجتمعــات تقــدر بحــوالي (

االبتدائیـــة ونصـــیب الـــذكور اكثـــر مـــن االنـــاث بثالثـــة اضـــعاف أو أكثـــر ، وتتفـــاوت نســـبة انتشـــار 

الظاهرة من مجتمع آلخر ومـن دولـة ألخـرى ، والتـي اظهـرت نتـائج الدراسـات واالبحـاث ان لـدیهم 

ت فــي التكیــف الســلوكي فــي المجــالین النفســي واالجتمــاعي ، كمــا انهــم یواجهــون ضــغوطا مشــكال

وعلــى الــرغم .  )٤: ١٩٩٩نفســیة واجتماعیــة تــؤثر علــى تــوافقهم النفســي واالجتمــاعي (السفاســفة، 

من اهتمام االنظمة والسیاسات التربویة واالدارات والهیئات التعلیمیة والمناهج المدرسیة في تالمیذ 
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مدرسة وتكییف التعلیم لمراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین ، اال انه یالحظ ان هناك تدني في ال

مستوى التوافق النفسي واالجتماعي خاصة لدى التالمیذ بطیئي التعلم في المدارس العادیة بجانب 

أثــر الــبطء فــي مجــال التحصــیل الدراســي ، مــن هنــا فــان مشــكلة البحــث الحــالي تتحــدد فــي اختبــار 

التــدریب علــى المهــارات االجتماعیــة فــي تنمیــة التوافــق النفســي واالجتمــاعي لــدى التالمیــذ بطیئــي 

التعلم الذین یظهرون تدنیا ملحوظا وبینا في مستوى التوافق النفسي واالجتماعي .

أھمیة البحث:
أن احدى المشكالت الكبیرة التـي تتعـرض لهـا المـدارس العادیـة هـي ان شـریحة كبیـرة مـن

تالمیــذها محــدودة التحصــیل ، وان قــدرة هــوالء االطفــال علــى التعامــل مــع المــواد المجــردة والرمزیــة 

مثــل اللغــة واالرقــام والمفــاهیم محــدودة جــدا ویختلفـــون قلــیال فــي قــدرتهم علــى الــتعلم والتوافــق مـــع 

  )٧٥: ٢٠٠١اآلخرین مقارنة مع االطفال العادیین (كار ، 

تطـــورا كبیـــرا فـــي الكـــم والنـــوع مـــن خـــالل مجانیـــة التعلـــیم وشـــهد قطـــاع التربیـــة فـــي العـــراق

والزامیتـــه ، ومـــن خـــالل الواقـــع شخصـــت ظـــاهرة بـــطء الـــتعلم لـــبعض التالمیـــذ لهـــذا كانـــت تجربـــة 

ضــفوف التربیــة الخاصــة التــي تســهم فــي معالجــة االوضــاع لهــوالء التالمیــذ لمســایرتهم مــع اقــرانهم 

ســـتوى الدراســـي الواحـــد ، كمـــا ان االهتمـــام باالطفـــال االســـویاء وضـــمن الفئـــة العمریـــة الواحـــدة والم

بطیئـــي الـــتعلم فـــي صـــفوف التربیـــة الخاصـــة اصـــبح امـــرا ضـــروریا نتیجـــة للـــدعوات المتكـــررة مـــن 

المنظمات الدولیة ومنها المنظمة العربیة للتربیة والثقافـة والعلـوم التـي اكـدت فـي اكثـر مـن مناسـبة 

ومنها بشـكل خـاص قطـاع التربیـة الخاصـة(العبادي ، اهمیة رعایة التالمیذ في مختلف القطاعات

) ، وان امكانیــات التــدریب المتاحــة لهــم هــي اكثــر مــن االمكانیــات المتاحــة لألفــراد ٦-٥: ٢٠٠٤

اآلخرین في فئة التالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة ، ومعـدالت نمـوهم هـي اقـل مـن معـدالت نمـو 

ویتعلمـون بـبطء ، اذ ان مسـتوى الدافعیـة للـتعلم االسـویاء واكثـر مـن معـدالت نمـو المعـوقین عقلیـا

لـــــدیهم هـــــي اقـــــل منهـــــا عنـــــد االســـــویاء ، لكـــــنهم یســـــتطیعون تعلـــــم المهـــــارات االكادیمیـــــة العادیـــــة 

واالجتماعیـــة والشخصـــیة ، ولـــدیهم القـــدرة علـــى التوافـــق مـــع زمالئهـــم ضـــمن الجماعـــة لكـــن بوقـــت 

ر والرعایـــة واالهتمـــام بهـــم (الزبـــادي ، اطـــول وبأهتمـــام اقـــل مـــع وجـــود التوجیـــه واالشـــراف المســـتم

٧: ١٩٩١(  

وتبــرز اهمیــة التوافــق منــذ بدایــة حیــاة الطفــل ألن االخــتالف الواســع بــین البیئتــین الداخلیــة 

والخارجیـــة للطفـــل فأنـــه یجـــب ان یحصـــل علـــى توافـــق جـــذري ســـریع ، واذا لـــم یحصـــل علـــى ذلـــك 

ة من التوافقات یجب ان یحصل علیهـا بسرعة فأن حیاته ستكون مهددة ، وهناك اربعة انواع رئیس

الطفــل وهــي (التوافــق للتغیــرات الحراریــة ، التوافــق النفســي ، التوافــق ألخــذ الغــذاء ، التوافــق لطــرح 

الفضــالت) ، والتوافــق الجیــد یتمثــل فــي قــدرة الفــرد علــى اشــباع حاجاتــه بطریقــة ترضــیه وترضــي 
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یخــالف معـاییر المجتمـع (الموســوي ، المحیطـین بـه حیــث الیتجـاوز فیهـا علــى حقـه والیعـارض او 

٩: ١٩٩٩ (  

وتتضح اهمیة التوافق النفسي واالجتماعي على انهما یعدان عامالن اساسیان في تكـوین 

حیاة الفرد الشخصیة واالجتماعیة عن طریق توجیه سلوكه االجتماعي وفق معاییر وقیم المجتمـع 

راعات نفســیة مســتمرة تمــتص جــزءا ، وان العجــز فــي تحقیــق التوافــق النفســي یجعــل الفــرد فــي صــ

كبیرا من طاقاته ألجل حل هذه الصراعات فیكون مثل هذا الفرد عرضة للتعـب الجسـمي والنفسـي 

ألقل جهد یبذله نظرا السـتنفاذ طاقاتـه لحـل صـراعاته فیكـون فاقـدا للصـبر ، سـریع الغضـب ، ممـا 

Martinیؤدي الى سوء عالقاته االجتماعیة ( , 2000: 66(

فـــق النفســـي واالجتمـــاعي أثـــر فـــي تطـــور شخصـــیة الفـــرد أذ انـــه یعنـــي النجـــاح الـــذي وللتوا

یتوافق فیه الشخص مع نفسه ومع الناس بشكل عام ، فالشخص الـذي یعبـر عـن توافـق جیـد لدیـه 

مهارات اجتماعیة كالقدرة على التعامل بدبلوماسیة مع الناس وكل االصـدقاء واالقـارب لكـي تكـون 

عه ویتمكنون من تقبله ، كما انه یطور اتجاهات اجتماعیة جیدة كالرغبة فـي اتجاهاتهم متناسقة م

  ) ٧: ٢٠٠٥مساعدة اآلخرین (الزهوري ، 

وتبرز اهمیة التوافق النفسي واالجتماعي في تحقیق الصـحة النفسـیة مـن خـالل الدراسـات 

لتــي توصــلت ) ا١٩٨٨التـي اجریــت علــى االفــراد العــادیین ومــن هـذه الدراســات دراســة (الكبیســي ، 

.الى ان االحداث الجانحین یتصفون بسوء التكیف الشخصي واالجتماعي 

  ) ١١٧- ١١٠: ١٩٨٨(الكبیسي ،

) التــي اظهــرت ان االفــراد ذوو قــوة التحمــل الجیــد یســتعملون ١٩٩٥امــا دراســة (الحلــو ، 

حمــل طرقــا مركــزة لحــل مشــكالتهم ممــا یــؤدي الــى التوافــق الســلیم بینمــا یتصــف االفــراد ضــعیفي الت

  . )٢: ١٩٩٥بسوء التوافق (الحلو ، 

) الــى ان العالقــة بــین التوافــق النفســي واســالیب التنشــئة ١٩٩٦وتوصــلت دراســة (دیــوان ، 

  )٦٦-٦٥: ١٩٩٦دالة احصائیا ألسلوبي الدیمقراطي والتسلطي (دیوان ، 

) الـــى ان زیـــادة الحرمـــان تـــؤدي الـــى انخفـــاض مفهـــوم ٢٠٠٣وأكـــدت دراســـة (الجعفـــري ، 

  ) ١٢٦-١٢٥: ٢٠٠٣والتوافق النفسي واالجتماعي للفرد (الجعفري ، الذات 

وممـا یؤكـد اهمیـة البحـث الحـالي علـى اهتمامـه بهـذة الفئـة ان هنـاك دراسـات تناولـت هـذه 

) ودراســــة ١٩٨٩) ودراســــة (أثناســــیوس والكنــــاني ، ١٩٨٧الفئــــة ولكنهــــا قلیلــــة كدراســــة (ســــمین ، 

) ، وقـــد ركـــزت هــــذه ١٩٩٣) ودراســــة (شـــلتون ، ١٩٩٢) ودراســـة (المنســـي ، ١٩٩١(علـــواني ، 

الدراســات علــى الجوانــب الوصــفیة لســمات هــوالء التالمیــذ دون االهتمــام بوضــع الخطــط والبــرامج 

العالجیة لمساعدة هوالء التالمیذ في التوافق النفسي واالجتماعي مع انفسهم ومع اآلخرین لتحقیق 

  ) ٧: ١٩٩٩الصحة النفسیة المنشودة (السفاسفة ، 
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وان االهتمــام بــالبرامج المتخصصــة برعایــة ذوي االحتیاجــات الخاصــة بكــل فئــاتهم بشــكل 

عــام وبطیئــي الــتعلم بشــكل خــاص یمثــل اســتثمارا بشــریا لــه مــردوده االقتصــادي ، فــالفرد مــن هــذه 

الفئــات هــو طاقــة انســانیة وهــو جــزء مــن المــوارد البشــریة التــي ینبغــي اخــذها بعــین االعتبــار عنــد 

عـــداد الســـتیعاب مـــوارد المجتمـــع ، فـــأذا كانـــت للتربیـــة الخاصـــة تكالیفهـــا ، فـــأن لهـــا التخطـــیط واال

مثـــل هـــدرا لمـــوارد المجتمـــع مردودهـــا ونفعهـــا ایضـــا وعلیـــه فـــان عـــدم االهتمـــام بالتربیـــة الخاصـــة ی

  ) ٧١: ١٩٩٨، جهود التنمیة في المجتمع (شعبان، وتعطیال لطاقات یمكن توظیفها لدفعالبشریة

ام البحــث الحــالي للتعــرف الــى اثــر التــدریب علــى المهــارات االجتماعیــة فــي لــذا جــاء اهتمــ

تنمیــة التوافــق النفســي واالجتمــاعي لــدى التالمیــذ بطیئــي الــتعلم ، وذلــك ألن القــدرة الســلیمة الســویة 

علـى الــتعلم عنــد التلمیــذ تتطلــب وضــعا نفســیا وعاطفیــا واجتماعیــا مســتقرا ، اذ ان اســلوب التــدریب 

االجتماعیــة اســلوب فعــال فــي تنمیــة عــدد مــن المهــارات االجتماعیــة لــدى التالمیــذ علــى المهــارات

بطیئي التعلم الذین یظهـرون نقصـا فـي هـذه المهـارات ، ألن الطفـل یكتسـب المهـارات االجتماعیـة 

في مرحلتي الطفولة الوسطى والمتاخرة من حیاته والتي تأتي على نحو ، تقدیم المساعدة لالخرین 

ن المشــاعر واالفكــار ، القــدرة علــى طلــب خدمــة ، التواصــل االیجــابي مــع اآلخــرین ، ، التعبیــر عــ

  )٩: ٢٠٠٤القدرة على التعبیر عن االمتنان والفرح (الحمیضي ، 

وفي المقابل فاّن فقدان المهارات االجتماعیة یرتبط ارتباطا مباشـرا بـاالنحراف االجتمـاعي 

ـــد االحـــداث ، ویـــرتبط بمشـــكالت الصـــ ـــاة المختلفـــة ، اذ والجریمـــة عن حة النفســـیة فـــي مراحـــل الحی

ــــة المهــــارات  ــــدیهم ألن تنمی ــــى حاجــــة هــــوالء ألكتســــاب المهــــارات وتنمیتهــــا ل اشــــارت الدراســــات ال

االجتماعیة مطلـب تربـوي مهـم ألنهـا تمثـل جانبـا اساسـیا مـن جوانـب شخصـیة المـتعلم ، فاألنسـان 

مختلفـة تعـامال یعـود علیـه بـالنفع وعلـى اجتماعي بطبعه وهو یحتاج الى التعامل مـع الجماعـات ال

المجموعــة التــي ینتمــي الیهــا ، لــذا یحتــاج الفــرد منــذ نعومــة اظــافره الــى اكتســاب خبــرات اجتماعیــة 

تجعلــه یتكیــف مــع هــذه الجماعــة ، ولكــن االنســان الیولــد مــزودا بمهــارة التعامــل مــع االخــرین علــى 

-٨: ٢٠٠٥التعلم االخـرى (الجمیلـي ، سبیل المثال فالبد من تعلمها كاي من جانب من جوانب

) ، وعلیــه فــاّن التركیــز فــي عملیــة التـــدریب یكــون علــى اكتســاب انمــاط ســلوكیة ایجابیـــة ، وان ٩

االســتراتیجیات والفنیــات االرشــادیة المســتخدمة فــي التــدریب غیــر منفــرة وان هنــاك امكانیــة ألنتقــال 

ب یمكــن ان یــتم فردیــا او جماعیــا ، وممــا أثــر تعلمهــا فــي مواقــف حیاتیــة متنوعــة ، كمــا ان التــدری

یزیـــد مـــن فعالیتهـــا اختصـــارها للوقـــت المطلـــوب للنجـــاح فـــي تنمیـــة التوافـــق النفســـي واالجتمـــاعي ، 

.فضال عن امكانیة تعلیمها لمعظم الفئات العمریة

)Elliott & Gresham , 1993: 283-285(

ــــد اكــــدت الدراســــات كدراســــة  ) ١٩٩٨(التحــــافي ، ســــة ) ودرا١٩٩١(العمــــایرة ، كــــذلك فق

التـــدریب علـــى المهـــارات  بأســـلو ) إلـــى ان ٢٠٠١) ودراســـة (الطـــائي ، ٢٠٠٠ودراســـة (جاســـم ، 
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وســلوكهم وفــي معالجــة المشــكالت النفســیة التالمیــذاثــر فعــال فــي تعــدیل اتجاهــات االجتماعیــة لــه

واالجتماعیة التي تواجههم .

لـــدى االطفـــال بطیئـــي الـــتعلم وفـــي ضـــوء مـــاذكر اعـــاله مـــن نقـــص المهـــارات االجتماعیـــة

یترتــب علیــه آثــار خطیــرة علــى الفــرد والمجتمــع معــا ، فــأّن االمــر یتطلــب ضــرورة التصــدي لهــذة 

المشـــكلة وذلـــك بالتـــدخل المباشـــر لتـــدریب التالمیـــذ بطیئـــي الـــتعلم علـــى المهـــارات االجتماعیـــة مـــن 

النمــــو النفســـــي خــــالل بــــرامج ســــلوكیة مبنیـــــة علــــى اســــس نظریـــــة وتطبیقیــــة تراعــــى فیـــــه مراحــــل 

مما تقدم فأّن أهمیة البحث تكمن في المبررات االتیة:االجتماعي.

الحاجة الماسة لرعایة هوالء بسبب تزاید اعدادهم في مدارس وزارة التربیة..١

ان التالمیذ بطیئي الـتعلم یشـكلون نسـبة البـأس بهـا مـن تالمیـذ المـدارس االعتیادیـة ، وهـذا یـدفعنا .٢

ئـة وعـدم تجاهلهـا ، بـل یتطلـب القیـام بـأجراء المزیـد مـن االبحـاث والدراسـات االهتمـام بهـذه الف الى

لكشف الكثیر من الحقـائق التـي تمكـن ان تسـاهم فـي دفـع هـذه الفئـة الـى التقـدم باألتجـاه االیجـابي 

والنمو السوي السلیم.

یمكـــن ان تســـاهم نتـــائج هـــذا البحـــث فـــي مســـاعدة المخططـــین التربـــویین علـــى وضـــع التصـــورات .٣

لخطط الكفیلة بتحسین الظروف النفسیة واالجتماعیة التي یعیشها هوالء التالمیذ سواء في البیت وا

أو في المدرسة أو في المجتمع حاضرا ومستقبال.

مساعدة المرشدین التربویین فـي اختیـار البـرامج االرشـادیة المناسـبة وتخطیطهـا وتنفیـذها وتطبیقهـا .٤

لك لتحقیق النمو الشامل لكافة تالمیذ المدرسة بشـكل عـام في الواقع المدرسي كجزء من عملهم وذ

وبطیئي التعلم بشكل خاص.

أن االهتمــام بتعلــیم هــذه الفئــة قــائم حســب بــرامج خاصــة فــي مجــال التحصــیل الدراســي ، أمــا فــي .٥

مجــال التوافــق النفســي واالجتمــاعي فهــو بحاجــة الــى تخطــیط ورعایــة خاصــة ، ألنــه یقــدم بشــكل 

قیــق االهــداف ومسـاعدة هــوالء التالمیــذ علــى تحقیـق الصــحة النفســیة لــدیهم ، عشـوائي ، وذلــك لتح

وهذا یحتاج الى أهتمام خاص.

ھدف البحث وفرضیاتھ
التـــدریب علـــى المهـــارات االجتماعیـــة فـــي تنمیـــة هـــدف البحـــث التعـــرف إلـــى اثـــر أســـلوب ی

ت الفرضـــیات ضـــوء ذلــك وضـــع يالتوافــق النفســـي واالجتمـــاعي لــدى التالمیـــذ بطیئـــي الــتعلم ، وفـــ

اآلتیة:

على مقیاس ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة.١

والبعدي.في االختبارین القبليتقدیر التوافق النفسي واالجتماعي لدى بطیئي التعلم
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ـــــة .٢ ـــــین متوســـــط درجـــــات أفـــــراد المجمـــــوعتین التجریبی ال توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائیة ب

بعـــد تطبیـــق تقـــدیر التوافـــق النفســـي واالجتمـــاعي لـــدى بطیئـــي الـــتعلم لضـــابطة علـــى مقیـــاس وا

البرنامج اإلرشادي.

حدود البحث:
یقتصر البحث على التالمیذ بطیئـي الـتعلم فـي الصـف الثالـث مـن الصـفوف الخاصـة فـي 

  . ٢٠٠٧_  ٢٠٠٦المدارس االبتدائیة بمدینة الموصل للعام الدراسي 

ات:تحدید المصطلح
Social: المهارات االجتماعیة  اوال skills:

عرفها كل من :

ــبس ( .١ Francisفرانســیس وفیل & Philips, 1982: هــي (االســالیب التــي یــرتبط أو )

یتفاعل الفرد من خاللها مع االخرین وتعد ضروریة للتعامل والتوافق مع االخرین مثل احتـرام 

عدة االخــــرین والتعــــاون والمشــــاركة معهــــم) . حقــــوق ومشــــاعر اآلخــــرین أو القــــدرة علــــى مســــا

)Francis & Philips, 1982: 250(

هي (سـلوكیات تزیـد القـدرة النفسـیة االجتماعیـة ، وتمكـن : ١٩٩٤منظمة الصحة العالمیة ،  .٢

.متطلبات وتحدیات الحیاة الیومیة)االفراد من التعامل بفاعلیة مع 

)W. H. O, 1994: 7(

Schumakerشومكر ودونالـد (. ٣ & Donald, 1995: هـي (السـلوكیات التـي یسـتخدمها )

فاعالتـــه مـــع االخـــرین والتـــي قـــد تكـــون ســـلوكیات غیـــر لفظیـــة كالتمـــاس البصـــري تالفـــرد فـــي 

وایماءات الرأس ، وقد تكون سلوكیات لفظیـة بسـیطة أو معقـدة كتقـدیم حلـول ترضـي حاجـات 

  )١٠٤:  ٢٠٠١الجمیع) . (التركي ، 

انهــا (ســلوكیات مكتســبة مقبولــة اجتماعیــا یســتخدمها الفــرد عنــد التعامــل : ٢٠٠٣الســمیري ، . ٤

  )٣٢:  ٢٠٠٣مع االخرین وتظهر بصورة لفظیة وغیر لفظیة) . (السمیري ، 

(هــي ســلوكیات مكتســبة یســتخدمها والتعریــف النظــري للمهــارات االجتماعیــة فهــو كمــا یــاتي :-

والتعبیر عن مشـاعره وارائـه وافكـاره ، عله معهمن خالل تفاالفرد في التعامل مع االخرین ، م

وتظهر بصورة لفظیة)

(مجموعــة مــن لمهــارات االجتماعیــة فهــو كمــا یــاتي :للتــدریب علــى اامــا التعریــف االجرائــي -

ارشــادیة تدریبیــة التقنیــات الســلوكیة تتضــمن عــددا مــن المواقــف التعلیمیــة علــى شــكل جلســات

"تقـدیم المهـارة ، خطـوات المتمثلـةنیات االرشادیة التدریبیة االستراتیجیات والفبعضباستخدام
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الواجـب البیتـي المهارة ، النمذجة لعب الدور ، التغذیة الراجعة ، التعزیز االجتماعي ، تحدیـد

اجـل مسـاعدتهم ، التقویم الذاتي" والتي اظهرتها درجاتهم على مقیاس االتزان االنفعالي ، من

لتعلم السلوك المناسب) .

Psychologicalثانیا: التوافق النفسي  adjustment

عرفه كل من :

هو(قــدرة الفــرد علــى اشــباع دوافعــه بمــا یحقــق لــه الرضــا عــن نفســه وعــدم : ١٩٩٥الــدوري ، . ١

الشعور بالصراع والتوتر واالضطرابات النفسیة وان یسلك سلوكا مرضیا یدل على تقبلـة لذاتـه 

  )٣٨:  ١٩٩٣الدوري ، والرضا عنها)

(عملیة دینامیكیة مستمرة تتمثـل فـي انسـجام الشـخص وتناغمـه مـع ذاتـه :  ١٩٩٥الخامري ،  .٢

)١٥: ١٩٩٥ومع القیم الخلقیة والروحیة ومع اآلخرین). (الخامري ، 

اجاتـــه هـــي (عملیـــة مســـتمرة وحیویـــة تحـــافظ علـــى حیـــاة الفـــرد بأشـــباع ح:  ٢٠٠٥. الزهـــوري ، ٣

ل الى ها الشخص سلوكه او یعدل بیئته أو االثنین معا للوصو ویغیر بالمادیة والنفسیة بكفاءة

والبــدني وأن یســلك الفــرد ســلوكا یــدل علــى رضــاه عــن ذاتــه وتقبلــه حالــة مــن االســتقرار النفســي 

  ) ١٣: ٢٠٠٥لها). (الزهوري ، 

انســـجام الفـــرد مـــع نفســـه لیكـــون راضـــیا عنهـــا وعـــن بأنـــه (:التعریـــف النظـــري للتوافـــق النفســـي-

اعرا بقیمته محققا لرغباته).انجازاته ش

Socialثالثا: التوافق االجتماعي  adjustment

عرفه كل من :

(تقـــدیر الفـــرد لذاتـــه تقـــدیرا واقعیـــا وتكـــوین فكـــرة حســـنة عـــن نفســـه ، أنـــه:  ١٩٨٨. الكبیســـي ، ١

حاجاتـــه لیســـتطیع أقامـــة عالقـــات مرضـــیة متناســـقة مـــع القـــیم یـــث یكـــون قـــادرا علـــى اشـــباع بح

)٣٥: ١٩٨٨یة). (الكبیسي ، االجتماع

االجتماعیـة ، هو (شعور الفرد بـالمن االجتمـاعي والـذي یعبـر عـن عالقاتـه :١٩٨٩. سالم ، ٢

اآلخـــرین واالتـــزان االجتمـــاعي وااللتـــزام بـــاألخالق ، ومســـایرة المعـــاییر ویتضـــمن الســـعادة مـــع 

االخــــتالط بهــــم االجتماعیــــة وقواعــــد الضــــبط االجتمــــاعي والعالقــــات الناجحــــة مــــع اآلخــــرین و 

)٣٠: ١٩٨٩(سالم ، مشاركة في النشاط االجتماعي) وال

تـــه (مـــدى قـــدرة الفـــرد علـــى تحقیـــق مالـــه مـــن االتـــزان واالنســـجام فـــي عالقا:١٩٩٧. عطیـــة ، ٣

لحاجاته النفسیة واالجتماعیة وقبول مایفرضـه علیـه المجتمـع مـناالجتماعیة المختلفة اشباعا 

)٩: ١٩٩٧دة). (عطیة ، وسعااعراف وتقالید مختلفة برضا 
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انســـجام الفـــرد مـــع نفســـه ومـــع اآلخـــرین ویشـــعر بأنـــه (التعریـــف النظـــري للتوافـــق االجتمـــاعي: -

)مع الذین یعیش معهمإقامة عالقات مرضیة بالرضا عن نفسه وعن اآلخرین ویتمكن 

ــف االجرائــي للتوافــق النفســي واالجتمــاعي:- أنــه متوســط الــدرجات التــي یحصــل علیهــاالتعری

التلمیذ عند استجابة المعلمة للمواقف التي تتضمنها قائمـة المشـكالت المكونـة للتوافـق النفسـي 

واالجتماعي في المقیاس المعد لذلك.

Slowرابعا: التلمیذ بطيء التعلم  learner pupil

كل من : عرفه 

ــي ، . ١ ــو مغل ج للمنــاهأنــه (التلمیــذ الــذي یجــد صــعوبة فــي مؤاءمــة نفســه :١٩٩٠الدعــدع وأب

ذكائـه، أوفـي قدرتـه علـى الـتعلم ) .(الدعـدع وأبـو مغلـي ، المدرسیة ، بسبب قصور بسیط في 

٩: ١٩٩٠(

الـــذین یواجـــه صـــعوبات تعلیمیـــة بســـبب قصـــور فـــي قدراتـــه (التلمیـــذ هـــو:  ٢٠٠٤العـــامري ، . ٢

خاصــة فــي التعلــیم لغــرض اســتثمار مــا یمتلــك مــن قــدرات عقلیــة العقلیــة، ویحتــاج إلــى طــرق

)٢١: ٢٠٠٤(العامري،).حقیق أقصى درجة ممكنة في النمو والتطور لتلك القدراتوت

هـم التالمیـذ الملتحقـون بالصـفوف الخاصـة الملحقـة التعریف االجرائـي للتالمیـذ بطیئـي الـتعلم:-

بالمدارس االبتدائیة ، ویتلقون تعلیما خاصا وفق خطة خاصة معـدة لهـم ، ویعـانون مـن تـدني 

القیــاس القبلــي علــى المقیــاس المعــد م النفســي واالجتمــاعي بنــاء علــى نتــائجفــي مســتوى تــوافقه

) سـنوات مـن الصـف الثـاني والثالـث والرابـع مـن ١٠_٧لذلك ، وتتراوح اعمارهم هوالء مـابین (

مرحلة التعلیم االبتدائي.

الدراسات السابقة
١٩٨٧دراسة سمین ، .١

یفــي لألطفــال بطیئــي الــتعلم ، تكونــت هــدفت الدراســة الــى استقصــاء مشــكالت الســلوك التك

) تلمیذا وتلمیذة مـن تالمیـذ الصـف الرابـع االبتـدائي فـي مـدارس بغـداد ، مـنهم ١١٥عینة الدراسة (

بغـرض المقارنـة علـى )من التالمیذ بطیئي التعلم ، وكذلك العدد نفسه من التالمیذ العادیین ،٦٣(

العقلــــي الـــــذي بنــــاه "المبــــرت وونـــــدملر" ، مقیــــاس الســــلوك التكیفــــي للجمعیـــــة االمریكیــــة للتخلــــف 

Lembert & Windmiller  ١٩٨٤، وطوره للبیئة العربیة الروسان وآخرون عام  ١٩٨١عام ،

اشارت النتائج الى ان التالمیذ بطیئي التعلم لدیهم مشـكالت سـلوكیة تتعلـق بالوظـائف االسـتقاللیة 

، كما ان مظاهر االضطراب في حركيتمادیة ، والتطور الجسمي والكضعف الثقة بالنفس ، واالع

الشخصـیة والسـلوك وسـوء التوافــق االجتمـاعي تظهـر جلیــة لـدى التالمیـذ بطیئــي الـتعلم مقارنـة مــع 
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اقرانهم من التالمیذ العادیین وتشمل هذه المظاهر العدوانیة والسـلوك الالجتمـاعي والتمـرد والنشـاط 

:رسالة ماجستیر )١٩٨٧الزائد.(سمین ، 

١٩٨٨ین ، دراسة حس.٢
هـدفت الدراســة الــى استقصــاء الفــروق ذات الداللـة االحصــائیة بــین التالمیــذ بطیئــي الــتعلم 

والتالمیذ العادیین مـن الصـف الرابـع االبتـدائي فـي متغیـرات ، الحالـة الصـحیة والمسـتوى التعلیمـي 

وتلمیـذة مـن ) تلمیـذا٤٦لألب واألم ومعدل الدخل الشهري وعدد افراد االسـرة ، تألفـت العینـة مـن (

) تلمیــذا وتلمیــذة مــن التالمیــذ العــادیین ، ولتحقیــق هــدف الدراســة فقــد ٤٦التالمیــذ بطیئــي الــتعلم و(

جمعـــت البیانـــات ذات العالقـــة بـــالمتغیرات التـــي اعتمـــدها البحـــث بأســـتخدام اختبـــار المصـــفوفات 

خاصة بمتغیراتواستمارات، المتتابعة لرافن واختبارات تحصیلیة طورها الباحث ألغراض دراسته

البیئة االسریة ، أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقا دالة احصـائیا فـي متغیـرات الحالـة الصـحیة 

والمســتوى التعلیمـــي لــألب واألم والـــدخل الشــهري للعائلـــة وعــدد أفـــراد األســرة بـــین مجمــوعتي أفـــراد 

العینة لصالح التالمیذ العادیین

  ) ٢٣٥_٢١٦: ١٩٨٨(حسین ، 

Saracogluساراكوكلو وآخرون (دراسة .٣ & Others , 1989(
هــدفت الدراســة الــى المقارنــة بــین التالمیــذ فاقــدي القــدرة علــى الــتعلم وبــین التالمیــذ بطیئــي 

، ) تلمیــذا وتلمیــذة٦٥نــة تكونــت مــن (الـتعلم فــي التوافــق النفســي واالجتمــاعي والمدرســي ، علــى عی

) من التالمیذ بطیئي التعلم تراوحت اعمارهم مابین ٣١) من فاقدي القدرة على التعلم و(٣٤منهم (

ســنة) ، اســتخدم الباحــث ادوات لجمــع البیانــات قــام بتطویرهــا بنفســه ألغــراض دراســته ،  ١٢_٩(

اشارت النتائج الى ان أفراد المجموعـة (فاقـدي القـدرة علـى الـتعلم) اظهـروا مقـدارا فـي تقـدیر الـذات 

ســي لكنــه اقــل مــن المســتوى الــذي اظهــره أفــراد المجموعــة فــي التوافــق النفســي واالجتمــاعي والمدر 

الثانیة (التالمیذ بطیئو التعلم) ، كما ارتبط مفهوم الذات ارتباطا ایجابیا بالكفـاءة الذاتیـة فـي الـتعلم 

لــدى المجمــوعتین ، وبهــذا فــاّن التالمیــذ بطیئــي الــتعلم یعــانون مــن تــدن فــي مفهــوم الــذات والكفــاءة 

یعون تخطــي ذلــك أذ وجــدت البــرامج التــي تســاعدهم علــى رفــع هــذا المســتوى الذاتیــة االانهــم یســتط

لدیهم وكذلك االفراد فاقدي القدرة على التعلم لكن بدرجـة اقـل فـي التوافـق النفسـي واالجتمـاعي مـن 

) ٤٩: ١٩٩٩(السفاسفة ، مستوى بطیئي التعلم وبوقت اطول نسبیا.

١٩٩٢دراسة منسي ،  .٤
ص وكشــــف المشـــكالت التـــي یعــــاني منهـــا بطیئــــو الـــتعلم فــــي هـــدفت الدراســـة الــــى تشـــخی

الصفوف السابع والثامن والتاسع من مرحلة التعلیم االساسي في مدارس وكالة غوث الالجئین في 
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مدینة اربد في االردن من بین فئة الطلبة العادیین ، ومن ثم الكشف عـن المشـكالت التـي یعـانون 

ا وطالبة من الطلبة بطیئي التعلم في الصفوف اعاله ، ) طالب٣١٦منها ، على عینة تكونت من (

ولتحدیــد فئــة الطلبــة بطیئــي الــتعلم اســتخدم الباحــث محكــات هــي: مســتویات االعمــار ، العالمــات 

المدرسیة ، ورأي المعلم والمرشد التربوي ، وعدم التوافق االجتماعي ، العزلة واالنطواء ، والعدوان 

ج ان طالب وطالبات الصفین السابع والثـامن یعـانون مـن مشـكالت والنشاط الزائد ، أظهرت النتائ

في التكیف السلوكي واالجتماعي أكثر مما یعاني منهـا طـالب وطالبـات الصـف التاسـع االساسـي 

من افراد العینة ، لـذلك فـان تـوفر البـرامج المتخصصـة فـي رعایـة هـؤالء الطلبـة فـي جوانـب نفسـیة 

: رسالة ماجستیر)١٩٩٢(منسي ، قهم النفسي واالجتماعي.واجتماعیة ینعكس ایجابا على تواف

Sheltonدراسة شلتون (. ٥ , 1993(
هــدفت الدراســة الــى التعــرف الــى اثــر برنــامج عالجــي تعلیمــي بأســتخدام الحاســوب لتنمیــة 

مستویات مهارتي القراءة والفهم واالستیعاب ومدى مساهمته في تنمیة مستوى بعـض الجوانـب فـي 

) تالمیــذ مــن الــذكورمن ٤نفســي لــدى التالمیــذ بطیئــي الــتعلم ، تكونــت عینــة البحــث مــن (التوافــق ال

سـنوات) ومـن فئـة بطیئـي الـتعلم ،  ٩_٨تالمیذ الصف الثالـث االبتـدائي تراوحـت اعمـارهم مـابین (

تم قیاس الخط القاعدي لمستویات القراءة واالستیعاب وبعـض مهـارات التوافـق النفسـي لـدى هـؤالء 

، ثم عرضوا لبرنامج اشترك في بنائه اآلباء والمعلمون ، طبـق لمـدة عشـرة اسـابیع وبواقـع التالمیذ 

) دقیقـة لكـل لقـاء وذلـك فـي مركـز الحاسـوب التـابع لجامعـة ٤٥ثالثة لقاءات فـي االسـبوع ، لمـدة (

مینسوتا ، اشارت النتائج الـى زیـادة الفـروق بـین االختبـارین القبلـي والبعـدي ، ولمصـلحة االختبـار

البعــدي وبمعــدل عشــر درجــات فــي مهــارتي القــراءة واالســتیعاب ممــا انعكــس ایجابــا علــى مســتوى 

بعـــض جوانـــب التوافـــق النفســـي لهـــؤالء التالمیـــذ خاصـــة فـــي تقـــدیر الـــذات وزیـــادة دافعیـــة االنجـــاز 

والسـرعة فــي انجــاز المهمــات ، وهــذا یشــیر الــى فعالیـة البرنــامج فــي تحقیــق بعــض جوانــب التوافــق 

دى التالمیذ بطیئي التعلم. النفسي ل

)Shelton , 1993: 23(

٢٠٠٠،دراسة جاسم. ٦
هـــدفت الدراســـة إلـــى بنـــاء برنـــامج عالجـــي للتـــدریب علـــى عـــدد مـــن المهـــارات االجتماعیـــة 

) فـــردًا ، وزعـــت إلـــى مجموعـــة ٢٢للمصـــابین بالرهـــاب االجتمـــاعي ، تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن (

ـــة بواقـــع ( ـــاء مقیـــاس ١٢ة ضـــابطة بواقـــع () أفـــراد ، ومجموعـــ١٠تجریبی ـــام الباحـــث ببن ) فـــردًا ، ق

لتشخیص الرهاب االجتمـاعي كـأداة للبحـث ، ودرب المجموعـة التجریبیـة علـى عـدد مـن المهـارات 

) مهــــارات اجتماعیــــة هــــي التعبیــــرات الوجهیــــة ، واالرشــــادات ٥االجتماعیــــة بعــــد تحدیــــدها وهــــي (

) اســابیع ، ٦، وســلوك التأكیــد .اســتغرق التــدریب (الصــوتیة ، والبــدء بالمحادثــة ، وابــداء االطــراء

بمعـــدل ســـاعة واحـــدة فـــي االســـبوع ، وتوصـــلت الدراســـة إلـــى فاعلیـــة البرنـــامج التـــدریبي للمهـــارات 

: أطروحة دكتوراه)  ٢٠٠٠االجتماعیة . (جاسم ، 
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٢٠٠١،دراسة الطائي.٧
ماعیـة فـي خفـض التـوتر أثر التدریب على المهارات االجت الىهدفت الدراسة إلى التعرف 

) طالبًا ٣٠االنفعالي لدى طالب المرحلة المتوسطة في مدینة بعقوبة ، تكونت عینة الدراسة من (

، وزعوا بالتساوي على مجموعتین تجریبیة وضابطة ، قام الباحث ببناء مقیاس التوتر االنفعالي ، 

تكــون البرنــامج االرشــادي مــن وبرنــامج للتــدریب علــى المهــارات االجتماعیــة كــأداتي للبحــث ، وقــد 

) اسـابیع وبواقـع ٨) دقیقـة ، واسـتمر البرنـامج لمـدة (٤٠) جلسة ، استغرقت الجلسـة الواحـدة (١٥(

جلستین في االسـبوع ، اسـتخدمت اسـتراتیجیات تقـدیم المهـارة ، خطـوات المهـارة ، النمذجـة ، لعـب 

واجب البیتي ، وتوصلت الدراسة إلى الدور ، التغذیة الراجعة ، التعزیز االجتماعي ، فضًال عن ال

:  ٢٠٠١(الطـائي ، فاعلیة البرنامج التدریبي للمهارات االجتماعیة في خفـض التـوتر االنفعـالي .

رسالة ماجستیر) 

أجراءات البحث:
اوال: مجتمع البحث:

تكــون مجتمــع البحــث مــن جمیــع التالمیــذ بطیئــي الــتعلم فــي مــدارس مدینــة الموصــل مــن 

) تلمیذا وتلمیذة یتوزعون في ١١٧٤أذ بلغ عددهم ( ٢٠٠٧_٢٠٠٦آث للعام الدراسي الذكور واالن

) مدرســـة تحتـــوي علـــى صـــفوف ٥٦صـــفوف خاصـــة ملحقـــة فـــي المـــدارس االبتدائیـــة بلـــغ عـــددها (

التربیة الخاصة.

ثانیا: عینة البحث: 
) تلمیــــذا وتلمیــــذة یتوزعــــون مناصــــفة علــــى مجمــــوعتین ، ١٢تكونــــت عینــــة البحــــث مــــن (

موعة تجریبیة ومجموعة ضابطة ، وقد اقتصر البحث على هذا العدد وذلك للجوانب الفنیة في مج

تكـوین المجموعـة االرشـادیة وبالـذات مـا یتعلــق بحجـم المجموعـة الواحـدة فـي التصـمیم التجریبــي ، 

وللحصــول علــى عینــة البحــث فقــد تــم اختیــار مدرســة (الزهــراء للبنــات) ألن عــدد التالمیــذ بطیئــي 

) تلمیذا وتلمیذة وهو العدد األكثـر مقارنـة مـع المـدارس االخـرى ، ثـم تـم تقـدیر ٥٤م فیها هو (التعل

التوافق النفسي واالجتماعي لهوالء التالمیذ أذ كان تقدیر الدرجة لكل تلمیـذ وتلمیـذة یـتم مـن خـالل 

ون الدرجـة ثالثة معلمات لهن عالقة مباشرة بهوالء التالمیذ ، ثم حسب متوسط هـذه التقـدیرات لتكـ

) تلمیـذا وتلمیـذة مـن ١٢النهائیة للتلمیذ على المقیاس ورتبوا حسب درجاتهم ترتیبـا تنازلیـا وأختیـر (

الصف الثالث هم ذوو الدرجات المنخفضة في التوافق النفسي واالجتماعي ووزعوا الى مجموعتین 

(عشوائیا) مجموعة تجریبیة ومجموعة ضابطة.

التصمیم التجریبي : ثالثا: 
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أثر اسلوب التدریب علـى المهـارات االجتماعیـة فـي تنمیـة بما ان هدف البحث هو معرفة 

، یمكن تمثیل البحث بالتصمیم اآلتي :التوافق النفسي واالجتماعي لدى التالمیذ بطیئي التعلم

(مقیاس)بعدياختبار أسلوب المعالجةاختبار قبلي (مقیاس)المجموعة

نفسي تقدیر التوافق الالتجریبیة

واالجتماعي

التدریب على المهارات 

االجتماعیة

تقدیر التوافق النفسي 

واالجتماعي

تقدیر التوافق النفسي الضابطة

واالجتماعي

تقدیر التوافق النفسي ×

واالجتماعي

رابعا: تكافؤ افراد المجموعتین التجریبیة والضابطة في االختبار القبلي:
الدخیلــة والتــي قــد تــؤثر علــى نتــائج البحــث لــو تركــت مــن ألجــل الســیطرة علــى المتغیــرات 

دون ضــبط ، قــام الباحثــان بــأجراء التكــافؤ االحصــائي فــي المتغیــرات ذات العالقــة بــالمتغیر التــابع 

درجــات االختبــار القبلــي لمقیــاس التوافــق ومــن اهــم هــذه المتغیــرات(التوافــق النفســي واالجتمــاعي)

للتلمیــذ ، عــدد أفــراد األســرة ، المســتوى التعلیمــي للوالــدین ، النفســي واالجتمــاعي ، العمــر الزمنــي

مهنــة الوالــدین ، واظهــرت النتــائج فــي جمیــع المتغیــرات انهــا غیــر دالــة احصــائیا وهــذا مؤشــر علــى 

تكافؤ المجموعتین.

خامسا: اداة البحث:
مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي (تقدیر خارجي للمشكالت) :-
وصف المقیاس: .أ

لغــرض تحقیــق هــدف البحــث اعتمــد الباحثــان علــى مقیــاس التوافــق النفســي واالجتمــاعي 

للتالمیذ بطیئي التعلم (تقـدیر خـارجي للمشـكالت) والـذي أعـده الباحـث (محمـد ابـراهیم السفاسـفة ، 

) فقــرة تمثــل المشــكالت التــي یعــاني منهــا التالمیــذ بطیئــي ٧٥(اذ یتكــون المقیــاس مــن، )١٩٩٩

توافق النفسي واالجتماعي مع اآلخرین .التعلم في ال
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صدق المقیاس: .ب
ان صدق المقیاس مسالة على درجة عالیة مـن االهمیـة ، لـذلك فقـد قـام الباحثـان بالتثبـت 

من صحة المقیاس ومدى تمثیله لسلوك التوافق النفسي واالجتماعي للتالمیذ بطیئي التعلم ، حیث 

المختصـــین فــــي العلـــوم التربویــــة والنفســـیة والتربیــــة عـــرض المقیــــاس علـــى مجموعــــة مـــن الخبــــراء 

ــــب مــــنهم أبــــداء أرائهــــم فــــي مــــدى شــــمولیة هــــذه الفقــــرات لســــلوك التوافــــق النفســــي )*(الخاصــــة طل

) فقــرات لعــدم وضــوحها ٧واالجتمــاعي وتمثیلهــا لــه ، وفــي ضــوء مالحظــاتهم واقتراحــاتهم حــذفت (

علـى صـالحیة أداة البحـث وأنهـا لخبـراءااجمـع ومالءمتها للقیـاس وعـدلت بعـض الفقـرات ، وعلیـه 

على بعض الفقرات.التعدیالتإجراءتقیس ما وضعت لقیاسه بعد 

ثبات المقیاس: .ج
مــن الشــروط الواجــب توفرهــا فــي المقیــاس حتــى یكــون مناســبا ودقیقــا ، ویعنــي الثبــات ان 

ظــروف نفســها ، ومــن یعطــي االختبــار نفــس النتــائج أذا ماأعیــد تطبیقــه علــى األفــراد أنفســهم فــي ال

، تبـاط بـین درجـات االختبـار لألفـرادأفضل الوسائل لقیاس الثبات إحصائیا هـو حسـاب معامـل االر 

ودرجــات اعـــادة االختبـــار التـــي حصـــل علیهـــا افـــراد العینـــة فـــي التطبیقـــین ، وبهـــذا فقـــد تـــم حســـاب 

مــا علــى عینــة ) یو ١٧معامــل الثبــات للمقیــاس بطریقــة اعــادة االختبــار ، وبفاصــل زمنــي مقــداره (

) تلمیذا وتلمیذة من التالمیذ بطیئي الـتعلم مـن مدرسـة (القـبس المختلطـة) ، حیـث ٢٠تكونت من (

  ).٠، ٨١بلغت قیمة معامل الثبات (

تصحیح المقیاس: .د
یصحح المقیاس بوضع درجة الستجابة ثالث معلمات علـى كـل فقـرة مـن فقـرات المقیـاس 

ع درجــات اســتجابات المعلمــات علــى المقیــاس واســتخراج واســتخراج الدرجــة الكلیــة عــن طریــق جمــ

الخبراءلجنة 

جامعة الموصل / كلیة التربیةفتوحيأبلحدأم د فاتح  .١

جامعة الموصل / كلیة التربیةعبد الحمیدأم د كامل  .٢

جامعة الموصل / كلیة التربیةأم د صبیحة یاسر .٣

جامعة الموصل / كلیة التربیة األساسیةأم د خشمان حسین علي .٤

جامعة الموصل / كلیة التربیة األساسیة أم د ثابت محمد خضیر .٥

جامعة الموصل / كلیة التربیةحامدأسامةأم د  .٦

جامعة الموصل / كلیة التربیة األساسیةأم د احمد محمد نوري .٧

جامعة الموصل / كلیة التربیةهادي صالح رمضانم د  .٨

جامعة الموصل / كلیة التربیةم د احمد یونس محمود .٩
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) ٤_١متوسط هذه الدرجات ، وقد تراوحت درجات االستجابات لكل فقرة من فقرات المقیاس مـن (

) ، بدرجـة ٣) ، بدرجـة قلیلـة (٢) ، بدرجـة متوسـطة (١ل هي بدرجـة كبیـرة (وهي تقابل اربعة بدائ

) وهــي تمثــل تمتــع التلمیــذ بــالتوافق النفســي ٢٧٢) ، وعلیــه تكــون اعلــى درجــة للمقیــاس (٤نــادرة (

) وهي تمثل عدم تمتع التلمیذ بالتوافق النفسـي واالجتمـاعي ، امـا ٦٨واالجتماعي ، وادنى درجة (

  ).١٧٠مقیاس فیبلغ (المتوسط الفرضي لل

البرنامج االرشادي: .سادسا
بما ان هدف البحث هو معرفة اثر أسلوب التدریب علـى المهـارات االجتماعیـة فـي تنمیـة 

التوافق النفسي واالجتماعي لدى التالمیذ بطیئـي الـتعلم ، فانـه ینبغـي بنـاء برنـامج أرشـادي یـتالءم 

لتحدیـــد المجـــاالت والمحـــاور التـــي یعتمـــد علیهـــا مـــع طبیعـــة البحـــث وأهدافـــه ألعامـــه والخاصـــة ، و 

البرنامج قام الباحثان باالجراءات اآلتیة:

االطــــالع علــــى بعــــض البــــرامج االرشــــادیة الخاصــــة بتنمیــــة التوافــــق النفســــي واالجتمــــاعي فــــي  .أ

الدراسات السابقة .

شـاد التربـوي االطالع على عدد من المصادر في االدب التربوي والنفسي ، والتي تناولـت االر  .ب

والتوافــق النفســي واالجتمــاعي وخصوصــا لــدى بطیئــي الــتعلم ، وقــد اخــذت الســمات الشخصــیة 

لبطيء التعلم في نظـر االعتبـار عنـد اعـداد البرنـامج االرشـادي ، وذلـك ألن مـن اهـم عناصـر 

تصمیم البرنامج االرشادي هـو ان یكـون المرشـد التربـوي علـى اطـالع ودرایـة بكـل مالـه عالقـة 

  ) ٤٣_٤٢: ١٩٩١ضع الراهن للجماعة المستهدفة (صفاء الدین ، بالو 

مقابلة عدد من المختصین في العلوم التربویـة والنفسـیة واالرشـاد النفسـي والتربیـة الخاصـة فـي. ج

ـــــة والتربیـــــة االساســـــیة / جامعـــــة الموصـــــل ، فضـــــال عـــــن عـــــدد مـــــن المشـــــرفین  ـــــي التربی كلیت

ة تربیة نینوى ، ألسـتطالع آرآئهـم ومناقشـتهم فـي االختصاصیین في التربیة الخاصة في مدیری

الجوانــب االرشــادیة ذات التــأثیر فــي تنمیــة التوافــق النفســي واالجتمــاعي لــدى التالمیــذ بطیئــي 

الـــتعلم ، وفـــي ضـــوء ذلـــك أعـــد الباحثـــان المجـــاالت االساســـیة ، واالهـــداف العامـــة والخاصـــة ، 

دیة ، فضــال عــن طرائـــق تنفیــذ البرنـــامج ومحــاور الجلســات ، واالســـتراتیجیات والفنیــات االرشـــا

االرشادي.

عــرض مخطــط البرنــامج بصــیغته األولیــة علــى عــدد مــن الخبــراء والمختصــین فــي میــدان علــم . د

للتأكـد مـن األهـداف واألنشـطة التـي اسـتخدمت فیـه *والتربیـة الخاصـةالنفس واالرشاد النفسي

لمقیــاس الخبــراء) مــن المتخصصــین فــي علــم الــنفس واالرشــاد النفســي مــن ضــمن لجنــة ٧( الخبــراءبلــغ عــدد )*(

توافق النفسي واالجتماعيال
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، وقــد الزمــة لتحقیــق أهــداف البرنــامج فضــال عــن عــدد الجلســات االرشــادیة ، والمــدة الزمنیــة ال

اعتمد الباحثان على انموذج الدوسري (التخطیط والبرمجة والمیزانیة) لكونه ینسجم مع اهـداف 

البحث من حیث الخطوات التي یعتمدها في تنفیذ فقرات البرنامج االرشادي وكاآلتي:

النفسـیة ألفـراد العینـة المـراد تقدیر حاجات التالمیذ وتحدیدها: المقصـود بـذلك تحدیـد الحاجـات . ١

مقیاس التوافـق النفسـي واالجتمـاعي تقدیم الخدمات االرشادیة لهم ، اذ تم اعتماد نتائج تطبیق 

للتالمیـذ بطیئـي الـتعلم (تقـدیر خــارجي للمشـكالت) والـذي تـم تطبیقــه علـى التالمیـذ وبنـاء علــى 

ئـــة المقصــــودة وفـــي ضــــوئها اســـتجابات المعلمـــین والمعلمــــات تـــم تحدیـــد الحاجــــات النفســـیة للف

اختیرت المهارات االجتماعیة المناسبة لتنمیة التوافق النفسي واالجتماعي لدى التالمیذ بطیئـي 

التعلم.

تحدیـد اهــداف البرنـامج: فــي ضـوء الحاجــات التـي تــم التوصـل الیهــا ، حـدد الباحثــان االهــداف . ٢

االعتبـار بعـض االسـس المهمـة فـي المراد تحقیقها في البرنامج االرشادي ، وقد اخذا في نظر 

عنــد صــیاغة االهــداف مــن حیــث ارتباطهــا باشــباع حاجــات التالمیــذ ومراعــاة المرحلــة العمریــة 

ألفــراد العینــة مــن حیــث خصائصــهم وســماتهم الشخصــیة المختلفــة ، فضــال عــن قیــام البــاحثین 

والــذي شخصــیا بتطبیــق االســلوب االرشــادي ، وفــي ضــوء ذلــك وضــع الهــدف العــام للبرنــامج 

یظهـر مــن خــالل تحدیــد هــدف البحــث وفرضــیاته التــي وضــعت للتحقــق منــه فــي تنمیــة التوافــق 

النفســي واالجتمــاعي لــدى بطیئــي الــتعلم ، وفـــي ضــوء الهــدف العــام اشــتقت اغــراض ســـلوكیة 

یسعى البرنامج الى تحقیقها في سلوك التالمیذ بطیئي التعلم ، أذ وضع في كل جلسة ارشادیة 

یة ، وتم انتقاء المحتوى الذي مثل هذه االهـداف العامـة والخاصـة باالسـلوب عدة اهداف سلوك

االرشــادي وذلــك فــي صــور مواقــف مهاریــة تضــم اجــراءات عملیــة ونظریــة یقــوم بهــا الباحثــان 

باالشتراك مع التالمیذ بشكل تفاعلي وتكاملي لتحقیق اهداف البرنامج.

ــــ. ٣ ــــامج االرشــــادي: ت ــــذ البرن ــــار االنشــــطة لتنفی ــــد مــــن الوســــائل واالســــالیب اختی م اســــتخدام العدی

لتحقیق اهداف كل جلسة ارشادیة.واالنشطة المناسبة

أصـبحالتعـدیالت الالزمـة إجـراءعلى مخطط البرنامج ، وبعد والمختصینبعد اطالع الخبراء .هـ

إرشـادیةاحدى عشـرة جلسـةالبرنامج االرشادي جاهزا للتطبیق النهائي ، إذ تكون البرنامج من 

 / ١١وانتهـت یـوم  ٢٠٠٧/ ٣/  ١١ بتطبیقها على أفراد المجموعة التجریبیة یـوم انبدأ الباحث

ــــین وبواقــــع جلســــتین كــــل اســــبوع ،، ٢٠٠٧/ ٤ ــــى (التعــــارف) ب وقــــد تضــــمنت الجلســــة األول

وأفــراد المجموعــة مــن خــالل الترحیــب بهــم وتعــریفهم باألســلوب االرشــادي المقتــرح ،  انالباحثــ

ات تنفیـــذه فـــي ضـــوء االســـتراتیجیات المســـتخدمة فـــي البرنـــامج والتـــي مـــن وأهدافـــه وشـــرح خطـــو 

االســــتراتیجیات وأدنــــاهشــــأنها مســــاعدة المسترشــــد علــــى إتقــــان محتــــوى الجلســــات االرشــــادیة ، 

وكاآلتي :التدریب على المهارات االجتماعیةالمستخدمة في أسلوب 
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لمتعلقـــة بالمهـــارة واهـــدافها واهمیـــة وتعنـــي مـــنح افـــراد المجموعـــة المعلومـــات اتقـــدیم المهـــارة: .١

اكتسابها وكیفیة تطبیقها.

تعني اهم المراحل التي بها أداء كل مهـارة ، وقـد قـام الباحثـان بكتابتهـا علـى خطوات المهارة: .٢

مرات عدیدة حتى یفهموا جمیعا هذه الخطوات.السبورة وقراءتها ألفراد المجموعة

نمــاذج صــوریة كالرســوم واالفــالم وكــذلك اســتخدام النمــاذج قــام الباحثــان بأســتخدام النمذجــة:  .٣

الحیــة مــن خــالل الحــوار بــین افــراد المجموعــة فــي النصــوص التمثیلیــة التــي تضــمنتها بعــض 

الجلسات االرشادیة ، لیالحظوا السلوكیات التي تعرض علیهم.

هــــدف وهــــو اجــــراء یتضــــمن اداء افــــراد المجموعــــة لمواقــــف ســــلوكیة مفترضــــة بلعــــب الــــدور:  .٤

مساعدتهم على فهم النموذج السلوكي الذي یتضمن استخدام المهارة في التـدریب علـى تطبیـق 

هذا النماذج بشكل صحیح ، وقد قام الباحثان بتدریب افـراد المجموعـة علـى تمثیـل االدوار فـي 

النموذج وتبعا لخطوات المهارة.

وعة بعد اتمام عمل او قول معـین هي تعبیر لفظي مباشر تمنح الفراد المجمالتغذیة الراجعة:  .٥

، وهـــي علـــى نـــوعین االیجابیـــة والتصـــحیحیة ، فالتغذیـــة الراجعـــة االیجابیـــة تهـــدف الـــى تعزیـــز 

االسـتجابة الصـحیحة فضــال عـن مــنح األفـراد التشـجیع لالســتمرار علیهـا ، امــا التغذیـة الراجعــة 

التصحیحیة فتهدف الى تعدیل االستجابة الخاطئة.

، لحصـول علـى اسـتجابة سـلوكیة مرغوبـةویعنـي تحدیـد المثیـرات الجیـدة لمـاعي:التعزیز االجت .٦

 انراعـى الباحثـو  وقد استخدم التشجیع والمدیح في محاولة لتطبیق ماجاء في ادبیات التعزیز ،

التعزیز النقاط اآلتیة : ماعند استخدامه

تعزیز السلوك بعد حدوثه مباشرة . -

ســبة ، وهــذا یعتمــد علــى نــوع المعــزز المســتخدم والجهــد الــذي یبذلــه اســتخدام كمیــة التعزیــز المنا-

الفرد لتأدیة السلوك المستهدف . 

استخدام أنواع وأشكال مختلفة من التعزیز . ومن المعززات التي استخدمت في البحث الحالي -

زیـز اللفظـي ، االبتسام ، نظرات االعجاب والتقدیر ، االیماء بـالرأس تعبیـرًا عـن الموافقـة ، التع

كقول أحسنت ، عظیم ، فكرة رائعة .

ویقصد به الجانب التطبیقي الذي یمكن افـراد المجموعـة مـن تطبیـق المهـارات الواجب البیتي: .٧

االجتماعیة التي تدربوا علیها في الجلسات التدریبیة في مواقف الحیاة الیومیة.

ات االجتماعیـة ، ویـأتي مـن خـالل التغذیـة یعد أحد نتائج التدریب على المهـار التقویم الذاتي:  .٨

 انوقـد اسـتخدم الباحثـالراجعة التـي یحصـل علیهـا أفـراد المجموعـة خـالل الجلسـات التدریبیـة .

دل علـى مـدى یـ ذيوالـ، بهدف معرفة التغییر الحقیقي فـي سـلوك أفـراد المجموعـةاألجراءهذا 

استیعابهم لما دار في الجلسات التدریبیة .
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وصفا ألحدى الجلسات االرشادیة التدریبیة موضحا فیها كیفیة استخدام یأتيوفیما 

االستراتیجیات التي تم استعراضها سابقا :

الجلسة الثانیة

المهارة : البدء بالمحادثة

الحاجات المرتبطة بالموضوع وتشمل ما یأتي :

.الوضع المناسب للوقوف اثناء المحادثة -٢ مهارات االتصال . الىالتعرف  -١

واإلیماءاتاإلشارات -٥نبرات الصوت .  -٤ تعابیر الوجه واالتصال البصري . -٣

  االهداف : 

من التحدث مع االخرین بمواقف مختلفة .التلمیذان یتمكن  -١

من بدء المحادثة مع الطالب في المدرسة .التلمیذان یتمكن  -٢

مع االخرین .على الطریقة الصحیحة لبدء الحدیثالتلمیذان یتعرف  -٣

تضمنت الخطوات االتیة : :عملیة التدریب

بتقـدیم مهـارة (البـدء بالمحادثـة) مـع وضـع تعریـف مختصـر لهـا  انقام الباحثـتقدیم المهارة : .أوالً 

( قد یكون من السهل جدا التحدث مع االشخاص الذین نعرفهم ، ولكـن مـن الصـعب مابقوله

لــك وجعــل المحادثــة تســتمر یســتوجب االســتخدام الفعــال البــدء بالحــدیث مــع الغربــاء ولتیســیر ذ

) قـدم بینـك وبـین الشـخص الـذي تتبـادل الحـدیث ٣-٢لمهارات االتصـال وذلـك بتـرك مسـافة (

معه ، الن االبتعاد عنه اكثر من ذلـك ال یمكـن لكـل منكمـا مـن سـماع االخـر بوضـوح ، وقـد 

لى حدیثه ، واذا تقربـت منـه اقـل یفسر على انك تتجنبه وال ترغب التحدث معه او االستماع إ

مــن ذلــك فقـــد یســبب لــه االنزعـــاج والشــعور بالضــیق فعلیـــه یجــب االبقــاء علـــى هــذه المســـافة 

بینكما حتى یشعر بالطمأنینة واالرتیاح نحوك ومن ثم االستماع إلى ما تقوله باهتمام) . 

محادثة) على السبورة بكتابة خطوات مهارة (البدء بال انقام الباحثخطوات المهارة :.ثانیا

.یجب ان یكون وجه الشخص المتحدث موجها نحو الشخص المتحدث الیه  .أ

.اشعار الشخص المتحدث الیه بأنه مرحب به .ب

.االیماء بالرأس اثناء االستماع الى الشخص المتكلم .ج

.جعل الكالم قلیال  .د

المتحدث الیه.اخبار المتحدث بشيء عن نفسك حتى یتم الكشف عن شخصیة. هـ

: النمذجة : ثالثا

جدید في تلمیذ"اقترب علي من زمیله حسن وهو بنمذجة المهارة في الموقف اآلتي : انقام الباحث

المدرسة" . 
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جدید في المدرسة . تلمیذعلي . مرحبا هل انت 

هنا . التالمیذجدید وال اعرف كثیرًا من تلمیذحسن . نعم انا 

، وانت ؟ الثالثفي الصف تلمیذي . علي . انا اسمي عل

.الرابعفي الصف تلمیذحسن . انا 

علي . في أي مدرسة كنت . 

.مدرسة یافاحسن . في 

علي . دق الجرس ، انا ذاهب إلى الصف ، إلى اللقاء في الفرصة القادمة ان شاء اهللا. 

ت المكتوبـة علـى الســبورة مناقشـة الموقـف السـابق مــع افـراد المجموعـة مــن حیـث ظهـور الخطــوا-

اثناء النمذجة . 

: لعب الدور ، التغذیة الراجعة ، التعزیز االجتماعي : رابعا

من افراد المجموعة بتمثیل الموقف السابق على وفـق الخطـوات المكتوبـة علـى تلمیذینتكلیف  .١

السبورة ، والطلب من البقیة مالحظة ذلك . 

علــى ادائهمــا للتلمیــذینالتغذیــة الراجعــة االیجابیــة والتصــحیحیة  ناقــدم افــراد المجموعــة والباحثــ .٢

المهارة في الموقف السابق . 

او كالهمـا مـن اتقـان التلمیـذین اعادة نمذجة المهارة في الموقـف السـابق عنـدما ال یـتمكن احـد  .٣

المهارة . 

انها حیث كان یقدم أستمر تدریب افراد المجموعة على هذه المهارة حتى تمكن جمیعهم من اتق .٤

لهم الثناء والمدیح على ذلك . 

افــراد المجموعــة البــدء بالمحادثــة مــع ال یقــل عــن ثالثــة  انكلــف الباحثــالواجــب البیتــي : .خامســا

اشخاص خالل االسبوع ، مع تشجیعهم على تطبیق هذه المهارة في مواقف حیاتیة .

باختبـار مـدى اتقانـه لخطـوات المهـارة تلمیـذل بتقیـیم اداء كـ انقـام الباحثـالتقـویم الـذاتي :.سادسا

المكتوبة على السبورة والتي تدربوا علیها خالل الجلسة.

التدریب على المهـارات االجتماعیـة اآلتیـة: البـدء بالمحادثـة ) ١٠-٢وتضمنت الجلسات (

ذات ، ، المشاركة بالمحادثة ، االصغاء ، تقبل الذات وفهمها ، تقدیر الـذات واحترامهـا ، ضـبط الـ

إمـــا بخصـــوص االســـتقاللیة مقابـــل االعتمادیـــة ، التعبیـــر عـــن المشـــاعر ، التفاعـــل االجتمـــاعي ، 

واألخیرة فقد شملت مراجعة مـا دار فـي الجلسـات مـن خـالل تقـدیم الواجبـات الحادیة عشرالجلسة 

عیـة البیتیة التـي تتضـمن مـدى الفائـدة المستخلصـة مـن تطبیـق الجلسـات االرشـادیة فـي الحیـاة الواق
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ألفــراد المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة بغیــة التوصــل ألبعــديتأدیــة االختبــار وأخیــراللمسترشــد ، 

.نتائج البحث إلى

خامسا: الوسائل االحصائیة:
 انبغیة معالجة البیانات احصائیًا ومن ثم التوصل إلى نتائج البحث استخدم الباحث

) وباستخدام SPSSحقیبة االحصائیة برنامج (الوسائل االحصائیة اآلتیة ، والموجودة في ال

الحاسوب :

معامل ارتباط بیرسون ألیجاد الثبات بطریقة اعادة االختبار .١

في  لمعرفة داللة الفروق المعنویة) للمجموعات المترابطة ، Wilcoxonاختبار ولكوكسن ( .٢

المجموعة التجریبیة في االختبارین القبلي والبعدي.

_Mannوتني (اختبار مان _ .٣ Whitney، لمعرفة داللة الفروق ) للمجموعات المستقلة

بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في االختبار البعدي.المعنویة

  )٣٦١_ ٣٥٤: ٢٠٠٥ (السید ،

عرض النتائج ومناقشتھا:
ــىالفرضــیة - ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط درجــات أفــراد المجموعــة:  االول

فـــي  تقـــدیر التوافـــق النفســـي واالجتمـــاعي لـــدى التالمیـــذ بطیئـــي الـــتعلممقیـــاس  علـــى التجریبیـــة

االختبارین القبلي والبعدي.

تــم التحقــق مـــن صــحة هـــذه الفرضــیة باســـتخراج المتوســط الحســـابي واالنحــراف المعیـــاري 

وبعــد ماعیــةالتــدریب علــى المهــارات االجتقبــل تطبیــق أســلوب لــدرجات أفــراد المجموعــة التجریبیــة

ـــد كـــانالتطبیـــق ،  ،  )١٢٧,٠٠( هـــو متوســـط درجـــات أفـــراد المجموعـــة قبـــل تطبیـــق األســـلوب وق

) ١٨٠,٠٠) ، ومتوسط درجات أفراد المجموعة بعد تطبیق األسلوب (٥,٢٩واالنحراف المعیاري (

اختبــار ولكوكســن للمجموعــات ) ، ولمعرفــة داللــة الفــروق اســتخدم ٥,٧٩، واالنحــراف المعیــاري (

مـن القیمــة أصـغر) وهـي صـفر، أظهـرت نتیجـة االختبـار ان القیمـة المحســوبة بلغـت (*مترابطـةال

) ، وهـــذا یعنـــي وجـــود فـــروق ذات داللـــة ٠.٠٥) ، عنـــد مســـتوى داللـــة (١الجدولیـــة التـــي تســـاوي (

التـــــدریب علـــــى المهـــــارات تطبیـــــق أســـــلوب التجریبیـــــة بعـــــدأفـــــراد المجموعـــــة لمصـــــلحةإحصـــــائیة

، وهــــذا یعنــــي ان لالســـتراتیجیات والفنیــــات االرشــــادیة ذلـــك. ) یوضــــح ١دول (، والجــــاالجتماعیـــة

تحـــول الـــدرجات الــى رتـــب وتكـــون النتیجـــة دالـــة احصـــائیا اذا كانـــت القیمـــة فــي اختبـــار ولكوكســـن ومـــان _وتنـــي*

  ) ٣٦١_٣٥٤: ٢٠٠٥الجدولیة اكبر من القیمة المحسوبة. (السید ، 
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فعالیـة فـي أدراك المسترشـدین ألنفسـهم التدریب علـى المهـارات االجتماعیـةالمستخدمة في أسلوب 

وتبصیرهم بواقعهم وفي تنمیة شعورهم بالمسؤولیة تجاه أنفسهم والمجتمـع الـذي ینتمـون ألیـه ، ممـا 

خبراتهم وفي تنمیة التعاون والتفاعل االجتماعي واالندماج مع اآلخرین بطریقـة أسهمت في تنظیم 

مقبولة اجتماعیًا في إطار الواقع .

  )١الجدول (

للفروق بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة قبلختبار ولكوكسنانتائج 

وبعد التطبیقالتدریب على المهارات االجتماعیةتطبیق أسلوب 

المعیار

االختبار
  العدد

المتوسط 

الحسابي

مستوى لكوكسناختبارقیمة 

  الداللة

داللة 

الجدولیةالمحسوبة  الفرق

اختبار قبلي
٦  

١٢٧,٠٠  
  دالة  ٠.٠٥  ١  صفر

  ١٨٠,٠٠  اختبار بعدي

ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـط درجـات أفـراد المجمـوعتین :الثانیـةالفرضیة -

تقدیر التوافق النفسي واالجتماعي لـدى التالمیـذ بطیئـي الـتعلم والضابطة على مقیاس بیةالتجری

البرنامج اإلرشادي.بعد تطبیق

مــن صــحة هــذه الفرضــیة باســتخراج المتوســط الحســابي واالنحــراف المعیــاري تــم التحقــق

ب على المهارات التدریلدرجات أفراد المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة بعد تطبیق أسلوب 

) ، واالنحــــراف ١٨٠,٠٠( ، اتضــــح ان متوســــط درجــــات أفــــراد المجموعــــة التجریبیــــةاالجتماعیــــة

) ، واالنحــــــراف ١٢٤,١٦) ، ومتوســــــط درجــــــات أفــــــراد المجموعــــــة الضــــــابطة (٥,٧٩المعیــــــاري (

أختبــار مــان _ وتنــي للمجموعــات ) ، ولمعرفــة داللــة الفـــروق بینهمــا تــم اســتخدام ٦,٣٣المعیـــاري (

مــن القیمــة اصــغر) وهــي صــفر، أظهــرت نتیجــة االختبــار ان القیمــة المحســوبة بلغــت (المســتقلة

) ، وهــذا یــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة ٠.٠٥) عنــد مســتوى داللــة (٢الجدولیــة التــي تســاوي (

، التـدریب علـى المهـارات االجتماعیـةتطبیـق أسـلوب التجریبیـة بعـدالمجموعـة لمصلحةإحصائیة

  ذلك. ) یوضح ٢والجدول (
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  )٢الجدول (

والضابطةالتجریبیةتینللفروق بین متوسط درجات أفراد المجموعأختبار مان _ وتنينتائج 

التدریب على المهارات االجتماعیةتطبیق أسلوب بعد

المعیار

االختبار
  العدد

المتوسط 

الحسابي

مستوى وتني-قیمة اختبار مان

  الداللة

داللة 

الجدولیةبةالمحسو   الفرق

  ٦التجریبیة

٦  

١٨٠,٠٠  
  دالة  ٠.٠٥  ٢  صفر

  ١٢٤,١٦  الضابطة

تنمیــة التوافــق فــي  التــدریب علــى المهــارات االجتماعیــةوهــذا مؤشــر علــى فعالیــة أســلوب 

جـاء ین، الن وضـع الخطـة االرشـادیة مـن البـاحثالنفسي واالجتماعي لدى التالمیـذ بطیئـي الـتعلم

المسترشـــدین والمرحلـــة العمریـــة وذلـــك الســـتیعابهم مفـــردات الجلســـات بشـــكل یتناســـب مـــع حاجـــات

الحیاتیـة التالمیذاالرشادیة الن المواقف واألسئلة التي اختیرت أثناء االرشاد كانت مماثلة لمواقف 

هم مـــدة كافیـــة لممارســـة ء، بـــل ان معظمهـــا جـــاء مطابقـــًا للمواقـــف التـــي یعیشـــونها فعـــًال ، وٕاعطـــا

خارج عملیة االرشاد . مواضیع هذه الجلسات

لقد ساعد أسلوب التدریب على المهارات االجتماعیة الذي تـم إعـداده وتنفیـذه فـي البحـث 

تنمیـة إلى اكتساب العدید من األنماط السلوكیة المقبولة اجتماعیًا والتي تؤدي بدورها إلـى التالمیذ

اطبـــة اآلخـــرین بلطـــف ومـــودة ، مخالتالمیـــذلـــدیهم . إذ تعلـــم هـــؤالء التوافـــق النفســـي واالجتمـــاعي

وطلــب العــون والمســاعدة مــن اآلخــرین بطریقــة مناســبة ، واالعتــذار مــن األشــخاص عــن األخطــاء 

التـــي یقعـــون بهـــا فضـــًال عـــن تعلمهـــم الطرائـــق الموضـــوعیة فـــي التعبیـــر عـــن المشـــاعر اإلیجابیـــة 

بنـــاء بـــین افـــراد  ران التـــدریب بشـــكل جمـــاعي یســـاعد علـــى قیـــام حـــوا انوالســـلبیة . ویعتقـــد الباحثـــ

المجموعة ، استند إلى حق كل فرد في ابداء رأیه بموضوعیة فیما یدور اثناء الجلسات التدریبیة ، 

ومن واجب اآلخرین احترام هذا الرأي . فضًال عن ذلـك فـان المواقـف التـي اختیـرت أثنـاء التـدریب 

للمواقف التـي یعیشـونها فعـًال الحیاتیة ، بل ان معظمها جاء مطابقًا التالمیذكانت مماثلة لمواقف 

، وان یعطوا مدة كافیة لممارسة هذه المهارات خارج الجلسات التدریبیة . وعلیـه فـان الحـوار الـذي 

یسود الجلسات التدریبیة الجماعیة یساعد على اكتساب قیم تربویة واجتماعیة ایجابیة ویعمل على 

مـــا توصـــل الیـــه (كریســـتوفر وآخـــرون) تحقیـــق مكانـــة اجتماعیـــة جیـــدة ألفـــراد المجموعـــة ممـــا یؤیـــد

)Christopher, et al., 1993: 314-338. (

وتتفق هذه الفرضیة مع نتائج الدراسات السـابقة التـي تشـیر إلـى ان اسـلوب التـدریب علـى 

المهارات االجتماعیة ، فعال في معالجة المشكالت النفسیة واالجتماعیة والسلوكیة بطریقة مقبولـة 

  ) . ٢٠٠١) ودراسة (الطائي ، ٢٠٠٠ة (جاسم ، دراسكاجتماعیًا 
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التوصیات:
ضوء نتائج البحث یوصي الباحثان بما یـأتي:في 

ـــذ.١ ـــواتي یتعـــاملن مـــع التالمی أمكانیـــة تنظـــیم دورات خاصـــة للمرشـــدین التربـــویین والمعلمـــات الل

ات بطیئــــي الــــتعلم ، فــــي ارشــــاد التالمیــــذ ذوي االحتیاجــــات الخاصــــة ، لتــــدریبهم علــــى المهــــار 

االجتماعیة لتنمیة السلوكیات االجتماعیة االیجابیة.

أیالء موضوع ارشاد ذوي االحتیاجـات الخاصـة والتـدریب علـى المهـارات االجتماعیـة مـن قبـل.٢

المخططین التربویین والقائمین على أعداد المرشدین التربویین. 

التالمیـــذ ص أمـــام ضـــرورة االهتمـــام باالنشـــطة الالصـــفیة فـــي المؤسســـات التربویـــة لتـــوفیر فـــر .٣

تنمیة توافقهم النفسي واالجتماعي.للتفاعل االجتماعي ، الذي یساعدهم في التعلم بطیئي

 أعـدادفـي بـرامج المعـد فـي هـذا البحـث االفادة من اسلوب التدریب على المهارات االجتماعیـة .٤

المرشدین التربویین وفي المراكز االرشادیة التربویة والنفسیة .

المقترحات:
ي ضوء نتائج البحث وتوصیاته وتطویرا وأستكماال له ، یقترح الباحثان اجراء الدراسات ف

اآلتیة:

الذین دراسة حول بناء برامج ارشادیة تستهدف أولیاء االمور والمعلمین والمشرفین التربویین.١

یتعاملون مع فئة التالمیذ بطیئي التعلم.

میة التوافق النفسي واالجتماعي لدى فئات دراسة تجریبیة حول أثر االرشاد التربوي في تن.٢

اخرى من التالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة كضعاف السمع والبصر والمتخلفین عقلیا 

وغیرهم من ذوي االعاقات.

دراسة تتبعیة للتالمیذ بطیئي التعلم الذین طبق علیهم االسلوب االرشادي الحالي..٣
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المصادر:
ســـلوبین ارشـــادیین فـــي معالجـــة صـــعوبات التوافـــق اثـــر ا) ١٩٩٨التحـــافي ، شـــذى غـــازي (.١

، كلیة التربیة ، الجامعة المستنصریة . (رسالة المدرسي لدى طالبات الصف االول المتوسط 

ماجستیر غیر منشورة)

فاعلیة برنامج تدریبي لبعض المهارات االجتماعیـة فـي ) ٢٠٠١التركي ، صالح سلیمان ، (.٢

كلیة التربیـة ، عینة من تالمیذ المرحلة االبتدائیة ، تعدیل سلوك االنسحاب االجتماعي لدى

جامعة الملك سعود . (رسالة ماجستیر غیر منشورة)

بنــــاء برنــــامج عالجــــي للتــــدریب علــــى بعــــض المهــــارات ) ٢٠٠٠جاســــم ، احمــــد لطیــــف (.٣

كلیة االداب ، جامعة بغـداد . (اطروحـة دكتـوراه االجتماعیة للمصابین بالرهاب االجتماعي ، 

  ورة)غیر منش

الحرمــان العــاطفي مــن األبــوین وعالقتــه بمفهــوم ) ٢٠٠٣الجعفــري ، فاطمــة احمــد ســلیمان (.٤

رســـالة ماجســـتیر غیـــر (، كلیـــة التربیـــة للبنـــات ، جامعـــة بغـــداد. الـــذات والتوافـــق االجتمـــاعي 

)منشورة

أثـر العـالج الـواقعي والمهـارات االجتماعیـة فـي رفـع ) ٢٠٠٥الجمیلـي ، علـي علـیج خضـر (.٥

ــــةمســــتوى اال  ــــة االعدادی ــــدى طــــالب المرحل ــــالي ل ــــزان االنفع ــــة التربیــــة ، الجامعــــة ت ، كلی

(أطروحة دكتوراه غیر منشورة)المستنصریة. 

) بـــطء الـــتعلم لـــدى تالمیـــذ الصـــف الرابـــع االبتـــدائي فـــي ضـــوء ١٩٨٨( حســـین ، قبیـــل كـــودي.٦

.، بغداد) ٩مجلة العلوم التربویة والنفسیة ، العدد (بعض المتغیرات األسریة ، 

ــة بعــض المهــارات ) ٢٠٠٤الحمیضــي ، احمــد علــي عبداللــة (.٧ ــامج ســلوكي لتنمی ــة برن فعالی

كلیـة الدراسـات العلیـا ، االجتماعیة لدى عینة من االطفال المتخلفین عقلیا القابلین للتعلم ، 

)رسالة ماجستیر غیر منشورة(جامعة نایف العربیة للعلوم االمنیة. 

، تحمل الشخصیة وأسالیب التعامـل مـع ضـغوط الحیـاة  قوة) ١٩٩٥الحلو ، بثینة منصور (.٨

(أطروحة دكتوراه غیر منشورة)كلیة اآلداب ، جامعة بغداد. 

، التوافق النفسي لذوات قدرات االدراك فـوق الحسـي ) ١٩٩٥الخامري ، عبد الحافظ سیف (.٩

)رسالة ماجستیر غیر منشورة(كلیة اآلداب ، الجامعة المستنصریة. 

 ١، طتعلیم الطفـل بطـيء الـتعلم ) ١٩٩٠ختار وأبو مغلي ، سمیر عبداللة (الدعدع ، عزة م.١٠

، دار الفكر للنشر والتوزیع.
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الحاجـــات النفســـیة لـــدى طلبـــة جامعـــة بغـــداد وعالقتهـــا ) ١٩٩٣الـــدوري ، ســـافرة ســـعدون (.١١

)رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة ، جامعة بغداد. (بتوافقهم النفسي واالجتماعي 

عالقـــة أســـالیب التنشـــئة االســـریة بـــالتوافق النفســـي ) ١٩٩٦ن ، عبـــد اللطیـــف وادي (دیـــوا.١٢

(أطروحـة دكتـوراه ، كلیـة اآلداب ، جامعـة بغـداد. واالجتماعي لدى طلبـة المرحلـة االعدادیـة 

غیر منشورة)

، األهلیة للنشر والتوزیع ، ١، طتعلیم الطفل بطيء التعلم) ١٩٩١الزبادي ، احمد وآخرون (.١٣

عمان.

التوافق النفسي واالجتمـاعي لـدى المهجـرین العـراقیین قبـل ) ٢٠٠٥الزهوري ، شیماء نجـم (.١٤

، كلیـة اآلداب ، الجامعـة المستنصـریة. (رسـالة ماجسـتیر غیـر العـودة التهجیر وخاللـه وبعـد

منشورة)

دراسة العوامل المرتبطة بالتوافق النفسي واالجتماعي ) ١٩٨٩سالم ، یسریة محمد سلیمان (.١٥

رســالة ، كلیــة التربیــة ، جامعــة عــین شــمس ، القــاهرة. (انحین داخــل مؤسســة االحــداث للجــ

)ماجستیر غیر منشورة

أثــــر برنــــامج أرشــــادي فــــي تنمیــــة التوافــــق النفســــي ) ١٩٩٩السفاســــفة ، محمــــد ابــــراهیم (.١٦

ـــدى التالمیـــذ بطیئـــي الـــتعلم فـــي غرفـــة المصـــادر فـــي المـــدارس االساســـیة  واالجتمـــاعي ل

ـــي االر  ـــة ف ـــر دن ،الحكومی كلیـــة التربیـــة (ابـــن رشـــد) ، جامعـــة بغـــداد. (أطروحـــة دكتـــوراه غی

منشورة)

ــتعلم (دراســة ) ١٩٨٧ســمین ، زیــد بهلــول (.١٧ ــي ال ــال البطیئ ــف الســلوكي لألطف مشــكالت التكی

)رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة ، جامعة بغداد. (مقارنة) 

ســـتراتیجیة الـــتعلم التعـــاوني فـــي تنمیـــة ) فاعلیـــة اســـتخدام ا٢٠٠٣الســـمیري ، لطیفـــة صـــالح (.١٨

المجلـة التربویـة ، المهارات االجتماعیة لـدى طالبـات كلیـة التربیـة فـي جامعـة الملـك سـعود ، 

جامعة الكویت .،  ٦٨، العدد  ١٧المجلد 

، دار الفكـر ١٠) علم النفس االحصائي وقیاس العقل البشري ، ط٢٠٠٥السید ، فؤاد البهي (.١٩

العربي ، القاهرة.

مجلـــة ) إدمـــاج األطفـــال ضـــعاف الســـمع فـــي المـــدارس االعتیادیـــة ، ١٩٩٨شـــعبان ، نادیـــة (.٢٠

، بغداد.) ١٢العلوم التربویة والنفسیة ، العدد (

ـــرامج االرشـــادیة ، ) ١٩٩١صـــفاء الـــدین ، مؤیـــد (.٢١ دار الكتـــب للطباعـــة والنشـــر، تخطـــیط الب

جامعة الموصل .
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التــدریب علــى المهــارات االجتماعیــة فــي اثــر اســلوب ) ٢٠٠١الطــائي ، عبــدالكریم محمــود (.٢٢

كلیة التربیة ، الجامعة المستنصـریة خفض التوتر االنفعالي لدى طالب المرحلة المتوسطة ، 

. (رسالة ماجستیر غیر منشورة)

المهـارات التدریسـیة الالزمـة لمعلمـات صـفوف بطیئـي ) ٢٠٠٤العامري ، منال جواد كاظم (.٢٣

)رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة بغداد. (، كلیة التربیة (أبن رشد)التعلم

أثر استخدام أسلوب التكرار والرسوم التوضیحیة فـي ) ٢٠٠٤العبادي ، هیفاء عبد الـرحمن (.٢٤

، كلیـة التربیـة السلوك التكیفي لتالمیـذ التربیـة الخاصـة وتحصـیلهم فـي مـادة العلـوم العامـة 

)رةرسالة ماجستیر غیر منشو االساسیة ، جامعة الموصل. (

ــة ) ١٩٩٧عطیــة ، محمــود محمــد ابــراهیم (.٢٥ ــق النفســي واالجتمــاعي للطــالب مــع البیئ التواف

رســالة ، معهــد الدراســات والبحــوث التربویــة ، جامعــة القــاهرة. (المدرســیة وعالقتــه بالتحصــیل 

)ماجستیر غیر منشورة

خفــض فاعلیــة برنــامج للتــدریب علــى المهــارات االجتماعیــة فــي ) ١٩٩١العمــایرة ، احمــد (.٢٦

ـــة  ـــة االبتدائی ـــدى طـــالب المرحل ـــدواني ل . الجامعـــة االردنیـــة ، عمـــان . (رســـالة الســـلوك الع

ماجستیر غیر منشورة)

ــیمهم) ٢٠٠١كــار ، شــنتماني (.٢٧ ، ترجمــة عــدنان االطفــال غیــر العــادیین ســیكولوجیتهم وتعل

ع ، ، مؤسســــة الرســــالة للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــ١ابــــراهیم االحمــــد ومهــــا ابــــراهیم زحلــــوق ، ط

  االردن.

قیــاس التكیــف الشخصــي واالجتمــاعي لــدى االحــداث ) ١٩٨٨الكبیســي ،عبــد الكــریم عبیــد (.٢٨

رســــالة ، كلیــــة اآلداب ، الجامعــــة المستنصــــریة. (الجــــانحین وعالقتــــه بالمعاملــــة الوالدیــــة 

)ماجستیر غیر منشورة

من مشكالت الطلبـة بطیئـي الـتعلم فـي الصـفوف السـابع والثـا) ١٩٩٢منسي ، حسن عمر (.٢٩

رســالة ماجســتیر غیــر االردن. ( ، كلیــة التربیــة ، جامعــة الیرمــوك ، أربــد ،والتاســع االساســي 

)منشورة

الحاجــات النفســیة وعالقتهــا بــالتوافق النفســي لــدى طلبــة ) ١٩٩٩الموسـوي ، حســین علــي (.٣٠

كلیة التربیة ، جامعة بغداد. (رسالة ماجستیر غیر منشورة)الجامعة ،

31. Christopher, etal (1993) Social Skills interventions with adolescents,

behavior modification, No. 3.
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي للتالمیذ بطیئي التعلم بالصیغة النهائیة

ربیةجامعة الموصل / كلیة الت

قسم العلوم التربویة والنفسیة

عزیزي المعلم المحترم

عزیزتي المعلمة المحترمة

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته..

) فقرة تمثل قائمة مشكالت (التوافق النفسي واالجتماعي) یعاني منها التالمیذ ٦٨أمامك (

مــن هــذه الفئــة ، فــأن الباحثــان بطیئــو الــتعلم ، ولكونــك مــن المــربین الــذین یتعــاملون مــع التالمیــذ

یرجــوان تعاونــك بقــراءة كــل فقــرة بدقــة ، وبیــان درجــة تقــدیرك لمــدى مالئمــة مضــمون الفقــرة لســلوك 

) في المكان المناسب أمام كل فقرة ، وتحت كل بـدیل حیـث تمثـل (التلمیذ وذلك بوضع اشارة 

رجة قلیلة ، بدرجة نادرة.االجابة أحد اربعة بدائل هي: بدرجة كبیرة ، بدرجة متوسطة ، بد

وأن الباحثــان اذ یشــكران تعاونــك ، یــودان أن یؤكــدا أن اجابتــك لــن تســتعمل اال ألغــراض 

البحث العلمي وبسریة تامة.

واهللا ولي التوفیق

الباحثان

یرجى التفضل بأكمال البیانات اآلتیة:

أنثى ذكر الجنس:أسم التلمیذ:

الصف:



جتماعیة في تنمیة التوافق النفسي..أثر التدریب على المهارات اال

٨٢

جتماعي للتالمیذ بطیئي التعلم بالصیغة النهائیةمقیاس التوافق النفسي واال

الفقراتت
بدرجة 
كبیرة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
قلیلة

بدرجة 
نادرة

یتكلم مع نفسھ١
الیراعي مشاعر اآلخرین٢
كثیر التململ٣
منطو على نفسھ  ٤
یستسلم للفشل  ٥
یؤذي نفسھ  ٦
یمیل الى العزلة٧
یتجاھل انظمة المدرسة وتعلیماتھا٨
یترك مقعده دون استئذان٩
یتجنب التقاء العیون١٠
یختلق األعذار غیر الصحیحة١١
یتجنب تحمل المسؤولیة١٢
یمیل الى العمل المنفرد١٣
كثیر العبث باألشیاء١٤
الیقبل رفض طلباتھ١٥
الى العنف عند الشجار مع اآلخرینیبادر ١٦
یفضل اللعب لوحده١٧
یفسد نشاطات اآلخرین١٨
یصطدم باألثاث اثناء سیره١٩
یبدو مشوشا٢٠
قلیل التحدث مع غیره٢١
یخاف نقد اآلخرین٢٢
یفرقع في اصابعھ٢٣
عالقاتھ محدودة مع اآلخرین٢٤
سریع التحول من نشاط الى آخر٢٥
تنقصھ روح الفكاھة والمرح٢٦
الیستطیع حل واجباتھ بنفسھ٢٧
یرفض بغضب أي مقترح لتحسین أدائھ٢٨
یتردد في المشاركة في االعمال الجماعیة٢٩
یستخدم ممتلكات اآلخرین دون استئذانھم٣٠
الشي یجلب انتباھھ٣١
الیضبط سلوكھ٣٢
یتحدث بصوت خافت٣٣
یلوم غیره بدل أن یلوم نفسھ٣٤
غیر متفائل بنتائج اعمالھ٣٥
یضرب قدمیھ باألرض٣٦
یحب المدیح باستمرار٣٧
یحدق في الفراغ باستمرار٣٨
دافعیتھ ألي عمل قلیلة٣٩
نیطلب المساعدة من اآلخری٤٠
یثیر مشكالت لآلخرین٤١
قلیل االصدقاء٤٢
یخطيء االیبادر باالعتذار عندم٤٣
یمیل الى البكاء  ٤٤
یخجل من أن یشارك اآلخرین  ٤٥



علي علیج وأسراء غانم

٨٣

الفقراتت
بدرجة 
كبیرة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
قلیلة

بدرجة 
نادرة

ینكر ارتكابھ لألخطاء  ٤٦
یصعب علیھ التحدث مع الجنس اآلخر ٤٧
یضحك بشكل غیر مناسب٤٨
لغ بأھمیة بعض االعمال البسیطة التي ینجزھایبا٤٩
غیر قادر على اتباع التعلیمات المعطاة لھ٥٠
یشكو من آالم جسمیة كالصداع مثال٥١
یعتمد على غیره في حل مشكالتھ٥٢
یسرق حاجیات اآلخرین٥٣
یستغرق في اللعب لفترة طویلة  ٥٤
حرجةیتجنب المواقف الم  ٥٥
الیستقر في مكانھ لفترة طویلة  ٥٦
یخاف اآلخرین٥٧
الیبادر بطرح اسئلة٥٨
یبكي دون سبب حقیقي٥٩
یتردد في طلب مایرید٦٠
غیر قادر على أكمال مابدأه من عمل٦١
یتلف ممتلكات اآلخرین وحاجیاتھم٦٢
یتأخر عن الدوام الرسمي٦٣
یخلق الفوضى  ٦٤
ضعیف القدرة على التكیف للمواقف الجدیدة  ٦٥
یدفع اآلخرین ویؤذیھم  ٦٦
الینتظر دوره في الكالم ویقاطع اآلخرین٦٧
كثیر الشرود الذھني٦٨


