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ملخص البحث :
الفروق في درجة التوافق النفسي واالجتماعي لدى التالمیذ الى التعرف استهدفت الدراسة 

الفروق في الى ، كما استهدفت التعرف االعتیادیینذوي االحتیاجات الخاصة مع أقرانهم من 

درجة التوافق النفسي واالجتماعي بین التالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة على وفق متغیر الجنس 

الفروق في درجة التوافق النفسي واالجتماعي التعرف الى كما استهدفت ،االعتیادیینمع أقرانهم 

االعتیادیین بین التالمیذ من ذوي االحتیاجات الخاصة على وفق متغیر الجنس وبین التالمیذ 

) منهم من ذوي ٦٠) تلمیذ وتلمیذة (١٢٠على وفق متغیر الجنس، حیث بلغت عینة البحث (

) فقرة ٦٨من (اً ، وقد أعدت الباحثة استبیانا مكونعتیادییناال) من ٦٠االحتیاجات الخاصة (

) فقرة للمجال األسري واالجتماعي، وقد تم ٣٤) فقرة في المجال المدرسي و(٣٤مقسمین بواقع (

-Tاستخراج الصدق الظاهري والثبات، كما استخدمت الباحثة معامل ارتباط بیرسون واختبار 

Testر شفیه وسائل إحصائیة في الدراسة، وقد أظهرت النتائج أن وتحلیل التباین األحادي واختبا

هناك لم تكن كانوا أكثر توافقا من التالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة كذلك االعتیادیین التالمیذ 

فروقا دالة إحصائیا بینهم في متغیر الجنس.

Psychological and Social Coordination of Special Needs
Pupils and Their normal Peers (Comparative Study)
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Abstract:

The current research aims at identifying the variance of social and

psychological coordination between special needs pupils with their peers,

the research also aims to know the variance of psychological and social

coordination according to sex variable and the degree of psychological
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and social coordination according to the sex variable among the normal

students. The sample contained (120) pupils (60) of which were special

needs and (60) normal ones. The research made a questionnaire of (68)

items divided to be (34) items in school affairs and (34) items in social

and family aspects. The external validity and stability were extracted. The

researcher used Pearson Coefficient of Conjunction, T-Test, unilateral

variance analysis and Shifee test as statistical means. The results showed

that normal students were more coordinated than the special needs as well

as statistically significant differences

:أھمیة البحث والحاجة إلیھ 
أصــبحت التربیــة وأثرهــا علــى الســلوك المســتقبلي لإلنســان مســألة علمیــة وهــي مــن أوضــح 

القضــایا فــي منطــق العلــم وذلــك ألن العناصــر التربویــة فــي الحیــاة المدرســیة لهــا األثــر الكبیــر فــي 

تكوین الشخصیة.

فیهـایلتقـيحیـثمـن حیاتـه فـي المدرسـة فالطفل في عالمنا المعاصر یقضـي فتـرة طویلـة

مختلــف الشــرائح االجتماعیــة ذوي المیــول المتنوعــة وهنــا مــنمــع عشــرات أو مئــات مــن التالمیــذ 

ومیول أو من سمات شخصیة هومع ما لدیفق مع أولئك سوف یكون في موقف جدید فأما أن یتوا

یه. ولقد أثبتت الدراسات التربویـة االستمرار وبالتالي سوف تضعف عملیة التعلم لد عانه ال یستطی

والنفســــیة واالجتماعیــــة ان مرحلـــــة الطفولــــة مـــــن المراحــــل الحاســـــمة التــــي تتبلـــــور فیهــــا شخصـــــیة 

  ) ٥٢، ص٢٠٠٥اإلنسان.(سلطان، 

التوافـــق خلـــق القـــدرة علـــى مـــنولكـــي یســـتطیع األطفـــال البـــدء فـــي بنـــاء شخصـــیاتهم البـــد 

ى جمیــع العملیــات النفســیة البنائیــة أي الحریــة مــن النفســي واالجتمــاعي ذلــك ألن التوافــق یشــیر إلــ

الضغوط والصراعات النفسیة وانسجام البناء الدینامیكي المستمر للفرد.

  )٢٩، ص٢٠٠٢(ألعزي، 

مـــن  لـــه إن الطفـــل ینمـــو ویرتقـــي بوصـــفه شخصـــیة اجتماعیـــة ســـویة علـــى قـــدر مـــا یتـــوفر

یـةي یعیش فیه وعلى البیئة االجتماععوامل التربیة ومقوماتها في الوسط اإلنساني االجتماعي الذ

المحیطة به حیث ان لها دورا فاعال في إعداده للحیاة عن طریق تزویده بقیم المجتمع واتجاهاتـه، 

واألسرة هي المجتمـع األول المسـؤول عـن تلبیـة احتیاجـات الطفـل الطبیعیـة واالجتماعیـة حیـث ان 

م ومن خالل أسـلوبهم فـي التفاعـل مـن تشـجیع من خالل ثقافة األبوین وتقدیرهم وحرصهاً لها تأثیر 
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فعـن طریـق األسـرة یـتعلم الطفـل أنمـاط السـلوك التـي یتبعهـا ،السـوءجنیبهم أقـرانوتوجیه وٕارشاد وت

 )٢٨، ص٢٠٠٥(محـــرز،  . هوخارجهـــ هـــافـــي حیاتـــه لتســـاعده علـــى تحقیـــق توافقـــه داخـــل محیط

  ) ٢٩٥، ص١٩٩٧إسماعیل، و(

الـــذي ینتقـــل إلیـــه الطفـــل بعـــد األســـرة لـــذا فـــان أســـلوب أمـــا المدرســـة فهـــي المجتمـــع الثـــاني

التربیـــة فـــي المدرســـة لـــه دوره أیضـــا فـــي بنـــاء شخصـــیة الطفـــل مـــن خـــالل عملیـــة الـــتعلم والتوجیـــه 

واإلرشــــاد وتعــــدیل الســــلوك الخــــاطئ ودراســــة مشــــكالت األطفــــال دراســــة علمیــــة وحلهــــا باألســــالیب 

ساعده على االستمرار لتحقیق أهدافه الحیاتیة.التربویة التي تحقق له توافقا نفسیا واجتماعیا ی

  ) ٣٦، ص٢٠٠٤(الداهري، 

ولكــــي یتحقــــق لألطفــــال نوعــــا مــــن التوافــــق النفســــي واالجتمــــاعي البــــد أن تتظــــافر جهــــود 

المؤسسة التربویة الممثلة بالمدرسة مع جهود األسرة لیكمل كال منهما اآلخـر مـن أجـل رعایـة هـذه 

یجـب  لـذا أو األطفـال ذوي الحاجـات الخاصـةاالعتیـادیین طفال من عمریة سواء كان األال ةالمرحل

تعــاون مــا بــین المدرســة واألســرة ونقصــد بالمدرســة المعلــم أو المعلمــة أو كــل مــن  كأن یكــون هنــا

یشــرف إشــرافا مباشــرا علــى عملیــة الــتعلم والتعلــیم أمــا داخــل األســرة فهــو دور الوالــدین أو القــائمین 

وهــذه الرعایــة والعنایــة مــن قبــل المعلمــین والــربیین وأولیــاء األمــور تــتم علــى الرعایــة بصــورة مباشــرة

عـــن طریقـــة متابعـــة الســـلوك وعملیـــة الـــتعلم علمیـــا وتربویـــا واجتماعیـــا ومراقبـــة األخطـــاء وتعـــدیلها 

.االعتیادیینأو غیر االعتیادیین وتعزیز السلوك الصحیح لألطفال 

یة واالجتماعیة التـي تسـاعد علـى إحـداث ویجب أن تمیز عند البحث عن األسالیب التربو 

نوع من التوافق النفسي واالجتماعي عند األطفـال. إن هنـاك أطفـال آخـرین یختلفـون عـن األطفـال 

في قدراتهم العقلیـة والفكریـة والجسـمیة وفـي سـلوكهم وتعـاملهم مـع اآلخـرین فئـات ذوي االعتیادیین 

الــذین ینحرفــون عــن المتوســط العــام أو االحتیاجــات الخاصــة، حیــث أنهــم مجموعــة مــن األطفــال 

الطبیعــــي فــــي صــــفاتهم وقــــدراتهم العقلیــــة والحســــیة والجســــمیة أو الفعلیــــة والعصــــبیة واالجتماعیــــة 

والعاطفیــة إلــى الحــد الــذي یتطلــب فیــه تعــدیل المنــاهج المدرســیة وتــوفیر خــدمات خاصــة مــن أجــل 

تطویر قدراتهم الكامنة إلى حدودها القصوى.

  ) ٣٨، ص١٩٩٣ (اإلمام وآخرون،

 مغیر أن هذا الیعني أن هؤالء األطفـال غیـر قـادرین علـى تحقیـق التوافـق بسـبب مـا لـدیه

مــن قــدرات بســیطة أو إعاقــات بدنیــة أو عقلیــة ألن األســاس التوافــق النفســي واالجتمــاعي النــاجح 

ورة یعتمد على خبرات الفـرد التـي اكتسـبها مـن األسـرة والمدرسـة أو المجتمـع یشـكل عـام وعـن الصـ

أن تعــزى  طاالیجابیـة التـي یرسـمها لنفسـه، وعلــى هـذا األسـاس فـان مســألة تحقیـق التوافـق ال یشـتر 

األسـرة والمدرسـة للفـروق تقبـلألنها تعتمد علـى حـد كبیـر علـى درجـة االعتیادیین فقط لألشخاص 
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اإلمـام (ن. الحقیقـة بـین اآلخـریبقیمتـه خلـق منـاخ یشـعر بـه الفـرد  نالفردیة بین األفـراد، لـذا البـد مـ

  )١٥، ص١٩٩٣آخرون، 

مما تقدم یمكن اإلشارة إلى أن التوافق النفسي واالجتماعي ممكـن أن یتحقـق للفـرد السـوي 

أو غیر السوي باعتمادها على درجة تمتع الفرد بالصحة النفسیة على اعتبارها مفهوما طولیا یبـدأ 

ع االجتمـاعي وبـالخبرات السـارة وتستمر بعملیات التطبیـمن حاالت اإلشباع واإلحباطمنذ الصغر 

وغیر السارة وبتحقیق التوازن أو عدم تحقیقه إلى جانب ممیزات أخرى في البیئة.(الداهري وناظم، 

  )٥٦، ص١٩٩٩

:أھداف البحث 
:البحث ما یأتياستهدف

ن ومقارنتهم بأقرانهم ماالعتیادیین درجة التوافق النفسي واالجتماعي لدى التالمیذ التعرف الى  .١

ذوي االحتیاجات الخاصة.

مع أقرانهم االعتیادیین الفروق في درجة التوافق النفسي واالجتماعي لدى التالمیذ التعرف الى . ٢

.)(ذكور، إناثمن ذوي االحتیاجات الخاصة على وفق متغیر الجنس

جـــات الفـــروق فـــي درجـــة التوافـــق النفســـي واالجتمـــاعي لـــدى التالمیـــذ ذوي االحتیاالتعـــرف الـــى  .٣

.)(ذكور، إناثالخاصة على وفق متغیر الجنس

علـى وفـق االعتیادیین الفروق في درجة التوافق النفسي واالجتماعي لدى التالمیذ التعرف الى . ٤

.)(ذكور، إناثمتغیر الجنس

:حدود البحث
فــي الصــف الرابــع االبتــدائي والتالمیــذ االعتیــادیین اقتصــر البحــث الحــالي علــى التالمیــذ 

  ).٢٠٠٦ـ٢٠٠٥الخاصة في الصف الرابع االبتدائي للعام (حتیاجاتاالذوي 

تحدید المصطلحات 
التوافق النفسي

,Lazarus)عرفه الزروس . ١ على أنه "سلوك الفرد كي یحیا أو یعـیش لكـي ینسـجم أو (1976

ینتج في بیئته االجتماعیة والفسیولوجیة".

ســجام والمواءمــة مــع ألــذات ومــع آخــرین والعــیش ) علــى أنــه " حالــة االن١٩٨٢عرفــه الــدباغ (. ٢

  )٢٣١، ص١٩٨٢، بحالة نفسیة صحیحة".(الدباغ
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) علــى أنــه " العملیــة الواعیــة المتكاملــة الدینامیكیــة المســتمرة التــي یســعى ١٩٩٥عرفــه جــابر (. ٣

فیها الفـرد إلـى التوفیـق بـین متطلباتـه ومتطلبـات البیئـة بالشـكل الـذي یحقـق لـه ولآلخـرین نمـوا 

  )٤٠، ص١٩٩٥(جابر، .یجابیا في ألذات والخبرة والوعي"إ

:التوافق االجتماعي 
ي الفـــرد نمطـــا مـــن الســـلوك االجتمـــاعي یعكـــس عـــادات یبنـــ) علـــى أنـــه "١٩٨٤عرفـــه عاقـــل (. ١

  )٥١١، ١٩٨٤مجتمعه ومفاهیمه).(عاقل، 

تفاعـل السـلیم ) على أنه "السعادة واالمتثـال لقواعـد الضـبط االجتمـاعي أو ال١٩٩٠عرفه آغا ( .٢

  )١٤٥، ص١٩٩٠والعمل لخیر الجماعة.(آغا، 

التعریف اإلجرائي للتوافق النفسي واالجتماعي 
یعرف على أنه:(استجابة أفراد عینة البحث على مقیاس التوافق النفسي واالجتماعي لدى 

).االعتیادییناألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة وٕاقرانهم من 

:ذوي االحتیاجات الخاصة
یعرف كیرك ذوي االحتیاجات الخاصـة علـى أنهـم "المصـابین بتخلـف معـین أو اضـطراب 

فـــي واحـــد أو أكثـــر مـــن مهـــارات النطـــق أو اللغـــة أو اإلدراك أو الســـلوك أو القـــراءة أو الهجـــاء أو 

  ) ٦٢، ص٢٠٠٤الكتابة أو الحساب.(الجبوري، 

:اإلطار النظري 
مفهوم التوافـق النفسـي واالجتمـاعي مـن بـین یتمیز المشهد التربوي المعاصر بتأكیده على 

نفســیا هــي الخطــوة األولــى اً أدبیـات علــم الــنفس التربــوي علــى اعتبــار أن شــعور الفــرد بكونــه متوافقــ

میة والنفسیة واالجتماعیة. یالتي تساعده على الثبات في المواقف التعل

فة بنظریة (النشوء ) المعرو ١٨٥٩لقد استمد علماء النفس هذا المفهوم من نظریة دارون (

Darwواالرتقاء)  instheary of Evolution حیث تشیر هـذه النظریـة إلـى أن جمیـع الكائنـات

الحیة القادرة على التكیف والموائمة لمواجهة أخطـار العـالم الطبیعیـة هـي الكائنـات التـي تبقـى وقـد 

عبر عنها دارون بما یسمى باالنتحاء الطبیعي أو فكرة البقاء لألصلح.

  )٢٩، ص٢٠٠٢ألعزي، (

إن توافق الكائن الحي مع بیئته هي عالقة البد أن تبقى على درجة كافیة من االستقرار، 

تغیــرا مناســبا مكــون هنــاكان تطلــب ذلــك أن یمتغیــر ولكــن علــى الــرغم مــن أن البیئــة والكــائن الحــي 
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فالعالقة  (Adaptation)تغیر هو التوفیق أو الموائمة مللبقاء على استقرار العالقة بینهما وهذا ال

هي عالقة توافق، واألصل في التوافق هو تعدیل في سلوك الكائن بحیث یتالئم مع الظروف وهو 

ي بیئتــه وهــو مــا فــأو قــد یلجــأ الكــائن إلــى تعــدیل Dissimilationمغــایرة یــونجمــا أطلــق علیــه 

  )٢٤، ص١٩٩٧بمعنى إعادة حالة التوافق والتوازن.(أحمد، Assimilationأسماه المماثلة 

كمــا یعــد مفهــوم التوافــق مفهومــا نســبیا فهــو محكــوم بالثقافــة التــي ینخــرط فیهــا الفــرد، فقــد 

باالنتمــاء  ریعـاني بعــض األفــراد مـن ســوء التوافــق فــي مجتمـع مــا ویشــعرون بـاالغتراب أو قــد یشــع

انتقاله لمجتمع آخر فهو توافق محكوم بنوع ثقافة المجتمع التي یعیشها الفرد.عند 

  )٥٦، ص١٩٩٩لداهري، (ا

ومفهوم التكیف (Adjustment)والبد من اإلشارة إلى أن هناك خلط بین مفهوم التوافق 

(Adaptation)الثاني فهـو  افاألول هو مفهوم خاص بتوافق اإلنسان فقط وعالقته باآلخرین، أم

بـه اإلنسـان عـن خاص بعالقـة اإلنسـان والحیـوان والنبـات مـع البیئـة، لـذا فـالتوافق هـو مفهـوم تفـرد

الكائنات األخرى وله مؤشرات هي كاآلتي: 

أن تكون نظرة اإلنسان إلى الحیاة واقعیة.. ١

أن تكون طموحاته بمستوى إمكانیاته. .٢

اإلحساس بإشباع حاجاته النفسیة. .٣

أن تتوفر للشخص سمات شخصیة كالثبات االنفعالي واتساع األفق والتفكیر العلمي. .٤

للشــخص مجموعــة مــن االتجاهــات اإلیجابیــة كــاحترام العمــل واحتــرام الــزمن وتقــدیر أن تتــوفر .٥

التراث.

أن تتوفر للشخص مجموعة من القیم مثل حب الناس والتعاطف والرحمة واإلیثار. .٦

  )٢٠٥، ص١٩٩٩الداهري وهیب، (

:الدراسات السابقة 
:١٩٩٧دراسة أحمد .١

"في التوافق النفسي واالجتماعي ألطفال الریاضفاعلیة منهج وحدة الخبرة المتكاملة"

فاعلیــة مــنهج وحــدة الخبــرة المتكاملــة فــي التوافــق النفســي التعــرف الــى اســتهدفت الدراســة 

واالجتماعي ألطفال الریاض، وذلك من خالل التحقق من صحة بعض الفرضیات كان من بینها 

وعــة التجریبیــة والمجموعــة فــروق ذات داللــة معنویــة بــین متوســط درجــات المجم دال توجــ(

سـنوات  ٥) طفـال وطفلـة بعمـر ٤١الضابطة في التوافق النفسي واالجتماعي)، تألفت العینـة مـن (

) ٢٠) طفـال یمثلـون المجموعـة التجریبیـة و(٢٠تم اختبارهم من روضتین إذ اختیر من كل منهـا (

موجـه اة للبحـث احـدهممن األخرى یمثلـون المجموعـة الضـابطة. اسـتخدمت الباحثـة اسـتبیانین أدا

) فقــرة مــوزعین كلتــا األداتــین علــى ٥٧لمعلمــة وتكــون مــن (موجــه ل) فقــرة واآلخــر ٤٦لــالم ضــم (



…حتیاجات الخاصةالتوافق النفسي واالجتماعي لدى التالمیذ ذوي اال

٧

خمــس مجــاالت هــم التوافــق الجســمي، الصــحي، التوافــق مــع ألــذات، التوافــق االنفعــالي، والتوافــق 

والثبـات إذ بلـغ األسري واالجتماعي، والتوافق المدرسـي. وقـد اسـتخدمت الباحثـة الصـدق الظـاهري 

) وقــد تــم اســتخدام معامــل ارتبــاط بیرســون واالختبــار التــائي وســائل إحصــائیة، حیــث حیــث ٠.٦٩(

أظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط درجــات المجموعــة التجریبیــة 

والضابطة في التوافق النفسي واالجتماعي.

  )٦،ص١٩٩٧(أحمد، 

:٢٠٠٥دراسة علي وثابت .٢
"التوافق الشخصي واالجتماعي لألحداث الجانحین"

اســتهدفت الدراســة قیــاس التوافــق الشخصــي واالجتمــاعي لألحــداث الجــانحین فــي محافظــة 

طبیعـة العالقـة فـي التوافـق الشخصـي مـع متغیـرات التحصـیل الدراسـي ومحــل التعـرف الـى نینـوى و 

مــن الجــانحین تراوحــت أعمــارهم بــین ) فــردا ٥٤اإلقامــة ودخــل األســرة. تألفــت عینــة الدراســة مــن (

ــ ١٣( ) ســنة فــي دار مالحظــة األحــداث فــي نینــوى. وقــد اســتخدم الباحثــان مقیــاس الكبیســي، ١٧ـ

فقرة تقیس التوافق الشخصي واالجتمـاعي موزعـة  ٨٠أداة للبحث حیث تألف المقیاس من  ١٩٨٨

والعالقـات األسـریة على ستة مجاالت وهـي (تقـدیر ألـذات وٕاشـباع الحاجـات واألعـراض العصـابیة

ـــألداة  ـــد تـــم اســـتخراج الصـــدق الظـــاهري ل والعالقـــات االجتماعیـــة والقـــیم والمعـــاییر االجتماعیة).وق

  ). ٠.٧٩بعرضه على الخبراء واستخراج الثبات بطریقة إعادة االختبار حیث بلغ (

وقـــد اســـتخدم معامـــل ارتبـــاط بیرســـون الســـتخراج الثبـــات واالختبـــار التـــائي إلیجـــاد دالالت

الفـــروق حیـــث أظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــروق دالـــة بـــین المتعلمـــین واألمیـــین مـــن األحـــداث لصـــالح 

األمیین كما أسفرت النتائج عن وجـود فـروق دالـة لصـالح األحـداث المتعلمـین فـي الریـف، كمـا أن 

)،٢٠٠٥(علي وثابت،هناك فروق دالة لصالح األحداث ذوي الدخل العالي لعوائلهم.

:٢٠٠٥دراسة محرز .٣
"وعالقتها بتوافق الطفل االجتماعي والشخصي في ریاض األطفال ةأسالیب المعاملة الوالدی"

كـان مـن بـین أهـداف الدراســة الكشـف عـن مـدى العالقــة االرتباطیـة بـین أسـالیب المعاملــة 

الوالدیــــة لألطفــــال وبــــین درجــــة تــــوافقهم االجتمــــاعي والشخصــــي فــــي ریــــاض األطفــــال علــــى وفــــق 

ـــة الدراســـة مـــن ((یة:ــــ المتغیـــرات اآلت ـــد تألفـــت عین ) مـــن ٢٦٥الجـــنس، العمـــر، نـــوع الروضـــة) وق

) طفال وطفلة، وقد اسـتخدمت الباحثـة اسـتبیان أسـالیب المعاملـة الوالدیـة وبطاقـة ٢٦٢(الوالدین و 

مالحظة سلوك الطفـل فـي الروضـة، وقـد أظهـرت النتـائج أن هنـاك عالقـة ارتبـاطي دالـة إحصـائیا 

ل وبین التوافق االجتماعي والشخصي في الروضة.تقبالدیمقراطي والبین كل من األسلوب 

  )٢٨،ص٢٠٠٥(محرز،
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:١٩٩٧دراسة شین  .٤
السلوك االجتماعي ألطفال الریاض وعالقته باألهداف والمعاملة الوالدیة في تایوان""

اســتهدفت الدراســة الكشــف عــن العالقــة االرتباطیــة بــین األهــداف والمعاملــة الوالدیــة علــى 

) أبـا وأمـا ١٧١فق الثقافة الصینیة والكفایة االجتماعیة ألطفال الریاض، تضـمنت عینـة البحـث (و 

وأطفــالهم وقـــد تــم اســـتخدام اســتبیان یتعلـــق بأهـــداف الوالــدین وأســـالیب معــاملتهم وبطاقـــة مالحظـــة 

ن لتقــویم الكفایــة االجتماعیــة لألطفــال تمــأل مــن قبــل المعلمــین فــي الروضــة، وقــد أظهــرت النتــائج أ

هنــــاك عالقــــة إیجابیــــة بــــین أســــلوب التســــلط والســــلوك االجتمــــاعي اإلیجــــابي، فــــالمجتمع الصــــیني 

یســتخدم أســلوب التســلط فــي تربیــة األبنــاء اعتقــادا مــنهم أن ذلــك أســلوب یســاعد علــى التكیــف مــع 

  ) ٦٨، ص٢٠٠٥(سلطان،التغیرات االجتماعیة.

:منھجیة الدراسة
:مجتمع الدراسة 

حصـلت )(وافقة الرسمیة الصادرة مـن مدیریـة تربیـة محافظـة نینـوىبعد الحصول على الم

الباحثة على أسماء المدارس االبتدائیة التي تحتوي على صفوف المـدارس الخاصـة للصـف الرابـع 

) مدرسة وبلغ عدد تالمیذها في صفوف التالمیذ ذوي االحتیاجات ١١االبتدائي حیث بلغ عددها (

في االعتیادیین ) إناثًا أما عدد التالمیذ ٥٢) ذكور . و(٦٥بواقع () تلمیذًا وتلمیذة١١٧الخاصة (

) من اإلناث .٤١٠) من الذكور (٤٧٠) تلمیذًا بواقع (٨٨٠هذه المدارس فقد بلغ (

:عینة الدراسة 
) مـدارس ابتدائیـة تحتـوي علـى صـفوف ٨من (بعد تحدید مجتمع البحث تم اختیار العینة 

) تلمیــذًا ٦٠حیـث تــم اختیـار (االعتیـادیین التربیـة الخاصـة للصــف الرابـع ومـا یقابلهــا مـن صــفوف 

) مـــن الـــذكور ٣٠بواقــع (االعتیـــادیین ) تلمیـــذًا وتلمیــذة مـــن ٦٠وتلمیــذة مـــن الصــفوف الخاصـــة و(

) یوضح ذلك .١) من اإلناث والجدول (٣٠و(

   )١( جدولال

یوضح توزیع افراد عینة البحث على المدارس

)( حصـلت الباحثـة علـى كتـاب تسـهیل مهمـة لزیـارة المـدارس االبتدائیـة مـن مدیریـة تربیـة محافظـة نینـوى والمــرقم

   ١/٣/٢٠٠٦) بتاریخ ٤٠٥٢(
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المجموعاالعتیادیینذوي الحاجات الخاصةاسم المدرسة

٥٤٥٤١٨مصعب بن عمیر

٥٢٥٢١٤نسیبة األنصاریة للبنات

٥٤٥٤١٨ینللبنابن حزم

١٥١٥١٢الزهراء

٤٢٤٢١٢القدس للبنات

٣٥٣٥١٦الجماهیر

٢٣٢٣١٠نینبللم ابن األرق

٥٥٥٥٢٠القبس المختلطة

٣٠٣٠٣٠٣٠١٢٠المجموع

أداة الدراسة 
أعدت الباحثة استبیانًا لقیاس التوافق النفسي واالجتماعي لـدى األطفـال ذوي االحتیاجـات 

قة وذلك بعد اإلطالع على ما جاء في األدبیات والدراسـات السـاباالعتیادیین الخاصة وأقرانهم من 

وما حصلت علیه الباحثة من خالل توجیه سؤال في استبیان اسـتطالعي إلـى عینـة مـن المعلمـین 

وذوي االحتیاجـــات الخاصـــة ، حـــول االعتیـــادیین والمعلمـــات وأولیـــاء أمـــور مجموعـــة مـــن التالمیـــذ 

) فقرة موزعة ٦٨صیاغة (تمتالجوانب التي تبین مدى توافق األطفال النفسي واالجتماعي حیث

) فقرة لكل مجال حیث أن ٣٤مجالین أحدهما مجال المدرسة واآلخر المجال األسري بواقع (على 

) فقرة سلبیة . ١٦فقرة إیجابیة و( ١٨تضمنت  األداة
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Validity:صدق األداة 
یعد الصدق أحد الخصائص السیكومتریة للكشف عن مدى صالحیة األداة للغرض الـذي 

ــــى ) حیــــ٢٩، ص ١٩٨١تقیســــه (الزوبعــــي ،  ث تــــم إیجــــاد الصــــدق الظــــاهري وذلــــك بعرضــــه عل

وقـد حصـلت الباحثـة علـى نسـبة اتفـاق )(مجموعة من الخبراء فـي اختصـاص علـم الـنفس التربـوي

%) على الفقرات مع تعدیالت بسیطة في الصیاغة . ١٠٠(

Reliability:ثبات األداة 
علـى األفـراد أنفسـهم علـى الثبات یعني االتساق في النتائج فیمـا إذا أعیـد تطبیـق المقیـاس

) وللتحقــق مــن ثبــات اســتبیان التوافــق النفســي ٦٥١، ص ١٩٨٥وفــق الظــروف نفســها (الغریــب ، 

واالجتماعي الخاص بهذه الدراسة تم تطبیق معامل ارتباط بیرسون حیث عمدت الباحثة الستخدام 

) ١٥و(االعتیــادیین ) تلمیــذًا مــن ١٥طریقـة إعــادة االختیــار وذلــك بتطبیقــه علــى عینـة مؤلفــة مــن (

وبعد أسبوعین أعیـد تطبیقـه علـى نفـس األطفـال مـن ذوي األحتیاجات الخاصةتلمیذًا من التالمیذ

خــالل أولیــاء األمــور والمعلمــین والمعلمــات حیــث بلغــت قیمــة معامــل الثبــات الســتبیان المعلمــات 

  ) . ٠.٨٤) في حین بلغ معامل الثبات الستبیان األمهات (٠.٧٩(

:داة تطبیق األ
) تلمیــذًا ١٢٠تــم تطبیــق االســتبیان بصــورته النهائیــة علــى عینــة البحــث والبــالغ عــددهم (

وتلمیــذة مقســمین علــى أربــع مجــامیع تضــم األولــى مجموعــة التالمیــذ ذوي الحاجــات الخاصــة مــن 

) تلمیـــذًا والثانیـــة مجموعـــة مـــن التلمیـــذات ذوي االحتیاجـــات الخاصـــة ٣٠الـــذكور والبـــالغ عـــددهم (

) تلمیــذًا والرابعــة ٣٠والبــالغ عــددهم (االعتیــادیین ) تلمیــذة والثالثــة مــن الــذكور ٣٠عــددهم ( والبــالغ

) تلمیـــذة حیـــث تـــم توجیـــه االســـتبیان إلـــى المعلمـــین ٣٠اإلنـــاث والبـــالغ عـــددهم (االعتیـــادیین مـــن 

،  ٢/٤/٢٠٠٦والمعلمـات وأولیـاء أمـور التالمیــذ فـي كـل مجموعـة فــي بدایـة شـهر نیسـان الموافــق 

)( لجنة الخبراء

دكتور محمد یاسین وهیب / كلیة التربیة / جامعة الموصلاألستاذ ال-

األستاذ المساعد الدكتور كامل عبد الحمید عباس / كلیة التربیة / جامعة الموصل-

كلیة التربیة / جامعة الموصلالعبایجي /األستاذ المساعد الدكتورة ندى فتاح -

/ جامعة الموصلكلیة التربیة  القرةغولي /األستاذ المساعد الدكتورة صبیحة -

علي / كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصلحسناألستاذ المساعد الدكتور خشمان-

األستاذ المساعد الدكتور أحمد محمد نوري / كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصل-
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اتبع هذا األسلوب (اعتمـاد وجهـات نظـر أولیـاء األمـور والمعلمـین والمعلمـات) فـي العدیـد مـن  وقد

الدراسات السابقة التي استهدفت موضوع التوافق النفسي واالجتماعي لدى األطفال. 

:الوسائل اإلحصائیة 
  ) ١٨٠، ص ١٩٧٧، اثناسیوس(البیاتي وزكریا .معامل ارتباط بیرسون لحساب الثبات  .١

.لعینتین مستقلتین T-Testاختبار  .٢
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1Xالوسط الحسابي للعادیین

2X الوسط الحسابي لذوي االحتیاجات الخاصة

1n االعتیادیینعدد التالمیذ

2nیذ ذوي االحتیاجات الخاصةعدد التالم

1S االعتیادیینتباین التالمیذ

2Sتباین التالمیذ الخواص

اختبار شیفیه للمقارنات المتعددة .٣
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الوسط الحسابي للمجموعة األولى 2X:حیث أن 

1Xالوسط الحسابي للمجموعة الثانیة

su مصدر التباین داخل المجموعات

1n عدد أفراد المجموعة األولى

2n عدد أفراد المجموعة الثانیة

(Ferguson, 1981: 240)
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:النتائج 
درجة التوافق النفسي واالجتماعي لدى التالمیـذ التعرف الى في ( للتحقق من الهدف األول

وأقــرانهم مـــن ذوي االحتیاجــات الخاصــة) تـــم اســتخدام االختبــار التـــائي للتعــرف علـــى االعتیــادیین 

حیـث بلغـت القیمـة االعتیـادیین دالالت الفروق بین متوسط درجات المجموعتین ولصـالح التالمیـذ 

) ١١٨) عنـــد درجـــة حریـــة (٢.٠٠٠مــن القیمـــة الجدولیـــة البالغــة () وهـــي اكبـــر ١١.٥٥٠التائیــة (

  ) .٢) كما یتضح في الجدول (٠.٠٥ومستوى معنویة (

T-Test) یوضح نتائج اختبار ٢جدول (

tقیمة 

المحسوبة

االنحراف 

المعیاري

الوسط

الحسابي
العدد المجموعة

٥٥٠,١١  
١٧١٨١,٨ ٦٣٣٣,١١٧ ٦٠ التالمیذ االعتیادیین

٦٠٧٠,١٣ ٩٦٦٧,٩٣ ٦٠ التالمیذ ذوي الحاجات الخاصة

  ٢.٠٠٠) = ٠.٠٥( <الجدولیة عند مستوى داللة )tقیمة (

عــزى إلــى أن ســوء التوافــق النفســي واالجتمــاعي لــدى األطفــال ذوي یســبب یمكــن أن لان ا

االحتیاجــات الخاصــة إلــى مــا یتعــرض لــه هــؤالء األطفــال مــن اضــطرابات انفعالیــة واإلخفــاق الــذي 

اجهونه في البیت والمدرسة كما انهم یفتقدون إلى النضج مـن الناحیـة االجتماعیـة كـذلك ضـعف یو 

في المهارات الحركیة والتهور وبروز النشاط المفـرط وضـعف فـي التعبیـر اللغـوي ، والـبعض مـنهم 

اإلعاقــات فــي جوانــب النمــو المختلفــة ممــا تســبب ســوء توافــق وتكیــف لهــم علــى عكــس لدیــهتتنــوع

الــذین یتمیــزون بســالمة مظــاهر النمــو المختلفــة حیــث تســاعدهم فــي تركیــز االعتیــادیین األطفــال

عملیـات االنتبـاه وتوجیـه حركـي سـلیم ومسـتویات مـن النشـاط الهـادف ممـا یسـاعدهم علـى الشــعور 

بالتوافق أكثر من أقرانهم . 

فـي درجـة الفـروق التعـرف الـى ومن أجل التحقق من الهدف الثاني والثالـث والرابـع حـول (

علـى االعتیـادیین التوافق النفسي واالجتماعي لدى التالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة وأقرانهم من 

الفروق في درجة التوافق النفسي واالجتماعي لدى التالمیذ التعرف الى وفق متغیر الجنس وكذلك 

ق النفســـي الفـــروق فـــي درجـــة التوافـــالتعـــرف الـــى علـــى وفـــق متغیـــر الجـــنس ، وكـــذلك االعتیـــادیین 

واالجتمـــاعي لـــدى التالمیـــذ ذوي الصـــعوبات الخاصـــة علـــى وفـــق متغیـــر الجـــنس) عمـــدت الباحثـــة 

) ٣بــإجراء تحلیــل تبــاین أحــادي لمجــامیع التالمیــذ األربــع للكشــف عــن دالالت الفــروق والجــدول (

یوضح ذلك . 
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  )٣جدول (ال

یوضح نتائج تحلیل التباین األحادي

رجة الحریةدمجموع المربعاتمصدر التباین
متوسط 

المربعات

tقیمة 

المحسوبة

١٦٨٠٤.٠٠٣٥٦٠١.٣٣٣بین المجموعات

١٤٨٦٣.٢٠٠١١٦داخل المجموعات  ٤٣.٧١٦
١٢٨.١٣١  

٣١٦٦٧.٢٠٠١١٩الكلي

او وبما أن النتائج التي أظهرها تحلیل التباین األحادي لم تكشف عن وجـود داللـة الفـروق 

شـفیه للمقارنـات المتعـددة حیـث أثبـت اختبـارة لـذا تـم اسـتخدامإعطاء توضیح لصالح أي مجموعـ

) یوضح ذلك .٤عن وجود فروق معنویة بین المجموعات األربع والجدول (

  )٤جدول (ال

یوضح مقارنات اختیار شفیه

المجموعة

تالمیذ عادیین 

  ذكور

1X  =١١٧.٦

n  =٣٠  

دیین إناثتالمیذ عا

1X  =١١٧.٦٦٦

n  =٣٠  

تالمیذ ذوي 

احتیاجات خاصة 

  ذكور

1X  =٩٣.٨٦٦

n  =٣٠  

تالمیذ ذوي 

احتیاجات خاصة 

إناث

1X  =٩٤.٠٦٦

n  =٣٠  

٠.٠٠٠٥٦٣.٦٥٨-تالمیذ عادیین ذكور

٦٠.٧٥٢---تالمیذ عادیین إناث

تالمیذ ذوي احتیاجات 

خاصة ذكور
 -   -   -  ٠.٠٠٤  

تالمیذ ذوي احتیاجات 

خاصة إناث
----

مـــناالعتیـــادیین ) فیمـــا یخـــص المقارنـــة األولـــى مـــا بـــین التالمیـــذ ٤یتضـــح مـــن الجـــدول (

(F)فــــروق دالــــة إحصــــائیًا بــــین المجمــــوعتین حیــــث بلغــــت قیمــــةالــــذكور واإلنــــاث انــــه ال توجــــد

  ) . ٠.٠٥) عند مستوى معنویة (٨.٢٧٤٣) والجدولیة (٠.٠٠٠٥المحسوبة (
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ویمكن أن نستنتج من ذلك أن التالمیذ في المجوعتین خاضعین لنفس الظروف المدرسیة 

نفــــس الســــلوكیات والبیئیــــة وان عــــدم وجــــود أي نــــوع مــــن اإلعاقــــات أو المشــــكالت تعرضــــهم إلــــى

المتغیرات الموجودة في بیئاتهم . إزاءوالمهارات التي یقومون بها 

وفیمـــا یخــــص المقارنـــة الثانیــــة مـــا بــــین التالمیـــذ ذوي االحتیاجــــات الخاصـــة مــــن الــــذكور 

ــــة إحصــــائیًا بــــین المجمــــوعتین حیــــث بلغــــت توجــــدواإلنــــاث یتضــــح انــــه ال (F)قیمــــةفــــروق دال

  ) . ٠.٠٥) عند مستوى معنویة (٨.٢٧٤٣ن الجدولیة () وهي أقل م٠.٠٠٤المحسوبة (

ویمكن أن نستنتج من ذلك ان التالمیذ من كال الجنسین في المجموعتین خاضعین أیضًا 

لـــنفس الظــــروف بســـبب التنــــوع فـــي اإلعاقــــات المصــــاحبة لمظـــاهر نمــــوهم ممـــا تجعلهــــم یتســــمون 

ین األســري والمدرســي وأیضــًا بخصــائص مشــتركة تتجلــى فــي عــدم االســتقرار االنفعــالي فــي المجــال

في الذاكرة واالنتباه مؤدیة إلى سوء التوافق النفسي واالجتماعي.  تاضطرابا

الــذكور والتالمیـذ ذوي االحتیاجــات االعتیـادیین وفیمـا یخـص المقارنــة الثالثـة بــین التالمیـذ 

Fقیمــةالخاصــة مــن الــذكور تبــین انــه هنــاك فــروق دالــة إحصــائیًا بــین المجمــوعتین حیــث بلغــت 

  ) . ٠.٠٥) عند مستوى معنویة (٨.٢٧٤٣) وهي أكبر من القیمة الجدولیة (٦٤.٦٥٨المحسـوبة (

یتمیــــزون بــــدرجات مــــن التوافــــق النفســــي االعتیــــادیین مــــننســــتنتج مــــن ذلــــك ان الــــذكور 

التالمیــذ  هوذلــك یعــود إلــى ان مــا یعانیــواالجتمــاعي أكبــر مــن التالمیــذ ذوي االحتیاجــات الخاصــة

من إعاقـات فـي قـدراتهم العقلیـة والحركیـة واالنفعالیـة قـد یكـون سـببًا فـي تیاجات الخاصة ذوي االح

) إلى ان األطفـال فـي غایـة النشـاط ١٩٩٥عدم توافقهم النفسي واالجتماعي حیث یشیر (زهران ، 

الحركــي فــي هــذه المرحلــة وان النشــاط هــو أحــد أوجــه الصــحة العامــة والشــعور بــالتوافق النفســي . 

ان أبسط وجه لإلعاقة ان یكون حركیًا كافیًا لعدم توافق التالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة وعلیه ف

.

مــــن اإلنــــاث والتالمیــــذ ذوي االعتیــــادیین أمــــا فیمــــا یخــــص المقارنــــة الرابعــــة بــــین التالمیــــذ 

االحتیاجات الخاصة من اإلناث تبین أنه هناك فروق دالة إحصائیًا بین المجمـوعتین حیـث بلغـت 

  ) . ٠.٠٥) عند مستوى معنویة (٨.٢٧٤٣) والجدولیة (٦٠.٧٥٢المحسوبة (Fقیمة 

یتمیــزون بتوافــق نفســي واجتمــاعي أكبــر مــن االعتیــادیین نســتنتج مــن ذلــك أن اإلنــاث مــن 

التلمیذات من ذوي االحتیاجات الخاصة وقد یعود ذلك إلى ما تعانیـه الفتیـات مـن مشـاعر الخجـل 

عاقــات أو ردود أفعــال األفــراد المحیطــین بهــم ســواء فــي المجــال واإلحبــاط بســبب مــا یمتلكنــه مــن إ

المدرســي أو المجــال األســري وهنــا ســوف تكــون المعانــاة نفســیة وبدنیــة ممــا یجعلهــن غیــر قــادرات 

على الشعور بالتوافق النفسي واالجتماعي . 



…حتیاجات الخاصةالتوافق النفسي واالجتماعي لدى التالمیذ ذوي اال

١٥

التوصیات: 
:استنادًا إلى النتائج التي تم التوصل إلیها توصي الباحثة بما یلي 

ضـــرورة عقـــد جلســـات إرشـــادیة للمعلمـــین والمعلمـــات وأولیـــاء أمـــور التالمیـــذ ذوي االحتیاجـــات .١

واالجتماعي.الخاصة لبیان أهم الجوانب التي تساعدهم على الشعور بالتوافق النفسي 

إدخـــــال بعـــــض البـــــرامج واألنشـــــطة التربویـــــة التـــــي تســـــاعد علـــــى زیـــــادة دافعیـــــة التالمیـــــذ ذوي .٢

المدرسة.في االحتیاجات الخاصة 

اختیــار المعلمـــین والمعلمـــات المــؤهلین فعـــًال مـــن قســـم التربیــة الخاصـــة لتـــدریس التالمیـــذ ذوي .٣

المدارس.االحتیاجات الخاصة في 

المقترحات:
یلي:استنادًا إلى النتائج التي تم التوصل إلیها تقترح الباحثة بما 

ل رفــع مســتوى التوافــق النفســي إجــراء دراســة تجریبیــة للتالمیــذ ذوي االحتیاجــات الخاصــة حــو .١

لدیهم.واالجتماعي 

النفسي.إجراء دراسة عن التوافق النفسي مع متغیرات أخرى مثل الشعور باألمن .٢

:المصادر
وحــــدة الخبــــرة المتكاملــــة فــــي التوافــــق النفســــي ) " فاعلیــــة مــــنهج١٩٩٧أحمــــد، لقــــاء محفــــوظ ( .١

شورة، كلیة التربیة ، جامعة الموصل واالجتماعي ألطفال الریاض" رسالة ماجستیر غیر من

): التوافــق النفســي واالجتمــاعي عنــد الطــالب المتفــوقین دراســیا وغیــر ١٩٩٠آغا،كــاظم ولــي، ( .٢

، مطبعة جامعة حلب.١٧، العدد مجلة جامعة حلبالمتفوقین، دراسة تجریبیة، 

، المجلـس المعرفةمجلة عالم ): األطفال مرآة المجتمـع. ١٩٨٧إسماعیل، محمد عماد الدین ( .٣

الوطني.

): علم نفس الخواص، كلیـة التربیـة األولـى، جامعـة ١٩٩٣اإلمام وآخرون، مصطفى محمود ( .٤

  ).١٩٩٣بغداد، (

، مجلــة رســالة التربیــة): البرنــامج صــعوبات الــتعلم، ٢٠٠٤الجبــوري، وضــحى بنــت ســیف ( .٥

العدد السادس، سلطنة عمان.

ـــــدباغ، فخـــــري ( .٦ ـــــي ١٩٨٢ال ـــــنفس، ط): مقدمـــــة ف ـــــة للطباعـــــة والنشـــــر،  ١علـــــم ال ، دار الكتاب

الموصل.

، بیروت.یین): علم النفس، دار العلم للمال١٩٨٤ر (خعاقل، فا .٧
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وعالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي ومفهوم أإلیثاري السلوك  "):٢٠٠٢ألعزي، لمیاء حسن ( .٨

، رسالة ماجستیر غیر منشورة."ألذات لدى طلبة جامعة الموصل

، العـدد الخـامس، مجلـة رسـالة التربیـة): التربیة المدرسـیة، ٢٠٠٤الدعي، خلیفة بن صالح، ( .٩

جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.

): القیاس النفسي والتربوي، مكتبة االنجلو ا لمصریة، القاهرة.١٩٧٧الغریب، رمزیة، (. ١٠

ق النفســي واالجتمــاعي لطلبــة موقــع الضــبط وعالقتــه بــالتواف "):١٩٩٥جــابر، محمــد حســن ( .١١

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، ابن رشد، بغداد."جامعة بغداد

میــة ألطفــال الیــوم، یتعلحتمیــة): ریــاض األطفــال٢٠٠٥عبــد األمیــر (ســلوى بنــت ســلطان،  . ١٢

العدد السابع.مجلة رسالة التربیة

الشخصــــي واالجتمــــاعي لألحــــداث ): التوافــــق ٢٠٠٥علــــي، خشــــمان حســــن وثابــــت محمــــد ( .١٣

   ٤٢، العدد مجلة اداب الرافدینالجانحین، 

): اإلحصاء الباحث في التربیة والعلـوم اإلنسـانیة، دار ١٩٨٨عودة، أحمد والجلیلي، خلیل ( .١٤

الفكر، عمان، األردن.

ـــــة وعالقتهـــــا بتوافـــــق الطفـــــل ٢٠٠٥محـــــرز، نجـــــاح رمضـــــان، ( .١٥ ـــــة الوالدی ): أســـــالیب المعامل

، العدد األول.٢١، المجلد مجلة جامعة دمشقماعي والشخصي في ریاض األطفال، االجت

16. Ferguson, George A. (1981): statistical analysis Psychology and
Education 5 thed, London, Mcraw- Hill, Inc.

17. Lazarus, R.(1976): pattern of Adjustment and tluman Effectiveness,
Third Edition, Mc Graw company, New York.
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)١الملحق (

بسم اهللا الرحمن الرحیم

(استبیان آراء الخبراء)

األستاذ الفاضل....................................... المحترم

فــي النیــة القیــام بدراســة حــول (التوافــق النفســي واالجتمــاعي لــدى األطفــال ذوي الحاجــات 

ض بناء األداة تم توجیه استبیان استطالعي إلى عینة من معلمات التربیة الخاصة الخاصة) ولغر 

وأولیـــاء أمـــور بعـــض األطفـــال ذوي الحاجـــات الخاصـــة حصـــلت الباحثـــة منـــه علـــى مجموعـــة مـــن 

الفقـــرات فضـــال عـــن مـــا جـــاء فـــي الدراســـات واألدبیـــات الســـابقة توزعـــت علـــى مجـــالین همـــا مجـــال 

تمـــــاعي علمـــــا أن التوافــــق النفســـــي یعـــــرف علـــــى أنـــــه: "العملـــــي المدرســــة والمجـــــال األســـــري واالج

الدینامیكیة المستمرة التي یهدف بها الفرد إلى ان یغیر من سلوكه لیحـدث عالقـة أكثـر توافقـا بینـه 

وبین نفسه من جهة وبینه وبین البیئة من جهة أخرى.

حثــة مــن إبــداء ونظــرا لمــا تتمتعــون بــه مــن خبــرة ودرایــة علمیــة فــي هــذا المجــال تأمــل البا

آرائكم ومالحظاتكم حول البرنامج واالختبار مع الشكر والتقدیر.

الباحثة

د. ذكرى یوسف الطائي


