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 ملخص الدراسة

 تنمية مسة االنبـساطية     وفعاليتها يف ) التمثيل النفسي املسرحي  ( بعض أساليب اإلرشاد اجلماعي اللعب والسيكودراما        :العنوان  
 . دراسة جتريبية -لدى عينة من املعاقات عقلياً مبدينة جدة 

 . التعرف على الناحية املزاجية للمعاقات عقلياً -١    -:أهداف الدراسة 
 . تنمية الناحية املزاجية للمعاقات عقلياً ومنها مسة االنبساطية -٢
اللعـب ،   ( فس والشعور باملسئولية من خالل بعض أساليب اإلرشاد اجلمـاعي            مساعدة املعاقات عقلياً على الثقة يف الن       -٣

 ).السيكودراما
 .على الناحية املزاجية للمعاقات عقلياً ) اللعب ، السيكودراما(  التعرف على مدى فعالية بعض أساليب اإلرشاد اجلماعي -٤

 التجريبية اليت يطبق عليها أسلوب اللعب واموعـة          توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعة       -١:    فروض الدراسة   
  . الضابطة على مسة االنبساطيه لصاحل اموعة التجريبية 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعة التجريبية اليت يطبق عليها أسلوب السيكودراما واموعة الضابطة على مسة                  -٢
  .االنبساطيه لصاحل اموعة التجريبية  

) أسلوب اللعب ، أسلوب السيكودراما    (  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني التجريبيتني ممن يطبق عليهما              -٣
  . يف مسة االنبساطيه 

طالبة من طالبات معهد التربية الفكرية للبنات جبدة ومن القـابالت للـتعلم             ) ٢٢(مشلت عينة الدراسة على       :عينة الدراسة   
 طالبات ، جمموعة جتريبية ثانيـة  ٥جمموعة جتريبية أوىل طبق عليها أسلوب  اللعب وتكونت من           (ىل ثالث جمموعات    وقسمت إ 

 ) . طالبات ٨ طالبات ، جمموعة ضابطة وتكونت من ٩طبق عليها أسلوب السيكودراما وتكونت من 
تأليف جون رافن إعداد فاروق عبدالـسالم       ) بجمموعات أ،أب، ( اختبار املصفوفات املتتابعة امللونة      -١ -:أدوات الدراسة   

 .م ١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩وآخرون ، مكة املكرمة 
 عبـداخلالق وقـد      إعداد أمحد حممد   -أيزنك.ب.أيزنك ، س  .ج.هـ:  وضع JEPQ استخبار أيزنك لشخصية األطفال      -٢

 .استخدمت الباحثة مسة االنبساطية من املقياس بعد إجراء التعديالت الالزمة
 دقيقـة   ٣٥ أسابيع مبعدل جلستني يف األسبوع مدة اجللسة         ٨احثة بتطبيق برنامج على اموعتني التجريبيتني ملدة         قامت الب  -٣

 .موعة اللعب وجلسة يف األسبوع مدا ساعة وعشر دقائق موعة السيكودراما 
اليت طبق عليها اللعب واموعة الـضابطة       وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعة التجريبية األوىل           -١: نتائج الدراسة   

 .يف مسه االنبساطية لصاحل اموعة التجريبية 
ال توجد فروق دالة إحصائياً بني اموعة التجريبية الثانية اليت طبق عليها اسلوب السيكودراما واموعة الضابطة يف مسه                   -٢

 .االنبساطية
جريبية األوىل واموعة التجريبية الثانية يف مسـه االنبـساطية لـصاحل            وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعة الت        -٣

 .اموعة األوىل  
 وجود فروق ذات داللة احصائية بني التطبيق القبلي والبعدي موعة اللعب، وعدم وجود فروق ذات داللة احـصائية                   -٤

داللة احصائية بني التطبيق القبلي والبعـدي       بني التطبيق القبلي والبعدي موعة السيكودراما، وعدم وجود فروق ذات           
 . للمجموعة الضابطة

إجراء املزيد من الدراسات اليت تستخدم أساليب اإلرشاد اجلماعي مع عدد أكرب من املعاقات ميتد إىل مجيـع                  -١  :التوصيات  
 .واىل كافة أحناء اململكة ) مسعية ، بصرية ، حركية(أنواع اإلعاقات 

 .يف توصيل املادة العلمية املقدمة إىل املعاقات عقلياً) اللعب ، السيكودراما(شاد اجلماعي استخدام أساليب اإلر -٢
 عميد كلية التربية   املشرف     الباحثة   

      
          حممود حممد كسناوي حممد حسن عبداهللا .   د          سوزان بدر الدين حممد سناري
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 قائمـة احملتويـات
 الصفحة املوضــــــــــــــوع

 .مدخل إىل الدراسـة : الفصل األول 
 .املقدمـة  -
 . حتديد مشكلة الدراسة والتساؤالت -
 . أمهية الدراسة -
 . أهداف الدراسة -
 . مصطلحات الدراسة -
 .سة  حدود الدرا-

 .اإلطار النظري والدراسات السابقة : الفصل الثاين 
 .اإلطار النظري : أوال 

 .اإلرشاد اجلماعي 
 .مزايا اإلرشاد اجلماعي  -
 . عيوب االرشاد اجلماعي -
 . املعايري اليت تسبب تعدد أساليب اإلرشاد اجلماعي -
 . أساليب اإلرشاد اجلماعي -
 . مربرات استخدام أسلوبني -
 .للعب وتعريفاته  أسلوب ا-
 . أمهية اللعب وفوائده -
 .نظريات اللعب  -
 . تعقيب على النظريات السابقة -
 . تصنيفات اللعب املختلفة وأنواعه -
 . بعض األلعاب والتمرينات اليت تزيد التفاعل داخل اجلماعة -
 . دور املعاجل النفسي اجلماعي-
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 قائمـة احملتويـات

 

 الصفحة املوضـــــــــوع
 . أسلوب السيكودراما -
 . فوائد السيكودراما -
 . خطوات السيكودراما -
 . مسات الشخصية -
 . تقسيم أبو قراط وتعريفات الشخصية -
 . نظريات الشخصية -
 . أبعاد الشخصية -
 . االعاقة العقلية -
 .العقلية تعريفات االعاقة -
 . تصنيفات االعاقة العقلية-
 . املميزات واخلصائص العامة للمعاقني عقلياً -
 . خصائص ومميزات جمتمع الدراسة -
 . بعض األساليب التربوية للمعاقني عقلياً -

 .الدراسات السابقة : ثانياً 
 . الدراسات العربية -
 . الدراسات األجنبية -
 .سابقة  خامتة وتعليق على الدراسات ال-

 فروض الدراسة : ثالثاً 
 .إجراءات الدراسة : الفصل الثالث 

 . منهج الدراسة -
 . جمتمع وعينة الدراسة -
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 قائمـة احملتويـات

 

 الصفحة املوضـــــــــــوع
 . أدوات الدراسة -
 . املتتابعة امللونة  اختبار املصفوفات-
 . استخبار إيزنك للشخصية -
  املقياس املستخدم لقياس مسة االنبساطية-
 . خطوات الدراسة امليدانية -
 . أسلوب اللعب -
 . أسلوب السيكودراما -
 . األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة -

 .نتائج الدراسة : الفصل الرابع 
  . عرض نتائج الدراسة وتفسريها-

 :الفصل اخلامس 
 . خالصة نتائج الدراسة والتوصيات -
 . الدراسات والبحوث املقترحة -
 

 .املراجــع 
 

 .املالحــق 
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 قائمـة اجلــداول
 

 الصفحة حمتوى اجلدول رقم اجلدول
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 مساء العوامل اخلمس الكربى جدول يوضح أ
 جدول يوضح العوامل اخلمسة ومسات كل عامل

 جدول يتضمن وصف لعينة الدراسة
  ويلز–جدول يتضمن اختبار كروسكال 
 جدول معامل ثبات اختبار ايزنك
 جدول يوضح الربنامج اإلرشادي 

 وداللتها االحصائية للفـروق     uجدول يوضح قيمة    
يـاس مسـة    بني متوسطات الرتب لـدرجات مق     

االنبساطية البعدي للمجموعة التجريبية األوىل لعب      
 .واموعة الضابطة

  وداللتها االحصائية للفروق     uجدول يوضح قيمة    
بني متوسطات الرتب لـدرجات مقيـاس مسـة         
االنبساطية البعدي للمجموعة التجريبيـة الثانيـة       

 .سيكودراما واموعة الضابطة
حصائية للفـروق    وداللتها اال  uجدول يوضح قيمة    

بني متوسطات الرتب لـدرجات مقيـاس مسـة         
 .االنبساطية البعدي للمجموعتني التجريبيتني
 التطبيق القبلي والبعدي للمجموعات الثالث
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 قائمة املالحق
 

 الصفحة عنوان امللحق رقم امللحق
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 .دة بأن البحث مل يسبق مناقشته  إفا-
 . خطاب موجه إىل معهد التربية الفكرية للبنات جبدة-
 . مقياس االنبساطية الذي وزع على احملكمني -
 .أمحد حممد عبداخلالق .  إفادة من د-
 . مقياس اإلنبساطية يف الشكل النهائي تعديل الباحثة -
 مع جمموعـة     حوار اجللسات االرشادية اليت أجرا الباحثة      -

 .السيكودراما
 استمارة جلمع أراء الطالبات للمجموعة التجريبيـة األوىل         -

 .اللعب 
 استمارة جلمع أراء الطالبات للمجموعة التجريبية الثانيـة         -

 .السيكودراما 
 . استخبار ايزنك لشخصية األطفال -
 . اختبار املصفوفات املتتابعة امللون -
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 " املقدمـة "
 

جة ماسة إىل رعاية خاصـة ألن       هناك العديد من الفئات اليت تكون اتمع وبعضها هم حبا         
لديهم بعض اإلعاقات ومنها اإلعاقة البصرية واإلعاقة السمعية واإلعاقة العقلية اليت متثل عينة             
الدراسة احلالية يف هذا البحث وهي من الفئات اليت حتتاج إىل تقدمي الكـثري مـن العـون                  

سني من حالتهن املزاجيـة،     واملساعدة على التكيف مع اتمع الذي يعيشن فيه وحماولة التح         
هـ إىل أن عدد الطالب املعـاقني       ١٤٢٠/ هـ١٤١٩وتشري االحصائيات للعام الدراسي     

طالب ويبلغ عدد املعاقني عقلياً منهم      ) ١٣٩١٤(داخل معاهد اململكة العربية السعودية يبلغ       
وجودة من عدد اإلعاقات امل   % ٣١,١٨طالب، وتقريباً تبلغ نسبة اإلعاقة العقلية       ) ٤٣٣٨(

أما من جانب اإلناث فتشري االحـصائيات للعـام         . داخل املعاهد هذا من جانب الذكور     
هـ أن عدد املعاقات املوجودات يف معاهد اململكة العربيـة          ١٤٢٠/ هـ١٤١٩الدراسي  

طالبه لديهن إعاقة عقلية وتبلغ نسبة اإلعاقة       ) ١١٨٣(طالبه منهن   ) ٣١٥٠(السعودية يبلغ   
ويتضح أن االعاقة العقلية متثل أكثر مـن        %. ٣٧,٥٥عاقات املختلفة   العقلية من جمموع اال   

الثلث من جمموع االعاقات وهي نسبة تستحق االهتمام واملساعده من املرشدين النفـسيني             
الذين يقدمون العون واملساعدة لألسوياء الذين يعانون من بعض املشكالت، ومـن حـق              

 وهن يف أمس احلاجة إىل من يقدم هلن العـون           املعاقات االرشاد النفسي مساواة باألسوياء    
واملساعدة على التأقلم مع اتمع من حوهلن والتغلب على إعاقتهن واالستفادة من الطاقات             
والقدرات املوجودة لديهن حبيث يصبحون أكثر ثقة يف أنفسهن وأقـل مـشاكل نفـسية               

االجتماعي حيث اشارت   وخاصة املعاقات عقلياً الاليت يغلب عليهن االنطواء واالنسحاب         
واليت هدفت إىل التعـرف إىل      ) ١٩٩٣(الدراسة االستطالعية اليت قامت ا سهري الصباح        

) عقلياً، مسعياً، بصرياً، حركياً(مستوى حدوث االنسحاب االجتماعي لدى األطفال املعاقني 
وأسفرت النتائج أن أعلى مستوى حدوث لإلنسحاب االجتماعي كـان لـدى األطفـال              

وهنـاك حاليـاً    . اقني عقلياً مث املعاقني مسعيـاً يليه املعاقني بصرياً وأخرياً املعاقني حركياً          املع
اهتمام بالفئات اخلاصة وبدأت هذه الفئة تأخذ نصيبها من االهتمام والرعاية، وهناك بعض             
الدراسات اليت استخدم فيها االرشاد النفسي يف حل بعض مـشكالت املـتخلفني عقليـاً               

ات عقلياً والتعديل من السلوكيات الغري مرغوب فيها وذلك باستخدام بعض مـن             واملتخلف



 )٥(

 واليت أشـار إليهـا صـادق    )١٩٥٠ ,Maisner(أساليب االرشاد اجلماعي ومنها دراسة مايسنر 
واليت استخدم فيها العالج اجلماعي عن طريق اللعب مع جمموعة من املـتخلفني             ) ١٩٨٢(

 واليت استخدم )١٩٦٧ ,Mann( حنو احلياة واآلخرين، ودراسة مان عقلياً لتكوين اجتاهات اجيابية
فيها أسلوب االرشاد اجلماعي مع عينة من املتخلفني عقلياً لتحسني التكيـف االجتمـاعي              

 اليت درست فتاه مراهقة لـديها  )١٩٧١ Baranya(ودراسة بارانيا . لديهم وخفض القلق الظاهر
 وأعطت حتسن ملحوظ يف االعتماد على النفس        ختلف عقلي وطبقت عليها بعض التدريبات     

أسـلوب  ) ١٩٩٥(بينما استخدمت دراسة صفاء أمحـد       . واملشاركة يف األنشطة اجلماعية   
كأسلوب عالج مجاعي لبعض حاالت اللجلجـة       ) السيكودراما(التمثيل النفسي املسرحي    

جلماعي أسلوب االرشاد ا  ) ١٩٩٦(واستخدمت دراسة سهري عبداهللا     . وتشخيصها وعالجها 
. مع عينة من املتخلفني عقلياً دف إكساب العينة سلوك إجتماعي مقبول وسلوك استقاليل            

التدخل السلوكي املعريف خلفض االندفاعية لـدى       ) ١٩٩٧(بينما استخدمت دراسة دبيس     
فاستخدم فيها  ) ١٩٩٧(أما دراسة املطرودي    . االطفال املتخلفني عقلياً من الدرجة البسيطة     

زيز االجيايب واالقصاء خلفض السلوك العدواين لعينة من املتخلفني عقليـاً مـن             أسلوب التع 
الدرجة البسيطة وخنلص بأن هناك العديد من الدراسات اليت اهتمـت بـاملتخلفني عقليـاً               
وبسلوكهم يف بعض الدول واتمع السعودي ولكنها مل حتاول استخدام أساليب االرشـاد             

 يف تنمية مسات الشخصية لدى املعاقني عقلياً وخاصة مسـة           )اللعب والسيكودراما (اجلماعي  
االنبساطية لديهم وهو ما تسعى إليه الدراسة احلالية وهو التحقق من فعالية أساليب االرشاد              

يف تنمية مسة االنبساطية لدى املعاقات عقلياً القابالت للتعلم         ) اللعب والسيكودراما (اجلماعي  
ية للبنات جبده، حيث يؤدي التعرف على مسان الشخـصية          من طالبات معهد التربية الفكر    

والنواحي املزاجية لديهن إىل مساعدن على التعبري عن ما يدور بداخلـهن مـن مـشاعر                
وأحاسيس واإلفصاح عنها ومساعدن يف التكيف مع أسرهن مث مع اتمع مـن حـوهلن               

فيه، وهناك بعض اجلهات الـيت      وذلك ألن جزء منه وجعلهن من العناصر املنتجه والفعالة          
سوف تستفيد من نتائج الدراسة احلالية ومنها معاهد التربية الفكرية القائمة علـى تربيـة               
وتعليم هذه الفئة حبيث ميكنها أن تستخدم أسلوب اللعب خالل اليوم الدراسي للطالبـات              

د األسرة واتمـع    وتستخدم السيكودراما يف توصيل املادة العلمية املقدمة هلن وأيضاً تستفي         



 )٦(

من حتسني النواحي املزاجية للمعاقات عقلياً من خالل لعبهن مع االخوة واألخوات وعـدم              
 .عزهلن عن اتمع واعطائهن األعمال اليت يستطعن القيام ا

 :الصعوبات اليت واجهة الباحثة
 قلة عدد الدراسات اليت استخدمت أساليب االرشاد اجلماعي مع املعـاقني عقليـاً             -

 .لتحسني مسام الشخصية
 طالبات موعـة الـسيكودراما      ٩ كثرة عدد الطالبات يف الصف السادس وهن         -

 .طالبات للمجموعة الضابطة٨و
 . عدم توفري الوقت الكايف لتطبيق جلسات السيكودراما على الطالبات -
 اعطاء الباحثة عدد حمدود جداً من احلصص لتطبيق الربنـامج االرشـادي علـى               -

 .تالطالبا
 :حتديد مشكلة الدراسة 

 
حتاول هذه الدراسة االستفادة من أساليب اإلرشاد اجلماعي متمثلـة يف أسـلوب اللعـب               
وأسلوب السيكودراما يف التعرف على السمات الشخصية للمعاقات عقلياً وحماولة تنميتـها            

وميكـن  حيث مل حيظى هذا اجلانب باالهتمام من قبل الباحثني وخاصة يف اتمع السعودي              
  : حتديد مشكلة الدراسة يف اإلجابة على السؤال الرئيسي التايل

هل هناك فروق دالة إحصائياً بني اموعتني التجريبيتني واموعـة الـضابطة يف مسـة               (
 ) االنبساطيه لدى املعاقات عقلياً ؟

 
 : تساؤالت الدراسة 

 
  : حتاول هذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية 

ل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اموعة التجريبية اليت يطبق عليها أسـلوب               ه )١
  الضابطة على مسة االنبساطيه لصاحل اموعة التجريبية ؟ اللعب واموعة

 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اموعة التجريبية اليت يطبق عليها أسـلوب               )٢
  لصاحل اموعة التجريبية ؟.  مسة االنبساطيهالسيكودراما واموعة الضابطة على



 )٧(

 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني التجريبيتني الـيت يطبـق عليهمـا               )٣
 أسلوب اللعب وأسلوب السيكودراما على مسة االنبساطيه ؟

 : أمهية  الدراسة 
 تسعى إىل دراسـة  تكمن أمهية الدراسة احلالية يف أمهية اجلانب الذي تتصدى لدراسته حيث  

يف تنمية مسة االنبساطية لدى     ) اللعب والسيكودراما (فعالية بعض أساليب االرشاد اجلماعي      
عينة من القابالت للتعلم من املعاقات عقلياً مبدينة جدة وينطوي ذلك على أمهيـة نظريـه                

 :وأمهية تطبيقية تتمثل يف
 

 :األمهية النظرية : أوالً 
 . مسات الشخصية وخاصة مسة االنبساطيةتزودنا باملعلومات عن ) ١
تسهم الدراسة يف التعرف على النواحي املزاجية للمعاقات عقلياً وحماولة تنميتها عن             ) ٢

 )اللعب والسيكودراما( طريق أساليب اإلرشاد اجلماعي 
 تسهم الدراسة يف التعرف على أمهية األساليب اإلرشادية اجلماعية يف التعامل مـع  ) ٣

  . صة كعينة الدراسة وأنواع أخرى من اإلعاقةحاالت خا
قابليتها  التعرف عن قرب على خصائص ومسات املعاقات عقلياً والوقوف على مدى ) ٤

 . للتنمية أو االقتراب من السواء
تفتح اال لدراسات أخرى حتاول االستفادة من أساليب االرشاد اجلمـاعي مـع              ) ٥

  .املعاقات عقلياً
 

 : ية التطبيقية األمه: ثانياً 
    إن استخدام أساليب اإلرشاد اجلماعي متمثلة يف أسلوب اللعب وأسلوب الـسيكودراما    

 :مع املعاقات عقلياً يفيدنا يف اجلوانب التالية 
 :أسرياً واجتماعياً : اجلانب األول 

ن األستفادة من الطاقة املوجودة لديهن بإنتاج األعمال اليت يستطعن القيام ا وجعله            -١
 .من العناصر املنتجة يف األسرة واتمع 



 )٨(

حتسني النواحي املزاجية للمعاقات عقلياً من خالل لعبهن مع األخـوة واألخـوات              -٢
 .وعدم عزهلن عن اتمع 

إعطاء املعاقات عقلياً فرصة التعبري عن ما يدور داخلهن باالستماع هلن من قبل األم               -٣
 .واألب وباقي أفراد األسرة 

 

 :تربوياً : ين اجلانب الثا
 .استخدام اللعب خالل اليوم الدراسي  -١
 . حتسني الرعاية هلذه الفئة -٢
 . استخدام السيكو دراما يف تقدمي املادة العلمية هلن  -٣
 .التعرف على ما يدور داخل هذه الفئة وتوصيله إىل املسئولني عن التربية والتعليم  -٤
 

 : أهداف الدراسة 
 

  :  اف التالية دف الدراسة احلالية إىل األهد
التمثيـل  ( التحقق من فاعلية بعض أساليب اإلرشاد اجلماعي اللعب ،السيكودراما           .١

   . على الناحية املزاجية للمعاقات عقلياً) النفسي املسرحي
  . تنمية الناحية املزاجية للمعاقات عقلياً ومنها مسة االنبساطيه  .٢
 شعور باملسئولية من خالل بعـض مساعدة املعاقات عقلياً على الثقة يف النفس وال  .٣

 . )اللعب ، السيكودراما( أساليب اإلرشاد اجلماعي 
 

 
 : مصطلحات الدراسة 

 
  : اإلرشاد اجلماعي : أوالً 

هو نوع من أنواع االرشاد النفسي يستخدم مع جمموعة من األفراد جتمعهم مسـات               
مـن بينـها اللعـب      شخصية متشاه أو مشكله واحده وله العديد من األساليب والـيت            

 .والسيكودراما موضع االهتمام يف البحث احلايل



 )٩(

 :  أسلوب اللعب  )١
يعرف إجرائياً باأللعاب اليت وفرا الباحثة للطالبات ومنها األلعاب اليت متثـل األسـرة                  

ومصنوعة من القماش ، األلعاب اليت متثل العنف مثل املسدسات والبنادق ، الرسـم              ) دمى(
 .واأللعاب اإلدراكية    عب بالعجائن والصلصال وألعاب الفك والتركيبوالتلوين ، الل

 
 
 : أسلوب السيكودراما  )٢

ويعرف إجرائياً بأنه التمثيليات اليت قام بأداء األدوار فيها جمموعـة الطالبـات حتـت                     
إشراف الباحثة وهي عبارة عن املواقف اليت يعيشها الطالبات وتكون أسـرية واجتماعيـة              

  . . ة ، ومتثيل عمليات البيع والشراء اليت يتعرضن هلا يف اتمع اخلارجيونفسي
  

 : مسة االنبساطيه -
ويقصد ا احلالة املزاجية للمعاقات عقلياً واليت حتدد إجرائياً مبجموع الدرجات اليت حصلت             

ـ    ) املعدلة  ( عليها الطالبات يف اإلجابة على عبارات االنبساطيه         صية ملقياس إيزنـك لشخ
  . األطفال

 
  : املعاقات عقلياً  −
 وتتـراوح   جمموعة من طالبات معهد التربية الفكرية للبنات جبدة ومن القابالت للـتعلم  

ونـسبة  ) ٢,١٠±(سنة، واحنراف معياري    ١٨سنه مبتوسط   ٢٢-١٤أعمارهن الزمنية من    
 .درجة٧٠ – ٥٠ذكاء تتراوح بني 

 
 :حدود الدراسة 

 
العينة املستخدمة فيها وهي من طالبات معهد التربية الفكرية للبنات          تتحدد الدراسة احلالية ب   

، كما تتحدد باألدوات )  هـ١٤٢٠ هـ ـ  ١٤١٩( الفصل الدراسي الثاين   جبدة خالل
 .واألساليب اإلحصائية املستخدمة



 )٤٤(

  : الدراسات السابقة: ثانياً 
  

حصلت الباحثة على بعض الدراسات وكما نعلم أن اإلرشاد اجلماعي وأساليبه مل يأخـذ              
 البحـث يف جماهلم    نصيبه بعد من األحباث والدراسات وكذلك املعاقني عقلياً حيث مازال         
 .ليس واسع وسوف تتناول الباحثة الدراسات العربية مث الدراسات األجنبية

  : الدراسات العربية
وهي عن منو أبعاد السلوك االجتماعي لدى األطفال املتخلفني         ) هـ١٤٠٨(دراسة أبو عايل    

ريت الدراسـة   عقلياً وعالقة ذلك بااليداع ، التردد ، املستوى االقتصادي االجتماعي ، أج           
طالب من املتخلفني عقلياً املتواجدين يف معهد التربيـة الفكريـة           ) ١١٧(على عينة قوامها    

طالب من املتواجدين يف القسم الداخلي وأطلق عليهم االيـداع ،           ) ٥٠(للبنني جبدة ومنهم    
طالب من املتـرددين على املعهد يف الفترة الصباحية وممن تتراوح   أعمارهم مـن               ) ٦٧(و
درجة واستخدمت الدراسة قائمة الـسلوك      )٧٠-٥٠(سنة ونسب ذكائهم من     ) ١٥-٨(

سنة إعـداد فـاروق عبدالـسالم ومجيـل منـصور           ) ١٥-٦(االجتماعي لألطفال من    
 املسئولية  –السيادة االجتماعية   : وتقيس مثانية أبعاد للسلوك االجتماعي هي       ) هـ١٣٩٩(

 االحـساس الشخـصي     –جلاذبية الشخصية    ا – االجتماعية   – الكفاية الذاتية    –الشخصية  
 الدفء الشخصي وهي مقننة على البيئة السعودية وأسفرت النتائج عن           – السيطرة   –باألمن  

وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل األسوياء يف جمموع السلوك االجتماعي يف مجيـع              
الشخصية وكذلك بني    الكفاية   – السيطرة   –السيادة االجتماعية   : الفئات العمرية ويف أبعاد     

وجود فروق يف بعد اجلاذبية الشخصية بـني        ) ٨،١٠،١٣،١٥(أربعة مستويات عمرية هي     
) ١٤(ويف بعد االجتماعية يف عمـر       ) ٨،١٠،١١،١٢،١٤،١٥(ستة مستويات عمرية هي     

ووجد فروق يف بعد االحساس الشخصي      ) ٨،١٥(سنة فقط ويف الدفء الشخصي بني سن        
) ٩،١٠،١١،١٢،١٤،١٥( عقلياً يف مخسة مستويات عمرية هـي         باألمن لصاحل املتخلفني  

سنوات لصاحل األسوياء ، وال توجد فروق يف منو أبعاد السلوك االجتماعي بـني              )٨(وسن  
أطفال االيداع واملترددين على املعهد ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف بعدي الـسيادة              

 .نتمون ملستويات اقتصادية اجتماعية منخفضةاالجتماعية والسيطرة لصاحل املتخلفني عقلياً امل



 )٤٥(

حيث قامت بإعداد برنامج لتعديل سـلوك األطفـال         ) ١٩٩٢(يف دراسة فيوليت ابراهيم     
املتخلفني عقلياً واملصابني بأعراض داون من فئة القابلني للتعلم وطبقته على عينه مكونه من              

 القابلني للتعلم وتتراوح نـسبة       طفل من املتخلفني عقلياً واملصابني مبرض داون من فئة         ٢٤
واملوجودين باملدارس اخلاصة مبنطقة مصر اجلديـدة ، وأسـفرت          ) ٧٠-٥٠(ذكائهم من   

النتائج عن زيادة الدرجة الكلية للسلوك التوافقي لعينة الدراسة بعد التدريب على الـربامج              
األسـاليب  إضافة إىل أن هذا الربنامج قد ساعدهم على اكتساب العديد من التـدريبات و             

السلوكية ومهارات احلياة اليومية واالستقالل الشخصي يف بعض أمور احلياة اليومية وأنه من             
خالل تقدمي املساعدة احلسية واحلركية عند تدريب األطفال املتخلفني عقلياً يـساعدهم يف             

لية سرعة التدريب ويف ارتفاع مستوى تعلمهم ومن مث تزداد ثقتهم بقدرام وإمكانام العق            
املعرفية واجلوانب االنفعالية والدافعية حبيث متكنهم من الوصول إىل مستوى مناسـب مـن              

 .السلوك التوافقي 
بدراسة بعنوان االنسحاب االجتماعي لدى األطفال املعوقني       ) ١٩٩٣(قامت سهري الصباح    

دراسة استطالعية هدفت إىل التعرف على مستوى حدوث االنسحاب االجتمـاعي لـدى             
وامللتحقني مبراكز التربيـة اخلاصـة يف       ) عقلياً ، مسعياً ، بصرياً ، حركياً        (ل املعوقني   األطفا

وهدفت إىل التعرف على العالقة ما بني مستوى االنـسحاب االجتمـاعي            . مدينة عمان   
وقامـت  ) . نوع اإلعاقة ، درجة اإلعاقة ، عمر املعوق ، جنس الطفل املعوق             (ومتغريات  

طفـل  ) ٣٠٠(ان لالنسحاب االجتماعي وتطبيقه على عينه مكونه مـن          الباحثة ببناء استبي  
وأظهرت النتـائج   .  سنة واكثر    ١٢-٩معوق يف مرحلة الطفولة املتأخرة وعمر يتراوح بني         

أن أعلى مستوى حلدوث االنسحاب االجتماعي كان لدى األطفال املعوقني إعاقة عقلية مث             
خريا اإلعاقة احلركية ، كما أظهرت النتائج وجـود         اإلعاقة السمعية تليها اإلعاقة البصرية وأ     

فروق ذات دالله إحصائية يف درجة اإلعاقة على االنسحاب االجتمـاعي حبيـث كـان               
االنسحاب االجتماعي أعلى عند األطفال ذوي اإلعاقة الشديدة يليه ذوي اإلعاقة املتوسطة            

رقى ملستوى دال إحـصائيا     مث ذوي اإلعاقة البسيطة ، كما أظهرت النتائج وجود فروق ال ت           
بالنسبة إىل متغري عمر وجنس الطفل املعوق يف السلوك االنسحايب ، وأن االنـاث أكثـر                

 .انسحاباً اجتماعياً عن الذكور 



 )٤٦(

والـيت اسـتخدمت فيهـا أسـلوب         ) ١٩٩٥( ويف الدراسة اليت قامت ا صفاء أمحد        
ة وأخذت العينة مـن     السيكودراما كأسلوب عالج مجاعي يف عالج بعض حاالت اللجلج        

 تلميذ  ٢٤ذوي اإلعاقات وهي اضطرابات الكالم وما يعرف باللجلجة وتكونت العينة من            
 ـ  ١٢( وتراوحت أعمارهم مـن  ) املتوسطة ( من اجلنسني ومن تالميذ املرحلة اإلعدادية 

ة سنة وقد مت تقسيم العينة إىل جمموعتني تعاجل األوىل بأسلوب السيكودراما واموع            ) ١٥
 جلـسة   ١٢الثانية تعاجل بأسلوب املمارسة السالبة وكانت مدة اجللـسات عبـارة عـن              

للمجموعة اليت تعاجل بالسيكودراما مبعدل جلستني أسبوعياً ومدة العالج باملمارسة السالبة           
 جلسة مبعدل جلستني أسبوعياً ، مث قسمت كل جمموعة إىل جمموعتني حبيـث              ١٦كانت  

السيكودراما والثانية بالسيكودراما واملمارسة السالبة معاً أما اموعة        تعاجل اموعة األوىل ب   
الثانية اليت تعاجل باملمارسة السالبة قسمت إىل جمموعتني إحداها تعاجل باملمارسـة الـسالبة              
واموعة الثانية تعاجل باملمارسة السالبة والسيكودراما معاً وأسفرت النتائج عن األسـلوب            

هو أسلوب املمارسة السالبة وأسلوب السيكودراما معاً يف عـالج حـاالت            األكثر فاعلية   
اللجلجة ، وأيضاً أمهية أسلوب السيكودراما الذي يعمل على متثيل سلوكيات املـتلجلجني             
يف حيام العادية مما يساعد على تشخيص مشكالم وعالجها ، وبينت الدراسـة مـدى               

ءة وظهر أن إلمهال الوالدين دور يف نـشأة عـرض           الشعور بالنقص وانعدام الفعالية والكفا    
  . . اللجلجة

واليت هدفت اىل التعرف على أمناط السلوك غري التكيفي         ) هـ١٤١٦(دراسة عبري الصبان    
لدى طالب وطالبات معاهد التربية الفكرية يف مدينة جدة ، ومعرفة الفـروق يف أمنـاط                

ودرجات الذكاء وهي دراسة مسحية حيث      السلوك غري التكيفي تبعاً ملتغري العمر واجلنس        
طالبة ، وأسفرت النتائج عن وجـود       ) ٨٠(طالب و ) ٩٣(مقسمة اىل   ) ١٧٣(بلغت العينة   

بعض املظاهر السلوكية غري التكيفية لدى طالب وطالبات معاهد التربية الفكرية جبدة ، وال              
 التكيفي لدى أفراد    توجد فروق ذات داللة إحصائية بني فئات العمر على أمناط السلوك غري           

عينة الدراسة وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب والطالبات علـى امنـاط               
السلوك غري التكيفي يف معاهد التربية الفكرية جبدة وال توجد فروق ذات داللة إحـصائية               

: تبعاً للذكاء على أمناط السلوك غري التكيفي يف كل ااالت ماعـدا اـاالت التاليـة                 



 )٤٧(

االنسحاب ، السلوك النمطي واللزمات ، سلوك يؤذي الـنفس واالضـطرابات النفـسية              
 .واالنفعالية لصاحل ذوي الذكاء املنخفض لدى طالب وطالبات معاهد التربية الفكرية 

استخدمت أسلوب اإلرشاد اجلماعي يف تعديل السلوك       ) ١٩٩٦(ويف دراسة سهري عبداهللا     
اً واملصابني باعراض داون من فئة القابلني للتعلم وذلك علـى           الالتوافقي لدى املعاقني عقلي   

 طفل وطفلة مبنطقة مصر اجلديدة قسمت إىل جمموعتني جتريبية وضابطة           ٢٠عينه مكونة من    
سنه وقد استخدمت الباحثة أثناء جلسات اللعب اجلمـاعي         ) ١٢-٩(وتراوحت أعمارهم   

قبيل أو التصفيق أو قطعـة حلـوى        وسائل التعزيز والعقاب لتعديل وتشكيل السلوك كالت      
وأسفرت النتائج عن ارتفاع درجات السلوك التكيفي على املقياس املستخدم عند اموعة            
التجريبية بعد تطبيق الربنامج ولقد ساعدهم على اكتساب األمنـاط الـسلوكية املقبولـة              

توى الئـق مـن     اجتماعياً ، واثر يف تعديل السلوك غري املقبول اجتماعياً والوصول إىل مس           
النضج االجتماعي والسلوك االستقاليل الذي يتناسب مع القدرة احملدودة للمعـاق عقليـاً             

 .واستثمار هذه القدرة إىل أقصى حد ممكن 
بدراسة هدفت إىل التحقق من فاعلية أسـلوب         ) ١٩٩٧( قام كل من دبيس والسمادوين      

فض االندفاعية لدى عينة من األطفال عن طريق التعليمات اللفظية الذاتية يف خ الضبط الذايت
املتخلفني عقلياً من الدرجة البسيطة من معهدالتربية الفكرية بشرق مدينـة الريـاض وقـد               

 ١٥ ـ  ١١ أطفال من األطفال القابلني للتعلم وتتراوح أعمارهم بني ١٠تكونت العينة من 
ال متكافئني يف العمـر      أطف ٥ أطفال وضابطة    ٥سنة ومت توزيع العينة اىل جمموعتني جتريبية        

والذكاء ودرجة االندفاعية واستخدم معهم قائمة كونرز لتقدير سلوك الطفل واختبار جتانس            
األشكال لألطفال وبرنامج للتدريب على الضبط الذايت عن طريق تقدمي املعلومات للـذات             

ـ             ة وأخذ القياس القبلي والبعدي للمجموعتني وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات دالل
إحصائية يف االندفاعية لدى األطفال املتخلفني عقلياً من الدرجة البسيطة بني القياس القبلي             
والبعدي ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني التجريبية والضابطة يف االندفاعية            

 . بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج لصاحل اموعة التجريبية
اليت استخدم فيها أسلوب التعزيز اإلجيـايب واإلقـصاء          ) ١٩٩٧( ويف دراسة املطرودي    

للتعرف على فاعليتهما منفردين وجمتمعني يف خفض السلوك العدواين لدى عينة من األطفال    
 طفل من املقيمني يف القسم الداخلي       ٢٠املتخلفني من الدرجة البسيطة وتكونت العينة من        



 )٤٨(

 سنة وقد قام ١٤ ـ  ٦تراوحت أعمارهم من مبعهد التربية الفكرية بشرق مدينة الرياض و
الباحث بتقسيم العينة إىل أربع جمموعات ثالثة جتريبية والرابعة ضابطة وقد أسفرت النتائج             
عن وجود اخنفاض واضح للسلوك العدواين لدى اموعات التجريبية الثالثة قبـل وبعـد              

 القياسات القبلية والبعدية ،     تطبيق إجراءات تعديل السلوك ووجود فروقاً دالة إحصائياً بني        
وأشارت الدراسة إىل فاعلية التعزيز اإلجيايب عند دجمه مع اإلقـصاء يف خفـض الـسلوك                

  . العدواين لدى األطفال املتخلفني عقلياً القابلني للتعلم 
اليت هدفت إىل التعرف على فاعلية أسلوب التعزيـز          ) ١٩٩٨( أوضحت دراسة دبيس    
ر يف خفض السلوك العدواين وذلك عن طريق تعزيز الطفل يف حالة            التفاضلي للسلوك اآلخ  

 أطفال قسمت إىل جممـوعتني      ٨امتناعه عن القيام بالسلوك العدواين وتكونت العينة من         
 ٣٠ أسابيع مبعدل جلسة واحدة كل يوم مدا         ٧جتريبية وضابطة وأستغرق الربنامج مدة      

د فاعلية يف التعزيز التفاضلي للسلوك اآلخر دقيقة وقد توصلت الدراسة يف نتائجها إىل وجو  
  . لصاحل اموعة التجريبية) الصريح ، اللفظي ، غري اللفظي ( يف خفض السلوك العدواين 

 
 :الدراسات األجنبية 

 ١٩٤٨ Cotzin ١٩٤٨إىل الدراسة اليت قام ا كـوتزين   ) ١٩٨٢( ولقد أشار صادق 

 أطفـال   ٩عي مع عينة املتخلفني عقلياً املكونة من        اليت استخدم فيها أسلوب العالج اجلما      
 درجة وقد   ٦٢ سنة ومتوسط نسبة ذكائهم      ١٤,٥متخلفني عقلياً متوسط أعمارهم العقلية      

 جلسات مدة اجللسة الواحدة ساعة وربع واستمر فترة         ١٠أعطى الباحث هؤالء األطفال     
وعدوام مـن خـالل      أسابيع وكان يسمح لألطفال بالتنفيس عن عواطفهم املكبوتة          ٣

مباريات املالكمة واحلوار ولعب األدوار يف حماكمات يقوم فيها األطفال بـدور الـدفاع              
واالام وقد أحدثت اجللسات تغريات أساسية يف سلوك األطفال فانعدم لديهم العـدوان             
والشعور بالكراهية وأيضاً اكتساب األطفال تفهم أكثر ملشاكلهم وأظهرت النتائج جناحـاً            

  .برياًك
اليت اسـتخدم فيهـا     ١٩٥٠ Maisner إىل دراسة مايسنر ) ١٩٨٢( كما أشار صادق 

العالج عن طريق اللعب يف برناجما لتأهيل املتخلفني عقلياً من مؤسسة اجتماعية وتكونـت              



 )٤٩(

 ونسبة ذكائهم  سنة ) ١٣ ـ  ٨(  طفل متخلف عقلي تتراوح أعمارهم بني ١٥العينة من 
ة وكانت حجرة اللعب كبرية وا مسرح ولعب كثرية وصندوق درج ) ٨٦ ـ  ٤١( بني 

رمل وكان يتلقى األطفال ما يسمى بعملية إعادة التعليم عن طريق االندماج الكلـي مـع                
اآلخرين وحتريكهم من االجتاهات السلبية إىل االجتاهات اإلجيابية وإن تبدأ مرحلـة مـن              

اقف خارج غرفة اللعب كمعيـار      إشباع حاجات الطفل وقد لوحظ سلوك األطفال يف مو        
للحكم على قيمة العالج باللعب ووجد أن األطفال كونوا اجتاهات إجيابية حنـو احليـاة               
واآلخرين وقد جاء ذلك يف تقرير املدرسني الذين تابعوهم خارج غرفة العالج وظهـر أن               

 املتوقع  مستوى تكيفهم االجتماعي قد حتسن كثريا ووجد أن الربنامج كان ناجحاً أكثر من            
  . له من قبل الباحث

دراسة هدفت إىل التعرف على تأثري اإلرشاد اجلماعي على  (  ١٩٦٧ Mann ) أجرى مان
مفهوم الذات والسلوك لدى عينة األوالد املتخلفني عقلياً القابلني للتعلم ومتت الدراسـة يف    

ـ      ١٨مدرسة حكومية وقد درست جمموعتني مكونة من         ال  طفل وكانت توجد لدى أطف
سنة ومعدل ذكائهم  ) ١٣ ـ  ٩( اموعتني مشاكل يف السلوك وتراوحت أعمارهم من 

درجة وكان لديهم تفاوت يف القلق وإجناز القراءة وعلـم احلـساب    ) ٨٠ ـ  ٥٦( من 
 ١٢والتطرف واحلضور ومت أسلوب اإلرشاد حبيث يكون جلسة واحدة يف األسبوع ملـدة              

ولقد تلقت اموعة التجريبية إرشاد مجاعي      )  وضابطة   جتريبية( أسبوع وكانت اموعتني    
 من معدل مفهوم الـذات      ٢بينما تلقت اموعة الضابطة دراسة مكتبية واموعة قدمت         

 يف القلق ولقد قدرت النتائج بواسطة املدرسني ويف التطرف وعلم احلساب أشـارت              ١و
مفهوم الذات لدى أطفال عينـة      النتائج اىل أن اموعة التجريبية سجلت معدل أعلى يف          

الدراسة والحظت تدين ملحوظ يف القلق الذي قيس بواسطة معدل القلق الظـاهر لـدى               
األطفال ولوحظ أنه ال يوجد اختالف بارز بني اموعتني يف التطرف واحلضور وال يوجد              

يبية اليت بني أعلى وأسفل اموعة التجر) القلق وإجناز القراءة وعلم احلساب  (اختالف يف 
  . من الذكاء والعمر % ٥٠تبلغ 

 اليت قامت بدراسة حلالة فتاة مراهقة عمرها العقلي (١٩٧١ Baranya)ويف دراسة بارانيا 
 سنوات وقامت بتدريبها على مهارات احلياة اليومية وقد         ٧ سنوات وعمرها االجتماعي     ٧

لى الذات ورفض العمل    كانت الفتاة تعاين قبل التدريب من ضعف يف مهارات االعتماد ع          



 )٥٠(

مع اآلخرين وميل للعزلة ، وبعد أن مت التدريب مبركز تدريب املتخلفني عقليـاً بـاجنلترا                
وتطبيق الربامج التدريـيب عليها أظهرت احلالة حتسناً ملحوظاً يف اعتمادهـا علـى ذاـا               

كتها يف  ومعرفة الزمن ، وكتابة امسها واستخدمت التليفون ، وتقبلها ألراء الغـري ومـشار             
األنشطة املتنوعة واعتمادها على نفسها يف شراء بعض احتياجاا البسيطة وبدت أكثر ثقة             

 .بنفسها وأظهرت تقدماً يف العمر االجتماعي 
 Sewell , McCcoy and ) ويف الدراسة اليت قام ا كالً من سويل ومكوي و سويل

Sewell , ـا      على عينة مكونة من أربعة أطفال من  ( ١٩٧٣الـذكور املـتخلفني عقلي
 ١٠(درجة يف حني تراوحت أعمارهم بـني         ) ٧٢ و   ٤٤( تراوحت نسب ذكاؤهم  بني      

سنة وذلك دف خفض السلوك املشكل واملتضمن على السلوك العدواين الذي            ) ١٥ـ  
يتكرر لديهم مبتوسط قدره أربع مرات يف الساعة الواحدة واستخدموا معهم أسلوب التعزيز             

 للسلوك اآلخر باستخدام االقتصاد الرمزي يف إحدى املؤسسات اإليوائية وتضمن           التفاضلي
 دقيقة ال يقوم فيها بالسلوك العدواين وقد أثبتت         ١٥إعطاء الطفل املتخلف معزز رمزي كل       

هذا اإلجراء فاعلية يف خفض السلوك املشكل حيث مت التوصل إىل نسبة اخنفاض قـدرها               
)٧٠. (% 

بدراسـة ذوي التخلف العقلـي القـابلني    (  ١٩٨٠ Lipscomb )  وقـام ليسكومب
للتعلم وذلك يف مدرسة تعليم املعاقني يف امليسيسيب ولقد نظم البحـث لتحليـل اسـتبيان        

 طفـل   ٤٧ طفل من الفئات اخلاصـة و      ٥٠للشخصية ولقد تضمنت الدراسة عينة بلغت       
مسات وهي شخـصيات     هلم   ١٣متخلف عقلي قابل للتعليم ومن حتليل درجام تبني أن          

 على من السمات اخلاصة ومت استخدام حتليل التباين الفارق املتعدد وفحص بعد             ١٢بدائية و 
ذلك املعلومات املميزة ووجد أن التوزيع الفردي مع الوظائف املميـزة حـسب حتديـد               
العالقات للكل ويف النهاية وجد أن هناك فروق دالة إحصائياً  بـني اموعـة األوىل يف                 

التبلد ، النباهة ، عدم التعـبري       ( ستبيان واموعة الثانية ودرس الفرق بني اموعتني يف         اال
وهذه النتائج حللت لتقدمي تفسري وشرح للمجموعة يف االسـتبيان وتـضمنت            ) لالنفعال  

ملوضوع الدراسة واقترحـت الدراسـة    النتائج زيادة االهتمام باملنهج وتقييم االحتياجات
  .  األحباث املستقبليةتوصيات لتطوير



 )٥١(

بعمل وثيقة قدمت اخلطوط اإلرشادية لتطوير وتطبيـق   (  ١٩٨١ Land  ) ولقد قام الند
برنامج اإلرشاد اجلماعي مع املتخلفني عقلياً وذكرت مميزات اإلرشاد اجلماعي وأهـداف            

جمموعة اموعة مثل تعليم املهارات والتأثري العاطفي وقد صيغت العوامل ذات العالقة مع             
املباشرة، والغـري   (التجميع مثل األشخاص ذوي نسب الذكاء املتشاة واألساليب املختلفة          

وتأثريها ، وأيضاً نقطة التوافق العامة وجمموعة احلركات مثل الدورات املبكـرة            ) مباشرة  
املنعقدة ، واجلزء األكرب من الوثيقة يشرح األساليب اخلاصة املـستخدمة مـع الظـواهر               

نية املراد مكافحتها من خالل مراحل التدريب األوىل لإلرشاد وتتـضمن أسـلوب             العدوا
معصم اليد اهلندي واألسلوب الصامت واألساليب املالئمة األخرى مثل مشهد قاعة احملكمة            

   ) . التمثيل النفسي املسرحي( ودورات العالج السيكودرامي ) احملاكمة ( 
بدراسة على  (١٩٨٣ Luiselli and Slocumb ) كما قام كالً من الوزيل وسلوكمب

 سنوات تعاين من ختلف عقلي بني الشديد إىل احلاد وقد متثل السلوك             ٩طفلة تبلغ من العمر     
العدواين لديها يف العض والركل وشد الشعر إضافة إىل البصق وقد اسـتغرقت جلـسات               

لشرب كل سبع دقـائق ال      الربنامج ساعتني يومياً كان يقدم هلا التعزيز املتمثل يف األكل وا          
تقوم فيه بالسلوك العدواين ، وقد أسفرت النتائج للدراسة عن خفض الـسلوك العـدواين               

 % ) . ٩٠( لديها بدرجة كبرية جتاوزت نسبة 
 لتأثري برامج التـدخل    (١٩٩٠ West)إىل دراسة ويست ) ١٩٩٩(وأشارت زينب شقري 

ة للتوافق الشخصي لألطفال املتخلفني عقلياً      املبكر على التغريات الشخصية واملهنية املصاحب     
باملرحلة االبتدائية باملدارس اخلاصة بتعليمهم ، وجاءت النتائج لتفصح عن تأثري الربنامج يف             
اكتساب بعض اخلصائص لدى هؤالء املتخلفني عقلياً مثل الثقة يف النفس واالعتماد علـى              

اة اليومية وحتسن يف معدالت الـذكاء       النفس يف أداء بعض املهارات البسيطة اخلاصة باحلي       
 .وارتفاع يف القدرة على االدارك واالنتباه 

 واستخدم برنـامج  (١٩٩٤ Koppekin)دراسة كوبكن ) ١٩٩٩(ذكرت زينب شقري 
الضبط الذايت القائم على التعليمات الذاتية دف خفض السلوك االندفاعي لدى عينة مـن              

نامج من ثالث مراحل األوىل يتم تقدمي ثالث أطعمـة          األطفال املتخلفني عقلياً وتكون الرب    
للعينه ختتلف من حيث صالحيتها لألكل وعلى الطفل متيز الطعام الصاحل لألكل       ) كمثريات(

عن غريه واملرحلة الثانية مت فيها تدعيم االستجابات الصحيحة يف ضوء الوقت املـستغرق              



 )٥٢(

األطفال على التميز بني األطعمـة مـن        للوصول لالستجابة واملرحلة الثالثة مت فيها تدريب        
حيث كميتها وليس نوعها وأسفرت نتائج الدراسة عن التحسن يف قدرة املتخلف عقلياً يف              
التميز بني املثريات وفقاً لصالحيتها من حيث نوعية الطعام وكميته باإلضـافة إىل خفـض               

 .السلوك االندفاعي لدى أفراد العينه 
 والذي قام بتطبيق    (Yamaguch) دراسة ياما جوشي     إىل) ١٩٩٩(وأشارت زينب شقري    

برنامج للتدخل املبكر وتأثره على تعديل السلوك الالتوافقي لألطفال املعاقني عقلياً القابلني            
للتعلم ، واعتمد الباحث يف تطبيق الربنامج على تعليم الوالدين من خالل الربامج التلفزيونية              

تت فنيات برامج التدخل املبكر أن هلا أمهيتها يف الرعايـة           واملراسلة واالتصاالت اهلاتفية وأثب   
 .النفسية واالجتماعية للمعاقني عقلياً 

 
 :خامتة وتعليق على الدراسات السابقة 

 

إن الدراسات السابقة اليت متكنت الباحثة من اإلطالع عليها واملتعلقة مبوضـوع الدراسـة              
 ملوضوع البحث وذلك من خالل مـا        احلالية قد ساعدت الباحثة على تكوين تصور شامل       

اتبعه الباحثون السابقون من أساليب وطرق ومناهج حبثية وما توصلوا إليه من نتـائج ممـا                
ساعد الباحثة على صياغة وحتديد مشكلة البحث والتساؤالت للدراسة احلالية اليت سـعت             

حثة أن هنـاك    الباحثة لإلجابة عليها ، ومن خالل استعراض الدراسات السابقة وجدت البا          
وذلك ) ١٩٩٢(أعطت زيادة يف الدرجة الكلية للسلوك التوافقي فيوليت ابراهيم          دراسات    

 .نتيجة لربنامج تدريـيب للمتخلفني عقلياً واملصابني بأعراض داون 
وجود انسحاب اجتماعي لدى    ) ١٩٩٣(كما أوضحت الدراسة االستطالعية سهري الصباح       

ياً مث املعاقني مسعياً مث املعاقني بصرياً مث املعاقني حركياً وبينـت            املعاقني بالتدرج املعاقني عقل   
. الدراسة وجود ارتفاع لدى اإلناث عنه يف الذكور يف حدوث االنـسحاب االجتمـاعي               

من أساليب اإلرشاد    ) ١٩٩٥( وهناك دراسة استخدمت أسلوب السيكودراما صفاء أمحد        
فرت النتـائج عـن فاعليـة أسـلوب         اجلماعي وذلك لعالج بعض حاالت اللجلجة وأس      

السيكودراما على عينة الدراسة وأن أسلوب السيكودراما يعمـل علىتمثيـل سـلوكيات      
ووضـحت  . املتلجلجني يف حيام العادية مما يساعد على تشخيص مشكالم وعالجهـا            



 )٥٣(

فعالية أسلوب اإلرشاد اجلماعي متمثل يف اللعب اجلمـاعي         ) ١٩٩٦(دراسة سهري عبداهللا    
ض أساليب العقاب والتعزيز يف تعديل السلوك الالتوافقي لدى املتخلفني عقلياً ، وهناك             وبع

وهي اليت هدفت إىل خفض االندفاعية عـن         ) ١٩٩٧( دراسات ومنها دبيس والسمادوين     
 ، دبـيس ،     ١٩٩٧املطـرودي ،    ( طريق الضبط الذايت والتعليمات اللفظية وأيضا دراسة        

 العدوانية واستخدمت أساليب التعزيز اإلجيايب واإلقـصاء        اليت هدفت إىل خفض    ) ١٩٩٨
وأسلوب التعزيز التفاضلي وأسفرت نتائجها عن خفض السلوك العدواين لـدى األطفـال             
املتخلفني عقلياً وهناك الدراسات اليت استخدمت مع املتخلفني عقليـاً أسـاليب اإلرشـاد              

 وب السيكودراما ومنــهااجلماعي ومنها أسلوب اللعب وأسلوب لعب األدوار وأسل
 ( Cotzin , ١٩٤٨ , Maisner ١٩٥٠)   ـا وهناك الدراسة اليت قام ( Mann ١٩٦٧ ) 

واليت طبق فيها أسلوب اإلرشاد اجلماعي على عينة من املتخلفني عقلياً وأسفرت النتائج عن              
 جناح األسلوب يف خفض القلق وارتفاع مفهوم الذات لدى عينـة الدراسـة ، ودراسـة   

(Fried Land  ١٩٨١)     واليت وضع فيها وثيقة تبني خطوات اإلرشـاد اجلمـاعي مـع 
املتخلفني عقلياً ومميزات اإلرشاد اجلماعي واستخدامه مع املتخلفني عقلياً عن طريق عـدة             
أساليب ومنها دورات العالج السيكودرامي ومشهد قاعة احملكمة واألسـلوب الـصامت            

رنامج التدخل املبكر على التغريات الشخصية واملهنية  تأثري ب(١٩٩٠ West)وبينت دراسة 
ــاً  وأظهــرت دراســة        . املــصاحبة للتوافــق الشخــصي لألطفــال املــتخلفني عقلي

(Koppekin ١٩٩٤)  حتسن يف خفض االندفاعية لدى املتخلفني عقلياً وإعطاء املتخلـف 
ئج نستخلصها من هـذا     وهناك نتا العقلي قدرة على التميز للطعام من حيث كميته ونوعيته          

  : العرض للدراسات وهي
    أن أسلوب اإلرشاد اجلماعي أعطى نتائج جيدة عندما طبق على املتخلفني عقلياً وأدى             
إىل اخلفض من السلوك العدواين واالندفاعية والقلق والسلوك الالتوافقي والقـدرة علـى             

قلياً وأن أسـلوب العـالج      التمييز بني الطعام من حيث نوعيته وكميته لدى املتخلفني ع         
إجيابية حنو اآلخرين وتناولت  باللعب أدى إىل حتسني التكيف االجتماعي وتكوين اجتاهات

مجيع الدراسات مظاهر السلوك العدواين وحماولة اخلفض منـه وانعدمت تقريباً الدراسات           
سـات  يف النواحي املزاجية والشخصية ومساابالنسبة للدراسات العربيـة وكـذلك الدرا          

األجنبية السبب الذي أدى إىل تناول الدراسة احلالية لسمات الشخصية وإىل االستفادة من             



 )٥٤(

أساليب اإلرشاد اجلماعي متمثلة يف أسلوبني اللعب والسيكودراما وذلـك لتنميـة مسـة              
  . االنبساطيه لـدى املتخلفات عقلياً والتطرق اىل جوانب الشخصية لدى املتخلفات عقلياً

 
  : سةفروض الدرا

من خالل التراث النظري الذي سبق عرضه ونتائج الدراسات السابقة العربيـة واألجنبيـة          
  : ميكن للباحثة أن تصيغ الفرض العام التايل

 توجد فروق دالة إحصائيا بني اموعتني التجريبيتني واموعة الـضابطة علـى مسـة   (

  :صياغتها على النحو التايلوتتفرع من الفرض العام فروض فرعية ميكن ) االنبساطيه 
 أسـلوب    توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعة التجريبية اليت يطبق عليهـا -١

  . اللعب واموعة الضابطة على مسة االنبساطيه لصاحل اموعة التجريبية 
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعة التجريبية اليت يطبـق عليهـا أسـلوب               -٢
  .كودراما واموعة الضابطة على مسة االنبساطيه لصاحل اموعة التجريبية  السي
عليهمـا           ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني التجريبيتني ممـن يطبـق  -٣
  . يف مسة االنبساطيه ) أسلوب اللعب ، أسلوب السيكودراما ( 




