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 التدخل املبكر لألخصائي االجتماعي
 داس  الااويةةامليف حل مشكالت الطلبة يف  

 )دساسة اجتماعية يف مدةنة أسبيل( 
 مهدي عباس  قادرد. 

mahdi.qadir@su.edu.krd 
 قسم التربية الخاصة –كمية التربية  –جامعة صالح الدين  
 المستخمص

التعرف عمى دور التدخل المبكر لألخصائي االجتماعي في كل من إحداث التغيير تيدف ىذه الدراسة إلى 
ب المدارس الثانوية، ومعالجة السموكي لطالب المدارس الثانوية، وتحسين المستوى التعميمي، والتحصيل الدراسي لطال

المشكالت النفسية التي يمر بيا طالب المدارس الثانوية، كما أنيا تستيدف عرض وتناول األساليب التي يتبعيا األخصائي 
 االجتماعي في معالجة المشكالت والتغيير السموكي لطالب المدارس الثانوية.

المدارس الثانوية بمدينة من  طالب وطالبة( 033)استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وبمغت عينة الدراسة 
 بوصفيا أداة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة. ستمارة االستبيانيةأربيل، وتم االعتماد عمى اال

ئي االجتماعي في إحداث التغيير دور التدخل المبكر لألخصاأسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج؛ ىي: 
( 3..0جاء بدرجة كبيرة فقد جاء المتوسط العام لفقرات ىذا المحور ) السموكي لطالب المدارس الثانوية في مدينة أربيل

دور التدخل المبكر لألخصائي بشدة موافقة أفراد عينة البحث  ،(موافق( واالتجاه العام لمفقرات )...9واالنحراف المعياري )
معالجة المشكالت  االجتماعي في تحسين المستوى التعميمي، والتحصيل الدراسي لطالب المدارس الثانوية في مدينة أربيل،

 -موافق بشدة )بين فقد جاءت اإلجابات بدرجات موافقة  ؛النفسية التي يمر بيا طالب المدارس الثانوية في مدينة أربيل
تبعيا األخصائي االجتماعي في معالجة المشكالت والتغيير السموكي لطالب األساليب التي ي، وجود العديد من (موافق

( واالتجاه العام 9.33( واالنحراف المعياري )33..حيث جاء المتوسط العام لمفقرات ) المدارس الثانوية في مدينة أربيل
 .(موافقلمفقرات )

 الطمبة( -المشكالت –االخصائي االجتماعي  –الكممات المفتاحية ) التدخل المبكر 
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Abstract 

This study aims to identify the role of the early intervention of the social worker in both 

making behavioral change for high school students, improving the educational level, 

academic achievement of high school students, and addressing psychological problems 

experienced by secondary school students, and it also aims to present and address the 

methods followed by the specialist. Social problem solving and behavioral change for 

high school students. 

The researcher used the descriptive analytical approach, and the study sample 

amounted to (300) male and female students from secondary schools in the city of Erbil, 

and the questionnaire was relied on as a tool for collecting data from the study 

population. 

The study resulted in a set of results; They are: The role of early intervention for the 

social worker in making the behavioral change for secondary school students in the city 

of Erbil came to a large extent. The general average of the paragraphs of this axis was 

(3.92) and the standard deviation (1.49) and the general trend of the paragraphs (agree), 

the approval of the research sample members strongly The role of early intervention 

The social worker in improving the educational level and academic achievement of 

secondary school students in the city of Erbil has the right to address the psychological 

problems experienced by secondary school students in the city of Erbil; The answers 

came with degrees of agreement between (strongly agree - agree), and there are many 

methods used by the social worker in addressing problems and behavioral change for 

secondary school students in the city of Erbil, where the general average of the items 

was (4.02), the standard deviation (1.02) and the general trend of the items (agree ). 

Keywords (early intervention - social worker - problems - students) 
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:المقدمة  

؛ وذلك كاستجابة من جانب المدرسية ةلقد كان ىناك ضرورة لتوفير خدمات الخدمة االجتماعي
حداث تكامل في دورىا التعميمي والتربوي، فقد واجيت المدارس العديد من التغيرات  المؤسسات التعميمية وا 

وبنيتيا وأداورىا، وأصبحت االستعانة باألخصائيين االجتماعين ضرورة ال غنى عنيا في كل في شكميا 
 مدرسة.

ومن أبرز التغيرات في المنظومة التعميمية الحديثة ىو االىتمام بالدور التربوي لممدرسة، الذي 
المشكالت  ييدف إلى تيسير عممية اندماج وتفاعل الطالب في المدرسة والمجتمع، واالىتمام بكافة

االجتماعية والنفسية التي قد تواجو الطالب وتؤثر عميو ليس فقط عمى تحصيمو الدراسي ومستواه التعميمي، 
نما أيًضا عمى حالتو النفسية، كما أصبح لممدرسة دور كبير في بناء وتنمية شخصية الطالب.  وا 

يوم الخدمة االجتماعية إن مبادئ الدور التربوي الذي تقوم بو المدرسة يتوافق مع مبادئ ومف
المدرسية، فكالىما ييدفان إلى تبني البرامج واألنشطة واألساليب المختمفة التي من شأنيا االىتمام 
بالجوانب االجتماعية والنفسية والثقافية والمادية لمطالب حتى ال يحدث أي تعارض بين رسالة المدرسة 

 سرية والمجتمع الدراسي المحيط بالطالب.واألىداف التي تسعى إلى تحقيقيا، وبين البيئة اال

إن المشكالت التي يتعرض ليا الطالب ىي أكثر ما ُيشغل بال التربويين واألخصائيين 
االجتماعيين، حيث إن تمك المشكالت عمييم من كافة الجوانب النفسية واالجتماعية والتعميمية، وفي 

نو يجدر بنا اإلشارة إلى أن عادة ما يكون ىناك بعض األحيان ينتج عنيا بعض السموكيات السمبية، إال أ
تداخل بين المشكالت التي يتعرض ليا الطالب، وتكون متشابكة ببعضيا البعض وخاصة السموكيات 
الغريبة التي قد تظير عمى الطالب في فترة من الفترات كضعف التركيز وتشتت االنتباه والغياب المتكرر. 

يتضمن مجموعة من البرامج  ةبالمدارس الثانوي ياألخصائي االجتماعإن التدخل الُمبكر الذي ُيقدمو 
( التي من شأنيا المساىمة في التعرف عمى وقائيةو  ونفسية واجتماعية تربويةخدمات المتكاممة )

 المشكالت التي يمر بيا الطالب في المراحل األولى، والعمل عمى حميا لمحد من اآلثار المترتبة عمييا.

 



 هـ2113-م  0202لسنة  الرابع/ العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 
 
 2222 

 الفصل األول
 االطار المنهجي لمدراسة 

 :الدراسةمشكمة 

من أبرز التحديات التي أصبحت تواجو النظام التعميمي والمؤسسات التعميمية في الوقت الحالي 
ىو تعدد وتنوع المشكالت التي تواجو الطالب؛ وذلك ناتج عن مجموعة من المتغيرات كاختالف البيئة 

سرية والتربية، الجو األسري الذي يعيش بو الطالب، وتختمف المحيطة بالطالب وتأثيرىا عميو، التنشئة األ
تمك المشكالت ما بين اجتماعية قد تتعمق بمواقف يواجييا الطالب بالمدرسة؛ كتعرضو لمتنمر أو السخرية 
من قبل زمالئو أو أحد الُمعممين، أو بشخصية الطالب؛ كعدم قدرتو عمى تكوين صداقات أو التفاعل 

ث من حولو، ونفسية ناجمة عن حدوث اضطرابات داخل أسرة الطالب؛ كزيادة بكفاءة مع األحدا
المشكالت بين الوالدين، أو تعامميم معو بطريقة خاطئة؛ ما يؤثر عمى نفسيتو، والمشكالت التعميمية؛ 
كصعوبات التعمم، وتدني مستوى التحصيل الدراسي، وغيرىا من المشكالت التي تؤثر عمى الطالب 

المرحمة الحساسة من عمره حيث إنيا من أىم المراحل العمرية التي تنمو بيا شخصية خاصة في ىذه 
 الفرد.

يتجمى الدور الذي يقوم بو األخصائي االجتماعي في المنظومة التعميمية في تدخمو المبكر في 
أو حل المشكالت المختمفة التي يمر بيا الطالب والتي قد تؤثر عمى صحتيم النفسية أو االجتماعية 

مستواىم التعميمي؛ فاألخصائي االجتماعي في المدرسة يتوجب عميو متابعة كافة التفاصيل الخاصة 
بالطالب وخاصة ممن لدييم سجل سابق لديو أو مروا بمشكالٍت سابقة حتى يمكنو التعرف عمى أية 

استخدام  مشكالٍت أو مواقف حياتية مؤثرة عمييم يمرون بيا أو مروا بيا وأثرت بيم، والعمل عمى
األساليب المناسبة لحل تمك المشكالت، فيجب عمى األخصائي االجتماعي عدم االنتظار من الطالب 
نما عميو أن يكون لديو روح المبادرة في اكتشاف  مشاركتو بما يشعرون بو أو يمرون بو من مشكالٍت، وا 

اب تمك المشكالت ومعالجتيا أية تغيراٍت تطرأ عمى سموكياتيم؛ ومن ثم التدخل المبكر لمتعرف عمى أسب
 والحد من آثارىا عمى الطالب.
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لتتناول دور التدخل المبكر لألخصائي االجتماعي ومدى مساىمتو في الدراسة  ىذهوقد جاءت 
حل المشكالت المختمفة التي يمر بيا الطالب في مدارس الثانوية بمدينة أربيل، واألساليب المتبعة من 

 حل مشكالت الطالب.قبل األخصائي االجتماعي في 

 تبرز أىمية الدراسة من خالل:  أهمية الدراسة:

 إلقاء الضوء عمى أىم أبرز المشكالت التي تواجو الطالب في المدارس الثانوية. .9
 إلقاء الضوء عمى دور األخصائي االجتماعي في معالجة مشكالت الطمبة. .3
مشكالت الطمبة بالمدارس إبراز دور التدخل المبكر من قبل االخصائي االجتماعي في حل  .0

 الثانوية والحد من مدى تأثيرىا عمى حياتيم.

 تيدف ىذه الدراسة إلى:  أهداف الدراسة:
التعرف عمى دور التدخل المبكر لألخصائي االجتماعي في إحداث التغيير السموكي لطالب  .9

 المدارس الثانوية.
 المستوى التعميمي، والتحصيل االجتماعي في تحسين خصائيالتعرف عمى دور التدخل المبكر لأل .3

 الدراسي لطالب المدارس الثانوية.
يمر بيا االجتماعي في معالجة المشكالت النفسية التي  خصائيالتعرف عمى دور التدخل المبكر لأل .0

 طالب المدارس الثانوية.
االجتماعي في معالجة المشكالت والتغيير السموكي  خصائيعرض وتناول األساليب التي يتبعيا األ ..

 لطالب المدارس الثانوية.

اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي، الذي يتوافق مع طبيعة الدراسة واألىداف التي  منهج الدراسة:
ف السموكية لمطالب في المدارس الثانوية، والتعر مشكالت اليسعى إلييا؛ فتعمل ىذه الدراسة عمى توصيف 

عمى دور األخصائي االجتماعي ومدى مساىمة التدخل المبكر في التقميل من حدة تمك المشكالت، 
، وذلك من خالل المنيج الوصفي؛ ومن ثم تحميل البيانات والمعمومات التي تم جمعيا والتقميل من تأثيرىا

 . عينة الدراسة من خالل االستبانة من

 عمى عدد من األسئمة؛ وىي:  جابةتسعى ىذه الدراسة لإل تساؤالت الدراسة:

ما دور التدخل المبكر لألخصائي االجتماعي في إحداث التغيير السموكي لطالب المدارس  .9
 الثانوية في مدينة أربيل؟
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ما دور التدخل المبكر لألخصائي االجتماعي في تحسين المستوى التعميمي، والتحصيل  .3
 أربيل؟الدراسي لطالب المدارس الثانوية في مدينة 

ما دور التدخل المبكر لألخصائي االجتماعي في معالجة المشكالت النفسية التي يمر بيا  .0
 طالب المدارس الثانوية في مدينة أربيل؟

ما األساليب التي يتبعيا األخصائي االجتماعي في معالجة المشكالت والتغيير السموكي  ..
 لطالب المدارس الثانوية في مدينة أربيل؟

 الدراسة:مصطمحات 
 :التدخل المبكر 

ىو تقديم الخدمات الوقائية والعالجية، ويتكون من عدد من البرامج التأىيمية والتربوية والنفسية 
التي يتم تقديميا لمطالب، ويعمل التدخل المبكر عمى التقميل من الحواجز أو العوائق التي قد تقف 

 (.99، 3399) نادية،أمام الطالب أثناء يومو الدراسي أو خارجو وتؤثر عميو
 :الخدمة االجتماعية المدرسية 

ىي مجموعة من الجيود والبرامج والخدمات الُمقدمة من قبل األخصائيين االجتماعيين لطالب 
المدارس والتي تسعى إلى تحقيق النمو االجتماعي والنفسي لمطالب بصورة سميمة، والتي تيدف إلى 

الب، ومساعدتيم لتحقيق أقصى استفادة من الفرص دعم العممية التعميمية وتنمية شخصية الط
 (.9.، 3392والخبرات المدرسية)مدحت،

كما ُتعرف بأنيا الممارسة المينية لطرق وأساليب الخدمة االجتماعية بالمدارس والمؤسسات 
-األسرة-كعضو في الجماعة-التعميمية مع الطالب، ويتم ذلك من خالل أنساٍق متعددة ما بين )كفرد

المجتمع( سواء أكان ذلك داخل المدرسة أو خارجيا، ويقوم األخصائي -ات المدرسيةالتنظيم
االجتماعي بعدد من البرامج واألنشطة التربوية بالتعاون مع اإلدارة المدرسية والُمعممين، وتيدف تمك 

زيادة ُمعدل البرامج والخدمات إلى دعم العممية التعميمية والتنشئة السميمة لمطالب نفسًيا واجتماعًيا، و 
تحصيميم الدراسي، وتييئة المناخ التربوي الالزم لمطالب وفًقا الحتياجاتيم وظروفيم المتغيرة، وغرس 
القيم والمعايير األخالقية في الطالب، وطرق التفكير المختمفة، وغيرىا من الميارات الالزمة لمطالب 

مجتمع، وُتساعد الخدمات االجتماعية لكي يكونوا مواطنين فاعمين، ويتفاعمون بصورة إيجابية مع ال
الُمقدمة إلى الطالب إلى زيادة الروابط والعالقات بين األطراف المختمفة بالمنظومة 

 (3399،22التعميمية)احمد،
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 االجتماعي المدرسي: خصائياأل 

ىو شخص مؤىل مينًيا وعممًيا في إحدى كميات أو اقسام الخدمة االجتماعية الُمعتمدة من قبل 
التعميم العالي، ويمتمك األخصائي االجتماعي الميارات األساسية لمتعامل مع الطالب  وزارة

ومشكالتيم، ومع الُمعممين أيًضا، واإلعداد الميني لألخصائي االجتماعي يتضمن تدريبو مينًيا عمى 
من، الممارسات المختمفة والعمميات في مجال الخدمة االجتماعية المدرسية بكافة مكوناتيا)عبدالرح

333.،9..) 
 (اإلطار النظري ) الفصل الثاني

 االجتماعي المدرسي: خصائيمهام األ

ىناك مجموعة من األدوار والميام التي يقوم بيا األخصائي االجتماعي في المدرسة، والتي تيدف 
 يمي:إلى مساعدة الطالب عمى النمو اجتماعًيا ونفسًيا وتعميمًيا، وتتمثل تمك الميام واألدوار فيما 

إعداد البرامج واألنشطة المختمفة التي تعمل عمى تنمية قدرات الطالب، واكتشافيم لمواىبيم وتنمية  .9
 مياراتيم المختمفة.

تذليل أية تحديات وعقبات قد تواجو الطالب أثناء يومو الدراسي وتؤثر عمى تحصيمو الدراسي  .3
 ومسيرتو التعميمية.

رس القيم والمبادئ العامة فيو، والتأثير عمى اتجاىاتو وتقويم تقديم الدعم المعنوي الالزم لمطالب، وغ .0
 أفكاره.

طمب الدعم المادي من الجيات المختصة بذلك في حالة احتياج الطالب ألي دعم مادي الستمراره  ..
 في التعميم.

نما في حياتيم   .5 مساعدة الطالب إلشباع حاجاتيم الضرورية ليست فقط عمى مستوى اليوم الدراسي وا 
  (Cynthia,2003,197) عامة، والمطالبة بحقوقيم، واإليفاء بواجباتيم عمى أكمل وجو

تنمية الروابط بين الطالب وبين البيئة المدرسية وذلك من خالل األنشطة المختمفة التي تقدميا  .2
 .مدارس لطالبيا حسب توجياتيم واىتماماتيالم

حماية الطالب وتقويميم في حال أية سموكياٍت غير مرغوب فييا أو غير سوية، وحمايتيم من  .2
 االنحرافات األخالقية.

مساعدة الطالب عمى مواجية ما يمرون بو من مشكالٍت اجتماعية، وتأىيميم لمواجية القضايا  .9
 .(32،.333دالخالق، )عبوالظواىر المجتمعية المختمفة
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تحميل المشكالت التي يمر بيا الطالب في الوقت الحالي، والتنبؤ ببعض المشكالت األخرى من  ..
خالل سجالت الطالب لدى األخصائي والتدخل المبكر في حميا 

 (..9،.333ومعالجتيا)عبدالرحمن،

 :التدخل المبكرأهمية 
المدرسي لحل مشكالت الطمبة السموكية إن الوقت المثالي لتدخل األخصائي االجتماعي  

واالجتماعية واألكاديمية حينما تكون تمك المشكالت في بداياتيا أي حينما تكون صغيرة، حيث أن 
معالجتيا في ذلك الوقت يكون أيسر بكثير؛ ألن معالجة المشكالت الصغيرة تؤتي ثمارىا بصورة أكبر من 

ألخصائي االجتماعي العمل جاىًدا عمى تقديم تدخالت مناسبة حميا حينما تتعقد وتتفاقم نتائجيا؛ فعمى ا
مع نوع المشكمة التي يمر بيا الطالب، ومراقبة تأثير استراتيجيات التدخل المتبعة ومدى جدواىا في 

 .((Fuchs,D & Fuchs,L,2006,96معالجة وحل المشكالت

 مبادئ التدخل المبكر:
ر في أي برنامج أو نشاط من أنشطة وبرامج ىناك مجموعة من المبادئ التي يجب أن تتواف

 التدخل المبكر، تتمخص تمك المبادئ فيما يمي:
أن يكون مستنًدا عمى نظرية أو استراتيجية تربوية تضمن لو التكامل بين أىداف التدخل المبكر  .9

 والمنيج التدريسي وطرق التدريس، وكافة مكونات المنظومة التعميمية.
كافة التي يتم استخداميا متوافقة مع بعضيا البعض، وتكون  واألنشطةأن تكون المكونات  .3

جرائيًا، وأن تتفق أىداف برامج التدخل المبكر مع االفتراضات األولية حول  متالئمة فمسفًيا وا 
 المشكمة، وُتحقق األىداف العامة لممنظومة التعميمية.

االجتماعي مفصمة وواضحة، بحيث أن تكون األنشطة والبرامج المتبعة من قبل األخصائي  .0
مكانية استخدامو مع  يستطيع المشرفون االجتماعيون فيمو دون الرجوع إلى األخصائي، وا 

 المشكالت المشابية.
 (39، 3399قابميتو لمقياس أي التأكد إجرائيًا من حمو بالفعل لممشكمة قبل تفاقميا)جالل، ..
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 :في الحد من المشكالت الكشف المبكر دور 
صائي االجتماعي ىو األجدر عمى التعرف والتعامل مع أية تغيرات سموكية في تصرفات إن االخ

ومن ثم اكتشاف ما يمرون بو من مواقف أو ظروف أو مشكالٍت في وقت مبكر، كما أنو عمى  ؛الطالب
افية دراية بالتغيرات الشخصية والنمو في تمك المرحمة العمرية لطالب الثانوية، لدى األخصائي الخبرة الك

مو إلى اكتشاف أية سموكياٍت غريبة  لم تكن معيودة من الطالب، ىذا باإلضافة إلى تعاونو مع ىالتي تؤ 
ما ًيتيح ليم ؛ عدد طويل من الساعات ينيم يتعاممون مع الطمبة داخل الصف الدراسأل ؛المعممين

مداد األخصائي االجتماعي بأية تطورات أو تغيراٍت طارئة س موكية أو اجتماعية يمر بيا االحتكاك بيم، وا 
الطالب، والتي تُتيح لو التدخل لحل ومعالجة المشكمة التي يمر بيا الطالب، أو تقويم ومعالجة السموك 

إن األنشطة االجتماعية والثقافية وغيرىا من األنشطة ىي استراتيجية من طبيعي لو، السميم أو الغير 
جتماعي يستخدميا حتى يتمكن من مراقبة ردود أفعال استراتيجيات التدخل المبكر؛ ألن االخصائي اال

وتصرفات الطمبة عن قرب؛ ومن ثم التعرف عمى أية سموكيات أو مشكالٍت يواجيونيا، ومساعدتيم ىم 
وأسرىم في بعض األحيان عمى معالجة تمك المشكالت، وتخطييا، وتقميل األثر النفسي واالجتماعي الناتج 

 (.9.،3392ا ىو جوىر دور التدخل المبكر)يحيی،عنيا عمى نفسية الطالب، وىذ

 أبرز المشكالت التي ُيعاني منها الطالب في المدارس:
ىناك مجموعة من المشكالت العامة أو الشائعة بين الطالب عامًة وطالب المدارس الثانوية 

 خاصٌة، وتتمثل ىذه المشكالت فيما يمي:

 التأخر الدراسي: -

نسبة تحصيل الطالب لمستوى أقل من المستوى العادي أو أقل من إن التأخر الدراسي ىو انخفاض 
أقرانو بدرجة الفتة، وتتعدد األسباب المؤدية إلى التأخر الدراسي منيا ما ىو مرتبط بالطالب نفسو ونسبة 
الذكاء التي يمتمكيا، وأسباب اجتماعية كالمشاكل األسرية التي قد يتعرض ليا، أو تغيراٍت تحدث في 

ا بمادة أو أكثر نتيجة عدم حبو لتمك المادة أو عدم البيئة ال ُمحيطة بالطالب، وقد يكون تأخًرا دراسيًّا خاصًّ
 (.32،.339قدرتو من االستيعاب بطريقة الُمعمم)عادل، مشكالت المراىقة واساليب العالج، 

 الغياب الُمتكرر والتأخير: -
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لمدرسة أو يتأخر عن الحصص األولى تتعدد األسباب التي تجعل الطالب يغيب بصورة متكررة عن ا
باليوم الدراسي؛ ما يؤدي إلى حرمانو من الحصول عمى القدر المطموب من فرص التعمم والتعامل مع 
الُمعممين وزمالئو؛ ما يؤثر عمى بناء ونمو شخصيتو وطريقة تعاممو مع المواقف الحياتية التي سوف 

لتعامل مع اآلخرين في العمل، ومن بين األسباب التي تقابمو في المستقبل وطريقة تكوينو لمصداقات وا
تدعو إلى االىتمام بصورة كبيرة بمشكمة الغياب المتكرر أنيا قد تكون مؤشًرا قويًّا عمى بداية تسرب 

 (..3333،2الطالب من التعميم وانقطاعو بصورة مؤكدة عن متابعة دراستو )سموی،

تغيب عن المدرسة أو عن مادة بعينيا؛ ومن أبرز ىناك مجموعة من األسباب التي تجعل الطالب ي
تمك األسباب: سوء معاممة الُمعمم لمطالب، أو شعوره باالضطياد من قبل الُمعمم أو سخرية المعمم منو من 
قبل؛ ما يجعمو غير متقبل التعامل معو مرة أخرى ويحاول قدر اإلمكان تجنب أي تعامل أو مواقف 

المادة الدراسية، وعدم قدرة الطالب عمى استيعابيا بصورة جيدة، حدوث احتكاكية فيما بينيما، صعوبة 
مشاكل أسرية لدى الطالب، سوء البيئة الدراسية؛ كتكدس الطالب في الفصول، وعدم توافر اإلمكانات 
الالزمة، عوائق مادية، وغيرىا من األسباب التي تؤدي بالغياب المتكرر لمطالب من 

 (.32مرشد التربوي في مجال التوجيو الجمعي في الصفوف،دليل ال .339المدرسة)عادل،

 الهروب من المدرسة: -

النفسية والتربوية واالجتماعية الميمة، وقد زادت نسبة إن ظاىرة اليروب من المدرسة من الظواىر 
 تكرار تمك الظاىرة بشكل ُمقمق لمغاية، وتدميرىا ألصول وأسس التربية والتعميم حيث إن الطالب الياربين
من المدرسة ال يعمم آباؤىم بذلك ويكون دون إذنيم، ويقضي الطالب وقت اليوم الدراسي في الخارج حتى 
يحين موعد انتياء اليوم الدراسي فيعودون وقتيا إلى المنزل، وتتنوع األسباب التي تؤدي بالطالب إلى 

ات بين الوالدين بصورة اليروب من المدرسة ومن بينيا مشكالٍت أسرية كتفكك األسرة، أو وجود خالف
مستمرة، وعدم وجود الرقابة الكافية والالزمة عمى الطالب من قبل أسرتو، أسباب خاصة بالنظام 
والمنظومة التعميمية ففي الكثير من األحيان يشعر الطالب بعدم أىمية محتوى المواد التي يدرسونيا؛ 

، وأنيا ال تُفييدىم في حياتيم اليومية أو حياتيم وبالتالي عدم اىتماميم بااللتزام بحضور المواد والمدرسية
 (.32، .339العممية مستقباًل)ىشام،
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 السموك العدواني: -

إن السموك العدواني يكون اليدف منو إلحاق الضرر بأشخاص آخرين أو الحيوانات أو ممتمكات 
الغير، وتتعدد الدوافع الُمحركة لمطالب لممارسة السموك العدواني، منيا ما ىو ذاتي، ومنيا ما ىو خارجي 

ة فمم يستطع تنمية من البيئة المحيطة، ويدل السموك العدواني عمى أن الفرد لم ينضج بالصورة الكافي
الضبط الداخمي لذاتو والنفعاالتو، كما أنو يدل عمى عدم قدرة الطالب عمى التكيف بشكل مالئم وبالصورة 
المطموبة مع البيئة المحيطة بو، وتتعدد طرق قياس السموك العدواني ما بين المالحظة المباشرة، والمتابعة 

خالل قوائم سموكية محددة لقياس السموك  الذاتية، من خالل األصدقاء وسؤال األقران، من
 (. 3393،92العدواني)تيانی،

 الفصل الثالث
 وتحميل نتائج الدراسة الجانب الميدانى

 :إجراءات البحث
االجتماعي في حل مشكالت الطمبة  خصائيالتدخل المبكر لأل ىىدف البحث الحالي إلى التعرف عم   

في مدارس الثانوية ويتناول وصف إلجراءات البحث الميدانية لتحقيق أىداف البحث، وتتضمن تحديد 
المنيج المتبع في البحث، ومجتمع البحث، وعينة البحث، وأداة البحث والتحقق من صدقيا وثباتيا، 

 والمعالجة اإلحصائية المستخدمة في تحميل النتائج.

 منهج البحث:
من أجل تحقيق أىداف الدراسة؛ قمت باستخدام المنيج الوصفي التحميمي: "ويختص المنيج الوصفي    

عمى جمع البيانات والحقائق وتصنيفيا وتبويبيا؛ باإلضافة إلى تحميميا التحميل الكافي الدقيق المتعمق؛ بل 
ام أساليب القياس والتصنيف والتفسير؛ بيدف يتضمن أيضا قدرا من التفسير ليذه النتائج؛ لذلك يتم استخد

  استخراج االستنتاجات ذات الداللة، ثم الوصول إلى تعميمات بشأن الظاىرة موضوع الدراسة

 مجتمع البحث وعينته:
 وتم اختيار عينة البحث عشوائيا منمدينة أربيل طالب المدارس الثانوية بيتمثل مجتمع البحث في 

 طالب وطالبة. (033) ، وبمغ عدد العينةلطالبا
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 :أداة البحث
عمى الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع البحث، قام الباحث ببناء وتطوير  طالعبعد أن تم اال   

مدارس الاالجتماعي في حل مشكالت الطمبة في  خصائيالتدخل المبكر لأل ىبيدف التعرف عم ةاستبان
 الثانوية. 

عن تساؤالت البحث،  جابةالالزمة من مفردات العينة لإلوفي سبيل الحصول عمى المعمومات 
اعتمدت عمى االستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات المطموبة لدعم البحث النظري بالجانب التطبيقي 

 عمى تساؤالتو وتحقيق أىدافو. جابةلإل

 وصف أداة البحث )االستبانة(:
 ؛ ىما:رئيسينجزئين لقد احتوت االستبانة في صورتيا النيائية عمى 

 (.العمر –)النوع  الدراسة فرادألاألساسية يشمل البيانات  األول:الجزء 
 .محاور رئيسة تخدم ىدف الدراسة (.)وىي  ؛يشمل محاور الدراسة :الجزء الثاني

 صدق أداة البحث:
 :الصدق الظاهري 

ية عمى مجموعة األولبعد االنتياء من إعداد االستبانة وبناء فقراتيا، تم عرض االستبانة في صورتيا 
من السادة المحكمين؛ وذلك لمتأكد من مدى ارتباط كل فقرة من فقراتيا بالمحور الذي تنتمي إليو، ومدى 

من أجمو، واقتراح طرق  وضوح كل فقرة وسالمة صياغتيا المغوية ومالءمتيا لتحقيق اليدف الذي وضعت
 .اوذلك بالحذف أو باإلضافة أو إعادة الصياغة أو غير ما ورد مما يرونو مناسبً  ؛تحسينيا

عادة إوبعد استعادة النسخ المحكمة من السادة المحكمين وفي ضوء اقتراحات بعض المحكمين تم 
عادة صياغة بعض العبارات في االستبانة ؛صياغة االستبانة وذلك فيما اتفق عميو أكثر  ،حيث تم حذف وا 

ن، وبذلك أصبحت االستبانة في شكميا النيائي بعد التأكد من صدقيا ي%( من السادة المحكم 93من )
 .( فقرة39الظاىري مكونة من )

 صدق االتساق الداخمي ألداة البحث:
 صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة  

 ًا؛( فرد03الستجابات العينة االستطالعية التي بمغ عددىا ) اً تم حساب صدق االتساق الداخمي وفق
 والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو الفقرة وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة

 :(9كما يوضح نتائجيا الجدول رقم ) ؛من محاور االستبانة
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 ( صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة1جدول رقم )

"دور  :األولالمحور 
 خصائيالتدخل المبكر لأل

االجتماعي في إحداث 
التغيير السموكي لطالب 
المدارس الثانوية في 

 "مدينة أربيل

التدخل دور " :المحور الثاني
االجتماعي  خصائيالمبكر لأل

 ،في تحسين المستوى التعميمي
والتحصيل الدراسي لطالب 

مدينة المدارس الثانوية في 
 "أربيل

المحور الثالث: دور 
 خصائيالتدخل المبكر لأل

االجتماعي في معالجة 
المشكالت النفسية التي 
يمر بها طالب المدارس 

 مدينة أربيلالثانوية في 

األساليب التي يتبعها المحور الرابع: 
االجتماعي في معالجة المشكالت  خصائياأل

والتغيير السموكي لطالب المدارس الثانوية 
 لمدينة أربيفي 

رقم 
 الفقرة

معامل ارتباط 
معامل ارتباط  رقم الفقرة بيرسون

 رقم الفقرة بيرسون
معامل 
ارتباط 
 بيرسون

 معامل ارتباط بيرسون رقم الفقرة

1 **.08.0 1 **.00.0 1 **.0080 1 **.0000 

2 **.0000 2 **.0000 2 **.00.0 2 **.008. 

3 **.00.0 3 **.0580 3 **.0050 3 **.00.0 

4 **.0080 4 **.00.0 4 **.0558 4 **.000. 

5 **.0000 5 **.0000 5 **.0080 5 **.00.0 

  
6 **.0000 6 **.00.0 6 **.0005 

  
7 **.00.0 7 **.0050 7 **.0058 

  
8 **.055.   8 **.00.0 

 
تنتمي إليو بالدرجة الكمية لممحور الذي  ( السابق أن معامالت ارتباط الفقرات9يتبين من الجدول رقم )

(، وجاءت جميع قيم 3.39عند مستوى داللة ) إحصائيًّادالة  امن محاور االستبانة جاءت جميعي الفقرة
محاور  ما يدل عمى توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخمي لفقرات؛ معامالت االرتباط قيم عالية

 االستبانة.
 حساب االتساق الداخمي بين محاور االستبانة:  

وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات ؛ صدق االتساق الداخمي بين محاور الدراسة تم حساب
 التالي: (3رقم ) والدرجة الكمية لالستبانة كما يوضح نتائجيا الجدول كل محور

 ( صدق االتساق الداخمي بين محاور االستبانة 2جدول رقم )
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دالة  اجاءت جميعي ( أن معامالت ارتباط المحاور بالدرجة الكمية لالستبانة3يتبين من الجدول رقم )
عالية؛ ما يدل عمى توافر (، وجاءت جميع قيم معامالت االرتباط قيم 3.39عند مستوى داللة ) إحصائيًّا
 عالية من صدق االتساق الداخمي لمحاور االستبانة.درجة 
 ثبات أداة البحث: 

وكانت النتائج كما  ،االستبانة داة البحث تم ايجاد معامل الثبات الفا كرونباخ لمحاورألحساب ثبات 
 (0بالجدول رقم )ىي موضحة 

 
 ( معامل الفا كرونباخ لمحاور الدراسة3جدول رقم )

 عدد الفقرات المحور
معامل الفا 
 كرونباخ

التدخل المبكر لألخصائي االجتماعي في إحداث التغيير "دور  :المحور األول
 ."أربيل مدينةالسموكي لطالب المدارس الثانوية في 

2 .080. 

التدخل المبكر لألخصائي االجتماعي في تحسين المستوى "دور  :المحور الثاني
 ."مدينة أربيلالتعميمي، والتحصيل الدراسي لطالب المدارس الثانوية في 

9 .0800 

التدخل المبكر لألخصائي االجتماعي في معالجة "دور  :المحور الثالث
 .080. 2 ."مدينة أربيلالمشكالت النفسية التي يمر بيا طالب المدارس الثانوية في 

األساليب التي يتبعيا األخصائي االجتماعي في معالجة المحور الرابع: "
 ".مدينة أربيلالمشكالت والتغيير السموكي لطالب المدارس الثانوية في 

9 .0800 

 0800. 39 الدرجة الكمية لالستبيان

 معامل االرتباط  المحور
االجتماعي في إحداث التغيير السموكي لطالب  خصائيالتدخل المبكر لأل"دور  :األولالمحور 

 ."مدينة أربيلالمدارس الثانوية في 
**3.929 

 ،االجتماعي في تحسين المستوى التعميمي خصائيالتدخل المبكر لأل"دور  :المحور الثاني
 3.993** ."مدينة أربيلوالتحصيل الدراسي لطالب المدارس الثانوية في 

االجتماعي في معالجة المشكالت النفسية التي  خصائيالتدخل المبكر لأل"دور  :المحور الثالث
 3.222** ."مدينة أربيليمر بيا طالب المدارس الثانوية في 

االجتماعي في معالجة المشكالت والتغيير  خصائياألساليب التي يتبعيا األ " :المحور الرابع
 3.2.9** ."مدينة أربيلالسموكي لطالب المدارس الثانوية في 
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عالية تقترب ن معامالت الثبات لممحاور جاءت جميعيا ذات درجة أ( نجد 0من الجدول رقم )
لالستبيان ككل جاءت ذات  ن قيمة الدرجة الكمية لمعامل ثبات الفا كرونباخأونجد  ،من الواحد الصحيح
وتشير ىذه القيمة إلى صالحية  ؛وىي قيمة تقترب من الواحد الصحيح ؛(3.9.2) قيمة عالية مساوية

مكانية االعتماد عمى نتائجيا والوثوق بيا.  االستبانة لمتطبيق وا 
 :العينة ىف طريقة تطبيق االستبانة عموص

 من خالل الخطوات واإلجراءات التالية: اقام الباحث بتنفيذ البحث ميدانيًّ 
  التحقق من وجود مشكمة البحث لدى مجتمع البحث بإجراء دراسة استطالعية عمى عدد من

 في إقميم كوردستان العراق. مدينة أربيلطالب المدارس الثانوية ب
  فقرة 39إعداد أدوات البحث من خالل إعداد استبانة مكونة من. 
 ا( فردً 03عينة استطالعية عددىا ) ىالتحقق من صدق وثبات اداة الدراسة عم. 
 الحصول عمى خطاب تسييل ميمة الباحث من الجيات المختصة. 
 والبدء في االستعداد  محل الدراسةمدينة أربيل بإقميم كوردستان العراق المدارس  إلى التوجو

 لمتطبيق الميداني لمبحث.
 العينة الذين وافقوا  أفرادبتطبيق االستبانة عمى  نفسو بعد حصر مجتمع البحث قام الباحث

 بإرادتيم عمى المشاركة في البحث.
 طالبالبدء بتطبيق أدوات البحث من خالل إجراء الباحث لممقابالت الجماعية ل. 
 الصالحة لمتطبيق واستبعاد االستبيانات  مع البحث وتحديد االستبياناتتجميع االستبيانات من مجت

 التالفة 
 دخاليا عم  .(spss)ـبرنامج التحميل االحصائي ال ىتم تجميع بيانات االستبيانات وا 

 
 األساليب اإلحصائية:

تم تحميل البيانات باستخدام برنامج  ،الباحث إلى تحقيقيا ىبناء عمى طبيعة البحث واألىداف التي سع
 لألساليب اإلحصائية التالية: ا( واستخراج النتائج وفقً SPSSمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية )رز ال

 .ساسية لمدراسةدراسة البيانات األالتكرارات والنسب المئوية ل -9
لحساب متوسطات عبارات االستبيان وكذلك  :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -3

 عينة البحث. أفرادالدرجات الكمية لمحاور االستبانة بناء عمى استجابات 
 لحساب الثبات لعبارات االستبانة. :معامل ألفا كرونباخ -0
وبعد عمى النحو  وذلك لوصف المتوسط الحسابي لالستجابات عمى كل فقرة :معادلة المدى -.

 التالي:
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( لالستجابة .والدرجة ) ،موافق بشدة( لالستجابة 2الدرجة ) ىة االستجابة بحيث يعطتم تحديد درج
غير ( لالستجابة 9والدرجة ) ،غير موافق( لالستجابة 3والدرجة ) ،محايد( لالستجابة 0والدرجة ) ،موافق

 أو محور بناء عمى ما يمي: لكل فقرة( ويتم تحديد درجة المشاركة )االتجاه ،موافق بشدة
 9.2-9:موافق بشدة غير. 
 3.2 -9.9 :غير موافق. 
 0.0-3.2 :محايد. 
 9..- ..0: موافق. 
 2-3.. :موافق بشدة  

 تحميل نتائج الدراسة وتفسيرها:
 :ساسية لمدراسةدراسة البيانات األ :واًل أ

 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغير

 النوع
 %57.7 173 ذكر
 %42.3 127 أنثى

 العمر
 %28.7 86 سنة .9قل من أ
 %37.7 113 سنة  92الى  .9من 
 %33.7 101 سنة 92كبر من أ

:نأمن الجدول السابق نستنج   
  ا.ناثً إ%( 3.0.ونسبة ) ا،ذكورً  %(22.2الدراسة كانت بنسبة ) أفراد  -9
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لى إ .9وح بين اىم تتر أعمار %( 02.2سنة منيم ) 92الي  .9تتراوح من  الدراسة أفراد أعماركانت  -3

 .سنة .9من أقل  ىمأعمار %(  39.2سنة و) 92ىم اكبر من أعمار %( منيم  00.2سنة و) 92
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 اسئمة الدراسة وعرض النتائج: إجابة :اثانيً 
 

االجتماعي في إحداث التغيير السموكي لطالب  خصائيما دور التدخل المبكر لأل :األولالسؤال 
  مدينة أربيل؟المدارس الثانوية في 
االجتماعي في إحداث التغيير السموكي لطالب  خصائيدور التدخل المبكر لأل ىلمتعرف عم

وتحديد المتوسط الحسابي واالنحراف األول تم دراسة فقرات المحور  مدينة أربيلالمدارس الثانوية في 
لكل فقرة من فقرات المحور وكذلك المتوسط العام لكل فقرات المحور كما يوضحو  والرتبة المعياري

 :( التالي.الجدول رقم )
 

 األول( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة لمفردات المحور 4جدول رقم )

رقم 
 الفقرة

 المتوسط الحسابي الفقرة
االنحراف 
 المعياري

 رتبةال

االجتماعي عمى زيادة  خصائياأليساعد التدخل المبكر من قبل  9
 .التحصيل الدراسي لمطالب وتفوقيم

3.85 1.595 4 

عمى التدخل المبكر لحل مشكالت عدم حضور  خصائييعمل األ 3
 2 1.480 3.92 .الطالب لممدرسة

و أمبكرا في حالة وجود مشكالت بين الطالب  خصائييتدخل األ 0
 .والمعممبين الطالب 

3.81 1.561 5 

حل المشكالت السموكية لمطالب من  يمبكرا ف خصائييتدخل األ .
 .العنف والتنمر

4.04 1.368 1 

عمى متابعة ميارات الطالب  خصائييعمل التدخل المبكر لأل 2
 .والعمل عمى تنميتيا

3.91 1.456 3 

 1.49 3.92 المتوسط العام
االجتماعي في إحداث  خصائيدور التدخل المبكر لألن أن تستخمص أالسابق يمكن  من الجدول

فقد جاء المتوسط العام  ؛جاء بدرجة كبيرة مدينة أربيلالتغيير السموكي لطالب المدارس الثانوية في 
يدل عمى وىذا  ؛(موافق)( واالتجاه العام لمفقرات ...9( واالنحراف المعياري )3..0ىذا المحور ) لفقرات
االجتماعي في إحداث التغيير السموكي  خصائيدور التدخل المبكر لأل ىلبحث عمعينة ا أفرادموافقة 
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لجميع فقرات ىذا المحور بدرجات موافقة  جاباتفقد جاءت اإل؛ مدينة أربيللطالب المدارس الثانوية في 
عينة  أفراد آراء باينتتدل عمى  مرتفعةوجاء االنحراف المعياري لجميع فقرات المحور ذات قيمة  ،(وافق)م

االجتماعي في إحداث التغيير  خصائيدور التدخل المبكر لأل ىوىذا يدل عم ؛البحث حول تمك الفقرات
)يتدخل  نأىو  خصائيىم ما يقوم بو األأوكان  ،مدينة أربيلالسموكي لطالب المدارس الثانوية في 

بمتوسط حسابي قدره حل المشكالت السموكية لمطالب من العنف والتنمر( وذلك في  مبكرا خصائياأل
 (عمى التدخل المبكر لحل مشكالت عدم حضور الطالب لممدرسة خصائي( يميو )يعمل األ.3..)

عمى متابعة ميارات الطالب والعمل  خصائيثم )يعمل التدخل المبكر لأل (3..0بمتوسط حسابي قدره )
 .(9..0وذلك بمتوسط حسابي قدره ) عمى تنميتيا(

 
والتحصيل  ،االجتماعي في تحسين المستوى التعميمي خصائيلتدخل المبكر لألما دور ا الثاني:السؤال 

 ؟مدينة أربيلالدراسي لطالب المدارس الثانوية في 
 ،االجتماعي في تحسين المستوى التعميمي خصائيدور التدخل المبكر لأل ىلمتعرف عم

وتحديد  فقرات المحور الثانيتم دراسة  مدينة أربيلوالتحصيل الدراسي لطالب المدارس الثانوية في 
لكل فقرة من فقرات المحور وكذلك المتوسط العام لكل  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتبة

 :( التالي2فقرات المحور كما يوضحو الجدول رقم )
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 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة لمفردات المحور الثاني5جدول رقم )

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 رتبةال

و اطالعبمتابعة ممفات الطالب عند تسجيميم و  لالخصائي التدخل المبكر 9
 .عمييا

4.45 .854 2 

عمى دفاتر الواجبات ودفاتر  طالعبااللالخصائي التدخل المبكر  3
 .المتابعة لجميع الطمبة واكتشاف قدراتيم ومداىا

4.15 .861 8 

و عمى نتائج االختبارات بيدف اطالعب خصائيلأل التدخل المبكر 0
 ا.التعرف عمى الطالب المتفوقين أو الطالب المتأخرين دراسيًّ 

4.54 .640 1 

بعقد المقاءات مع المعممين أو مع مجمس اإلرشاد  التدخل المبكر .
 ا.والتوجيو من أجل التعرف عمى الطالب المتأخرين دراسيًّ 

4.44 .830 3 

التدخل المبكر بعقد المقاءات الشخصية مع الطالب من خالل ندوات أو  2
 محاضرات أو أثناء حصص االنتظار.

4.36 .828 6 

عمى األسباب والعوامل التي أدت إلى التأخر  رفدخل المبكر لمتعالت 2
 الدراسي لمطالب 

4.19 .909 7 

 ،لالئحة المنظمة لذلك ابتنظيم مجاميع التقوية وفقً  التدخل المبكر 2
مكانية تشجيع المعممين عمى المشاركة في ىذه المجامع واختيار الوقت  وا 

 .المالئم لتنفيذىا
4.37 .893 5 

رشاده إلى طرق ا  بتنظيم وقت الطالب خارج المدرسة و  التدخل المبكر 9
 .االستذكار الجيد وفق جدول منظم بالتنسيق مع ولي أمره إذا أمكن ذلك

4.41 .685 4 

 0.81 4.36 المتوسط العام
 

االجتماعي في تحسين المستوى  خصائيدور التدخل المبكر لألن أمن الجدول السابق نستنتج 
حيث  ؛الدراسة أفرادمن وجية نظر مدينة أربيل والتحصيل الدراسي لطالب المدارس الثانوية في  ،التعميمي

 (؛بشدة موافق)( واالتجاه العام لمفقرات 3.99المعياري )( واالنحراف 02..المتوسط العام لمفقرات ) جاء
االجتماعي في تحسين  خصائيدور التدخل المبكر لألبشدة  عينة البحث أفرادموافقة يدل عمى وىذا 

 جاباتفقد جاءت اإل ؛مدينة أربيلوالتحصيل الدراسي لطالب المدارس الثانوية في  ،المستوى التعميمي
وجاء االنحراف المعياري لجميع فقرات المحور ذا قيمة  ،(موافق -ق بشدة مواف) بينبدرجات موافقة 
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 خصائييقوم بو األ) :ايىمأوقد كان  ،عينة البحث حول تمك الفقرات أفراد آراءتجانس  ىمنخفضة تدل عم
عينة  أفرادمن وجية نظر  والتحصيل الدراسي لطالب المدارس ،في تحسين المستوى التعميمي االجتماعي

و عمى نتائج االختبارات بيدف التعرف عمى الطالب المتفوقين اطالعب خصائيلأل التدخل المبكر، البحث
)التدخل المبكر بمتابعة ممفات الطالب عند  ( ثم.2..( بمتوسط حسابي )ا.أو الطالب المتأخرين دراسيً 

قد المقاءات مع بع ( يمييا )التدخل المبكر2...و عمييا( وذلك بمتوسط حسابي قدره )اطالعتسجيميم و 
( بمتوسط قدره ا.المعممين أو مع مجمس اإلرشاد والتوجيو من أجل التعرف عمى الطالب المتأخرين دراسيً 

(....) 
 

االجتماعي في معالجة المشكالت النفسية التي يمر  خصائيما دور التدخل المبكر لأل :السؤال الثالث
 " مدينة أربيل؟بها طالب المدارس الثانوية في 

االجتماعي في معالجة المشكالت النفسية التي يمر بيا  خصائيدور التدخل المبكر لأل ىلمتعرف عم
وتحديد المتوسط الحسابي  تم دراسة فقرات المحور الثالث مدينة أربيلطالب المدارس الثانوية في 

ات المحور كما واالنحراف المعياري والرتبة لكل فقرة من فقرات المحور وكذلك المتوسط العام لكل فقر 
 :( التالي2يوضحو الجدول رقم )

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة لمفردات المحور الثالث6جدول رقم )
رقم 
 الفقرة

االنحراف  المتوسط الحسابي الفقرة
 المعياري

 رتبةال

االجتماعي بالتدخل المبكر بتقديم اإلرشاد والعالج  خصائييقوم األ 9
 .لمختمف فئات الطالب النفسي

3.56 1.414 6 

بعمل مقابالت لتقديم  بالتدخل المبكر االجتماعي خصائياأل يقوم 3
 .لمطالب العدوانيتعديل السموك و  الخدمات النفسية

3.70 1.429 3 

بمعالجة كثير من  بالتدخل المبكر االجتماعي خصائياأل يقوم 0
 المدرسةفي  اإلىمال الزائد :مثل ؛السموكيات غير المقبولة األخرى

 .الواجبات المدرسيةو 
3.62 1.482 4 

االجتماعي بالتدخل المبكر بمعالجة مشكالت الغيرة  خصائياأل يقوم .
 .بين الزمالء من الطالب

3.58 1.429 5 

بالتدخل المبكر بمعالجة مشكالت عدم  االجتماعي خصائياأل يقوم 2
  .االنسحاب االجتماعيالنفسي و التكيف 

3.45 1.574 7 
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االجتماعي بالتدخل المبكر بمعالجة مشكالت  خصائياأل يقوم 2
 .صعوبات التعميمو  ضعف التحصيل

4.27 .868 2 

االجتماعي بالتدخل المبكر بمعالجة الكثير من  خصائياأل يقوم 2
مص و  قضم األظافر :مثل ؛غير المقبولةو  العادات السموكية الخاطئة

 .الخوف من االمتحاناتو  القمقو  غير اإلرادي التبولو  األصابع
4.62 .657 1 

 1.26 3.83 المتوسط العام
االجتماعي في معالجة  خصائيدور التدخل المبكر لأل نأ من الجدول السابق يمكننا استنتاج

 حيث جاء ؛جاء بدرجة كبيرةمدينة أربيل المشكالت النفسية التي يمر بيا طالب المدارس الثانوية في 
يدل وىذا  ؛(موافق) ( واالتجاه العام لمفقرات9.32( واالنحراف المعياري )0.90المتوسط العام لمفقرات )

االجتماعي في معالجة المشكالت  خصائيدور التدخل المبكر لأل ىعينة البحث عم أفرادموافقة عمى 
 بينبدرجات موافقة  اباتجفقد جاءت اإل ؛مدينة أربيلالنفسية التي يمر بيا طالب المدارس الثانوية في 

 باينتتدل عمى  مرتفعةوجاء االنحراف المعياري لجميع فقرات المحور ذا قيمة  ،(موافق -موافق بشدة)
تدل عمى  منخفضةذات قيمة ( 2و 2فيما عدا الفقرات رقم ) عينة البحث حول تمك الفقرات أفراد آراء
االجتماعي  خصائياأل )يقوم األولوجاءت في الترتيب  ،عينة البحث حول تمك الفقرات أفراد آراء جانست

مص و  غير المقبولة مثل قضم األظافرو  بالتدخل المبكر بمعالجة الكثير من العادات السموكية الخاطئة
( يمييا 23..الخوف من االمتحانات( وذلك بمتوسط حسابي قدره )و  القمقغير اإلرادي و التبول و  األصابع

صعوبات التعميم( وذلك و  عي بالتدخل المبكر بمعالجة مشكالت ضعف التحصيلاالجتما خصائياأل )يقوم
بعمل مقابالت لتقديم  بالتدخل المبكر االجتماعي خصائياأل ( ثم )يقوم32..بمتوسط حسابي قدره )

 (.0.2لمطالب( وذلك بمتوسط حسابي قدره ) العدوانيتعديل السموك و  الخدمات النفسية
 

االجتماعي في معالجة المشكالت والتغيير السموكي  خصائياألساليب التي يتبعيا األما  :رابعالالسؤال 
 " ؟مدينة أربيللطالب المدارس الثانوية في 

 
االجتماعي في معالجة المشكالت والتغيير  خصائياألساليب التي يتبعيا األ ىلمتعرف عم

وتحديد المتوسط  رابعفقرات المحور التم دراسة  مدينة أربيلالسموكي لطالب المدارس الثانوية في 
لكل فقرة من فقرات المحور وكذلك المتوسط العام لكل فقرات  الحسابي واالنحراف المعياري والرتبة

 :( التالي2كما يوضحو الجدول رقم ) ؛المحور
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 رابع( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة لمفردات المحور ال7جدول رقم )
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 رتبةال

 1 677. 4.48 ي.كاديمفي حالة تفوقيم األ االجتماعي بتحفيز الطالب خصائييقوم األ 9
 8 1.501 3.28 عن المدرسة. االجتماعي بمعرفة اسباب غياب الطالب خصائييقوم األ 3
المادية داخل  االجتماعي بحل مشكالت الطالب خصائييقوم األ 0

 المدرسة.
4.30 .867 2 

 4 994. 4.09 األساتذة.مع  االجتماعي بحل مشكالت الطالب خصائييقوم األ .
 5 1.012 4.08 االجتماعي بالنمو الفكري لمطالب. خصائيييتم األ 2
االجتماعي بتنمية الميارات الفردية التعميمية لمطالب  خصائيييتم األ 2

 داخل المدرسة.
3.77 1.142 7 

االجتماعي لممدرسة بميام التربية االجتماعية داخل  خصائييقوم األ 2
 6 976. 4.01 المدرسة.

 3 951. 4.11  .عمى معالجة مشكالت الطالب السموكية االجتماعي خصائييعمل األ 9
 1.02 4.02 المتوسط العام

 
االجتماعي في  خصائياألاألساليب التي يتبعيا  وجود العديد منمن الجدول السابق نستنتج 

المتوسط العام  حيث جاء ؛مدينة أربيلمعالجة المشكالت والتغيير السموكي لطالب المدارس الثانوية في 
 أفرادموافقة يدل عمى وىذا  ؛(موافق)( واالتجاه العام لمفقرات 9.33( واالنحراف المعياري )33..لمفقرات )

االجتماعي في معالجة المشكالت  خصائيتي يتبعيا األاألساليب ال عمى وجود العديد منعينة البحث 
 بينبدرجات موافقة  جاباتفقد جاءت اإل ؛مدينة أربيلوالتغيير السموكي لطالب المدارس الثانوية في 

 باينتتدل عمى  مرتفعةوجاء االنحراف المعياري لجميع فقرات المحور ذا قيمة  (،موافق –موافق بشدة )
االنحراف المعياري لجميع فقد جاء  ؛(9و 0فيما عدا الفقرات ) عينة البحث حول تمك الفقرات أفراد آراء

 .عينة البحث حول تمك الفقرات أفراد آراءتجانس تدل عمى فقرات المحور ذا قيمة منخفضة 
االجتماعي في معالجة المشكالت والتغيير  خصائياألساليب التي يتبعيا األىم أوقد كانت 

في  االجتماعي بتحفيز الطالب خصائييقوم األ :)عينة البحث ىي أفرادمن وجية نظر  طالبالسموكي ل
 االجتماعي بحل مشكالت الطالب خصائي)يقوم األ ( ثم9...ي.( بمتوسط حسابي )كاديمحالة تفوقيم األ
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عمى  االجتماعي خصائي( يمييا )يعمل األ0..المادية داخل المدرسة.( وذلك بمتوسط حسابي قدره )
 .(99..معالجة مشكالت الطالب السموكية.( بمتوسط قدره )

 
 وبالنظر لما تم التوصل إليه من نتائج يمكن استخالص اآلتي:

 االجتماعي في إحداث التغيير السموكي لطالب المدارس الثانوية  خصائيدور التدخل المبكر لأل
( واالنحراف 3..0ىذا المحور ) لفقراتفقد جاء المتوسط العام  ؛جاء بدرجة كبيرة مدينة أربيلفي 

 ىعينة البحث عم أفرادموافقة يدل عمى وىذا  ؛(موافق)( واالتجاه العام لمفقرات ...9المعياري )
االجتماعي في إحداث التغيير السموكي لطالب المدارس الثانوية  خصائيدور التدخل المبكر لأل

 .(وافقذا المحور بدرجات موافقة )ملجميع فقرات ى جاباتفقد جاءت اإل؛ مدينة أربيلفي 

 والتحصيل الدراسي  ،االجتماعي في تحسين المستوى التعميمي خصائيدور التدخل المبكر لأل
المتوسط العام  حيث جاء ؛الدراسة أفرادمن وجية نظر مدينة أربيل لطالب المدارس الثانوية في 

يدل وىذا  (؛بشدة موافق)( واالتجاه العام لمفقرات 3.99( واالنحراف المعياري )02..لمفقرات )
االجتماعي في تحسين  خصائيدور التدخل المبكر لألبشدة  عينة البحث أفرادموافقة عمى 

فقد جاءت  ؛مدينة أربيلوالتحصيل الدراسي لطالب المدارس الثانوية في  ،المستوى التعميمي
 .(موافق -موافق بشدة ) بينبدرجات موافقة  جاباتاإل

 االجتماعي في معالجة المشكالت النفسية التي يمر بيا طالب  خصائيدور التدخل المبكر لأل
( 0.90المتوسط العام لمفقرات ) حيث جاء ؛جاء بدرجة كبيرةمدينة أربيل المدارس الثانوية في 
عينة  أفرادموافقة يدل عمى وىذا  ؛(موافق) ( واالتجاه العام لمفقرات9.32واالنحراف المعياري )

االجتماعي في معالجة المشكالت النفسية التي يمر  خصائيدور التدخل المبكر لأل ىالبحث عم
موافق ) بينبدرجات موافقة  جاباتفقد جاءت اإل ؛مدينة أربيلبيا طالب المدارس الثانوية في 

 .(موافق -بشدة 

 مشكالت والتغيير االجتماعي في معالجة ال خصائياألساليب التي يتبعيا األ وجود العديد من
( 33..المتوسط العام لمفقرات ) حيث جاء ؛مدينة أربيلالسموكي لطالب المدارس الثانوية في 

عينة  أفرادموافقة يدل عمى وىذا  ؛(موافق)( واالتجاه العام لمفقرات 9.33واالنحراف المعياري )
االجتماعي في معالجة المشكالت  خصائياألساليب التي يتبعيا األ عمى وجود العديد منالبحث 
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بدرجات موافقة  جاباتفقد جاءت اإل ؛مدينة أربيلوالتغيير السموكي لطالب المدارس الثانوية في 
   (.موافق –موافق بشدة ) بين

 

 توصيات البحث:
 :في ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث يمكن تقديم التوصيات اآلتية

 ة.تطوير المدارس واالىتمام بالبنية التحتي ىالعمل عم 
 مع قدرات الطمبة.تالئم  يتطبيق االساليب التربوية الحديثة الت 
 فية التدخل المبكر في حل مشكالت الطمبة. كي ىعم ينخصائيالتدريب المستمر لأل 
 بعممو حتى يستطيع القيام خصائيدوات المادية لألتوفير كافة األ. 
 حتى يستطيع القيام بعممو ائيخصدارة لألمساعدة اإل. 
 بنائيمألموالدين لمتعرف عمى مشكالت  خصائيمشاركة األ . 
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