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 مقدمة البحث : 

 التربية حاالت من حالة أية ظاهريا عليها تبدو ال التي العاديين غير األطفال فئات من فئة توجد  

 باإلضافة األكاديمي، التحصيل في مشكالت مـن نفسه الوقت في تعاني ولكنها  المعروفة الخاصة

 .ويطلق عليهم ذوي صعوبات التعلم  اإلجتماعية المهارات في مشكالت أو ، االنتبـاه تشتت إلى

 االنفعالي، الثبات وعدم ، االنتباه سعة قصر صعوبات التعلممن أهم الخصائص السلوكية لذوي  و

 المهارات ضعف أو وقصور واالندفاعية، بالنفس الثقة وعدم الذات مفهوم ضعف أو وانخفاض

: 2014) يوسف العنزي ، موجب نحو على االجتماعي التفاعل على قدرتهم عدم أو ، االجتماعية

يعانون من قصور في حل المشكالت وذلك ألنهم يعانون من نقص في الوعي كما انهم  (202

 (.220: 1999)مجدي الشحات ،بوجود مشكلة لديهم 

المهارات االجتماعية قد يكون السبب الرئيسي الذي  العديد من الباحثين أن االفتقار إلىوقد أشار

 يجعل التالميذ ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة يواجهون صعوبات في المشاركة االجتماعية

.(Ariana G.,2017:1)   ومن هنا يتبين مدى الحاجة إلى تصميم برنامج تدريبي للمهارات

المهارات التي تساعدهم في الوصول إلى النمو االجتماعية يسهم في إكساب هؤالء األطفال 

 .النفسي السليم في هذه المرحلة

 : البحث  مشكلــة
 :في التساؤل الرئيسي التالي البحث امشكلة د تحدت

ما فاعلية برنامج تدريبي قائم على المهارات االجتماعية في تحسين االنتباه ومهارات حل  

ويتفرع من هذا  المشكلة لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي ذوي صعوبات التعلم؟

  :السؤال الرئيسي االسئلة الفرعية االتية

ماعية في تحسين االنتباه لدى تالميذ الحلقة ما فاعلية برنامج تدريبي قائم على المهارات االجت -1

 الثانية من التعليم األساسي ذوي صعوبات التعلم؟

ما فاعلية برنامج تدريبي قائم على المهارات االجتماعية في تحسين مهارات حل المشكلة  -2

 لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي ذوي صعوبات التعلم؟

 :البحثأهــداف 

الكشف عن فعالية برنامج تدريبي قائم على المهارات االجتماعية  :إلى البحث الحالييهدف 

مهارة  و مهارة الدافعية الذاتية ، ،مهارة الوعي بالذات، مهارة التعاطف، مهارة ضبط النفس )

 .في تحسين كال من االنتباه ومهارات حل المشكلة لذوي صعوبات التعلم (التفاعل االجتماعي

 أهمية البحث: 

إلى كونها من أهم وسائل التفاعل  البحث الحاليوترجع أهمية تناول المهارات االجتماعية في  

االجتماعي التي تتعلق بقدرة التلميذ على التفاعل والتواصل مع اآلخرين من األقران والمحيطين 

 .في محيط اجتماعي سليم

 :من خالل جانبين هما البحث الحاليأهمية وتتضح 

في حدود علم ) الندرة النسبية في الدراسات العربية حيث ال توجد دراسة  :األهمية النظرية :أوالا 

تناولت اعداد برنامج تدريبي قائم على المهارات االجتماعية وفعاليته في تحسين االنتباه  (الباحثة

والمعلومات ومهارات حل المشكلة لذوي صعوبات التعلم باإلضافة إلى توفير قدر من البيانات 

 .للمهتمين برعاية الطفل ذو صعوبات التعلم 
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ا األهمية التطبيقية إرشادية تعمل وضع برامج تدريبية و في هذا البحثوهي االستفادة من   :ثانيا

كما يفيد البرنامج القائمين على  .ومهارات حل المشكلة لذوي صعوبات التعلم على تحسين االنتباه

الطالب إلى أنسب الوسائل في التدريب على المهارات االجتماعية لدى التربية والتعليم في توجيه 

 .أطفال المرحلة االعدادية

 :لبحثمصطلحات ا

للبحث تعرف الباحثة البرنامج التدريبي   Training Program :البرنامج التدريبي -1

ا  الحالي التي مجموعة من األنشطة المتنوعة والخبرات المنظمة المترابطة  "بأنهاجرائيا

تهدف إلى تدريب التلميذ في فترة زمنية محددة على بعض المهارات االجتماعية لمساعدته 

على مواجهة مشكالته والتغلب عليها من أجل الوصول إلى تحقيق ذاته وقدرته على األداء 

 . "بفاعلية في المواقف االجتماعية المختلفة

بأنها القدرة على إحداث التفاعل "وتعرف   Social Skills : المهارات االجتماعية  -2

  Noah et al, 2013: 655-667) .  ) "اإليجابي في المواقف االجتماعية المختلفة

مجموعة من السلوكيات المكتسبة التي يتعلمها التلميذ ويتدرب عليها " وتعرفها الباحثة بانها

الدافعية الذاتية، بطريقة منظمة لتنمية الوعي بالذات، التعاطف مع اآلخرين، ضبط النفس، 

 "والتفاعل االجتماعي مما يؤدي إلى تحقيق التوافق االجتماعي اإليجابي مع اآلخرين 

  Attention :االنتباه -3

ضعف أو قصور في القدرة على تركيز االنتباه، واالحتفاظ به، والوعي الـشعوري "يعرف بأنه 

، فتحي الزيات )  ةأو اندفاعي /والنشاط، وبموضـوع االنتباه، وقد يكون مصحوباً بفرط الحركة 

2002 :3.)                   

ا    .بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ في اختبار االنتباه  :وتعرفه الباحثة اجرائيا

    Problem-Solving Skills :مهارات حل المشكلة •

فيها ما لديه من معرفة في  وتعرف بأنها مجموعة اإلجراءات التي يقوم بها التلميذ، والتي يستخدم

  .(56:  1992أحمد السيد، ومحمد ربيع، ) حل المواقف الجديدة التي تقابله

ا   .بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ في مقياس مهارات حل المشكلة  :وتعرفه الباحثة اجرائيا

        learning disabilities :صعوبات التعلم •

ا بأنه تعرفه       عدم وصول التالميذ لمستوى التمكن المطلوب والذي يتضح " :الباحثة اجرائيا

ً بين تحصيل التالميذ وقدرتهم العقلية العامة على الرغم من أنهم  في وجود تباعد دال احصائيا

يتميزون بقدرة عقلية تتراوح من المستوى المتوسط إلى المرتفع وقد استبعد منهم ذوي االعاقات 

والحركية وذوي االمراض المزمنة وأورام المخ وأمراض الكالم وذوي االضطرابات  الحسية

 ً   . النفسية والسلوكية والمحرومين ثقافياً وبيئيا

 اقتصر البحث الحالي على الحدود اآلتيه :حدود البحث : 

الصف الثاني االعدادي التابعين الدارة سيدي سالم التعليمية بمحافظة كفر  تلميذاتعينة من  -1

 الشيخ .

قائمة مالحظة  -سنه ( 14 -12)  اختبار القدرة العقلية من) البحث في األدوات المستخدمة -2

ار المسح اختب - مقياس تقدير سلوك التلميذ لفرز حاالت صعوبات التعلم   -سلوك الطفل 

 عوباتاختبارص -مقياس المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي -النيورولوجي السريع 

البرنامج التدريبي للمهارات  - الباحثة / إعداد  مقياس مهارات حل المشكلة  - االنتباه
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هذا يتحدد وكذلك   -الباحثة /إعداد  استمارات التقويم الذاتي    - الباحثة /إعدادماعية االجت

   .البحثباألساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل نتائج  البحث

 االطار النظري للبحث :

 : المهارات االجتماعية أوالُ: 

 ويقال وبارع، حاذق أي" ماهر" منه واالسم" مهر" الفعل إلى" Skill" المهارة مصطلح يشير

ً  كان أي" العلم في مهر" فالن ً  حاذقا ً  به عالما تعرف و.(14 ،2004 هاشم، أبو سيد) له متقنا

بأنها " القدرة على التفاعل مع اآلخرين في اطار اجتماعي محدد بأساليب  المهارات االجتماعية

  (Stigler Smith,2005: 259). معينة مقبولة 

مجموعة من األعمال واألنشطة والخبرات التي يتعلمها الطفل   " بأنها وتعرفها الباحثة

فهمه لذاته وأسلوب تفاعله مع اآلخرين  تساعد فيويكررها ويتدرب عليها بطريقة منظمة بحيث 

وتجعله قادراً على تحقيق التفاعل االجتماعي اإليجابي مع اآلخرين وتمكنه من إيجاد الحلول 

 ."الممكنة للمشكالت التي تواجهه

 : صنيف المهارات االجتماعية ت

المهارات االجتماعية الى ست   Kimmelصنف كايميل  (:(Kimmel 2002كايميل  تصنيف

، التحكم في السلوك الدافعي،التوكيد  ، ضبط النفس، التعاطف ، المسئولية   :مهارات وهي

  (Kimmel , 2002:22).التواصل مع األقران

 :صنف المهارات االجتماعية إلى خمس مهارات، تتمثل في:  (2010)تصنيف عبد هللا الخطيب 

مهارة القدرة   -مهارة الذوق االجتماعي مع اآلخرين - مهارة التواصل االجتماعي مع اآلخرين 

 (47: 2010عبد هللا الخطيب،)  مهارة التعاون مع اآلخرين - على الحوار مع اآلخرين

،  مهارة توكيد الذات،  تحمل المسئولية مهارة(: 2012)تصنيف أماني فرحات عبد المجيد  

أماني فرحات )  انمهارة التواصل مع األقر،مهارة التعاطف ،مهارة التعاون، مهارة ضبط النفس

،2012 :122 .) 

صنفت جينيفر المهارات االجتماعية الى خمس   :  Jennifer G.H.(2015)تصنيف جينيفر 

 ،مهارة التوكيدية،  مهارة التعاون ،التعاطفمهارة ، مهارة ضبط النفس :مهارات وهي كاآلتي

  (Jennifer G.H., 2015:17).مهارة تحمل المسؤولية

  :تصنيف الباحثة للمهارات االجتماعية

المعرفة   :وتشتمل هذه المهارة على عدة مهارات فرعية وهي  :مهارة الوعي بالذات -1

 .الثقة بالنفس،  التوكيدية، تقدير الذات  ، االنفعالية

 التعاطف السلوكي ( –: وتشمل ) التعاطف الوجداني  مهارة التعاطف  -2

،  تأجيل االشباع،  التعبير الوجداني، التحكم في االنفعاالت :  وتشملمهارة ضبط النفس -3

 .  التكيف االجتماعي

 وتشتمل على : (: التحكم في السلوك الدافعي)مهارة الدافعية الذاتية  -4

  التفاؤل( ، اإلصرار وتحمل الضغوط)إدارة الضغوط ، توجيه الذات 

  :وتشتمل هذه المهارة على مجموعة من المهارات الفرعية وهي:   يمهارة التفاعل االجتماع -5

 .كفاءة التصرف في المواقف االجتماعية،  التواصل االجتماعي،  اإلدراك االجتماعي
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ا      Attention :االنتباه :ثانيا

ببيئته وتكيفه معها ، وهو األساس الذي تقوم عليه العمليات أول اتصال للفرد  "يعرف بأنه و    

: 2016، معاذ عوفي) "العقلية وهو استعداد الفرد وتهيئته لمالحظة شيء دون اآلخر والتفكير فيه

24.) 

 االنتباه التوقعى،  االنتباه الالإرادي،  االنتباه اإلرادي ،االنتباه االعتيادي  :أنواع االنتباه  

 :تنقسم العوامل المؤثرة في االنتباه إلى قسمين : المؤثرة في االنتباهالعوامل 

: وتتمثل في الحركه ، الجده ، الحجم ، التكرار ، الشدة ، التضاد ، عوامل خارجية  :أوالا    

 المثيرات الشرطية 

ا    النشاط لعضوي و التهيؤ الذهنيوتشمل :  العوامل المؤقتة وتشمل: عوامل داخلية   :ثانيا

الراحة و الميول واالهتمامات ، مستوى االستثارة الداخلية وتشمل : العوامل المستديمة الدافع وو

 . (28-27: 1999فائقة بدر، السيد علي ،)  والتعب 

   :عالقة االنتباه بصعوبات التعلم

يرى الغالبية العظمى من المشتغلين بالتربية الخاصة عامة، وصعوبات التعلم خاصة، أن      

صعوبات القراءة والفهم  :صعوبات االنتباه تقف خلف الكثير من أنماط صعوبات التعلم ومنها

) القرائي، والصعوبات المتعلقة بالذاكرة، وصعوبات الحساب، والصعوبات اإلدراكية بوجه عام 

 (. 87: 1998، الزيات فتحي

من أجل دراسة بعض مسببات ( 2000)وتشير نتائج الدراسة التي قام بها لطفي عبد الباسط       

اضطرابات نظام التجهيز لدى ذوي صعوبات التعلم، إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين العاديين 

باه االنتقائي البصري لصالح وذوي صعوبات التعلم في أداء مهام االنتباه المستمر السمعي، واالنت

العاديين وهذا يؤكد أن ذوي صعوبات التعلم لديهم قصور في عملية االنتباه وخاصة االنتباه 

        .المستمر السمعي واالنتباه االنتقائي البصري ويعد ذلك من مسببات اضطرابات نظام التجهيز

 :عالقة االنتباه بالمهارات االجتماعية

اه احدى العمليات العقلية التي تؤدي دوراً مهما في حياة الطفل من حيث قدرته على يمثل االنتب      

االتصال بالبيئة المحيطة ، ويؤدي الخلل في هذه العمليات العقلية إلى انتشار االضطرابات 

السلوكية بين هؤالء األطفال والذين يعانون عادة من اضطرابات االنتباه خاصة السلوك العدواني، 

 دي هذا السلوك إلى سوء التوافق ومحدودية العالقات االجتماعية في البيئة المحيطة بهمحيث يؤ

من قصور في المهارات االجتماعية، يعانون كما أن ذوي قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد 

  (Rapaport, 2009: 22-35) .مما يسبب لهم مشكالت متنوعة مع اقرانهم

ا   :"Problem solving skills"مهارات حل المشكلة  :ثالثا

قدرة الفرد على اكتساب المعلومات والمهارات المتاحة بشكل  " يقصد بها   :مفهوم حل المشكلة

، مصعب محمد ) " صحيح وتوظيف ذلك في قدرته على مواجهة وحل موقف غامض يتعرض له

2009 :8. ) 

مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها الفرد مستخدماً ما لديه  وترى الباحثة أن حل المشكلة هو

كما تعرفه الباحثة إجرائياً بالدرجة التي يحصل  .من معرفة من أجل الوصول إلى حل لهذه المشكلة

 .عليها الفرد في اختبار مهارات حل المشكلة

  :نماذج حـل المشكـالت
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عددها ومسمياتها وفيما يلي عرض لبعض هذه اختلفت خطوات حل المشكلة لدى السيكولوجيين في 

   :النماذج

ويؤكد ستيرنبرج أّن مراحل حل المشكلة تمر بسبعة مراحل تسير  ( :2003)نموذج ستيرنبرج 

بناء ، تحديد المشكلة،  التعرف على المشكلةوهي : بشكل دائري حيث سماها دائرة حل المشكلة 

مراقبة حل ،  تجميع مصادر المعلومات،  مشكلةتنظيم المعلومات حول ال،  استراتيجية الحل

 . (Sternberg,2003:56) تقييم حل المشكلة،  المشكلة

   ( :2003)نموذج حسن زيتون 

جمع البيانات ، تحديد المشكلة :وضع تصوراً لخطوات حل المشكلة يتم من خالل المراحل التالية

المفاضلة بين الحلول المؤقتة ،  للمشكلةاقتراح الحلول المؤقتة ، والمعلومات المتصلة بالمشكلة

، حسن زيتون ) تقييم الحل،  التخطيط لتنفيذ الحل وتجريبه، للمشكلة واختيار الحل المناسب

2003 :328-332 .) 

مراحلها  من خالل العرض السابق لنماذج حل المشكلة، وإن اختلفت مسمياتها وعدد وترى الباحثة

،  اإلحساس بالمشكلة:لخص في ست مهارات رئيسية وهيأن مهارات حل المشكلة يمكن أن تت

إيجاد البدائل )فرض الفروض المحتملة ، جمع المعلومات والبيانات حول المشكلة، تحديد المشكلة

التوصل إلى النتائج  ،اختبار صحة الفروض، واختيار البديل المناسب لحل المشكلة،  (الممكنة

 .والتعميم

  :بالمهارات االجتماعيةعالقة مهارات حل المشكلة 

تعد المعرفة االجتماعية عامالً وثيق الصلة بالقدرة على حل أي مشكلة بغض النظر عن موضوع 

المشكلة، فالمعرفة االجتماعية مطلب أساسي للكفاءة في اآلداء في كثير من المواقف وفي سياق حل 

دة وجمع المعلومات وتوليد المشكالت تتضمن المعرفة القدرة على تعريف المشكلة في الفاظ محد

األفكار التي قد تسهم في حل المشكلة، وعموما فحل مشكالت الحياة يتطلب قائمة معينة من 

  (. 178: 2014 ،دخيل بن عبد هللا   ( مهارات أو عادات التفكير عند مواجهة أي صعوبة

ا   :صعوبات التعلم رابعا

  :تعريف صعوبات التعلم :أوالا 

األفراد ذوي الذكاء المتوسط أو فوق من مجموعة "بأنها  الباحثة صعوبات التعلمتعرف        

المتوسط، إال أنهم يظهرون تباعدًا بين أدائهم الفعلي وأدائهم المتوقع في واحد أو أكثر من المجاالت 

األكاديمية، وتحدث هذه الصعوبة نتيجة خلل بسيط في نمو الجهاز العصبي المركزي، ولكنها ال 

ها تحدث في أي مرحلة من مراحل نمو الفرد، تحدث نتيجة أي نوع من أنواع اإلعاقة، كما أن

  ".للبحث الحاليوتعتمد على هذا التعريف كتعريف إجرائي 

  :أنـواع صـعـوبـات الـتـعلـم :ثانيا 

من أبرز تصنيفات صعوبات التعلم، وأكثرها شمولية ودقة ذلك التصنيف الذي قدمه كيرك وكالفنت 

  :نوعين من صعوبات التعلمعن صعوبات التعلم، والذي يميز بين (1988)

 وتنقسم الى :   Developmental Learning Disabilitiesصعـوبات تعلـم نمـائيـة   -أ

وهي خاصة باللغة  : صعوبات ثانوية، وتشتمل االنتباه، والذاكرة، واإلدراك  :صعوبات أولية

  .الشفهية والتفكير

وهي مشكالت تظهر من أطفال  Academic Disabilitiesصعـوبات تعلـم أكـاديميـة   - ب

المدارس، وتبدو واضحة إذا حدث اضطراب لدى الطفل في الصعوبات النمائية، وعجز عن 
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تعويضها من خالل وظائف أخرى، حيث يكون عند الطفل صعوبة في تعلم القراءة أو الكتابة أو 

 (.21-18: 1988كيرك وكالفنت، )التهجي أو إجراء العمليات الحسابية، 

   تشخيص ذوي صعوبات التعلم محكاترابعا: 

ويستخدم لتقدير التباعد  :التباعد الداخلي  :وينقسم إلى نوعين من التباعد : محك التباعد -1

داخل الفرد في العمليات النفسية والسلوكيات كاالنتباه، والقدرات البصرية والحركية، 

  .الذكاء والتحصيل وهو حساب التباعد بين :التباعد الخارجيو .والذاكرة

وفيه يتم استبعاد الحاالت الناتجة عن اإلعاقة والتي يمكن أن  Exclusion   محك االستبعاد -2

 .تكون سبباً في التباعد بين درجات الفرد في التحصيل والذكاء أو التباعد داخل الفرد

الذين ويفيد هذا المحك ذوي صعوبات التعلم  Special Education   محك التربية الخاصة -3

ً خاصة في التعلم؛ لعالج مشكالتهم، وحتى ال يتم الخلط بينهم وبين بعض  يحتاجون طرقا

 (.296-293: 2003،سيد سليمان ) المصطلحات المشابهة كالتأخر الدراسي وبطء التعلم

وفي ضوء ما سبق لجأت الباحثة إلى استخدام الخصائص التالية كمحكات للتعرف على التالميذ 

 :لتعلمذوي صعوبات ا

  .أن يتسم التالميذ بمستوى ذكاء متوسط أو فوق المتوسط -

أن يكون مستوى أداء التالميذ على االختبار التحصيلي في مادة اللغة العربية أقل من  -

  .المتوسط الحسابي لدرجات زمالئهم

أن يكون هناك تباعدًا بين الذكاء والتحصيل لصالح الذكاء مقداره واحد انحراف معياري  -

  .أكثرأو 

  .استبعاد التالميذ ذوي اإلعاقات الجسمية، والحسية، واالضطرابات االنفعالية الشديدة -

أن تكون تقديرات المعلمين للتالميذ على مقياس تقدير سلوك التلميذ صاحب الصعوبة أقل  -

  درجة( 65)من 

 : السابقة الدراسات

 :التعلم صعوبات ذوي التالميذ لدى االجتماعية المهارات تناولت وبحوث دراسات :  أوال

 بعض تنمية في التعاوني التعلم أثر التي هدفت لمعرفة( 2013)شيدي ر سعيد منى دراسة

 و، التعلم صعوبات ذوى من المدرسي النشاط جماعات لدى الذات وفاعلية االجتماعية المهارات

 عدم عن ناتج التالميذ بعض لدى االجتماعية المهارات في العجز أن إلى الدراسة نتائج تشير

 لديهم يظهر و لآلخرين الوجيهة التعبيرات في القصور مثل االجتماعية الدالئل فهم على قدرتهم

  .للتعلم معوقات إلى وتتحول اجتماعي انسحاب

 إرشادي برنامج فعالية عن الكشف إلى( :2014دراسة منذر جمال وجهاد سليمان  ) هدفتو

 وجود النتائج أظهرتو .التعلم صعوبات ذوي الطلبة لـدى االجتماعية المهارات لتنمية جمعي

 المهارات تحسن في والضابطة التجريبيـة المجموعتين بـين إحصائية داللة ذات فروق

 المهارات تنمية فـي البرنـامج فاعلية إلى يشير مما ، التجريبية المجموعة لدى االجتماعية

 .   التعلم صعوبات طلبة لدى االجتماعية

 برنامج فعالية من التحقق الى دراسة تهدف (2015) األشعل الرحمن عبد ناديةوأجرت 

 ذوي الموهوبين لدى االجتماعية الكفاءة لتحسين أسري وارشادي سلوكي معرفي ارشادي

 البرنامج من كل برنامج فعاليه ، واظهرت النتائج التعليم من االولى بالحلقة التعلم صعوبات
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 لدى االجتماعية الكفاءة تحسين في االسرى االرشادي والبرنامج السلوكي المعرفي االرشادي

 المعرفي االرشادي البرنامج من كل برنامج فعالية استمرار.التعلم صعوبات ذوي الموهوبين

 المجموعة افراد لدى االجتماعية الكفاءة تحسين في االسرى االرشادي والبرنامج السلوكي

   المتابعة فتره خالل التجريبية

  :التعلم صعوبات ذوي التالميذ لدى االنتباه تناولت وبحوث دراسات  :ثانيا

 دعم فعالية على التعرف إلى(  et.al, Landau  (2011وآخرون الندو دراسة هدفت

 المصحوب االنتباه نقص ذوي الذكور لدى االجتماعية، المهارات تنمية في قرانواال األصدقاء

 البرنامج وفاعلية الصداقة مدة بين موجبة عالقة وجود عن الدراسة أسفرت كما النشاط بفرط

 .المستخدم

 استمرارية وكذلك فاعلية عن الكشف الىا هدفتدراسة  (2015) رضا محمد هندوأجرت 

 ذوي التالميذ لدي االنتقائي االنتباه على وأثره البصري اإلدراك مهارات لتنمية تدريبي برنامج

 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة نتائج وتوصلت .النمائية التعلم صعوبات

 واالنتباه البصري اإلدراك مهارات في والضابطة التجريبية المجموعتين درجات متوسطات

 فروق ووجود .التجريبية المجموعة لصالح النمائية التعلم صعوبات ذوي التالميذ لدى االنتقائي

  .البعدي القياس لصالح والبعدي القبلي القياسين بين إحصائية داللة ذات

  :التعلم صعوبات ذوي التالميذ لدى المشكلة حل تناولت وبحوث دراسات ثالثا:

 بعض على للتدريب برنامج فاعلية عن للكشف دراسة (2012) البحراوي السعيد بسمة أجرت

 لدى المشكالت وحل للتعلم والدافعية الذات مفهوم تحسيـن في المعرفة وراء ما استراتيجيات

 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد :إلى الدراسة توصلت ، التعلم صعوبات ذوي التالميذ

 الذات مفهوم على البعدي القياس في والضابطة التجريبية المجموعتين تالميذ درجات متوسطي

 التجريبية المجموعة لصالح التعلم صعوبات ذوي التالميذ لدى المشكالت وحل للتعلم والدافعية

 لتالميذ والبعدي القبلي القياسين درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وتوجد ."

 ذوي التالميذ لدى المشكالت وحل للتعلم والدافعية الذات مفهوم على التجريبية المجموعة

 .البعدي القياس لصالح التعلم صعوبات

 الى التي هدفت (2014) جروان الرحمن عبد وفتحي ، العبادي أحمد حسن زين دراسةو

 مهارات تنمية في للمشكالت اإلبداعي الحل استراتيجية على قائم تعليمي برنامج أثر استقصاء

 نتائج إلى الدراسة وتوصلتالتعلم ،  صعوبات ذوى الموهوبين الطلبة لدى االبداعي التفكير

 والضابطة التجريبية المجموعتين أفراد درجات متوسطات بين احصائيا دالة فروق وجود أهمها

 التجريبية المجموعة أفراد أداء لصالح ككل واالختبار واالصالة والمرونة الطالقة مهارات على

 .المسئول المتوقع والمستوي ) التعليمي (

 تحسين في ابعادها أحد أو االجتماعية المهارات على التدريب تناولت وبحوث دراسات رابعاُ:

   . :التعلم صعوبات ذوي التالميذ لدى المشكالت أوحل االنتباه
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 تدريبي برنامج أثر على التعرف إلى الدراسة وتهدف (2014) عدالن محمد أسماء دراسة

 لدى الحياتية المشكالت حل ومهارة الشخصية سمات تنمية على اإليجابي التفكير لمهارات

 وجود إلى الدراسة نتائج توصلت،  االجتماعي التعلم صعوبات ذوي اإلعدادية الحلقة تالميذ

 في البعدي القياس في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة رتب متوسطات بين فروق

  التجريبية، المجموعة لصالح الشخصية سمات

 تأثير ستكشافا الدراسة هذه من الغرض وكان( Mourad Ali Eissa,2015 )ودراسة 

 لتواصل االجتماعيا ومهارات المشترك االنتباه تحسين على المشترك لالنتباه التدخل برنامج

 برنامج فعالية الدراسة هذه نتائج بينت وقد. التوحد اضطراب من يعانون الذين األطفال لدى

 المصابين األطفال لدىلتواصل االجتماعي ا ومهارات المشتركفي تحسين االنتباه  التدخل

 . التوحد باضطراب

 :يلي كمابحث ال فروض صياغة يمكن  :الدراسة فروض •

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في  دال توج -1

 لالنتباه.القياسين القبلي والبعدي في الدرجة الكلية 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في  دال توج -2

)اإلحساس بالمشكلة، تحديد المشكلة، جمع  حل المشكلة القياسين القبلي والبعدي في مهارات

المعلومات والبيانات حول المشكلة، فرض الفروض المحتملة، اختبار صحة الفروض واختيار 

 كلة، التوصل إلى النتائج والتعميم(.البديل المناسب لحل المش

" ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددط درجددات تالميددذ المجموعددة التجريبيددة  -3

 والمجموعة الضابطة في الدرجة الكلية لالنتباه بعد تطبيق البرنامج التدريبي "

جريبية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تالميذ المجموعة الت -4

جمع -تحديد المشكلة  –والمجموعة الضابطة في مهارات حل المشكلة )اإلحساس بالمشكلة 

اختبار صحة الفروض واختيار -فرض الفروض المحتملة -المعلومات والبيانات حول المشكلة 

الدرجة الكلية( بعد تطبيق البرنامج -التوصل إلى النتائج والتعميم –البديل المناسب لحل المشكلة 

 التدريبي ".

 :التجريبي والتصميم البحث منهج

 المتغير) تجريبي متغير بحث الى تهدف التي التجريبية البحوث فئة إلى ينتمي البحث الحالي

 أكثر أو تابع متغير على االجتماعية المهارات على القائم التدريبي البرنامج وهو) المستقل

 (المجموعتين تصميم علىويعتمد البحث الحالي  (.المشكلة حل مهارات)و (االنتباه) في ويتمثل

على المجموعة  التدريبي البرنامج تطبيق بعد التابعة المتغيرات قياس ويتم،) تجريبية –ضابطة 

 مجموعتين على تشتمل حيث 2×2 للبحث الحالي التجريبي التصميم يكون وبذلك التجريبية

 بعدي( . –وقياسين )قبلي  (تجريبية – ضابطة) للبحث
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 :بحثال عينة

 تعلم صعوبات ذوي من تلميذة( 42) من االساسيةبحث ال عينة تكونت  :األساسية بحثال عينة 

 وبلغت سنة، 13-12التلميذات هؤالء أعمار تراوحت وقد اإلعدادي الثاني بالصف القراءة

 العينة هذه اشتقاق تم ولقد، 1.041قدره معياري بانحراف شهراً،157,190 الزمنية أعمارهم

 المستخدمةسلسلة من االختبارات  تطبيق خالل من( تلميذه 360عينة اوليه بلغت )  من

  :مجموعتين إلى االساسية بحثال عينة تقسيم تم ولقد.التعلم صعوبات ذوي التالميذ تشخيصل

 بتطبيق الباحثة قامت وقد تلميذه (21) تجريبية مجموعة ، تلميذه( 21) ضابطة مجموعة

 .التجريبية المجموعة تالميذ على البرنامج جلسات

 :(االساسية الدراسة عينة أفراد مجانسة (المتغيرات ضبط 

 المتغير بخالف التابعة المتغيرات على تؤثر أن يمكن التي (الوسيطة) الدخيلة المتغيرات    

بالنسبة  ، واالقتصادي االجتماعي المستوى ، الذكاء ، الزمنى العمر ، الجنس:  مثل المستقل

فقط حتى ال يصبح لمتغير الجنس اثر  االناثعلى  البحث الحالياقتصرت عينة لمتغيرالجنس 

 ،االجتماعيةمهارات الفي المتغير التابع فضال على سهولة التعامل معهم وسهولة تدريبهم على 

نتائج العديد من الدراسات وذلك يتفق مع عية لديهم مقارنة بالذكوروانخفاض المهارات االجتما

ً كثيره متاحة ، السابقه  حيث أشارت تلك الدراسات إلى أن الذكور في مجتمعنا يجدون فرصا

للمشاركة االجتماعية مما يجعلهم أكثر قدرة من اإلناث في الحكم على االشخاص وبالتالي تحقيق 

 باستخدام الباحثة قامتأما بالنسبة لكل من المتغيرات الدخيله االخرى فقد  ،التوافق االجتماعي 

 يوضح التالي والجدول المجموعات بين الفروق داللة لحساب المستقلة للعينة " ت" اختبار

  .الباحثة إليها توصلت التي النتائج

  )ت (اختبار باستخدام واالقتصادي االجتماعي والمستوى والذكاء الزمنى العمر( 1) جدول

  المتغيرات
 المتوسط العدد المجموعة

 االنحراف

 المعياري
 ت قيمة

 ح.د
 الداللة مستوى

 1,007 157,285 21 ضابطة  الزمني العمر
0,740 

40 
 دالة غير

 1,077 157,523 21 تجريبية

 6,489 98,714 21 ضابطة  الذكاء نسبة
0,349 

40 
 دالة غير

 6,774 98,00 21 تجريبية

 المستوى

 االجتماعي

  واالقتصادي

 11,711 74,523 21 ضابطة

0,732 

40 

 دالة غير
 11,861 73,095 21  تجريبية

 المجموعتين بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم السابق الجدول من ويتضح      

 المجموعتين تكافؤ على يدل وهذا إحصائيا دالة غير "ت" قيمة كانت حيث والضابطة التجريبية

 من كل تطبيق تم كما   .واالجتماعي االقتصادي والمستوى الزمنى والعمر الذكاء متغيرات في

 البرنامج قبل والضابطة التجريبية المجموعتين على المشكلة حل مهارات واختبار االنتباه اختبار

             السابقة العمليات في المجموعتين بين التكافؤ من للتأكد
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 التجريبية المجموعتين بين التجانس بحساب الباحثة قامت  :االنتباه لمستوى القبلي القياس    

ً ) عليهم االنتباه مقياس تطبيق خالل من وذلك والضابطة ً  قياسا  )ت (قيمة بحساب وذلك (قبليا

 والجدول االنتباه، في والضابطة التجريبية المجموعتين درجات متوسطي بين الفروق لمعرفة

 .االنتباه لمقياس القبلي القياس في والضابطة التجريبية المجموعتين بين التكافؤ يوضح (2) رقم

 التجريبية للمجموعة القبلي القياس درجات متوسط بين للفروق) ت (قيم (2) جدول

 .لالنتباه الكلية الدرجة في الضابطة والمجموعة

 الكلية الدرجة

 لالنتباه

 المجموعة
 العدد

 ن

 المتوسط

 م

 االنحراف

 المعياري

 ع

 "ت" قيمة

 ح.د
 مستوى

 الداللة

 4,433 45,428 21 الضابطة
0,72 

40 
  دالة غير

 4,177 46,381 21 التجريبية

ً  دالة فروق توجد ال أنه واتضح  التجريبية للمجموعة القبلي القياس درجات متوسط بين احصائيا

 في والضابطة التجريبية المجموعتين بين التكافؤ يتحقق وبذلك االنتباه متغير في والضابطة

 .االنتباه متغير

 التجريبية المجموعتين بين التجانس بحساب الباحثة قامت  :المشكلة حل لمستوى القبلي القياس

ً ) عليهم المشكلة حل مقياس تطبيق خالل من وذلك والضابطة ً  قياسا  قيمة بحساب وذلك ،(قبليا

 المشكلة حل في والضابطة التجريبية المجموعتين درجات متوسطي بين الفروق لمعرفة (ت)

ً  دالة فروق توجد ال أنه واتضح  الضابطة للمجموعة القبلي القياس درجات متوسط بين احصائيا

 المجموعتين بين التكافؤ يتحقق وبذلك المختلفة وابعادها المشكلة حل مهارات في والتجريبية

  .المشكلة حل مهارات متغير في والتجريبية الضابطة

  : الدراسة أدوات

  (2002) موسى الفتاح عبد فاروق / اعداد : (14-12)مستوى العقلية القدرة اختبار

  (1987) كامل مصطفي /  المصرية للبيئة أعدها : الطفل سلوك مالحظة قائمة

 عن القائمة ثبات بحساب الباحثة قامت  :الثبات حساب) أ : للقائمة مترية السيكو الكفاءة

 من لعينة العاملي التحليل خالل من التعديل بعد (70) القائمة لعبارات النصفية التجزئة طريق

 تدعو مرتفعة قيم الثبات معامل قيم وجاءت وتلميذه، تلميذ (30) عددها التعلم صعوبات ذوي

  :يلي كما األداة في للثقة

 ( 1999 ( كامل مصطفي  /إعداد  التعلم صعوبات حاالت لفرز التلميذ سلوك تقدير مقياس 

 . البحث الحالي في التعلم صعوبات حاالت لفرزويستخدم 

 القائمة لعبارات النصفية التجزئة بطريقة المقياس ثبات من الباحثة تحققت وقد  :المقياس ثبات

 : يلي كما الثبات معامل قيم وجاءت وتلميذة تلميذ( 30)عددها التعلم صعوبات ذوي من لعينة

( 0,87) المنطوقة اللغة( ، 0,77) الثبات معامل قيمة كانت والذاكرة السماعي للفهم بالنسبة
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 (0,66 (واالجتماعي الشخصي والسلوك( 0,48) الحركي التناسق( ، 0,65) المكاني التوجه،
 .)ولمزيد من المعلومات الرجوع إلى كراسة تعليمات االختبار(

 ( .1989ل)كام مصطفي / المصرية للبيئة اعده :السريع النيورولوجي سحمال اختبار -

 صعوبات من يعانون الذين طفاللأل النيورولوجي التكامل عن المالحظات لرصد وسيله يعد

 .  التعلم

 السريع النيورولوجي المسح اختبار ثبات من الباحثة تحققت :لالختبار مترية السيكو الخصائص

 ثبات من للتحقق " كرونباخ الفا " معادلة طريق عن الثبات معامل حساب تم :التالي النحو على

 لهذه الثبات معامل قيمة وبلغت التعلم صعوبات ذوي من تلميذ( 30) قوامها عينة على االختبار

 .االداء في للثقة وتكفي مرتفعة قيمة وهي( 0,82) الطريقة

 (2000(البنا عادل /إعداد  :   والثقافي واالقتصادي االجتماعي المستوى مقياس -

 حساب تمآخر مقياس باستخدام للمقياس صدق المحك بحساب المقياس معد قام  :القياس صدق

 االفراد درجات بين ارتباط معامل على المقياس معد وحصل المحكمين صدق طريق عن صدقه

 يدل مما( 0,01) مستوى عند إحصائيا دال صدق معامل وهو( 0,64) مقداره المقياسين في

 .الحالية الدراسة في المقياس استخدام صالحية على

بطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم  أعداد/ اختبار فرعي من مقياس االنتباه )

 (2000فتحي الزيات )

 ذوي التالميذ لدى االنتباه صعوبات لتشخيص الحالية الدراسة في االنتباه اختبار استخدم

 .التعلم صعوبات

  :كالتالي االختبار وثبات صدق من الباحثة تحققت وقد

 حساب طريق عن الداخلي االتساق بحساب الباحثة قامت   :الداخلي االتساق :االختبار صدق

 معامالت يوضح التالي والجدول للمقياس، الكلية والدرجة عبارة كل درجة بين االرتباط معامل

 .للمقياس الكلية والدرجة عبارة كل درجة بين االرتباط

 معامالت قيم جميع وكانت (0,548-0,137) بين تراوحت االرتباط معامالت قيم أن اتضح    

 عدا ما( 0.01) مستوى عند دالة للمقياس الكلية والدرجة عبارة كل درجة بين االرتباط

ً  دالة فكانت( 16-15-1) رقم العبارات -8-4)أرقامالعبارات  أما، (0,05) مستوى عند إحصائيا

 صورته في المقياس وأصبح المقياس، من حذفهم تم وبالتالي إحصائيا دالة غير فكانت (10

 .عبارة (17) من يتكون النهائية

 معامل وبلغ المقياس، ثبات لحساب التطبيق إعادة طريقة الباحثة استخدمت :االختبار ثبات  -

ً  مقبولة قيمة وهي،  (0,948) االرتباط  المقياس، هذا استخدام صالحية إلى يشير مما إحصائيا

 مقبولة معامالت وجميعها ،(0,747) االرتباط معامل وبلغ :كرونباخ ألفا طريقة استخدمت كما

 .فيها الوثوق ويمكن إحصائياً،
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 البحثمدى تمكن افراد عينة  ويهدف لقياس   الباحثة / اعداد :المشكلة حل مهارات مقياس •

 المعلومات جمع، المشكلة تحديد، بالمشكلة اإلحساس وهي )من آداء مهارات حل المشكلة 

 البديل واختيار الفروض صحة اختبار، المحتملة الفروض فرض، المشكلة حول والبيانات

 (والتعميم النتائج إلى التوصل، المشكلة لحل المناسب

 :المشكلة حل لمقياس مترية السيكو الخصائص

 :التالية الطرق باستخدام المقياس صدق حساب تم :الصدق :أوالا 

 النفس علم أساتذة من مجموعة إلى المبدئية صورته في المقياس تقديم تم:  المحكمين صدق – أ

 نسب أن السابق الجدول من يتضح التحكيم عناصر ضوء في آرائهم وأخذ للتحكيم التربوي

 اتفاق نسب وهي( %100-%80,8)بين ما تراوحت التحكيم بنود على المحكمين اتفاق

 تعديل تم وقد هذا إليه، يهدف ما لقياس المقياس صالحية في الثقة إلى يدعو مما مرتفعة،

 اتفاق نسبة واعتبرت المحكمين بعض به أشار لما وفقا العبارات لبعض اللغوية الصياغة

 تطبيق بعد إليها التوصل يمكن التي النتائج في الثقة إلى يدعو مما لصدقه مؤشراً  المحكمين

 .العينة أفراد على المقياس

 حساب طريق عن المشكلة حل لمقياس الداخلي االتساق الباحثة حسبت :الداخلي االتساق- ب

 قيم أن تضحا، و إليه تنتمي الذي للبعد الكلية والدرجة عبارة كل درجة بين االرتباط معامل

 االرتباط معامالت قيم جميع وكانت ،(0,680) ،) 0,023) بين تراوحت االرتباط معامالت

 ما ، (0,01) داللة مستوى عند دالة إليه تنتمي الذي للبعد الكلية والدرجة عبارة كل درجة بين

 ،(0,05) مستوى عند دالة كانت ،حيث( 37) رقم و ،( 30) رقم و ،( 4) أرقام  العبارات عدا

 بالبعد والخاصة( 8) رقم والعبارة األول، بالبعد والخاصة( 10) رقم العبارة حذف تم وكذلك

 والخاصة( 28-20-12) أرقام والعبارات الثالث، بالبعد والخاصة (31) رقم والعبارة  الثاني،

 تم وبالتالي دالة غير كانت حيث السادس، بالبعد والخاصة (23) رقم والعبارة الخامس، بالبعد

 .  عبارة(35) من يتكون المقياس أصبح وبالتالي المقياس، من حذفها

 .االستطالعية العينة نفس على للمقياس التطبيق إعادة طريقة الباحثة استخدمت  :المقياس ثبات

ً  عشر خمسة والثاني األول التطبيق بين الزمني الفاصل وكان  معامالت قيم تراوحتو،   يوما

ً  دالة قيم وهي (0,909-0,572) بين ما الثبات  إلى يدعو مما (0,01) مستوى عند إحصائيا

 في المقياس أصبح وبالتالي، المقياس استخدام عند إليها التوصل يمكن التي النتائج في الثقة

    :يلي كما المقياس أبعاد على موزعة عبارة(33) من يتكون النهائية صورته

 المشكلة حل مهارات لمقياس النهائية الصورة (3) جدول                           

 المجموع بعد بكل الخاصة العبارات أرقام البعد م

 5  29-8-3-2 • األول 1

 5 33-30-6-5-4 الثاني 2

 5 25-22-10-9-7 الثالث 3
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 5 32-31-24-23-11 الرابع 4

 6 28-26-15-14-13-12 الخامس 5

 7 27-21-20-19-18-17-16 السادس 6

 عبارة33  المجموع 

 

  الباحثة / اعداد :   االجتماعية المهارات على القائم التدريبي البرنامج 

 المهارات على القائم التدريبي البرنامج فاعلية مدى عن الكشف وهو  :هدف البرنامج *

 المدى. . التعلم صعوبات ذوي من عينه لدى المشكلة حل ومهارات االنتباه تنمية في االجتماعية

 في جلسات( 3) بواقع اسابيع( 9) البحث الحالي في للبرنامج الزمني المدى  :للبرنامج الزمني

 دقيقه( 60) من الواحدة الجلسة زمن ويستغرق جلسة، (28) الجلسات عدد بلغ حيث األسبوع،

 لعام مايو شهر من األول األسبوع إلى  مارس شهر أول من وذلك ، ساعة(28) يعادل ما أي

 م2015/2016

  :على وتشتمل للبرنامج الرئيسية المكونات

 ما أعمارهم تتراوح مما التعلم صعوبات ذوي للتالميذ البرنامج يقدم : البرنامج من المستفيدون

 االنتباه في ذلك أثر ومعرفة االجتماعية المهارات تنمية بهدف وذلك سنة (13-12) بين

 ديهم.ل المشكلة حل ومهارات

،  الـدور لعـب ، الجماعية والمناقشة المحاضرة أسلوب : البرنامج عليها يستند التي الفنيات

 حـل،  اإليجابي التعزيز، الراجعة التغذية، النمذجـــة، المرآة عمـل ،الـذات تقديـم، الـدور قلـب

 المنزلي الواجب،  الحلـــــم، المشكلـة

 :كاآلتي االجتماعية المهارات برنامج جلسات الباحثة قسمت:  برنامجال جلسات

  االنتقال مرحلةو التعارف مرحلة : هما مرحلتين إلى الباحثة وقسمتها  :التهيئة جلسات  -1

  :هما مرحلتين إلى الباحثة وقسمتها التدريبية الجلسات  -2

 :اآلتي المرحلة هذه تتضمن :العمـل مرحلة (أ)

 من وتبدأ التعاطف - الثامنة الجلسة إلى الثالثة الجلسة من وتبدأ بالذات الوعي)  لتنمية جلسات

 الجلسة إلى عشر الثالثة الجلسة من وتبدأ النفس ضبط  - عشر الثانية الجلسة إلى التاسعة الجلسة

 - والعشرون الثالثة الجلسة إلى عشر التاسعة الجلسة من وتبدأ الذاتية الدافعية -.عشر الثامنة

 يليها ،والعشرون السابعة الجلسة إلى والعشرون الرابعة الجلسة من وتبدأ االجتماعي التفاعل

 ( الختامية الجلسة

 الخاصة الجلسات تحقيق مدى تقييم المرحلة هذه وتتضمن :الجزئي التقييم مرحلة (ب)

 المنزلي الواجب - ذاتي التقويم استمارة :اآلتي على وتشتمل ألهدافها االجتماعية بالمهارات

 .الختامية الجلسة( 3) 
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 مجموعة على إعداده بعد البرنامج عرض تم ) :البرنامج تحكيم( البرنامج صالحية من التحقق

 مدى من للتحقق وذلك التربوي النفس وعلم النفسية الصحة مجال في التدريس هيئة أعضاء من

 . أجله من وضع الذي للهدف البرنامج مالئمة

-%62,84)أن نسب اتفاق المحكمين على عناصر التحكيم الخمسة تراوحت ما بين ووجد      

وهي نسب مرتفعة، مما يشير إلى  (%31,92) كما كان متوسط نسب اتفاق المحكمين( 100%

 البرنامج تطبيق من االنتهاء بعدو. صالحية البرنامج ومناسبته للتطبيق على عينة الدراسة

 حل مهارات – االنتباه) االساسية الدراسة لمتغيرات البعدي القياس بإجراء الباحثة قامت

 المعالجة بإجراء الباحثة قامت ثم .والتجريبية الضابطة المجموعتين أفراد على(المشكلة

 اإلطار ضوء في وتفسيرها النتائج عرض ثم ،بحثال فروض ضوء في الالزمة االحصائية

  .السابقة الدراسات ونتائج النظري

 على التدريب فاعلية من التحققوالهدف منها  :)اعداد الباحثه( الذات التقويم استمارات- 9

 البرنامج جلسات من جلسة كل في التدريب لمهام المتدربين ممارسة من والتأكد الجلسة، مهام

 استمارة كل وتصف ، لكل واحدة استمارة بمعدل استمارة، (28) من وتتكون التدريبي

 جلسات من جلسة كل وأهداف محتوى ضوء في االجتماعية للمهارات السلوكية المؤشرات

 كبيرة، بدرجة (بدائل ثالثة عبارة كل أمام عبارات(10) من استمارة كل وتتكون ، البرنامج

 الذي االختيار تحت (√) عالمة يضع أن المتدرب وعلى ،)ضعيفة بدرجة متوسطة، بدرجة

 .( دقائق10- 5ويستغرق تطبيقها مابين ) علية وينطبق يناسبه

 (13) وعددهم المحكمين من مجموعة على االستمارة عرض تم :الذاتي التقويم استمارة صدق

 يتصل فيما آرائهم وألخذ للتطبيق، الذاتي التقويم استمارة صالحية مدى على للحكم وذلك.محكما

 كل ومحتوى بأهداف ارتباطها مدى  -العينة ألفراد المفردات صياغة مناسبة مدى :اآلتية بالنقاط

  .لقياسه وضعت ما لقياس صالحيتها -جلسة

 متوسط وبلغ الذاتي التقويم الستمارة التحكيم عناصر على المحكمين اتفاق نسب يتضح         

 استمارات نتائج في الثقة إلى يدعو مما عالية اتفاق نسب وهي (%75,89) بينهم االتفاق نسب

 وكانت متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية على استمارات التقويم الذاتي كالتالي: .التقييم

التقويم الذاتي، قامت الباحثة بحساب اب نتائج استمارات لحس: نتائج استمارات التقويم الذاتي

متوسط درجات المجموعة التجريبية على كل استمارة من االستمارات المقدمة في نهاية كل 

أن اتجاه متوسط درجات اتضح و  .جلسة من جلسات التدريب على المهارات االجتماعية
التدريب على المهارات المجموعة التجريبية على استمارة التقويم الذاتي في تزايد عبر جلسات 

( في 922,27( في الجلسة األولى إلى )432,20االجتماعية، حيث زاد متوسط الدرجات من )
 الجلسة األخيرة

 :لبحثل اإلجرائية الخطوات
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 والتحقق في البحث الحالي المستخدمه االختبارات وبعض الدراسة برنامج بإعداد الباحثة قامت

 . وصدق ثبات من لها مترية السيكو الخصائص من

 االختبارات من مجموعة تلميذة (360) وقوامها التمهيدية البحث عينة على الباحثة أجرت

 ،(42) وقوامها األساسية الدراسة عينة تحديد إلى وصلت أن إلى التشخيصية والمقاييس

 مجموعتين إلى العينة بتقسيم الباحثة قامت ثم للدراسة التجريبي التصميم تحديد الى باإلضافة

 . (21)وعددها ضابطة وأخرى (21) وعددها تجريبية احداهما

 التي المتغيرات جميع في (الضابطة – التجريبية) المجموعتين أفراد بمجانسة الباحثة قامت

 االجتماعي والمستوى والذكاء الزمني العمر مثل الحالية الدراسة نتائج في تؤثر أن يمكن

 ).المشكلة حل مهارات – االنتباه (األساسية الدراسة ومتغيرات واالقتصادي

 (9) تطبيقه استغرق وقد جلسة (28) يتضمن والذي المقترح البرنامج بتطبيق الباحثة قامت ثم

ً  جلسات (3) بمعدل أسابيع  لعام مايو شهر من أسبوع اول الى مارس شهر اول من اسبوعيا

 البعدي القياس بإجراء الباحثة قامت البرنامج تطبيق من االنتهاء بعدو م.2015/2016

 التجريبية المجموعتين افراد على (المشكلة حل مهارات-االنتباه) األساسية الدراسة لمتغيرات

 اإلحصائية المعالجة ضوء في الالزمة اإلحصائية المعالجة بإجراء الباحثة قامت ثم  .والضابطة

 ونتائج النظري اإلطار ضوء في وتفسيرها النتائج عرض ثم الدراسة فروض ضوء في الالزمة

  .السابقة الدراسات

 فيما المستخدمة االحصائية االساليب وتتمثل  :الدراسة في المستخدمة اإلحصائية األساليب

 كرونباخ الفا معامل  ،اختبار "ت"  ، االرتباط معامل ،المعيارية واالنحرافات المتوسطات -:يلي

          (  2)  معامل ايتا ،

 : وتفسيرها  بحثنتائج ال

على " ال توجد فروق ذات داللة  ألولوينص الفرض ا -نتائج الفرض الرئيسي األول: -1
إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي في 

 الدرجة الكلية لالنتباه " 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للقياسين القبلي والبعدي  (4جدول)
 للمجموعة التجريبية في الدرجة الكلية لالنتباه.

 الدرجة الكلية لالنتباه
 القياس

 العدد
 ن

 م المتوسط

متوسطططططططططططططططططططططططط 
 االنحراف المعياري  الفروق 

 مستوى الداللة قيمة "ت" ع

  22.285 46.381 21 القبلي
4.136 24.168 0.01 

 24.095 21 البعدي

 يتضح من الجدول السابق ما يأتي: 
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(، وهذا يشير إلى وجود 0.01( وهي قيمة دالة احصائيًا عند مستوى )24.168بلغت قيمة" ت" )
لالنتبياه، فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبليي والبعيدي للمجموعية التجريبيية فيي الدرجية الكليية 

 أن الفروق لصالح القياس البعدي. وبالرجوع للمتوسطين يتضح

( وجد T-Testبالرجوع إلى نتائج التحليل اإلحصائي )   األول: تفسير نتائج الفرض الرئيسي *
أن هذا الفرض لم يتحقق، حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ 

 البعدي.المجموعة التجريبية في الدرجة الكلية لالنتباه لصالح التطبيق 

التكامل بين خصائص البرنامج  مستوى االنتباه يرجع إلى فيأن هذا التحسن  وترى الباحثة
 اإليجابيواستراتيجيات النمذجة والمناقشة وتبادل الحوار والتعزيز  الذاتيواستخدام فنيات التدعيم 

البرنامج الحالي يتفق مع ميول واهتمامات ودوافع أفراد العينة، وكذلك كما ان  والمعنوي. المادي
راعت الباحثة اختيار األوقات التي يكون األطفال فيها مستعدين نفسيا وبدنيا ألداء مهام الجلسات 

بعد ذلك التدريب على المهارات االجتماعية من خالل أنشطة متنوعه كان من بينها ، ثم 
لتدريب على إتقان المهارات االقصص التي ساهمت في تمكين التالميذ من إتقان عملية االنتباه و 

االجتماعية التي تتطلب  تركيز االنتباه على كل حدث من أحداث القصة ، والربط بين أحداث 
عالقة ارتباطيه  وجودعلى بعض الدراسات أكدت  وقدقال من حدث إلى آخر ؛ القصص واالنت

بين المهارات االجتماعية واالنتباه لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم والتي ترجع صعوباتهم في 
 دراسة راندة عبد الجوادكما في  واضطراب االنتباه والنشاط الزائد الغالب إلى تشتت االنتباه

 . (Landau ,etal.,2011)( ، دراسة الندو وآخرون 2010(، دراسة ابراهيم المعيقل )2009)
زيادة قدرتهم على تركيز االنتباه ، وعدم التشتت معظم الوقت ،  فيكل ذلك كان له أكبر األثر 

 . يكلفون بها وإكمالها التيباإلضافة إلى زيادة قدرتهم على االنتهاء من األعمال 

وينص على انيه " ال توجيد فيروق ذات داللية إحصيائية بيين   -الفرض الرئيسي الثاني:نتائج -2
متوسييييط درجييييات المجموعيييية التجريبييييية فييييي القياسييييين القبلييييي والبعييييدي فييييي مهييييارات حييييل المشييييكلة 

فييييرض  -جمييييع المعلومييييات والبيانييييات حييييول المشييييكلة -تحديييييد المشييييكلة -)اإلحسيييياس بالمشييييكلة 
التوصيييل إليييى النتيييائج  -ة الفيييروض واختييييار البيييديل المناسيييباختبيييار صيييح  -الفيييروض المحتملييية

 . الدرجة الكلية ( -والتعميم
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المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللية للقياسيين القبليي يوضح ( 5جدول )
 لمهارات حل المشكلة. الدرجة الكلية ( -والبعدي للمجموعة التجريبية في )االبعاد

 المتوسط ن القياس األبعاد
االنحطططططططططططططططططراف 

 المعياري 
متوسططططططططططططططط 

 الفروق 

االنحططططططططططططططططططططراف 
المعيطططططططططططططططططططططاري 

 للفروق 
 مستوى الداللة "ت"

 اإلحساس بالمشكلة
 651,1 857,10 21 القبلي

952,3 283,1 110,14 01,0 
 995,0 904,6 21 البعدي

 تحديد المشكلة
 430,1 381,11 21 القبلي

428,4 121,1 100,18 01,0 
 116,1 952,6 21 البعدي

جمطططططع المعلومطططططات والبيانطططططات 
 حول المشكلة

 189,1 285,11 21 القبلي
095,4 943,0 887,19 01,0 

 077,1 190,7 21 البعدي

 فرض الفروض المحتملة
 395,1 952,11 21 القبلي

904,4 179,1 061,19 01,0 
 160,1 047,7 21 البعدي

اختبططططططططار وططططططططحة الفططططططططروض 
البططديا المساسططل لحططا واختيططار 
 المشكلة

 972,1 761,13 21 القبلي
238,5 480,1 219,16 01,0 

 435,1 523,8 21 البعدي

 التووا إلى الستائج والتعميم
 305,2 714,15 21 القبلي

619,5 178,5 818,11 01,0 
 513,1 095,10 21 البعدي

بلغت قيمة "ت"  في مهارات )اإلحسياس بالمشيكلة، تحدييد المشيكلة، يأتي: يتضح من الجدول السابق ما 
المشيييكلة، فيييرض الفيييروض المحتملييية، اختبيييار صيييحة الفيييروض جميييع المعلوميييات والبيانيييات حيييول 

(، 100,18(، )110,14واختيار البديل المناسب لحل المشكلة، التوصل إلى النتائج والتعمييم(، )
وهييى قيييم داليية إحصييائيًا عنييد  علييى التييوالي ( 818,11( ،)219,16(، )061,19(، )887,19)

 والبعييييديحصييييائيًا بييييين القياسييييين القبلييييي (، وهييييذا يشييييير إلييييى وجييييود فييييروق داليييية إ01,0مسييييتوى )
تبيين السيتة ، وبيالرجوع للمتوسيطين فيي األبعياد حيل المشيكلةمهارات أبعاد للمجموعة التجريبية في 

 الدرجة الكلية لحا المشكلة 

 القياس
 العدد
 ن

 المتوسط
 م

االنحطططططططططططططططططراف  متوسط الفروق 
 المعياري 

 ع
 مستوى الداللة قيمة "ت"

 27.333 74.047 21 القبلي
7.631 16.414 0.01 

 46.714 21 البعدي
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( 16.414بلغييت قيميية "ت" )، امططا بالسسططبد للدرجططة الكليططة  ديأن الفييروق  لصييالح القييياس البعيي
إلييى وجييود فييروق داليية احصييائيًا بييين  (، وهييذا يشييير0.01وهييي قيميية داليية احصييائيًا عنييد مسييتوى )

القياسيييييين القبليييييي والبعيييييدي للمجموعييييية التجريبيييييية فيييييي الدرجييييية الكليييييية لحيييييل المشيييييكلة، وبيييييالرجوع 
 .  للمتوسطين يتضح أن الفروق لصالح القياس البعدي

( T-Testنتييائج التحليييل اإلحصييائي )بييالرجوع إلييى   : تفسططير نتططائج الفططرض الرئيسططي الثططاني* 
حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بطين متوسط ي درجطات تالميطذ وجد أن هذا الفرض لم يتحقيق، 

 الدرجة الكلية( لصالح الت بيق البعدي.-المجموعة التجريبية في مهارات حا المشكلة )األبعاد

 عليى التالمييذ تيدريبنتيجية لأن ذليك قيد يرجيع إليى أثير البرنيامج التيدريبي وذليك  وتطرى الباحثطة  

اسييتخدام و  مشييكالتهم حيل فيي عليهيا واالعتمياد بأنفسييهم الثقيية اكسيبهم المهيارات االجتماعيية
ستراتيجية العصف الذهني أتاحت الفرصة للطفل للتفكير وطرح العديد من الحلول الممكنة وغيير ا

قيد تشيير هيذه النتيجية كيذلك ف، الباحثية لطيرح الحليول مهميا كانيت  الممكنة فيي حريية وتشيجيع مين
مييية ميين يإلييى أن إمكانييية تطييوير مهييارات حييل المشييكالت يمكيين أن يتحقييق فييي محيييط البي يية التعل

والتعامييل معهييا بشييكل فييردي أو  األنشييطة المتنوعييةالتييي تتضييمن  لتدريبيييةاسييتخدام البييرامج ا خييالل
باالضييافه لمييا  دراسييية لتنفيييذ مثييل هييذه البييرامج جميياعي خييالل اليييوم الدراسييي، بتخصيييص حصيية

 اداعتمييباالضيافه اليى  مفتوحية تخلليت فقراتيه. مين أنشيطة إثرائيية ومنافسية واقعيية برنيامجتضيمنه ال
أو  الميياديأشييكال الثييواب  فيييالباحثيية علييى بعييض أنييواع التعزيييز مثييل التعزيييز الخييارجي المتمثييل 

 .الماديوأيضًا التعزيز  ايجابية،يترتب عليها زيادة احتمال حدوث استجابة  التيالمعنوي 

ال توجطد فطروق ذات داللطة  "على أنيه الثالث ينص الفرض و  -الفرض الرئيسي الثالث:نتائج -3
إحصائية بين متوسطط درجطات تالميطذ   المجموعطة التجريبيطة والمجموعطة الضطاب ة فطي الدرجطة 

والختبطار هطذا الفطرض تطم اسطتادام اختبطار "ت"   الكلية لالنتباه بعطد ت بيطق البرنطامج التطدريبي "
T-test  لحساب داللة الفروق بين متوسطات درجيات أفيراد المجميوعتين التجريبيية والضيابطة فيي

 .الدرجة الكلية لمقياس االنتباه.

المتوس ات واالنحرافات المعيارية وقيمة " ت " ومستوى الداللة  يوضح (6جدول )
 للمجموعتين التجريبية والضاب ة في الدرجة لالنتباه بعد ت بيق البرنامج التدريبي.

 2مستوى  قيمة "ت"االنحراف  المتوسط العدد المجموعةالدرجة 

 

مقدار 

حجم 
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الكلية 
 لالنتباه

 المعياري  م ن
 ع

 التأثير الداللة

 4.362 45.666 21 الضابطة
20.92 0.01 

 كبير 914,0
 1.813 24.095 21 التجريبية

وجيييود فيييروق ذات داللييية إحصيييائية بيييين المجميييوعتين    -:ييييأتييتضيييح مييين الجيييدول السيييابق ميييا 
بعد تطبيق البرنيامج التيدريبي، وبمقارنية المتوسيطين النتباه التجريبية والضابطة في الدرجة الكلية ل

لصييالح المجموعيية التجريبييية حيييث أنييه كلمييا قييل المتوسييط أو قلييت الدرجيية علييى وجييد أن الفييروق 
المقياس كان ذليك دليياًل عليى قيوة تركييز االنتبياه عنيد التلمييذ، وكانيت قيمية "ت" دالية عنيد مسيتوى 

 .( مما يدل على حدوث تحسن في متغير االنتباه لدى أفراد المجموعة التجريبية0.01)

فيى الدرجية الكليية لالنتبياه قاميت الباحثية اس حجم التأثير الذي أحدثتيه المعالجية التجريبيية ولقي     
( مين التبياين الكليي عليى تيأثير 0,01حيث يدل التأثير الذي يفسير حيوالي)، (2)بحساب مربع إيتا

فى الدرجة  "لحجم تأثير البرنامج التدريبي الحالي (2)( أن قيمة 18ويتضح من جدول )،  ض يل
( وهو حجم تأثير كبير؛ وهذا يعنيي أن نسيبة التبياين الحقيقيي للمتغيير 0,914الكلية لالنتباه بلغت )

 (.%91المستقل في الدرجة الكلية لالنتباه وصلت إلى )

"  T -Testبييالرجوع إلييى نتييائج التحليييل اإلحصييائي "  تفسططير نتططائج الفططرض الرئيسططي الثالططث:
لعينتييين مسييتقلتين وجييد أن هييذا الفييرض لييم يتحقييق، حيييث وجييدت فييروق ذات دالليية إحصييائية بييين 
متوسييطي درجييات المجمييوعتين التجريبييية والضييابطة فييي الدرجيية الكلييية لالنتبيياه لصييالح المجموعيية 

 التجريبية بعد تطبيق البرنامج التدريبي. 

( وهي قيمة دالة إحصائيًا 20.92)( حيث بلغت قيمة " ت " 15ويتضح ذلك من خالل جدول ) 
(، مميييييا يشيييييير إليييييى وجيييييود فيييييروق دالييييية إحصيييييائيًا بيييييين متوسيييييطي درجيييييات 0.01عنيييييد مسيييييتوى )

المجموعتين التجريبية والضابطة في الدرجة الكلية لالنتباه لصالح المجموعة التجريبية بعد تطبيق 
 البرنامج التدريبي

امج التدريبي والذي أدى إلى تفوق أفراد المجموعة أن ذلك قد يرجع إلى أثر البرن وترى الباحثة   
مجموعية مين األنشيطة عليى  ةالتدريبيي جلسياتحتيواء الالالتجريبية في الدرجة الكلية لالنتبياه وذليك 

 يسيتمتعون بيالمحتوى المقيدم إلييهم، المشياركينجعيل األمير اليذي  متنوعةال والمشكالت االجتماعية
فيييي جيييذب انتبييياه  تفيييي جلسيييات البرنيييامج التيييدريبي سييياهم كثيييرة االسيييتراتيجيات المسيييتخدمةايضيييا 
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المهيييييارات اعتمييييياد التيييييدريب فيييييي البرنيييييامج عليييييى كيييييذلك ، التالمييييييذ أكثييييير للمثييييييرات المقدمييييية لهيييييم 
المجموعة التجريبية في كثير من األحيان إلى طرح العديد مين  المشاركين أفراددفعت االجتماعية 

إقبيالهم  سياهم فييتنوع محتيوى التيدريب و بهدف استكشاف خصائصها.  األس لة، وفحص المثيرات
كميييا  .شيييعور تالمييييذ المجموعييية التجريبيييية بزييييادة كفييياءتهم أثنييياء التيييدريبو  محتيييوى التيييدريبعليييى 

المتيدربين عنيد طيرحهم الحليول المختلفية مميا سياهم فيي اثيارة انتبياه أنشيطة جدييدة تضمن البرنيامج 
ييييد مييين الدراسيييات عليييى ضيييرورة اعيييداد بيييرامج تدريبيييية لتخ يييي  وفيييي هيييذا الصيييدد أكيييدت العدلهيييا 

(، دراسييييييية النيييييييدو آخيييييييرون 2010دراسييييييية عبيييييييد الييييييير وف اسيييييييماعيل )اضيييييييطراب االنتبييييييياه مثيييييييل 
(Landau,etal., 2011) . التعزيييز االيجييابي ألفييراد المجموعيية التجريبييية أثنيياء إجييراء  ماسييتخداو

 .جلسات البرنامج التدريبي األمر الذي أدى إلى تقوية الصلة بين المدربة والمتدربين 

" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بطين  ينص على أنهو   نتائج الفرض الرئيسي الرابع: -4
متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضاب ة في مهارات حا المشكلة  

 بعد ت بيق البرنامج التدريبي ". 

لحسيياب دالليية الفييروق بيييين  T-testوالختبييار مييدى صييحة هييذا الفييرض تيييم اسييتخدام اختبييار "ت" 
 –ن التجريبييية والضييابطة فييي مهييارات حييل المشييكلة )األبعيياد متوسييطات درجييات أفييراد المجمييوعتي

 الدرجة الكلية(.

( المتوس ات واالنحرافات المعياريطة وقيمطة " ت " ومسطتوى الداللطة للمجمطوعتين التجريبيطة 7جدول ) 
 بعد ت بيق البرنامج التدريبي.الدرجة الكلية(  –مهارات حا المشكلة )األبعاد والضاب ة في 

 المتوسط العدد  المجموعة األبعاد
االنحراف 

 المعياري
 قيمة "ت"

مستوى 

 الداللة
2 

 

مقدار 

حجم 

 التأثير

 اإلحساس بالمشكلة
 1.757 11.095 21 الضابطة 

9.506 0.01 
68,0 

 كبير
 0.995 6.904 21 التجريبية 

 كبير 74,0 0.01 10.914 1.410 11.238 21 الضابطة  تحديد المشكلة
 1.116 6.952 21 التجريبية 

جمع المعلومات 
 والبيانات حول المشكلة 

 كبير 77,0 0.01 11.900  1.249 11.476 21 الضابطة 
 1.077 7.190 21 التجريبية 
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فرض الفروض المحتملة 
 )إيجاد البدائا الممكسة(

 كبير 64,0 0.01 8.719 1.901 11.285 21 الضابطة

 1.160 7.047 21 التجريبية
اختبار وحة الفروض 
واختيار البديا المساسل 

 لحا المشكلة

 كبير 67,0 0.01 9.247 2.105 13.666 21 الضابطة
 1.435 8.523 21 التجريبية

التووا إلى الستائج 
 والتعميم

 كبير 58,0 0.01 7.591 2.578 15.047 21 الضابطة
 1.513 10.095 21 التجريبية

الدرجة الكلية لمهارات 
 حا المشكلة 

 16.464 6.145 73.809 21 الضابطة
 

 كبير 86,0 0.01
 4.371 46.714 21 التجريبية

قييم "ت" فيي مهيارات حيل المشيكلة والدرجية الكليية  كانيت  -:يطأتي يتضح من الجدول السطابق مطا
( وهييييذا يشييييير إلييييى وجييييود فييييروق ذات دالليييية إحصييييائية بييييين 0.01داليييية إحصييييائية عنييييد مسييييتوى )

ة بعيييد تطبييييق المجميييوعتين التجريبيييية والضيييابطة فيييي مهيييارات حيييل المشيييكلة وكيييذلك الدرجييية الكليييي
ا قليييت الدرجييية عليييى مقيييياس حيييل لصيييالح المجموعييية التجريبيييية حييييث أنيييه كلميييالبرنيييامج التيييدريبي 

  .المشكلة كان ذلك دليال على زيادة القدرة على حل المشكالت
(، وبالنسييبة 0.68بلغييت بالنسييبة لمهييارة اإلحسيياس بالمشييكلة )  (2)كمييا يتضييح أيضييا أن قيميية  

(، وبالنسيييييبة لمهيييييارة جميييييع المعلوميييييات والبيانيييييات حيييييول المشيييييكلة 0.74لمهيييييارة تحدييييييد المشيييييكلة )
(، وبالنسييييبة لمهييييارة اختبييييار صييييحة 0.64(، وبالنسييييبة لمهييييارة فييييرض الفييييروض المحتمليييية )0.77)

(، وبالنسييبة لمهييارة التوصييل إلييى النتييائج 0.67ة )لحييل المشييكل المناسييبالفييروض واختيييار البييديل 
( وتشييير هييذه القيييم إلييى أن مقييدار حجييم التييأثير 0.86(، وبالنسييبة للدرجيية الكلييية )0.58والتعميييم )

 في تنمية مهارات حل المشكلة لدى عينة الدراسة. التدريبيكبير، مما يدل على فاعلية البرنامج 

( T-Testنتييائج التحليييل اإلحصييائي )بييالرجوع إلييى  :  * تفسططير نتططائج الفططرض الرئيسططي الرابططع
لعينتييين مسييتقلتين وجييد أن هييذا الفييرض لييم يتحقييق، حيييث وجييدت فييروق ذات دالليية إحصييائية بييين 
متوسييييطي درجييييات المجمييييوعتين التجريبييييية والضييييابطة فييييي أبعيييياد مهييييارات حييييل المشييييكلة لصييييالح 

 المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج التدريبي. 
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(، مميييا يشيييير إليييى وجيييود فيييروق دالييية 0.01كانيييت قيمييية "ت" دالييية إحصيييائيًا عنيييد مسيييتوى )حييييث 
إحصائيًا بيين متوسيطي درجيات المجميوعتين التجريبيية والضيابطة فيي أبعياد مهيارات حيل المشيكلة 

 والدرجة الكلية لمهارات حل المشكلة لصالح المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج التدريبي.

عوامييل الصييدفة وذلييك إلييى أن ذلييك قييد يرجييع إلييى أثيير البرنييامج التييدريبي ولييي   احثططةوتططرى الب   
تدريب تالميذ المجموعة التجريبية على المهارات االجتماعية بصفة عامة ومهارة لألسباب اآلتية: 

إتاحية أدى إليى زييادة إحساسيهم بالمشيكالت، حل المشكالت االجتماعية بصفة خاصة وهذا بدوره 
 وقيراءة المشيكلةأثناء تنفييذ جلسيات البرنيامج التيدريبي لفحيص ميذ المجموعة التجريبية لتالالفرصة 

لتالميييذ المجموعيية التجريبييية ذات أهمييية بالنسييبة لهييم وأنشييطة  شييكالتم تقييديم، المعروضية عليييهم 
وتييتالءم مييع المرحليية العمرييية لهييم جعلهييم أكثيير احساسييًا بالمشييكالت ومواقييف التفاعييل االجتميياعي 

كثييييييرة ، (Pawell,etal.,2009)دراسيييييية بييييياول وآخيييييرون  وهييييييذا يتفيييييق ميييييع يتعرضيييييون لهييييياالتيييييي 
االستراتيجيات المستخدمة في جلسات البرنامج التدريبي مثل اسيتراتيجية )لعيب اليدور، قليب اليدور 

حييل المشييكلة ،وغيرهييا( أدى إلييى  ، النمذجيية ،التغذييية الراجعيية، تقييديم الييذات ، التعزيييز اإليجييابي ،
، (Searight,2008)وهيذا يتفيق ميع دراسية دراسية سييرجيت شياركين بمحتيوى الجلسيات اهتمام الم

 (. 2014(، دراسة زين العبادي )2012، دراسة بسمة البحراوي ) (Barbu,2010)دراسة باربو 

 -: يأتيتوصى الباحثة بما  البحث الحاليفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج    :البحثتوويات 

توجيييه أنظييار المعلمييين والمييربين إلييى أهمييية كييل ميين االنتبيياه ومهييارات حييل المشييكلة وضييرورة  .1
 تنميتها 

ينبغييييي مشيييياركة التالميييييذ فييييي العملييييية التعليمييييية، واالسييييتجابة االيجابييييية لتسييييا التهم، وتييييوفير  .2
المثيييرات التييي تخلييق نوعيييا ميين التحييدي لهيييم، فجميعهييا أسيياليب مييين شييأنها أن تثييير انتبييياههم 

 نمي مهارات حل المشكلة لديهم.وت

 -ثير البحث الحالي بعض المشكالت البحثية اآلتية: ييمكن أن   دراسات وبحوث مقترحة:

اتجاهييات و  عالييية الييذاتف المهييارات االجتماعييية فيييأثيير برنييامج تييدريبي قييائم علييى بعييض أبعيياد  .1
 .مختلفة التالميذ نحو مواد دراسية

تنميية متغييرات أخيرى غيير المسيتخدمة في المهارات االجتماعية أثر برنامج تدريبي قائم على  .2
 .في البرنامج التدريبي الحالي
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 .تطبيق متغيرات الدراسة الحالية كما هي على عينات من مراحل دراسية أخرى  .3
 عــــــالمراج

 :العربية المراجع :أوالا 

على أداء تالميذ أثر التدريس بأسلوب حل المشكالت (: 1992)أحمد السيد ، محمد ربيع  -1

مجلة البحث في التربية جامعة المنيا،  .الصف الخامس االبتدائي في حل المسائل اللفظية

 .277 -253 ص،2، العدد وعلم النفس

اضطراب االنتباه لدى األطفال ، أسبابه (: 1999السيد على سيد احمد وفائقة بدر ) -2

 . المصرية ، القاهرة، الطبعة األولى ، مكتبة النهضة وتشخيصه وعالجه 

تنمية المهارات االجتماعية لألطفال الموهوبين ذوي  (:2012) أماني فرحات عبد المجيد -3

، كلية التربية، جامعة دمنهور، العربية لتطوير التفوق المشكالت السلوكية المدرسية، المجلة

 122 ، ص4، عدد 3مجـ

على بعض استراتيجيات ما وراء فاعلية برنامج للتدريب  (:2012) بسمة السعيد البحراوي -4

المعرفة في تحسيـن مفهوم الذات والدافعية للتعلم وحل المشكالت لدى التالميذ ذوي 

صعوبات التعلم بالحلقة األولى من التعليم األساسي، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد 

 .الدراسات والبحوث العربية، جامعة الدول العربية

 .القاهرة، عالم الكتب .ستراتيجيات التدريسا (:2003) ن حسين زيتونحس -5

القاهرة، دار الفكر  .طفل خاص بين اإلعاقات والمتالزمات(: 2004)زكريا احمد الشربيني -6

 .العربي

أثر برنامج تعليمي قائم على حل المشكالت اإلبداعي في تنمية  (:2014)زين حسن العبادي -7

رسالة دكتوراه غير  .ذوي صعوبات التعلممهارات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة الموهوبين 

 .منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان

برنامج إرشادي مقترح لتنمية بعض المهارات  (:2010) عبد هللا عبد الهادي الخطيب -8

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية،  .االجتماعية لدى أبناء الشهداء في قطاع غزة

 .اإلسالمية، غزةالجامعة 

مجلة جيل العلوم التعلم والمهارات االجتماعية ،  صعوبات ( :2016فاطيمه بن خليفه ) -9

 -37، ص18، العدد 17، مركزجيل البحث العلمي ،الجزائر، مجلد االنسانية واالجتماعية 

49  .  

 ،"األسس التشخيصية والعالجية "صعوبات التعلم(:1998)فتحي مصطفى الزيات -10

  .القاهرة، دار النشر للجامعات
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بطارية مقياس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم (: 2002)فتحي مصطفى الزيات -11

كراسة التعليمات ، "مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات االنتباه "النمائية واألكاديمية 

  .،جامعة الخليج العربي، البحرين

زيدان  :ترجمة .األكاديمية والنمائيةصعوبات التعلم (:1988)كيرك وكالفانت -12

 الرياض، مكتبة الصفحات الذهبية .السرطاوي، عبد العزيز السرطاوي

فاعلية برنامج ارشادي عقالني انفعالي لتنمية بعض  (:2015)لمعان محمد أبو حجير -13

المهارات االجتماعية لدى طالبات المرحة الثانوية ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، الجامعة 
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 في المصادر بغرف الملتحقين التعلم صعوبات ذوي الطلبة لدى االجتماعية المهارات لتنمية

  ،29 المجلد  واالجتماعية، اإلنسانية العلوم سلسلة  والدراسات، للبحوث مؤتة .  األردن
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،  االجتماعيةالمجلة العربية للعلوم ،   الكويت بدولة القراءة صعوبات من عينة لدى

، ص 6، عدد 1المؤسسة العربية لالستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية ، مجلد 

199-248  .  

 



26 
 

 

 األجنبية المراجع :ثانياا

21- Ariana G., (2017): The relationship between social participation 

and social skills of pupils with an intellectual disability: A study in 

inclusive classrooms, Frontline Learning Research, Vol.5,N.1,Pp1-15 

ISSN 2295-3159. 

22- Jennifer G.H. (2015): Effects Of Child-Centered Play Therapy on 

Social Skills Academic Achievement, and Self- concept of Children with 

learning disabilities: Single- case design, PhD. Dissertation, The 

University of north Carolina.  

23-  Kimmel, Sh. (2002): Improving the social skills of fourth and fifth 

grade cognitively gifted students. Doctor of education, faculty of 

education, Nova southeastern University. Eric Data base, Ed. 470518. 

24- Landau, Steven Ronk, Marla J., Alycia M.;   (2011): Assessment 

of Social Competence of Boys with Attention- Deficit/Hyperactivity 

Disorder: Problematic Peer Entry, Host Responses, and Evaluations, 

840-Vol. 39, No.6, P. 829 Journal of Abnormal Child Psychology,. 

25- Mourad, A. E. (2015) : The Effectiveness Of  A Joint Attention   

Training Program  On Improving  Communication  Skills Of Children 

With  Autism Spectrum Disorder , International Journal of Psycho-

Educational Sciences, Vol. 4, Issue (3),Pp3-12, Dean college of 

education, Arees University, Istanbul. 

26- Noah,S., Rachel, N.,& Amy,P.(2013).Social cognition, social skill, 

The International Journal of and the broad autism phenotype. Autism:

667-. 17(6 ), 655Research and Practice. 

27- Rapoport, Esta (2009) : Seizing opportunity : Horaeschool Parents 

Teaching Social skills to their children with ADHD, California 

University, Retrieved from proquest Digital Dlssertaton (UMI: 3246626). 

28- Stigler, James & Smith, Sheila (2005). The self-perception of 

1270 -,65, 1259Development Childcompetence by Chinese children.. 

. Third ed. Thomson,     Cognitive psychology Sternberg, R. (2003): -29

Wadsworth, Australia, V. 24(8), 251-294 vol.8, No.4, p.p.148-166. 


