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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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ِكيمالْح ِليمالْع أَنت ك2/32البقرة، رقم(ِإن(  

                

  

  

  

  

  

  



  اإلهداء

دي إلى روح والدتي الطاهرة رحمها اهللا التي علمتني أن العلم هو الحياة، الى روحها اه              

  .رسالتي هذه رمزاً للمحبة والوفاء لذكراك المجيدة

  . إلى أبي العزيز، أطال اهللا في عمره

  .إلى إخواني وأخواتي األعزاء

إلى زوجتي ورفيقة دربي مجدولين، التي منحتنـي جـل          .... إلى من شاركتني الحياة   

  . وقتها، وبذلت من جهدها الكثير، وما زالت لي خير رفيق

  إلى أوالدي ...ة التي ال تنضبإلى ينابيع المحب

  .النا....هبة.... قيس.... خولة.... مجد

  إلى أصدقائي جميعاً       

  . أهدي هذا الجهد المتواضع
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          عبد المنعم عوض 

  

  

  

  

  



  

  

  

  إقرار

  

خاصـة   أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي ال              

باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أيـة درجـة                     

  .عليا ألي جامعة أو معهد

  

  ................التوقيع

  

  عبد المنعم هاشم عطية عوض 
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  الشكر والعرفان

مـّن   مام هذه الدراسة، كما أشكره على فـضله أن        أشكر اهللا العظيم الذي منحني الصبر والقدرة إلت       

علي بالصحة والعافية وأعانني على السير في هذا الطريق حتى نهايته، كما أتقدم بـوافر شـكري                 

وتقديري إلى مشرفتي الدكتورة سهير الصباح التي أعطتني جل اهتمامها ووقتها، ومـن إرشـادها               

 حيز الوجود بهذه الصورة العلمية المالئمة، كما أتقدم         ىإلخير عطائها، من أجل إخراج هذه الرسالة        

بالشكر أيضاً إلى جميع المحكمين ألدوات هذا البحث، كما أتقدم بالشكر ألعضاء لجنة المناقشة، وال               

يفوتني أن أتقدم بعظيم االمتنان إلى أساتذتي في جامعة القدس، وإدارة برنامج التعلـيم فـي وكالـة      

ص بالشكر السيد مدير مدرسة ذكور الفوار األساسية احمد العمصي المحترم           الغوث الدولية كذلك اخ   

الذي قدم لي ما بوسعه لتسهيل مهمتي في تطبيق الدراسة، وال أنسى زميلي إبراهيم الشدفان على ما                 

أبداه من تعاون طيب في تسهيل مهمة إتمام هذه الدراسة، كما ال أنسى أن أجزل الشكر والعرفـان                  

مجدولين عوض التي قدمت لي خبراتها من أساليب إرشادية فـي تـصميم البرنـامج                المرشدة   إلى

  . التدريبي

  

  

  

  :                                                                      الباحث

  عبد النعم هاشم عوض 
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  : مصطلحات الدراسة

لى مساعدة األفراد على تطوير وتقويـة       أسلوب بنائي يهدف إ   : التدريب على المهارات االجتماعية   

من اجل مساعدتهم في تحقيق األهـداف الشخـصية         ، وإنتاج سلوكيات اجتماعية في مواقف خاصة     

  ). ( Granvold, 1994 واالجتماعية القصيرة والبعيدة المدى وبفاعلية أكبر

تدريبيـة التـي     بالمهارات التي سيتم تدريب الطلبة عليها من خـالل الجلـسات ال             اجرائياً ويعرف

  .ستتضمن موضوعات مختلفة والذي اعد لهذا لغرض

هي القدرة على التفاعل بنجاح وفاعلية مع اآلخرين، بالشكل الذي يسير تحقيق            : الكفاءة االجتماعية 

التوافق مع البيئة، ويساعد في إنجاز األهداف الشخصية والمهنية، وذلك من خالل تكوين عالقـات               

  ).Graham, 1986(مرار، تمكن الفرد من التأثير في اآلخرين إيجابية لها طابع االست

بأنها معدل الدرجات التي يحصل عليها الطالب على مقياس         : كما تعرف الكفاءة االجتماعية اجرائياً    

  . الكفاءة االجتماعية والذي اعد لهذا الغرض

لمتمركـزة حـول   ، وهو السلوكيات ا)Merrel, 1993( تبنى الباحث تعريف :السلوك الالاجتماعي

الذات والسلوكيات المزعجة المتمثلة بسرعة الغضب والسلوك العدواني، والسلوكيات التـي تعطـل             

النشاطات الجارية بكثرة الطلبات والفوضى، وتعكسه درجـات األفـراد علـى مقيـاس الـسلوك                

يهـا  بأنه معدل الدرجات التـي يحـصل عل       : الالاجتماعي كما يعرف السلوك الالاجتماعي اجرائياً     

  . الطالب على مقياس السلوك الالاجتماعي والذي اعد لهذا الغرض

هي الميل للبحث عن نشاطات تعليمية تعلميه ذات        ) 41:2008غباري،  (كما ورد في    : دافعية التعلم 

وجود حالة من عدم االتزان بـين       : "معنى، مع بذل أقصى طاقة لالستفادة منها ولها ثالثة أبعاد هي          

ئة وتتم عن طريق بذل نشاط معين من قبل الفرد، كما أن هناك عامـل تـوجيهي                 الكائن الحي والبي  

للفرد نحو وجه معينة وهذا مسئول عن إشباع الشروط الدافعة باإلضافة إلى الوظيفـة التعزيزيـة                

  ".وأثرها في تثبيت نمط السلوك الناجح

على مقياس الدافعية للتعلم    معدل الدرجات التي يحصل عليها الطالب       : وتعرف دافعية التعلم اجرائياً   

  .والذي اعد لهذا الغرض
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  : صعوبات النطق والتعلم طلبة

بأنهم الطلبة الذين تم تحديدهم في برنامج صعوبات النطق والتعلم في مدرسة ذكور             : يعرف اجرائياً 

مج الفوار األساسية التابعة لوكالة الغوث الدولية والذين تم تشخيصهم من قبل األخصائيين في برنـا              

  .صعوبات النطق والتعلم
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  الملخص باللغة العربية  

 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج تدريبي للمهارات االجتماعية في تحسين مفهـوم               

الكفاءة االجتماعية والدافعية نحو التعلم لدى طلبة صعوبات النطق والتعلم، لدى عينة مـن طـالب                

، من طالب مدرسة ذكور الفوار األساسـية، التابعـة          )خامس والسادس األساسي  الرابع وال ( الصف  

لوكالة الغوث الدولية، وقد تم تحديد طالب عينة الدراسة من قبل أخصائيي برنامج صعوبات النطق               

طالباً، وتم اختيـار العينـة بالطريقـة        ) 32(والتعلم في وكالة الغوث الدولية، وبلغ عدد أفراد العينة        

التجريبيـة والـضابطة حيـث تعرضـت        :  ووزع أفراد العينة إلى مجموعتين متساويتين      القصدية،

المجموعة التجريبية إلى البرنامج التدريبي على المهارات االجتماعية، بينما لم تتعرض المجموعـة             

الضابطة إلى أي برنامج إرشادي من أي نوع من  البرامج، وتضمن البرنامج التدريبي اثنتي عشرة                

شادية، حيث تم تطبيق البرنامج في أربعـة أسـابيع، بواقـع ثـالث جلـسات اسـبوعياً،            جلسة إر 

دقيقــة للجلــسة الواحــدة، وذلــك فــي الفــصل الدراســي الثــاني مــن العــام ) 45(وبمعــدل

النمذجـة، الـروابط الشخـصية،      : ، وقد استخدمت فيه االستراتيجيات اآلتية     2008/2009الدراسي

مشاركة األقران، التحليل السلوكي التطبيقي، تبادل األدوار، تحليـل         المحاكاة، المجموعة التعاونية،    

المهارة، المناقشة والحوار، المحاضرة، وتم استخدام مقياس السلوك االجتمـاعي المدرسـي الـذي              

، ومقيـاس الدافعيـة     )مقياس الكفاءة االجتماعية والسلوك الالاجتماعي    :(يحتوي على مقياسين وهما   

وجـود فـروق    ) T.test( وبعدية، وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام      للتعلم، كمقاييس قبلية  

 الحسابية للمجموعتين التجريبية بين المتوسطاتα≤0.05) ( الداللة مستوىذات داللة احصائية عند 

والضابطة في االختبار البعدي، وهذا يعني أن البرنامج التدريبي الذي تـم إعـداده وتطبيقـه فـي                  

، أدى إلى رفع الكفاءة االجتماعية والدافعية للتعلم لدى عينة الدراسة في المجموعـة              الدراسة الحالية 

التجريبية، وفي ضوء النتائج التي خرجت بها الدراسة أوصى الباحث بضرورة اإلفادة من البرنامج              

التدريبي الذي تم إعداده وتطبيقه في الدراسة الحالية، وتطبيقه مـن قبـل المرشـدين التربـويين،                 

لمتخصصين في صعوبات التعلم، نظراً لفاعليته في رفع الكفاءة االجتماعية والدافعية للتعلم لـدى              وا

  .طالب صعوبات النطق والتعلم، ومقارنة البرنامج الحالي ببرامج أخرى لبيان مدى فاعليته
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Abstract: 
This study aimed to identify the impact of a training program for social skills to 
improve the concept of social competence and motivation towards learning of 
students who have speech and learning disabilities, among a sample of students in 
grade (fourth, fifth and sixth primary) in, Fawwar Basic Boys' School supervised 
by UNRWA, has students were identified by a sample study program specialists, 
speech and learning disabilities in UNRWA, and the number of members ,the 
sample consists of (32) students, the sample was selected in adjustment method, 
and the deployment of the sample was randomly divided into two groups the 
experimental group and controlled group training program for social skills, while 
the control group was not exposed to any counseling program of any kind of 
programs, which is composed of 12 counseling sessions. The program has been 
implemented in four weeks with three sessions per week, and the rate of (45) 
minutes for each session, In the second semester of the academic year 2008/2009, 
which was used the following strategies: modeling, personal links, simulations, 
cooperative group, the participation of peers, applied behavioral analysis, the 
exchange of roles, skill analysis, discussion and dialogue, lecture, and to use the 
measure of social behavior at school, which contains two measurement, namely: 
(scale of social competence and antisocial behavior), the measure of motivation to 
learn, for example, pre and post- measurements, and the results showed the use of 
statistical analysis (t.test) to the existence of significant differences at the level of 
statistical significance(α ≤ 0.05) between the arithmetic averages of the 
experimental and control groups in post test, which means that the training 
program, which was prepared and applied in the current study, led to an increase 
in social competence and motivation to learn in the study sample in the 
experimental group, and in light of the results reached by the study recommended 
by the need to take advantage of the training program, which was prepared and 
applied in the current study and work on the application by the counsellors as 
educators, and specialists in learning disabilities, in view of its effectiveness in 
raising the efficiency and social motivation for learning among students who are 
suffering from speech and learning disabilities, compared to the current program 
and other programs to demonstrate the effectiveness. 
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  لفصل األولا

  

  مشكلة الدراسة وأهميتها

 :المقدمة  1.1

 نتيجة التقدم العلمي    ،شهدت بداية األلفية الثالثة تغيرات متسارعة في شتى ميادين المعرفة اإلنسانية          

الهائل في شتى فروع المعرفة النظرية والتطبيقية، حتى أصبح هذا التقدم أحد مالمح العصر الـذي                

 مجموعة كبيرة من المشكالت في مختلـف نـواحي          مما جعل هذه التغيرات تفرز     يواجه اإلنسان، 

 األمر الذي زاد من التحديات التي يواجهها األفراد في المجتمعات المختلفة، بحيـث أصـبح                ،الحياة

والتفاعل مع متغيراتـه      مواجهة استحقاقات المستقبل،   ىاالهتمام موجه نحو إعداد اإلنسان القادر عل      

 . (Morrison,  1998)ومستجداته

ر التربوي في كثير من بلدان العالم إلى إعادة النظر في خطـط العمليـة               يجهت حركات التطو  اتلذا  

 أن   فيـه  الشك ومما   هدف تمكين هذه المجتمعات من إعداد أجيالها المستقبلية،       ب التربوية وبرامجها، 

 مـع   ماً سـلي   بنموها نمواًَ  مالطفولة هي الركن األساسي في بناء اإلنسان ومجتمعه كله لذلك فاالهتما          

 مـن المؤشـرات     مواصلة العمل على حفظ هذا النمو ومتابعته بالرعاية والعناية يكـون مؤشـراً            

 العطاء وتحمل أعباء الحياة ويسهم في       ى عل اً قادر اً صالح اً تسعى إليجاد مواطن   يالحضارية لألمة الت  

  )  15:2005 أبو معال،( بناء مجتمع قوي

  أن األطفال الذين يظهـرون سـلوكاً       تث أظهرت الدراسا   بكل جوانبه، حي   نجاء االهتمام باإلنسا  و

اجتماعياً غالباً ما يعانون من تدني التحصيل المدرسي، من سن المرحلة االبتدائية وحتى المرحلـة               

ومشكالت في االنتباه، وهذا بدوره يزيـد        الثانوية، كما قد يعانون من صعوبة قرائية، وتأخر لغوي،        

  )1999، داود وحمدي(ند هؤالء األطفال من احتمال تدني تقدير الذات ع
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ومن الجدير بالذكر أن عملية تطوير كفاءة اجتماعية مناسبة ومالئمة أثناء مرحلة الطفولة، تعتبـر               

 عــامالً حاســماً فــي نجــاح الفــرد فــي مرحلــة طفولتــه، وفــي المراحــل الالحقــة مــن               

  ). Merrell, 1993(حياته 

 شك فيه أن الطفل يكون أكثر تكيفاً مع البيئة االجتماعية كلما تقدم في العمر، ويتمثل هـذا                  ومما ال 

التكيف في عدد من الجوانب التي ال يمكن أن تشكل ما يطلق عليه بمستوى النضج االجتمـاعي أو                  

مع التي تمثل مستوى نضج وتكيف في ضوء المواقف التي يتعامل فيها الطفل             " الكفاءة االجتماعية "

الدراسات التي تناولت موضـوع     أما   ،كباراً أو أقراناً من فئات عمره      األطفال اآلخرين سواء كانوا   

الكفاءة االجتماعية استخلصت أن لها أبعاداً تتعلق بخصائص شخصية وأخرى تتعلق بدرجة التوافق             

عايير التي تـتالءم    فألي درجة يتمثل الطفل للقوانين والم     . التي يبديها الطفل في المواقف االجتماعية     

  وموقف اللعب مثال؟ وألي درجة يتحكم بذاته ويعتمد عليها؟

 يساعد في مالحظة السلوك االجتماعي للطفل بحيث        أن اللعب مثالً  )  Sheppard(  وقد ذكر شبرد  

نضجه يصبح أكثر   ويبدأ اللعب كعملية تقليد لطفل آخر في السنة الرابعة من عمره، ومع نمو الطفل               

األطفال اآلخرين وتتضح لديه روح المشاركة، وتساعد اللغـة علـى مالحظـة الـسلوك               تآلفاً مع   

  ).1987األشول، (االجتماعي للطفل باعتبارها وسيلة لالتصال 

 من حيث العوامـل     - الدراسات التي تناولت مفهوم الكفاءة االجتماعية        أن) 2002(أبو عيطه وترى  

ده عندما يصل الطفل مرحلة نضج معينـة، إال أن           تظهر أبعا  -التي يمكن أن تؤثر به كبعد تطوري      

هذه الدراسات لم تكشف عن التغييرات النوعية أو الكمية التي يمكن مالحظتها في مراحـل العمـر                 

المختلفة إال في عبارات ذات طبيعة عامة، وقد تم تطوير عدد من المقاييس التي استخدمت للكشف                

حديد للمظاهر النوعية الخاصة المتوقعة في كل مرحلة        عن جوانب أساسية للكفاءة االجتماعية دون ت      

من مراحل العمر، لكن كان االهتمام الرئيسي فيها في مرحلة ما قبل المدرسة ومرحلـة الـسنوات                 

األولى للمدرسة، ويبدو أن هاتين المرحلتين أساسيتان في تحقيق مستوى النضج االجتماعي الـالزم              

وترتبط الكفاءة االجتماعية بالمهارات     حل الالحقة من العمر،   في عملية التكيف االجتماعي في المرا     

والتقبل االجتماعي، ويعد السلوك الالاجتماعي مشكلة مزعجة لكل من المدرسة والبيت والمجتمـع،             

العصيان والمخالفة وعدم االستجابة لما يطلبه المعلم إضافة للسلوك          : ويظهر على عدة أشكال منها    

الرفاق والتصرفات الفوضوية والشغب داخل الصف والكذب والهرب والغش         العدواني والقسوة تجاه    

  .وتخريب الممتلكات

 التي يعاني منهـا الطـالب تـرتبط باكتـسابهم           ةويعتقد الباحثون أن الكثير من المشكالت التعليمي      

للمهارات االجتماعية السلوكية، حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن افتقـار الطالـب للمهـارات               
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، وتدني فـي    ماعية قد يسبب عدم كفاءته في التعلم وتدني تحصيله وانخفاض مفهوم الذات لديه            االجت

  ).2003الخطيب، ( عالقاته مع رفاقه

    إلى كونها عـامالً    (Social Competence Skills )الكفاءة االجتماعية بمهارات يرجع االهتمامو

لمحيطين به في مجاالت الحياة المختلفة، والتـي  للفرد مع ا اليومية مهماً في تحديد طبيعة التفاعالت

                اتصافها بالكفـاءة، مـن عوامـل التوافـق النفـسي علـى المـستويين الشخـصي                 تعد في حالة  

  ).2002 شوقي،(والمجتمعي 

 النظرية والواقعية، إلى أن هناك حد أدنى من مستويات التفاعل االجتماعي ينبغـي أن  وتشير األدلة

 ،النفـسي  يتوفر لكل شخص، فإذا حرم منه يصبح أقرب إلى الشعور بالوحدة النفسية ويتهدد توافقه             

الـضغوط   ، وتكـرار االجتماعيـة  الحيـاة  يؤدي إلى فشل الكفاءة االجتماعية وأن انخفاض مهارات

  )2000 جولمان،(والمشاق، وفشل العالقات المتبادلة بين األشخاص 

التفاعل بنجاح وفاعليـة   القدرة على"بأنها  الكفاءة االجتماعية   (Graham, 1986)ويعرف جراهام

ويساعد في إنجاز األهـداف الشخـصية        سر تحقيق التوافق مع البيئة،    ي الذي ي  مع اآلخرين، بالشكل  

طابع االستمرار، تمكن الفرد من التـأثير فـي    والمهنية، وذلك من خالل تكوين عالقات إيجابية لها

  .اآلخرين

 على أهمية المهارات االجتماعية حيث يشير إلى أن مفهوم الـذات )Mobya, 1993(يا ويؤكد موب

تقييمات اآلخرين للفرد، وخاصة األفراد المهمين في حياته، وتظهـر          : يتأثر بعدة عوامل من أهمها    

هذه التقييمات من خالل عمليات التفاعل االجتماعي، كما أن الكفاءة االجتماعية المناسبة تزود الفرد              

ن الكفـاءة   أباألساس الهام الذي يؤدي إلى عالقات قوية مع الرفاق، وإلـى النجـاح الدراسـي، و               

االجتماعية غير المناسبة أثناء مرحلة الطفولة ترتبط بعدد من النتائج السلبية بمـا فيهـا انحـراف                 

 األحداث ومشكالت الصحة العقلية، وتطور نماذج من السلوك الالاجتماعي وانخفاض فـي دافعيـة             

  .زاالنجا

 وهـي جملـة المعتقـدات     )Self - Concept(ومن المحددات األساسية للشخصية مفهوم الذات 

 التي يحملها الشخص حول ذاته، والقيمة التي تعطيها لتلك المعتقـدات ونتـائج معتقداتـه                والمفاهيم

عمره، ويظهـر   ويتكون مفهوم الذات عند الطفل بعد السنة األولى من           الذاتية، والبيئة المحيطة به،   

            للعبي والذي تظهر فيه مالمح شخصيته األولى كالشخـصية القياديـة، أو االعتماديـة             افي سلوكه   

أو شخصية قهرية والذي يوصف بالعجز عـن التعبيـر عـن العواطـف الدافئـة أو الشخـصية                   

  .)2007 ،الترتوري(وغيرها .. االنهزامية
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 الدافعية العامة، وتشير إلى حالة داخلية عند المتعلم تدفعه إلى            للتعلم حالة متميزة من    ةوتعتبر الدافعي 

واإلقبال عليه بنشاط موجه، واالستمرار فيه حتى يتحقق الـتعلم، وعلـى             االنتباه للموقف التعليمي،  

الرغم من ذلك فإن مهمة توفير الدافعية نحو التعلم وزيادة تحقيق اإلنجـاز ال تلقـى علـى عـاتق                    

 هي مهمة يشترك فيها كل من المدرسة والبيـت معـاً وبعـض المؤسـسات                المدرسة فقط، وإنما  

دافعية اإلنجاز والتحصيل على عالقة وثيقة بممارسات التنـشئة           فاالستقاللية و   االجتماعية األخرى، 

االجتماعية، فقد أشارت نتائج الدراسات أن األطفال الذين يتميزون بدافعية مرتفعة للتحصيل كانـت              

لى أهمية استقاللية الطفل في البيت، أما من تميزوا بدافعية للتحصيل منخفضة فقد             أمهاتهم يؤكدن ع  

  ).2002قطامي وعدس، (وجد أن أمهاتهم لم يقمن بتشجيع االستقاللية عندهم 

فاألفراد الذين يوجد لديهم دافع مرتفع للتحصيل يعملون بجدية أكبر من غيرهم، ويحققون نجاحـات               

وعند مقارنة هؤالء األفراد بمن هم في مـستواهم         . ف متعددة من الحياة   أكثر في حياتهم، وفي مواق    

من القدرة العقلية، ولكنهم يتمتعون بدافعية منخفضة للتحصيل وجد أن المجموعة األولـى تـسجل               

عالمات أفضل في اختبار السرعة في انجاز المهمات الحسابية واللفظية، وفـي حـل المـشكالت،                

 وجامعية أفضل، كما أنهم يحققون تقـدماً أكثـر وضـوحاً فـي              ويحصلون على عالمات مدرسية   

 والمرتفعون في دافع التحصيل واقعيون في انتهاز الفرص بعكس المنخفضين فـي دافـع               ،المجتمع

   التحصيل الذين إما أن يقبلوا بواقع بسيط، أو أن يطمحوا بواقع أكبر بكثيـر مـن قـدرتهم علـى                    

  ).Santrock, 2003(تحقيقه 

وق بين ذوي دافعية اإلنجاز المنخفضة والمرتفعة، فقد بينت نتائج البحوث في هذا المجال              وهناك فر 

أن ذوي الدافعية المرتفعة يكونون أكثر نجاحاً في المدرسة، ويحصلون على ترقيات في وظـائفهم               

ونجاحات في إدارة أعمالهم أكثر من ذوي الدافعية المنخفضة، ويتميزون بعالقات اجتماعيـة مـع               

ائهم في العمل كذلك فإن ذوي الدافعية العالية يميلون إلى اختيار مهام متوسطة الصعوبة وفيهـا                رفق

 كما يتجنبون المهام الصعبة جداً،      ،تحٍد، ويتجنبون المهام السهلة جداً لعدم توفر عنصر التحدي فيها         

 المرتفعـة أن    ربما الرتفاع احتماالت الفشل فيها، ومن الخصائص األخرى المميزة لذوي الدافعيـة           

لديهم رغبة قوية في الحصول على تغذية راجعة حول أدائهم، وبناء على ذلك فإنهم يفضلون المهام                

 تتساوى فيه كافة     الذي والوظائف التي تبنى فيها المكافآت على اإلنجاز الفردي، وال يرغبون العمل          

  ).2004عالونة، (رواتب الموظفين 

لمجاالت الحديثة نسبياً ، كما تعتبر من المجاالت الحيوية التي          وتعتبر صعوبات النطق والتعلم من ا     "

باتت تشغل الكثير من الحكومات وأنظمة التعليم سعياً إلى تقديم خدمات تربوية مناسبة لقطاع كبيـر                

من أبنائها، وأن مشكلة صعوبات النطق والتعلم ليست مشكلة محلية ترتبط بمجتمع معين أو ثقافة بل                
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بع عالمي، لذلك تحظى هذه الظاهرة باهتمام مطرد من المربين وعلماء الـنفس             هي مشكلة ذات طا   

  ).  8:2008عبد الرؤوف وعامر، "( والتربية والمهتمين

 من المجاالت الهامة التي تركز عليها الدراسات العلمية فـي           صعوبات النطق والتعلم  يعد مجال   كما  

لم بذوي االحتياجات الخاصة حيث تقدم لهـم        الوقت الراهن ولعل ذلك يرجع الهتمام معظم دول العا        

البرامج التي تهدف إلى مساعدتهم على االستفادة القصوى مما تبقى لديهم من قدرات وفقا لتصنيفهم               

  .)2008 عامر ومحمد،(الذي يبين جوانب القصور لديهم 

ى مختلف أن ظاهرة الصعوبات التعلمية تعتبر محور حديث التربويين عل      ) "55:2001زياد،  ( ويذكر

األصعدة التربوية والتخصصات، وقد باتت من القضايا العصرية التي يخـصص لهـا الميزانيـات               

، وتميز هذه الظاهرة الطالب الذين يظهرون       "والموارد البشرية والطاقات الفكرية لدى الدول الغربية      

  . عليمياًعاديين في العديد من المواقف االجتماعية والحياتية، ولكنهم يظهرون كالمعاقين ت

 مـشكالت فـي المجـالين األكـاديمي         صعوبات النطق والـتعلم   ويظهر الطلبة الذين يعانون من      

واالجتماعي مقارنةً مع رفاقهم الذين ال يعانون من صعوبات في التعلم، وهذه المشكالت لها عالقة               

  ).Vaughn, 2001(بمستوى المهارات االجتماعية التي يملكونها

 في مفهوم الذات والكفاءة االجتماعية والتحصيل حتـى أصـبحت هـذه              وهم يعانون من مشكالت   

المشكالت من الخصائص االنفعالية واالجتماعية واألكاديمية التي تميزهم ومن أبرزهـا انخفـاض             

  .Chapman,1988)(مفهوم الذات لديهم، حيث يرون أنفسهم فاشلين، ألنهم ينظرون ألنفسهم بسلبية

 مراجعة الدراسات السابقة ووجدوا ,Bear, Mink & Minke ) 2002(وقد قام بير وماينك وماننج

ــددة     ــاالت متع ــي مج ــشكالت ف ــن م ــانون م ــتعلم يع ــعوبات ال ــة ذوي ص   أن الطلب

فباإلضافة لصعوباتهم األكاديمية، فقد يظهرون مشكالت سلوكية او ضعفاً في المهارات االجتماعية،            

عفهم المفترض في المجـاالت األكاديميـة       وهم يعانون من رفض الرفاق لهم، ومن خالل إدراك ض         

والسلوكية والمهارات االجتماعية، نستطيع فهم لماذا يدرك هؤالء الطلبة أنفسهم بشكل أقل ايجابيـة              

  . الثالثةتفي هذه المجاال

ويمكن القول بأن الصعوبات التعليمية وما يصاحبها مـن عيـوب فـي االنتبـاه تعتبـر أوسـع                    

ن األحيان يعاني األطفال حجماً من المشكالت تغطي مساحة واسعة من           االضطرابات ، وأن كثيراً م    

  ). 2:1996الوقفي، ( حياتهم، إذ يتأثر بها سلوكهم الدراسي واالجتماعي واالنفعالي واألسري 

 فـي التبـاين الملحـوظ بـين         صعوبات النطق والتعلم  وتتمثل المشكلة الرئيسة لدى األطفال ذوي        

ارنة األداء الفعلـي    قل م ال من خ  إجرائياً ويتم الحكم على ذلك      ،ليةقات الع درقالتحصيل األكاديمي وال  

 ،لـي وعمـره الزمنـي     ق على عمره الع   ءللطفل في المجاالت األكاديمية المختلفة بأدائه المتوقع بنا       
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ديم خدمات تربوية خاصة ليتم تصنيف المشكلة علـى أنهـا           تقتضي  يقوينبغي إثبات أن هذا التباين      

  .Snyder, Bailey ,& Auer, 1994) (تعلميه صعوبات

  :مشكلة الدراسة  2.1

يالحظ أن السلوكيات االجتماعية غير المرغوبة تشمل العديد من المظاهر ومن بينها انخفاض فـي                

مستوى الكفاءة االجتماعية، لذلك فإن التدريب على المهارات االجتماعية يعتبـر طريقـة عالجيـة               

 من اإلستراتيجيات إضافة إلى النمذجة فـي معالجـة الـسلوكيات            ستخدم أنواع  وتُ ،متعددة العناصر 

  ).(Bandura, 1997لالجتماعية عندما يحصل التدريب ضمن جماعات في المواقف الطبيعية ا

 فـي  مـشكالت لديهم لطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم أن ل) (Vaughn, 2001ويشير فوجن

 ولهـا   ، رفاقهم الذين ال يعانون من صعوبات في الـتعلم         ارنة مع قالمجالين األكاديمي واالجتماعي م   

مفهـوم الـذات     ت في  وهم يعانون من مشكال    ،قة بمستوى المهارات االجتماعية التي يمتلكونها     عال

ت من الخصائص االنفعالية واالجتماعية واألكاديمية      الحتى أصبحت هذه المشك   والكفاءة االجتماعية   

 حيث يرون أنفسهم فاشلين ألنهـم ينظـرون      ،لديهم هوم الذات   التي تميزهم ومن أبرزها انخفاض مف     

  .ألنفسهم بسلبية

 التابعة لوكالة الغوث، ومن المشاهدات اليوميـة        ة األساسي مدرسة ذكور الفوار   في   ومن خالل عملي  

للسلوكيات التي يظهرها الطلبة، والمشكالت التعليمية التي يعانون منها والتـي تـرتبط باكتـسابهم               

االجتماعية السلوكية، حيث أن افتقار الطالب للمهارات االجتماعية قد يسبب عدم كفاءتـه             للمهارات  

، فقد اهتمت وكالة الغوث الدولية في       وانخفاض دافعيته للتعلم مما يؤدي إلى تدني تحصيله األكاديمي        

 والكشف  اآلونة األخيرة بهذه الفئة من الطلبة، حيث تم استحداث برنامج جديد للعمل معهم وتحديدهم             

عنهم، وتم اختيار مدرسة ذكور الفوار األساسية في منطقة الخليل التعليمية، حيث تم العمل مع هذه                

المجموعة على الجانب التحصيلي، وقد ارتأيت أنه من الضروري العمل معهم في جوانب أخـرى               

  .ومنها الكفاءة االجتماعية، والدافعية للتعلم

انب التي من خاللها يمكن التعرف على أسـباب انخفـاض           نضع أيدينا على بعض الجو    ويمكن أن   

   . والتي يمكن تسميتها علمياً بالدافعية للتعلم،الرغبة أو ارتفاعها تجاه التعلم

  :   وفي ضوء ذلك تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

الجتماعية والدافعيـة نحـو      االجتماعية في تحسين مفهوم الكفاءة ا      ت ما أثر برنامج تدريبي للمهارا    

  التعلم لدى طلبة صعوبات النطق والتعلم ؟
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  :أسئلة الدراسة   3.1

  : وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية 

المهارات  ما درجة الكفاءة االجتماعية لدى طلبة صعوبات النطق والتعلم الذين تلقوا تدريباً على             .1

 االجتماعيـة   ت والطلبة الذين لم يتلقـوا تـدريبا علـى المهـارا           )المجموعة التجريبية (االجتماعية  

 ؟)المجموعة الضابطة(

 ت لدى طالب صعوبات النطق والتعلم الذين تلقوا تدريبا علـى المهـارا            مالتعلما درجة دافعية     .2

(          االجتماعية ت على المهارا  والطلبة الذين لم يتلقوا تدريباً    )  المجموعة التجريبية (االجتماعية  

 ؟)المجموعة الضابطة

  :فرضيات الدراسة  4.1

فـي  ) α≤0.05( اإلحـصائية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       : الفرضية األولى 

  .الكفاءة االجتماعية لدى طلبة صعوبات النطق والتعلم تعزى للبرنامج التدريبي

في الدافعية للتعلم   ) α≤0.05(وى الداللة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست       : الفرضية الثانية 

  .  تعزى للبرنامج التدريبيلدى طالب صعوبات النطق والتعلم الذين تلقوا تدريباً

  :أهداف الدراسة  5.1

  :تهدف هذه الدراسة إلى

 االجتماعية في تحسين الكفاءة االجتماعية لدى طلبـة         تإلى أثر برنامج تدريبي للمهارا     التعرف -1

 .ق والتعلم في مدرسة ذكور الفوار األساسية في العام الدراسيصعوبات النط

 الدافعيـة للـتعلم لـدى طلبـة          زيادة  االجتماعية في  تالتعرف إلى أثر برنامج تدريبي للمهارا      -2

  .صعوبات النطق والتعلم في مدرسة ذكور الفوار األساسية في العام الدراسي
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  :  أهمية الدراسة6.1

  :  من االعتبارات اآلتيةتنبثق أهمية الدراسة

 االجتماعية في تحسين الكفاءة االجتماعيـة       ت فحص أثر برنامج تدريبي للمهارا      الدراسة هذهتتناول  

  . للتعلم لدى طلبة صعوبات النطق والتعلمةوالدافعي

  :األهمية النظرية 

 والدافعيـة   تعريف المرشدين التربويين بالمهارات االجتماعية والكفاءة االجتماعية      قد تؤدي إلى     .1

  .للتعلم

 .  خصائص الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلمتعريف المرشدين التربويينقد تؤدي إلى  .2

تفيد الدراسة الحالية في التعرف على مدى فاعلية برنامج إرشادي في تحسن الكفاءة االجتماعية               .3

 .للتعلموالدافعية 

 إرشادية تستهدف تحسين مفهوم الكفاءة      قد تساعد نتائج هذه الدراسة باإلسهام في تطوير برامج         .4

االجتماعية والدافعية من خالل تدريب الطالب ذوي صعوبات التعلم على اسـتخدام مهـارات              

 .التكيف التي تمكن الطالب من التعامل مع المواقف المختلفة بفاعلية وكفاءة

 : األهمية التطبيقية 

 من  تسهيل القيام بعملية اإلرشاد والتوجيه     في    المرشدين التربويين  تساعد نتائج هذه الدراسة   قد   .1

 تطوير السلوكات االجتماعية المقبولـة، وتحـسين        ىأجل مساعدة الطالب ذوي صعوبات التعلم عل      

 . الكفاءة االجتماعية والدافعية نحو التعلم

تسهم في تطوير برامج إرشادية تستهدف تحسين الكفاءة االجتماعية ورفع دافعيـة التالميـذ              قد   .2

 . من خالل تدريب الطالب ذوي صعوبات التعلم على استخدام مهارات التكيف بفاعلية وكفاءة للتعلم

        تأمل هذه الدراسة أن تشجع الباحثين اآلخرين على إجراء مزيد من الدراسات للتعـرف علـى                  .3

 . الكفاءة االجتماعية والدافعية للتعلم مفهوم كيفية تحسين 
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   :الدراسةمحددات  7.1 

  :دت هذه الدراسة بما يليتحد

الذين تم تحديدهم من قبل األخصائيين في برنامج صعوبات النطق والتعلم في             الذكور   طلبةال .1

مدرسة ذكور الفوار األساسية، والذين تم العمل معهم على الجانب التحـصيلي فـي العـام              

  .2008/2009الدراسي 

  ).اإلرشاديلتطبيق البرنامج ( زمن قدره أربعة أسابيع:فترة التجربة .2

  .2009/2008 من العام الدراسي الثاني  الدراسي في الفصلزمن التطبيق .3

، ي الالاجتمـاع  الـسلوك المستخدمة فيها وهي مقياس الكفاءة االجتماعية ومقياس        األدوات   .4

 . للتعلمومقياس الدافعية
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:الفصل الثاني  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 1.2 اإلطار النظري                 

   1.1.2 الكفاءة االجتماعية      

  2.1.2  الدافعية نحو التعلم

  صعوبات التعلم3.1.2

 2.2  الدراسات  السابقة     

 1.2.2 الدراسات التي تناولت موضوع الكفاءة االجتماعية   

 2.2.2 الدراسات التي تناولت موضوع الدافعية للتعلم

لدراسات السابقة التعليق على ا  3.2.2 

 4.2.2 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة  

  



 
 
 
 
 

يالفصل الثان  
 
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

اإلطار النظري   1.2 

  :الكفاءة االجتماعية 1.1.2

ترتبط الكفاءة االجتماعية بالمهارات االجتماعية والتقبل االجتماعي، ويعتبر الـسلوك الالاجتمـاعي            

مزعجة لكل من المدرسة والبيت والمجتمع، ويظهر السلوك الالاجتماعي على عدة أشـكال             مشكلة  

العصيان والمخالفة وعدم االستجابة لما يطلبه المعلم إضافة للسلوك العدواني والقـسوة تجـاه              : منها

الرفاق والتصرفات الفوضوية والشغب داخل الصف والحذلقة في الكالم والكذب والهـرب والغـش       

  ).1999داود وحمدي، ( الممتلكات وتخريب

 االجتماعيـة المناسـبة،     ة السلوك الالاجتماعي على انه السلوك الذي يعيق التنشئ        ىوقد تم النظر إل   

ويحدث نتائج اجتماعية سلبية مثل رفض الرفاق، ويرتبط بشكل ما بالكفاءة االجتماعية، بحيث تـم               

تبط بمـستويات عاليـة مـن الـسلوكات         إثبات أن تطور الكفاءة االجتماعية غيـر المناسـبة يـر          

  ).1995الزبيدي، (الالاجتماعية

 إلى كونهـا عـامالً   Social Competence Skills)(يعود االهتمام بمهارات الكفاءة االجتماعية و

مهماً في تحديد طبيعة التفاعالت اليومية للفرد، مع المحيطين به في مجاالت الحياة المختلفة، والتي               

               فها بالكفـاءة، مـن عوامـل التوافـق النفـسي علـى المـستويين الشخـصي                 تعد في حالة اتصا   

  .)2002شوقي، (والمجتمعي 

 أدنى من مستويات التفاعل االجتماعي ينبغـي أن         اًوتشير األدلة النظرية والواقعية إلى أن هناك حد       

   ويتهدد توافقه النفـسي    ،يتوفر لكل شخص، فإذا حرم منه يصبح أقرب إلى الشعور بالوحدة النفسية           

وأن انخفاض مهارات الكفاءة االجتماعية يؤدي إلى فشل الحياة االجتماعيـة، وتكـرار الـضغوط               

  ).2000جولمان، (والمشاق وفشل العالقات المتبادلة بين األشخاص 
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الكفاءة االجتماعية على أنها نسق مـن المهـارات المعرفيـة والوجدانيـة             ) 2003(ويرى الغريب   

كية، التي تيسر صدور سلوكيات اجتماعية تتفق مع المعايير االجتماعيـة أو الشخـصية أو               والسلو

كليهما معاً، وتساهم في تحقيق قدر مالئم من الفعالية والرضـا، فـي مختلـف مواقـف التفاعـل                   

 وتنعكس مظاهر الكفاءة في كافة صور مهارات التواصـل االجتمـاعي،            ،االجتماعي مع اآلخرين  

  .وحل المشكالت االجتماعية، والتوافق النفسي االجتماعي للفردوتوكيد الذات، 

  :وهناك تصور آخر أكثر تفصيالً لمهارات الكفاءة االجتماعية، كما هو موضح بالشكل اآلتي

  )50:2002شوقي، (تصور مفصل للمهارات االجتماعية ) 1.2(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المهارات االجتماعية) 1.2(      شكل 

  :صيل لذلكوفيما يلي تف

تتعلق بمهارات التعبير عن المشاعر واآلراء والدفاع عن الحقوق، وتحديد          :  مهارات توكيد الذات   -أ

  .المهارات في مواجهة ضغوط اآلخرين

تهم في تيسير إقامة الفرد لعالقات وثيقة وودية مع اآلخرين، وإدارة التفاعل            :  مهارات وجدانية  -ب

: منهم والتعرف عليهم ليصبح الشخص أكثر قبوالً لديهم مثـل         معهم على نحو يساعد على االقتراب       

  .التعاطف والمشاركة الوجدانية
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  :  المهارات االتصالية وتتضمن-ج

وهي تعبر عن قدرة الفرد على توصيل المعلومات التي يرغب فـي نقلهـا              :  مهارات اإلرسال  -1

ث والحـوار واإلشـارات     لآلخرين لفظياً أو بشكل غير لفظي، من خالل عمليات نوعية، كالتحـد           

  .االجتماعية

وتعني مهارة الفرد في االنتباه وتلقى الرسائل والمهارات اللفظيـة وغيـر            :  مهارات االستقبال  -2

  .اللفظية من اآلخرين، وإدراكها وفهم مغزاها والتعامل معهم في ضوئها

لى الـتحكم بـصورة      مهارات الضبط والمرونة االجتماعية واالنفعالية، وتشير إلى قدرة الفرد ع          -د

مرنة في سلوكه اللفظي وغير اللفظي االنفعالي، خاصة في موقف التفاعل مع اآلخرين، وتعديله بما               

ويتم ذلك من خالل خبرة . يتناسب مع ما يطرأ على تلك المواقف من مستجدات لتحقيق أهداف الفرد          

               المناسـب إلصـداره    الفرد ومعرفته بالسلوك االجتماعي المالئـم للموقـف، واختيـار التوقيـت             

  ).2002شوقي، (فيه 

في نفس االتجاه، إلى أنه على الرغم من االختالف فـي تحديـد   ) Kazdin, 2000(ويشير كازدن 

توكيد الذات،  : المهارات االجتماعية، فإن المهارات األكثر شيوعاً في تصنيفات الباحثين، تمثلت في          

ل، مهارات عقد الصداقة، القدرة على تنظيم المعرفة والمـشاعر      مهارات المواجهة، مهارات التواص   

  ).والسلوك، والتي تعكس القدرة على ضبط أو تنظيم الذات

ويميل بعض الباحثين إلى تصنيف المهارات االجتماعية، على ضـوء بعـدين أساسـيين للـسلوك                

  :االجتماعي والتفاعل بين األفراد هما

  . بعد السيطرة في مقابل الخضوع-

  . وبعد الحب في مقابل الكراهية-

ويعكس البعد األول قدرة الفرد على توكيد ذاته، في حين يشير البعد الثاني إلى إقامة عالقات مـع                  

                ويتحــدد الــسلوك االجتمــاعي للفــرد، باعتبــاره محــصلة للتفاعــل بــين هــذين. اآلخــرين

  ).1986أبو سريع، (البعدين 

م مهارات الكفاءة االجتماعية، يشير إلى رصيد مـن الـسلوكيات المتعلمـة،             وبشكل عام، فإن مفهو   

والتي تستخدم لتحقيق أهداف متنوعة، والحصول على التدعيم في سياقات التفاعل مـع اآلخـرين،               

وتيسير المبادرة ومواصلة التفاعل والنهوض بتحقيق الحاجة للرضا في العالقات المهنيـة والنـسق              

                عائـد االجتمـاعي الـسلبي التفاقهـا مـع التوقعـات المرتبطـة بالـسلوك               وتقليل ال  االجتماعي

  ).2003الغريب، (االجتماعي 
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بعض المظاهر السلبية المترتبة على ضعف مهارات الكفاءة االجتماعية لدى المعلم، وتأثيراتها على             

  .التكوين النفسي للطالب

  :يتمثل ذلك فيما يلي

ثير من مشكالت التفاعل مع الزمالء واإلدارة والطالب، بشكل يقلل من احتماليـة              التورط في ك   -1

 على نحو قد تصل معه إلـى        – أحياناً   –التغلب على الخالفات في العالقات الشخصية، وتصعيدها        

صراعات عنيفة، كنتيجة لضعف المهارات االجتماعية الالزمة فـي التفاعـل، خاصـة مهـارات               

  .واالتصال، والتفهم الوجداني، وضبط الذاتاالستشعار االجتماعي 

 تبني توقعات غير واقعية، فيما يتعلق بردود فعل الطالب، وربما تبني بعـض األفكـار غيـر                  -2

الفعالة، والتي يترتب على االعتقاد في صحتها، السلوك بشكل غير وظيفي أو فعال، ممـا يفـضي                 

 وبعبـارة أخـرى، فـإن       ،مؤسسات التعليمية لتفاقم المشكالت وإثارة الصراعات وهدر الطاقة في ال       

، يمكن أن يستثير ردود أفعال دفاعية، قد تؤثر سلباً على           لبةصعوبة فهم وتفسير سلوك ومقاصد الط     

  .العالقة معهم، كان من الممكن تجنبها في حالة الفهم الدقيق لسلوكهم

فرص المتاحة إلقامة عالقات     في مواقف التفاعل، وعدم استثمار ال      الطلبة اإلخفاق الذي قد يعانيه      -3

المناسب، والمكانـة المالئمـة بـين       ) الدور(ودية مع المحيطين به، وعدم الحصول على الموضع         

  .الزمالء

 اإلفراط أو التشدد الزائد في التعامل مع الطالب من الناحية التحصيلية، بشكل قد ينفـرهم مـن                  -4

يال المعلم والمقرر الدراسـي، وربمـا العمليـة         العملية التعليمية، ويجعلهم يتبنون اتجاهات سلبية ح      

  .التعليمية برمتها

الفشل المتكرر والتسرب الدراسي لبعض الطالب، كنتيجة إلساءة معاملة المعلمين لهم، باستخدام            -5

 الجدارة، وعدم التقبل غير المشروط لهم، والتحيـز         مأساليب تتسم بالتحقير واإلهانة، واإلحساس بعد     

وما يعتري هؤالء الطالب من إحساس باإلحباط وانخفاض تقديرهم         ،  التعامل معهم وعدم العدالة في    

لذواتهم، واستخدام أساليب سلبية للتوافق تتسم بالعدوانية والكذب واإلسقاط، وإثارة الـشغب وعـدم              

، وإزاحـة   ةاالنضباط داخل وخارج الصف المدرسي، في محاولة للتفريغ النفسي للمشاعر الـسلبي           

  .من لديهم، وتأكيد ذواتهم على نحو سلبي أو غير مألوفالعدوان الكا

 باالكتئاب، حيـث يـصعب علـى منخفـضي          – أحياناً   – يرتبط ضعف المهارات االجتماعية      -6

 اإلفصاح عن مشاعرهم، واإلفضاء بما يحملون من همـوم، ومـا             من الطلبة  المهارات االجتماعية 

ذلك إلى اجترارها ذاتياً، مما يضخم من آثارهـا         يشعرون به من معاناة لآلخرين، ويميلون بدالً من         
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السلبية على المستويين النفسي والبدني، وهو ما يؤدي إلى ظهـور بعـض األعـراض االكتئابيـة                 

  ).2002شوقي، (المزاجية والنفسجسمية 

، يتعرضون لوابل من الرسائل الجارحة       بمن فيهم الطلبة   ن الصغار والكبار في مجتمعاتنا اليوم      إ -7

 أخالقياً، عبر القنوات الفضائية واإلنترنت، والتي تعرض نماذج غير محمـودة الـسيرة،              ةمموالمس

 من شأن السلوكيات المادية والسوقية وتمجد العنف، بشكل قـد           يوتبث التهكم وعدم االحترام، وتعل    

  .يفضي لنوع من التردي األخالقي وفقدان البراءة

 الفرد، يدعم إحـساسه الـداخلي بالـصواب والخطـأ،     ومن ثم فإن تنمية الكفاءة األخالقية لدى     -8

  .وتساعده على مواجهة التحديات والضغوط األخالقية التي يواجهها

 القابلية لتمييز الصواب مـن الخطـأ      "، يعني   )أو الكفاءة األخالقية  (وبشكل عام فإن الذكاء األخالقي      

بر استدماجه لعدة فضائل جوهرية      ويتم ذلك ع   ،وأن يكون لدى المرء معايير أخالقية يعمل وفقاً لها        

   ، يقظة الضمير، الرقابة الذاتية، االحترام، العطف التـسامح         )التعاطف(التمسك العاطفي   : تتمثل في 

 ).2003بروربا، (العدالة 

أن الكفاءة االجتماعية المناسبة تزود الفرد باألساس الهام الذي يؤدي إلى عالقـات قويـة مـع                 كما  

الدراسي، وأن الكفاءة االجتماعية غير المناسبة أثناء مرحلة الطفولـة تـرتبط            الرفاق، وإلى النجاح    

بعدد من النتائج السلبية بما فيها انحراف األحداث ومشكالت الصحة العقلية، وتطور نمـاذج مـن                

 ويرى أصحاب نظرية التعلم االجتماعي أن السلوك العـدواني، واالنـسحاب            ،السلوك الالاجتماعي 

جل الشديد ينشأ نتيجة افتقار الفرد إلى المهارات االجتماعية، ويؤكد أصحاب هـذه             االجتماعي، والخ 

النظرية على أن الفرد يلجأ إلى استخدام هذه السلوكيات ألنه فشل في تعلم طـرق أكثـر مالءمـة                   

إن الفشل الدراسي غالباً ما يحفز السلوك غير المرغوب به، وأن العديـد مـن               . للتفاعل مع الناس  

تميزون بعادات غير إنتاجية أو تعاونية ويفتقرون إلى السمات االجتماعية االيجابيـة ممـا              األفراد ي 

يؤثر على سلوكهم، ويخلق لديهم مشاكل في المدرسة تعيق تكيفهم االجتماعي وفـرص التوظيـف               

 وهم يظهرون سـلوكيات غيـر تكيفيـه         ،مثل الخجل الشديد، وضبط الذات الضعيف     : خالل الحياة 

  )2007القضاة والترتوري، (التقبل  النسحاب االجتماعي وعدم النضج وعدمكالعدوانية وا

عناصر الكفاءة االجتماعية 2.1.1.2  

 ومـن بـين هـذه    ،لقد كانت هناك محاوالت كثيرة لتفسير السلوك االجتماعي في المراحل المختلفة 

ني ليس قدراً مقضياً،    المحاوالت ما قدمه علماء النفس االجتماعي الذين أكدوا على أن السلوك اإلنسا           

وليس عملية خلقية أو بيولوجية وحسب، لكنه يتأثر إلى حد كبير بالمجتمع والبيئة التي يعيش فيهـا                 

 وتخلص هذه التفسيرات إلى أن سلوك اإلنسان عبارة عن عملية تطبيع اجتماعي يتعلم فيها               ،اإلنسان
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فسي فتعطي المجتمـع دوراً كبيـراً فـي         أما نظرية التحليل الن   . الفرد األساليب المقبولة في مجتمعه    

فهناك مراحل معينة للنمو يتصل الطفل خاللها مع المجتمع ويتعامل معـه            . توجيه السلوك وتفسيره  

على التوفيـق   ) Ego(أي ما يسمى بـ األنا      ) العاقل(حيث يعمل التكوين النفسي     . بوسائله الخاصة 

بين متطلبات المجتمع ونواهيه الممثلـة بتكـوين        و) Id(بين الحاجات والغرائز النفسية الممثلة بالهو     

النفسي في التأكيد على أهميـة الخبـرات         التحليل وتكمن أهمية نظرية  ) Superego(األنا األعلى   

  ).Smith and Stigler, 1985(االجتماعية المبكرة في تشكيل السلوك اإلنساني

ـ                         سلوك االجتمـاعي مـن خـالل      أما نظرية التعلم السلوكية فقد أعطت وصفاً لعمليـة اكتـساب ال

ــاعي  ــتعلم االجتم ــالل  ) Socialization(ال ــن خ ــاعي م ــسلوك االجتم ــشكيل ال ــتم ت                إذ ي

  والتعزيز والتعميم وما إلى ذلك من العمليـات المتـضمنة فـي مفـاهيم الـتعلم                طاالشرا عمليات

  .)2007القضاة والترتوري، (الشرطي

يبدو أن كثيراً من الدراسات تتفق عليها وتعتبرهـا أبعـاداً أساسـية فـي الكفـاءة                 أما األبعاد التي    

 ، المشاركة االجتماعية البنـاءة    ، المؤهالت القيادية  ،االمتثال للقوانين والسلطة  :االجتماعية للطفل فهي  

على االستقاللية واالعتماد   ، تحمل المسؤولية  ،التحكم بالذات وضبط النفس    ،التكيف مع مجتمع الرفاق   

  ).Smith and Stigler, 1985(االتصال،  الوعي باألمور المتعلقة بأمنه وسالمته،الذات

  : الذاتالكفاءة االجتماعية ومفهوم 3.1.1.2 .1.1

إن الذات معناها نشاط موحد مركب لإلحساس والتذكر والتصور والشعور والتفكير، وتعتبر نـواة              

 فالذات الواقعية هي ذات حقيقية      ، وذات مثالية   الذات إلى ذات واقعية    م ريموند كاتل   ويقس ،الشخصية

أو فعلية تمثل مستوى االقتدار، في حين أن الذات المثالية هي ذات تطلعية يؤمل منها أن تكـون أي        

إن الذات بناء معرفي يتكون من أفكار اإلنسان عن مختلف           تمثل ما يطمح الفرد أن يكون أو يصبح،       

الذات البدنية ومفهومه عن بنائه العقلي يمثل مفهوم الذات         نواحي شخصيته فمفهومه عن جسده يمثل       

 ويركز علمـاء الـنفس      ،المعرفية أو العقلية ومفهومه عن سلوكه االجتماعي مثال للذات االجتماعية         

اإلنساني على بناء الذات عن طريق الخبرات التي تنمو من خالل تفاعـل اإلنـسان مـع المحـيط            

والتي من خاللها   ) الذات المدركة (اإلدراكية في شخصية اإلنسان     االجتماعي، ويطلقون على العملية     

 ولما كانت الذات هـي شـعور        ، ذاته  عن ون الفرد مفهوماً  كتتراكم تلك الخبرات، فيتم بناء الذات وي      

الفرد بكيانه المستمر وهي كما يدركها وهي الهوية الخاصة به وشخصيته فإن فهم الـذات يكـون                 

     سه، أو بتعبير آخر هو مجموعة مدركات ومشاعر لدى كـل فـرد عـن              عبارة عن تقييم الفرد لنف    

  ).1990أبو عياش، (نفسه 
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 فالفرد يؤثر في اآلخـرين      ، أن بناء الذات يخضع للمعايير السائدة في المجتمع        يرى الباحث مما تقدم   

 رد ليس منزوع   إال أنه ينبغي االلتفات إلى أن الف       ،وبمقدار هذا التأثر ونوعه تتشكل ذاته      ويتأثر بهم، 

إِن اللّـهَ الَ يغَيـر مَـا بِقَـومٍ حَتَّـى يغَيـرواْ مَـا                  ﴿  في بناء ذاته مصداقاً لقوله تعـالى        فعاالً اً إن له دور    اإلرادة، بل 
13/11الرعد، رقم(﴾ بِأَ�ْفُسِهِم.(  

طلب وجود دافـع    فراد يت األ   فهذه اآلية الكريمة تدلل على أن عملية بناء الذات للفرد أو لمجموعة           

ولـيس  ما هو سلبي وما هو ايجابي        فالفرد في عملية التغيير البد أن يميز بين          ،قوي لعملية التغيير  

 علـى اسـتجابات     يهيعتمد مفهوم الذات في تكوينه لد     أما بالنسبة للطفل ف   كل ما يملى عليه يلزم به،       

ـ        ،الوالدين وتقييمهم له         لبية، فـان ذاتـاً سـلبية تتكـون          فإذا كانت تلك االستجابات أو التقييمات س

      لديه، وكذلك الحال، عندما تحدث بين الوالدين اختالفات في تقيـيم أفعـال الطفـل، األمـر الـذي                  

                يسبب ذاتاً مشوشة، ويرجع ذلك إلى عدم مقدرة الطفل علـى تحقيـق مـا يتوقعـه كـال والديـه                    

  ).2002عبد اهللا، (منه

على مفهوم الذات،    وسلبي   ر مدمر   يثأ والفشل الدراسي، ت   السلبيةلخبرات المدرسية    وبالمقابل، فان ا  

 ومـن  ،وتؤدي إلى الشعور بعدم المقدرة والكفاءة، والخجل، واالرتباك، وعـدم الـشعور باألمـان            

العوامل المدرسية التي تؤثر على مفهوم الذات المعلمون، وقدرتهم في حث الطلبة علـى الدراسـة                

األنشطة المدرسية الرياضية والترفيهية واالجتماعية وللدور االجتماعي تـأثير قـوي           والتحصيل، و 

على تشكيل مفهوم الذات، فهي تنمو من خالل التفاعل االجتماعي وإعطاء الفرد سلسلة من األدوار               

االجتماعية، والتي من خاللها يتعرف الفرد إلى كيفية رؤية رفاقه له في مواقف اجتماعية عديـدة،                

وهناك عدة مؤشـرات      ثم يكتسب معاييراً اجتماعية وتوقعات سلوكية ترتبط بالدور الذي يؤديه          ومن

إيمان الفرد بالقيم والمبادئ، والمقدرة على الدفاع عنهـا دون          : تدل على مفهوم ايجابي للذات، منها     

ـ       ، و الخوف من تغييرها في حالة ما إذا احتوت على خطأ          دم قدرة الفرد على التصرف الـذاتي، وع

الشعور بالمساواة مع اآلخـرين،     ، و تحميل نفسه الذنب إذا لم يستطع الحصول على موافقة اآلخرين         

 عدم إفساح المجال آلخرين بالسيطرة التامة عليه      ، و وليس الشعور بأن الفرد أعلى أو أدنى من غيره        

النفس رغـم   الثقة ب  و عدم اإلسراف في مشاعر القلق أو االنزعاج من المستقبل أو أخطاء الماضي           و

  .)2002عبد اهللا، (بالعمل   على ممارسة األنشطة المرتبطةةوالقدر التعرض إلى الفشل

:الحاجة إلى التقبل االجتماعي1.3.1.1.2  

تتكامل المجتمعات اإلنسانية بتجانس أفرادها وجماعاتها وتبادل األدوار والشعور بالمسؤولية الفردية           

ل مع الجماعة وال أن تتفاعل الجماعة مع الجماعات األخرى          واالجتماعية، وال يمكن للفرد أن يتفاع     

إال بتقبلها لبعضها البعض، ومن ثم ينتمي الفرد إلى الجماعة التي تتقبلـه ويتقبلهـا ويـؤدي دوره                  
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االجتماعي من خالل الجماعة سواء كان دوراً صغيراً أو كبيراً على حسب شخصيته ويسلك سلوك               

فالتقبل االجتماعي حاجة أساسية عند اإلنسان، ولألسرة دور كبيـر          متوافق مع الجماعة وأخالقياته     

  ).2000أبو جادو، ( في تنمية الحاجة عند الطفل 

  :الحاجة إلى اإلنجاز والكفاءة 2.3.1.1.2

يربط كثير من الباحثين القدرة على اإلنجاز بذكاء اإلنسان وبحاجاته، وبارتباطـه بالبيئـة الثقافيـة                

ل ذوو اإلعاقة الذهنية من األسر الغنية اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً يحـصلون             فاألطفا ،واالجتماعية

على معدالت أعلى لإلنجاز من األطفال ذوي البيئة الفقيرة، وذوي اإلعاقة الذهنيـة فئـة التخلـف                 

الخفيف معدل اإلنجاز عندهم أعلى من ذوي التخلف المتوسط القابلين للتدريب عندما يتلقون الرعاية              

تشجيع واالهتمام من قبل األسرة والمؤسسات المجتمعية عن طريق البرامج التأهيلية المناسبة، أما             وال

التفوق في العمل، فتقدر     الكفاءة فهي حاجة نفسية مهمة وهي شعور اإلنسان بالتحدي لإلنجاز وإثبات          

  ).2000 الهروط، ( بالعمل كفاءة اإلنسان بما ينجزه بإتباع الوسائل المتاحة أو المستحدثة للقيام

 ويتبـوأ   ،ويلعب مفهوم الذات أو فكرة الشخص عن نفسه دوراً بارزاً في توجيه السلوك وتحديـده              

مصطلح مفهوم الذات مكانة متميزة في نظريات الشخصية، ويعتبر من العوامل الهامة التي تـؤثر               

ـ             ،بشكل كبير على السلوك             ن خـالل   وينبثق مفهوم الذات مـن الخبـرات االجتماعيـة وتحـدد م

              السلوك، ويعتبر أحد العوامل التي تؤثر بشكل واضح في البيئة االجتماعية وتـؤثر علـى سـلوك                 

  ).2000أبو جادو، (الفرد 

 ويعتقد علماء النفس أن أفضل الوسائل لفهم اإلنسان تكمن في التعامل معه على اعتبـار أنـه كـل                  

ومفهوم ، ر مفهوم الذات عن وجهة النظر تلك بشكل صادق      منظم، وليس مجموعة من األجزاء، ويعبّ     

الذات مصطلح يعني األحكام والقيم واالتجاهات التي يحملها الفرد عن سـلوكه وقدراتـه الجـسدية      

شـخص عـن     وقيمته كفرد، ويعتبر مفهوم الذات أحد أبعاد الشخصية اإلنسانية حيث يختلف كـل            

  ).2000أبو جادو، (الصفات  ز أو القلق أو غيرها مناآلخر، مثل الفرق بينهم في دافعية االنجا

  :طرق قياس الكفاءة االجتماعية 4.1.1.2

يمكن التعرف إلى الطرق التي يمكن بها مالحظة وقياس الكفاءة االجتماعية مـن خـالل مراجعـة                 

بعض المقاييس المتوفرة التي تم تطويرها لهذا الغرض وفيما يلي تلخيص لعدد من مقاييس الكفـاءة                

  :االجتماعية أو النضج االجتماعي المعروفة

كان الغرض من هذا المقيـاس قيـاس الكفـاءة    ) Cain Lavine, 1961( لفين – مقياس كين -1

 القابلين للتدريب، لذا فهو يقيس مهارات االستقاللية عند األطفال          االجتماعية لألطفال المعوقين عقلياً   
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،  ارتداء المالبـس واألحذيـة ومـا يتعلـق بالنظافـة           من نوع    العناية بالذات وتشمل أموراً     :مثل

  .مهارات االتصال،ومهارات اجتماعية ،لمبادرةا

ويقدم االختبار بيانات عن االتساق الداخلي باعتبارها ذات عالقة بصدقه كما يقدم بيانات عن الثبات               

    عمـار مـن   ويقدم جداول معايير موزعة في األ     ) 0.98 –0.88(بطريقة اإلعادة تتراوح قيمها بين      

  ).24(سنة على شكل رتب مئينية ) 12 – 5(

). Lavine and Lewis(الذي طوره ليفين ولـويس  ) California, 1969( مقياس كاليفورنيا -2

بدائل تقـيس الوظيفـة االجتماعيـة       ) 4(فقرة وكل فقرة تتألف من      ) 30(ويتكون هذا المقياس من     

من المهارات التي يحـاول قياسـها االسـتجابة لغيـر           لألطفال العاديين لألعمار ما قبل المدرسة و      

 تعتمد االستجابة على تقدير أشـخاص       ،المألوف وإتباع التعليمات، والمشاركة والمبادرة في النشاط      

          لديهم ألفة ومعرفة بالطفل لفترة طويلـة، ويقـدم بيانـات عـن ثبـات المقـدرين تتـراوح بـين                    

ــ،%)86 -% 75( ــايير مئيني ــدم مع ــا يق ــر  كم ــات العم ــي فئ ــال ف ) 5.5 - 2.5(ة لألطف

  ).2007الترتوري،(سنة

ويشمل أبعـاداً  ) Doll, 1965( المقياس دول ا وقد طور هذ: مقياس فاينالند للنضج االجتماعي-3

تتعلق بمستوى النضج الشخصي واالجتماعي على شكل مهارات استقاللية توضح مستوى النـضج             

ت تعتمد العناية بالذات، والتوجيه الذاتي والحركي، ومهارات        عند العاديين وغير العاديين في مهارا     

أي أن الجانب المتعلق بالنضج االجتماعي متضمن بـين         ،    مهنية، واالتصال، والعالقات االجتماعية   

 قبل شخص أو أحد األبوين أو ولي األمر، هذا االختبار ال يقـدم               هذه األبعاد يعتمد على تقدير من     

  . (Lane,  Pierson, &  Givner, 2004)ات والثب بيانات عن الصدق

ومن الجدير بالذكر أن الكفاءة االجتماعية ككل قيست من خالل مقياس مزدوج يأخذ باالعتبار أنهـا                

، لذلك فان الباحث تبنـى فـي هـذه          يتتضمن الكفاءة االجتماعية في المدرسة والسلوك الالاجتماع      

 السلوكيات المتمركـزة حـول الـذات        ى يشير إل   للسلوك الالاجتماعي الذي   الدراسة تعريف ميريل  

والسلوكيات المزعجة المتمثلة بسرعة الغضب والسلوك العدواني، والسلوكيات التي تعطل النشاطات           

السلوك الالاجتماعي الـذي     الجارية بكثرة الطلبات والفوضى، وتعكسه درجات األفراد على مقياس        

  ).1995الزبيدي، (قامت بتعريبه

  . المعرفي–ج السلوكي  العال5.1.1.2

 تعليمياً يكتسب األفراد مـن خاللـه        أوالمعرفي في األساس نموذجاً تدريبياً      –يعتبر العالج السلوكي    

  ).Person, 1989(المعرفة والمهارات، ليتمكنوا من خالله تغيير معرفتهم وسلوكياتهم ومزاجهم
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غيرات البيئية الخارجيـة، وتجنـب      وقد ركز العالج السلوكي على العالقة بين السلوك الظاهر والمت         

الخوض في الحياة العقلية والعمليات النفسية الداخلية، ولكن هذا الوضـع بـدأ يتغيـر مـع بدايـة                   

السبعينيات من القرن الماضي، حيث أصبح العاملون في ميدان العالج السلوكي يبدون اهتماماً اكبر              

تفكير، والحديث الذاتي، بهدف تغيير الـسلوك       بتحليل وتعديل العمليات المعرفية من مثل التخيل، وال       

الظاهر، وقد انتهى هذا الدمج بين العالج السلوكي وأسـاليب العـالج المعرفيـة بمـيالد المجـال              

  ).Granvold, 1994( المعرفي–المعروف باسم العالج السلوكي 

 للعمليات المعرفية،   لقد رأى بعض العلماء أن منحى العالج السلوكي التقليدي ال يعطي اهتماماً كافياً            

وال يقدم تفسيراً شامالً للظواهر السلوكية وان قوانين التعلم اكثر تعقيداً من تلك المتصلة بالمظـاهر                

 المعرفـي والـذي     –السلوكية الظاهرة التي يتناولها هذا المنحى، فجاءوا بأساليب العالج السلوكي           

ماً في تشكيل السلوك الظاهر وينبغي أخذها       يرتكز ويؤكد على أن العمليات المعرفية تلعب دوراً حاس        

ويقـوم العـالج    . بعين االعتبار حتى ولو لم تكن قابلة للمالحظة المباشرة والدراسة الموضـوعية           

 المعرفي على افتراض أن اإلنسان ليس سلبياً، فهو ال يستجيب للمثيرات البيئية فحسب،              –السلوكي  

ه المفاهيم تؤثر في سلوكه، وبمعنى آخر يعتقـد أتبـاع     ولكنه يتفاعل معها ويكٌون مفاهيم حولها وهذ      

العالج السلوكي  المعرفي أن هناك تفاعالً متواصالً بين المؤثرات البيئيـة والعمليـات المعرفيـة                

  ).2001الخطيب،(والسلوك

  :الدافعية نحو التعلم  2.1.2

   :ة الدافعي1.2.1.2 

الخارجية التي تحرك الفرد من أجل إعـادة        يشير مصطلح الدافعية إلى مجموعة الظروف الداخلية و       

 فالدافع يشير إلى نزعة للوصول إلى هدف معين، وهـذا الهـدف قـد يكـون                 ،التوازن الذي اختل  

 أما الحاجة فهي حالة تنشأ لدى الكائن الحـي لتحقيـق            ،إلرضاء حاجات داخلية، أو رغبات داخلية     

 أما الهدف فهو مـا يرغـب        ،فظ بقاء الفرد  الشروط البيولوجية أو السيكولوجية الالزمة المؤدية لح      

  ).2002قطامي وعدس، (الفرد في الحصول عليه، ويؤدي في الوقت نفسه إلى إشباع الدافع 

يواجه التعليم في وقتنا الحاضر تحديات كبيرة من ضمنها قلة دافعية الطلبة للتعلم مما يـؤثر سـلباً                  

  ).2008ر ومحمد، عام(على تقدم العملية التعليمية بصورة خطيرة جداً 

وبهذا يمكن القول أن الدافع هو الجانب السيكولوجي للحاجة، ومن الواضح إذن أن الدافع ال يمكـن                 

 وبهذا يمكن القـول بـأن       ،مالحظته مباشرة، وإنما نستدل عليه من اآلثار السلوكية التي يؤدي إليها          

االتزان الذي يشير إلى نزعة الدافع عبارة عن مفهوم أو تكوين فرضي، ويرتبط به مفهوم آخر وهو            
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الجسد العامة للحفاظ على بيئة داخلية ثابتة نسبياً، وبهذا ينظر العلماء الذين يتبنون وجهة النظر هذه                

 فالجوع مثالً يمثـل تـوتراً       ،إلى السلوك اإلنساني على أنه حلقة مستمرة من التوتر وخفض التوتر          

ع على خفض هذا التوتر الذي ال يلبـث أن يعـود            ويولد حاجة إلى الطعام، ويعمل إشباع دافع الجو       

  ).Zoo, 2003(ثانية 

على أنها القوة الذاتية التي تحرك سـلوك        : دافعيةًللف  يتعر) 2000قطامي وقطامي،   ( وقد جاء في  

) النفـسية (الفرد وتوجهه لتحقيق غاية معينة يشعر بالحاجة إليها أو بأهميتها العاديـة أو المعنويـة                

   : ك يمكن تحديد العوامل التي تدفع الفرد إلى التقدم في تحصيله، ومنها وبذل،بالنسبة له

  .الشعور بالحاجة أو األهمية-

  ).داخلية أو خارجية(القوى التي تحكم الفرد -

 .في تشكيل الظروف) Origin(للظروف، أو فاعالً ) Pawn(كون المتعلم رهناً -

  .طموح المتعلم وأفكاره-

  .ميوله-

  .وقناعاتهاتجاهاته وقيمه -

  .مفهوم المتعلم لذاته-

   .التوقعات-

بأنها شروط تسهل وتساعد على استمرار النمط السلوكي إلى أن تتحقـق            : تعرف الدافعية أيضاً  كما  

عملية أو سلسلة من العمليات، تعمل على إثارة السلوك الموجـه نحـو هـدف               "، وهي   االستجابات

  ).Petri & Govern, 2004 ("مطافوصيانته والمحافظة عليه، وإيقافه في نهاية ال

  :وظائف الدافعية وفوائدها 2.2.1.2

 ويمكن القول بشكل عام     ،تسهم الدافعية في تسهيل فهمنا لبعض الحقائق المحيرة في السلوك اإلنساني          

أن الدافعية مهمة لتفسير عملية التعزيز وتحديد المعززات وتوجيه الـسلوك نحـو هـدف معـين،                 

والمثـابرة  ) تحكم المثيرات بالـسلوك   (ات التي تطرأ على عملية ضبط المثير        والمساعدة في التغيير  

  .على سلوك معين حتى يتم إنجازه

أي أن سـلوك اإلنـسان      (كذلك فإننا نتصرف عادة أثناء حياتنا اليومية وكأننا نتقدم نحو مكان مـا              

أو أكثر ونضعها فـي     فقد نجلس على طاولة وقتاً معيناً، ونتناول ورقة وقلماً ونكتب صفحة            ) هادف

 ال شك أن كل هذه األفعال قد حـدثت ونظمـت            ،مغلف ثم نضع عليه طابعاً بريدياً ونرسله بالبريد       

بسبب وجود هدف عند اإلنسان، ولوال الدافع العالي لتحقيق هذا الهدف لما حدث ذلك كله ،كمـا أن                  
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بما كانت المثابرة من أفـضل      الدافعية تلعب الدور األهم في مثابرة اإلنسان على انجاز عمل ما، ور           

المقاييس المستخدمة في تقدير مستوى الدافعية عند هذا اإلنسان إن الدافعية بهذا المعنى تحقق أربـع               

  :رئيسية، وهي وظائف

 فالدافعية هي التي تحث اإلنسان على القيام بسلوك معين، مع أنها قد ال              ، الدافعية تستثير السلوك    .1

 وقد بّين علماء الـنفس أن أفـضل مـستوى مـن الدافعيـة               ،السلوكتكون السبب في حدوث ذلك      

 ويحدث ذلك ألن المستوى المنخفض مـن        ،لتحقيق نتائج إيجابية هو المستوى المتوسط     ) االستثارة(

الدافعية يؤدي في العادة إلى الملل وعدم االهتمام، كما أن المستوى المرتفع عن الحد المعقول يؤدي                

  .ما عامالن سلبيان في السلوك اإلنسانيهتر، فإلى ارتفاع القلق والتو

 وبالتـالي فإنهـا     ، الدافعية تؤثر في نوعية التوقعات التي يحملها الناس تبعاً ألفعالهم ونشاطاتهم            .2

 والتوقعات بالطبع علـى عالقـة وثيقـة         ،تؤثر في مستويات الطموح التي يتميز بها كل واحد منهم         

  )2004عالونة، (نسان قد تعرض لهابخبرات النجاح والفشل التي كان اإل

 الدافعية تؤثر في توجيه سلوكنا نحو المعلومات المهمة التـي يتوجـب علينـا االهتمـام بهـا                    .3

 إن نظرية معالجة المعلومات تـرى أن الطلبـة          ،ومعالجتها، وتدلنا على الطريقة المناسبة لفعل ذلك      

 أكثر من زمالئهم ذوي الدافعية المتدنية للـتعلم         الذين لديهم دافعية عالية للتعلم ينتبهون إلى معلميهم       

 كما هو معلوم مسألة ضرورية جداً إلدخال المعلومات إلى الذاكرة القـصيرة والطويلـة               ،واالنتباه

 كما أن هؤالء الطلبة يكونون في العادة أكثر ميالً إلى طلب المـساعدة مـن اآلخـرين إذا                   ،المدى

 بـدالً   ،ولة فهم المادة الدراسية وتحويلها إلى مادة ذات معنى        وهم أكثر جدية في محا    ،  احتاجوا إليها 

  .من التعامل معها سطحياً وحفظها حفظاً آلياً

 ومن المالحظ في    ،تؤدي إلى حصول اإلنسان على أداء جيد عندما يكون مدفوعاً نحوه          :  الدافعية  .4

تحصيالً بة  تعلم هم أكثر الطل   أن الطلبة المدفوعين لل   :  على سبيل المثال   - مجال التعليم  –هذا المجال   

  .وأفضلهم أداًء

 كمـا   - وهذه الرغبة    ،يتمثل دافع التحصيل في الرغبة في القيام بعمل جيد، والنجاح في ذلك العمل            

 تتميز بالطموح، واالسـتمتاع فـي مواقـف         -يصفها مكليالند أحد كبار المشتغلين في هذا الميدان       

تقل، وفي مواجهة المشكالت وحلّها، وتفضيل المهمـات        المنافسة، والرغبة الجامحة للعمل بشكل مس     

التي تنطوي على مجازفة متوسطة بدل المهمات التي ال تنطوي إال على مجازفة قليلة، أو مجازفـة                 

  ).2002قطامي وعدس، (كبيرة جداً 
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  ويعتبر دافع التحصيل من الدوافع الخاصة باإلنسان، ربما دون غيره من الكائنات الحيـة األخـرى               

 والناس يختلفون في المستوى المقبول لديهم مـن         ،و ما يمكن تسميته بالسعي نحو التميز والتفوق       وه

هذا الدافع، فهناك من يرى ضرورة التصدي للمهام الصعبة والوصول إلى التميز، وهناك أشخاص              

  ).2004عالونة، (آخرون يكتفون بأقل قدر من النجاح

الـذي  ) T A T(عينة من أشهرها اختبار تفهم الموضوع   وتقاس دافعية اإلنجاز عادة باختبارات م

يتطلب من الناس أن يستجيبوا لثالثين صورة تحمل كل منها أكثر من تفـسير، وتحلـل إجابـاتهم                  

 كما يمكن قياس دافعية اإلنجاز من خـالل المـواد           ،ويستخرج منها مستوى اإلنجاز عند المستجيب     

الدافعية للتعلم حالة متميزة مـن  ف ،)T A T( في حالة المكتوبة  دونما حاجة إلى صورة غامضة كما

الدافعية العامة، وتشير إلى حالة داخلية عند المتعلم تدفعه إلى االنتباه للموقف التعليمي واإلقبال عليه               

 وعلى الرغم من ذلك فإن مهمة تـوفير الدافعيـة           ،بنشاط موجه، واالستمرار فيه حتى يتحقق التعلم      

حقيق اإلنجاز ال تلقى على عاتق المدرسة فقط، وإنما هي مهمة يشترك فيها كل              نحو التعلم وزيادة ت   

      فدافعيـة اإلنجـاز والتحـصيل      ،من المدرسة والبيت معاً وبعض المؤسسات االجتماعية األخـرى        

       على عالقة وثيقة بممارسات التنشئة االجتماعيـة، فقـد أشـارت نتـائج الدراسـات أن األطفـال                  

      ن بدافعية مرتفعة للتحصيل كانت أمهاتهم يؤكدن على أهمية اسـتقاللية الطفـل فـي              الذين يتميزو 

               البيت، أما من تميزوا بدافعية للتحصيل منخفضة فقد وجد أن أمهاتهم لم يقمن بتـشجيع االسـتقاللية     

  ).2002قطامي وعدس،  (معنده

صيل يعملون بجدية أكبر من غيرهم، ويحققون نجاحات   إن األفراد الذين يوجد لديهم دافع مرتفع للتح       

وعند مقارنة هؤالء األفراد بمن هم في مستواهم من          أكثر في حياتهم، وفي مواقف متعددة من الحياة       

القدرة العقلية ولكنهم يتمتعون بدافعية منخفضة للتحصيل وجد أن المجموعة األولى تسجل عالمات             

المهمات الحسابية واللفظية، وفي حل المـشكالت، ويحـصلون      أفضل في اختبار السرعة في انجاز       

 ،على عالمات مدرسية وجامعية أفضل، كما أنهم يحققون تقـدماً أكثـر وضـوحاً فـي المجتمـع                 

والمرتفعون في دافع التحصيل واقعيون في انتهاز الفرص بعكس المنخفضين في دافـع التحـصيل               

تحقيقـه     ا بواقع أكبر بكثير مـن قـدرتهم علـى           الذين إما أن يقبلوا بواقع بسيط، أو أن يطمحو        

)Santrock, 2003.(  

 :العوامل المسببة لدافعية اإلنجاز عند أتكنسون 3.2.1.2

ن النزعة أو الميل للحصول على النجاح أمر متعلم، وهو يختلف بين األفراد، كما أنه يختلف عنـد                  إ

عوامل رئيسية ثالثة عند قيام الفرد بمهمة ما،         وهذا الدافع يتأثر ب    ،الفرد الواحد في المواقف المختلفة    

  .)Petri & Govern, 2004(وهذه العوامل هي 
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   :الدافع للوصول إلى النجاح: أوالً

يختلف األفراد في درجة هذا الدافع، كما أنهم يختلفون في درجة دافعهم لتجنب الفشل، فمن الممكن                

ائها بحماس تمهيداً للنجاح فيها، ويقبـل الثـاني         أن يواجه فردين نفس المهمة، ُيقِبل أحدهما على أد        

 إن النزعة لتجنب الفشل عند الفرد الثاني أقوى من          ،بطريقة يحاول من خاللها تجنب الفشل المتوقع      

النزعة لتحصيل النجاح، وهذه النزعة القوية لتجنب الفشل تبدو متعلمة نتيجة مرور الفرد بخبـرات               

 أما عندما تكون احتمـاالت النجـاح أو الفـشل    ،كن أن يحققهافشل متكررة، وتحديده ألهداف ال يم  

ممكنة فإن الدافع للقيام بهذا النوع من المهمات يعتمد على الخبرات السابقة عند الفرد، وال يـرتبط                 

  .بشروط النجاح الصعبة المرتبطة بتلك المهمة

  :احتماالت النجاح: ثانياً

مرور في خبرة نجاح مهمـا كانـت درجـة الـدافع            إن المهمات السهلة ال تعطي الفرد الفرصة لل        

 أما المهمات الصعبة جداً فإن األفراد ال يرون أن عنـدهم القـدرة              ،لتحصيل النجاح الموجودة عنده   

 أما في حالة المهمات المتوسطة فإن الفروق الواضحة في درجة دافع تحصيل النجـاح               ،على أدائها 

  .وت بتفاوت الدافعتؤثر في األداء على المهمة بشكل واضح ومتفا

  القيمة الباعثة للنجاح: ثالثاً

 حافزاً، وفي نفس الوقت فإن النجاح في المهمات األكثر صعوبة يشكّل            - في حد ذاته   –يعتبر النجاح   

 مـا،   ففي اإلجابة على فقرات اختبـار  . حافزاً ذا تأثير أقوى من النجاح في المهمات األقل صعوبة         

فقرة من االختبار، يحقق نجاحاً يعمل كحافز أقـوى مـن حـافز             ) 45(فإن الفرد الذي يجيب على      

 أما من ناحية التطبيق في غرفة الصف فإن أتكنسون يرى           ،فقرة فقط ) 35(النجاح لفرد يجيب على     

بأن العوامل الثالثة سابقة الذكر، يمكن أن تقوى أو تضعف من خالل الممارسات التعليمية، فـالمهم                

حتماالت النجاح، وإضعاف احتماالت الفشل، وأن يعمل على تقوية دافع          أن يعمل المعلم على تقوية ا     

التحصيل عند طالبه من خالل مرورهم بخبرات النجاح، وتقديم مهمات فيها درجـة معقولـة مـن       

  ).Petri & Govern, 2004(التحدي، وتكون قابلة للحل 

  : والتحصيل الدافعية المعرفية  4.2.1.2

 إن هذه الدافعية تشير إلى مقدار سعادتك واستمتاعك أثناء القيام بأشكال من             "أنا أفكر، إذاً أنا سعيد    "

 إن األشخاص الذين يمتلكون هذا النوع من الدوافع بمستوى مرتفع يحبون حـّل              ،السلوك التفكيري 

األلغاز، وقراءة الكتب والمجالت التي تعالج موضوعات معقدة، والقيام بنشاطات تتطلب قدرة على             

 ومن المهم هنا أن نعرف أن هـذا ال          ،وحل المسائل الحسابية أو إعداد البرامج الحاسوبية      الل  داالست
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عالقة له بالذكاء، ولكن قد يكون لهذا الدافع عالقة متوسطة ربما مع التحـصيل األكـاديمي فـي                  

وباإلضافة إلى أثر هذا الدافع في التحصيل المدرسـي         ،  المدارس، والمعدل التراكمي في الجامعات    

 كـذلك فـإن   ،كاديمي، فإن له عالقة قوية بعمليات االتصال اإلقناعية التي يتعرض لها اإلنـسان   األ

مرتفعي الدافعية المعرفية يقضون معظم أوقاتهم في التفكير بالعالم من حولهم ومحاولـة اكتـشاف               

ثيـراً  ، بخالف ذوي الدافعية المعرفية المنخفضة الذين ال يهتمون ك         هحلول للمشكالت التي تنتشر في    

  ).2004عالونة، (بهذه األمور

  ميزات الطلبة ذوي الدافعية العالية  5.2.1.2

  كيف يمكن للمعلم أن يتعرف على الطلبة ذوي الدافعية العالية ؟

  :هناك عدة ميزات تميز الطلبة ذوي الدافعية العالية

   .سعداء ومتحمسين في المواقف التعليمية - 

 . الدراسيةاالنتباه الشديد للمعلم وللمهمات -

 .تنفيذ المهمات مباشرة -

 . العمل باستقاللية دون الحاجة للتذكير من أحد -

 . الصفية بشكل طوعيتاالنخراط بالنشاطا -

 .  بالتحديف للمهمات التي تتصماختياره -

 .  الجهد المبذول ألداء المهمات وحل المشكالتىالحفاظ عل -

 . (Ormrod, 1995)مكافآتيعملون بجد حتى بدون ، ويكافحون من أجل تحسين أدائهم -

  :نظرية العزو ودافعية التحصيل عند الطلبة 6.2.1.2

   تظهر المشكلة عندما يعزو الطالب فشله لخصائص ومميزات ثابتة غير خاضـعة للـضبط، مثـل               

 فهذا الطالب قد يبدي سلوك الالمباالة، ألنه معتاد على الفشل، ومحبط، وغير مدفوع، وقليل               ،القدرة

مباالة هي رد فعل منطقي للفشل إذا اعتقد الطالب أن المسببات التي يعزوها ألسـباب               والال،  الفائدة

 والطلبة الـذين يالحظـون      ،خارجية ال يمكن تغييرها، أي أنها ثابتة وليست تحت ضبطه وسيطرته          

فشلهم ويشعرون به، هؤالء أقل حاجة للمساعدة، وهم بحاجة للتشجيع ليدركوا كيف يمكـن تغييـر                

  ).Zoo, 2003(شعور بالنجاح الحقيقي ، للفالموق

إن تأكيد العالقة والصلة بين ما بذله الطلبة من جهود في الماضي والنجاحـات المرتبطـة بهـا                  

وإخبارهم بأنهم إذا حاولوا جهداً أكثر، فإن ذلك سيؤدي إلى تحصيل أعلى في المستقبل، إال أن هذا                 
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 إليه حقيقة هو تقديم أدلة حقيقية تبرهن على         التحصيل سيكون وهمياً وغير فعال، ألن ما هم بحاجة        

يظهر فيه ربط السبب بالنتيجة، والنتيجة في هذه الحالـة تخـضع             أن جهودهم سوف تنتج نجاحاً،      

ويعد اإلدراك من العوامل الرئيسية في فهم الدافعية حسب منظور الفـرد، فـإذا اعتقـد                ،  إلدراكهم

 فإنهم يسلكون طريقهم حسب هذا االعتقاد حتـى          ضيات،التالميذ أنه ينقصهم القدرة الستيعاب الريا     

 وهؤالء الطلبة يحتاجون إلى قليل من الدافعية لمحاولة حـل           ، قدراتهم فوق المتوسط بكثير     لو كانت 

           مسائل الرياضيات، ذلك ألنهم يتوقعـون أن أداءهـم فـي مـسائل الرياضـيات سـوف يكـون                   

  .)2002قطامي وعدس،  (ضعيفاً

قد تستطيع أن تقوم بأداء     : "أن على المعلم أن يخبر تالميذه هذه العبارة       ) Fanelli(فانيللي  ويقترح  

 بـدون توقـع     ،وهذا يضمن اعتبار وجود النجاح الحقيقي عند المعلمين والتالميذ        ..."ذلك إذا حاولت  

  ).Zoo, 2003(خيبة أمل كبيرة إذا بذل التالميذ جهداً وواجهوا الفشل

  :ربية ودافعية التحصيلاألسرة الع 7.2.1.2

  :  وغيرهم تعبيرات الوالدينوهناكتعتبر األسرة العربية مدفوعة جداً نحو التحصيل المدرسي، 

  .أبيع أمك وإخوانك لكي تتعلم 

  .أبيع الدار وأفترش الشارع لكي تتعلم 

  .أبيع األرض والزرع لكي ترفع رأسي 

  .يشكل التحصيل والنجاح كرامة لألسرة 

افع التحصيل يتأثر بممارسات التنشئة، فمن المنتظر ظهور فروقات واضحة بـين          ونظراً إلى كون د   

أفراد المجتمعات والثقافات المختلفة، وبين أفراد المجتمع الواحد، وذلك الختالف ممارسات التنـشئة             

 وعموماً فإن الثقافـة العربيـة       ،من طبقة اقتصادية اجتماعية إلى طبقة أخرى، ومن ثقافة إلى ثقافة          

اء المجتمعات العربية يشجعون أبناءهم على المبادأة واالهتمام بالتحصيل، وتثيب على ذلك منـذ        وأبن

السنوات الباكرة في الطفولة، وتربط ما بين زيادة التحصيل والمؤهل العلمي وما بين تحسين الوضع               

ـ                صيل، االجتماعي واالقتصادي لألسرة، وتنزع إلى أن تنتج أفراداً يتمتعـون بـدافع مرتفـع للتح

 ويعمل ذلك في كثير من األحيان على التعويض عـن القـدرة             ،وضرورة تربية األبناء على الكفاح    

  .)2002قطامي وعدس، (التحصيل الدراسي  خاصةوالعامة،  العقلية
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  :دور المعلم في زيادة دافعية التحصيل عند الطلبة 8.2.1.2   

  : التغذية الراجعة.1

باب فشلهم ونجاحهم يزيد من توقعات التحصيل لديهم، ففـي حالـة            إن توفير التغذية الراجعة ألس    

الطالب الذي يجد صعوبة في إتقان مسائل الضرب الطويلة، يمكن للمعلـم أن يـستخدم النجاحـات                 

: وهنا يقول المعلـم للطالـب     . السابقة التي حققها الطالب، وذلك لبناء الثقة في تعلم المهمات الجديدة          

ديد من المسائل يبدو صعباً، لكن عليك أن تتعلم كيفية العمل بهـا، ألنـك               أعرف أن هذا النوع الج    "

تعرف كافة األمور التي تحتاجها للمعرفة، لذا ما عليك سوى العمل بجد، وسـوف تكـون النتيجـة          

وعندما ينخرط الطالب في العمل، يمكن للمدرس أن يلقي على مسامعه تعليقات شبيهة بمـا               ،  "جيدة

ل جيد، لقد انتهيت من الخطوة األولى، كن واثقاً من أنـك تعـرف عمليـات                أنت تعمل بشك  : " يلي

 لقد عرفت أنك تـستطيع      ، عليك االستمرار بالعمل الجاد، لقد جمعت األرقام بسرعة كبيرة         ،الضرب

 لقد استطعت القيام بذلك، لقد أصـبت الهـدف ألنـك            ، ما بذلته من جهد جاد      القيام بذلك من خالل   

  ).Tomlinson, 1993 ( "بجد عملت

  :تمكين الطلبة من صياغة أهدافهم وتحقيقها. 2

يستطيع المعلم زيادة دافعية الطلبة لإلنجاز من خالل تمكينهم من صياغة أهدافهم بإتباع العديد مـن                

   النشاطات، كتدريب الطالب على تحديد أهدافهم التعليمية وصوغها بلغـتهم الخاصـة، ومناقـشتها              

 بمـا يتناسـب مـع       ،يار األهداف التي يقرون بقدرتهم على إنجازهـا       معهم، ومساعدتهم على اخت   

استعداداتهم وجهودهم، وبالتالي يساعدهم على تحديد االستراتيجيات المناسبة التي يجب إتباعها أثناء            

  ).Petri & Govern, 2004(محاولة تحقيقها 

  :استثارة حاجات الطلبة لإلنجاز والنجاح. 3

متوافرة لدى جميع األفراد ولكن بمستويات متباينة، وقد ال يبلغ مـستوى             إن حاجات الفرد لإلنجاز     

هذه الحاجات عند بعض الطلبة لسبب أو آلخر حدا يمكّنهم من صياغة أهدافهم وبذل الجهود الالزمة                

لذلك يترتب على المعلم توجيه انتباه خاص لهؤالء الطالب، وخاصـة عنـدما يظهـرون               . لتحقيقها

 لذلك فإن تكليف ذي الحاجة المنخفـضة        ،   رغبتهم في أداء أعمالهم المدرسية     سلوكاً يدل على عدم   

لإلنجاز والنجاح بمهام سهلة نسبياً، يمكن أن يؤدي إلى استثارة حاجة الطالب لإلنجاز وزيادة رغبته               

 ويدفعه لبذل المزيد مـن الجهـد   ،في بذل الجهد والنجاح، ألن النجاح يمكنه من الثقة بنفسه وقدراته  

)Tomlinson, 1993.(  
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  :الدوافع المكتسبة والقوى االجتماعية   9.2.1.2 

 والـضغوط   قواعداليتم إمالء كثير من الدوافع المكتسبة مثل المنافسة والسلطة واالستحسان من قبل             

االجتماعية وقد قدم لنا بعض علماء اإلنسانية مقداراً عظيما عن الدوافع إال انه كانت النظرة ضـيقة                

  ).2008غباري، (لدوافع ووصفت بأنها غريزية عن تلك ا

وقد تحدث وليم ماكدوجل في أول كتبه بان الحياة االجتماعية جزء من الطبيعة األساسية وعليه فان                

الحياة االجتماعية هي نتيجة غرائزنا الموروثة مثل اجتماع الناس في جماعات وذلك بسبب غرائزه              

ل تحقيقها ال يقاوم ، وبسبب المشكالت المنطقية للمنحنـى          الجماعية وتحمل في طياتها انفعاالت تجع     

 حول الدافعية االجتماعية موضع تكذيب وازدراء، فإذا قلنـا  لالغريزي أصبحت وجهة نظر ماكدوج  

أن الطلبة يحصلون على درجة التحصيل األكاديمي بسبب غريزتهم األكاديمية نعنى ذلك أن الطلبة              

وا حياة مدرسية محبطة وانه اليمكن تغييرهم، وفـي أواسـط           غير المحظوظين قدر عليهم أن يعيش     

العشرينات لم تقبل نظرية الغرائز ألنه نظرية غير علمية وذلـك الن نظريـة الغرائـز صـنفت                  

غريزة لتفسير السلوك وأي سلوك يفسر على انه سلوك غريزي، وقـد بـات واضـحاً أن                 )6000(

  ).Sprinthall, 1996( ومكتسبةالدوافع االجتماعية تختلف عند الناس فهي متعلمة

 :عند الطلبة دافعيةال في زيادة دور المرشد 10.2.1.2

 .العملية التعليمية  لإلسهام فيبةأ ـ تهيئة المواقف التي تزيد من رغبات الطل

 .بة أهمية النجاح واستثارة دوافع النجاح لدى الطل يعمل على تأكيدب ـ

  .لسلوك البديلالمعززات الفورية لحظة ظهور اتقديم ـ  ج

 التعليمية  في المواقفبةزيادة دور الطل يعمل على د ـ 

خبرات في حياتهم   بأهمية ما يقدم لهم منبةتهيئة المواقف التي تتضمن شعور الطلب  يقوم هـ ـ

  ).2008أم هاشم، (العملية

 :صعوبات التعلم 3.1.2

الحاضر اهتماماً متزايداً بتعليم    أن العالم يشهد في الوقت      ) 143:2008عبد الرؤوف وعامر،    "(يرى

األطفال فالدول والمنظمات المعنية باألمر تبذل قصارى جهدها لتطـوير عمليـة التعلـيم وزيـادة                   

فاعليتها، ومشكلة صعوبات التعلم ليست مشكلة محلية، وإنما هي مشكلة ذات طابع عام توجد لـدى                

، ولذلك تراكمت البحوث والدراسات     "لفةبعض المتعلمين من أجناس مختلفة ذات ثقافات ولغات مخت        

التي أجريت في كثير من دول العالم على أطفال لديهم بعض الصعوبات في تعلم بعض المهـارات                 

األكاديمية والمعرفية بحيث أصبحت هذه المشكلة تهتم بها كثير من دول العالم من أجناس وثقافـات                
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عوبات التعلم وأساليب تشخيصها وعالجهـا       بص تمختلفة، لذلك اهتمت كثيراً من البحوث والدراسا      

  . وعالقتها ببعض العوامل االجتماعية والنفسية واألسرية

الشخص الذي يعاني من اضطراب في      "أن التعريف المعمول به  يعني       ) 37:1998 عدس،(ويرى  

 إحدى العمليات السيكولوجية األساسية حين يستعمل اللغة مشافهة أو حين يتعلمها كتابـة وقـراءة،              

والتي تبدو في عدم قدرة الفرد التامة على أن يسمع أو يفكر أو يقرأ أو يتحدث أو يكتب أو أن يقوم                     

ويشمل ذلك بعض الحاالت مثل صعوبة اإلدراك أو تلف في الدماغ أو نقص في               ،"بعمليات حسابية 

أو عمله الوظيفي، وهذا التعريف ال يشمل من يجد صعوبة في التعلم بسبب صعوبات فـي الـسمع                  

البصر والرؤية أو أية صعوبات أخرى كالتلف العقلي أو االضطراب العاطفي أو البيئـي أو عـدم                 

  . الكفاية في األمور االقتصادية والثقافية

         وتشير أدبيات التربية الخاصة إلى أن صعوبات التعلم تنقسم إلى نوعين هما صعوبات التعلم

   :هي والنمائية، وصعوبات التعلم األكاديمية

  :صعوبات التعلم النمائية: أوال 

بصعوبات التعلم النمائية تلك الصعوبات التي تتناول العمليات ما قبل  ) 2003القبالى، (يقصد

األكاديمية والتي تتمثل في العمليات المعرفية المتعلقة باالنتباه واإلدراك والذاكرة والتفكير واللغة 

  .التي يعتمد عليها التحصيل األكاديمي

  :صعوبات التعلم األكاديمية: ثانيا 

 وهذا النوع  وهى تعنى أن مستوى التحصيل الدراسي للطفل ال يتمشى مع مستوى قدراته العقلية

  :من صعوبات التعلم يشمل ما يلي

 :  صعوبات التعلم في الكتابة-1

ها عـدم   يظهر في عدة أشكال أهم      هذا النوع من صعوبات التعلم      أن )89: 2003كوافحة،  ( ويشير

قدرة الطفل على معرفة شكل الحرف وحجمه، وعدم قدرته على التحكم في المسافة بين الحروف أو                

 فضال عن األخطاء اإلمالئية والنحوية الناتجة عن عدم قدرته علـى تمييـز              ،شائعة ال كتابة الكلمات 

ل بعـض  األصوات المتشابهة مما يؤدى إلى حدوث أخطاء في كتابتها، وحذف أو إضـافة أو إبـدا   

  . اإلمالء الحروف في
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 :صعوبات التعلم في القراءة -2 

وهى تظهر على عدة أشكال مثل الصعوبة الشديدة في الربط بين شكل الحرف وصوته، وفى تكوين                

كلمات من عدة حروف، وأيضاً في التمييز بين الحروف التي قد تختلف في شكلها اختالفاً بـسيطاً                 

لى صعوبة التعرف السريع على الكلمات أو تحليلها لغرض نطقها، أو           مثل الباء والنون، باإلضافة إ    

معرفة وتذكر عالمات التشكيل، فضال عن حذف بعض الحروف وإضافة البعض اآلخر أو إبـدال               

  .بعض الحروف ببعض، أو تشويه نطقها

 

  :صعوبات التعلم في الرياضيات -3 

واألرقام ومدلوالتها الفعلية ومعرفة الحقائق     وتتمثل هذه الصعوبات في التعرف على مفاهيم األعداد          

الرياضية مثل الجمع والطرح، باإلضافة إلى صعوبة التعرف على قيم الخانات والتسلسل التصاعدي             

والتنازلي لألرقام، وقراءة وكتابة األعداد المكونة من خانات متعددة، وأيضاً صعوبة التعرف علـى              

  ).٦، ٢( رقمي  شابهة في الكتابة والمختلفة في االتجاه مثلوكتابة األرقام المت الرموز الرياضية،

  :صعوبات التعلم في المواد األكاديمية 4- 

تشمل الصعوبات التـي يجـدها      صعوبات التعلم في المواد األكاديمية      ) 23:2001،أبو نيان ( ويشير

صعوبة في اسـتخدام    التالميذ في المواد الدراسية األخرى مثل العلوم والجغرافيا حيث يجد التالميذ            

االستراتيجيات الالزمة لفهم المادة الدراسية وتذكر معلوماتها مثل استراتيجيات تنظـيم المعلومـات             

  .الهامة وربط األفكار وتحديد المعلومات

باإلضافة إلى أنواع الصعوبات األكاديمية التي قد توجد لدى ذوى           أنه   )171: 2003جابر،  ( ويرى  

       دى بعضهم أيضاً صعوبات مكانيـة، أو صـعوبة فـي التعـرف علـى              صعوبات التعلم قد نجد ل    

 بينمـا    الوجوه، وبعضهم اآلخر لديه قصور جسمي حركي يعوقهم عن تنفيذ أوامر حركية معينـة             

يوجد لدى آخرين منهم عجز موسيقي، في حين نجد أن البعض اآلخـر مـنهم لديـه اضـطرابات            

جتماعية إيجابية مع اآلخرين، وأن نواحي القـصور أو         شخصية أو عدم القدرة على إقامة عالقات ا       

 أبعاد أخرى من بروفيل تعلم الفرد الذي يعتبر سـليماً          العجز هذه كثيراً ما تعمل بشكل مستقل وسط       

  .نسبياً
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  :العوامل المؤثرة في صعوبات التعلم 1.3.1.2

: لعوامـل اآلتيـة   هناك مجموعةً من العوامل تؤثر وتؤدي إلى صعوبات التعلم ويمكن حـصرها با            

 والعوامل النفسية، والعوامل المدرسـية، والعوامـل        ،العوامل الوراثية  مالعوامل الفسيولوجية وتض  

  .البيئية

فالعوامل الوراثية قد تقرر مدى القدرة الكامنة لدى الفرد، والعوامل البيئية تقـرر فـي النهايـة                 . 1

ثنائها، او بعـدها  أ قبل الوالدة او في  صعوبات التعلم عن مشكالت تحدث    جدرجة التحصيل، وقد تنت   

وتلف الدماغ البسيط وما يعقبه من خلل وظيفي يسبب صعوبات التعلم، كذلك فان عدم سير النـضج          

 المركزي،  يفي مجراه الطبيعي قد يكون مرتبطاً بتخلف في النضج لبعض العناصر للجهاز العصب            

ر على نحو مباشر وغير مباشر في نمـو         وكذلك سوء التغذية سبب محتمل لصعوبات التعلم، إذ يؤث        

الجهاز العصبي المركزي وتطوره، واإلصابة باألمراض في فترة ما قبل الوالدة او ما بعدها يمكن               

  ).2003 الوقفي،(أن ينتج اثاراً متعددة من اإلعاقات من بينها صعوبات التعلم

ن األطفال ذوي   أ ب )2000وشقير،  عبد الهادي ونصر اهللا     (أما بالنسبة للعوامل النفسية فقد أشار       . 2

صعوبات التعلم يظهرون اضطرابات في الوظائف النفسية األساسية كاإلدراك، والتـذكر، وتكـوين             

المفاهيم، فبعض األطفال ذوي صعوبات التعلم ال يستطيعون على سبيل المثـال فهـم االتجاهـات                

تابة جملة مفيدة، ويذهب البعض إلـى أن         ك أو تذكر المادة التعليمية التي تعلموها حديثاً،        أوالمكانية،  

 على األقل تسهم فيه، ويتمثل األثر       أومثل هذه الصعوبات النفسية هي سبب االضطرابات في التعلم          

 لهـا   ةالواضح للتأثيرات النفسية على صعوبات التعلم بالخوف والقلق والخجل واالضطرابات النفسي          

  .ماثر كبير على وجود صعوبات التعل

لنسبة للمدرسة فلها تأثير واضح على تكيف األطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم              أما با . 3 

  . إذا توفرت لهم المثيرات التي تؤدي إلى تفعيل دورهمخاصةً

 التعلم حيث يتفاعل األطفال مع بيئـتهم        تثر واضح على وجود صعوبا    أيضاً  أ وللعوامل البيئية    . 4

ن بعض األطفال ذوي صعوبات التعلم يـأتون مـن          أالصدد   ويالحظ في هذا     ،خالل فترة تطورهم  

 كما هو الحال فـي بيئـات        ةبيئات غير مناسبة، في حين يكون آخرون ضحايا بيئات غير محظوظ          

و علـى األقـل     أالفقر المدقع، وعليه فان صعوبات التعلم كثيراً ما تكون ناجمة عن العيوب البيئية،              

  .رتياح البيئي يؤدي إلى مثل هذه الصعوباتتتفاقم بسببها، فالصف الضيق وغياب اال

مشكالت الكفاءة االجتماعية أشـار      وفي مراجعة الدراسات السابقة ذات العالقة بصعوبات التعلم و        

إلى أن مشكالت الكفاءة االجتماعية قد تظهر فـي  )  ,1996Kaval, & Foroness(كافل وفورنس
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ه المشكالت حتى سن البلـوغ، ويـنعكس        روضة األطفال، وخالل سنوات المدرسة، وقد تستمر هذ       

 خالل المراهقة والبلوغ وذلك     ن الخطورة المتزايدة م   يالتأثير السلبي لضعف المهارات االجتماعية ف     

بالتــسرب مــن المدرســة، واالضــطراب الــوظيفي النفــسي، وجنــوح األحــداث، والــسلوك         

ـ       ات الـتعلم يكـون هنـاك              مـع صـعوب    ةاإلجرامي، وعندما يتفاعل ضعف المهارات االجتماعي

 العشرين سنة الماضية زاد االهتمام     بالمهارات                      لاحتمال النتائج  غير محببة، ونتيجةً لذلك وخال       

دراسـة أن   ) 152( صعوبات التعلم، حيث أوضح تحليـل      ياالجتماعية وعالقتها بقدرة التالميذ ذو    

واضحاً في مهـاراتهم االجتماعيـة،  وخـالل          ضعفاً   نمن هؤالء التالميذ يظهرو   %) 75(حوالي  

السنوات الماضية كان يعتقد أن صعوبات التعلم هي السبب حيثما يكون هناك ضعفاً  تعليمياً أكاديمياً                

 من القرن الماضي تظهر أن واحداً من هذه األبعاد التـي            تواضحاً، ثم بدأت البحوث في السبعينيا     

 يظهر التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم مـشكالت          لها عالقة هو الكفاءة االجتماعية، حيث     

في الكفاءة االجتماعية والتي تكون واضحة ومتناسقة مع الضعف في المهارات االجتماعيـة، ممـا               

ــة            ــاديمي والدافعي ــاعي والتحــصيل األك ــل االجتم ــن التفاع ــل م ــى ك ــلباً عل ــنعكس س ي

  ).Parker, &Asher, 1987(لالنجاز

إلى أن الطـالب ذوي صـعوبات الـتعلم    ) ,1986Wallace,& Gerald(  وجيرالدويشير واالس

يظهرون صفات سلوكية اجتماعية تتدخل في عمليـة تعلمهـم مثـل أحـالم اليقظـة والعدوانيـة                       

 تحدي السلطة وعـدم إكمـال       لوالثرثرة، ويتميز هؤالء األطفال ايضاً بصفات سلوكية اجتماعية مث        

واإلزعاج واالنسحاب االجتماعي، والرفض من قبل األقران، والصعوبة في          مالمهمات المطلوبة منه  

 االجتمـاعي،   جإتباع التعليمات، وعدم المشاركة في النقاش الجماعي، ونوبات الغضب، وعدم النض          

والعدوان الجسدي، والسرقة، وتخريب الممتلكات وصعوبة العمل باستقاللية، ويظهر األطفال الذين           

التعلم مشكالت سلوكية، ونقص في المهارات االجتماعية، وفي الغالـب اقـل            يعانون من صعوبات    

  .  أقرانهم الذين ال يعانون من صعوبات التعلمعقبوالً اجتماعياً مقارنةً م

 لدى الطلبة ذوي يأن السلوك الالاجتماع (Gresham &Elliott, 1989) ويضيف جرشام وايليوت

  :هيصعوبات التعلم يظهر نتيجة لحاالت ثالث 

عندما ال يكون  الفرد قد تعلم أساسيات وضروريات المعرفـة والمهـارات             : نقص المهارة  -1

  .االجتماعية

 .عندما يتم اكتساب المهارة من قبل الفرد ولكنه يخفق في أدائها: عجز األداء -2

عندما يظهر الفرد بوضوح عدداً داالً من الـسلوكيات المزعجـة           : العجز عن ضبط الذات    -3

  . اكتساب وأداء المهارات االجتماعية المناسبةوالتي تتعارض مع
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وقد أشار الباحثون إلى انـه يمكـن تحـسين اتجاهـات الطلبـة ذوي صـعوبات الـتعلم ورفـع                              

 االجتماعية وتعزيـز مفهـوم الـذات، والتعـاون مـع                    تدافعيتهم نحو الدراسة من خالل المهارا     

 ومـنح الوقـت الكـافي للطلبـة إلكمـال وإتمـام                         الرفاق، وتقديم  مهمات متوسـطة التحـدي،       

  (Cook, Green, Meyer & Saey, 2001). المهمات

  الخصائص العامة للطلبة ذوي صعوبات التعلم  2.3.1.2

تعتبر فئة الطلبة ذوو صعوبات التعلم فئة غير متجانسة من حيث الفئات التي تنطوي تحتها، فأحيانا                

خر فـي االسـتيعاب     آفي الرياضيات فقط، وأخر لديه صعوبة في القراءة و        تجد طالبا لدية صعوبة     

وهكذا، ومن جهة ثانية فإن هذه المجموعة من الطلبة غير متجانسة من ناحية الفرد نفسه فقد تجـد                  

نه يعاني من صعوبة في الكتابة، ومع ذلـك يمكـن الحـديث عـن بعـض                 أطفال قراءته جيدة إال     

  .(Pearl, 1999 )ة من الطلبةالخصائص المشتركة لهذه الفئ

  : الخصائص اإلدراكية وتشمل .1

إال أن  ، ويحصل الضعف في واحدة أو أكثر من المـواد األكاديميـة          : تدني التحصيل األكاديمي    .  أ

 الطفـل   دوهناك صعوبة في تحديد المشكلة األساسية عن      ، شكالت القراءة واللغة هي األكثر تواجداً     م

لك بسبب الترابط الكبيـر بـين مهـارات اللغـة والوظـائف             هل هي في اللغة أم في القراءة؟ وذ       

 .(Mercer, 2001)األكاديمية

غالباً ما ينتبه الطلبة ذوو صعوبات التعلم إلى مثيـرات غيـر            : الزائد طمشكالت االنتباه والنشا   .  ب

وقد كانـت تعـرف      ،)الشكل والخلفية (مرتبطة بالموضوع، أي أن هناك مشكلة في انتقاء المثيرات          

ومع زيادة التركيز على هذه الحالة تغيـر المـصطلح   (ADD) ة باضطراب عجز االنتباه هذه الحال

أصبح هناك ثالثة أنواع    ) 1994( وفي عام    (ADHD)وأصبح يعرف بعجز االنتباه والنشاط الزائد       

النشاط الزائد السائد، ضعف االنتباه السائد، النوع المشترك النشاط الزائد مـع            (من هذا االضطراب    

، ومع أن هذا التصنيف قد يخص فئة معينة، إال أن مشكالت االنتباه والنشاط الزائـد          )نتباهضعف اال 

 .من ابرز المظاهر التي تميز فئة الطلبة ذوي صعوبات التعلم

  : الخصائص التفاعلية وتشمل . 2

وتضم تقدير اآلخرين وتقبل النقد، والقدرة علـى إعطـاء تغذيـة            :  االجتماعية تضعف المهارا . ا

جعة ايجابية، وإلقاء التحية على اآلخرين، وتبادل المشاعر، والقدرة على قول ال، ومـن أسـباب                را

هذه المشكالت االجتماعية عدم فهم القواعد االجتماعية، وغالباً ما يواجه هؤالء الطلبة حالـة مـن                

   . االجتماعي بسبب عدم قدرتهم على التفاعل االيجابي مع الزمالء والمدرسينيالتدن
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حيث يظهر الكثير من الطلبة ذوي صعوبات التعلم مشاعر سـلبية نحـو              :ضعف مفهوم الذات  . ب

ذواتهم بسبب اإلحباط األكاديمي الذي يواجهونه، وقد ال يظهر لدى الطلبة ذوي صـعوبات الـتعلم                

ضعف في مفهوم اللذات في النواحي غير األكاديمية مثـل العالقـات األسـرية أو الرياضـية أو                  

  .االجتماعية

صعوبة في استقرار المزاج يظهر بعض الطلبة ذوو صعوبات التعلم مستويات عالية من القلـق               . ج

  .  (Mercer, 2001) والحساسية العالية والوحدانية والضغط أكثر من زمالئهم العاديينفوالخو

 االنسحاب االجتماعي ويظهر الطلبة ذوو صعوبات الـتعلم سـلوكاً         :   الخصائص السلوكية وتشمل  

 في الخجل واالنسحاب واضطراب في االنتباه وضعف القـدرة علـى التركيـز والمثـابرة                رراًمتك

واالندفاعية أي التصرف في الحكم دون التفكير، وهذا يتأتي نتيجة الفشل السابق المتشكل في التفاعل               

مع اآلخرين والشعور بالدونية نتيجة الضعف األكاديمي، ومن الخصائص السلوكية األخرى عجـز             

 السلوك ألتكيفي حيث يتصف ذوي صعوبات التعلم بقلة التفاعل واالندماج مـع اآلخـرين فـي                 في

المدرس أو يكونون غير متعاونين مع زمالئهم حيث يتأثر السلوك ألتكيفي بالتحـصيل األكـاديمي               

والعالقات االجتماعية حيث أنهم ال يهتمون بإتباع التعليمات المدرسية أو نظام المدرسة ويتـسمون              

كما أنه لـديهم مـشكالت فـي إقامـة           أنهم غير اجتماعيين وال يهتمون بآراء وحاجات اآلخرين،       ب

العالقات مع اآلخرين مثل تكوين الصداقات واستخدام اللغة العملية واإلنتاجية التي يستطيع الفرد من              

  ).2008عبد الرؤوف وعامر، (خاللها انجاز األعمال

وبات التعلم أن أساليب التدريس ألفراد هذه الفئة تعتمد على وتشير األدبيات النفسية في مجال صع 

  :ثالث استراتيجيات هي

تفترض هذه اإلستراتيجية عدم وجود خلـل أو عجـز          : لتدريب القائم على تحليل المهمة وتبسيطها     ا

، نمائي لدى ذوى صعوبات التعلم وأن مشكلتهم تتمثل في نقص التدريب والخبـرة بالمهمـة ذاتهـا                

التـدريب  و ،ها تعتمد على تحليل المهمة بشكل يسمح للتلميذ بأن يتقن عناصرها البـسيطة            ولذلك فإن 

    تفترض هذه اإلستراتيجية أن التلميـذ يعـانى مـن عجـز             : القائم على العمليات النفسية والنمائية    

   ولذلك تعتمد هذه اإلستراتيجية على تدريب القدرات النمائيـة لـدى ذوى صـعوبات             ، نمائي محدد 

     تقـوم هـذه اإلسـتراتيجية     : التدريب القائم على تحليل المهمة والعمليات النفسية والنمائية       ، و لتعلما

 وإسـتراتيجية العمليـات النفـسية     ، دمج المفاهيم األساسية لكل من إستراتيجية تحليل المهمـة         على

  .)2001،أبونيان( والنمائية 
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  ت التعلمالخصائص والمشكالت التكيفية لذوي صعوبا 3.3.1.2

  : بان لألطفال ذوي صعوبات التعلم خصائص هي)2000عبد الهادي ونصر اهللا وشقير، (يذكر 

الحركة الزائدة والقصور في اإلدراك الحركي والمشاكل االنفعالية، والصعوبات في التآزر العـام،             

، الحـساب وقلة االنتباه واالندفاع واضطرابات الذاكرة والتفكير، ومـشكالت القـراءة والكتابـة و            

ا إلى أن هذه الخـصائص ال       نواضطرابات الكالم واالستماع، واإلشارات العصبية وتجدر اإلشارة ه       

   خاصية ثابتة لألطفال ذوي صـعوبات الـتعلم، وان        ) 52(تجتمع في فرد واحد، وان هناك حوالي        

م ن واحدة فقط منهـا توجـد لـديه   أمن هذه الخصائص توجد لدى األطفال بمدى متوسط، و ) 5-7(

  . بمعدل شديد، أما األطفال العاديون فربما يمتلكون بعضاً من هذه الخصائص ولكنها بدرجة اقل

  : االتجاهات واألساليب المختلفة في عالج صعوبات التعلم4.3.1.2

   :تصنف األساليب المستخدمة في عالج صعوبات التعلم إلى اتجاهين رئيسيين 

  .ااالتجاه الطبي ويتم بأساليب متعددة أهمه .1

  .العالج بالعقاقير الطبية في حال فرط النشاط .  أ

العالج بضبط البرنامج الغذائي بحيث ال يحتوي على سكريات او كيماويات مضافة ومـواد            . ب

 .ملونة وحافظة ونكهات صناعية التي بشأنها تزيد من حدة فرط النشاط

لبعض حـاالت   العالج عن طريق الفيتامينات إذ إن إعطاء الطفل جرعات من الفيتامينات              .  ج

                ذهان الطفولة يظهـر تحـسن فـي فتـرة انتبـاههم ويخفـض درجـة اإلفـراط فـي                   

 .)2003، مفلح(النشاط 

  : عدة استراتيجيات هيىاالتجاه النفس تربوي يعتمد عل .2

وتهدف هذه الطريقة إلى عالج مظـاهر العجـز          التدريب القائم على تدريب العمليات النفسية،       -أ 

ي يؤثر على التعلم ويعنى هذا األسلوب بعالج وظائف العمليات النفـسية اإلدراكيـة              ألنمائي الذ 

  ).2003 سالم،(المعرفية المسئولة عن التعلم 

التدريب القائم على تحليل المهمة وتبسيطها، وهذه االستراتيجية تفترض عـدم وجـود مـشكلة                 -ب 

وان مشكلتهم تتمثل في نقص      عجز نمائي لدى أطفال صعوبات التعلم،        أو خلل وظيفي    أونمائية  

 التدريب والخبرة بالمهمة ذاتها ولذلك فإنها تعتمد على تحليل المهمة بشكل يسمح للتلميذ بان الم              

 .يتقن عناصرها البسيطة
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التدريب القائم على تحليل المهمة والعمليات النفسية والنمائية، وتقوم هذه االستراتيجية على دمج               -ج 

           سـتراتيجيه تحليـل المهمـة وإسـتراتيجية العمليـات النفـسية            فاهيم األساسية لكل مـن ا     الم

 . )205 :2001أبو نيان،(النمائية 
 
  :صعوبات النطق 5.3.1.2 

ظهر االهتمام بموضوع اضطرابات النطق واللغة في بداية الستينات ونال اهتمام العديد من أصحاب              

لية معقدة ولكنها طبيعية وإنسانية تتطـور       االختصاص، ويعتبر التواصل من خالل الكالم واللغة عم       

 واالبتسامة واإليماءات التي يبدأ بها الطفل كلغـة، إذ أن تطـور             ءمع التواصل منذ البدء حيث البكا     

اللغة والكالم يحدث بشكل طبيعي لدى األفراد الذين ال يعانون من إعاقات ولكن الفضل في إنتـاج                 

ة الفرد، وتكوين اللغة يعتبر دلـيال علـى اضـطرابات           األصوات أو الكالم الذي له معنى في ثقاف       

التواصل، وتنتشر اضطرابات النطق بين الصغار والكبار وتحدث في الغالب لدى الـصغار نتيجـة              

وتختلـف  ، أخطاء في إخراج أصوات حروف الكالم من مخارجها وعدم تشكيلها بصورة صـحيحة  

الضطراب الحاد حيث يخرج الكالم غير      درجات اضطرابات النطق من مجرد اللثغة البسيطة إلى ا        

، وقد تحدث نتيجة خلل في أعضاء جهاز النطق  مثل شـق             ه الحذف واإلبدال والتشوي   ةمفهوم نتيج 

  : وتبدو بعض المظاهر الضطرابات النطق كما يأتي الحلق،

ويتضمن نطق الصوت بطريقة تقربه من الصوت العـادي          ) Distortion(التشويه أو التحريف    -أ 

 ما يظهر في أصوات معينة مثـل الـسين          اًال يماثله تماماً وينتشر بين الصغار والكبار وغالب       بيد أنه   

 لإلشارة لهذا النوع من االضطراب مثـال  Lisping) لثغة( والشين، ويستخدم البعض مصطلح ثأثأة   

  . تنطق مدرثة–مدرسة 

لصوت المرغوب يحدث عندما يتم إصدار صوت غير مناسب بدل ا    و ) Substitution  (اإلبدال  -ب 

  . فيه، وقد يستبدل الطفل حرف مكان حرف آخر، مثل استبدال حرف السين بحرف الشين

يتضمن هذا االضطراب بإضافة صوتاً زائداً إلى الكلمـة، وقـد يـسمع     (Addition)  اإلضافة  -ج 

 ).4: 2008العفيف، (الصوت الواحد وكأنه يتكرر مثل سسالم عليكم 

  :  قخصائص اضطرابات النط  6.3.1.2

  تنتشر بين األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة 

  .تختلف االضطرابات الخاصة بالحروف المختلفة من عمر زمني إلى آخر

  . يشيع اإلبدال بين األطفال أكثر من أي اضطرابات أخرى

تتفاوت اضطرابات النطق في درجتها أو حدتها من طفل إلى أخر ومن مرحلة عمرية إلى أخـرى                 

 كما تشمل إبدال    ،)التلعثم(عديدة قد تشمل اضطرابات الصوت، والتأتأة       ، وهي    أخر ومن موقف إلى  
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أو تشويه أو حذف األصوات، وتسمى كذلك االضطرابات الفونولوجية إذا كان الخلل يشمل النظـام               

الصوتي، ويتميز بوجود اضطراب في جودة بعض الصفات الفونولوجية، كأن يؤثر على األصوات             

كمـا تـشمل اضـطرابات       ا مهموسة، أو يقوم الطفل بحذف آخر أصوات الكالم،        المجهورة فيجعله 

اضطرابات اللغـة النمائيـة، أو      : وتشمل النطق اضطرابات أخرى كعسر الحركة النمائية اللفظية،      

اضطرابات اللغة المكتسبة، واضطرابات اللغة المحددة  واالضطرابات اللغوية التي تُرى عند بعض             

ت األخرى، كاضطرابات اللغـة عنـد متالزمـة داون، والطيـف ألتوحـدي،              الحاالت والمتالزما 

الـذي   أما علم أمراض النطق واللغة هـو       واضطرابات اللغة المرتبطة بصعوبات التعلم، وغيرها،     

يختص بدراسة وتقييم اضطرابات التواصل البشري، وهي اضطرابات النطق واللغـة والـصوت،             

 علـم   أخـصائي  أخصائي عالج النطق واللغـة أو     : مجالويسمى األخصائي الذي يعمل في هذا ال      

 ).  2009الموسوعة الحرة، (أمراض النطق واللغة 

  :اآلتيةوتنقسم أمراض النطق واللغة إلى األنواع 

 مظاهر -عادة–لفظية واضحة ومفهومة، ويصاحب ذلك  يستطيع الطفل التعبير عن نفسه بصورة. أ

ًيا أو كلّيا، ويكون ذلك نتيجة إصابة عضوية في مركز اللغة جزئ انفعالية غير عادية، ويكون الفقدان

  .أو جلطة دماغية في الدماغ بسبب حادث

 من مظاهر صعوبات ذلك مظهراً حيث يجد الفرد صعوبة في القراءة، ويعتبر: ج ـ صعوبة القراءة 

  .لعمره التعلم، ويكون مستوى الطفل أقل مما هو متوقع منه بالنسبة

صحيح، أي أقـل    حيث يجد الطفل صعوبة في كتابة الكلمات، أو الجمل بشكل:د ـ صعوبة الكالم 

 .مما هو متوقع منه بمقارنته مع الفئة العمرية التي ينتمي إليها

حيث يشكل الطفل الجمل بشكل غير صحيح ومنحرف، وتكون هـذه  : ـ صعوبة تكوين الجمل هـ

  .بال معنى وال تستند لقواعد اللغة الجمل

الطفل الكلمات من غير أن يفهم معناها، ويجد الطفـل   وهنا يكرر:  الجمل والكلمات صعوبة فهم-و

 .يستقبلها صعوبة في فهم الجمل والكلمات التي

عليهم حينهـا أن يستـشيروا       وإذا الحظ األهل إحدى االضطرابات السابقة عند أحد أطفالهم، ينبغي         

لمشاكل في المرحلة العمريـة المبكـرة       ا إن التعامل مع مثل هذه     المختصين في هذا المجال، حيث    

  ).2008 عبد الباسط،(االضطرابات يسهل في تعديل هذه
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   الدراسات السابقة 2.2

 االجتماعية في تحسين مفهوم الكفاءة تأثر برنامج تدريبي للمهارا بدراسة الحالية الدراسة تهتم

على  باالطالع الباحث قام لذلك،  نحو التعلم لدى طلبة صعوبات النطق والتعلمةاالجتماعية والدافعي

  .ع بالموضوالمتعلقة السابقة، الدراسات

 قام وقد ،يهاتعليق علال تيسر الحصول عليها باإلضافة إلى ييتناول هذا القسم الدراسات السابقة الت

 تصنف، و من األحدث إلى األقدم حيث تضمنت الدراسات العربية واألجنبية معاً  بترتيبهاالباحث

  :اآلتيةاور إلى المح

  . المهارات االجتماعيةالتي تناولتالدراسات : المحور األول

  . الدراسات التي تناولت الدافعية للتعلم :المحور الثاني

  . المهارات االجتماعية تناولتالدراسات التي:  المحور األول 1.2.2

عوبات الـتعلم   التي هدفت إلى معرفة الخصائص السلوكية للطلبة ذوي ص        ) 2005(في دراسة اللحام  

والطلبة العاديين باستخدام مقياس الخصائص السلوكية، والى معرفة إذا ما كان هناك فروق في هذه               

، والـى  )ذكور، إناث(، والى الجنس)عاديين، ذوي صعوبات تعلم  (الخصائص تعزى إلى حالة الطلبة    

لرابع األساسـيين   ، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصفين الثالث وا          )ثالث، رابع (الصف

والبـالغ  ) 2004/2005(في المدارس الحكومية التابعة لتربية ضـواحي القـدس للعـام الدراسـي            

مـن الطلبـة    ) 44(طالباً وطالبـة،    ) 88(طالباً وطالبة، وتكونت عينة الدراسة من     ) 3070(عددهم

الثالثي لإلجابـة   من الطلبة ذوي صعوبات التعلم، وقد استخدم الباحث تحليل التباين           ) 44(العاديين و 

عن أسئلة الدراسة، وقد دلت النتائج إلى وجود فروق بين متوسطات الطلبة على مقياس الخصائص               

السلوكية تعزى للجنس ولصالح اإلناث، وكذلك إلى الصف لصالح الرابع، وإلـى الحالـة لـصالح                

وإلـى  ، بـع العاديين، ووجود فروق في خاصية االنتباه تعزى إلى الصف لصالح طلبة الصف الرا            

، وإلى الحالة تعزى إلى الطلبة العـاديين، وفـي خاصـية            ثالذاكرة تعزى إلى الجنس لصالح اإلنا     

اإلدراك تعزى إلى الجنس لصالح اإلناث، وإلى الصف لصالح طلبة الصف الرابع، وإلـى الحالـة                

      لصالح الطلبة العاديين، في حين لـم يكـن هنـاك أي تفاعـل دال إحـصائياً بـين المتغيـرات                      

على أي بعد من أبعاد االختبـار المتعلقـة باالنتبـاه والـذاكرة             ) الحالة، الجنس، الصف  ( المستقلة

  .واإلدراك والتآزر البصري الحركي

دراسة هدفت التعرف إلى أثر برنامج تدريبي للمهارات االجتماعية في          ) 2004(وأجرى أبو حسونة    

يل لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم، وأجريـت        تحسين مفهوم الذات والكفاءة االجتماعية والتحص     
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طالباً من ذوي صعوبات التعلم، تم تحديدهم من بين طـالب الـصفوف             ) 38(على عينة مكونة من     

السادس والسابع والثامن في مدرسة حكومية تابعة لمديرية تربية إربد األولى بعـد أن تـم تطبيـق                

زيعاً عـشوائياً إلـى مجمـوعتين، المجموعـة       التشخيصية وتم توزيع أفراد الدراسة تو      تاالختبارا

طالباً، قسمت إلى مجموعتي عمل وتلقوا برنامجاً تدريبياً في المهارات          ) 19(التجريبية وعدد افردها    

االجتماعية من خالل اإلرشاد الجمعي بهدف تحسين مفهوم الذات والكفاءة االجتماعية والتحـصيل             

دقيقة اسبوعياً لكل مجموعة عمـل،  وتكونـت         ) 60(ا  أسبوعاً بمعدل جلسة واحدة مدته    ) 15(لمدة  

طالباً لم يتلقوا تدريباً على المهارات االجتماعية، وتم استخدام قائمـة           ) 19(المجموعة الضابطة من    

مفهوم الذات، ومقياس الكفاءة االجتماعية والسلوك الالاجتماعي كمقاييس قبليـة وبعديـة ومتابعـة              

هوم الذات والكفاءة االجتماعية، كما اسـتخدم معـدل عالمـات           التعرف إلى مستوى التحسن في مف     

الطالب كمقياس قبلي وبعدي لتحديد مستوى التحسن في التحصيل، وأظهرت نتائج تحليـل التبـاين               

Mancova      وتحليل التباين المشترك األحادي Ancova    التـدريب علـى     جرنـام ، وجود أثـر لب 

الثالثة التي اهتمت بها الدراسة، حيث أظهرت النتـائج         المهارات االجتماعية على المتغيرات التابعة      

مفهوم الذات مقاساً بالدرجة الكليـة      :  فروق دالة إحصائياً ولصالح المجموعة التجريبية في كل من        

 المختلفة باستثناء بعد الجسم والصحة، والكفاءة االجتماعية مقاسة بالدرجة          هوالدرجات الفرعية ألبعاد  

ية لمقياس السلوك االجتماعي المدرسي بجزئية، والتحصيل األكاديمي، كمـا          الكلية والدرجات الفرع  

  . احتفظ أفراد المجموعة التجريبية بالتحسن عند إجراء قياس المتابعة

بدراسـة بعنـوان آراء   ) Lane,  Pierson, &  Givner, 2004( وبيرسون وجفنـر وقامت لين، 

ت الضرورية للنجاح، وهدفت هذه الدراسـة إلـى         المهارا:  حول الكفاءة االجتماعية   ةمعلمي الثانوي 

 وأوجه الشبه بين معلمي     تبحث توقعات معلمي المرحلة الثانوية حول سلوك الطلبة، وتحديد الفروقا         

 وتكونت  ،المرحلة المتوسطة والثانوية، إضافة إلى تحديدها بين معلمي المدارس الحكومية والخاصة          

تعتبـر  )  مهـارة  30(ا أي من المهـارات االجتماعيـة        معلماً، حيث حددو  ) 240(عينة الدراسة من  

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن معلمي المدرسة المتوسطة والثانوية يمتلكون           ضرورية لنجاح الطلبة،  

 وبشكل عام، لم تكن أي من فقرات التأكيد مؤيدة من قبـل             ،آراء مختلفة حول أهمية مهارات التأكيد     

نـوع  ( بروها ضرورية للنجاح من قبل المجموعات الفرعيـة         غالبية المشاركين في الدراسة واعت    

ـ  كما أشارت نتائج الدراسة أن المـستوى الثـانوي و          ،)البرنامج، المستوى الثانوي   وع البرنـامج   ن

 وهذه المتغيرات إضافة إلى الوضع الدراسي ترتبطـان بتقـديرات           ،يرتبطان بأهمية مهارات التأكيد   

 )االنتقال(ا يتعلق بمضامين التدخل، والبرمجة الشاملة والتحول       وفيم ،المعلمين حول مهارات التعاون   

  .من المدرسة المتوسطة إلى المرحلة الثانوية قد تم بحثهما في الدراسة
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 هدفت هذه الدراسة إلى اختبار الصفات الشخصية مـن خـالل   (Sharma, 2004)دراسة شارما 

 صعوبات التعلم في المرحلة األساسـية،      مقارنة بين الصفات الشخصية للطلبة العاديين والطلبة ذوي       

من ذوي صعوبات التعلم    ) 8.9.10( طالباً وطالبة من أعمار   ) 180(وأجريت على عينة تكونت من      

في الصفوف الثالث والرابع والخامس في مدارس أساسية في مناطق حضرية وقروية فـي الهنـد،                

وية وقراءة االسـتيعاب التـي تتـضمن        وتم تحديد العينة من خالل اختبارات اإلمالء والقراءة الشف        

الجوانب السلوكية واإلدراكية والحساب باإلضافة إلى اختبار ريفن للمصفوفات، تم استخدام استبيان            

خاص بالصفات الشخصية لألطفال وذلك من أجل المقارنة بـين الطلبـة العـاديين والطلبـة ذوي                 

نوا أفضل من الطلبة ذوي صعوبات التعلم       صعوبات التعلم، وأظهرت الدراسة  أن الطلبة العاديين كا        

في األداء على جميع االختبارات الخاصة بالصفات الشخصية، وأن األطفال ذوي صعوبات الـتعلم              

كان لديهم مشاكل في التكيف االجتماعي واالنفعالي والسلوكي، كمـا أن األطفـال ذوي صـعوبات          

أكثر من األصغر سناً، وقـد تبـين أيـضا أن           التعلم األكبر سناً أظهروا تكيفاً في الصفات السلوكية         

  .  في هذه الصفات تعزى إلى الجنستالفروقا

دراسة هدفت إلى معرفة دور السلوك المؤكد للـذات والفاعليـة   ) Parnes, 2003( بارنيز أجرىو

الذاتية، في الكفاءة االجتماعية واإلرهاق النفسي لدى األمريكان من أصل أفريقي، وأجريـت هـذه               

من الطلبة األمريكان من أصل أفريقي، وتوصلت الدراسة إلى         ) 209(على عينة مكونة من     الدراسة  

كما بينت نتـائج الدراسـة أن       . أن الضغوط النفسية يمكن أن تتنبأ بالكفاءة االجتماعية وتوكيد الذات         

الضغوط النفسية وما ينجم عنها من قلق، ورهاب اجتماعي، واكتئاب، وحاالت إحباط ال تجتمع مع               

السلوك المؤكد للذات، ومع الكفاءة االجتماعية للفرد، كما أشارت الدراسة إلى وجود عالقـة بـين                

السلوك المؤكد للذات والسلوك المتميز بالكفاءة االجتماعية بالعمر، حيث أن األشخاص األكبر عمراً             

  .يكون توكيدهم لذاتهم وكفاءتهم االجتماعية أعلى من األصغر سناً

مقارنة مفهوم الذات عند الطلبـة  : " بدراسة بعنوانGhanym, 2003)&(Gans, Kenny  كما قام

، وحاولوا من خـالل هـذه       "الذين يتمتعون بالكفاءة االجتماعية مع الطلبة ذوي األعراض االكتئابية        

طالباً وطالبة، في المرحلة المتوسطة، والذين يعانون مـن حـاالت   ) 50(الدراسة مقارنة الذات بين  

طالباً في نفس المرحلة والذين ال يعانون من االكتئاب، واسـتخدام البـاحثون             ) 70(بيناالكتئاب، و 

، ولقد توصلت الدراسة إلى عدم وجـود فـروق ذات           )هارس-بيرس(مقياس مفهوم الذات لألطفال     

داللة احصائية بين المجموعتين على البعدي الفكري والمدرسي لصالح الطالب الذين ال يعانون من              

  .إال أن النتائج أوضحت أيضاً عدم وجود فروق بين المجموعتين في مفهوم الذات الكلياالكتئاب، 

ثر برنـامج تـدريبي فـي     معرفة أ)Court,& Givon , 2003(وتناولت دراسة كورت وجيفون

طالباً من  ) 12(، وقد تكونت عينة الدراسة من       )الذكور واإلناث ( المهارات االجتماعية على الطلبة     
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سنة، حيث قام الباحثان بتقـسيم      ) 14-13(عوبات التعلم الذين تتراوح أعمارهم بين       الطلبة ذوي ص  

المجموعة األولى تكونت من ستة طالب، والمجموعة الثانية تكونـت    : عينة الدراسة إلى مجموعتين   

ساعة من التدريب على برنامج المهارات االجتماعية على جميع         ) 20(من ست طالبات وتم تطبيق      

أشهر، بمعدل جلسة واحدة اسبوعياً، وقـد تـضمن البرنـامج           ) 5(ولمدة  ) كور واإلناث الذ(الطلبة  

حل المشكالت، تأكيد الذات، واإلصغاء، والتعبير عن المشاعر، وكيفية تكوين األصدقاء،           : مهارات

أشارت النتائج إلى انه وبالرغم من التحسن الذي طرأ على الذكور واإلناث، إال أن النتائج أظهـرت      

  . فروقات ذات داللة بين الذكور واإلناث في تقييم الذات وإدراك المشكالت لصالح اإلناثايضاً

دراسة هدفت إلى تحليل األدب الخاص بمفهوم الذات لدى الطلبـة ذوي  ) (Bear, 2002وأجرى بير

وخرج بمجموعـة   ) 2000-1986(دراسة أجريت ما بين عام       ) 61(صعوبات التعلم شمل التحليل     

هناك ضعف واضح في مفهوم الذات لدى الطلبة ذوي صعوبات الـتعلم فيمـا              : ج أهمها   من  النتائ  

يتعلق بإدراك هؤالء الطلبة بقدراتهم األكاديمية والعقلية، كما أن هناك فرق في مفهوم الـذات بـين                 

الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة العاديين من ناحية الكفاية االجتماعية والسلوك العملي وتـأثير              

الناحية األكاديمية على مفهوم الذات لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم أكبر مـن تـأثير النـواحي                 

االجتماعية والسلوكية، ويظهر الطلبة ذوو صعوبات التعلم مفهوماً جيداً للذات بالرغم من الـضعف              

موسيقى، األكاديمي وذلك عند اإلحساس بالجدارة والمقدرة في حقول غير أكاديمية مثل الرياضة وال            

  . وعند حصولهم على دعم من الوالدين والمعلمين واألصدقاء ألن ذلك يعزز الشعور بالجدارة

 هدفت إلى معرفة أثر برنامج في تدريس استراتيجيات حـل  (Bright, 2002)   وفي دراسة بريت

قـد  المشكلة في زيادة قدرة الطلبة ذوي صعوبات التعلم العملية على حل المشكالت االجتماعيـة و              

من الطلبة ذوي صعوبات التعلم من طلبة المرحلة اإلعدادية وتم تدريبهم           ) 25 (ةشملت عينة الدراس  

 لمساعدتهم على استخدام إجراءات حل المشكلة بشكل        (Think))فكّر(على استراتيجيه تعرف باسم     

 يلفروق ف نظامي، وخضعت العينة إلى اختبارين قبلي وبعدي لمعرفة أثر البرنامج المطبق ومعرفة ا            

) تمقيـاس حـل المـشكال     ( األداء بين مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة على أداة الدراسة          

أن استخدام استراتيجيه فكر قد زادت من قدرات المشاركين في حـل مـشكالت              : وأظهرت النتائج 

لح واقعية، كما كان هناك فرق في األداء على اختبار حل المشكلة بين مجموعتي الدراسـة ولـصا                

) 12(المجموعة التجريبية ولتعميم أثر البرنامج تم إجراء قياس آخر على مشكالت متنوعـة بعـد                

  .     أسبوعاً، فأظهرت النتائج استمرار وجود األثر االيجابي لهذا البرنامج

 هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر التدريب على مهارات Larson, 2002)(  وفي دراسة الرسون 

 في زيادة القبول االجتماعي للطلبة ذوي صعوبات التعلم وقد تم اختيـار             ةي باإلعاق الصداقة والوع 

ثالث مجموعات تجريبية وثالث مجموعات ضابطة من طلبة الصفوف الرابع والخامس األساسـي             
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لتحديد ما إذا كان هناك تغير في االتجاهات السلبية لدى المشاركين نحو الطلبة ذوي صعوبات التعلم                

 البرنامج وقد اشتمل البرنامج على نشاطات إبداعية، وبعد تحليل البيانات ظهرت النتائج             بعد تطبيق 

 للبرنامج في تحسين اتجاهات الطلبة العـاديين نحـو رفـاقهم مـن الطلبـة ذوي       ريوجد أث : التالية

  .صعوبات التعلم كما حصل تحسن في مفهوم الذات لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم

 العالقة بين صعوبات الـتعلم وبعـض المتغيـرات          ةهدفت إلى معرف  ) 2001 (أما دراسة أبو مرق   

لدى طلبة المرحلة األساسية في محافظة الخليـل، وكـذلك          ) العمر، الجنس، الصف  ( الديموغرافية  

معرفة الفروق في صعوبات التعلم بين الجنسين، وقد استخدم اختبار تـشخيص صـعوبات الـتعلم                

بعد أن تأكد الباحـث     )  1988(  األردنية ياسر سالم     ة وقننه على البيئ   للمرحلة األساسية الذي أعده   

طالـب  ) 100(من ثباته وصدقه ومدى صالحيته على البيئة الفلسطينية، تكونت عينة الدراسة مـن              

إناثاً، وجميعهم من الصف الرابع والخامس والسادس، وأظهرت        ) 50( ذكوراً و ) 50(وطالبة منهم   

تباطية دالة إحصائياً في البعد االجتماعي الشخصي ومتغير العمر من جهـة،            النتائج وجود عالقة ار   

وبين بعد التناسق الحركي ومتغير العمر من جهة أخرى، أما بالنـسبة لبعـد اللغـة واالسـتيعاب                  

وجود فروق ذات داللة إحصائية على      والمعرفية فلم يتبين وجود  داللة إحصائية، كما أظهرت عدم           

اإلدراك، التآزر الحركـي، اللغـة، البعـد االجتمـاعي          ( ختبار صعوبات التعلم    كل بعد من أبعاد ا    

  .تعزى إلى الجنس أو إلى الصف الدراسي) الشخصي، المعرفة العامة 

بدراسة هدفت إلى تحديد فيما إذا كانت المهارات االجتماعيـة  ) Anderson, 2000(قام اندرسونو

اءة االجتماعية لدى طلبة ذوي صـعوبات الـتعلم، فقـد           وفعالية الذات يمكن أن تستخدم للتنبؤ بالكف      

طالباً وطالبة، ومن الصفوف الثالث والرابـع والخـامس والـسادس           ) 33(تكونت عينة الدراسة من   

األساسي، والذين قررت مدارسهم بأنهم يعانون من صعوبات تعليمية، أوضحت نتائج الدراسة بـأن              

نس يمكن أن تستخدم كعوامل مساعدة للتنبؤ بالكفـاءة         المهارات االجتماعية، والسلوك المشكل، والج    

االجتماعية للطلبة ذوي صعوبات التعلم، ولم تثبت نتائج الدراسة إمكانية اسـتخدام فعاليـة الـذات                

كمتنبئ جيد للكفاءة االجتماعية، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن الكفاءة االجتماعية لدى الـذكور               

  .كانت اقل منها لدى اإلناث

بدراسة هدفت إلى تدريب الطلبـة ذوي صـعوبات الـتعلم    ) (Monahan, 2000ما قام موناهان ك

والطلبة العاديين على تعليم مهارات التنظيم، باختيار عينة من طلبة الصف الثالث وحتـى التاسـع                

طالباً منهم ستة طالب من الطلبة ذوي صعوبات التعلم، ثـم قـام بتطبيـق البرنـامج                ) 44(شملت  

 الذي شمل مهارات االستماع، وإدارة الوقت، واسـتراتيجيات تلخـيص الكـالم، وجمـع               المقترح

 الباحث قوائم الشطب للمعلمـين وأهـالي   م شهور، وقد استخد3المعلومات، وإتباع اإلجراءات لمدة    

الطلبة قبل إجراء التدخل وبعده، وبعد تحليل النتائج تبين أن هناك تقدماً واضحاً في أداء الطلبة بمـا              
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% 65فيهم ذوي صعوبات التعلم، والحظ أهالي الطلبة ذوي صعوبات التعلم أن هناك زيادة مقدارها               

  . أسابيع بعد فترة التطبيق9في الوقت الذي أصبح يقضيه أبناؤهم في الدراسة لفترة استمرت 

حيث حاولت دراسته معرفة انتشار الـضعف فـي المهـارات    Moisan, 1998) (يسنوأجرى مو

طالبـاً  ) 80(لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم، وأجريت الدراسة على عينة تكونت من            االجتماعية  

من الطلبة ذوي الصعوبات التعليمية يعانون من صـعوبات فـي           %) 75(وأشارت النتائج أن حوالي   

الكفاءة االجتماعية، وتدني المرتبة االجتماعية، وتم إدراكهم بشكل  اكثر سلبية من قبـل المعلمـين                

 أما بالنسبة للتحصيل األكاديمي للطلبة ذوي الصعوبات التعليمية والطلبـة العـاديين فقـد               والرفاق،

 أنه  ت النتائج إلى انه يرتبط مع تدني المرتبة االجتماعية وانخفاض تقبل الرفاق، كما أظهر             تأظهر

 تم اعتبار الطلبة ذوي الصعوبات التعليمية على أنهم في خطر اكبر لتطوير مجموعة متنوعة مـن               

الضعف في االتصال اللفظي وغير اللفظـي، والعـدوان،         : المشكالت السلوكية االجتماعية تتضمن   

  ).الوحدة( والضعف في  مهارات حل المشكالت، وتقدير الذات المنخفض، واالنعزال

 حل المـشكلة  تبرنامجاً يتضمن استراتيجيا بدراسة هدفت إلى تطبيق ) Ibler, 1997(وقام ايبلر 

ت التفكير العليا من أجل زيادة قدرتهم على حل المشكلة واتخاذ القرار على عينـة               من خالل مهارا  

شملت خمسة طالب من ذوي صعوبات التعلم يدرسون في الصف الخامس األساسي، وتم تـدريس               

الوحدات التعليمية التي تشمل التدريب على مهارات تفكير محددة مـن خـالل النمذجـة والتعلـيم                 

رة واحدة كل أسبوع، وتم بعد ذلك التدريب العملي على هذه المهارات مـن  التعاوني بشكل نظري م  

 حل المشكلة   تخالل منهاج الرياضيات والعلوم واللغات والفنون حيث كانت توضح لهم استراتيجيا          

بشكل عملي وبعد إجراء التحليل النوعي لعينات من الـدروس والنـشاطات وإجـراء المقـابالت                

هم، وأشارت النتائج إلى نجاح الطلبة في استخدام أسلوب حل المـشكلة            الشخصية مع الطلبة ومعلمي   

في العلوم والفنون واللغات، وإلى زيادة استخدام الطلبة ذوي صعوبات التعلم لمهارات التفكير العليا،              

 في التعبير اللفظي    ةوإلى تحسن أداء هؤالء الطلبة في التعبير اللفظي والكتابي، وتحسن هؤالء الطلب           

ابي، وتحسن التفاعل االجتماعي لهؤالء الطلبة من خالل التعليم التعاوني حيث زادت قـدرتهم              والكت

  .على استخدام المهارات االجتماعية المناسبة

دراسة هدفت إلى معرفة نسبة الضعف فـي  ) Kaval, &Forness, 1996(وأجرى كافال وفورنس

دراسة، وقد  ) 152( قام بتحليل بعدي ل    المهارات االجتماعية لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم، حيث       

من الطلبة ذوي صعوبات التعلم، اظهـروا نقـصاً فـي           %) 75(أوضحت نتائج دراسته أن حوالي    

المهارات االجتماعية، وهذا ما ميزهم عن مجموعة المقارنة، كما أشارت النتائج إلى انه تم إيجـاد                

، )المعلمـين، والرفـاق   ( التقييم من قبل     نفس المستوى تقريباً في اختالف بين المجموعتين عندما تم        

  .وكذلك عندما تم التقييم من خالل أبعاد الكفاءة االجتماعية
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 بدراسة هدفت إلى استخدام مهارات تحليل المشكلة ومهارات (Peterson, 1994)وقام بيتيرسون 

رفـة معـاني    التفكير العليا من خالل التعليم التعاوني الذي يركز على زيادة قدرة الطلبة علـى مع              

النصوص في القراءة والكتابة، قد ساهمت في تطوير مستوى الكتابة والقراءة لدى عينة من طلبـة                

، وقد ساهم البرنامج المستخدم في      كالصف الثامن األساسي ذوي صعوبات التعلم في منطقة المكسي        

تواصل مع البيـت  وجعلهم أكثر فاعلية في ال) إبداعية(تطوير قدرة الطلبة على إعطاء أفكار أصيلة  

والمجتمع وتفهم الفروق الفردية بفضل ما احتواه البرنامج من نصوص أدبية تراعـي االختالفـات             

  .العرقية والثقافية لتلك المنطقة

هدفت إلى مقارنة بين اثر برنامجين معرفيين في تعليم ) Mulcaby, 1993(  وفي دراسة مولكابي 

وبات التعلم والطلبة الموهوبين ذوي صعوبات الـتعلم،        التفكير وتحسين الذات لدى الطلبة ذوي صع      

وهي دراسة طويلة استمرت ثالث سنوات، حيث كان البرنامج األول يطبق ضمن المنهاج بينما كان               

األولى عندما كان الطلبة في الصف       : اآلخر يطبق بشكل مستقل، وقد تم إجراء التقييم على مرحلتين         

 طالباً مـن الطلبـة ذوي       900 الصف السابع، وقد شملت العينة       الرابع، والثانية عندما أصبحوا في    

صعوبات التعلم المشاركين في البرنامجين، وبعد تحليل البيانات أظهـرت النتـائج مـساهمة كـال                

البرنامجين في تعليم التفكير للطلبة ذوي صعوبات التعلم، وتحسن مفهوم الـذات لـديهم، وتحـسن                

وي صعوبات التعلم، كما لم يكن هناك فرق بين البرنامجين فـي            االستيعاب عند الطلبة الموهوبين ذ    

 .تعليم التفكير أو تحسين الذات

 دراسة حاول من خاللها اختبار اثر التدريب على المهـارات   (Black, 1989)وأجرى بالك بورن

االجتماعية في اكتساب  وتعميم هذه المهارات على المواقف الجديدة، وتكونت عينة الدراسـة مـن                

 طالب من المرحلة االبتدائية، وكان منهم ثالثة ذكور وأنثى واحدة، تـضمن التـدريب علـى                 )4(

المهارات االجتماعية تقييم المعلومات والنقاش والنمذجة والتعزيز وأشارت نتائج الدراسـة إلـى أن            

  .جديدة المواقف الىجميع أفراد العينة اظهروا اكتساباً للمهارات االجتماعية وقاموا بتعميمها عل

 التي هدفت إلى اختبار اثر برنامج (Roessler& Johnson, 1987)أما دراسة روسلر وجونسون

، تكونت  ةوعلى المشكالت والصعوبات المهني   ، تدريبي للمهارات االجتماعية على الكفاءة االجتماعية     

واللـواتي  ، م من طالبات المرحلة الثانوية اللواتي يعانين من صعوبات التعل         )24(عينة الدراسة من    

 سنة، وقد قام الباحثان بتقسيم عينة الدراسـة إلـى مجمـوعتين             )17-16(تراوحت أعمارهن بين    

 لعـب   تتجريبية وضابطة بحيث خضعت المجموعة التجريبية لبرنامج تدريبي تضمن اسـتراتيجيا          

سة أن  في حين لم تتعرض المجموعة الضابطة لهذا البرنامج، وأظهرت نتائج الدرا          ، الدور والنمذجة 

المجموعة التجريبية أظهرت تحسنا ذا داللة على مقياس الكفاءة االجتماعية بالمقارنة مع المجموعة             

  .الضابطة
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هدفت هذه الدراسة إلى معرفة وجود ارتباط للبيئـة  ) Lillian, 1986( وفي دراسة أجراها ليليان 

طفالً مـن   ) 60(فت العينة من    األسرية في تكوين مفهوم ذات والكفاءة االجتماعية عند األطفال، تأل         

ـ   ) 57 – 8(أطفال الحضانة والروضة تراوحت أعمارهم ما بـين          أب، ) 35(أم و ) 58(شـهراً لـ

للتقبل االجتمـاعي لألطفـال ومقيـاس    ) Harter,& Pike ,1983(واستخدام مقياس هارتر وبايك 

 ةأثر ذو داللة احـصائي    االتجاهات التربوية، وقد كان الجنس متغيراً فرعياً وأظهرت النتائج وجود           

للبيئة األسرية في تنمية سلوك االستقاللية وسلوك مهارات الكفاءة االجتماعية وتكوين مفهوم الـذات              

  .عند األطفال في هذا العمر

فقد قاما بدراسة هدفت إلى مقارنة نتائج تطبيـق  ) Smith,& Stigler, 1985(أما سميث وستجلر 

ى األطفال في تايوان مع نتائج تطبيـق نفـس المقيـاس علـى     مقياس هارتر للكفاءة االجتماعية عل    

من مرحلة الروضـة إلـى الـصف الخـامس          (طفالً  ) 714(األطفال من أمريكا تألفت العينة من       

وأظهرت النتائج وجـود أثـر ذي داللـة          ،) سنة 11 – 4(في تايوان لفئة عمرية ما بين       ) االبتدائي

 أما الكفاءة االجتماعية فقد كانت الفـروق        ،ال في أمريكا  للفروق الثقافية لمفهوم الذات لصالح األطف     

عليها لصالح األطفال في تايوان معلالً ذلك بأسلوب التنشئة األسرية والعالقـات االجتماعيـة فـي                

تايوان باعتبارها دولة شرقية تحتفظ بعادات وتقاليد اجتماعية، وترابطات أسرية ال توجد مثلها فـي               

  .أمريكا

بدراسة ميدانية هدفت إلى اختبار فعاليـة برنـامج تـدريبي علـى     ) Wanat, 1983(قام وانات و

المهارات االجتماعية في تحسين مفهوم الذات والكفاءة االجتماعية، وقد تكونت عينة الدراسـة مـن              

 يعانون من صعوبات في الحركة، والذين تم تقـسيمهم          نطالباً من طلبة المرحلة الثانوية الذي     ) 30(

 على برنامج تـدريبي     التجريبيةجريبية وضابطة، وقام الباحث بتدريب المجموعة       إلى مجموعتين ت  

جلسات أسبوعياً، ومدة الجلسة ساعة،     ) 5(، وبمعدل   أسبوعاً) 16(خاص بالمهارات االجتماعية لمدة     

أما المجموعة الضابطة فلم تتلق هذا البرنامج التدريبي، ثم قام الباحث بإجراء قياسات قبلية وبعديـة                

فهوم الذات والكفاءة االجتماعية لكال المجموعتين، ولقد تبين من الدراسـة وجـود فـروق بـين                 لم

  .المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في مفهوم الذات والكفاءة االجتماعية

ثر أ معرفةالتي هدفت إلى  (LaGreca & Mesibov, 1981) فوبوتناولت دراسة الجريكا وميس

طالب ) 4(نامج تدريبي للمهارات االجتماعية في تحسين الكفاءة االجتماعية لدى عينة تكونت من             بر

ذكور يعانون من صعوبات التعلم وركز البرنامج على مهارات االتصال والمحادثـة مـن خـالل                

 التدريب السلوكي، وأظهرت النتائج أن الطالب المـشاركين فـي البرنـامج             تاستخدام استراتيجيا 

  .ا تحسنا في الكفاءة االجتماعية وخاصة في التفاعل مع األقراناظهرو
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هدفت إلى اختبار اثر برنامج فـي   (Duplessin& Lochner, 1981 )وفي دراسة دبليسن ولوكنر

المهارات االجتماعية على التكيف المرتبط بالرفاق، وتكونت عينة الدراسة من أربعة طالب ذكـور              

سـنة، تـم اسـتخدام    ) 12(وكانت أعمارهم   ، سلوكية مع اقرأنهم  ممن يعانون من مشكالت تكيفيه و     

بعض أساليب التمثيل ولعب األدوار من خالل اإلرشاد الجمعي لمساعدتهم على التكيـف، أشـارت               

 .النتائج إلى أن الطالب أظهروا تحسنا في مهارات االتصال والتكيف العام

 .للتعلمالدراسات التي تناولت الدافعية  :لمحور الثانيا 2.2.2

 فاعلية برنامج تدريبي مبني علـى المهـارات         معرفةدراسة هدفت إلى    ) 2006(أجرى شحروري   

 لدى طلبـة المرحلـة      المعرفية وما وراء المعرفية واالنفعالية في إثارة الدافعية للتعلم الموجه ذاتياً          

ـ        ) 80( تكونت عينة الدراسة من      ،الثانوية في األردن    إلـى   شوائياًطالباً وطالبـة، تـم تقـسيمهم ع

، ومعدل  )العلمي، اإلدارة المعلوماتية  (تجريبية وضابطة يتوزعون في فرعين دراسيين       : مجموعتين

واستخدم الباحث في الدراسة مقياس الدافعيـة األكاديميـة للـتعلم           ) ممتاز، جيد جدا، جيد   (دراسي  

ة واسـتخدام اسـتراتيجيات     الفاعلية األكاديمي :  والذي يتكون من ثالثة أبعاد رئيسية هي       الموجه ذاتياً 

التعلم واالستمرار في الدافعية، وقد قام الباحث بتطبيق القياس القبلي على جميع أفراد الدراسة، كما               

طبق البرنامج التدريبي على أفراد المجموعة التجريبية فقط، وبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج طّبق              

 وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالـة         ،ىالقياس البعدي على جميع أفراد الدراسة مّرة أخر       

 بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح أفراد المجموعة التجريبية، كمـا            إحصائياً

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين المتوسطات لمتغيرات الجـنس والفـرع               

 للمتغيرات علـى     مما يعني عدم فاعلية البرنامج تبعاً      والمعدل الدراسي على بعد الفاعلية األكاديمية،     

 وبّينت النتائج أيضا عدم وجود فروق دالة بين المتوسطات لمتغيرات الجـنس والمعـدل               ،هذا البعد 

الدراسي، ووجود فروق ذات داللة بين متوسطات درجات الفـرع العلمـي واإلدارة المعلوماتيـة               

فروق ذات داللة احصائية بين المتوسـطات لمتغيـرات          عدم وجود    ولصالح الفرع العلمي، وأيضاً   

    .الجنس والفرع والمعدل الدراسي

 – فاعلية برنامج إرشاد نفـسي جمعـي عقالنـي         معرفةبدراسة هدفت إلى    ) 2005(وقام الطراونه   

انفعالي معرفي في تحسين فاعلية الذات المدركة ودافعية اإلنجاز والمعدل التراكمـي لـدى طلبـة                

، وّزعـت    وطالبـةً  طالبـاً ) 24(ذوي التحصيل المتدني، وتكونت عينة الدراسة مـن         جامعة مؤتة   

) 12(طالباً وطالبة، وتجريبية بلغ عـدد أفرادهـا         ) 12(عشوائيا إلى مجموعتين ضابطة بلغ عددها     

طالباً وطالبة، واستخدم تحليل التباين المشترك ومقارنة الفروق في المتوسطات ألفراد المجموعتين            

فاعلية الذات المدركـة، ودافعيـة      : ة والضابطة على متغيرات الدراسة التابعة الثالثة وهي       التجريبي

اإلنجاز والمعدل التراكمي، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا في فاعلية الذات              
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 ولـصالح   المدركة ودافعية اإلنجاز والمعدالت التراكمية بـين المجموعـة التجريبيـة والـضابطة            

  . لمجموعة التجريبيةا

 تعلمـي فـي تعلـيم       – فاعلية برنامج تعليمي     معرفةدراسة هدفت إلى    ) 2005(كما أجرى صبري    

التفاؤل وتنمية الدافعية المعرفية ودافعية اإلنجاز لدى طالب الصف السادس في مـدارس منطقتـي               

تيار عينة عـشوائية    شمال عمان وجنوب عمان التابعة لوكالة الغوث الدولية في األردن، وقد تم اخ            

طالباً وطالبة، تـم    ) 160(من طلبة الصف السادس في كال المنطقتين، حيث بلغ عدد أفراد الدراسة             

 إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، واستخدم الباحث في الدراسـة            تقسيمهم عشوائياً 

 دافعية اإلنجاز، وقـد أظهـرت       استبانه نمط العزو لدى األطفال واختبار الدافعية المعرفية واختبار        

نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط أداء الطلبة الذين تعرضـوا للبرنـامج                

 ألتعلمي ومتوسط أداء الطلبة الذين لم يتعرضوا له، على كـل مـن المقـاييس الثالثـة                  –التعليمي  

وق ذات داللة إحصائية بين متوسط       عن عدم وجود فر     كما كشفت النتائج أيضاً    ،المستخدمة بالدراسة 

أداء الذكور ومتوسط أداء اإلناث من طلبة الصف السادس على استبانه نمط العزو لـدى األطفـال                 

واختبار دافعية اإلنجاز، بينما ظهرت فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واإلناث على اختبـار               

م وجود أثر ذي داللة احصائية للتفاعل بين        الدافعية المعرفية لصالح اإلناث، كما أظهرت النتائج عد       

الجنس والمجموعة على استبانه نمط العزو لدى األطفال واختبار دافعية اإلنجاز ووجود أثـر لهـذا    

  .التفاعل على اختبار الدافعية المعرفية

التي هدفت إلى الكشف عن أثر برنامج تـدريبي للمهـارات فـوق             ) 2004(وتناولت دراسة بقيعي    

طالباً من طالب الـصف     ) 72(في التحصيل والدافعية للتعلم، وقد تكونت عينة الدراسة من        المعرفية  

العاشر األساسي في مدرسة ذكور اربد اإلعدادية الخامسة وهي إحدى مدارس وكالة الغوث الدولية،              

طالبـاً،  ) 36( لتكون المجموعة الضابطة مؤلفـة مـن   وقد تم اختيار شعبة من هذا الصف عشوائياً    

، وطبق الباحـث    طالباً) 36(خدمت شعبة أخرى من الصف ذاته مجموعة تجريبية مكونة من           واست

اختباري التحصيل والدافعية للتعلم قبل تعرض المجموعة التجريبية للبرنامج التدريبي الذي صـمم             

، ثم تعـرض أفـراد المجموعـة        )التخطيط والمراقبة والتقويم  (لتعليم مهارات التفكير فوق المعرفي    

جلسة تدريبية، أظهرت نتائج الدراسة تكـافؤ       ) 18(يبية إلى التدريب على هذه المهارات بواقع        التجر

وتحليـل  ) ت(المجموعتين على االختبار القبلي في التحصيل والدافعية للتعلم، بينما كشف اختبـار             

عيـة  ثر للبرنامج التدريبي في التحـصيل والداف      أالتباين المصاحب على االختبار البعدي عن وجود        

  . للتعلم لدى عينة الدراسة لصالح المجموعة التجريبية
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هدفت إلى معرفة فاعلية برنامج إرشاد جمعي في تنمية دافع االنجـاز            ) 2003(وفي دراسة أبو دية   

والذكاء االنفعالي لدى طلبة الصف الثامن األساسي في مدارس الزرقاء الحكومية وبالتحديد الختبار             

 فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة بـين أفـراد المجمـوعتين             ال توجد : الفرضية التالية 

التجريبية والضابطة في دافع االنجاز والذكاء االنفعالي لطالب الصف الثامن األساسي، من حيـث              

 اإلرشادي الذي قام على النظرية المعرفية واختبار للذكاء االنفعالي، وبعد تطبيق اختبـار              جالبرنام

اختبار الذكاء االنفعالي على عينة من طالب الصف الثامن األساسي والبالغ عـددهم             دافع االنجاز و  

) 14(طالباً ثم وزعوا عشوائياً على مجمـوعتين األولـى تجريبيـة            ) 28(طالباً تم اختيار    ) 125(

 طالباً، وخضعت التجريبية لبرنامج إرشاد جمعي في تنمية دافـع االنجـاز             )14(واألخرى ضابطة 

 أسابيع بمعدل   )4( جلسات ومدته    )8(فعالي ومن النظرية المعرفية، وتكون البرنامج من      والذكاء االن 

جلستين اسبوعياً في حين لم تخضع المجموعة الضابطة لهذا البرنامج، تم استخدام تحليـل التبـاين                

)Anova (              الختبار الفرضية ووجد انه هناك اثر ذو داللة احصائية للمعالجة في تنمية دافع االنجاز

لطالب الصف الثامن األساسي على اختبار دافع االنجاز لدى طالب المجموعة التجريبية وهذا يشير              

  .إلى فاعلية برنامج اإلرشاد الجمعي في تنمية دافع االنجاز

دراسة الختبار فاعلية برنامج تدريبي لتنمية دافعية التحصيل لطالبات         ) 2001(كما أجرت أبو شقير   

طالبة موزعات على صفين، الـصف األول       ) 42(ألفت عينة الدراسة من     الصف الثاني الثانوي، وت   

 )21(موجود في مدرسة هالة بنت خويلد الشاملة وشكل المجموعة التجريبية وبلـغ عـدد أفـراده                 

 طالبة، والصف الثاني موجود في مدرسة النزهة المهنية وشكل المجموعة الضابطة وبلغ عدد أفراده             

 وأشارت نتائج   ،دراسة اختبار الدافع للتحصيل، ومقياس دافعية اإلنجاز       طالبة، واستخدم في ال    )21(

  . لصالح المجموعة التجريبية التي تدربت على البرنامجإحصائياالدراسة إلى وجود فروق دالة 

مفاهيم المساندة المستقلة، ارتبـاط الوالـدين،   : "بعنوان) Eugene, 2000(كما جاءت دراسة ايغن 

 والتي أجريت على طلبـة التعلـيم        ،"ت كمؤشرات للدافعية والتحصيل األكاديمي    الكفاءة، وقيمة الذا  

 طالباً من طلبة الصف     135العادي من الصف السادس وحتى الصف التاسع وقد شارك في الدراسة            

من )  إناث 59 ذكور و  32( طالباً من طلبة الصف التاسع        )91( إناث و  )70( ذكور و    )65(السادس  

 إلى أنهـم    )86.07(يا، وأشارت النتائج إلى أن غالبية طلبة الصف السادس          مدارس جنوب كاليفورن  

 مـن طلبـة الـصف    61.06 ساعات أو أكثر أسبوعياً في أنشطة مع والديهم مقارنة بـ         3يقضون  

التاسع، وقد تم استخدام اختبار مفهوم الذات لألطفال، كما أظهرت أن التحصيل األكـاديمي للطلبـة              

ئة منزلية وعالقات أسرية مستقرة، إضافة إلى أن ارتباط األطفـال بآبـائهم   يتحسن في حال توفر بي    

  .يزيد من دافعيتهم ويحسن مفهوم الذات لديهم
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هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر دافعية التحصيل والجنس والفـرع           ) 1993( وفي دراسة المومني  

رس الحكومية في لواء عجلون فـي  األكاديمي في التحصيل لدى طلبة المرحلة الثانوية التابعين للمدا    

، ولقياس دافعية التحصيل لدى الطلبة استخدم الباحث        1992/1993األردن وذلك في العام الدراسي      

والذي قام بتعريبه   ) 1970(اختبار الدافعية للتحصيل لألطفال والراشدين الذي قام بإعداده هيرمانز،          

 داللة احصائية بين متوسطات تحـصيل      وجود فروق ذات  : وأظهرت نتائج الدراسة  ) 1981(موسى  

طلبة الصف األول الثانوي األدبي والعلمي في جميع المباحث التي يدرسونها، تعزى إلـى دافعيـة                

التحصيل لديهم ولصالح الطلبة ذوي دافعية التحصيل المرتفعة، وكذلك إلى فرع التعليم األكـاديمي              

 وعدم وجود فروق ذات داللة احـصائية بـين          الذي ينتمي إليه الطلبة ولصالح طلبة الفرع العلمي،       

متوسطات تحصيل الطلبة العلمي واألدبي في جميع المباحث التي يدرسونها تعـزى إلـى جـنس                

  . الطلبة

بدراسة هدفت التعرف إلى أثر دافع االنجـاز        ) 1992( كما ورد في عزام     ) 1991(وقام النجداوي   

ع المدرسية، وأجريت الدراسة على عينة تكونت       ومفهوم الذات األكاديمي وموقع الضبط على الدواف      

طالباً من طلبة المرحلة األساسية في الصف التاسع في مدينة عمان، وقد طبقت علـيهم               ) 300(من  

مقياس الدوافع المعدل للبيئة األردنية، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية للمتغيرات             

على الدوافع المدرسية، كما أظهـرت النتـائج أن         )ألكاديمي  دافع االنجاز ومفهوم الذات ا    (المستقلة  

  .  موقع الضبط هو أكثر المتغيرات التي يمكن التنبؤ من خالله بدرجات الدوافع المدرسية

التي هدفت إلى التعرف إلى العالقة بين دافعية التحصيل ومفهـوم           ) 1988(وتناولت دراسة شعيب    

طالبا وطالبة مـن المرحلـة      ) 292(سة على عينة تكونت من      أجريت الدرا ، الذات للقدرة األكاديمية  

سنة بينما بلغ متوسط عمر اإلنـاث       ) 15,4(وقد بلغ متوسط عمر الذكور      ،المتوسطة بمكة المكرمة  

وقد قامت دراسته على افتراض انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مـستوى               ، سنة) 15,2(

مرحلة ( المرحلة العمرية     في ث الذات العام لدى الذكور واإلنا     مفهوم الذات للقدرة األكاديمية ومفهوم    

ويفترض الباحث أن الطالب في هذه المرحلة العمرية يتوجه إلـى دراسـته وتحـصيله               ) المراهقة  

أظهـرت   ،بدافعية عالية للتعلم كأحد الوسائل الضرورية التي تدفع اآلخرين إلى احترامه وتقـديره            

 على النجاح الذي حققه فـي        كان ذلك تأكيداً    والتحصيل واالنجاز مرتفعاً   النتائج أنه كلما كان التعلم    

وهنا يحظى الطالب باالحترام والتـشجيع   ، عن مدى تفوقه العلمي وتعبيراً همواقف تعليمية وتحصيلي  

   .مما يسهم في زيادة دافعيته للتعلم والتحصيل

عاد مفهوم الذات ومن ضمنها مفهوم       هدفت إلى إجراء دراسة تحليلية ألب      )1985 (دراسة الزيات أما  

المملكة العربية   المرحلة االبتدائية في     لبةالقدرة األكاديمية وعالقتها بدافعية التعلم والتحصيل لدى ط       

من طلبة الصفوف األخيرة فـي المرحلـة       ) 206(أجريت الدراسة على عينة تكونت من       ، السعودية
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 الباحث بالتحليل الذي اعتمده باستخدام أسـلوب        وتوصل، االبتدائية في مدارس منطقة مكة المكرمة     

  أن القيمة التنبؤية باعتبـار الدافعيـة للـتعلم والتحـصيل           ةاالنحدار المتعدد أظهرت نتائج الدارس    

والدافعيـة للـتعلم     )سـبباً (أعلـى مـن اعتبـار مفهـوم الـذات           ) نتيجـة (ومفهوم الذات   )سبب(

  ).نتيجة(والتحصيل

  :لسابقة التعليق على الدراسات ا3.2.2

الكفـاءة   بمهـارات  يرجـع االهتمـام  يرى الباحث من خالل ما تم عرضه من دراسات سابقة أنه 

للفرد مع المحيطين بـه فـي    اليومية إلى كونها عامالً مهماً في تحديد طبيعة التفاعالت االجتماعية

ن أن الكثير مـن     ويعتقد الباحثو ، كما   مجاالت الحياة المختلفة، والتي تعد من عوامل التوافق النفسي        

 ترتبط باكتسابهم للمهارات االجتماعية السلوكية، حيـث        لبة التي يعاني منها الط    ةالمشكالت التعليمي 

أشارت بعض الدراسات إلى أن افتقار الطالب للمهارات االجتماعية قد يسبب عدم كفاءته في التعلم               

رفاقه، لذا نجـد أن كثيـراً مـن       ، وتدني في عالقاته مع      وانخفاض مفهوم الذات لديه   دافعيته  وتدني  

  دراسة : مثل قد أجريت في بيئات أجنبية    ،  مهارات الكفاءة االجتماعية  التي أجريت تناولت     الدراسات

  (Sharma, 2004)في الهند؛ Parnes, 2003) (دراسـة   :بيئات عربية مثـل ، وفي ؛ في أمريكا

  . في األردن)2004 (، ودراسة أبو حسونةفي فلسطين) 2005(اللحام

  . الدافعية للتعلم فقد تناول الثاني، والمهارات االجتماعية لالسابقة محورين األوتناولت الدراسات  -

البرنـامج التـدريبي للمهـارات      األجنبية في مجال معرفة أثـر         يتضح وجود بعض الدراسات    -

 ؛ ودراسـة (Bright, 2002) ودراسـة ؛ )Court,& Givon 2003:( مثـل دراسـة  االجتماعية

)(Larson, 2002و ؛Monahan, 2000)( ودراسـة ؛)Ibler, 1997( ؛ ودراسـة(Roessler& 

Johnson, 1987)دراسة  و؛)Wanat, 1983(ودراسـة ؛ ( Duplessin& Lochner, 1981) ؛

 مما يؤكد ندرة الدراسات العربية في هـذا         - الباحث م حدود عل  - وذلك في  ،ماعدا دراسة أبو حسونة   

   . المجال

 تدريبي لرفع دافعيـة الـتعلم       جبمعرفة أثر برنام   اهتمت    معظمها لسابقة أن يتضح من الدراسات ا    -

؛ )2004( ودراسة بقيعي    ؛)2005(ودراسة الطراونه   ) 2005(وصبري  ) 2006( شحروري   :مثل

  .)2001(؛ ودراسة أبو شقير)2003(ودراسة أبو دية

  متغيـر   والدافعية مثل  تناولت بعض الدراسات متغيرات أخرى إضافة إلى الكفاءة االجتماعية        كما   -

، أما الدراسة الحالية فقد جمعت بين متغيري الكفـاءة االجتماعيـة             والتحصيل  ومتغير  الذات ممفهو

   . والدافعية

 
 

49



، كما تضمنت   مقياس الكفاءة االجتماعية والسلوك الالاجتماعي     الدراسات السابقة     بعض استخدمت -

اختبار مفهـوم الـذات لألطفـال، اسـتبيان         المقابلة الشخصية، وقوائم الشطب ،      ( بعض الدراسات 

الصفات الشخصية، مقياس االتجاهات التربوية، اختبار تشخيص صعوبات التعلم، اختبـار ريفـين             

  ) للمصفوفات

التي تناولت برامج تدريبية فعالية هذه البرامج في رفـع مفهـوم            السابقة    الدراسات نتائجأظهرت   -

     ، ومتغيـرات  لكفاءة االجتماعية، والدافعية للتعلم عند الطالب الـذين لـديهم صـعوبات  تعليميـة             ا

؛ ودراسـة   )2006(شـحروري    مثل مفهوم الذات والتحصيل ومن هذه الدراسات دراسـة         أخرى

 )2004(أبـو حـسونة      ؛)2004(بقيعـي    ؛ ودراسة )2005(الطراونه  ؛ ودراسة   )2005(صبري  

 , 2003( ودراسـة ؛Gans, Kenny)& (Ghanym, 2003  ودراسـة ؛)2003(دراسة أبو ديـة و

Court& Givon( ودراســة؛(Bright, 2002)دراســة و؛)(Larson, 2002أبــو  ودراســة ؛

 ,Mulcaby( ودراسـة ؛)Ibler, 1997( ودراسـة ؛)(Monahan, 2000 دراسة و؛)2001(شقير

ـ  ؛  و)Wanat, 1983( ودراسـة ؛), 1989Black( ودراسـة  ؛)1993  & LaGreca)ة دراس

Mesibov, 1981)ودراسة (Duplessin &Lochner, 1981).  

 التدريب على المهارات االجتماعية، حيث      جوجود أثر لبرنام   )2004(أبو حسونة    فقد دلت دراسة     -

مفهوم الذات مقاسـاً    : أظهرت النتائج فروق دالة إحصائياً ولصالح المجموعة التجريبية في كل من          

رجات الفرعية إلبعاده المختلفة باستثناء بعد الجسم والصحة، والكفاءة االجتماعية          بالدرجة الكلية والد  

مقاسة بالدرجة الكلية والدرجات الفرعية لمقياس السلوك االجتماعي المدرسي بجزئية، والتحـصيل            

 فاعليـة برنـامج تـدريبي علـى     ,Court& Givon)  2003(األكاديمي، كما بينت نتائج دراسة 

تماعية في التحسن الذي طرأ على أفراد العينة في المهارات االجتماعية، وفي تقيـيم              المهارات االج 

على اثر التدريب على المهـارات  ) (Black, 1989الذات وإدراك المشكالت وجاءت نتائج دراسة 

االجتماعية في اكتساب وتعميم هذه المهارات على المواقف الجديـدة، وتـضمن التـدريب علـى                

عية تقييم المعلومات والنقاش والنمذجة والتعزيز وأشارت نتائج الدراسـة إلـى أن           المهارات االجتما 

  . المواقف الجديدةىجميع أفراد العينة اظهروا اكتساباً للمهارات االجتماعية وقاموا بتعميمها عل

 مـن   – في حدود علم الباحث      - لقد تميزت الدراسة الحالية في كونها األولى في البيئة الفلسطينية          -

 .البرنامج التدريبي للمهارات االجتماعية والدافعية نحو التعلم أثريث تناولها ح

كما انفردت الدراسة الحالية في تناولها متغير لم تتناوله الدراسات السابقة حيـث جمعـت بـين                  - 

  .الكفاءة االجتماعية والدافعية للتعلم لطالب صعوبات النطق والتعلم
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  :لسابقةأوجه االستفادة من الدراسات ا

الجتماعية قد تم دراسته على المرحلة العمريـة        يالحظ من الدراسات السابق أن موضوع الكفاءة ا        •

سنة، ومن  ) 12-10 (الدراسة من هذه الفئة العمرية     ةالمتوسطة مما لفت نظر الباحث الختيار عين      

 ؛)2004(دراسة أبـو حـسونة    و ؛)2005( ودراسة صبري    ؛)2005(هذه الدراسات دراسة اللحام   

 ؛ ودراسـة )Anderson, 2000  (؛Larson, 2002)(؛ ودراسـة  )2003(ودراسة أبـو ديـة  

)Monahan, 2000( ؛ ودراسة(Peterson,1994)ودراسة النجداوي ؛ )1991(.  

 فقد كما  في تحديد فرضيات الدراسة، ومنهجها، وإجراءاتها،ةاستفاد الباحث من الدراسات السابق •

 ).2004( أبو حسونةفي دراسة

خالل الدراسات السابقة حاول الباحث استخالص الدراسات التي يمكن االستفادة منها في بناء من  •

  ).2005(ة، والطراون)2004(أبو حسونةالبرنامج التدريبي، فقد استفاد الباحث من دراسة 
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  : الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  

  منهج الدراسة1.3

   مجتمع الدراسة2.3

  نة الدراسة عي3.3

   أدوات الدراسة4.3

   الطريقة واإلجراءات5.3

   تصميم الدراسة6.3

   المعالجة اإلحصائية7.3

  

  

  
 
  

  



  

  

  

  

  لفصل الثالثا

   

  جراءاتاإلطريقة وال

تناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ومجتمعها وعينتها، وتصميم أدوات الدراسة التي استخدمها             

التي تقف وراء إجرائها، كذلك يبين طرق التحقق من صدق هـذه            الباحث من أجل تحقيق األهداف      

 من إجراءات التطبيق القبلـي ألدوات       األدوات وثباتها، ووصفاً إلجراءات تنفيذ تجربة الدراسة بدءً       

 مـروراً   ،)مقياس الكفاءة االجتماعية، مقياس السلوك ألالجتماعي، مقياس الدافعية للـتعلم         :( الدراسة

لبعدي ألدوات الدراسة، وتصميم     ا لتنفيذ وانتهاء بإجراءات تنفيذ التجربة والتطبيق     بإجراءات التهيئة ل  

  . الدراسة، ومتغيرات الدراسة، والتحليل اإلحصائي الذي اتبع في تحليل بيانات الدراسة

  : منهج الدراسة 1.3

اعيـة مـن    تطبيق برنامج المهارات االجتم   اعتمد الباحث المنهج التجريبي في هذه الدراسة حيث تم          

، ويعد المنهج التجريبي أفضل الطرق لبحث الكثير من المشكالت التربوية، فقد تمثلت             إعداد الباحث 

 علـى  أفراد العينةواستجابات ) المتغير المستقل(فيه خبرات البرنامج التدريبي للمهارات االجتماعية   

، ولبيان أثـر    )تغيرات التابعة الم)(الكفاءة االجتماعية والسلوك الالاجتماعي والدافعية    (كل من مقياس  

  : المتغير المستقل على المتغيرات التابعة تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين

 . للمهارات االجتماعيةي التدريبجبرنامالباستخدام : المجموعة التجريبية

  . للمهارات االجتماعيةي التدريبجبرنامالدون استخدام  :الضابطةالمجموعة 

 : ة مجتمع الدراس 2.3

  فـي الـصفوف     الفـوار األساسـية    ذكـور في مدرسـة     الطلبة    مجتمع الدراسة من جميع    تألف

لعـام  ا الدراسي الثاني من  الملتحقين بمدارسهم خالل الفصل     ) الرابع والخامس والسادس  (األساسية

، كمـا   شعب دراسـية  ) 9(طالباً، موزعين في    ) 353 (ددهم، والبالغ ع  )2008/2009 (يالدراس

  .مدرسة ذكور الفوار األساسيةت رصد في سجال
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   : عينة الدراسة 3.3 

طالباً، وقد تم اختيار العينة بطريقة قصدية من مجتمع الدراسة،          ) 32(تكونت عينة الدراسة من     

والمشمولين في برنامج صعوبات النطق والتعلم من قبـل         وهي مدرسة ذكور الفوار األساسية،      

سنة، وقسم طـالب العينـة إلـى        ) 12-10(هم بين   تراوحت أعمار  وكالة الغوث الدولية، وقد   

) 16 ( وتضم ،مجموعة تجريبية ،   الضابطة والتجريبية عشوائياً   ةالمجموع مجموعتين، وتم تحديد  

  . طالباً) 16 (وتضم، ضابطةوطالباً، 

  :أسس اختيار العينة   1.3.3

في وكالـة الغـوث      صعوبات النطق والتعلم     جبرنامتم تحديد عينة الدراسة بناء على ما قام به          

الدولية، حيث عمل القائمون على هذا البرنامج على تحديد طالب صعوبات النطق والتعلم فـي               

   .ذكور الفوار األساسية، في مدرسة )الرابع والخامس والسادس األساسي(الصفوف

  :يتم توزيع عينة الدراسة توزيعاً عشوائياً إلى مجموعتين تجريبية وضابطة على النحو األت  وقد 

من عينة الدراسـة    %) 50(طالباً وهي تشكل  ) 16(ضمت هذه المجموعة    : المجموعة التجريبية   - أ

جلـسة  ) 12(التي تم اختيارها، خضعت هذه المجموعة إلى البرنامج اإلرشادي مؤلـف مـن              

  .إرشادية على مدار شهر، كما خضعت هذه المجموعة إلى االختبارات الثالث قبلي وبعدي

من عينة الدراسـة  %) 50(طالباً وهي تشكل) 16(مت هذه المجموعة ض:  المجموعة الضابطة  - ب

التي لم تخضع إلى أي برنامج إرشادي خالل فترة تطبيق البرنامج اإلرشادي، إنما خضعت إلى               

 .االختبارات الثالثة قبل وبعد فترة تطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية

  .يوضح ذلك) 1.3(والجدول رقم 

  :اد عينة الدراسةتوزيع أفر):1.3(

  الضابطة  المجموعة المجموعة التجريبية   العدد  الصف
  4  4  8  الرابع
  6  6  12  الخامس
  6  6  12  السادس

  16  16  32  المجموع 
النسبة 
  المئوية 

100%  50%  50%  
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  : أدوات الدراسة  4.3

  :تم تطبيق المقاييس اآلتية

 :البرنامج التدريبي: 1.4.3

، االجتماعية لدى طلبة صعوبات النطق والتعلم ورفع الدافعية للتعلم لـديهم          تحسين الكفاءة   من أجل     

  برنـامج وهو عبـارة عـن  بإعداد وتصميم البرنامج التدريبي للمهارات االجتماعية فقد قام الباحث    

نظريـات  القوم على أسس علمية مستندة على فنيات وأساليب إرشادية مبنية على             ي  عالجي إرشادي

بعد االطالع   وذلك   ية وخاصةً في تحسين مفهوم الكفاءة االجتماعية عند المسترشد،        المعرف-السلوكية  

  .التي تناولت نظريات اإلرشاد المختلفةواألدب التربوي  الدراسات السابقة على

  :   الطريقة التي يقوم عليها البرنامج في هذه الدراسة1.1.4.3 

ك لما لهذه الطريقة من خـصائص ومزايـا         يقوم البرنامج على أساس طريقة اإلرشاد الجماعي وذل       

تميزها عن الطرق اإلرشادية األخرى، ومن ناحية أخرى تعتبر من الطرق التي تتالءم وموضـوع               

الدراسة الحالية، خاصة أن أفراد عينة الدراسة هم من نفس المدرسة والصفوف متقاربة من حيـث                

يث صعوبات النطق والتعلم، لذا فـأن       الفئة العمرية ويشتركون في نفس الصفات المميزة لهم من ح         

   . طريقة اإلرشاد الجماعي هي من أفضل األساليب اإلرشادية في هذا المجال

أن مبررات اسـتخدام أسـلوب      ) 108: 2008 شواهنة،(كما ورد في    ) 1999مغاريوس،  ( ويشير

  :اإلرشاد الجماعي 

ة الراجعة ألقرانهم فيما يتعلق     يوفر اإلرشاد الجماعي بيئة آمنة للطالب ليعطوا ويأخذوا التغذي         .1

  .بالمهارات االجتماعية

  . التخفيف من مقاومة الطالب أثناء الحديث عن مشاكلهم .2

  . اإلرشاد الجماعي يتيح فرصة التعبير والحديث مع األقران .3

  . اإلرشاد الجماعي يساعد على كسب ثقة الطالب عن أنفسهم .4

 االجتماعي المقبول من مهارات االتصال      يتعلم المسترشد من خالل اإلرشاد الجماعي السلوك       .5

 . والتواصل االجتماعي الديناميكي بأسلوب سهل الشعوري

 . التي ال يستدل عليها إال في اإلرشاد الفرديتالكشف عن مشاكل العالقا .6

 . قرانألالدعم والمساعدة الموجهة من قبل ا .7
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 . توفير صورة مصغرة عن مواقف الحياة الواقعية .8

 .وحدةتقليل الشعور بال .9

 :  أهداف البرنامج اإلرشادي2.1.4.3

  : ومن المأمول من المسترشد بعد تطبيق البرنامج أن يكون قادراً على تحقيق األهداف اآلتية

 . أن يرفع من مستوى كفاءته االجتماعية .1

 . أن تزداد قدرته على التفاعل االجتماعي مع اقرأنه اآلخرين .2

 .أن يقوم بنمذجة السلوكات المرغوبة .3

 ).اآلخرإظهار االحترام واالهتمام بالشخص ( يمارس مهارة السلوك الحضوري أن  .4

 .أن يتعرف إلى مفاهيم االتصال والتواصل مع اآلخرين .5

 .    أن يرفع من مستوى قدرته على حل المشكالت والتعامل معها .6

 . أن يزداد مستوى الدافعية نحو التعلم عند الطلبة أفراد العينة .7

  :   البرنامج اإلرشاديخطوات بناء  3.1.4.3

 . تحديد األهداف للبرنامج التدريبي .1

األسباب واألفكـار التـي     مهارات التعارف، و  (  ي ف تحديد المحتوى أو الجانب التدريبي ويتمثل      .2

          األسـباب واألفكـار التـي تـسبب المتاعـب والمـشاكل           ، و تؤدي إلى تدني الكفاءة االجتماعية    

 مهارة الـسلوك الحـضوري    و  الذات، مومفهو،   حل المشكالت  هاراتوم ،ةاألفكار التكيفي ، و للفرد

 ).ومهارة االستماع واالتصال والتواصل ،إلصغاء للمحتوى وإعادة الصياغة لهوا

لتدريب طـالب صـعوبات الـتعلم علـى         تحديد اإلجراءات واألنشطة المناسبة حيث تم تحديدها         .3

  : المهارات االجتماعية من خالل

المهمات كأسلوب رئيس في التدريب إذ قام الباحث بتحليل المهمـة           استخدام أسلوب تحليل      -أ 

 .الرئيسية إلى عدد من الخطوات الفرعية

، وذلك لتحقيـق    )اثنتي عشرة جلسة  (تحديد عدد الجلسات اإلرشادية في البرنامج اإلرشادي          -ب 

  .األهداف من البرنامج، ولتتماشى مع مستويات الطالب من فئة صعوبات النطق والتعلم
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 وذلك إلشراك اكبر عدد     ،دريب على المهارات من خالل تقديم نماذج مختلفة أمام الطالب         الت  -ج 

 .ممكن من حواس الطالب في عملية التدريب

منح الوقت الكافي للبرنامج التدريبي والسماح للطالب بتكرار المهمات المختلفة من اجل أن               -د 

 .يتقن المهارات المختلفة

 دون اإلشارة إلى المفاهيم الصعبة التي يصعب علـى          إعداد المهارات بأسلوب سهل ومبسط      -ه 

 .عرض مواقف اجتماعية معينة توضح معنى المفهوم/ طالب صعوبات التعلم فهمها 

 .دقيقة للجلسة الواحدة) 45(تحديد الوقت لكل جلسة إرشادية لمدة   -و 

  :تحديد الفنيات المستخدمة في الجلسات اإلرشادية . 5

   :المحاضرة . 1

 ، معززاًمعلومات ألعضاء المجموعة حول موضوع الجلسة اإلرشاديةللي منظم تقديم لفظهي 

 باتجاه واحد ، من المقدم إلى  وتخاطباًطريقة تتضمن تواصالً، كما أنها باستخدام وسائل بصرية

 : لتحسين استخدام إستراتيجية المحاضرة، والمستمعين

وضح لهم فيه الهدف من ي  اتفاقاًدينالمسترشمع المرشد عقد يمكن في بداية المحاضرة أن ي. 1

 وذلك لزيادة استبصارهم ألنفسهم  وأدوارهم والحدود المنظمة للسلوكهالمحاضرة  وأدوار

بطريقة موضوعية ووفق تسلسل منطقي مترابط وتقديم المادة بصور مبسطة يسهل استيعابها 

   .واالبتعاد قدر اإلمكان عن المصطلحات المعقدة

ببناء تصوري عام وشامل لموضوع  ن المسترشدي يزودبشكل منظم ةلمحاضرام يقدت. 2

  .    المحاضرة، يساعدهم على معرفة عناصرها الرئيسية ومتابعتها

  ع المثيرات باستمرار من الحديث إلى الصمت، ومن األلفاظ إلى المرئيات ينوت. 3

   .د على الدهشة أحيانا بطرح مشكالت ومواقف مثيرة للتفكيراعتماال. 4

  .م رؤى مضادة تثير الجدل وتشجيع التفكير وإبداء الرأييقدتم المقارنة وااستخد. 5

  . التي يمر بها المسترشدح صلة المحتوى وعناصره باألحداثيوضت. 6

  .عهم على طرح األسئلةيشجت بطرح األسئلة، و ن المسترشديمشاركةع يشجت. 7

  ). 2009جامعة الملك سعود، ( ابق وتعلمهم السلمسترشدين ربط موضوع المحاضرة بخبرات ا.8
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  : المناقشة والحوار. 2

  وتبادل الرأي والتحاور حول موضوع المحاضرة مما نتستخدم في الكشف عن أفكار المسترشدي

يؤدي إلى تغيير المعرفة وتطوير األفكار لديهم بشكل دينامي، مما يعزز التواصل بين أعضاء 

  ).   2008،شواهنة( ركة الفعالةالمجموعة اإلرشادية من أجل ضمان المشا

 المهارة تحليل .3

 .السبورة عرض المهارة على.1

 . بتقسيم المهارة إلى مهارات فرعية متسلسلةالمرشديقوم .2

 . بكتابة هذه المهارات الفرعية على السبورة المرشديقوم 3.

ى المهارة المهارات الفرعية أمام الطالب بشكل متسلسل حتى يصل إل  بتطبيقرشديقوم الم. 4 

 .المعلم بإيضاح كل مهارة فرعية األساسية ويقوم

 .يصل إلى تطبيق المهارة األساسية بتطبيق المهارات الفرعية حتىالمسترشد يقوم . 5

  : النمذجة.4

 تقليده وقد يحدث التعلم أو األنموذج يتضمن تعلم استجابات جديدة عن طريق مالحظة إجراءهي  

 النمذجة عدد أسلوب ويتناول ،ابات متعلمة فورية بل قد تحدث الحقاً يظهر على الفرد استجأندون 

  : هياإلجراءاتمن 

الرغبة والقدرة على / األنموذجمكافأة / األنموذجتحديد جنس / األنموذجمكان / األنموذجالسلوك ( 

   ).رشدتقليد سلوك النموذج من قبل الم

 .عرض المهارة على السبورة.1

 .للمسترشدمهارة  بشرح الالمرشديقوم  ..2

 . متحدثاً بخطوات المهارةالمسترشد بتطبيق المهارة أمام المرشد يقوم .3

 بتطبيقات المسترشديقوم المرشد ، بتطبيق المهارة متحدثاً بخطوات المهارة أمام  المسترشديقوم  .4

 )2007منتديات جدة، . ( المرشد وذلك مع مساعدة من ،المهارة أخرى على

 :ر تبادل األدوا.5

 سيتم تبادل  الجلسة بأنه في حالة االنتهاء منجلسة اإلرشادية قبل ال المسترشد  يتم االتفاق مع

 المسترشد حيث  بتمثيل دورالمرشد وسيقوم رشد بتمثيل دور الم المسترشداألدوار حيث سيقوم

 بتصحيح رشديقوم المرشد وموضوع الجلسة ،كما  التركيز على شرح المالمسترشدطلب من ي

  شرحال أثناء المسترشدخطاء التي يقع فيها األ
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  التحليل السلوكي التطبيقي .6

تفاعل المسترشد  أمام التي تقف عائقا السلوكية  تعديل السلوك في معالجه المشاكلأسلوباعتماد 

 استعمال قوانين تعديل تبرع، ويلمعالجه مشكله تشتيت االنتباه  التعزيز الرمزيأسلوبوذلك ب

  ذوياألطفال ه يتوقع له النجاح في معالجوأسلوبا حديثا أمراديل تفكير الفرد في تع السلوك

 لحل خاصة تعلم قبطر الطفلويزود   الذاتية درةيؤكد على المبا ألنهالتعلم وذلك  النطق وصعوبات

يرتكز منحنى تعديل السلوك ع وواالندفا يناسب في معالجه مشاكل تشتيت االنتباه، كما المشكالت

 :اآلتية سساألعلى 

 .تحكمه توابعه السلوك .1

 .المباشرة للمالحظةالتركيز على السلوك القابل   .2

 .أعراضهاعرضا من وليس  المشكلةالسلوك على انه  التعامل مع  .3

 .وقابل للتعديل  متعلماإلنسانيالسلوك  .4

 . سلوكا عشوائيا بل سلوكا هادفاس لياإلنسانسلوك   .5

 ن السلوك المقبولالسلوك غير المقبول يخضع لنفس قواني - .6

 : تعديل السلوك المعرفيأساليب أهم اجرائيه واقعيه من تجريبيةمنهجيه   تعديل السلوكإن 

 المشاكل  للتعلم معق خاصة استخدام طريتضمن نموذجا رشد يقدم الم-: التعلم الذاتيأسلوب   .1

معتمدا على   يقوم بمراقبه سلوكه هوأن المسترشديطلب من  -:  مراقبه الذاتأسلوب  .2 

  .)2009جامعة الملك سعود، (  معينهإجراءات

   Peer Sharing Strategy:مشاركة األقران. 7

 تعد من أسهل اإلستراتيجيات في التنفيذ، وكل ما يقوم به المعلم هو أن يطلب من الطلبة أن يتوجه                  

 معينة، وقـد    كل منهم نحو زميله ويشاركه في عمل ما، أو أن يقوم كل طالب بتدريس آخر مفاهيم               

يبدأ المرشد جلسة بمشاركة األقران لكي تطلق معرفة طلبته المتوفرة عن الموضوع وأحياناً إيجـاد               

نظام الزمالة، بحيث يشارك كل تلميذ نفس الشخص كل مرة، أو تشجع مشاركة أعضاء مختلفين في                

 ). 2006حسين، (الصف لفترات قصيرة أو ممتدة، والمشاركة وتتطور إلى تدريس األتراب 

    Cooperative Groups Strategy:المجموعات التعاونية. 8

  تستخدم المجموعات التعاونية الصغيرة لتحقيق أهـداف تعليميـة مـشتركة باعتبارهـا المكـون             

) 5-3(المحوري للتعلم التعاوني، إذ تعمل هذه المجموعات بفاعلية عندما يتراوح عدد أفرادها مـن             

 المجموعات التعاونية أن يعالجوا المهمات التعليمية بطرق متنوعـة،          أعضاء، ويستطيع التالميذ في   
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فمثالً عند قيام المجموعة بواجب، يتم تقسيم المهام بينهم، فيقوم عضو بكتابة المقدمة، وعضو آخـر                

 ).2005زيتون، (بكتابة الجزء األوسط وثالث بكتابة الخاتمة ورابع بقيادة المناقشة

   Simulation Strategy :المحاكاة.9

متعلقـة  (as if) .... ) كما لـو أن ( تتطلب المحاكاة أن يشكل الطلبة خلية يوفرون من خاللها بيئة

بموضوع الجلسة، وهذا الموقف المؤقت يصبح سياقاً للتفاعل المباشر بدرجة أكبر مع المادة التـي               

ن يوفر سيناريو على    تتعلم، ويمكن أن تكون المحاكاة سريعة وارتجالية في طبيعتها، وعلى المرشد أ           

نحو لحظي ليتم تمثيله، وقد تكون مستمرة وتتطلب إعـداداً جوهريـاً، مثـل تجهيـزات المـسرح         

، إال أنها تركز    ) الحركي، اللغوي، والمكاني   -الجسمي(والمالبس، وتتطلب مجموعة من الذكاءات        

ل المناقـشة والحـوار     على الذكاء االجتماعي ألن التفاعالت اإلنسانية تساعد على الفهم، ومن خال          

  ).2003جابر،(والتفاعالت يصل الطلبة إلى نظرة ممتعة للموضوع الذي يدرسونه

   :الروابط الشخصية. 10

يتعرض التلميذ وفق هذه االستراتيجية إلى مفاهيم وحقائق ومبادئ كثيرة أثناء عملية التعليم والـتعلم                     

ال يرى أنها ضرورية له، وقد يتساءل ما عالقة      وهو مطالب بفهمها وحفظها، وفي كثير من األحيان         

  ).2007نوفل، (كل ذلك بحياتي؟

وهذه االستراتيجية تقتضي من المرشد أن ينسج ويربط التداعيات الشخصية والمشاعر والخبـرات             

التي تتوافر لدى المسترشدين مع ما يعلم من مفاهيم وحقائق ومبادئ، بحيث يتم ربط ما يتعلمونه في                 

لتعليمية بمجمل أنشطة حياتهم، حتى يصبح لهذا التعلم معنى، ويستطيع المرشد تحقيـق             المؤسسات ا 

  ).2003جابر، ) (كم منكم حدث له في حياته كذا(ذلك عن طريق طرح األسئلة، مثل 

  ) المالحظة، أوراق العمل، األسئلة( تحديد أدوات التقييم المناسبة .1

المجموعة التجريبية ببعض األعمـال واألنـشطة        يتم الطلب من أفراد      :تحديد الواجبات البيتية   .2

خارج حدود الجلسات التدريبية ، للوقوف على أفكارهم فيما يتعلق بموضوع الجلسات اإلرشـادية،              

حيث تعمل الواجبات البيتية على توجيه وتشجيع الطلبة على تنفيذ بعض الواجبات الخارجيـة ممـا                

بغرض تطبيقه خالل فتـرة تدريبيـة       نوا قد أنجزوها    يمكنهم من تعميم التغيرات االيجابية التي يكو      

 .دقيقة) 45(جلسة تدريب، مدة كل جلسة ) 12(بواقع 
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  :الخطة الزمنية لجلسات اإلرشاد في البرنامج اإلرشادي 4.1.4.3

دقيقة وتعقد الجلسات في قاعة     ) 45(جلسة إرشادية مدة كل جلسة      ) 12(يستغرق البرنامج اإلرشادي    

جلسات اسبوعياً لخدمة أهداف البرنامج المتمثلـة فـي تحـسين الكفـاءة             ) 3(ذ  صفية على أن تنف   

  . لدى أفراد عينة الدراسة وكذلك رفع دافعية التعلم عندهمةاالجتماعي

  :صدق البرنامج اإلرشادي  5.1.4.3

تم تصميم البرنامج اإلرشادي ليتماشى مع احتياجات المسترشدين أفراد العينة، ومن ثم قام الباحـث               

 أصحاب االختصاص في مجال     من) 10(عرض البرنامج بصورته األولية على عدد من المحكمين       ب

بهدف ،  )1(ملحق رقم    ، كما هو في   النفسي والتربوي والصحة النفسية والخدمة االجتماعية      اإلرشاد

  :من حيث االستفادة من أرائهم ومالحظاتهم حول البرنامج 

الرابع   في الصفوفن قدرات المسترشدي البرنامج التدريبي لمستوىىمالءمة مستو .1

 . والخامس والسادس األساسي

 .نصياغة األهداف ووضوحها بالنسبة للمسترشدي .2

  . نمالءمة األنشطة لمستوى وقدرة المسترشدي .3

 .نلمسترشديلصياغة األنشطة ووضوحها بالنسبة  .4

 .مدى مالءمة البرنامج مع الخلفية النظرية للموضوع .5

 .هداف التي وضع من اجلهامدى مالئمة البرنامج لأل .6

 . مدى مالءمة أدوات التقييم .7

 .إبداء أية مالحظات أخرى بشكل عام .8

 تحديـد  ة خاص، أجريت بعض التعديالت المطلوبة وتعليماتهمفي ضوء اقتراحات المحكمين وآرائهم      

 واستبدال بعض الفنيات القريبة من اإلطار التربـوي       ،  الفنيات اإلرشادية المستخدمة بصورة أوضح    

  .)2( ملحق وتم إعداد البرنامج بصورته النهائيةإلى اإلطار اإلرشادي، 

  ومكان تطبيق البرنامج اإلرشادي تنفيذ 6.1.4.3 

جلـسات  ) 3(جلسة إرشادية وبمعـدل     ) 12(استغرق تطبيق البرنامج اإلرشادي شهراً كامالً تضمن      

وتـم تطبيـق    ، 3/4/2009 وحتـى    2/3/2009دقيقة بدأت بتـاريخ     ) 45(اسبوعياً مدة كل جلسة     

  . الفوار األساسيةرالبرنامج في قاعة التدريب المهني في مدرسة ذكو

وفيما يلي وصفاً مختصراً لما تم القيام به في الجلسات اإلرشادية التي طبقـت علـى المجموعـة                   

  :التجريبية
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  تعارف  :الجلسة األولى

نـه  أوتعريف اإلرشاد الجمعي على      قام الباحث بتمرين التعارف بين أعضاء المجموعة اإلرشادية،       

طريقة من طرق اإلرشاد التي تساعد المسترشدين الذين يشتركون في نفس المشكالت، للمساهمة في              

 فكرة موجزة عن البرنـامج      ئهمإيصال الفرد لمواجهة المشكالت وكيفية التخلص منها، وكذلك إعطا        

وتسجيله بعـد    ت ووضع أسس اللقاءا   اإلرشادي وأهمية الحضور في الوقت المحدد الذي نتفق عليه،        

 علـى  عهـم ، وفي نهاية الجلسة اتفق ممنهم عليها على ورقة وضرورة االحتفاظ بها مع كل         قاالتفا

  . حضورهمىشكر علالموعد اللقاء الجديد، وتحديد المكان، وتم 

  األسباب واألفكار التي تؤدي إلى تدني الكفاءة االجتماعية :الجلسة الثانية

بأعضاء المجموعة التجريبية، وقدم الشكر لهم على حضورهم وااللتـزام بموعـد            ث  ب الباح رح  

طلب مـن    قوانينها وأهميتها، واالستماع منهم حول أسباب المتاعب والمشاكل كما           رواستذكا الجلسة

 بنمذجة بعـض    ، وقام الباحث   المشاكل ألشخاص آخرين سببت  ونماذج  األعضاء أن يذكروا مواقف     

طلـب  و ،معتقدات خاطئة  ل  أمثلة الباحثذكر  ، و بلعب الدور  وقاموا   ، المسترشدين أماماألمثلة السابقة   

هم  أن فهم األمور بشكل خاطئ يـسا ووضح ،ذكر بعض األمثلة على فهم األمور بشكل خاطئمنهم  

  .، وقاموا بلعب الدور، والتأكيد على موعد اللقاء القادمكلالمش ا استمراريةإلى ويؤدي

 سباب واألفكار التي تسبب المتاعب والمشاكل للفرداأل :الجلسة الثالثة

  ،عنـد مواجهـة المواقـف     ) سلبية(ما يقولونه من أفكار غير مناسبة       ب األعضاء   قام الباحث بمناقشة  

، من خالل توزيع ورقة     عند مواجهة المواقف  ) اإليجابي( مارس األعضاء الحديث الذاتي المناسب    و

 مع أفكارهم وتم استنتاج األفكار الصحيحة والتأكيـد عليهـا            وأجابوا عليها بما يتناسب    يهمعمل عل 

 بلعبة الحوار الداخلي أمام المجموعة ومالحظة المجموعة للحـديث      واقام، و ةواستبعاد األفكار السلبي  

وتـأثره بمعتقداتـه وأفكـاره      ،  )طالب الحوار الداخلي يتحدث   (ومدى تأثر الطالب بحواره الداخلي      

  .السلبية

  كيفيةتاألفكار ال :الجلسة الرابعة

األفكار التـي    ، وقد ميز المسترشدين بين    قوانين المجموعة والتقبل واالحترام المتبادل    ناقش الباحث   

واألفكار التي تساعدهم على التصرف بشكل جيـد مقبـول          ) الهدامة(تسبب لهم المتاعب والمشاكل   

بأفكار تـساعدهم   ) الهدامة(المشاكل   األفكار التي تسبب لهم المتاعب و      قاموا باستبدال  ، كما )التكيفية(

التي تمر معـك    ) المشكالت(بعض   لتحديد   ي، وإعطاء واجب بيت   ومقبول على التصرف بشكل جيد   

  .والتي تؤدي إلى إتعابك

  

  

 
 

61



   .خطوات حل المشكالت :الجلسة الخامسة

فـي  مناقشة الواجب البيتي والتعرف على الصعوبات التي واجهت األعضاء أثناء حل الواجب              بعد  

، وقـد شـارك الطـالب        مهارة حل المشكالت عن طريق طرح األسئلة       ، قام  الباحث بتقديم    البيت

بفاعلية، وقد قاموا بالتفاعل بشكل ايجابي وتقديم النماذج وتطبيق مهارة حل المشكالت بفاعلية، عن              

 . طريق استخدام خطوات مهارة حل المشكالت

 مهارة حل المشكالت :الجلسة السادسة

ـ ت ، وتـم   بمشكلة واقعيـة   مستعينات  ديم مهارة حل المشكال   ق بت الباحث قام النمذجة   لالن خ م ص يلخ

، وتم توزيـع نمـوذج مقارنـة         في الجلسة السابقة   ت التي تم مناقشتها   الخطوات مهارة حل المشك   

البدائل، وطرح عدة أسئلة حولها ومناقشتها مع الطالب، وكيف نحدد البديل األنسب، حيـث قـاموا                

  .دير المدرج لتحديد البديل األنسب، واتخاذ القرار فيهبرسم التق

  الذاتممفهو :الجلسة السابعة

، طلب من الطالب أن يكملوا الرسمة، وتم        على السبورة  رسم صورة إنسان غير مكتمل    قام الباحث ب  

مواقف وعرض  مناقشة إجابات المسترشدين على األسئلة والتعليق عليها،        طرح عدة أسئلة حولها، و    

 الشديد مع توجيه النقاش حول األسباب التي أدت إلى تلك المواقـف دون              ل من خاللها بالخج   اشعرو

  .تجريح األشخاص

  مهارة السلوك الحضوري :الثامنةالجلسة 

 إلـى   المسترشدين مجموعة   وقسم ،اإلصغاءمهارة  وص مهارة السلوك الحضوري     يلخبت قام الباحث 

ة وبعض الـسلوكيات غيـر الحـضورية أمـام           سلوكيات حضوري   بعرض نموذج  مكما قا  ،أزواج

وزع  و ،اآلخـرين  لسلوكيات حضورية أمـام      نموذج إحدى المجموعات    وتم عرض من   ،األعضاء

 بحيـث  ،كل مجموعة أن يقوموا بالحديث   وطلب من    ،بطاقات السلوك الحضوري على كل مجموعة     

   .الدور المكتوب على البطاقةقاموا بلعب 

  حتوى وإعادة الصياغة لهاإلصغاء للم :التاسعةالجلسة 

سيم مجموعة العمـل إلـى      قتبأسلوب المحاضرة واإللقاء، وتم       للمحتوى   اإلصغاءمهارة  قدم الباحث   

، وقامـت المجموعـة بلعبـة المحكـم         ءأعضا)  3(ن كل واحدة منها من      وتتكصغيرة  مجموعات  

مهارة إعـادة  (هو سمعما دوا أهميع يضاء أن ع وطلب من األ   جملال بقراءةكما قام الباحث    المجموعة  

بإعادة صياغة ما     ياملقاالستماع لموقف واحد في البيت وا     المسترشدين   نالمرشد م  طلبو )الصياغة

  . سمعوه بكلماتهم الخاصة

  التدريب على مهارة السلوك الحضوري واإلصغاء للمحتوى :العاشرةالجلسة 

يام بمهـارة اإلصـغاء     قهم عند ال  األعضاء في الواجب البيتي والصعوبات التي واجهت      ناقش الباحث    

 إلـى   المـسترشدين ، كما قسم    اإلصغاءمهارة  و الحضوريةلخص مهارة السلوك    ، و وإعادة الصياغة 

 
 

62



 سلوكيات حضورية وبعض الـسلوكيات غيـر الحـضورية أمـام            عرض نموذج ، ومن ثم    أزواج

 ،خـرين اآل لسلوكيات حضورية أمام     تعرض نموذج طلب من إحدى المجموعات أن      ،كما  األعضاء  

 كـل مجموعـة أن يقومـوا        ، وطلب من   بطاقات السلوك الحضوري على كل مجموعة      وتم توزيع   

التدرب على   المسترشدين نالمرشد م  طلبو الدور المكتوب على البطاقة   قاموا بلعب    بالحديث بحيث 

   لآلخرين في البيت ءمهارة اإلصغا

  )االتصال والتواصل( مهارة االستماع : الجلسة الحادية عشرة

 قـراءة نـص وعـدم        مسترشدمن   ، وطلب  الواجب البيتي ومدى التحسن الذي طرأ       الباحث ناقش

مـشاعرهم   المجموعة في ، وناقش   االستماع له من المسترشدين اآلخرين ويكرر النشاط عدة مرات        

مدى وجود الرغبـة أو     ، و مشاعرهم وهم ال يستمعون لما يقوله الطالب      ، و حينما لم يستمع إليه أحد    

، كيف يمكن أن نجعل اآلخرين يـستمعون لنـا        ، و ة لدى كل فرد في أن يستمع إليه اآلخرون        الدافعي

  : عن األسئلة اآلتيةوأجابت المجموعات 

   ؟ما فائدة االتصال االيجابي؟ وما طرق االتصال مع اآلخرين؟ وماذا يعني االتصال مع اآلخرين

   .االتصال الناجحوفوائد  ،، وعناصره شفافية مفهوم االتصال الباحث علىعرضو

  الجلسة الختامية  :الجلسة الثانية عشرة

  لقيامهم بأداء الواجبات المختلفة واللتـزامهم بحـضور الجلـسات اإلرشـادية            نتعزيز المسترشدي 

 للتعلم وعالقاتهم   ةوما أهم التغيرات التي طرأت عليهم في شخصياتهم في مجاالت الدافعي          ،  المختلفة

كما قام الباحـث    ،  ماعية وقدرتهم على اإلصغاء والتواصل مع اآلخرين      مع اآلخرين وكفاءاتهم االجت   

  .طلب منهم إبداء أرائهم حول البرنامج ومدى االستفادة منهبتمرن إنهاء، حيث 

  :المقاييس المستخدمة

   مقياس السلوك االجتماعي المدرسي2.4.3

جتماعي المدرسي، والـذي     من اجل قياس الكفاءة االجتماعية للطالب تم استخدام مقياس السلوك اال          

، واعتبر كالهمـا    )مقياس الكفاءة االجتماعية، ومقياس السلوك الالاجتماعي     : ( يتضمن مقياسين هما  

، علماً أن مقياس السلوك االجتماعي المدرسي قامت بتطويره إلى الصورة           ةمقياساً للكفاءة االجتماعي  

فقـرة تـصف سـلوكيات    ) 55(همـا  ، ويتضمن مقياسين مجموع فقرات)  1995الزبيدي،(العربية 

اجتماعية وال اجتماعية تظهر عادة في المواقف التعليمية، وهو مقيـاس سـلوكي مـدرج يمكـن                 

استخدامه من قبل المدرس أو المرشد في المدرسة لتقييم الكفاءة االجتماعية والسلوك الالاجتمـاعي              

وتدرج كل فقرة علـى      ة،  للطلبة من صف الروضة وحتى الصف الثاني عشر في المواقف التعليمي          

، وتعني تحـدث دائمـا،      )5(وتعني ال تحدث أبداً، وتنتهي بالنقطة       ) ا(سلم من خمس نقاط تبدأ من       

والمقياس عبارة عن جزأين يعطي كل جزء منهما درجة كلية وثالث درجات فرعية، وقد افتـرض                
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مدرسي يقومون بشكلين أو    ميريل أن األطفال في األوضاع التعليمية في مقياس السلوك االجتماعي ال          

التكيف االجتماعي المرتبط بالمعلم، والتكيف االجتماعي المرتبط       : نوعين من التكيف االجتماعي هما    

ذلك التكيف، إما أن تكون إيجابية، وتتمثل بالكفـاءة          بالرفاق، وأن السلوكات االجتماعية الناجمة عن       

 المدرسي، ويحتوي المقيـاس علـى مقياسـين         جتماعيالالااالجتماعية، أو سلبية، وتتمثل بالسلوك      

  :  همامنفصلين

   الكفاءة االجتماعية سلوكمقياس 1.2.4.3

توضح السلوكيات االجتماعية التكيفية اإليجابية التي تؤدي إلـى   فقرة،) 32( ويتألف هذا الجزء من      

مـع  نتائج ايجابية، ويتألف المقياس من ثالثة أبعـاد هـي مهـارات شخـصية إلقامـة عالقـات            

والمهارات األكاديمية وتقدر هذه الفقرات على مقياس ذي خمـس           ومهارات ضبط الذات،  :اآلخرين

  :واألبعاد هي)  كثيرا5ً- أبداً 1(نقاط تتراوح من 

ترتبط فقراته مع نوع التكيف المرتبط بالرفـاق مـن التكيـف الـسلوكي              : المهارات الشخصية - أ

ت االجتماعية الضرورية لبناء عالقات ايجابيـة مـع         االجتماعي  بحيث تعكس هذه الفقرات المهارا      

  .فقرة) 14(الرفاق واكتساب القبول االجتماعي من قبلهم ويتألف من 

  مهارات ضبط الذات -ب 

بحيـث  . ترتبط فقرات هذا البعد بنوع التكيف المرتبط بالمعلمين من التكيف السلوكي االجتمـاعي             

رتبطة بضبط الذات والتعـاون واإلذعـان للمطالـب         تعكس هذه الفقرات المهارات االجتماعية الم     

  . فقرات) 10( ويتألف هذا البعد من ،والقوانين المدرسية

  : المهارات األكاديمية-ج 

بحيث تعكس    ترتبط فقرات هذا البعد بنوع التكيف المرتبط بالمعلم من التكيف السلوكي االجتماعي  

 ويتـألف هـذا البعـد مـن         ،ألداء التنافـسي  رات المهارات االجتماعيـة المرتبطـة بـا       قهذه الف 

  ..)1995،الزبيدي(فقرات)8(

  :جتماعيالالامقياس السلوك  2.2.4.3 

فقرة توضح السلوك المشكل الموجه من قبل اآلخرين        ) 33(جتماعي يتألف من    امقياس السلوك الال    

ويتألف المقياس من   ويؤدي إلى نتائج اجتماعية سلبية مثل رفض الرفاق، أو توتر العالقة مع المعلم              

وتقدر .  فوضوي - العدوانية، وكثير الطلبات     -جتماعياسريع الغضب والسلوك الال   : ثالثة أبعاد هي  

  : واألبعاد هي،)كثيراً  5 ى إلاًأبد(قياس ذي خمس  نقاط تتراوح من هذه الفقرات على م
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  : سريع الغضب.أ

 بحيـث   ،ن التكيف االجتماعي الـسلوكي    رات هذا البعد مع نوع التكيف المرتبط بالرفاق م        قترتبط ف  

تعكس هذه الفقرات السلوكيات التي تعتبر متمركزة حول الـذات وتمثـل األنانيـة، والـسلوكيات                

  .فقرة)   14(التي تؤدي إلى رفض الرفاق ويتألف من،المزعجة

   :جتماعيا السلوك الال- ب   

  . كيف االجتماعي السلوكيترتبط فقرات هذا البعد بنوع التكيف المرتبط بالمعلم من الت 

   المدرسية، وإيذاء اآلخرين مما ينتج عنها عالقاتبحيث تعكس هذه الفقرات العنف تجاه القوانين  

  .فقرات) 10( ويتألف هذا البعد من ،متوترة مع الرفاق ورفض الرفاق للفرد 

  : كثير الطلبات فوضوي-ج 

 من التكيف االجتماعي السلوكي، بحيث تعكس       ترتبط فقرات هذا البعد بنوع التكيف المرتبط بالمعلم       

   ) 9(مـن    هذه الفقرات السلوكيات التي تعطل النشاطات المدرسية الجارية، ويتـألف هـذا البعـد               

  .)1995(الزبيدي فقرات

  :طريقة تصحيح مقياس السلوك االجتماعي المدرسي 3.2.4.3

يات األداء الوظيفي االجتماعي، حيـث      اعتمد الباحث الدرجات الخام الكلية لتوزيع األداء على مستو        

تم جمع العالمات الخام لكل طالب لتكون عالمة سلوك الكفاءة االجتماعية، وتم جمع العالمات الخام               

  .)1995الزبيدي، (لكل طالب لتكون سلوك الطالب الالاجتماعي

 : الصدق 

مـن ذوي  ) 10(م للتحقق من صدق األداة تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين بلغ عدده         

 والخبرة في مجاالت التوجيه واإلرشاد وعلم النفس وأصول التربية والـصحة            الكفاءة واالختصاص 

 : إلبداء الرأي حول ما يأتي،  )1( كما هو في ملحق النفسية وعلم النفس التربوي،

مالءمة مستوى كل فقرة من فقرات المقياس لمستوى قدرة الطالب في الصفوف الرابـع               •

 . والسادس األساسيةوالخامس

 .مالءمة فقرات المقياس للمحتوى •

  . مالءمة كل فقرة من فقرات المقياس للمجال الذي وضعت فيه •

 .صياغة كل فقرة لغوياً ووضوحها بالنسبة للمسترشد •

  . مناسبة كل فقرة لمهارات الكفاءة االجتماعية •

  .إبداء أية مالحظات أخرى بشكل عام •
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ائهم وتعديالتهم، والتي تضمنت تعديالً في صياغة فقرات المقياس          في ضوء اقتراحات المحكمين وآر    

، )26،25،23،7،6،3،2(فقرة بصورته األولية وهي علـى الترتيـب         ) 32( والذي يتكون من    ) أ(

في صورته النهائية يتكون من     ) أ(المقياس) مقياس الكفاءة االجتماعية  (وأصبح  )27(وحذف الفقرة رقم  

فقرة فـي صـورته     ) 33(يتكون من ) السلوك الالاجتماعي المدرسي  ( ،  ب-فقرة، أما المقياس  ) 31(

وحـذف الفقـرات            ) 31،29،26،25،23،19،16،12،9،8(األولية، وتم تعديل صـياغة الفقـرات        

  ). 3(فقرة، ملحق) 31(وأصبح مقياس السلوك الالاجتماعي في صورته النهائية يتكون من ) 32،24(

  :الثبات

 فـي   طالبـاً ) 20(عينة استطالعية مكونة مـن       المقياس قام الباحث بتطبيقه على     وللتأكد من ثبات      

مدرسة ذكور دورا األساسية التابعة لوكالة الغوث الدولية، وتم حساب ثبـات االختبـار باسـتخدام                

، حيث تم أخذ درجات استجاباتهم على الفقرات الفردية         )Split-half(ج معامل الثبات النصفي   ااستخر

حساب معامل ارتباط بيرسون، وتعديله بمعادلة سبيرمان براون، وبلغ معامـل الثبـات             والزوجية و 

  .يتمتع بثبات عال يصلح إلجراء الدراسة  وبذلك ،)0.90(المحسوب بهذه الطريقة 

  :مقياس دافعية التعلم 3.4.3 

ليلـى   الباحثـة    أعدتـه من أجل قياس دافعية التعلم استعان الباحث بمقياس دافعيـة الـتعلم الـذي               

فقـرة  ) 13(فقرة ايجابيـة و   ) 15(فقرة منها ) 28( حيث اشتمل مقياس الدافعية على       )2007(الشاعر

  ).2007الشاعر،(سلبية 

  :الصدق 

وللتحقق من صدق المقياس تم عرضه على مجموعة من المحكمين من ذوي الكفاءة االختـصاص               

 والصحة النفسية وعلـم الـنفس       والخبرة في مجاالت التوجيه واإلرشاد وعلم النفس وأصول التربية        

  :  إلبداء الرأي حول ما يأتي،)1(كما هو في ملحق التربوي،
مالءمة مستوى كل فقرة من فقرات المقياس لمستوى قدرة الطالـب فـي الـصفوف الرابـع                  •

  .والخامس والسادس األساسية

 .مالءمة فقرات المقياس للمحتوى •

  .شدصياغة كل فقرة لغوياً ووضوحها بالنسبة للمستر •

  . مناسبة كل فقرة لمهارات الكفاءة االجتماعية •

 .إبداء أية مالحظات أخرى بشكل عام •

في ضوء اقتراحات المحكمين وآرائهم وتعديالتهم، والتي تضمنت تعديالً في صياغة فقرات مقياس             

) 21(، وحذف الفقرة    )26،15،9،6(فقرة فقد تم تعديل الفقرات      ) 23(دافعية التعلم الذي يتكون من      

  ).4(فقرة، ملحق) 22(وأصبح مقياس دافعية التعلم بصورته النهائية يتكون من 
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   : الثبات

 فـي   طالبـاً ) 20( وللتأكد من ثبات المقياس قام الباحث بتطبيقه على عينة استطالعية مكونة مـن                

االختبـار باسـتخدام     وتم حساب ثبـات    مدرسة ذكور دورا األساسية التابعة لوكالة الغوث الدولية،       

، حيث تم أخذ درجات استجاباتهم على الفقرات الفردية         )Split-half(ج معامل الثبات النصفي   ااستخر

والزوجية وحساب معامل ارتباط بيرسون، وتعديله بمعادلة سبيرمان براون، وبلغ معامـل الثبـات              

   .يتمتع بثبات عال يصلح إلجراء الدراسة وبذلك ) 0.89(المحسوب بهذه الطريقة 

  قة واإلجراءات الطري 5.3

  : لتنفيذ هذه الدراسة قام الباحث بإتباع الخطوات اآلتية

الحصول على كتاب تسهيل المهمة من قسم الدراسات العليا في جامعة القدس موجه إلى مدير                .1

 ).  5(ملحق   في وكالة الغوث في منطقة الخليل، والتعليمالتربية

 بوساطة مدير التعليم موجه إلـى إدارة        ثوالحصول على كتاب من إدارة التعليم في وكالة الغ         .2

 ).6(، من أجل السماح لتطبيق الدراسة، ملحق مدرسة ذكور الفوار األساسية

 األساسـية،   راختيار عينة الدراسة بطريقة قصديه من مجتمع الدراسة، وهي مدرسة ذكور الفـوا               

خـامس والـسادس   الرابـع وال ( مكونة من ثالثة صفوف موزعة على تسعة شعب من طلبة الصف           

، وقد قسمت إلى مجموعتين حسب درجة استجاباتهم على مقياس الدافعية التي أجاب عليها              )األساسي

، ودرجاتهم التي قام بتقديرها معلميهم في مقياسي الكفاءة االجتماعية والسلوك الالاجتمـاعي،     بالطال

طالباً وهـي   ) 16(يبية وتضم   تم توزيع عينة الدراسة توزيعاً عشوائياً إلى مجموعتين مجموعة تجر         و

من عينة الدراسة التي تم اختيارها، خضعت هذه المجموعة إلى البرنامج اإلرشـادي             %) 50(تشكل

جلسة إرشادية على مدار شهر، كما خضعت هذه المجموعة إلى االختبارات الثالث            ) 12(مؤلف من   

نة الدراسة التـي لـم      من عي %) 50(طالباً وهي تشكل  ) 16(تضم  : ومجموعة ضابطة  قبلي وبعدي، 

تخضع إلى أي برنامج إرشادي خالل فترة تطبيق البرنامج اإلرشادي  إنما خضعت إلى االختبارات               

 .الثالث قبل وبعد فترة تطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية

قيـاس  م ،لالجتماعيامقياس الكفاءة االجتماعية، مقياس السلوك      ( وهي   : تحضير أدوات الدراسة   .3

 ).ية للتعلمالدافع

 .، وإجراء التعديالت المناسبةالتحقق من صدق األدوات باستخدام صدق المحكمين .4

،  تم اختيار العينة االستطالعية بطريقة عشوائية خارج حدود عينة الدراسة          :الدراسة االستطالعية  .5

ي في  ، حيث استعان الباحث بالمرشد المدرس      لوكالة الغوث  ةالتابعية  وهي مدرسة ذكور دورا األساس    
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تلك المدرسة في تحديد الطلبة ذوي صعوبات النطق والتعلم وذلك في الـصف الرابـع والخـامس                 

والسادس األساسي بناء على المعلومات المتوفرة منه ومن معلمي التعليم المساند في المدرسـة مـن                

 :أجل تطبيق مقاييس الدراسة للتحقق من

  .ديله بمعادلة سبيرمان براون باستخدام التجزئة النصفية ، وتعت ثبات األدوا.أ

 حساب الزمن الذي يستغرقه المسترشد في االستجابة على فقرات المقاييس المستخدمة  . ب

 حيث خضعت المجوعتين التجريبية والضابطة لالختبـار        تطبيق المقاييس القبلية ألفراد العينة    . 7

 السلوك الالاجتماعي ومقيـاس     مقياس الكفاءة االجتماعية ومقياس   ( القلبي في المقاييس المستخدمة   

  4/2/2009وذلك في تاريخ ) الدافعية للتعلم

توزيع الطلبة في مجموعتين متكافئتين من كل صف بناء على درجـات اسـتجاباتهم علـى                .8

  .مقاييس الدراسة

 طالباً ) 16(، حيث تكونت كل منها من تعيين المجموعات الضابطة والتجريبية عشوائياً. 9

 االجتماعيـة   تاستخدام البرنامج التدريبي على المهارا    اية تطبيق المعالجة وهي     بد تم تحديد . 10

 االجتماعيـة مـع     تم البرنامج التدريبي علـى المهـارا      استخدوعدم ا  ،مع المجموعة التجريبية  

، وعزل المجموعة الضابطة عن أي برنامج إرشادي خالل فتـرة المعالجـة      المجموعة الضابطة 

  .2/3/2009وذلك في تاريخ 

البرنـامج  )  المعالجـة ( بعد انتهاء س البعدية للمجموعات التجريبية والضابطة      ييتطبيق المقا .11

  5/4/2009-2التدريبي، وذلك في الفترة الواقعة بين 

  .، الستخراج النتائج(SPSS)باستخدامالتحليالت اإلحصائية إجراء .12

  .ستقبليةتفسير النتائج والخروج بالتوصيات واالقتراحات لدراسات م.14

   متغيرات الدراسة 6.3

   المتغيرات المستقلة 1.6.3   

  :ولها مستويان  ،طريقة التدريب .1

   االجتماعية  ت للمهاراياستخدام برنامج تدريب: األول

  عدم تقديم البرنامج التدريبي للمجموعة الضابطة  : الثاني
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  :   المتغيرات التابعة2.6.3 

 . الكفاءة االجتماعية .1

 .اجتماعيالسلوك الال .2

 .الدافعية للتعلم .3

   تصميم الدراسة 7.3

   :يستخدم الباحث التصميم التجريبي اآلتا

                  n1    O1 O2  O3   X     O1 O2  O3
R                   

                   n 2  O1 O2  O3           O1 O2  O3             
    توزيع عشوائي: R: حيث 

n1: وعة التجريبية المجم.  

  n 2 :المجموعة الضابطة.   

 : O1        مقياس الكفاءة االجتماعية .   

: O2         مقياس السلوك الالاجتماعي.  

  O3          : مقياس الدافعية للتعلم  

 :  X              المعالجة التجريبية  

  : المعالجة اإلحصائية8.3

  :  باألساليب اآلتية تياناتمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للب 

  :أساليب المعالجة اإلحصائية التي اتبعت في تقنين أدوات الدراسة  : أوالً

 .استخراج األعداد والنسب المئوية .1

   .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .2

  للتحقق من الثبـات عـن   (Pearson correlation) بيرسونطحساب معامل ارتبا .3

 .وتعديل ذلك بمعادلة سيبرمان براون) Split –Half( ية طريق التجزئة النصف

أساليب المعالجة اإلحصائية التي اتبعت في اإلجابة عـن أسـئلة الدراسـة واختبـار                : ثانياً

، باستخدام برنـامج    )االنحرافات المعيارية  و المتوسطات الحسابية ( T.test اختبار   :فرضياتها  

 . (SPSS)الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
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  :الفصل الرابع

  

       نتائج الدراسة 1.4

    نتائج اإلجابة عن السؤال األول 1.1.4

    نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني  2.1.4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  الفصل الرابع 

 

    نتائج الدراسة1.4  

ليـل عالمـات    يتناول هذا الفصل وصفاً لنتائج الدراسة التي توصل إليها الباحث، بعد تصحيح وتح            

مجموعات الدراسة على التطبيقين القبلي والبعدي لمقاييس الدراسة، مصنفة حسب تسلسل أسـئلتها             

ـ           ، كمـا   (SPSS)ةوفرضياتها، حيث استخدم الباحث مجموعة الرزم اإلحصائية للعلـوم االجتماعي

  :  وفيما يلي عرضاً لنتائج الدراسة(t.test)استخدم اختبار 

  : السؤال األول نتائج اإلجابة عن1.1.4

ما درجة الكفاءة االجتماعية لدى طلبة صعوبات النطق والتعلم الذين تلقوا تـدريباً              :السؤال األول 

 توالطلبة الذين لم يتلقوا تدريبا علـى المهـارا        ) المجموعة التجريبية (على المهارات االجتماعية    

  ؟)المجموعة الضابطة(االجتماعية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          : اآلتية وانبثق عن السؤال األول الفرضية    

في الكفاءة االجتماعية لدى طلبة صعوبات النطق والتعلم تعـزى للبرنـامج            ) α≤0.05(اإلحصائية

  .التدريبي

 بحساب المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة         للتأكد من صحة هذه الفرضية قام الباحث      

تطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الكفـاءة االجتماعيـة الـسلوك االجتمـاعي            لدرجات الطلبة على ال   

 ).أ ، ب(المدرسي بجزئيه مقياس

وللتحقق من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة  قام الباحث بحـساب المتوسـطات الحـسابية               
بية والـضابطة    واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على التطبيق القبلي لكال المجموعتين التجري         

  ).  أ–مقياس (لمقياس الكفاءة االجتماعية  السلوك االجتماعي المدرسي

  

  

 
 

70



) 1.4(والجدول )   (Independent samples t.testللعينات المستقلة ) ت( كما تم استخدام اختبار
لقبلي للمقارنة بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطلبة على التطبيق ا        ) ت(يبين نتائج تحليل اختبار     

  .للمجموعتين التجريبية والضابطة ) أ-مقياس( لمقياس السلوك االجتماعي المدرسي

للمقارنة بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطلبة على       ) ت(نتائج تحليل اختبار     يبين) 1.4(الجدول  
  .طةللمجموعتين التجريبية والضاب ) أ-مقياس( التطبيق القبلي لمقياس السلوك االجتماعي المدرسي

   متوسط المجوعة األولى إلشارة السالبة تعني أن المتوسط الحسابي للمجموعة الثانية أكبر منا*

الجدولية، كما أن قيمة    ) ت(أقل من قيمة    ) 0.56(المحسوبة  ) ت(أن قيمة   ) 1.4(يتضح من الجدول    
، مما يعني عدم وجود فـروق ذات داللـة          α≤0.05)(الداللة   أكبر من ) 0.165(الداللة اإلحصائية   

على مقياس السلوك االجتماعي     الحسابية للمجموعتين التجريبية والضابطة      احصائية بين المتوسطات  
  .  ، وبذلك تكون المجموعتان متكافئتان)أ(المدرسي مقياس

كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على التطبيـق ألبعـدي              
نتـائج   يبين) 2.4(، والجدول     ) أ -مقياس( لمقياس الكفاءة االجتماعية السلوك االجتماعي المدرسي     

للمقارنة بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطلبة على التطبيق ألبعدي لمقيـاس           ) ت(حليل اختبار   ت
  .للمجموعتين التجريبية والضابطة ) أ-مقياس(السلوك االجتماعي المدرسي 

  

  

  

  

  

المتوســـط   عدد الطلبة    المجموعة 

  الحسابي 

ــراف  االنحـ

  المعياري 

درجة 

 الحرية 

 )ت(قيمة  

  المحسوبة

مـــستوى 

ــة  الداللــ

  اإلحصائية

  15.91  58.56  16  التجريبية 

  12.10  61.38  16  الضابطة 
30  -0.56*  

 

0.165  
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للمقارنة بين المتوسطات الحسابية لـدرجات الطلبـة        ) ت(نتائج تحليل اختبار     يبين) 2.4( الجدول  
للمجمـوعتين التجريبيـة     ) أ -مقيـاس (بيق ألبعدي لمقياس السلوك االجتماعي المدرسي       على التط 
  .والضابطة

عـــدد    المجموعة 

  الطلبة 

ــط  المتوس

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري 

ــة  درجــ

  الحرية 

 )ت(قيمة  

  المحسوبة

مستوى الداللـة   

  اإلحصائية

  6.89  128.81  16  التجريبية 

  9.84  66.06  16  الضابطة 
30  20.89  0.001  

الجدولية، كما  ) ت( وهي أكبر من قيمة   ) 20.89(المحسوبة  ) ت(أن قيمة   ) 2.4(يتضح من الجدول    

، وهذا يـدل علـى وجـود    α≤0.05)(الداللة  أقل من مستوى ) 0.001(أن قيمة الداللة اإلحصائية     

 على مقيـاس     الحسابية للمجموعتين التجريبية والضابطة    فروق ذات داللة احصائية بين المتوسطات     

ولصالح المجموعة التجريبية التـي تلقـت تـدريبا علـى           ) أ-مقياس( السلوك االجتماعي المدرسي  

درجة الكفاءة االجتماعية لدى طلبة صعوبات      قد ارتفعت   البرنامج التدريبي للمهارات االجتماعية، و    

، حيـث بلـغ     )يبيـة المجموعـة التجر  (النطق والتعلم الذين تلقوا تدريباً على المهارات االجتماعية         

  ).128.81(المتوسط 

للمقارنـة بـين   )    (Independent samples T.testللعينات المستقلة ) ت( وتم استخدام اختبار
المتوسطات الحسابية لدرجات الطلبة على التطبيق القبلي لمقياس السلوك الالاجتمـاعي المدرسـي                      

  .يوضح ذلك) 3.4(والجدول للمجموعتين التجريبية والضابطة،  ) ب-مقياس( 

للمقارنة بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطلبة على       ) ت(نتائج تحليل اختبار     يبين) 3.4(الجدول  
للمجمـوعتين التجريبيـة     ) ب -مقيـاس ( التطبيق القبلي لمقياس السلوك الالاجتمـاعي المدرسـي       

  .والضابطة

  

ــط   عدد الطلبة    المجموعة  المتوس

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري 

ــة  درج

  الحرية 

 )ت(قيمة  

  المحسوبة

مستوى الداللـة   

  اإلحصائية

  9.88  126.62  16  التجريبية 

  14.76  128.31  16  الضابطة 
30  0.38- 0.7  

  إلشارة السالبة تعني أن المتوسط الحسابي للمجموعة الثانية أكبر من متوسط المجوعة األولى ا*
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أقل من قيمة ت الجدولية، كمـا أن قيمـة          ) 0.38(لمحسوبة  أن قيمة ت ا   ) 3.4(يتضح من الجدول    
، مما يعني عدم وجـود فـروق ذات         α≤0.05)(الداللة  مستوى   أكبر من ) 0.7(الداللة اإلحصائية   

 الحسابية للمجموعتين التجريبية والضابطة علـى مقيـاس الـسلوك           داللة احصائية بين المتوسطات   
  .  كون المجموعتان متكافئتان، وبذلك ت)ب(الالاجتماعي المدرسي مقياس 

كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على التطبيـق البعـدي              
نتائج  يبين) 4.4 (، والجدول ) ب -مقياس( لمقياس الكفاءة االجتماعية السلوك الالاجتماعي المدرسي     

جات الطلبة في المجمـوعتين التجريبيـة       للمقارنة بين المتوسطات الحسابية لدر    ) ت(تحليل اختبار   
   ). ب-مقياس(والضابطة على التطبيق البعدي لمقياس السلوك الالاجتماعي المدرسي 

للمقارنة بـين متوسـط األداء      ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم       )4.4(الجدول

   مقياس السلوك ىضابطة علال ومتوسط األداء البعدي للمجموعة البعدي للمجموعة التجريبية

  . الالاجتماعي المدرسي

ــدد   المجموعة  عــ

  الطلبة 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

درجــــة 

  الحرية 

ــة   )ت(قيم

  المحسوبة

مستوى الداللة  

  اإلحصائية

  8.87  70  16  التجريبية 

  14.74  130.37  16  الضابطة 
30  14.03 0.001  

  

الجدولية، كمـا أن    ) ت( أكبر من قيمة  ) 14.03(المحسوبة  ) ت (أن قيمة ) 4.4(يتضح من الجدول    

، مما يدل على وجـود فـروق      α≤0.05)(الداللة   أقل من مستوى  ) 0.001(قيمة الداللة اإلحصائية    

 الحسابية للمجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس السلوك        ذات داللة احصائية بين المتوسطات    

ولصالح المجموعة التجريبية التي تلقت تدريباً علـى البرنـامج          ) ب-مقياس( الالاجتماعي المدرسي 

ذات  فـروق  التدريبي للمهارات االجتماعية، وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية األولى أي توجـد           

وعـة  المجم ولـصالح طلبة صعوبات النطـق والـتعلم       لدى   اعيةفي الكفاءة االجتم   داللة احصائية 

البرنامج التدريبي للمهارات االجتماعية، مما يدل على انخفاض في         التجريبية التي تلقت تدريباً على      

  .مستوى السلوك الالاجتماعي لديهم
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  :ي نتائج اإلجابة عن السؤال الثان2.1.4

 لدى طالب صعوبات النطق والتعلم الذين تلقوا تدريبا على          مما درجة دافعية التعل   :  السؤال الثاني 

 توالطلبة الذين لم يتلقـوا تـدريباً علـى المهـارا          )  التجريبيةالمجموعة  ( االجتماعية   تالمهارا

 ؟)المجموعة الضابطة( االجتماعية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى          : اآلتيةالفرضية   وقد انبثق عن السؤال الثاني      

 علـى   باًفي الدافعية للتعلم لدى طالب صعوبات النطق والتعلم الذين تلقوا تـدري           ) α≤0.05(الداللة  

 االجتماعية  ت والطلبة الذين لم يتلقوا تدريبا على المهارا       )المجموعة التجريبية ( االجتماعية تالمهارا

  ).المجموعة الضابطة( 

للتأكد من فاعلية البرنامج التجريبي على المجموعتين التجريبية والضابطة بعـد انتهـاء البرنـامج               

ة واالنحرافات المعيارية لـدرجات الطلبـة علـى          بحساب المتوسطات الحسابي   التدريبي قام الباحث  

  .التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الدافعية

وللتحقق من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة قام الباحث بحـساب المتوسـطات الحـسابية              

  التجريبية والـضابطة   واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على التطبيق القبلي لكال المجموعتين        

  .الدافعية للتعلم لدى طالب صعوبات النطق والتعلملمقياس 

نتـائج تحليـل   )   (Independent samples t.testللعينات المـستقلة ) ت( كما تم استخدام اختبار
 للمقارنة بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطلبة على التطبيق القبلي لمقياس الدافعيـة           ) ت(اختبار  

  . يبين ذلك) 5.4(لضابطة، والجدول للمجموعتين التجريبية وا

للمقارنة بين متوسـط األداء     ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم      ) 5.4(الجدول  
  . مقياس الدافعيةىالضابطة عل ومتوسط األداء القبلي للمجموعة القبلي للمجموعة التجريبية

ــدد   المجموعة  عــ

  الطلبة 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 معياري ال

درجــــة 

  الحرية 

ــة   )ت(قيم

  المحسوبة

مستوى الداللة  

  اإلحصائية

  8.16  63.13  16  التجريبية 

  7.41  63  16  الضابطة 
30  0.045 0.96  
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الجدوليـة، كمـا أن     ) ت( أقل من قيمة  ) 0.045(المحسوبة  ) ت(أن قيمة   ) 5.4(يتضح من الجدول    

، مما يعني عدم وجود فـروق       α≤0.05)(الداللة   أكبر من مستوى  ) 0.96(قيمة الداللة اإلحصائية    

 الحسابية للمجموعتين التجريبيـة والـضابطة علـى مقيـاس           ذات داللة احصائية بين المتوسطات    

  . الدافعية، مما يؤكد تكافؤ المجموعتين

للمقارنة بين متوسـط األداء     ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم      ) 6.4(الجدول  

  . مقياس الدافعيةىالضابطة عل ومتوسط األداء البعدي للمجموعة  للمجموعة التجريبيةالبعدي

عـــدد   المجموعة 

  الطلبة 

المتوسط 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري 

ــة  درج

  الحرية 

ــة   )ت(قيمــ

  المحسوبة

مستوى الداللـة   

  اإلحصائية

  6.68  101.56  16  التجريبية 

  6.33  62.44  16  الضابطة 
30  16.99 0.001  

الجدولية، كمـا أن    ) ت( أكبر من قيمة  ) 16.99(المحسوبة  ) ت(أن قيمة   ) 6.4(يتضح من الجدول    

، وبذلك تم رفـض الفرضـية       α≤0.05)(الداللة   أقل من مستوى  ) 0.001(قيمة الداللة اإلحصائية    

تين  الحسابية للمجمـوع   الصفرية الثانية، مما يعني وجود فروق ذات داللة احصائية بين المتوسطات          

التجريبية والضابطة على مقياس الدافعية ولصالح المجموعة التجريبية التي تلقـت تـدريباً علـى               

 لدى طالب صعوبات    مدرجة دافعية التعل  البرنامج التدريبي للمهارات االجتماعية، وقد بلغت متوسط        

  ).101.56(،)المجموعة التجريبية( االجتماعية تالنطق والتعلم الذين تلقوا تدريبا على المهارا
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج 1.5

    التوصيات 2.5



  

  

  

   الخامس الفصل 

 

  مناقشة النتائج والتوصيات 

  :مناقشة النتائج 1.5

 االجتماعية في تحسين الكفاءة     تإلى أثر برنامج تدريبي للمهارا     التعرف لقد سعت الدراسة الحالية     

، وقد تم التوصل إلى هذا الهدف بعـد         ة صعوبات النطق والتعلم   الدافعية للتعلم لدى طلب   و االجتماعية

يتناول هذا الفـصل مناقـشة النتـائج التـي          تطبيق البرنامج اإلرشادي وقياس نتائجه وتحليلها، لذا        

، وتفـسيرها فـي حـدود       مقياس الكفاءة االجتماعية والدافعية    الطلبة على    استجاباتأظهرها تحليل   

 عليها، كما يستعرض هـذا      ل الحصو  تيسر ائج الدراسات السابقة التي   اإلطار النظري للدراسة، ونت   

  .الفصل مجموعة التوصيات التي خرج بها الباحث في ضوء ذلك

  :وقد قام الباحث بتفسير النتائج على النحو اآلتي

  :الفرضية األولىمناقشة نتائج  1.1.5

فـي  ) α≤0.05(اللة اإلحصائية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الد        : الفرضية األولى 

  .الكفاءة االجتماعية لدى طلبة صعوبات النطق والتعلم تعزى للبرنامج التدريبي

في الكفـاءة    ذات داللة احصائية   فروق أنه توجد ) 4.4(و) 2.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول      

تي تلقت تدريباً علـى     وعة التجريبية ال  المجم ولصالحطلبة صعوبات النطق والتعلم     لدى   اعيةاالجتم

  .البرنامج التدريبي للمهارات االجتماعية

ولقد اظهرت نتائج الدراسة فاعلية برنامج التدريب على المهارات االجتماعية في تحـسين مفهـوم               

تحسين مستوى الطلبة في مهارات الكفاءة االجتماعية وانخفـاض مـستوى           "الكفاءة االجتماعية أي    

المجموعة (لدى المجموعة التي تلقت تدريباً على البرنامج التدريبي         " السلوك الالاجتماعي المدرسي  

ـ    )المجموعة الضابطة (مقارنة مع المجموعة التي لم تتلق التدريب        ) التجريبية  أن  ث، كما يرى الباح
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 دراسـة أبـو     منهـا نتائج هذه الدراسة تتفق مع ما توصلت إليه العديد من الدراسـات الـسابقة،               

ـ  و؛)2004(حسونة  ؛ ودراسـة (Bright, 2002) ودراسـة ؛ )Court,& Givon 2003:(ةدراس

)(Larson, 2002و ؛Monahan, 2000)( ودراسة؛)Ibler, 1997(؛ ودراسة(Black Bourn  

  دراسـة و ؛)Wanat, 1983(دراسـة   و؛(Roessler& Johnson, 1987) ودراسـة ؛ (1989

(LaGreca & Mesibov, 1981) ودراسة؛ ( Duplessin& Lochner, 1981) .  

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى استخدام استراتيجيات العالج الـسلوكي المعرفـي، الـذي تـضمنه      

البرنامج، حيث يرى الباحث انه من أهم أسباب التحسن الذي طرأ على المجموعة التجريبية، هـو                

م توضـيح   تزويد الطالب بالمعرفة، وتوضيح التشوهات المعرفية والمعتقدات غير العقالنية، كما ت          

أخطاء المنطق والتفكير لدى الطالب وإعادة بناء الجوانب المعرفية المتصلة بعدم التكيف، ونتيجـة              

 انفعاالت الطالب وسلوكياتهم، وأصبح لديهم المقدرة على التعامل الـسليم           ىلذلك ربما طرأ تغير عل    

التي كـان لهـا األثـر       وااليجابي مع اآلخرين، ولعل من المهارات المهمة التي تضمنها البرنامج و          

االيجابي في النتائج مهارة التعرف على األفكار غير التكيفية، واستبدالها بأفكار تكيفيه، ومهارة حل              

المشكالت، ومهارة السلوك الحضوري واإلصغاء للمحتوى، والتي هدفت إلى تعليم الطالب بعـض             

 مع اآلخرين بشكل ايجابي، وحـل       المهارات المناسبة التي تساعدهم على استبدال األفكار، والتعامل       

  .المشكالت بشكل صحيح، والتعرف إلى مشاعر اآلخرين واحترامهم

 كان للطالب دوراً مهماً في المساهمة من خالل فهـم وتطبيـق المهـارات                ربما نهأويعتقد الباحث   

 وميـة، والمواقف التي تم تدريبهم عليها في الجلسات اإلرشادية وتطبيقها في المواقف الحياتيـة الي             

والذي أدى إلى رفع الكفاءة االجتماعية عند الطالب، حيث كان هناك متابعة ومناقـشة لهـم عبـر                  

وقد الحظ الباحث أن      من التحسن،  الجلسات األسبوعية والتي استمرت أربعة أسابيع، من اجل مزيدٍ        

رغبة الطـالب   الطالب لديهم الرغبة في االستفادة من البرنامج المستخدم، وقد كان ذلك واضحاً في              

 من قبلهم االستمرار في الجلسة الواحدة عند إعالن انتهائها، كذلك فان معظمهم             ةلمطالبا و االستمرار

أكدوا على أنهم يستفيدون من ما يتم في الجلسات اإلرشادية ويحاولون توظيفه في المواقف المختلفة               

  . ومدى تفاعلهم مع االقرانمدرسةالتي يواجهونها في حياتهم اليومية سواء كان ذلك في البيت أم ال

ومما ساعد ايضاً على ظهور النتائج االيجابية التزام الطالب بحضور الجلسات حيث لم يتم تسجيل 

  .أي تغيب في المجموعة اإلرشادية

            أما نظرية التعلم السلوكية فقد أعطت وصفاً لعمليـة اكتـساب الـسلوك االجتمـاعي مـن خـالل                  

ــاع ــتعلم االجتم ــالل  ) Socialization(ي ال ــن خ ــاعي م ــسلوك االجتم ــشكيل ال ــتم ت               إذ ي

  والتعزيز والتعميم وما إلى ذلك من العمليـات المتـضمنة فـي مفـاهيم الـتعلم                طاالشرا عمليات

  .)2007القضاة والترتوري، (الشرطي
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عـاداً أساسـية فـي الكفـاءة        أما األبعاد التي يبدو أن كثيراً من الدراسات تتفق عليها وتعتبرهـا أب            

 ، المشاركة االجتماعية البناءة   ، المؤهالت القيادية  ،االمتثال للقوانين والسلطة   :االجتماعية للطفل فهي  

االستقاللية واالعتماد على   ، تحمل المسؤولية  ،التحكم بالذات وضبط النفس    ،التكيف مع مجتمع الرفاق   

  ).Smith,& Stigler, 1985(االتصال ، الوعي باألمور المتعلقة بأمنه وسالمته،الذات

عملية تطوير كفاءة اجتماعية مناسبة ومالئمة أثناء مرحلة الطفولة، تعتبر عامالً حاسماً فـي              كما أن   

وهو ما احتواه  ).Merrell, 1993(نجاح الفرد في مرحلة طفولته، وفي المراحل الالحقة من حياته 

، تحمـل المـسؤولية    والتكيف، وضـبط الـنفس و      البرنامج التدريبي من خبرات اجتماعية مبكرة،     

  .  مما زاد في مستوى المهارات في الكفاءة االجتماعية ،واالتصال والتواصل

وبما أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم الذين يمتلكون مهارات اجتماعية مناسبة ويظهرون سـلوكيات              

 نجاحهم في  المدرسة ، فانه       مشوشة تنعكس سلباً على قدراتهم ودافعيتهم نحو التعلم وتحد من فرص          

من المتوقع عند امتالكهم لهذه القدرات والمهارات االجتماعيـة أن يظهـروا  سـلوكيات مقبولـة                     

تنعكس على تحصيلهم ودافعيتهم، كما أكد ذلك عدد كبير مـن البـاحثين أمثـال بـاركر وأشـير                   

)Barker,& Asher, 1987 ( ـ ة والكفـاءة االجتماعيـة   اللذين أكدا أن تحسن المهارات االجتماعي

للطلبة ذوي صعوبات التعلم ينعكس بشكٍل ايجابي على كٍل مـن التحـصيل األكـاديمي والتفاعـل                 

، )Kaval,& Forness, 1996(االجتماعي، ومن الباحثين الذين أكدوا الفكرة ذاتها كافال وفـورنس 

أن الكفـاءة  الـذين أكـدوا   ) Dodge et al, 1982(، ودودج وآخـرون )Merell, 1994(وميريل

االجتماعية تزود األفراد باألسس التي تؤدي إلى عالقات قوية مع الرفاق، وبالتـالي إلـى النجـاح                 

  .المدرسي

  وميـسون  دراسـة الجريكـا  : وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج الدراسات الـسابقة مثـل  

(LaGreca & Mesibov, 1981)   ـ ي البرنـامج  التي أظهرت نتائجها أن الطالب المشاركين ف

وانـات   ومع نتيجة دراسـة    في الكفاءة االجتماعية وخاصة في التفاعل مع األقران،          اظهروا تحسناً 

)Wanat, 1983 (وجود فروق بين المجمـوعتين التجريبيـة والـضابطة لـصالح     اظهرت التي 

ونة واتفقت مع نتيجة دراسة أبـو حـس       ،  المجموعة التجريبية في مفهوم الذات والكفاءة االجتماعية      

 التدريب على المهارات االجتماعية على المتغيرات التابعة        جالتي اظهرت وجود أثر لبرنام    ) 2004(

الثالثة التي اهتمت بها الدراسة، حيث أظهرت النتائج فروق دالة إحـصائياً ولـصالح المجموعـة                

 المختلفة باستثناء   مفهوم الذات مقاساً بالدرجة الكلية والدرجات الفرعية ألبعاده       : التجريبية في كل من   

بعد الجسم والصحة، والكفاءة االجتماعية مقاسة بالدرجة الكلية والدرجات الفرعية لمقياس الـسلوك             

االجتماعي المدرسي بجزئية، والتحصيل األكاديمي، كما احتفظ أفراد المجموعة التجريبية بالتحـسن      

 تـائج دراسـة كافـال وفـورنس       عند إجراء قياس المتابعة، واتفقت نتائج الدراسة الحاليـة مـع ن           
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)Kaval,& Forness,1996(  نتائجهـا بعـد تحليـل   أظهـرت والتي )دراسـة سـابقة أن   ) 152

من الطلبة ذوي صعوبات التعلم اظهروا نقصاً واضحاً في الكفاءة االجتماعية نتيجـة             %) 75(حوالي

عمـل علـى تحـسين      لعدم توفر المهارات االجتماعية المناسبة، وان امتالك المهارات االجتماعية ي         

ظهـرت أن   أالتي  ) 1998(نالكفاءة االجتماعية، وجاءت نتائج هذه الدراسة منسجمة مع نتيجة مويس         

من الطلبة ذوي صعوبات التعلم يعانون من صعوبات في الكفاءة االجتماعية، وتدني            %) 75(حوالي  

 الدراسة الحالية   اتفقت نتائج  نتيجة لعدم امتالكهم المهارات االجتماعية المناسبة، و       ةالمرتبة االجتماعي 

 التي أظهرت أن المهارات االجتماعية يمكـن أن   ,Anderson)2000 (دراسة اندرسون نتائج مع 

    .تستخدم للتنبؤ بالكفاءة االجتماعية للطلبة ذوي صعوبات التعلم

  :  ة الثانيالفرضيةمناقشة نتائج  2.1.5

فـي الدافعيـة    ) α≤0.05(ية عند مستوى الداللة     ال توجد فروق ذات داللة إحصائ     : الفرضية الثانية 

المجموعـة  ( االجتماعيـة  ت على المهارا  للتعلم لدى طالب صعوبات النطق والتعلم الذين تلقوا تدريباً        

  ).المجموعة الضابطة(  االجتماعية ت والطلبة الذين لم يتلقوا تدريبا على المهارا)التجريبية

 وجود فروق ذات داللـة احـصائية بـين المتوسـطات            )6.4(وتشير المعطيات الواردة في الجدول    

الحسابية للمجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس الدافعية ولصالح المجموعة التجريبيـة التـي             

  .تلقت تدريباً على البرنامج التدريبي للمهارات االجتماعية

هـارات االجتماعيـة فـي      ويستدل الباحث من نتائج الدراسة الحالية فاعلية برنامج التدريب على الم          

  .  لدى المجموعة التجريبية مقارنة مع المجموعة الضابطةةتحسين مستوى الدافعي

 ذلك التحسن الذي طرأ على الطلبة ذوي صعوبات التعلم بان الطلبـة الـذين لـديهم                 ثويفسر الباح 

يمـات  سلوك اجتماعي مناسب غالباً ما يكونوا منضبطين وملتـزمين باألنظمـة والقـوانين والتعل             

المدرسية، مما يضعه في صف المعلم بدل أن يكون ضده، ويزيد من دافعيته للتعلم، أمـا الطالـب                  

 لديه سلوك الاجتماعي بما يتضمنه مـن العدوانيـة          أوالذي يفتقر إلى السلوك االجتماعي المناسب،       

المعلـم  وسلوكيات فوضوية مزعجة تعطل النشاطات المدرسية، فغالباً ما يجد نفسه في تصادم مـع            

 االنتباه والتركيز على النشاطات الصفية مما يـؤثر سـلباً علـى             والرفاق، وربما يؤدي إلى ضعف    

  .دافعيته للتعلم

ويعتقد الباحث أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم يختلفون عن بقية الطلبة اآلخرين الذين يعانون مـن                

المتوسطة، وهذا ال يتسق مع      فوق   أو عجز في قدراتهم، فهم يظهرون قدرة عقلية متوسطة          أونقص  

 وعياً وإدراكاً للتحـديات     أكثرأدائهم األكاديمي، كما أن هذا المستوى من القدرة العقلية ربما يجعلهم            
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األكاديمية، وربما ترد نتائج الدراسة الحالية إلى التحسن الذي طرأ على مفهوم الكفاءة االجتماعيـة،               

رات اجتماعية مناسبة، ساعدت الطالب على تحـسين        نتيجة لما تضمنه البرنامج اإلرشادي من مها      

اتجاهاتهم نحو الدافعية للتعلم، ومن الممكن أن تكون المهارات االجتماعية ساعدت الطالب التعاون             

 إلى مساعدتهم على التكيف األكاديمي، فقـد أكـد          أدىمع الرفاق وبناء عالقات ايجابية معهم، مما        

تجاهات الطلبة ذوي صعوبات التعلم برفع دافعيتهم نحو الـتعلم          بعض الباحثين انه باإلمكان تحسين ا     

 األفراد الذين يوجد لديهم دافع مرتفع للتحصيل يعملـون بجديـة   أن) Santrock, 2003 (كما أكد 

وعند مقارنـة   ،  أكبر من غيرهم، ويحققون نجاحات أكثر في حياتهم، وفي مواقف متعددة من الحياة            

واهم من القدرة العقلية ولكنهم يتمتعون بدافعية منخفـضة للتحـصيل           هؤالء األفراد بمن هم في مست     

وجد أن المجموعة األولى تسجل عالمات أفضل في اختبار السرعة في انجاز المهمـات الحـسابية                

واللفظية، وفي حل المشكالت، ويحصلون على عالمات مدرسية وجامعية أفضل، كما أنهم يحققون             

 والمرتفعون في دافع التحصيل واقعيون في انتهاز الفرص بعكـس           ،تقدماً أكثر وضوحاً في المجتمع    

المنخفضين في دافع التحصيل الذين إما أن يقبلوا بواقع بسيط، أو أن يطمحوا بواقع أكبر بكثير من                 

  .قدرتهم على تحقيقه

 وبما أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم الذين ال يمتلكون مهارات اجتماعية مناسبة ويظهرون سلوكيات             

مشوشة تنعكس سلباً على دافعيتهم نحو التعلم وتحد من فرص نجاحهم في حياتهم، فانه من المتوقع                

عند امتالكهم لهذه المهارات أن يظهروا سلوكيات مقبولة تنعكس ايجابياً على دافعيتهم نحو الـتعلم،               

بالذكاء، ولكـن   من المهم هنا أن نعرف أن هذا ال عالقة له            على انه    )2004عالونة،  (كما أكد ذلك    

قد يكون لهذا الدافع عالقة متوسطة ربما مع التحصيل األكاديمي في المدارس، والمعدل التراكمـي               

وباإلضافة إلى أثر هذا الدافع في التحصيل المدرسي األكاديمي، فإن له عالقة قويـة              ،  في الجامعات 

ي الدافعية المعرفية يقـضون      كذلك فإن مرتفع   ،بعمليات االتصال اإلقناعية التي يتعرض لها اإلنسان      

ـ                 ، همعظم أوقاتهم في التفكير بالعالم من حولهم ومحاولة اكتشاف حلول للمشكالت التـي تنتـشر في

           تحـدث  ، وقـد  بخالف ذوي الدافعية المعرفية المنخفضة الذين ال يهتمون كثيـراً بهـذه األمـور             

) (Sprinthall, 1996فـي  ععية تختلف عند الناس الن الـدواف أنه بات واضحاً أن الدوافع االجتما 

الواقع متعلمة ومكتسبة، وعليه فان الباحث يرى أن عملية تدريب الطالب ذوي صـعوبات الـتعلم                

على البرنامج التدريبي كان ذا فاعلية على هؤالء الطالب في رفع مستوى الدافعيـة نحـو الـتعلم،      

عند الطالب ربما يعود إلى إتقان الطـالب        ويعتقد الباحث أن سبب التحسن الذي طرأ على الدافعية          

لبعض المهارات االجتماعية التي تعلموها، من خالل البرنامج اإلرشادي والتي لم يتعلموهـا قبـل               

 أنهم كانوا قد تعلموا بعضها قبل تطبيق البرنامج ولكنهم كـانوا يخفقـون فـي                أوتطبيق البرنامج،   

  .أداءها
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 ا ذ اًوجد أن هناك اثـر    التي   )2003(أبو دية  تفقت مع دراسة  ا ويشير الباحث أن نتائج هذه الدراسة     

داللة احصائية للمعالجة في تنمية دافع االنجاز لطالب الصف الثامن األساسي على اختبـار دافـع                

االنجاز لدى طالب المجموعة التجريبية وهذا يشير إلى فاعلية برنامج اإلرشاد الجمعي في تنميـة               

 أظهرت  التي) 2006(شحروري  ائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة       ، كما انسجمت نت   دافع االنجاز 

 وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح أفـراد             هانتائج

 التـي   )2004(بقيعـي    ، كما اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتـائج دراسـة          المجموعة التجريبية 

ر للبرنامج التدريبي في التحصيل والدافعية للتعلم لدى عينة الدراسـة            عن وجود اث   هاأظهرت نتائج 

ـ ، كما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسـة          لصالح المجموعة التجريبية   التـي   )2005( ةالطراون

 إلى وجود فروق دالة إحصائيا في فاعلية الذات المدركة ودافعية اإلنجاز والمعدالت             هاأشارت نتائج 

  صبري ، واتفقت نتائج الدراسة الحالي مع نتائج دراسة       مجموعة التجريبية والضابطة  التراكمية بين ال  

 وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط أداء الطلبة الذين               )2005(

   . ألتعلمي ومتوسط أداء الطلبة الذين لم يتعرضوا له–التعليمي   تعرضوا للبرنامج

  :اسة إلى النتائج اآلتيةوقد خلصت هذه الدر

إن برنامج المهارات االجتماعية فعال في تحسين مفهوم الكفاءة االجتماعية، كما أدى إلـى               .1

انخفاض السلوك الالاجتماعي لدى الطالب ذوي صعوبات النطق الـتعلم فـي المجموعـة              

 . التجريبية

الطـالب ذوي   لـدى   إن برنامج المهارات االجتماعية فعال في تحسين الدافعيـة للـتعلم،             .2

 . صعوبات النطق التعلم في المجموعة التجريبية

وتدعم هذه النتائج نتائج اختبار فرضيات الدراسة التي نصت على وجود فروق بين الطالب               .3

ذوي صــعوبات النطــق والــتعلم الــذين تلقــوا تــدريباً علــى المهــارات االجتماعيــة         

طق والتعلم الذين لم يتلقوا تدريباً علـى        ، والطالب ذوي صعوبات الن    )المجموعة التجريبية (

، في مستوى مفهوم الكفاءة االجتماعية والدافعية       )المجموعة الضابطة ( المهارات االجتماعية 

 .للتعلم
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 التوصيات  2.5

 االجتماعية ت برنامج تدريبي للمهاراانطالقاً من النتائج التي خلصت إليها الدراسة من وجود أثر

، فإن  نحو التعلم لدى طلبة صعوبات النطق والتعلمةالكفاءة االجتماعية والدافعيفي تحسين مفهوم 

  :اآلتيةالباحث يقترح التوصيات 

 تتدريبي للمهارا البرنامج  ال المرحلة األساسية باستخدام  المرشدين التربويين في    يوصى الباحث    .1

  .لتعلمل ةوالدافعيفي تحسين مفهوم الكفاءة االجتماعية المعد لهذه الدراسة االجتماعية 

 مهارات البرنامج التدريبي المستخدم في      متدريب المرشدين التربويين في المدارس على استخدا       .2

مهارة التعرف على األفكار التكيفيـة المنطقيـة        ( هذه الدراسة، على طالب ذوي صعوبات التعلم      

، ومهـارة التفكيـر      التكيفية والتمييز بينها، ومهارة السلوك الحضوري واإلصغاء للمحتوى        روغي

  ).المنطقي، ومهارة التفكير المنطقي لحل المشكالت

  .مهارات البرنامج التدريبي المستخدم في هذه الدراسة على فئات ومراحل عمرية مختلفة تطبيق .3

 .برامج لتنمية المهارات االجتماعيةبكيفية تصميم وبناء المرشدين ضرورة تضمين برامج  .4

 :قترحات لدراسات مستقبليةم

من الدراسات التجريبية، حول مدى فاعلية البـرامج التدريبيـة علـى المهـارات               جراء مزيد إ .1

 .االجتماعية في مساعدة الطلبة ذوي صعوبات التعلم على مواجهة مشكالتهم التكيفية واألكاديمية

  . اختبار فاعلية البرنامج التدريبي للمهارات االجتماعية على فئات مختلفة ومراحل أخرى .2

راسات حول أثر البرنامج التدريبي للمهارات االجتماعية في  متغيرات أخـرى مثـل              إجراء د  .3

 .التحصيل، مفهوم الذات

إجراء دراسات مقارنة للبرنامج التدريبي للمهارات االجتماعية مع بـرامج إرشـادية أخـرى               .4

  . المقارنةدومعرفة مدى فاعليتها بع

 . بة ذوي صعوبات النطق والتعلمإجراء دراسات مسحية لتحديد المظاهر السلوكية للطل .5
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 . عمان، ، الشروق للنشر والتوزيع)1(ط أساليب تدريس العلوم، ).2005.(زيتون، عايش

دار المسيرة للنشر والتوزيع  ،صعوبات التعلم والخطة العالجية المقدمة .)2003(.ؤهسالم وزمال

.عمان األردن  
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 الرياضيات ي التحصيل واالحتفاظ فيأثر التغذية الراجعة التعزيزية ف). 2007.(الشاعر، ليلى

، رسالة ودافعية التعلم لدى طالبات الصف التاسع األساسي في مدارس بيت لحم الحكومية

. معة القدس، القدس، فلسطينماجستير،جا  

  فاعلية برنامج تدريبي مبني على المهارات المعرفية وما وراء). 2006.(شحروري، عماد

 المعرفية واالنفعالية في تنمية الدافعية للتعلم الموجه ذاتيا لدى طلبة المرحلة الثانوية في األردن،

  .رسالة دكتوراه، الجامعة األردنية، عمان، األردن

 الدراسي لدى والتحصيلوالقلق  نمذجة العالقة السببية بين تقدير الذات). 1988.(لي شعيب، ع
، مجلس النشر العلمي، الكويت  مجلة العلوم االجتماعية، المراهقين من المجتمع السعودي

16)2(،35-40.  

      غريبدار  نفسية،  ، دراسات وبحوثواالتصالية االجتماعية المهارات.)2002(.شوقي، طريف

  .ةالقاهر

فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي سلوكي في خفض مظاهر العنف ). 2008.(شواهنة، مأمون

، رسالة ماجستير،جامعة القدس  القدس، المدرسي لدى طالب الصف العاشر في محافظة قلقيلية

  فلسطين 

دافعية تعلمي في تعليم التفاؤل وتنمية ال-فاعلية برنامج تعليمي). 2005.(صبري، مصطفى

وجنوب  المعرفية ودافعية اإلنجاز لدى طلبة الصف السادس في مدارس منطقتي شمال عمان  

  .األردنية، عمان، األردن ، رسالة دكتوراه، الجامعة عمان التابعة لوكالة الغوث الدولية في األردن

دافعية   انفعالي معرفي في تحسين مستوى– أثر برنامج إرشاد جمعي ).2005.(الطراونه، نايف

، التحصيل المتدني االنجاز وفعالية الذات المدركة المعدل التراكمي لدى طلبة جامعة مؤته ذوي 

  .رسالة دكتوراه، الجامعة األردنية، عمان، األردن

، دار اليازوري العلمية للنـشر والتوزيـع،        الذكاءات المتعددة ).2008.(عامر، طارق ومحمد، ربيع   

  .األردن ،عمان

دار المعرفة : اإلسكندرية. والتطبيق-علم النفس التربوي بين النظرية ). 2002.(عبد اهللا، مجدي

  .الجامعية

    اضطرابات النطق).2008.(عبد الباسط، إيمان

  (http://forum.resala.org/showthread.php?t=28146,26/4/2009). 
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، عالجه–ه تشخيص–مفهومة :  صعوبات التعلم .)2008 ( .عبد الرؤوف، طارق وعامر، ربيع

. المؤسسة العربية للعلوم والثقافة، الجيزة، مصر) 1(ط  

دار )  1(، طبطء التعلم وصعوباته .)2000.(عبد الهادي، نبيل ونصر اهللا، عمر وشقير، سمير

.  األردن وائل للنشر والتوزيع، عمان،  

  .عمان،األردن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، )1(، ط صعوبات التعلم).1998.(عدس، محمد

  .، مكتبة الكتاب العربياضطراب النطق واللغة. )2008(.العفيف، فيصل

، تحرير محمد الريماوي، دار المسيرة للنشر علم النفس العام-الدافعية). 2004(.عالونة، شفيق 

  .والتوزيع، عّمان

وزيع دار الميسرة للنشر والت، (1)ط، النظرية والتطبيق :الدافعية). 2008.(غباري، أحمد
  .، األردنوالطباعة،عمان

 المتعدد التعاطي لدى ذوي االجتماعية الكفاءة اضطراب مهارات ).2003(.الغريب، أسامة

 .والكحوليين، دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة المنيا

.، عمان ، دار الخليج للنشر والتوزيعمدخل إلى صعوبات التعلم). 2003.(القبالى، يحيى   

 دار ،، النظرية والتطبيقأساسيات علم النفس التربوي .)2007(.محمد  ،حمد والترتوريم ،القضاة

  .عمان ،الحامد ودار الراية للطباعة والنشر

 دار الفكر للطباعة والنشر، علم النفس العام،). 2002(.قطامي، يوسف وعدس، عبد الرحمن 

.عمان  

، دار الشروق للنشر والتوزيع،  الصفيسيكولوجية التعلم). 2000(.قطامي، يوسف وقطامي، نايفة

  .عّمان

 الفروق في مركز التحكم وتقدير الذات بين ذوي صعوبات القراءة .)2006(.القمشي، مصطفى  

جامعة  ،مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفسوالعاديين من تالميذ المرحلة االبتدائية، 

  .55-50،)1(4 دمشق،

دار الميسرة للنشر والتوزيع  ،بات التعلم والخطة العالجية المقترحة صعو).2003.(كوافحة، مفلح

  .، األردنوالطباعة، عمان

 الخصائص السلوكية للطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة العاديين من ).2005.(اللحام، مازن 

،  رسالة ماجستير، جامعة القدس،الصفين الثالث والرابع األساسيين في مدارس ضواحي القدس

    . القدس، فلسطين
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 ذوي ذمفهوم الذات وعالقته بالبيئة األسرية لدى التالمي. )2005(.محمد، محمد وغنايم عادل 

  .72-1) 60 (15 بنها، ،مجلة التربية، صعوبات التعلم، جامعة الزقازيق

لدى  نحو المدرسة هالعالقة بين دافعية التعلم وكل من التحصيل واالتجا .)2003(. كفاية،المغربي

رسالة ماجستير غير ، طلبة الصفين الثامن والعاشر في المدارس الحكومية في مدينة أريحا

  . القدس ،جامعة القدس فلسطين،، منشورة

  الفنيات المستخدمة في اإلرشاد التربوي .)2007.(منتديات جدة

http://www.jeddahnews.net/vb/showthread.php?t=59953, 20/3/2009).( 

  
   اضطرابات النطق.)2009( . الحرة ، ويكيبيدياالموسوعة  

1.1. http://ar.wikipedia.org/wiki,20/3/2009)  ( 

دار المسيرة للنشر  ،الذكاء المتعدد في غرفة الصف النظرية والتطبيق .)2007.(محمد ،  نوفل

  .األردن، عمان،والتوزيع 

أنماط التعلق وعالقتها بالقلق والكفاءة االجتماعية في مرحلة الطفولة  .)2000(.وط، هنادي الهر

  .، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمانالمتأخرة

  ، شبكة العلوم النفسية العربية  الدوافع والشخصية ترجمة سامر رضوان). 2003.(هوير، أندرياس 

(http://www.arabpsychret,22/3/2009). 

، منشورات كلية األميرة ثروت، صعوبات التعلم النظري والتطبيقي). 2003.(الوقفي، راضى

.عمان  

   . كلية األميرة ثروت، عمانمختارات معربة،-علم النفس العصبي).1996.(الوقفي، راضى
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  أسماء المحكمين: )1( ملحق رقم

  اء المحكمين الذين تفضلوا بتحكيم األدوات المستخدمة في الدراسةفيما يلي أسم

  

ةالدرجة العلمي اسم المحكم الرقم  مكان العمل 

  القدس/ جامعة القدس  تربية وعلم نفس / دكتوراه  إياد الحالق 1

  القدس/ جامعة القدس  مناهج وطرق تدريس / دكتوراه  عفيف زيدان  2

  جامعة بير زيت  ية صدمة نفس/دكتوراه   محمود بيضون  3

  الخليل/جامعة القدس المفتوحة  علم نفس تربوي / دكتوراه  عبد اهللا النجار  4

  الخليل/جامعة القدس المفتوحة  تربية وعلم نفس/دكتوراه  يوسف أبو ماريا  5

  الخليل/جامعة القدس المفتوحة  مناهج وطرق تدريس/ دكتوراه  عادل ريان 6

  كالة الغوث الدوليةو  إحصاء/ ماجستير  فؤاد الناجي  7

جمعية الشبان   إرشاد تربوي / ماجستير  عالء ابوعياش 8

  YMCA)(المسيحية

  وزارة التربية والتعليم  إرشاد تربوي/ماجستير   عايد الفقيه 9

  وزارة التربية والتعليم   تربوييإرشاد مهن/ دبلوم عالي  مجدولين عوض  10
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  هارات االجتماعيةالبرنامج التدريبي للم) 2(ملحق رقم

  

  

  



  األولى : الجلسة

  جلسة تعارف  : العنوان

   دقيقة45 : الوقت

  . أن يتعرف األعضاء على المرشد وعلى بعضهم البعض-ا : الهدف

  . أن يتحدث األعضاء بارتياح مع بعضهم البعض وزيادة اشتراك وتفاعل المجموعة-  2       

  

  األنشطة  اإلجراءات
الفنيات 

  المستخدمة
  واجبات  قييمالت

 واالتفاق على قوانين الجلـسة      ، يشكرهم على حضورهم   المسترشدينبيرحب المرشد   

 )وااللتزام بالقوانين، والتقبل واالحترام االلتزام بالحضور،(

ف اهـد أو  معنى اإلرشاد الجمعي   الطالبيخبر المرشد   

  .البرنامج

قيقه نتيجة الشتراكهم    حول توقعاتهم وما يأملون تح     المسترشدينبيقوم المرشد بمناقشة    

  .في هذا البرنامج

 تقبـل المجموعـة   ى والتركيز عل يناقش المرشد مع األعضاء قواعد عمل المجموعة     

 .واالحترام المتبادل بينهم لتحقيق األهداف

  يقوم المرشد بتلخيص ما تم مناقشته

   لاللتزام بما سبقيقوم المرشد بتوزيع ورقة االتفاق

تعرف المسترشد علـى    

  .البرنامجأهداف 

يطرح المسترشد توقعاته   

  .وآماله

  

يتعرف المسترشد إلـى    

  .قواعد عمل المجموعة

  

يلخص المسترشد األفكار   

  التي تمت مناقشتها

يقرأ ورقة االتفاق ويوقع    

  المسترشد عليها

  المحاضرة

  

  التلخيص 

  

  

  

  

  

عكـــــس 

  المحتوى

تعارف الطـالب   

  على

ــى  ــد وعل المرش

  بعضهم

  

  

ارتياح الطـالب   

  لسةأثناء الج

  

  

  

  

  

مراجعة ورقة  

ــاق  االتفــ

  .واستذكارها
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  الثانية : الجلسة

  األسباب واألفكار التي تؤدي إلى تدني الكفاءة االجتماعية : العنوان

   دقيقة45: الوقت 

  . أن يتعرف األعضاء على األسباب واألفكار المختلفة التي تسبب لهم المتاعب والمشاكل-ا    : الهدف

             ).للنماذج (  األعضاء بتقليد ونمذجة السلوكيات الصحيحة لألشخاص  أن يقوم-2           

  

  واجبات  التقييم  الفنيات المستخدمة  المسترشد/ األنشطة  اإلجراءات

  . قوانين الجلسة وأهميتهار استذكا 

 االستماع من الطالب حول أسباب المتاعب 

  والمشاكل

يطلب المرشد من األعضاء أن يذكروا مواقف 

  . المشاكلألشخاص آخرينسببت ونماذج 

يقوم المرشد بنمذجة بعض األمثلة السابقة أمام 

 الطالب، ويكلف الطالب بلعب الدور

 معتقدات خاطئة ليذكر المرشد أمثلة

يطلب المرشد من الطالب ذكر بعض األمثلة على 

 فهم األمور بشكل خاطئ

هم يوضح المرشد أن فهم األمور بشكل خاطئ يسا

  كلالمش ا استمراريةىإل ويؤدي

  ألسباب اتوضيح 

  واألفكار التي تسبب 

  المتاعب والمشاكل

  

  مالحظة وتقليد أشخاص

  

  يقوم بتقليد الدور

  

  

  

ذكر بعض األمثلة على فهم األمور ي

  بشكل خاطئ

  

  

  المناقشة

  

  

  

  

  رادو األتبادل

  

  التلخيص

  

  

  

  النمذجة

تعرف المسترشدين على 

أسباب المتاعب 

  والمشاكل

  

  

الطالب على تعرف 

األفكار التي تؤدي إلى 

  المشاكل

  

 بلعب بقيام الطال

  األدوار الهادفة

قيام الطالب 

  بتمثيل الدور 

  

  

  

  

  

  

مشاركة 

وتفاعل 

  الطالب
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  الثالثة : الجلسة

  األسباب واألفكار التي تسبب المتاعب والمشاكل للفرد : العنوان

   دقيقة45: الوقت 

  .عند مواجهة المواقف) سلبية (على ما يقولونه من أفكار غير مناسبة  أن يتعرف األعضاء - ا    : الهدف

  .عند مواجهة المواقف) اإليجابي(   أن يمارس األعضاء الحديث الذاتي المناسب-           2

ــات   األنشطة  اإلجراءات الفنيــ

  المستخدمة

  واجبات  التقييم

  .قيام الطالب بتمرين ماذا سأقول في مثل هذه المواقف
 ورقة عمل على الطالب لكي يجيبوا عليها بما يتناسب توزيع

مع أفكارهم  يقوم المرشد بقراءة األوراق أمام المجموعة دون 
 واستنتاج األفكار ،ذكر األسماء واخذ آراء المجموعة حول ذلك

  .ةها واستبعاد األفكار السلبييالصحيحة والتأكيد عل
داخلي  أمام يطلب المرشد من الطالب القيام بلعبة الحوار ال

المجموعة ومالحظة المجموعة للحديث ومدى تأثر الطالب بحواره 
وتأثره بمعتقداته وأفكاره ).طالب الحوار الداخلي يتحدث(الداخلي 
  .السلبية

  
 ولكن بحديث ذاتي مناسب  كل مجموعة،رالدويقوم المرشد بنمذجة 

 )ايجابي(
لمثال يطلب المرشد من بعض األعضاء أن يقوموا بلعب الدور ل

ويذكر المرشد موقفا   ،)ايجابي( مناسب  الثاني ولكن بحديث ذاتي 
قيام أحد الطالب باإلجابة على سؤال المعلم داخل (  :آخر هو
  )الصف 

يطلب من بعض الطالب أن يقوموا بلعب الدور من خال ل الحديث 
   ).اليجابيا(والحديث الذاتي المناسب ) السلبي(الذاتي غير المناسب 

اتهم واإلجابة على ورقة  مشارك

  العمل 

ينقسم الطالب إلى أربعة طالب 

في المجموعة، طالب متحدث 

الحوار الداخلي (وأخر يقف خلفه

  .وهكذا للطالبين األخريين) له
نمذجة المثال األول ولكن يالحظ 

 )ايجابي(بحديث ذاتي مناسب 
لعب الدور للمثال الثاني ولكن ي

  )ايجابي(  مناسب بحديث ذاتي 
  

الدور من خالل  دلعب المسترشي

الحديث الذاتي غير المناسب 

  والحديث الذاتي) السلبي(

العرض 

  والمناقشة

  

  

  

المناقشة 

  ولعب الدور

  

  

  

  

  عكس محتوى

وعي 

الطالب 

ألفكارهم 

السلبية 

  ومضارها

  

االستخدام 

للحديث 

الذاتي 

االيجابي 

في المواقف 

  المختلفة

لتحقيق 

  التكيف 

ورقة العمل والتعليق 

  ليها من قبل الطالبع

  

  

  

  

  

لعب الدور  للمواقف  

  المختلفة
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  الرابعة : الجلسة

  كيفيةتاألفكار ال : العنوان

   دقيقة45: الوقت 

  ).التكيفية(واألفكار التي تساعدهم على التصرف بشكل جيد ومقبول ) الهدامة(أن يميزوا بين األفكار التي تسبب لهم المتاعب والمشاكل -1   : الهدف

  .بأفكار تساعدهم على التصرف بشكل جيد ومقبول) الهدامة(أن يستبدلوا األفكار التي تسبب لهم المتاعب والمشاكل  -2         

  واجبات  التقييم  الفنيات المستخدمة  األنشطة  اإلجراءات

التذكير  بقوانين المجموعة والتقبل واالحترام المتبادل 

ميزوا بين  ي من المسترشدينيطلب المرشد أن) التعود(

واألفكار ) الهدامة(األفكار التي تسبب لهم المتاعب والمشاكل

القيام ).التي تساعدهم على التصرف بشكل جيد مقبول التكيفية

بلعبة ساعدوني الستبدال األفكار السلبية بايجابية من خالل 

من يطلب المرشد  ،مشاركة جميع الطالب كل طالب بأفكاره

فكار التي تسبب لهم المتاعب أن يستبدلوا األالمسترشدين 

بأفكار تساعدهم على التصرف بشكل ) الهدامة (والمشاكل 

  .ومقبول جيد

 يوضح موقفا واحداًيتأمل يطلب المرشد من كل عضو أن 

الهدامة ( األفكار التي تسبب المتاعب والمشاكل:من خالله 

األفكار التي تساعد على التصرف بشكل جيد ،و)للذات 

استبدال األفكار بصوت مرتفع أوال ثم ،و) ةالتكيفي(ومقبول 

  .عن طريق الحديث الذاتي

 بين األفكار التي المسترشديميز 

) الهدامة(تسبب لهم المتاعب المشاكل

واألفكار التي تساعدهم على 

التصرف بشكل جيد مقبول 

  ).التكيفية

 األفكار التي تسبب  المسترشديستبدل

) الهدامة(لهم المتاعب والمشاكل 

ار تساعدهم على التصرف بأفك

  .ومقبول بشكل جيد

يشارك الطالب في اللعبة 

  ) ساعدوني(

كتابة كلمات تشمل أفكار هدامة 

وأخرى تكيفيه والتعليق عليها من 

  قبل المسترشدين من خالل األمثلة  

  

  المحاكاة

  

  

  

  

  

  

  المناقشة

  

  

  الروابط الشخصية

  

وعي الطالب 

باألفكار 

  .الهدامة

تعلم الطالب 

ال استبد

 راألفكا

الهدامة 

بأفكار 

  .ايجابية

تحدد بعض 

) المشكالت(األشياء

التي تمر معك والتي 

  تؤدي إلى إتعابك ؟ 

مناقشة ما سبق في 

  اللقاء القادم 
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  الخامسة : الجلسة

  problem solving خطوات حل المشكالت : العنوان

   دقيقة45 :الوقت

  واألفكار التي تساعد على التصرف بشكل جيد) الهدامة الثالث (التي تسبب المتاعب والمشاكل يناقشوا الواجب المتعلق باألفكار  -1   : الهدف
   توضيح خطوات مهارة حل المشكالت-3.      مهارة حل المشكالت) مراحل (  يتهيأ األعضاء ليتعرف على بعض خطوات - 2          

  واجبات  التقييم  الفنيات لمستخدمة  األنشطة  اإلجراءات

قشة الواجب البيتي والتعرف على الصعوبات التي واجهت منا 

  .األعضاء أثناء حل الواجب في البيت

 من  خالل العصف الذهني  القيام بلعبة أقول ما افعل  

 يقدم المرشد مهارة حل المشكالت عن طريق طرح األسئلة

  هل تشعر أن هناك مشاكل ال تستطيع حلها؟

  لها؟متى تشعر بذلك ولماذا؟ وهل فكرت بح

يقدم المرشد ورقة مكتوب عليها خطوات مهارة حل 

ويقوم المرشد بتقديم مهارة حل المشكالت مستعينا .المشكالت

، بمشكلة واقعية وورقة خطوات مهارة حل المشكالت

 ويوضح المرشد خطوات حل المشكالت

 .الوعي بوجود المشكلة-

 ).تعريفها، جمع المعلومات عنها (  تحديد المشكلة -

المعلومات حولها، وحتى نحصل على هذه المعلومات جمع -

 توليد البدائل المحتملة كحلول ،نطرح أسئلة ونجيب عليها

  اختبار البدائل،اختيار األنسب منها-للمشكلة

  مناقشة الواجب البيتي

  

يتعرف على خطوات حل 

  المشكلة

  

قرأ المسترشد بصوت 

مرتفع خطوات حل 

  المشكلة

حل مشكلة واقعية من 

لسير بخطوات حل خالل ا

مثال واقعي (المشكلة   

 حددة،محول مشكلة 

  )وحلها

  

  المناقشة

  

التحليل السلوكي 

  التطبيقي

  

  

  

  النمذجة

  

  

  

  تحليل المهارة

  

زيادة قدرة الطالب 

على تحديد المشكالت 

  التي يمر بها وحلها

  

  

قدرة الطالب على 

القيام بحل مشكلة 

  واقعية 

يقدم حالً لمشكلة مر بها  

  الخطوات التي اتبعهامبينا 
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  )1(شكل رقم 

  تالمراحل عملية حل المشك 

  

  

  

  

  
متابعة 

عملية حل  ال
  

التقييم 

هل 

كان 

 الحل

مناسبا 

القيام 

 بالتنفيذ

اتخاذ 

القرار 

حول 

كيفية 

 التنفيذ

موازنة 

البدائل 

واختيار 

المناسب 

منها 

توليد 

 البدائل

تحديد 

المشكلة 

تعريفها 

وجمع 

البيانات 

 الوعي

بوجود 

 مشكلة

  

  

  
نهاية 

عملية  نعم 
  

  
 
   

   )169: 1992جامعة القدس المفتوحة ، ( مراحل عملية حل المشكالت ): 1(الشكل 

  

  

 99



  

  

    النواتج السلبية  النواتج االيجابية  

  الميل الشخصي  ةالبعيد  القريبة  البعيدة  القريبة  البديل  الرقم

  1/10تقدير 

فــرص النجــاح 

  1/10تقدير 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  

  )171:1992جامعة القدس المفتوحة،( رار ق واتخاذ اللالبدا ن) مقارنة ( وازنة م  نموذج) 2(                       الشكل 
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  السادسة : الجلسة

  مهارة حل المشكالت : العنوان

   دقيقة45 : الوقت

  .مفصل بشكل ت بقية خطوات مهارة حل المشكالإلىب التعرف الطأن ي : الهدف

  واجبات  التقييم  الفنيات المستخدمة  األنشطة  اإلجراءات

ت ديم مهارة حل المشكالقوم المرشد بتقل النمذجة يالمن خ

  ) وأخذ أدواته آلخرضرب الطالب( بمشكلة واقعية مستعينا

 في تهات التي تم مناقشالص خطوات مهارة حل المشكيلخت

  .الجلسة السابقة

  : وهيتخطوات حل المشكال

  لة الوعي بوجود مشك-أ

  لة تحديد المشك-ب

  )الحلول( توليد البدائل -ج 

  .واختيار المناسب منها للحلارنة البدائل مق موازنة -د

نأخذ كل بديل مطروح ونفكر مناقشة البدائل ومقارنتها ، 

) ريبة والبعيدةقلا( هي النتائج اإليجابية والسلبية  ، مافيه

  لهذا البديل

  . من خالل المناقشة واألمثلةةتحديد البديل األكثر إيجابي

  : هيخطواتة دوهنا نقوم بع  

  )  2( شكل رقم (ارنة البدائل ق يوزع المرشد نموذج م.1 

يطرح المسترشد بعض 

  المشكالت التي يمر بها

  

  

  

  

يلخص خطوات مهارة 

  حل المشكالت

  

  

  

  

  

  ةيحدد المشكل

  يولد البدائل

  المناقشة

  

  

  

  

  

المجموعات 

  التعاونية

  

  

  

  

  

  

  ارةتحليل المه

  األسئلة 

  

  

  

  

  

  المالحظة 

  

  

  

  

  

  

  

  المالحظة 

: لديك المشكلة اآلتية

االعتداء اللفظي 

باستخدام الكلمات النابية 

جميع دما  قم بحلها مستخ

خطوات مهارة حل 

 اً مستعين،المشكالت

خطوات ) ا(بالشكل رقم 

 ،مهارة حل المشكالت 

  والشكل رقم 

   .مقارنة البدائل)  2(
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  .نأخذ كل بديل مطروح ونفكر فيه. 2

ريبة قال( نسأل ما هي النتائج اإليجابية والسلبية .3

  )  2شكل رقم .( لهذا البديل)والبعيدة

دير درجة ميل قلت) 10_ا(دير مدرج من ق يتم رسم ت- 4

 )   2شكل رقم .(الشخص نحو البديل
فرص (دير قمن أجل ت) 10-1(دير من قيتم رسم ت -5

  ).النجاح

يسأل المرشد هل يكفي ما سبق من خطوات لحل المشكلة 

 :أم أننا بحاجة إلى تنفيذ الحل

  .ية التنفيذكيفالمرشد  شناقي

 اتخاذ قرار حول كيفية تنفيذ البديل أو البدائل التي تم -ه

ل إلى صارنة البدائل يتم التوقبعد موازنة وم  :اختيارها

  .وم بتحديد كيفية تنفيذهق ثم ن،بديل مناسب

  :اإلجراءات التنفيذية  اتخاذ-و

خذ أضرب الطالب و( يعيد المرشد ويكرر نمذجة مشكلة 

ل ال من ختطوات مهارة حل المشكالويوضح خ ،)أدواته

  .بالمناقشة الط

  يقارن بين البدائل

  يختار المناسب منها

  االيجابية جيحدد النتائ

  والسلبية

يقرأ نموذج مقارنة 

  البدائل

  بدائليفكر في ال

  يحدد المناسب منها

) 10-1(يرسم تقدير من 

من أجل تقدير فرص 

  النجاح

  يناقش كيفية التنفيذ

يتخذ قرار حول كيفية 

تنفيذ البديل الذي تم 

  اختياره

  يوضح كيفية التنفيذ

يحل مشكلة مر بها 

  الطالب

باستخدام خطوات حل 

  المشكل

  

  

  

  

  

  

  المناقشة والحوار

  

  

  

  األقرانمشاركة 

  

  

  

  

  النمذجة

  

  

  

ارنة قنموذج م

  البدائل

  

  

دير مدرج قرسم ت

  )10-1(من 

  

  

تحليل رسم 

  التقدير 

  

  المالحظة 

  

  

  

  

  

  

مقدرة الطالب على 

 األنسب لتحديدا لبدائ

وكيفية التعليق عليها ، 

  .والتعامل معها
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  السابعة : الجلسة

   الذاتممفهو: العنوان 

   دقيقة45 : الوقت

  . وتعديل االتجاهات السلبيةة عنده والتركيز على النواحي االيجابية نقاط الضعف والقورإلى إظها أن يتعرف األعضاء -ا    : الهدف

   يحقق الثقة بالنفس من أجل قدرته على مواجهة اآلخرين ، بشخصيته كما هي  أن-          2

  واجبات  التقييم  ةالفنيات المستخدم  األنشطة  اإلجراءات

   يرسم المرشد على السبورة صورة إنسان غير مكتمل  

  ويطلب منهم أن يرسموا إي عضو يرونه مهم جداًً

  هل تعبر الصورة عن صورة ذكر أم أنثى : يطرح األسئلة اآلتية

  ما أجمل شيء في الصورة؟ ولماذا؟ ما هو الشيء غير الجميل  ولماذا؟

  ورة جميلة أم ال؟ما هو السبب في جعل هذه الص

مناقشة إجابات المسترشدين على األسئلة والتعليق عليها، وقد يظهر الطلبة تجارب غير 
ن أشكالهم ونظرتهم الجمالية لذاتهم وتعديل االحباطات من خالل التحدث عن ‘راضية 

الشيء الجميل عندهم، يكتب المرشد عبارة جميع األشخاص لديهم أشياء جميلة وأخرى 
   في شخصيتهم ؛فالشخص الناجح هو الذي يفخر بنفسه مهما كان غير جميلة

  يتعرف المرشد على كل طالب من خالل رسوماتهم الملونة بحيث 

  .يوضح المسترشد من خالل األلوان في توضيح الجميل وغير الجميل في شخصيته

   .يطلب بشكل اختياري من كل طالب أن يعرض ما رسمه
 الشديد مع توجيه النقاش حول ل خاللها بالخج منايطلب منهم عرض مواقف شعرو

    األسباب التي أدت إلى تلك المواقف دون تجريح األشخاص

يرسم عضو على 

  الصورة 

يجيب عن األسئلة 

  المرافقة للصورة 

يرسم المسترشد 

ويميز الشيء الجميل 

وغير الجميل في 

  .شخصه باأللوان

يعرض ما رسمه 

ويعبر بجمل عن 

 نقاط القوة والضعف

  في شخصه 

  

التحليل السلوكي 

  التطبيقي

  

  

  المناقشة 

  

  المجموعات التعاونية

  

  

  

  

   تحليل المهارة

  

مالحظة 

  رسوما تهم

  

مناقشة 

إجابات 

المسترشدين 

على 

  األسئلة

  مناقشة 

التقرير 

  الشفوي 

  

تمكين 

الطالب من 

التعبير عن 

األشياء 

الجميلة في 

  جسمه
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  الثامنة : الجلسة

  مهارة السلوك الحضوري :العنوان 

   دقيقة45: قت الو

           أن يميز األعضاء بين الحضور الجسمي اإليجابي والحضور  المسترشد إلى مهارة التدريب على السلوك الحضوري  أن يتعرف -ا    : الهدف

  . الجسمي السلبي             

  ).السلوك الحضوري اإليجابي.(ابلة األشخاص اآلخرينق م أن يمارس األعضاء إظهار االحترام واالهتمام عند-  2        

  واجبات  التقييم  الفنيات المستخدمة  األنشطة  اإلجراءات

سنتعلم اليوم : قائاليقدم المرشد مهارة السلوك الحضوري   

  )أداء السلوك الحضوري(ابلة األشخاصقكيفية م

دير واالهتمام قأي أن تظهر للشخص اآلخر االحترام والت

  قة جيدة معه معه وإقامة أساس لبناء عالواالندماجاية به والعن

 حضورية يقوم المرشد تتعريف المسترشدين بسلوكيا

   بطرحها عليهم 

  . سيم أعضاء المجموعة إلى أزواجق يتم ت-ا  

 يقوم المرشد بتوزيع بطاقة السلوكيات غير الحضورية -2

وبحيث تكون بطاقتا كل زوج ) ا(شكل رقم (على كل عضو

دون أن يعرف أحدهما ما هو مكتوب على بطاقة  (تشابهتينم

  )زميله

 دقيقة 3-2يطلب المرشد من األعضاء أن يتحدثوا لمدة -3 

  .بحيث يتمثلون ويلعبون الدور على البطاقة

  

يتعرفوا على السلوك 

   : يالحضوري اآلت

  . مواجهة الشخص اآلخر •

يام بعمل اتصال بصري ق ال  •

   .معه

 منفتحا جسميا وضعا اتخاذ   •

  . ومسترخيا

يمارسوا االحترام واالهتمام 

سلوك (باألشخاص اآلخرين

  ).الحضور اإليجابي

يشارك المسترشدون في تطبق 

النشاط وكل يلعب الدور على 

  المحاكاة

  

  

  

  الروابط الشخصية

  

  حوار ومناقشة

  

  

  تحليل المهارة

  

  

  

  

  

تمييز الطالب 

  على الحضور

الجسمي 

  االيجابي

   

تدريب الطالب 

على مهارة 

السلوك 

  الحضوري

  

  

تعبير الطالب عن 

 على واحدا موقف 

سلوك تظهر من 

 االحترام خالله

دير واالهتمام قوالت

  بالشخص اآلخر 

السلوك (  

 مثاالو). الحضوري

واحدا على سلوك  

 خاللهتظهر من ال 

دير قاالحترام والت

واالهتمام بالشخص 

السلوك (   اآلخر
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  يقوم المرشد بإيقاف الحوار وجمع البطاقات -4

شكل ( يقوم المرشد بتوزيع بطاقات السلوك الحضوري -5

  . كل زوجعلى )   2(رقم 

 في أي موضوع يتحدثوا يطلب المرشد من األعضاء أن  -6

 التعليمات بإتباعق على أن يقوموا ائدق)   3-  2(عام لمدة 

  ).   2(المكتوبة على بطاقات السلوك الحضوري شكل رقم 

ويتم التعرف    يقوم المرشد بمناقشة األعضاء في التمرين - 7

  . مرينحول الت على أفكار ومشاعر األعضاء 

 يمرر المرشد على األعضاء ورقة السلوكيات الحضورية -8

  . اإليجابية

 يطلب المرشد من بعض األعضاء قراءتها بصوت -  9

  . مرتفع

ثم يقوم   ،يقوم المرشد بنمذجة السلوكيات الحضورية-10 

  . باختيار عدد من األعضاء ليقوموا بتمثيل هذه السلوكيات

 مع بعضهما يتحدثا أن  يطلب المرشد من كل زوج-ا ا 

البعض على أن يتبعا تعليمات ورقة السلوكيات الحضورية 

 يلخص المرشد بشكل سريع ،ةقدقي)   3-  2(اإليجابية لمدة 

ومختصر كيفية إظهار االحترام واالهتمام للشخص 

  ).يالسلوك الحضور( راآلخ

  البطاقة 

  

يشارك المسترشدون في تطبيق 

  النشاط  

 يتحدث األعضاء في موضوع 

ه هو يناقش األعضاء يختار

المرشد في التمرين ويطرح 

  أفكاره ومشاعره 

يقوم المسترشد بتمثيل 

  السلوكيات الحضورية 

يطبق المسترشد النشاط بناء 

على التعليمات وتحدث كل 

اثنين مع بعضهما بإتباع 

تعليمات ورقة السلوكيات 

    الحضورية اإليجابية لمدة
  .ةقدقي)   3-  2( 

ملية يشارك المسترشد ع

  التلخيص

  مشاركة االقران

  

  

  

  

  عكس مشاعر

  

  

  تمثيل الدور 

  

  

  

  حوار ومناقشة

  

  

  

  

وتوجيههم نحو 

المحادثة 

  االيجابية 

  

  

  

مالحظة مدى 

تجاوب الطالب 

واندماجهم مع 

  التمرين  

  

  

   )ير الحضوريغ

  

  

تبادل مشاعر 

اإلعجاب والتقبل 

  . من الطلبة

  

  

  

  

 105



  بطاقات السلوكيات غير الحضوري

  )1 (مشكل رق

  

  

  

  

  

 

تجلس بشكل مسترخ جدا حيث تبـدو       

انظر جانبا ،وحاول أن ال تنظر إلـى          شبه نائم أثناء تحدث الشخص

  الشخص الذي يحدثك

تجلس وكأنك متجمد ال تحرك أي شيء        

  في جسمك
انظر إلى الحائط والصور الموجودة عليه      

  أثناء حديث زميلك معك

 
 
 

 
 

   تتململ بشكل مستمر وكأنك زهقان
قم بفك رباط حذائك ثم اربطه ثانيـة أثنـاء          

  حديث زميلك معك
 

 
 

ترتب مالبسك وساعتك باستمرار أثناء      

  حديث زميلك معك
 

   قم بهز رجليك باستمرار وبسرعة
  )  2(ل رقم كش 
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  الحضوريةطاقات السلوكيات ب 
 

  واجه الشخص اآلخر

   بصري معهاتصال قم بعمل  

  ال باتجاه الشخص اآلخر قليمل  

  ومسترخيا منفتحا جسميا وضعا اتخذ  

 
 
 
 
 
 
 

    

   واجه الشخص اآلخر   

   بصري معهاتصال قم بعمل  

  ال باتجاه الشخص اآلخر قليمل  

  ومسترخيا منفتحا جسميا وضعا اتخذ  

  

  

  

  

  اجه الشخص اآلخرو  

   بصري معهاتصال قم بعمل  

  ال باتجاه الشخص اآلخر قليمل  

  ومسترخيا منفتحا جسميا وضعا اتخذ  
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  التاسعة : الجلسة

   اإلصغاء للمحتوى وإعادة الصياغة له :العنوان

   دقيقة45 : الوقت

                    اإليجابي واالنتباه لما يقوله الشخص اآلخر ي وك الحضور يتعرفوا على خطوات اإلصغاء الهامة وهى االتصال البصري والسل:الهدف

  )المحتوى(         

  واجبات  التقييم  الفنيات المستخدمة  األنشطة  اإلجراءات

 شيءإن أهم : ائال للمحتوى قاإلصغاءيقدم المرشد مهارة 

في التعلم هو اإلصغاء فالطالب الذين يسمعون المدرسين 

فهمون ما يقولونه بشكل جيد وال يرتكبون بشكل دقيق ي

 ،لذلك فإن ما تدربنا عليه في الجلسات السابقة أخطاء كثيرة 

اإلصغاء  وما نتدرب عليه اليوم يمكن جمعه ليشكل مهارة 

  . بشكل متكامل

صغيرة سيم مجموعة العمل إلى مجموعات ق يتم ت-1 

  . ءأعضا)   3(ن كل واحدة منها من وتتك

  :  المجموعة الواحدة إلى يتم تقسيم- 2

   . األعضاء بالحديث عن أي موضوع يريدد يقوم أح-أ 

  .  ما سمعه منهمول، ويعيد أهأللتمع العضو الثاني سي 

 يراقب العضو الثالث إجابة العضو الثاني ويقول ماذا -ج 

   .)محكم  ( امةنسي من معلومات ه

  

يعطي المسترشد  أمثلة على 

  أهمية اإلصغاء الجيد 

  

  يتحدث المسترشد 

  يعيد ما قد سمعه 

  

 جمل عكسيعلق على 

  : اآلتية ر والمحتوى عالمشا

من األعمال  كثيراللدي  -ا 

التي يجب أن أقوم بها وال 

   .أبدأرف من أين عأ

 وصديقي فهعلى  أنا قلق -2

   .يبدو محبطاً ويائساً

  

  المناقشة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  لعب الدور 

  

  

  

  

مالحظة  

الجمل التي 

استخدمها 

  المسترشدين 

في  إعادة 

الصياغة 

  للمحتوى 

 االستماع لموقف واحد

  يام لقفي البيت وا

بإعادة صياغة ما  

سمعوه بكلماتهم 

  . الخاصة
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 ضاء أنعطلب من األي وجمل بقراءةقوم المرشد ي -  4

  ه وما سمع دوا أهميعي

ل ايث االتصد والحاالستماع يالحظ المرشد أثناء -5  

البصري والسلوك الحضوري واالنتباه لما يقوله الشخص 

    األعضاءى داآلخر وإعادة الصياغة ل

    

   

 العطلة على األبواب ماذا -3

  .سأفعل

 ال أستطيع أن ادرس -4

المتحاني مع كل هذا اإلزعاج 

  .والضجيج

هذا  أظن أنني سأتحسن -5

  . العام

سوف نذهب إلى أريحا -6

  .هذا العام

 م أنه سيتمتأكدالست   -7

 لفريق كرة القدم في اختياري

  .مدرسةال

اإلصغاء وعكس 

  المشاعر 

  

  

  

  النمذجة
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  العاشرة : الجلسة

  التدريب على مهارة السلوك الحضوري واإلصغاء للمحتوى : العنوان

   دقيقة45 : الوقت

  ) اآلخرإظهار االحترام واالهتمام بالشخص (مهارة السلوك الحضوري األعضاء أن يمارس  -1: الهدف

   . مهارة اإلصغاءاألعضاء أن يمارس - 2       

  واجبات  التقييم  الفنيات المستخدمة  األنشطة  اإلجراءات

يقوم المرشد بمناقشة األعضاء في الواجب البيتي والصعوبات 

  . يام بمهارة اإلصغاء وإعادة الصياغةقالتي واجهتهم عند ال

سنتدرب اليوم : قائالًيلخص المرشد مهارة السلوك الحضوري 

  لى كيفية أداء السلوك ع

 ،ديرق أي أن نظهر للشخص اآلخر االحترام والت،الحضوري 

 كما تعلمنا أن شيءوأهم )  معهواالندماجواالهتمام والعناية به 

  وم باالتصال البصري معه قنواجه الشخص اآلخر ون

  . ومسترخيا منفتحا جسميا وضعاونتخذ  

نقابل األشخاص عندما : قائالً اإلصغاء يلخص المرشد مهارة 

 هذه تعبر دومشاعر على وجوههم وق اآلخرين فأننا نالحظ  تعابير 

) الخ... ،الدهشة ، الخوف، الحزن، الفرح،الغضب(لمشاعر عن ا

 طريق وذلك عن ، المشاعرهومن المهم أن نتعرف على هذ،

ونه، ولكي يعرف الشخص اآلخر أنك تهتم يقول لما  جيدااإلصغاء 

  يظهر أو على ما الرد على ما يقولهنالبد ممشاعره وانفعاالته 

رة السلوك يلخص مها

  الحضوري

  

  كيفية أداء السلوك يبين 

 بالتمثيل ولعب الحضوري 

  الدور 

  

  

  اإلصغاءيلخص مهارة 

  

  

  كيفية أداء السلوك يوضح 

   بالتمثيل الحضوري 

  

  المناقشة

  اإلصغاء

  

  

  التحليل السلوكي

  

  

  

  

  المحاكاة

  

  

  

  

تطبيق الطالب 

لمهارة السلوك 

  الحضوري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المرشد  يطلب

المسترشدين   نم

التدرب على 

 ءمهارة اإلصغا

لآلخرين في 

رب البيت والتد

  عليه
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  . وجهه خالل تعبيرات ن م

   . المجموعة إلى أزواجالمسترشدين تقسيم يتم -  3

 سلوكيات حضورية وبعض بعرض نموذج يقوم المرشد -  4

   .السلوكيات غير الحضورية أمام األعضاء

 لسلوكيات تعرض نموذج يطلب من إحدى المجموعات أن -  5

   .اآلخرينأمام حضورية 

 . يوزع المرشد بطاقات السلوك الحضوري على كل مجموعة-  5

 في كل مجموعة أن يقوموا المسترشدين يطلب المرشد من - 7

 بحيث يلعبون الدور المكتوب على ،ةقدقي)   3-  2(بالحديث لمدة 

ف الحوار وجمع البطاقات من قا ثم يقوم المرشد بإي.البطاقة

  .األعضاء

  

  

  

رشد بنمذجة بعض ستيقوم الم

السلوكيات الحضورية وبعض 

  . السلوكيات غير الحضورية

  

  

  

يلعبون الدور المكتوب على 

  قة البطا

  

  

  

  

  

  عكس المشاعر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ة التعاونيالمجموعات 

  

  

  

  

  

  

  

تحقيق 

اإلصغاء 

واالستماع 

  لآلخرين 

  

  

  

  

  

  

  

اإلصغاء 

لآلخرين أثناء 

  .الحديث
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  :، ثم يقوم بتقييم نفسه من حيث هوهو أن يقوم كل عضو بالحديث مع زميل:   يقوم المرشد بإعطاء األعضاء النشاط اآلتي

  

  
  ضعيف  متوسط  جيد  ممتاز  العبارة التقييمية   الرقم

          االتصال البصري بشكل   1
          مواجهة الشخص اآلخر بشكل   2
الوضــع الجــسمي كــان منفتحــاً   3

  ومسترخياً بشكل 

        

معرفة مشاعر الـشخص اآلخـر        4

  بشكل 

        

ــى مــشاعر )ردك( اســتجابتك  5 عل

  الشخص اآلخر بشكل
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  الحادية عشرة: الجلسة

  )االتصال والتواصل( مهارة االستماع   : العنوان

   دقيقة45 :  الوقت

  أن يتعرف إلى مفاهيم االتصال والتواصل مع اآلخرين:  الهدف

  واجبات  التقييم  الفنيات المستخدمة  األنشطة  اإلجراءات

قراءة مسترشد لنص وعدم :   بإجراء النشاط اآلتيديقوم المرش

  االستماع له من المسترشدين اآلخرين ويكرر النشاط عدة مرات 

  :يناقش المرشد المجموعة في

  م يستمع إليه أحدمشاعرهم حينما ل -

 مشاعرهم وهم ال يستمعون لما يقوله الطالب  -

مدى وجود الرغبة أو الدافعية لدى كل فرد في أن يستمع  -

 إليه اآلخرون 

 كيف يمكن أن نجعل اآلخرين يستمعون لنا   -

يقسم المرشد المسترشدين  إلى مجموعات كل مجموعة 

  : تجيب عن األسئلة اآلتية

  آلخرين ماذا يعني االتصال مع ا-

   ما طرق االتصال مع  اآلخرين -

  ما فائدة االتصال االيجابي -

وهو القدرة : يعرض المرشد عن طريق شفافية مفهوم االتصال

على تبادل المعلومات واألفكار والمشاعر بين فردين أو أكثر 

يقرأ أحد 

  المسترشدين النص 

يطبق المسترشدين 

النشاط بعدم 

االستماع لقراءة 

  النص 

  

ح رأيه ويفصح يطر

عن مشاعره وهوال 

   إليه أحد عيستم

  

يوضح كيف يمكن 

أن نجعل اآلخرين 

  يستمعون لنا

  

  لعب الدور

  

  

  

  

  

  عكس المشاعر

  

  

  

  

  المناقشة 

  

  

معرفة 

الطالب 

لمفاهيم 

االتصال 

  لوالتواص

  

  

  

تدرب 

لطالب ا

 مهارة ىعل

  االستماع

  

  

    

مالحظة الطالب أنفسهم من 

 بعد       يخالل التفاعل الصف

  . الجلسةءانتها

  

  

  

  

  

  

  

  

 ءتهيئة الطالب إلى انتها

البرنامج وستكون الجلسة 

  القادمة لتقييم البرنامج
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   .حتى يتحقق هدف مشترك بينهم

وجود  وجود هدف مشترك،وجود مرسل، :عناصر االتصال

   قناة االتصال مستقبل،

الشعور باالحترام والتقدير من : فوائد االتصال الناجح

اآلخرين،الحصول على المعلومات المطلوبة  لالستفادة منها، 

  توصيل المعلومات بشك مناسب لتحقيق الذات وتطور الشخصية 

  

يوضح المقصود 

باالتصال، طرقه، 

   هوفوائد

  

يعرض الطلبة 

انجازاتهم في حل 

  األسئلة

  

  

  

  

 إجابات 

المسترشدين 

على 

  األسئلة 
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  الثانية عشرة : الجلسة

  الجلسة الختامية : وانالعن

   دقيقة45 : الوقت

  أن يقيم المسترشد البرنامج التدريبي: الهدف

  

  واجبات  التقييم  الفنيات المستخدمة  األنشطة  اإلجراءات

  تهيئة المسترشدين لهذه الجلسة 

 لقيامهم بأداء الواجبات المختلفة واللتـزامهم       نتعزيز المسترشدي 

   بحضور الجلسات اإلرشادية المختلفة

وما أهم التغيرات التي طرأت عليهم في شخصياتهم في مجاالت          

 للتعلم وعالقاتهم مع اآلخـرين وكفـاءاتهم االجتماعيـة          ةالدافعي

  وقدرتهم على اإلصغاء والتواصل مع اآلخرين

   يطلب منهم إبداء أرائهم حول البرنامج  ومدى االستفادة منه

يوضح المـسترشدين أهـم     

التغيرات التي طـرأت فـي      

  صياتهم شخ

مناقــشة المــسترشدين فــي 

االيجابيات والسلبيات لبرنامج   

  التدريب 

ــديم  ــول تق ــرح أراء ح يقت

  البرنامج ومدى فاعليته 

  

  

  المناقشة والحوار 

  

  

  

  النمذجة

  

من خـالل   

إبــداء آراء 

الطـــالب 

ــم   ــا ت لم

تحقيقه من  

ــداف  أهـ

ومــــدى 

فاعليـــة 

البرنــامج 

  التدريبي 

  

  

  

تعويد النفس لدى   

كل طالب علـى    

االستمرار بتطبيق  

ما تم تعلمه كـي     

يصبح جزء مـن    

  .شخصيتك
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 أدوات الدراسة
 
  
  
  



 

  مقاييس السلوك االجتماعي المدرسي) 3(ملحق 

  :..........................................اسم الطالب 

  :...............................................الصف 

  ..............................................:العمر 

  التعليمات

لدى قيامك بعملية تقييم الطالب على المقياسين ستجد أن درجات التقييم الكل مقيـاس              / أخي المعلم   

  :منها تتدرج بالشكل اآلتي

 أو إذا لم تتح لك الفرصة         محدداً إذا كان الطالب ال يظهر سلوكاً     ) 1(ضع دائرة حول الدرجة     : أبدا  

  .لمالحظة ذلك السلوك

إذا كان الطالب  يظهر السلوك بين الحين واألخر          )4 أو   3وأ 2(ضع دائرة حول الدرجات     : أحيانا  

  .اعتمادا على مدى استمرارية هذا السلوك

  إذا كان الطالب يظهر سلوكا محددا ) 5(ضع دائرة حول الدرجة : دائما

  مقياسين وعدم وضع الدوائر بين األرقام الرجاء القيام بإكمال كافة البنود في ال: مالحظة
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  )أ(مقياس الكفاءة االجتماعية 

  مفتاح التصحيح  دائمًا  أحيانًا أبدًا  الكفاءة االجتماعية الرقم

        5  4  3  2  1  يتعاون مع الطلبة في مواقف متنوعة   1
ينتقل الطالب من نشاط صفي إلى نشاط صـفي           2

   مأخر بشكل سلمي ومالئ

1  2  3  4  5        

يكمل الطالب العمل الفردي المطلوب منه فـي          3

  غرفة الصف ذاتياً

1  2  3  4  5        

يقدم الطالب  المساعدة للطلبة اآلخرين عنـدما          4

  يحتاجون إليها 

1  2  3  4  5        

يشارك الطالب بفاعلية في المناقشات الجماعية        5

  والنشاطات 

1  2  3  4  5        

        5  4  3  2  1  رين يراعي الطالب احتياجات الطلبة اآلخ  6
        5  4  3  2  1  يحافظ الطالب على هدوءه عند ظهور مشكلة   7
        5  4  3  2  1  يصغي الطالب إلى توجيهات المعلم   8
يطلب الطالب توضـيحاً للتعليمـات بطريقـة          9

  مناسبة

1  2  3  4  5        

        5  4  3  2  1  ينفذ الطالب تعليمات المعلم  10
ت تنال إعجـاب    يمتلك الطالب مهارات أو قدرا      11

  رفاقه 

1  2  3  4  5        

        5  4  3  2  1  يتقبل الطالب الطلبة اآلخرين كما هم   12
يعتمد الطالب على نفسه في انجـاز الواجبـات           13

   .الموكلة إليه

1  2  3  4  5        

ينهي الطالب النشاطات المطلوبة منه في الوقت         14

  المحدد 

1  2  3  4  5        

   استدعى األمر ذلك يتفاهم الطالب مع رفاقه إذا  15

  

1  2  3  4  5        

        5  4  3  2  1  يلتزم الطالب بقوانين الصف   16
يتصرف الطالب  بلباقة في المواقف المدرسـية         17

  المختلفة 

1  2  3  4  5        
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يطلب الطالب  المساعدة بـشكل مالئـم عنـد             18

  الحاجة إليها

1  2  3  4  5        

        5  4  3  2  1  اق يتفاعل الطالب  مع نوعيات مختلفة من الرف  19
ينتج  الطالب عمال ذا نوعية مقبولة مع مستوى           20

  قدراته 

1  2  3  4  5        

يبادر الطالب  في االنضمام للمناقـشات مـع           21

  رفاقه 

1  2  3  4  5        

        5  4  3  2  1  يراعي الطالب مشاعر الطلبة اآلخرين   22
يستجيب الطالب بشكل مالئم عنـدما يوجهـه          23

  المعلم 

1  2  3  4  5        

        5  4  3  2  1  يضبط الطالب  أعصابه عندما يغضب   24
يندمج الطالب بطريقة مالئمة مع رفاقـه فـي           25

  النشاطات الجارية 

1  2  3  4  5        

        5  4  3  2  1  يمتلك الطالب مهارات قيادية جيدة   26
        5  4  3  2  1  يمدح  الطالب مساهمات وانجازات اآلخرين   27
ا بقدر مالئم عندما يحتـاج      يكون الطالب  حازم     28

  الموقف منه إلى ذلك 

1  2  3  4  5        

        5  4  3  2  1  يبحث عنه الرفاق للمشاركة في النشاطات   29
يظهر الطالب  قدر من التحكم بالذات أو ضبط           30

  الذات 

1  2  3  4  5        

        5  4  3  2  1    ينظر الرفاق  إلى  الطالب باحترام  31

        المجموع    
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  )ب(المقياس 

 
  مفتاح التصحيح  دائمًا  أحيانًا أبدًا  السلوك الالاجتماعي  الرقم

        5  4  3  2  1  يلوم الطلبة اآلخرين على المشاكل التي تحدث  1
        5  4  3  2  1  يأخذ أشياء ليست له  2
        5  4  3  2  1  يتحدى المعلم أو العاملين في المدرسة   3
        5  4  3  2  1  يغش في الدراسة أو في اللعب   4
        5  4  3  2  1  يقحم نفسه في الشجار  5
يكذب على المعلم أو العاملين اآلخـرين فـي           6

  المدرسة 

1  2  3  4  5        

        5  4  3  2  1  يضايق الطلبة اآلخرين ويسخر منه   7

        5  4  3  2  1  يقلل من احترام اآلخرين   8
        5  4  3  2  1  يستثار بسهولة   9

        5  4  3  2  1  رسة يتجاهل المعلم أو العاملين في المد  10
        5  4  3  2  1  يتصرف كأنه أفضل من اآلخرين   11
        5  4  3  2  1   المدرسة تيتلف ممتلكا  12
        5  4  3  2  1  ال يشارك الطلبة اآلخرين   13
        5  4  3  2  1  عصبي المزاج أو سريع الهيجان   14
        5  4  3  2  1  يتجاهل مشاعر وحاجات الطلبة اآلخرين   15
        5  4  3  2  1   جذب انتباه اآلخرين يتطلع إلى  16
        5  4  3  2  1  يهدد الطلبة اآلخرين   17
        5  4  3  2  1  يعتدي على الطلبة اآلخرين لفظياً  18
        5  4  3  2  1  يستخدم ألفاظا نابية    19
        5  4  3  2  1  يعتدي على الطلبة اآلخرين جسدياً   20
        5  4  3  2  1  يهين رفاقه   21
        5  4  3  2  1  الشكوى كثير التذمر و  22
        5  4  3  2  1  يتجادل مع رفاقه   23
        5  4  3  2  1  يوقع نفسه في مشاكل داخل المدرسة   24
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        5  4  3  2  1  يعيق تنفيذ النشاطات المدرسية   25
        5  4  3  2  1  متبجح ومتفاخر   26
        5  4  3  2  1  يصعب االعتماد عليه   27
        5  4  3  2  1  ن قاسي في تعامله مع الطلبة اآلخري  28
        5  4  3  2  1  يتصرف باندفاع وتهور دون تفكير   29
        5  4  3  2  1  يثور بسهولة   30
  يطلب المساعدة من الطلبة اآلخرين   31

  

1  2  3  4  5        

        المجموع    

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  مقياس دافعية التعلم) 4(ملحق 
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  :أخي الطالب

  علم لديك صمم هذا المقياس لمعرفة  مدى دافعية الت •

  .إقرأ آل فقرة من الفقرات اآلتية بتمعن •

  .في مربع الفقرة التي تجدها تنطبق على حالتك)  × ( ضع إشارة  •

ًا            • ة علم ة بصدق وأمان ستخدم إلغراض البحث العلمي                لذا يرجى اإلجاب أن  إجابتك  سوف ت

  فقط 

              مع الشكر الجزيل  

  الجزء األول معلومات شخصية 

  

         .  ………………………………………………………:االسم 

                 السادس       الخامس  الرابع    :      الصف 
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  الجزء الثاني 

رقم  ال
ق   الفقرة  المتسلسل مواف

معارض  معارض  محايد  موافق  بقوة
  بقوة

            ا أن أكون طالباً ناجحاً في دراستيي كثيًريهمن  1

             بدراستياًأهمل كثير  2

3  
غالباً أكون من المتأخرين في إنجـاز األعمـال         

  الصفية المدرسية
          

4  
استمتع بالقيام بأنشطة خارجيـة ال عالقـة لهـا          

  بالمواضيع المدرسية
          

            أعمل بجد النجاز الواجبات البيتية المدرسية  5

            الكتب الخارجية مطالعة  في كثيراًهتمأ  6

            استمتع بالدراسة  7

            الواجبات المدرسية مملة بالنسبة لي  8

9  
 أتساءل كيف يستطيع بعـض الطـالب         ما غالباً

  االنهماك بجد في الدراسة
          

            يصعب علي التركيز جيداً عندما استعد لالمتحان  10

11  
ت متفوقـة فـي امتحانـات       حصل على عالمـا   أ

  المدرسة
          

12  
أواجه صعوبات كثيرة عنـد القيـام بالواجبـات         

  المدرسية
          

13  
عندما ابدأ بالدراسة أهمل كل ما حـولي وأركـز         

  فقط على دراستي
          

            يصعب علي االنتباه والتركيز أثناء شرح المعلم   14

15  
 المدرسـية العودة إلكمال الواجبات     يصعب علي 

  أخذ استراحة بعد 
          

16  
اترك الواجبات المدرسية التي أجد صعوبة فـي        

    بنجاحانجازها 
          

17  

  

  

أفضل الواجبات المدرسية التي ال تحتاج إلى جهد        

  كبير النجازها
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18  
أميل إلى عدم االلتحاق بالدراسة الجامعية لو لـم         

  تكن الشهادة الجامعية مهمة للحصول على وظيفة
          

19  
أتطلع قدماً إلكمال دراستي الجامعية بعد التخـرج    

  من المدرسة
          

20  
ينصرف انتباهي بسهولة عن الدراسة لالنـشغال       

  بأمور أخرى
          

21  
اشعر بالالمباالة بخصوص الدراسة والواجبـات      

  المدرسية
          

22  
احرص كثيراً علـى دراسـتي وأداء واجبـاتي         

  المدرسية بنجاح
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  كتاب تسهيل مهمة ) 5(ملحق 
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  كتاب السماح بتطبيق الدراسة ) 6(ملحق 
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  بعض مشاركات الطلبة في المجموعة التجريبية ) 7(ملحق
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  53  ...................................................توزيع أفراد عينة الدراسة  1.3
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 ) أ -مقيـاس ( على التطبيق القبلي  لمقيـاس الـسلوك االجتمـاعي المدرسـي           

  ............ ................................للمجموعتين التجريبية والضابطة

71  

للمقارنة بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطلبـة       ) ت(نتائج تحليل اختبار     يبين  2.4
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  ...............................................للمجموعتين التجريبية والضابطة

72  

داء للمقارنة بين متوسط األ   ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم        4.4

ـ    ومتوسط األداء البعدي للمجموعة    البعدي للمجموعة التجريبية    ىالـضابطة عل

  .......................................... .مقياس السلوك الالاجتماعي المدرسي

73  

للمقارنة بين متوسط األداء    ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم        5.4

 مقياس  ىالضابطة عل  ومتوسط األداء القبلي للمجموعة    يةالقبلي للمجموعة التجريب  
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74  

للمقارنة بين متوسط األداء    ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم        6.4
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75  
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