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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �أثر برنامج تدريبي يف تنمية كل من املهارات
االجتماعية ،ومفهوم الذات الأكادميي ،ومفهوم الثقة بالنف�س لدى عينة من
الطالبات ذوات �صعوبة التعلم يف الأردن .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )60طالبة من
ذوات �صعوبات التعلم مت اختيارهن بالطريقة الق�صدية .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة
مت �إعداد الأدوات الآتية :الربنامج التدريبي يف املهارات االجتماعية ،وا�شتمل على
( )18وحدة درا�سية ،واختبار املهارات االجتماعية وتكون من ( )50فقرة ،واختبار الثقة
بالنف�س وتكون من ( )41فقرة ،واختبار الذات الأكادميي وتكون من ( )19فقرة .و�أظهرت
نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل �أثر طريقة التدري�س؛ ل�صالح
املجموعة التجريبية يف تنمية املهارات االجتماعية ككل ،ويف تنمية مفهوم الثقة
بالنف�س ،ومفهوم الذات الأكادميي .ويف �ضوء نتائج الدرا�سة اقرتح الباحثان جمموعة
من التو�صيات.
الكلمات املفتاحية :املهارات االجتماعية ،الذات الأكادميي ،الثقة بالنف�س� ،صعوبات التعلم.

* تاريخ ت�سلم البحث2011/1/31 :م
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The Impact of a Training Program on Developing Social Skills,
Academic Self Concept, and Self Esteem among a Sample of
Female Students with Learning Disabilities in Jordan
Dr. Maher M. Al-Zyadat
Faculty of Educational Sciences
Al al-Bayt University

Ms. Nahla A. Haddad
Al- Mafraq Governorate
Ministry of Education- Jordan

Abstract
The purpose of the study was to investigate the impact of a training program on developing the social skills, the academic self concept, and self esteem among a sample of female students with learning disabilities in Jordan.
The study sample consisted of 60 students with learning disabilities enrolled in resource rooms. To achieve the objectives of the study, the researchers prepared the study tools as follows: the training program in social skills
included in (18) study units, a social skills test which consisted of (50) items,
testing of self-confidence which consisted of (40) items, and testing of academic self which consisted of (19) items.
The results showed that significant differences due to the impact of the
teaching in favor of the experimental group in the development of social skills
as a whole. There were differences in the development of the self esteem concept. There were also differences of the academic self concept. In the light of
the results of the study the researchers suggested a set of recommendations.
Key words: social skills, academic self – esteem, self- confidence, learning disabilities.
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املقدمة

تعد �صعوبات التعلم من املو�ضوعات املهمة يف الوقت احلا�رض يف جمال الرتبية اخلا�صة،

وقد حظيت باهتمام كبري من املهتمني على اختالف تخ�ص�صاتهم ،كالأطباء ،وعلماء النف�س،

وعلماء الرتبية ،وعلماء االجتماع ،وهذا االهتمام يعد �أمرا ً طبيعياً ،حيث ت�شكل هذه الفئة
�رشيحة كبرية تفوق كل فئات الرتبية اخلا�صة ،هذا بالإ�ضافة �إىل التطور يف عمليات الك�شف،

والت�شخي�ص ،والتقييم .ويرجع الف�ضل يف ا�شتقاق مفهوم �صعوبات التعلم �إىل عامل النف�س
الأمريكي «�صموئيل كريك» عام  1962الذي �صاغ املفهوم يف كتاب جامعي للرتبية اخلا�صة

قبل ن�رش «كلمنت�س» تقريرا ً عن اخللل املخي الوظيفي الب�سيط ب�أربع �سنوات (الظاهر2004 ،

;.)Mercer & Miller,1992

ونتيجة لظهور �صعوبات تعلمية عند الطلبة ب�شكل متزايد و�شديد تنبه بع�ض املربني

واجلهات الر�سمية لهذه امل�شكلة ،وحاولوا جادين الك�شف عن الأ�سباب الكامنة وراء هذه

امل�شاكل �أو ال�صعوبات ،مما حدا باجلهات الر�سمية وغري الر�سمية �إىل حماولة اكت�شاف العوامل
وامل�ؤثرات التي ت�ؤدي ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش �إىل هذه ال�صعوبة .فقد كان مفهوم �صعوبات

التعلم يندرج حتت مفهوم �إعاقة التعلم ،وكان من نتيجة هذه اجلهود املتوا�صلة �أن مت التو�صل

�إىل تعريف وحتديد لهذا امل�صطلح �إذ تو�صلوا �إىل �إطالق م�صطلح «ال�صعوبات» يف الآونة
الأخرية مما �أدى �إىل �شيوعه وا�ستعماله يف الأو�ساط الرتبوية .وظهر م�صطلح �صعوبات التعلم
نتيجة ما الحظه املربون يف اخلم�سينات وال�ستينات من القرن الع�رشين ،من وجود كثري من

الطلبة الذين كانوا يقُبلون يف املدار�س العادية� ،إ�ضافة �إىل م�شكالت يف املجالني الأكادميي
واالجتماعي مقارنة مع الطلبة العاديني ).(Vaughn, 2001

وي�ستطيع املتتبع للتعريفات التي قدمت ل�صعوبات التعلم �أن يقف على عدد كبري

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
منها ،ويبدو �أن �أكرثها تداوال يف امل�ؤلفات الرتبوية هو التعريف الذي قدمته «اللجنة الوطنية
 ،)NJCLDالتي �أ�شارت �إىل �أن �صعوبات التعلم م�صطلح عام ي�شري �إىل جمموعة غري
متجان�سة من اال�ضطرابات ،التي تعرب عن نف�سها من خالل �صعوبات دالة يف اكت�ساب
وا�ستخدام قدرات اال�ستماع �أو احلديث �أو القراءة �أو الكتابة �أو اال�ستدالل �أو القدرات الريا�ضية.
وهذه اال�ضطرابات ذاتية داخلية املن�ش�أ قد تعود �إىل خلل يف اجلهاز الع�صبي املركزي (�أبو

زيد .)2005 ،كما ميكن �أن تكون متالزمة مع م�شكالت ال�ضبط الذاتي ،وم�شكالت الإدراك
والتفاعل االجتماعي ،لكن هذه امل�شكالت ال تكون �أو ال تن�شئ بذاتها �صعوبات التعلم،

وميكن �أن حتدث متزامنة مع بع�ض ظروف الإعاقة الأخرى مثل :ق�صور ح�سي �أو ت�أخر عقلي �أو

ا�ضطراب انفعايل جوهري� ،أو مع م�ؤثرات خارجية مثل :الفروق الثقافية �أو التعليم غري املالئم،
�إال �إنها لي�ست نتيجة لهذه الظروف �أو امل�ؤثرات (الزيات.)1998 ،

و�أ�شار ولرتز (� )Wallters, 2001إىل �أن الأطفال ذوي �صعوبات التعلم يواجهون العديد

من امل�شكالت التي تتمثل يف القراءة ،والكتابة ،والإمالء ،واال�ستيعاب ،واحل�ساب ،وغالبا ً ما

ترتبط هذه امل�شكالت مب�شكالت �أ�سا�سية ،منها ق�صور يف الذاكرة ،وتدين املهارات االجتماعية،

والثقة بالنف�س ،وتنظيم الذات .والطفل الذي يعاين من �صعوبات يف التعلم هو بب�ساطة
ذلك الذي ال ي�ستطيع �أن ي�صل �إىل احلد الأق�صى لإمكاناته ،ومن املمكن �أن يكون يف �أي

م�ستوى من م�ستويات الذكاء  ،كذلك من املمكن �أن تكون لديه م�شاكل يف الدرا�سة لأ�سباب
قد تكون �إدراكية ،وقد يكون لديه م�شاكل انفعالية (العايد والناطور .)2008 ،وميكن �إبراز

�أهم امل�شكالت ال�سلوكية واالجتماعية واالنفعالية التي تظهر لدى ذوي �صعوبات التعلم
مبا يلي :اال�ضطرابات ال�سلوكية واالنفعالية ،االندفاعية ،و�صعوبة ا�ستقبال م�شاعر الآخرين،
و�صعوبة تكوين ال�صداقات ،و�صعوبة يف مهارات التحدث ،وتدين مفهوم الذات ،وا�ضطرابات

ال�سلوك االجتماعي ،وا�ضطرابات ال�شخ�صية (ال�سعايدة.)3004 ،

وي�شري بع�ض الباحثني �إىل �أن امل�شكالت االجتماعية االنفعالية لبع�ض ه�ؤالء الطلبة قد

تكون نتيجة للعزلة االجتماعية ،وي�ؤكدون على �أ ّن الكثريين منهم يفتقرون �إىل مهارات
منا�سبة وفعالة للتوا�صل مع الآخرين ،كما �أن تعريف ال�صعوبات التعلمية الذي قدمته

اجلمعية الأمريكية للأطفال ذوي ال�صعوبات ي�شري �إىل نق�ص املهارات االجتماعية ك�صعوبة
يعد �صعوبة
رئي�سة ،و�أنتج ذلك جدال وا�سعا حول ما �إذا كان نق�ص املهارات االجتماعية
ّ

رئي�سية �أم ثانوية ،ومهما يكن الأمر فاالجتاه ال�سائد يف معاجلة ال�صعوبات التعلمية يتجه
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وتعد املهارات االجتماعية من املهارات احلياتية الالزم �إك�سابها وتنميتها لدى املعلمني

والطلبة على حد �سواء ،وتعمل على تنمية احل�سا�سية االجتماعية وال�سلوك االجتماعي
ال�سليم لدى الطلبة ،وتدربهم على �أداء �أدوارهم يف املجتمع الذي يعي�شون فيه .وللمهارات

االجتماعية فوائد عديدة ،من �أهمها:االلتزام بال�سلوك الإيجابي ،واحل�سا�سية والوعي

االجتماعي ،وااللتزام باملعايري االجتماعية التي حتكم كال ًّ من ال�سلوك االجتماعي واالنفعايل
وتوجههما ،وزيادة الدافعية للم�شاركة ،والقدرة على حل امل�شكالت ،والتفاعل مع البيئة

املحيطة ،وحتقيق قدر كبري من اال�ستقالل الذاتي ،واالعتماد على النف�س ،واال�ستمتاع ب�أوقات

الفراغ (خابور.)2009 ،

وتعرف املهارات االجتماعية ب�أنها «�أمناط �سلوكية يجب توافرها لدى الفرد لي�ستطيع

التفاعل االجتماعي مع الآخرين بالو�سائل اللفظية وغري اللفظية وفقا ً ملعايري املجتمع ،وي�شري
هذا املفهوم �إىل مدلول وا�سع يت�ضمن العديد من اال�ستجابات الب�سيطة والأمناط ال�سلوكية

املعقدة ،ومن املهارات االجتماعية املعقدة التفاعل االجتماعي� ،أما املظاهر ال�سلوكية
التكيفية فت�شمل الكفاية االجتماعية والأداء امل�ستقل» (احلمي�ضي .)2004 ،وعرفها (حممد
ال�سيد )1988 ،ب�أنها «القدرة على املباد�أة بالتفاعل مع الآخرين ،والتعبري عن امل�شاعر ال�سلبية
وااليجابية �إزاءهم ،و�ضبط االنفعاالت يف مواقف التفاعل االجتماعي ،مبا يتنا�سب مع طبيعة

املوقف» ،كما مت تعريفها على �أنها «�سلوكيات متعلمة مقبولة جتعل الفرد قادرا ً على التفاعل
مع الآخرين بطريقة متكنه من �إظهار ا�ستجابات �إيجابية ت�ساعده يف جتنب ا�ستجابات الآخرين
ال�سلبية نحوه» ( .)Cartledge & Milburnc, 1986وهناك من عرفها ب�أنها جمموعة من
الأمناط ال�سلوكية اللفظية وغري اللفظية التي ت�ساعد الفرد على التفاعل مع الآخرين يف

البيئة االجتماعية ،بطرائق تعد مقبولة اجتماعيا (هارون.)2000 ،

وتت�ألف املهارات االجتماعية من �سلوكيات لفظية وغري لفظية حمددة وغري حمددة ،كما

تعد ذات طبيعة
تزيد من عملية التعزيز االجتماعي ،وترتك ت�أثريات وا�ستجابات مالئمة ،كما
ّ

تفاعلية مما يجعلها تثري رد فعل وا�ستجابة منا�سبة .ويت�أثر �أداء املهارات االجتماعية بخ�صائ�ص
البيئة كما ميكن حتديد الق�صور �أو اال�ضطراب يف الأداء االجتماعي ومواجهته من خالل برامج
التدخل (هارون.)2000 ،

ومن الطبيعي �أن يتعر�ض الطالب داخل غرفة ال�صف �إىل منهاج �أكادميي يتعلق باملعارف،

والآخر غري �أكادميي ،يكت�سب منه الطالب اجتاهات حمددة مثل االن�ضباط الذاتي ،وحتمل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
امل�س�ؤولية ،والثقة بالنف�س ،وتعزيز مفهوم الذات ،و�أ�ساليب العمل التعاوين ،واحرتام �أراء

وداخل غرفة ال�صف .كما �أن قدرات املعلمني على التفاعل االجتماعي مع الأطفال متباينة،
وهذا التباين ال ي�ؤدي �إىل تباين الأطفال من حيث التح�صيل فقط ،بل ي�ؤدي �أي�ضا �إىل تباين
ثم يت�أثر مفهوم الذات الأكادميي لديهم (�أبو
بينهم يف �سلوكهم ومنوهم االجتماعي ،ومن َّ

زيد.)2005 ،

ويعرف �شافل�سون ) (Shaveelson, 1982مفهوم الذات الأكادميي ب�أنه اجتاهات الفرد

نحو التح�صيل يف موا�ضيع معينة� ،أو هو تقرير الفرد عن درجاته يف االختبارات التح�صيلية

املختلفة �أو كليهما ،كما ي�شري �إىل الر�ؤيا التي ينظر فيها الفرد �إىل نف�سه من حيث قدرته
على التح�صيل ،و�أداء الواجبات الأكادميية باملقارنة مع الآخرين الذين ي�ؤدون الواجبات �أو املهام

نف�سها.

وت�شري لرينر (� )Lerner, 2000إىل �أن الطلبة ذوي �صعوبات التعلم لديهم انطباع �سلبي

عن الذات ،فهم ي�شعرون بعدم الأمان ،ويتبنون نظرة �سلبية عن �أنف�سهم لعدم تعاملهم

مع الأمور احلياتية بكفاءة ،ولتدين م�ستوى التح�صيل لديهم ،وف�شلهم الأكادميي ،و�إخفاقهم
يف تكوين عالقات اجتماعية ،و�شعورهم بالف�شل والإحباط ي�ؤدي �إىل انخفا�ض م�ستوى تقدير
الذات لديهم .ومن جهة �أخرى يعاين الطلبة ذوو �صعوبات التعلم من عدم التقدير والت�شجيع

من قبل الآخرين ،وي�شعرون بالرف�ض ،وهذا يولد لديهم �شعورا ً بالي�أ�س ،والإخفاق وفقدان الأمل
بامل�ستقبل ،وكل هذا ي�ؤثر �سلبا يف مفهوم الذات الأكادميي لديهم يف املدر�سة واملنزل .و�أ�شار

منتغمري (� )Montgomery, 2003إىل �أن تقدير املعلمني ملفهوم الذات لدى الطلبة ذوي

�صعوبات التعلم ،غالبا ما يكون منخف�ضا ،مقارنة بتقدير الطلبة �أنف�سهم ملفهوم ذواتهم،
لأن املعلمني يحكمون على ه�ؤالء الطلبة من خالل حت�صيلهم الأكادميي املتدين.

ولتنمية مفهوم الذات الأكادميي لدى الطلبة ذوي �صعوبات التعلم ،البد من معرفة

املتطلبات لتنمية هذا املفهوم وهي :ال�شعور بالأمان ،وال�شعور بالهوية الذاتية ،وال�شعور

باالنتماء ،وال�شعور بالغر�ض (الهدف) ،وال�شعور بالكفاية ال�شخ�صية .وهذه املتطلبات يجب

�صياغتها على �شكل ن�شاطات �ضمن برنامج يهتم بتدريب الأطفال عليها ،كما �أن للثقة
بالنف�س عالمات تدل عليها تتمثل مبا للفرد من طاقات كامنة فيه ،وتقدير �صائب ملا يتمتع

به الفرد من قوة وكفاية ذاتية مقارنة بغريه من الإفراد.

ويرى (� )Couch, 2004أن مفهوم الثقة بالنف�س عبارة عن �سلوكيات لفظية وغري لفظية
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وم�شاعر الآخرين .ويت�أثر مفهوم الذات الأكادميي بالتفاعل االجتماعي الذي يتم يف املدر�سة
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حمددة ومميزة ،تقت�ضي من الفرد ا�ستجابات مالئمة �إيجابية وفعالة ،يت�أثر �أدا�ؤها بخ�صائ�ص
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تفاعل الفرد مع البيئة املحيطة به .ويعرف مفهوم الثقة بالنف�س ب�أنه عملية توافق وان�سجام
وتوازن بني عدة �أبعاد لل�شخ�صية وهي ر�ؤية ال�شخ�ص نف�سه ،ور�ؤية الآخرين �إيّاه ،وكما هو على
حقيقته ،ف�إ ّن ر�أى ال�شخ�ص نف�سه� ،أو �شعر بذاته �أكرث من حقيقته و�أكرث مما يراه النا�س �أ�صابه
ال�شعور بالعظمة وما ي�صاحبه من غرور وتعالٍ ،و�إن ر�أى نف�سه و�شعر بذاته �أقل من حقيقته

�أ�صابه ال�شعور بالنق�ص والدونية وما ي�صاحبه من قلق و خجل .فالثقة بالنف�س �إذن ف�ضيلة
تقع و�سطا ً ما بني طرفني نقي�ضني من ال�صفات املذمومة هما ال�شعور بالعظمة وال�شعور

بالنق�ص� ،أي بني الغرور والتوا�ضع (الراوي.)1987 ،

ويعرف جيلفورد ) )Guilfordالثقة بالنف�س من خالل العوامل التي تدل عليها ،فيقول

�إنها عامل ميثل اجتاه الفرد نحو ذاته ونحو بيئته االجتماعية ،ف�إما �أن مييل �إىل الإقدام على
هذه البيئة �أو الرتاجع عنها ،وقد خل�ص مظاهرها ،بال�شعور بالكفاية �أو ال�شعور بتقبل الآخرين
والإميان بالنف�س ،واالتزان االجتماعي .كما خل�ص مظاهر م�شاعر نق�ص الثقة بالنف�س بالتمركز

حول الذات ،وال�شعور بالذنب ،ونوبات البكاء (العبيد� .)1995 ،إن الثقة بالنف�س جاءت متمركزة

حول اجتاه الفرد نحو كفايته النف�سية واالجتماعية ،م�ؤكدة على �شعوره واعتقاده املبني على
اخلربة ب�أنه قادر على حتقيق حاجاته ،ومواجهة متطلبات احلياة ،وحل م�شكالته وبلوغ �أهدافه.

و�أ�شارت نتائج بع�ض الدرا�سات امل�شار �إليها يف (العبيد� )1995 ،إىل مفهوم الثقة بالنف�س
يرتبط مبفهوم الذات الإيجابي الذي يحمله الفرد عن نف�سه ومفهوم الذات يتحدد لدى كافة

الأفراد من خالل مفاهيم عدة �أهمها :االجتاه نحو النف�س ،واحرتام الذات ،والإدراك البدين.

و�أجرت باويل ( )Pauly, 1992درا�سة على عينة من الطالبات اللواتي يتعلمن القراءة ،وذلك

بهدف التعرف �إىل دور التعزيز يف بناء وتنمية الثقة بالنف�س ،وقد مت تق�سيم عينة الدرا�سة �إىل
جمموعتني �إحداهما جتريبية والأخرى �ضابطة ،ومت تدري�سهن وحدتني درا�سيتني ،وبعد االنتهاء
من تدري�سهما مت �إجراء اختبار لقيا�س الثقة بالنف�س لدى الطالبات يف املجموعتني ،وقد تبني
�أن الثقة بالنف�س لدى طالبات املجموعة التجريبية كانت �أعلى منها لدى طالبات املجموعة

ال�ضابطة ،كما بينت نتائج الدرا�سة �أن هناك �أثرا ً للتعزيز يف بناء تنمية الثقة بالنف�س.

كما �أجرت �أبو �شقة ( )1994درا�سة هدفت �إىل تعديل بع�ض خ�صائ�ص ال�سلوك االجتماعي

لدى الأطفال ذوي �صعوبات التعلم من خالل برنامج تدريبي قائم على بع�ض املهارات

االجتماعية .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )22طالبا ً وطالبة ،مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني

�إحداهما جتريبية مكونة من ( )11طالبا وطالبة والأخرى �ضابطة ( )11طالبا ً وطالبة .و�أظهرت

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة ول�صالح املجموعة التجريبية.

للأطفال ذوي �صعوبات التعلم .وا�شتملت عينة الدرا�سة على جمموعة من طالب ال�صف

ال�سابع والثامن ،مت تدريبهم با�ستخدام برنامج لتح�سني املهارات االجتماعية ،وزيادة الدافعية،
وحت�سني مفهوم الذات لديهم .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة فاعلية الربنامج التدريبي يف حت�سني
مفهوم الذات لدى عينة الدرا�سة ،كما ك�شفت النتائج عن حت�سن مهاراتهم االجتماعية،

وتطور م�ستوى دافعتيهم.

و�أجرى اوهالوران ( )Halloran, 1996درا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية هدفت �إىل

التعرف �إىل �أثر تدري�س املهارات االجتماعية املبا�رشة يف موقف تعليمي يف ال�سلوك االجتماعي
ويف حت�سني مهارة حل امل�شكالت ،ومفهوم الذات .وقد مت �إجراء الدرا�سة على ( )94طفال
ممن يعانون من �صعوبات التعلم .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك �أثرا �إيجابيا للتدريب

على املهارات االجتماعية يف حت�سني مهارة حل امل�شكالت ،ومفهوم الذات لدى الطلبة ذوي

�صعوبات التعلم.

وهدفت درا�سة ليم�ش )� (Lemish, 1998إىل قيا�س فاعلية برنامج تدريبي حلل امل�شكالت

االجتماعية لدى الأطفال ذوي �صعوبات التعلم .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )42طالبا ً وطالبة
يف ال�صفوف الثالث والرابع واخلام�س الأ�سا�سي ،وقد مت �إخ�ضاعهم لربنامج حل امل�شكالت

االجتماعية وملدة �سبعة �أ�شهر تقريبا وبواقع ( )45دقيقة �أ�سبوعيا .و�أظهرت نتائج الدرا�سة

فاعلية الربنامج يف تطوير مهارة حل امل�شكالت االجتماعية لدى الطلبة.

�أما الدرا�سة التي قام بها روبن�سون ) (Robinson, 1999فقد هدفت �إىل تقييم فاعلية

برنامج للتدريب علــى املهارات االجتماعية يف التفاعل االجتماعي ،وامل�شاركة ،والعالقة
مع الأقران ،وحت�سني مفهوم الذات للطلبة ذوي �صعوبات التعلم .وا�شتملت عينة الدرا�سة

على �سبعة طالب ممن يعانون من �صعوبات التعلم ،وتلقى ه�ؤالء الطالب تدريبا يف املهارات

االجتماعية ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة حت�سنا ملمو�سا يف املهارات االجتماعية بالن�سبة لأفراد
املجموعة التجريبية.

وقام الب�ستنجي ( )2002بدرا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء م�ستوى التفاعالت االجتماعية

للطلبة ذوي �صعوبات التعلم مع الطلبة العاديني يف مدينة عمان .وتكونت عينة الدرا�سة

من ( )284طالبا َ وطالبة من ذوي �صعوبات التعلم .وا�ستخدم الباحث مقيا�سا ً مت �إعداده
لقيا�س م�ستوى التفاعالت االجتماعية للطلبة ذوي ال�صعوبات التعليمة مقارنة بالطلبة
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وهدفت درا�سة جرين وجلبريت )� (Green & Gilbert, 1994إىل حت�سني مفهوم الذات
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العاديني .و�أظهرت النتائج �أن الطلبة ذوي �صعوبات التعلم يف ال�صف اخلام�س لديهم تفاعالت
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اجتماعية �أكرث �إيجابية منها لدى الطلبة يف ال�صف الثاين ،كما �أظهرت �أن الطلبة ذوي
�صعوبات القراءة لديهم تفاعالت اجتماعية مع العاديني يف املدر�سة �أكرث من الطلبة ذوي

ال�صعوبات التعلمية املختلفة.

و�أجرى ال�سعايدة ( )2004درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء فاعلية برنامج تدريبي يف تنمية

املهارات االجتماعية للطلبة ذوي �صعوبات التعلم .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )30طالبا ً

و( )30طالبة من ذوي �صعوبات التعلم يف مديرية تربية ق�صبة ال�سلط .ومت تق�سيم العينة
بطريقة ع�شوائية �إىل جمموعتني(جتريبية ،و�ضابطة)� ،إذ تعر�ضت املجموعة التجريبية للربنامج
التدريبي لتطوير املهارات االجتماعية يف حني مل يتعر�ض �أفراد املجموعة ال�ضابطة لهذا

الربنامج .وتكونت �أداة الدرا�سة من مقيا�س (جر�شام واليوت) ال�صورة املعربة .و�أظهرت نتائج

الدرا�سة �أن هناك حت�سنا ً يف املهارات االجتماعية ل�صالح املجموعة التجريبية.

وقام املياح ( )2006بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل داللة الفروق يف �أبعاد مفهوم الذات

وال�سلوك االجتماعي واالنفعايل لذوي �صعوبات التعلم الأكادميية والعاديني من تالميذ
املرحلة االبتدائية يف مدينة الريا�ض .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )234تلميذا ،منهم ()117

من العاديني و( )117من ذوي �صعوبات التعلم الأكادميية .وا�ستخدم الباحث اختبار امل�صفوفات

املتتابعة ،ومقيا�س تقدير اخل�صائ�ص ال�سلوكية للتالميذ ذوي �صعوبات التعلم .و�أظهرت نتائج
الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني التالميذ العاديني والتالميذ ذوي �صعوبات التعلم

الأكادميية يف مفهوم الذات العام و�أبعاده يف اجتاه التالميذ العاديني.

و�أجرى القم�ش والع�ضايلة والرتكي ( )2007درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء فاعلية برنامج

تعليمي يف حت�سني مهارات تنظيم الذات لدى التالميذ ذوي �صعوبات التعلم يف املرحلة
الأ�سا�سية .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )40تلميذا ً وتلميذة من ذوي �صعوبات التعلم يف
ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي ،ومت تق�سيمهم ع�شوائيا ً �إىل جمموعتني :جمموعة جتريبية تكونت
من ( )20تلميذا ً وتلميذة ،وجمموعة �ضابطة تكونت من( )20تلميذا ً وتلميذة ،وتكونت

�أدوات الدرا�سة من الربنامج التعليمي وبواقع ثماين ع�رشة جل�سة ملدة ت�سعة �أ�سابيع .كما

مت ا�ستخدام مقيا�س تنظيم الذات جلمع املعلومات اعتمادا على مقيا�س (كاندل) وتكون من
( )30فقرة .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف مهارات تنظيم الذات

بني التالميذ يف املجموعة التجريبية وبني تالميذ املجموعة ال�ضابطة ،ل�صالح املجموعة
التجريبية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ي�ستخل�ص الباحثان من خالل مراجعة الدرا�سات ال�سابقة� ،أن هناك بع�ض الدرا�سات تناولت

وقد مت فيها ا�ستق�صاء متغريات مهارات تنظيم الذات ،وم�ستوى التفاعالت االجتماعية،

ومفهوم الذات ،وحل امل�شكالت االجتماعية ،والثقة بالنف�س ،كما �أن بع�ضها اهتم مبقارنة
الطلبة ذوي �صعوبات التعلم بالطلبة العاديني ،و�أن معظم هذه الدرا�سات كانت يف بيئات

�أجنبية ،وا�ستخدم بع�ضها �أدوات قيا�س مقننة .ويالحظ الباحثان �أن هناك ندرة يف �إعداد

وتطوير برامج تعليمية لتنمية املهارات االجتماعية والثقة بالنف�س ،والذات الأكادميية
للطالبات ذوات �صعوبات التعلم لدى الفئة العمرية مدار الدرا�سة يف البيئة العربية ب�صفة
عامة ،والبيئة الأردنية ب�صفة خا�صة ،الأمر الذي �شجع على �إجراء هذه الدرا�سة ل�سد النق�ص

يف هذا املجال ،وا�ستكماال ً لتحقيق الأهداف املن�شودة لرفع �سوية ه�ؤالء الطلبة من خالل
الربنامج التدريبي.

م�شكلة الدرا�سة

ي�شهد الأردن اهتماما ً متزايدا ً بفئات الرتبية اخلا�صة عموماً ،ومن بينها فئة الطلبة ذوي

�صعوبات التعلم ،وتتمثل امل�شكلة الرئي�سة يف ندرة الربامج املقدمة لهذه الفئة .ال �سيما �أن
الطالب ذي �صعوبات التعلم يفتقر �إىل النجاح يف املجاالت املختلفة التي يقوم بها وجتعله

ذا �صعوبات تعلم� ،إذ يبدو �أقل قبوال ً لدى مدر�سيه و�أقرانه ورمبا لوالديه ،ويدعم ف�شله املتكرر
اجتاهاتهم ال�سلبية نحوه ،مما قد ي�ؤدي �إىل زيادة ال�شعور بالإحباط ،ومزيد من �سوء التوافق،

وتدين مفهوم الذات لديه ،في�صبح الأطفال ذوي �صعوبات التعلم مفتقرين �إىل تعاون الآخرين
(ال�سعايدة والفرح.)2008 ،

ولقد �أكدت نتائج العديد من البحوث والدرا�سات على �رضورة �إعداد برامج تدريبية للطلبة

ذوي �صعوبات التعلم ،لتعليمهم �سلوكيات توافقية ،تعمل على خف�ض حدة م�شكالتهم
النف�سية التي ت�ؤثر يف توافقهم مع الآخرين ،وقد ت�ؤدي �إىل �ضعف ثقتهم ب�أنف�سهم ،بدرجة

تنعك�س على م�شاركتهم يف �شتى مناحي احلياة (الرمادي .)2007 ،كما �أنهم يواجهون العديد
من امل�شكالت التي غالبا ً ما ترتبط بتدين املهارات االجتماعية ،والثقة بالنف�س ،وتنظيم الذات

(.)Wallters, 2001

ومما �سبق يتبني مدى احلاجة �إىل برنامج تدريبي لرفع كفاية الطالبات ذوات �صعوبات

التعلم يف تنمية املهارات االجتماعية ،حيث �إ ّن ا�ستخدام هذا الربامج قد ي�ؤدي �إىل تنمية
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فاعلية برامج تعليمية قائمة على املهارات االجتماعية ،لدى الطلبة ذوي �صعوبات التعلم،
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لديهن .ومن هنا جاءت
املهارات االجتماعية ،ومفهومي الثقة بالنف�س ،والذات الأكادميية
َ
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هذه الدرا�سة للوقوف على �أثر برنامج تدريبي يف تنمية املهارات االجتماعية ،ومفهوم الذات

الأكادميية ،والثقة بالنف�س لدى الطالبات ذوات �صعوبات التعلم يف الأردن.

�أهداف الدرا�سة

تهدف هذه الدرا�سة �إىل معرفة �أثر برنامج تدريبي قائم على املهارات االجتماعية ،يف تنمية

املهارات االجتماعية ،والذات الأكادميية ،والثقة بالنف�س لدى عينة من الطالبات ذوات �صعوبة

التعلم يف الأردن.

فر�ضيات الدرا�سة

تهدف الدرا�سة �إىل اختبار الفر�ضيات الآتية:

الفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة )α (≤0.05للربنامج

التدريبي يف تنمية املهارات االجتماعية على االختبار البعدي بني املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة لدى الطالبات ذوات �صعوبات التعلم يف الأردن.

الفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) α(≤0.05للربنامج

التدريبي يف تنمية مفهوم الثقة بالنف�س بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على االختبار
البعدي لدى الطالبات ذوات �صعوبات التعلم يف الأردن.

الفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة )α (≤0.05للربنامج
التدريبي يف تنمية مفهوم الذات الأكادميي بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على االختبار

البعدي لدى الطالبات ذوات �صعوبات التعلم يف الأردن.

�أهمية الدرا�سة

 -1تكمن �أهمية الدرا�سة يف كونها �إ�ضافة متوا�ضعة للأدب الرتبوي يف هذا املجال ،فقد تبني

من خالل الدرا�سات ال�سابقة -ح�سب علم الباحثني � -أن هناك ندرة يف الدرا�سات التي تناولت
�أثر برنامج تدريبي يف تنمية املهارات االجتماعية ،ومفهومي الثقة بالنف�س ،والذات الأكادميية

لدى الطالبات ذوات �صعوبات التعلم يف الأردن.

 -2حماولة ا�ستق�صاء �أثر متغريات :املهارات االجتماعية ،ومفهوم الذات الأكادميية ،ومفهوم

الثقة بالنف�س لدى الطلبة ذوي �صعوبات التعلم.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�	-3إعداد الربنامج التدريبي امل�ستند �إىل املهارات االجتماعية من جهة ،وتطوير �أدوات الدرا�سة
 -4احتياج مثل ه�ؤالء التالميذ �إىل �إعداد برامج تدريبية متخ�ص�صة ت�ساعدهم يف حتقيق

�أهداف الرتبية وتنمية �شخ�صيتهم تنمية �شمولية يف كافة جماالت التعلم.

 -5رمبا متهد هذه الدرا�سة للقيام بدرا�سات جديدة يف تنمية املهارات االجتماعية وتنمية الذات

الأكادميية والثقة النف�س لدى الطلبة ذوي �صعوبات التعلم.

 -6ي�أمل الباحثان �أن تقدم هذه الدرا�سة برناجما ً
تدريبيا ً قائما ً على املهارات االجتماعية لدى
ّ

الطلبة ذوي �صعوبات التعلم قد ي�ستفاد منه يف بيئات تربوية �أخرى.

حمددات الدرا�سة

اقت�رصت هذه الدرا�سة على احلدود الآتية:

 -1ب�رشية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على الطالبات الإناث ذوات �صعوبات التعلم يف ال�صفوف

الثاين والثالث والرابع واخلام�س الأ�سا�سية واللواتي ترتاوح �أعمارهن بني (� )10 –7سنة تقريباً.

 -2مكانية :طبقت هذه الدرا�سة على مدر�ستني من املدار�س احلكومية يف مديرية تربية

ق�صبة املفرق يف مدر�سة حي ال�ضباط الأ�سا�سية للبنات لق�صبة املفرق ومدر�سة حي
العليمات الأ�سا�سية للبنات لق�صبة املفرق.

 -3زمانية :مت �إجراء هذه الدرا�سة على الطالبات ذوات �صعوبات التعلم يف مديرية تربية

ق�صبة املفرق خالل الف�صل الدرا�سي الثاين للعام 2010 / 2009م.

 -4ا�ستخدمت هذه الدرا�سة جمموعة من الأدوات وهي من �إعداد الباحثني ولي�ست من
الأدوات املقننة وا�شتملت على :الربنامج التدريبي ،واختبار املهارات االجتماعية ،واختبار الذات

الأكادميية ،واختبار الثقة بالنف�س.

م�صطلحات الدرا�سة

املهارات االجتماعية :يق�صد باملهارات االجتماعية عادات و�سلوكيات مقبولة اجتماعيا

يتدرب عليها الطفل �إىل درجة الإتقان والتمكن من خالل التفاعل االجتماعي الذي يعد

عملية م�شاركة بني الأطفال من خالل مواقف احلياة اليومية والتي من �شانها �أن تفيده يف
�إقامة عالقات ناجحة مع الآخرين يف حميط جماله النف�سي .وعرفها (هارون )2000 ،ب�أنها

جمموعة من الأمناط ال�سلوكية اللفظية وغري اللفظية التي ت�ساعد الفرد على التفاعل مع

الآخرين يف البيئة االجتماعية ،بطرائق تعد مقبولة اجتماعيا.
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وهي من �إعداد الباحثني من جهة �أخرى.
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ومت قيا�سها �إجرائيا ً يف هذه الدرا�سة من خالل درجة الطالبة على مقيا�س املهارات
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االجتماعية املكون من ( )50فقرة ،وي�شتمل على جمالني هما :املهارات االجتماعية املتعلقة
بتبادل العالقات ال�شخ�صية مع الآخرين ،واملهارات االجتماعية املتعلقة ب�أداء الأعمال.

الربنامج التدريبي :هو برنامج خمطط منظم يف �ضوء �أ�س�س علمية وتربوية ت�ستند �إىل

مبادئ وفنيات نظرية التعلم االجتماعي ،واملدر�سة ال�سلوكية لتقدمي اخلدمات ،والتدريبات

املبا�رشة ب�شكل جماعي من خالل عدد من اجلل�سات الإر�شادية التي تهدف �إىل الت�أثري يف
املهارات االجتماعية لدى عينة الدرا�سة وقد ا�شتمل على املكونات الآتية :الأهداف العامة،

والأهداف الفرعية ،واملهارات ،والأ�ساليب ،والأن�شطة.

الطلبة ذوو �صعوبات التعلم :هم الأطفال الذين يعانون من ق�صور يف واحدة �أو �أكرث من

العمليات النف�سية الأ�سا�سية التي تتطلب فهم �أو ا�ستخدام اللغة املكتوبة واملنطوقة،

ويظهر هذا الق�صور يف نق�ص القدرة على اال�ستماع �أو التفكري �أو الكالم �أو يف �أداء العمليات
احل�سابية ،وقد يرجع هذا الق�صور �إىل �إعاقة يف الإدراك �أو �إىل �إ�صابة املخ �أو اخللل الوظيفي
املخي الب�سيط �أو �إىل ع�رس القراءة �أو �إىل حب�سة الكالم النهائية� ،إىل �أنه ال يجوز �أن تكون

�صعوبات التعلم هذه ناجتة عن �إعاقة ب�رصية �أو �سمعية �أو حركية �أو عقلية �أو عن ا�ضطراب
انفعايل �أو حرمان بيئي �أو ثقايف �أو اقت�صادي وذلك يف ال�صفوف الثاين والثالث والرابع واخلام�س

الأ�سا�سي.

مفهوم الثقة بالنف�س :موقف وتوجه يتخذه ال�شخ�ص لنف�سه ي�سمح ب�أن يكون له ر�أي
�إيجابي عن نف�سه وعن الآخرين ومدى ثقته بنف�سه وقدراته ومدى قدرته على �أن يخطط و�أن

يتوقع و�أن ي�ؤمن �أن با�ستطاعته القيام بكل ما يريده (العبيد .)1995 ،ومت قيا�سه �إجرائيا ً من

خالل قدرة الطالبة على �أن ت�ستجيب ا�ستجابة توافقية على املقيا�س املكون من ( )41فقرة.

مفهوم الذات الأكادميية :درجة تقبل ال�شخ�ص لنف�سه واحرتامه لها والقيام بامل�س�ؤوليات

املنوطة به ومواجهة التحديات احلياتية بدافعية ) .(Montgomery, 2003ومت قيا�سه من
خالل درجة الطالبة على املقيا�س املكون من ( )19فقرة.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
جمتمع الدرا�سة

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الطالبات ذوات �صعوبات التعلم يف غرف امل�صادر امللحقة

باملدر�سة العادية احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف مديرية تربية لواء ق�صبة املفرق
يف الف�صل الدرا�سي الثاين للعام  2010 -2009والبالغ عددهن ( )90طالبة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
عينة الدرا�سة

الدرا�سة ،وذلك يف مدر�ستي حي ال�ضباط الأ�سا�سية للبنات وحي العليمات الأ�سا�سية للبنات
نظرا ً لأن الباحثة الثانية تعمل مدر�سة يف مدر�سة حي ال�ضباط الأ�سا�سية للبنات وذلك
ل�سهولة حتقيق �أهداف الدرا�سة ،وتطبيق الربنامج التدريبي من قبل الباحثة ،ومت تق�سيم
عينة الدرا�سة �إىل جمموعتني �إحداهما جتريبية مكونة من ( )30تلميذه من ذوات �صعوبات

التعلم من مدر�سة حي ال�ضباط الأ�سا�سية للبنات ،وقد تعر�ضت هذه املجموعة للربنامج
التدريبي القائم على املهارات االجتماعية ،والأخرى �ضابطة تكونت من ( )30تلميذه من ذوات

�صعوبات التعلم من مدر�سة حي العليمات الأ�سا�سية مل يخ�ضعن للربنامج التدريبي.

�أدوات الدرا�سة

لتحقيق �أهداف الدرا�سة قام الباحثان باالطالع على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة

املرتبطة باملهارات االجتماعية ومفهوم الثقة بالنف�س ومفهوم الذات الأكادميية من �أجل

اال�ستفادة منها يف عملية بناء �أدوات الدرا�سة ،وهي كماي�أتي:

�أوالً :الربنامج التدريبي

وهو برنامج يهدف �إىل تنمية املهارات االجتماعية ،وا�شتمل على هدف عام لكل وحدة،

و�أهداف فرعية ،ومهارات ،و�أن�شطة ،وو�سائل .وهدف الربنامج �إىل تنمية عدد من املهارات

االجتماعية لدى الطالبات ذوات �صعوبات التعلم با�ستخدام ا�سرتاتيجيات و�أ�ساليب منا�سبة
لتنمية ال�سلوك االجتماعي ،والرتكيز على تنمية جوانب ال�ضعف يف ال�سلوك االجتماعي

لدى الطالبات امللتحقات بغرف امل�صادر يف املدر�سة العادية يف مديرية تربية ق�صبة املفرق
والالئي لديهن عجز يف ال�سلوك االجتماعي و�إ�رشاك املعلمني يف تطبيق الربنامج لإك�سابهم

خربة يف كيفية تنمية جوانب ال�سلوك االجتماعي املختلفة ،فقد قام الباحثان ب�إعداد الربنامج

التدريبي من خالل الإجراءات الآتية:

 -1مت و�ضع الربنامج يف �صورته الأولية بنا ًء على الأدب الرتبوي ومراجعة الدرا�سات ال�سابقة.

 -2مت عر�ض الربنامج على جلنة مكونة من ثالثة ع�رش حمكما ً يف كليات العلوم الرتبوية يف
عدد من اجلامعات الأردنية ،وم�رشفني تربويني من وزارة الرتبية والتعليم ،وع�ضو هيئة تدري�س

مبركز �صعوبات التعلم ،وذلك ملعرفة مدى مالءمة الربنامج من حيث منا�سبته للبيئة الأردنية،
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تكونت عينة الدرا�سة من ( )60طالبة مت اختيارهن بالطريقة الق�صدية من جمتمع
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وال�صياغة اللغوية ،وللمهارات االجتماعية ومدى منا�سبة �أهدافه و�أ�ساليبه امل�ستخدمة يف
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تنفيذ الربنامج.

 -3بناء على �آراء ومالحظات املحكمني مت حذف و�إ�ضافة وتعديل بع�ض مكونات الربنامج حتى

متت �صياغته ب�صورته النهائية التي تتنا�سب والبيئة الأردنية.

 -4بعد �إجراء التعديالت املنا�سبة بنا ًء على �آراء املحكمني مت و�ضع الربنامج يف �صورته النهائية،
وتكون من ( )18وحدة درا�سية ،وبذلك تكون الربنامج من ( )18جل�سة ومبعدل ( )60دقيقة

تقريبا ً لكل جل�سة ،ويتخلل كل جل�سة ( )10دقائق ا�سرتاحة ،ومت تطبيق الربنامج خالل املدة

من(2010/5/31 -3/7م).

ثانياً :اختبار املهارات االجتماعية
�صدق البناء

قام الباحثان ب�إعداد اختبار املهارات االجتماعية من خالل الرجوع �إىل الأدب الرتبوي

والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة ،وتكون االختبار يف �صورته الأولية من ( )60فقرة ،ومت عر�ض

االختبار على جمموعة من املحكمني بهدف حتديد حماالت �أو �أبعاد االختبار ،ومدى مالءمة
الفقرات ومنا�سبتها للفئة العمرية امل�ستهدفة ،وحذف الفقرات غري املنا�سبة ،ويف �ضوء

مالحظات املحكمني مت تعديل بع�ض الفقرات وحذف ( )10فقرات ،وبذلك تكون االختبار يف
�صورته النهائية من ( )50فقرة موزعة على بعدين وهما :املهارات االجتماعية املتعلقة بتبادل
العالقات ال�شخ�صية مع الآخرين وتكون من ( )32فقرة ،واملهارات االجتماعية املتعلقة ب�أداء

الأعمال وتكون من ( )18فقرة .وال�ستخراج دالالت �صدق بناء االختبار ،ا�ستخرجت معامالت
ارتباط فقرات املقيا�س مع الدرجة الكلية على عينة ا�ستطالعية تكونت من ( )15فرداً ،فقد
مت حتليل فقرات املقيا�س وح�ساب معامل متييز كل فقرة من الفقرات ،حيث �إ ّن معامل التمييز

هنا ميثل داللة لل�صدق بالن�سبة لكل فقرة يف �صورة معامل ارتباط بني كل فقرة وبني الدرجة
الكلية من جهة ،وبني كل فقرة وبني ارتباطها بالبعد الذي تنتمي �إليه ،وبني كل بعد والدرجة

الكلية من جهة �أخرى ،وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع الأداة ككل ما بني (-0.28
 ،)0.66ومع البعد (� ،)0.67-0.28إذ متثل الفقرات ( )32 -1البعد الأول :املهارات االجتماعية
املتعلقة بتبادل العالقات ال�شخ�صية مع الآخرين ،ومتثل الفقرات ( )50 -33البعد الثاين:

املهارات االجتماعية املتعلقة ب�أداء العمل .واجلدول رقم ( )1يبني ذلك.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

0.30
0.38
0.64
0.33
0.39
0.33
0.38
0.48
0.40
0.33
0.38
0.41
0.41
0.67
0.32
0.31
0.48

0.36
0.33
0.66
0.36
0.29
0.32
0.39
0.29
0.33
0.31
0.29
0.51
0.49
0.62
0.28
0.43
0.48

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

0.39
0.28
0.35
0.33
0.30
0.33
0.34
0.36
0.32
0.51
0.31
0.32
0.54
0.54
0.39
0.37
0.32

0.47
0.35
0.34
0.49
0.31
0.33
0.28
0.35
0.34
0.60
0.33
0.28
0.59
0.37
0.46
0.37
0.28

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

0.30
0.56
0.61
0.54
0.39
0.38
0.38
0.52
0.37
0.58
0.45
0.31
0.44
0.38
0.39
0.49

0.30
0.49
0.65
0.44
0.28
0.32
0.31
0.44
0.29
0.51
0.28
0.28
0.48
0.30
0.34
0.28

وجتدر الإ�شارة �إىل �أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة �إح�صائيا،

ولذلك مل يتم حذف �أي من هذه الفقرات .ويبني اجلدول رقم ( )2معامالت االرتباط بني الأبعاد
والدرجة الكلية.

اجلدول رقم ()2
معامالت االرتباط بني �أبعاد مقيا�س املهارات االجتماعية والدرجة الكلية
الدرجة الكلية
البعد الثاين
البعد الأول
البعد
0.87
0.51
1
البعد الأول
0.86
1
0.51
البعد الثاين
1
0.86
0.87
الدرجة الكلية
ثبات االختبار

للت�أكد من ثبات االختبار ،مت ح�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي ح�سب معادلة

كرونباخ �ألفا للأبعاد والأداة ككل من خالل تطبيقه على عينة ا�ستطالعية تكونت من ()15
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اجلدول رقم ()1
معامالت االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية والبعد الذي تنتمي �إليه الفقرة
معامل
معامل
معامل
معامل
معامل
معامل
االرتباط رقم
رقم
رقم
الفقرة االرتباط االرتباط
الفقرة االرتباط
الفقرة االرتباط االرتباط
مع البعد مع الأداة
مع البعد مع الأداة
مع البعد مع الأداة
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فرداً� ،إذ بلغت القيم على الأبعاد الأول ،والثاين ،والكلي على التوايل كمايلي)0.82 ،0.78 ،0.75(:
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واعتربت هذه الن�سب منا�سبة لأهداف هذه الدرا�سة .ويف �ضوء ا�ستخال�ص دالالت �صدق وثبات
املقيا�س يت�ضح �أن املقيا�س يتمتع بدالالت �صدق وثبات مقبولة ومالئمة للدرا�سة احلالية.

َ
وتكون العدد الكلي للمقيا�س من ( )50فقرة ،ومت ا�ستخدام �سلم ليكرت الرباعي ،على

النحو الآتي( :دائماً 4،درجات)�( ،أحياناً 3 ،درجات)( ،نادراً ،درجتان)( ،مطلقا ً ،درجة واحدة) .وبذلك
تكون الدرجة الكلية على االختبار الكلي ( )200درجة ،و�أدنى درجة للمفحو�ص هي (.)50
وبلغت الدرجة الكلية على البعد الأول ( )128درجة ،و�أدنى درجة ( ،)32يف حني بلغت الدرجة

الكلية على البعد الثاين ( )72درجة ،و�أدنى درجة للمفحو�ص ( )18درجة.

ثالثاً :اختبار الثقة بالنف�س
�صدق البناء

تكون االختبار يف �صورته الأولية من ( )50فقرة ،ويف �ضوء مالحظات املحكمني مت حذف

( )10فقرات و�أ�صبح االختبار يف �صورته النهائية مكونا ً من ( )40فقرة .وال�ستخراج دالالت
�صدق البناء لالختبار ،ا�ستخرجت معامالت ارتباط فقرات املقيا�س مع الدرجة الكلية من خالل
تطبيقه على عينة ا�ستطالعية تكونت من ( )15فردا ،حيث مت حتليل فقرات املقيا�س وح�ساب

معامل متييز كل فقرة من الفقرات ،حيث �إ ّن معامل التمييز هنا ميثل داللة لل�صدق بالن�سبة

لكل فقرة يف �صورة معامل ارتباط بني كل فقرة وبني الدرجة الكلية ،وقد تراوحت معامالت
ارتباط الفقرات مع الأداة ككل ما بني ( ،)0.62-0.30واجلدول رقم ( )3يبني ذلك.

رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7

اجلدول رقم ()3
معامالت االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية ملقيا�س
الثقة بالنف�س والبعد الذي تنتمي �إليه
معامل االرتباط
رقم
معامل االرتباط
رقم
معامل االرتباط
مع الأداة
الفقرة
مع الأداة
الفقرة
مع الأداة
0.62
29
0.36
15
0.30
0.39
30
0.35
16
0.31
0.61
31
0.36
17
0.33
0.34
32
0.54
18
0.32
0.35
33
0.34
19
0.39
0.35
34
0.33
20
0.34
0.33
35
0.37
21
0.35

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

رقم
الفقرة
36
37
38
39
40
41

معامل االرتباط
مع الأداة
0.33
0.33
0.37
0.33
0.36
0.35

وجتدر الإ�شارة �إىل �أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة �إح�صائيا،

ولذلك مل يتم حذف �أي من هذه الفقرات.

ثبات االختبار

للت�أكد من ثبات االختبار ،مت ح�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي ح�سب معادلة

كرونباخ� ،إذ بلغ( ،)0.81واعتربت هذه الن�سبة منا�سبة لأهداف هذه الدرا�سةَ .
وتكون االختبار يف

�صورته النهائية من ( )40فقرة ،ومت ا�ستخدام �سلم ( ليكرت) الثالثي على النحو الآتي( :نعم3،

درجات)( ،غري مت�أكد ،درجتان)( ،ال ،درجة واحدة) .وبذلك تكون الدرجة الكلية على االختبار()120
درجة ،و�أدنى درجة للمفحو�ص هي ( )40درجة.

رابعاً :اختبار مفهوم الذات الأكادميي
�صدق البناء

تكون االختبار يف �صورته الأولية من ( )20فقرة ،ويف �ضوء مالحظات املحكمني مت حذف

فقرة واحدة و�أ�صبح االختبار يف �صورته النهائية مكونا ً من ( )19فقرة .وال�ستخراج دالالت
�صدق البناء للمقيا�س ،ا�ستخرجت معامالت ارتباط فقرات املقيا�س مع الدرجة الكلية ،فقد

مت حتليل فقرات املقيا�س ،وح�ساب معامل متييز كل فقرة من الفقرات ،حيث �إ ّن معامل التمييز

هنا ميثل داللة لل�صدق بالن�سبة لكل فقرة يف �صورة معامل ارتباط بني كل فقرة وبني الدرجة

الكلية ،وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع الأداة ككل ما بني ( ،)0.81-0.29واجلدول
رقم ( )4يبني ذلك.
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رقم
الفقرة
8
9
10
11
12
13
14

معامل االرتباط
مع الأداة
0.31
0.37
0.39
0.42
0.33
0.37
0.34

تابع اجلدول رقم ()3
معامل االرتباط
رقم
مع الأداة
الفقرة
0.42
22
0.34
23
0.37
24
0.33
25
0.33
26
0.39
27
0.33
28
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رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

معامل االرتباط مع الأداة
0.35
0.35
0.50
0.33
0.52
0.29
0.47
0.45
0.70
0.54

رقم الفقرة
11
12
13
14
15
16
17
18
19

معامل االرتباط مع الأداة
0.50
0.59
0.81
0.71
0.33
0.34
0.35
0.38
0.34

وجتدر الإ�شارة �إىل �أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة �إح�صائياً،

ولذلك مل يتم حذف �أي من هذه الفقرات.

ثبات االختبار

للت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة ،فقد مت ح�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي

ح�سب معادلة كرونباخ ،من خالل تطبيقه على عينة ا�ستطالعية تكونت من ( )15فردا �إذ

بلغ ( ،)0.76واعتربت هذه الن�سبة منا�سبة لأهداف هذه الدرا�سةَ .
وتكون يف �صورته النهائية

من ( )19فقرة ،ومت ا�ستخدام �سلم ليكرت الثالثي على النحو الآتي( :دائماً 3 ،درجات)�( ،أحياناً،

درجتان)�( ،أبداً ،درجة واحدة) ،وبذلك تكون الدرجة الكلية على االختبار ( )57درجة ،و�أدنى درجة
للمفحو�ص هي ( )19درجة.

ومت تطبيق جميع اختبارات الدرا�سة وهي :املهارات االجتماعية ،والذات الأكادميية ،والثقة

بالنف�س ،على عينة الدرا�سة قبل البدء بالدرا�سة (االختبار القبلي) ،ومن ثم مت تنفيذ الربنامج

على الطالبات ذوات �صعوبات التعلم ،وبعد االنتهاء من تنفيذ الربنامج مت تطبيق االختبارات
(االختبار البعدي) على العينة.

منهجية الدرا�سة

ا�ستخدمت هذه الدرا�سة املنهج �شبه التجريبي وا�شتملت على املتغريات الآتية:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -1املتغري امل�ستقل :الطريقة ولها م�ستويان� :أ -املجموعة التي مت تدريبها با�ستخدام الربنامج
�إخ�ضاعها للربنامج التدريبي (املجموعة ال�ضابطة) ودر�ست بالطريقة االعتيادية.

 -2املتغريات التابعة :وا�شتملت على ثالثة متغريات وهي :املهارات االجتماعية ،والذات

الأكادميية ،والثقة بالنف�س.

املعاجلة الإح�صائية

للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية

وا�ستخدام حتليل التباين الأحادي امل�شرتك ال�ستبعاد �أثر الفروق القبلية بني املجموعتني.

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

�أوالً :عر�ض نتائج الفر�ضية الأوىل

ن�صت الفر�ضية على �أنه« :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α≤0.05

للربنامج التدريبي يف تنمية املهارات االجتماعية بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على

االختبار البعدي لدى الطالبات ذوات �صعوبات التعلم يف الأردن».

للتحقق من �صحة الفر�ضية ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية

واملتو�سطات احل�سابية املعدلة لأداء الطالبات ذوات �صعوبات التعلم على مقيا�س املهارات

االجتماعية ح�سب طريقة التدري�س (جتريبية� ،ضابطة) ،واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واملتو�سطات احل�سابية
املعدلة للمهارات االجتماعية لدى �أفراد عينة الدرا�سة
البعدي
القبلي
املتو�سط العدد
املهارات
املجموعة املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف املعدل
املعياري
احل�سابي املعياري احل�سابي
30
3.84
0.13
3.70
0.20
2.82
جتريبية
املهارات االجتماعية
30
3.07
0.34
3.21
0.33
3.22
املتعلقة بتبادل العالقات �ضابطة
60
3.46
0.36
3.46
0.34
3.02
ال�شخ�صية مع الآخرين املجموع
30
3.69
0.26
3.66
0.30
3.08
جتريبية
املهارات االجتماعية
30
3.15
0.51
3.18
0.51
3.18
�ضابطة
املتعلقة ب�أداء الأعمال
60
3.42
0.47
3.42
0.42
3.13
املجموع
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املهارات

املجموعة

املهارات االجتماعية
ككل

جتريبية
�ضابطة
املجموع

تابع اجلدول رقم ()5
البعدي
القبلي
املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي املعياري احل�سابي
0.15
3.69
0.20
2.92
0.35
3.20
0.34
3.20
0.36
3.44
0.31
3.06

املتو�سط العدد
املعدل
3.79
3.10
3.44

30
30
60

يبني اجلدول رقم ( )5تباينا ً ظاهريا ً يف املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية

واملتو�سطات املعدلة للمهارات االجتماعية لدى الطالبات ذوات �صعوبات التعلم ،ب�سبب
اختالف فئات طريقة التدري�س (التجريبية،ال�ضابطة) .ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني

املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي امل�شرتك كما يف اجلدول رقم (.)6

اجلدول رقم ()6
حتليل التباين الأحادي امل�شرتك لأثر طريقة التدري�س على �أداء عينة
الدرا�سة على اختبار املهارات االجتماعية
الداللة
درجات متو�سط
جمموع
قيمة ف
امل�صدر
املهارات
الإح�صائية
املربعات احلرية املربعات
القبلي
0.00
77.93
2.26
1
2.26
(امل�شرتك)
املهارات االجتماعية
0.00
200.77
5.83
1
5.83
الطريقة
املتعلقة بتبادل العالقات
ال�شخ�صية مع الآخرين
0.02
57
1.65
اخلط�أ
59
7.50
الكلي
القبلي
0.00
43.95
4.05
1
4.05
(امل�شرتك)
املهارات االجتماعية
0.00
47.54
4.38
1
4.38
الطريقة
أعمال
املتعلقة ب�أداء ال
0.09
57
5.25
اخلط�أ
59
12.78
الكلي
القبلي
0.00
67.70
2.24
1
2.24
(امل�شرتك)
املهارات االجتماعية
0.00
168.00
5.57
1
5.57
الطريقة
ككل
0.03
57
1.89
اخلط�أ
59
7.68
الكلي
يتبني من اجلدول رقم ( )6الآتي:

 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α≤0.05تعزى �إىل �أثر طريقة التدري�س فقد بلغت قيمة ف ،200.77وبداللة �إح�صائية ،0.00وجاءت الفروق ل�صالح الطريقة التجريبية يف تنمية املهارات

االجتماعية املتعلقة بتبادل العالقات ال�شخ�صية مع الآخرين.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α≤0.05تعزى �إىل �أثر طريقة التدري�س فقد بلغت قيمة ف

االجتماعية املتعلقة ب�أداء الأعمال.

 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α≤0.05تعزى �إىل �أثر طريقة التدري�س فقد بلغت قيمةف  168.00وبداللة �إح�صائية ( ،)0.000وجاءت الفروق ل�صالح الطريقة التجريبية يف تنمية

املهارات االجتماعية ككل.

ك�شفت النتائج عن تباين ظاهري يف املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واملتو�سطات

املعدلة للمهارات االجتماعية لدى الطالبات ذوات �صعوبات التعلم ،ب�سبب اختالف فئات

طريقة التدري�س (التجريبية ،ال�ضابطة) .وميكن �أن تف�رس هذه النتيجة بالتح�سن امل�ستمر يف

م�ستوى ال�سلوك االجتماعي لدى �أفراد املجموعة التجريبية التي خ�ضعت للربنامج التدريبي،
وهذا قد يدلل على فاعلية الربنامج التدريبي يف تنمية املهارات االجتماعية على بعدي

الأداة والبعد الكلي ،ال�سيما �أن الطالبات قد ت�أثرن بالربنامج التدريبي القائم على املهارات

االجتماعية ،الذي كان يهدف �إىل تعليم الطالبات بع�ض املهارات املنا�سبة التي قد ت�ساعدهن

يف التفاعل مع الآخرين من جهة ،والتعرف �إىل امل�شاعر وحت�سن م�ستوى الكفاية االجتماعية،
وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات للحيلولة دون حدوث امل�شكالت االجتماعية لديهن من جهة �أخرى.

ومما يف�رس امتالك �أفراد املجموعة التجريبية واكت�سابهن املهارات االجتماعية ا�ستخدام

جميع مكونات التدريب على املهارات االجتماعية ( التغذية الراجعة ،والنمذجة ،ولعب
الأدوار ،والتعزيز ،والواجبات البيتية) يف كل جل�سة من جل�سات التدريب ،الأمر الذي �أتاح
لأفراد املجموعة التجريبية �إتقان مهارات الربنامج با�ستخدام �أكرث من ا�سرتاتيجية تعليمية.
وقد يعود �سبب فاعلية برنامج التدريب �إىل �إيجاد مناخ �صفي مريح ومتعاون دون خوف مما
�سمح للطالبات بالتفاعل الإيجابي بع�ضهن مع بع�ض ،وهذا قد �أ�سهم يف بناء الثقة،

وتكوين عالقات �إيجابية والتعاون واملناق�شة واتباع التعليمات وااللتزام بح�ضور اجلل�سات و�أداء

الواجبات البيتية بكل �إتقان ،مما �أدى �إىل حت�سن املهارات االجتماعية لديهن.

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة ال�سعايدة ( )2004التي �أ�شارت �إىل فاعلية برنامج

تدريبي يف املهارات االجتماعية للطلبة ذوي �صعوبات التعلم يف حت�سن املهارات االجتماعية
ول�صالح املجموعة التجريبية .كما تتفق مع نتيجة درا�سة �أبو �شقة ( )1994التي �أ�شارت �إىل
فاعلية برنامج تدريبي على املهارات االجتماعية للأطفال ذوي �صعوبات التعلم يف حت�سن

بع�ض املهارات االجتماعية .ونتيجـة درا�سة ) (Lemish, 1998التي �أ�شارت �إىل فاعلية برنامج
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للتدريب على حل امل�شكالت االجتماعية يف تطوير هذه املهارات .ودرا�سة الب�ستنجي ()2002
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التي �أ�شارت �إىل حت�سن م�ستوى التفاعالت االجتماعية للطلبة ذوي �صعوبات التعلم مع

الطلبة العاديني وفقا ً لل�صف الدرا�سي .كما تتفق مع نتيجة درا�سة )(Robinson, 1999

التي �أ�شارت �إىل فاعلية برنامج التدريب على املهارات االجتماعية للطلبة ذوي �صعوبات
التعلم ،فقد �أ�شارات الدرا�سة �إىل حت�سن ملمو�س يف املهارات االجتماعية بالن�سبة لأفراد

املجموعة التدريبية.

ثانياً :عر�ض نتائج الفر�ضية الثانية

ن�صت الفر�ضية على �أنه« :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α≤0.05

للربنامج التدريبي يف تنمية مفهوم الثقة بالنف�س بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
على االختبار البعدي لدى الطالبات ذوات �صعوبات التعلم يف الأردن».

للتحقق من �صحة الفر�ضية ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية

واملتو�سطات احل�سابية املعدلة لأداء الطالبات ذوات �صعوبات التعلم على مقيا�س مفهوم

الثقة بالنف�س ح�سب طريقة التدري�س (جتريبية� ،ضابطة) ،واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واملتو�سطات احل�سابية
املعدلة ملفهوم الثقة بالنف�س لدى �أفراد عينة الدرا�سة
البعدي
القبلي
املتو�سط
املجموعة
االنحراف
املتو�سط
االنحراف
املتو�سط
املعدل
املعياري
احل�سابي
املعياري
احل�سابي
2.57
0.15
2.57
0.16
2.03
جتريبية
2.14
0.13
2.15
0.13
2.15
�ضابطة
2.36
0.25
2.35
0.15
2.11
املجموع

العدد
30
30
30

يبني اجلدول رقم ( )7تباينا ً ظاهريا ً يف املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واملتو�سطات

املعدلة ملفهوم الثقة بالنف�س لدى الطالبات ذوات �صعوبات التعلم يف الأردن ،ب�سبب اختالف
فئات طريقة التدري�س (التجريبية ،ال�ضابطة) ،ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات

احل�سابية مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي امل�شرتك كما يف اجلدول رقم (.)8

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

يتبني من اجلدول رقم ( )8الآتي:

 -وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α≤0.05تعزى �إىل �أثر طريقة التدري�س يف تنمية مفهوم

الثقة بالنف�س ،فقد بلغت قيمة ف  150.98وبداللة �إح�صائية ( ،)0.000وجاءت الفروق ل�صالح
الطريقة التجريبية.

وقد تف�رس هذه النتيجة بنجاح وفاعلية الربنامج التدريبي من خالل الطرائق واال�سرتاتيجيات

التي ا�ستخدمت ،وقدرتها على تنمية مظاهر الثقة بالنف�س لدى الطالبات ،بحيث �أ�صبحن �أكرث

فاعلية يف مواجهة الظروف ،واتخاذ القرار املنا�سب يف الوقت املنا�سب ،وقدرتهن على التفاعل
الإيجابي ،و�إقامة عالقات اجتماعية ناجحة ،من خالل حماور ووحدات بع�ض اجلل�سات ،الأمر

الذي �أتاح لأفراد املجموعة التجريبية �إتقان مهارات الربنامج با�ستخدام �أكرث من ا�سرتاتيجية
تعليمية ،ال�سيما املهارات املتعلقة ب�ضبط الذات ،وحل امل�شكالت االجتماعية ،وفهم �إ�شارات

التوا�صل اللفظية وغري اللفظية ،وامل�شاركة االجتماعية ،وتكوين ال�صداقة ،و�إظهار العادات
وال�سلوكيات املقبولة يف التعامل مع الآخرين ،والتي �أ�سهمت يف حت�سني �صورة امل�ستقبل،

وجتاوز ال�صعوبات والعقبات وك�سب الثقة بالنف�س وثقة الآخرين ،و�إزالة حاجز اخلوف والرتدد

ثم تنمية مفهوم الثقة بالنف�س.
والقلق ،مما ي�ؤدي �إىل ال�شعور بال�سعادة ومن َّ

وقد �أ�شارت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة �إىل دور التعزيز يف بناء وتنمية مفهوم الثقة

بالنف�س ،وتبني �أن الثقة بالنف�س لدى الطالبات يف املجموعة التجريبية كانت �أعلى منها
لدى الطالبات يف املجموعة ال�ضابطة وذلك يعود �إىل �أنظمة التعزيز التي مت اتباعها ،وفائدة

التدريب على املهارات االجتماعية وعالقتها الإيجابية بالثقة بالنف�س وهذا ما �أكدته درا�سة
).(Pauly, 1992
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اجلدول رقم ()8
حتليل التباين الأحادي امل�شرتك لأثر طريقة التدري�س يف اختبار
الثقة بالنف�س لدى �أفراد عينة الدرا�سة
الداللة
متو�سط
جمموع
قيمة ف
درجات احلرية
امل�صدر
الإح�صائية
املربعات
املربعات
0.00
8.10
0.13
1
0.13
القبلي (امل�شرتك)
0.00
150.98
2.55
1
2.55
الطريقة
0.01
57
0.96
اخلط�أ
59
3.54
الكلي
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ثالثاً :عر�ض نتائج الفر�ضية الثالثة

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

ن�صت الفر�ضية على �أنه« :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة

( )α≤0.05للربنامج التدريبي يف تنمية مفهوم الذات الأكادميية بني املجموعتني التجريبية

وال�ضابطة على االختبار البعدي لدى الطالبات ذوات �صعوبات التعلم يف الأردن» .للتحقق
من �صحة الفر�ضية ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واملتو�سطات
احل�سابية املعدلة ملفهوم الذات الأكادميية لدى الطالبات ذوات �صعوبات التعلم ،واجلدول �أدناه

يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واملتو�سطات احل�سابية
املعدلة ملفهوم الذات الأكادميي لدى �أفراد عينة الدرا�سة
البعدي
القبلي
املتو�سط
املجموعة
االنحراف
املتو�سط
االنحراف
املتو�سط
املعدل
املعياري
احل�سابي
املعياري
احل�سابي
2.60
0.25
2.58
0.25
2.12
جتريبية
2.17
0.26
2.19
0.26
2.18
�ضابطة
2.38
0.32
2.38
0.25
2.15
املجموع

العدد
30
30
60

يبني اجلدول رقم ( )9تباينا ً ظاهريا ً يف املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واملتو�سطات

املعدلة ملفهوم الذات الأكادميية لدى الطالبات ذوات �صعوبات التعلم ،ب�سبب اختالف فئات

طريقة التدري�س (التجريبية ،ال�ضابطة) .ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات

احل�سابية مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي امل�شرتك كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)10

اجلدول رقم ()10
حتليل التباين الأحادي امل�شرتك لأثر طريقة التدري�س يف اختبار
مفهوم الذات الأكادميي لدى �أفراد عينة الدرا�سة
الداللة
متو�سط
جمموع
قيمة ف
درجات احلرية
امل�صدر
الإح�صائية
املربعات
املربعات
0.00
21.27
1.04
1
1.04
القبلي(امل�شرتك)
0.00
54.91
2.70
1
2.70
الطريقة
0.04
57
2.80
اخلط�أ
59
6.17
الكلي
يتبني من اجلدول رقم ( )10الآتي:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α≤0.05تعزى �إىل �أثر طريقة التدري�س يف تنمية مفهوم

الطريقة التجريبية.

وقد تف�رس هذه النتيجة بقدرة الربنامج يف �إحداث التغري يف مفهوم الذات الأكادميية لدى

الطالبات ،بحيث �أ�صبحن �أكرث تقبال ً
وقدراتهن يف مواجهة امل�شكالت التي قد تطر�أ
لذاتهن
َ
َ
حياتهن ،نظرا ً الرتباط مفهوم الذات ببع�ض ال�سمات ال�شخ�صية واخل�صائ�ص االنفعالية،
على
َ

التي ت�ؤدي دورا ً �أ�سا�سيا ً يف حتقيق التوافق النف�سي لديهن ،من خالل اال�سرتاتيجيات والأن�شطة

امل�ستخدمة ،التي مت تدريب الطالبات عليها يف اجلل�سات التدريبية ،ومثال ذلك تدعيم مفهوم
الذات الإيجابي ،ومن ثم مت تطبيقها من قبل الطالبات حول ما يواجهن من مواقف واقعية،
الأمر الذي �أدى �إىل تعميم وا�ستمرار ممار�سة هذه املهارات ،وتطبيق وتوظيف ما تتعلمه يف
اجلل�سات ونقل �أثره للبيت واخلارج من خالل املواقف احلياتية املختلفة .وقد تف�رس هذه النتيجة

مبدى �إعجاب وتفاعل الطالبات يف املجموعة التجريبية بطريقة تنظيم الربنامج وطريقة

عر�ضه عليهن ،وهذا بدوره �أ�سهم يف زيادة وتفاعل وم�شاركة الطالبات مع حمتوى الربنامج
من خالل املهارات االجتماعية املت�ضمنة فيه ممّا �ساعد على تنمية مفهوم الذات الأكادميية

لديهن.

وتتفق هذه مع نتيجة درا�سة القم�ش والع�ضايلة والرتكي ( )2007التي �أ�شارت �إىل فاعلية

برنامج تعليمي يف حت�سني مهارات تنظيم الذات لدى التالميذ ذوي �صعوبات التعلم .كما
تتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة ) (Green & Gilbert, 1994التي �أ�شارت �إىل حت�سني
مفهوم الذات للأطفال ذوي �صعوبات التعلم ،و�أكدت على فاعلية الربنامج التدريبي يف حت�سن

مفهوم الذات .ونتيجـــة درا�سة (O, Halloran, 1996) ،التي �أ�شارت �إىل حت�سني مفهوم

الذات .كما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�ســة ) (Robinson, 1999التي �أ�شارت �إىل

فاعلية برنامج للتدريب على املهارات االجتماعية يف التفاعل االجتماعي وامل�شاركة والعالقة
مع الأقران وحت�سني مفهوم الذات للطلبة ذوي �صعوبات التعلم.

التو�صيات

يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحثان بالتو�صيات الآتية:

 �رضورة ا�ستخدام الربنامج التدريبي من قبل املر�شدين الرتبويني ومعلمات الرتبية اخلا�صة يفغرف م�صادر التعلم ،وتعميمه على املدار�س التي تعنى بالطالبات ذوات �صعوبات التعلم.
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الذات الأكادميية ،فقد بلغت قيمة ف  54.91وبداللة �إح�صائية  ،0.00وجاءت الفروق ل�صالح
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 -تبني الربنامج التدريبي القائم على املهارات االجتماعية لدى الطالبات اللواتي يعانني من
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تد ٍّن يف مفهوم الذات الأكادميية والثقة بالنف�س.

 تدريب الطالبات ذوات �صعوبات التعلم على املهارات االجتماعية يف جمموعات �صغرية منخالل ن�شاطات غري �صفية.

� -إجراء درا�سة م�شابهة يت�سع مداها ،تتناول الطلبة ذوي �صعوبات التعلم الذكور والإناث،

وا�ستق�صاء �أثر الربنامج التدريبي ومتغريات الدرا�سة فيها.
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