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 دادإـع
 أستــــاذ الصحــــة النفسيــــة املساعــــد 
 كليــــة الرتبيــــة جامعــــة كفــــر الشيـــخ

فىى حسيىين ارارا الى اخ ض  ى  التدريبى هدفت الدراسة الى الكشف عن فعالية البرنامج 
( حلمي  ضحلمي ا حتراضح أعمىارهم مىن ١٢رها )صعوباخ التعلم االجتماعية ضاالن عالية لدى عينة عد

صىىىعوباخ مقيىىىا  ض )اعىىىدارل الباحثىىىة(  مقىىىا يد ارارا الىىى اخ  الباحثىىىةضاسىىىتتدمت . ( سىىىنة١٢-٩)
)اعىىىدارل الباحثىىىة(  األساسىىى الىىىتعلم االجتماعيىىىة ضاالن عاليىىىة لتحميىىى  المرحلىىىة االضلىىىى مىىىن التعلىىىيم 

نتائج الى فعالية ضاستمرارية البرنامج فىى حسيىين . ضحوصلت ال)اعدارل الباحثة( ضالبرنامج التدريبى
 ارارا ال اخ ض    الصعوباخ االجتماعية ضاالن عالية ضحسيين بع  الجوانب االكاريمية.
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حمثل مرحلة التعليم االساسى أهمية كبرى فى اليلم التعليمى كمىا حعىد حجىر األسىا  لمراحىل 
هىىا ال ىىرر العد ىىد مىىن التبىىراخ السياحيىىة التىىى حىىمرر لىىدضرها فىىى المراحىىل حيىىي يستيىىب في، التعلىىيم التاليىىة
قىد . كما إنها حعد مرحلة ظهور المحمح الرئييية لشتصية ال رر فى صىورحها المبسىرا ،النمائية الححقة
هىى ا المرحلىىة العد ىىد مىىن الصىىعوباخ ضالمشىىسحخ االن عاليىىة ضاالجتماعيىىة التىىى يعىىانى   واجىىا ال ىىرر فىىى

مما ييتوجب حوفير سبل الرعاية ضاالهتمام لهىمال  الطىحب لتسقيىل التوافىل الن يىى لهىم . حبمنها الط
 .  ضمع أقرانهم لتسيين ميتوى حسصيلهم الدراسى را ل الصف

 ،٢00٩ضحشىىير مع ىىم الدراسىىاخ ضالبسىىوة العربيىىة ضاألجنبيىىة )رانىىد مسمىىد عبىىد الجىىوار 

Laura Conly et al 2014.) بصى ة عامىة ضالصىعوباخ االن عاليىة  إلىى أ  صىعوباخ الىتعلم
ضاالجتماعيىىىة بصىىى ة  اصىىىة مىىىن أهىىىم مشىىىسحخ التعلىىىيم األساسىىى  التىىىى حعيىىىل التلميىىى  عىىىن التقىىىدم 

ضهىىىى حستىىىاخ إلىىىى  ىىىدماخ عحجيىىىة ضقرجىىىارية لتنميىىىة قىىىدراخ هىىىمال  . ضالتطىىىور فىىىى جىىىتى الجوانىىىب
 . مالطحب ضاستعداراحه

علىى مجموعىة مىن الصىعوباخ التىى  ضيطلل مصطلح الصىعوباخ االن عاليىة ضاالجتماعيىة
حتىىدا ل مىىع أض حعىىو  حعلىىم التحميىى  صضى هىى ا الصىىعوباخ ضكىى ا حعلىىم أقىىرانهم. ضمىىن م ىىاهر هىى ا 
الصىىعوباخ البسىىا  ايىىر الطبيعىىى ضاالنيىىساب مىىن المواقىىف االجتماعيىىة ضصىىعوبة حكىىوين عحقىىاخ 

ضالتشىتت ضالكى ب  باإلضافة إلى مجموعة من التصائص اليىلوكية حشىمل قصىور االنتبىاا. سليمة
ضانت ىىاا االحىىاا  االن عىىال  ضانت ىىاا م هىىوم الىى اخ ضضىىعف المهىىاراخ االجتماعيىىة ضعىىدم القىىدرا 
على الت اعل االيجال  ضاليلوك العدضانى ضاإلحباط ضالتجل ضاالنيساب ضاالنطوا  )لداى الرجيدى 

 (.٢0١3ضآ رض  
ماعية فمنها ما  رجعهىا إلىى ضحتعد اآلرا  حول ح يير أسباب الصعوباخ االن عالية ضاالجت

ضعف المهاراخ اللغوية ضاالحصال أض صعوبة فىى اإلرراك ضفهىم ان عىاالخ اآل ىرين أض إلىى حىدنى 
م هىىىوم الىىى اخ ضالتسصىىىيل الدراسىىىى ضعىىىدم القىىىدرا علىىىى المعالجىىىة المعرفيىىىة للمواقىىىف ضاالن عىىىاالخ 

 (.Elksnin and ELksnin:2005ضصعوبة حل المشسحخ )
أحىىد المىىدا ل العحجيىىة ضالتربويىىة السد ثىىة التىىى حيىىتتدم فىىى مجىىال علىىم  ضحعىىد إرارا الىى اخ

الن د ضالصسة الن يية لما لهىا مىن فعاليىة فىى حسيىين الجوانىب االيجاليىة لل ىرر ض  ى  الجوانىب 
 . اليلبية التى حمثل عائل أمام نموا الطبيعى

ى أ  حأريرهىىا ضيتمثىىل صلىى  فىى ،كمىىا حعىىد احىىدى االسىىتراحيجياخ ال عالىىة فىىى حعىىد ل اليىىلوك
حيىي  ىدضم ل تىرا لويلىة بعىد حوقىف البرنىامج ضيمتىد إلىى . ممتد األرر علىى اليىلوك ضأكثىر عموميىة
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أمىىىاكن أ ىىىرى ضالىىىى اليىىىلوكياخ األ ىىىرى صاخ العحقىىىة   كمىىىا حناسىىىب المواقىىىف التىىىى يصىىىعب فيهىىىا 
ك ىا ا كمىا أنهىا حجعىل الطىحب أكثىر . محح ة ال رر حيثما يسىو  فيهىا ضحىدا اص يححى  هىو ن يىا

ضحجعىىىل المعلىىىم يعطىىىى ضقتىىىا أكبىىىر إلعطىىىا  الىىىدرض  ضضقتىىىا أقىىىل . ضانضىىىبالا فىىىى الصىىىف الدراسىىىى
كمىىا أ  االسىىتتدام النىىاجح لمهىىاراخ إرارا الىى اخ  ايىىد مىىن اعتمىىار التحميىى  علىىى . للضىىبا الصىى ى

 (.Coper et al:2007أن يهم ضيقلل من اعتمارهم على اآل رين )
ة حتضىىىمن حوجيىىىا ال ىىىرر ل احىىىا للقيىىىام بىىىالتطبيل العملىىىى ضحعتبىىىر إرارا الىىى اخ بمثابىىىة عمليىىى

ل نيىاخ حعىد ل اليىلوك علىى ن يىا ضبن يىا مىن أجىل ضىبا سىلوكا ضقحىداة التعىد ل المطلىوب فيىىا 
بما يسقل أرا ا لليلوك االيجال  الميتهدف على النسو المطلوب ضفقا للمعيار المسدر سل ا ضفى 

 (.٢0١4فترا زمنية مسدرا)عبد ال تاح مطر ل
ل ا يجب أ  حكو  إرارا ال اخ ضاحدا من األهداف الرئييىية ضالنهائيىة للتعلىيم ضالتىى يجىب 

بمىىىا حتضىىىمنا مىىىن حنميىىىة االسىىىتقحلية ضالتوجيىىىا الىىى احى ضالدافعيىىىة ال احيىىىة . حسقيقهىىىا لىىىدى التحميىىى 
كمىىىا إ  إرارا الىىى اخ حنمىىىى . مىىىن أحىىىد ةبشىىىسل محئىىىم رض  إجىىىراف أض محح ىىى فلإلنجىىىاز ضالتصىىىر 

  (.Martinez ,2005الييطرا لدى التحمي  ضال ى يعد بمثابة حعايا ضمسافأا ليلوكهم )جعورا ب
ضمن  حل ما جعرخ با الباحثة مىن ضاقىع لمشىسلة صىعوباخ الىتعلم االجتماعيىة ضاالن عاليىة لىدى  

ححمي  التعليم االساسى باإلضافة إلى جسوى معلمى ه ا المرحلىة )لىحب التأهيىل التربىوى ( مىن 
ه ا الصعوباخ ضحأريرهىا علىى العمليىة التعليميىة   فقىد عمىدخ الباحثىة إلىى حصىميم لرنىامج عوائل 

حدريب  على إرارا ال اخ كى حياعد هىمال  التحميى  علىى الىتتلص مىن هى ا الصىعوباخ ضقكيىالهم 
 . المهاراخ الحزمة للتسسم فى سلوكياحهم ضحسيين حوافقهم الن يى ضاالجتماعى ضاألكاريمى

حمثىىىل صىىىعوباخ الىىىتعلم االن عاليىىىة ضاالجتماعيىىىة عائقىىىا كبيىىىرا فىىىى حسقيىىىل التوافىىىل الن يىىىى 
حيي اليمسن حسقيل أى انجاز إال من  حل إجرا  التد حخ العحجية . ضاالجتماعى ضاالكاريمى

لم حيىىىىىي إ  التحميىىىىى  صضى صىىىىىعوباخ الىىىىىتع. الحزمىىىىىة لتت يىىىىىف مثىىىىىل هىىىىى ا الم ىىىىىاهر ضاليىىىىىلوكياخ
االجتماعية ضاالن عالية موجور ن را ل الص وف العاريىة ضال يمسىن اسىتبعارهم فىى فصىول  اصىة 

 . لل  تطلب األمر حقديم المياعدا ضهم مدمجين مع أقرانهم. أضعالهم
% (٢١,4- ١4,3كما حنتشر حل  المشسلة لين ححمي  المرحلة االلتدائية لنيىبة مىا لىين )

 (.٢007ا هنداضى (عام )ل ١5- ١0ضحقع لين عمر )
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( من حأرير الصعوباخ االجتماعيىة علىى نمىو الط ىل ٢006ضما أجارخ إليا ) فائقة لدر 
ضحقدمىىىىا ضاعتقىىىىارا بقدرحىىىىا علىىىىى مواجهىىىىة المشىىىىسحخ ضالت اعىىىىل ضالتواصىىىىل مىىىىع اآل ىىىىرين ضاالنجىىىىاز 

قىف  لىف ضبالتال  اليعيىر اهتمامىا بالعوامىل التىى ح. فح  ب ل جهدا لتغيير ه ا الواقع، االكاريمى
فشىىلا المتوقىىع ضيسىىو  أقىىل حقىىبح مىىن أقرانىىا ضمعلميىىا ضأنانيىىا ضايىىر مهىىتم بىى را  ضحاجىىاخ اآل ىىرين 
ضاير نشا ض جول ضمندفع ضمتيرع ضال ييىت يد مىن أنشىطة الىتعلم ض براحىا المتاحىة را ىل الصىف 

 ض ارجا ضلديا حقلباخ ضجدانية ال حتناسب مع الموقف االجتماعى الراهن. 
خ االجتماعيىىىة ضاالن عاليىىىة إلىىىى مجموعىىىة مىىىن االسىىىتراحيجياخ التكامليىىىة ضحستىىىاخ الصىىىعوبا

ال عالىىة لبنىىا  ضحطىىوير المهىىاراخ ضالك ايىىاخ االجتماعيىىة ضحىىدعيم م هىىوم الىى اخ لىىدى الط ىىل ليصىىبح 
 (.٢0١4ايجاليا ضحدعيم التعاض  ضاليلوك االجتماعى المراوب فيا ) وسف العناى ل

إرارا الىىى اخ فىىىى حت يىىىف  اخ التىىىى أضضىىىست اسىىىهامضلبقىىىا لمىىىا أجىىىارخ إليىىىا نتىىىائج الدراسىىى
بعىى  المشىىسحخ االن عاليىىة ضاالجتماعيىىة ضاليىىلوكية مىىع صضى االحتياجىىاخ التاصىىة ضالتىىى أكىىدخ 
إمسانيىىىىة حت يىىىىف اليىىىىلوك العىىىىدضانى ضحسيىىىىين اليىىىىلوك االجتمىىىىاع  ضاالسىىىىتمرار فىىىىى أرا  المهمىىىىة 

صيل األكاريم  ضالسىد مىن اليىلوكياخ ضالتركيا على جئ مسدر ضأرا  الواجب المنالى ضزيارا التس
الل  يىىىىىىة ايىىىىىىر المنطقيىىىىىىة ضحسيىىىىىىين معىىىىىىدل اليىىىىىىلوك الل  ىىىىىىى ضزيىىىىىىارا حكىىىىىىرار اليىىىىىىلوك المراىىىىىىوب 

(Hamilton 2007&Gureasko,et al 2007 فانا يمسن حسد د مشسلة الدراسة السالية فى .)
  -مساضلا اإلجابة على االسئلة التاليةل

رارا ال اخ لدى ححمي  السلقة االضلى من التعلىيم األساسى  ما فعالية لرنامج حدريبى لتسيين إ -١
 صضى صعوباخ التعلم االجتماعية ضاالن عالية ؟

مىا فعاليىىة لرنىامج حىىدريبى فىى حت يىىف الصىعوباخ االن عاليىىة ضاالجتماعيىة لىىدى ححميى  السلقىىة  -٢
 االضلى من التعليم األساس  ؟ 

ارا الىىىى اخ ضحت يىىىىف صىىىىعوباخ الىىىىتعلم مىىىا اسىىىىتمرارية فعاليىىىىة لرنىىىىامج حىىىىدريبى فىىىى حسيىىىىين إر  -3
 االضلى من التعليم األساس  ؟ ةاالجتماعية ضاالن عالية من ححمي  السلق

 -تهدف الدراسة الحالية إلى:
 . حبين الدراسة م هوم ارارا ال اخ -١

 . حبين م هوم صعوباخ التعلم االجتماعية ضاالن عالية  -٢

يىىىة البرنىىىامج التىىىدريب  لتسيىىىين إرارا الىىى اخ ضحت يىىىف صىىىعوباخ الىىىتعلم التعىىىرف علىىىى فعال -3
االجتماعية ضاالن عالية لدى عينة من ححمي  السلقة االضلى من التعليم األساس  ضالمتمثلة 

صىعوباخ فىى  ،صىعوباخ فىى المجىال االن عىال ، فى )صىعوباخ فىى المجىال االجتمىاعى
 م (. بعد التطبيل ضفى فترا المتابعة.صعوباخ فى المجال األكاري ،المجال اليلوك 
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 -وال االهمية النظرية :أ -
حيىىتمد الدراسىىة الساليىىة أهميتهىىا مىىن حناضلهىىا لمرحلىىة التعلىىيم االساسىىى ضالتىىى حمثىىل لدايىىة اليىىلم  -1

صىىية التعليمىىى للتلميىى  حستىىل مىىن األهميىىة مسانىىا كبيىىرا ن ىىرا لمىىا حتركىىا مىىن حىىأريراخ فىىى جت
 . التلمي  ح هر على المدى البعيد فى المراحل النمائية ضالتعليمية الححقة

حتنىىاضل الدراسىىة احىىد المشىىسحخ التىىى حواجىىا ححميىى نا ضحىىمرر علىىى حعلىىيمهم ضحىىوافقهم الن يىىى  -٢
 . ضاالجتماعى ضهى صعوباخ التعلم االجتماعية ضاالن عالية

عحجية ضاإلرجارية السد ثة التىى حقىوم علىى حيلا الدراسة السالية الضو  على أحد المدا ل ال -3
ارارا الىى اخ ضأررهىىا فىىى حسقيىىل النتىىائج االيجاليىىة ضالمرجىىوا مىىن التىىد ل العحجىىى ض اصىىة بعىىد 
نجىىىاح هىىى ا األسىىىلوب فىىىى   ىىى  العد ىىىد مىىىن المشىىىسحخ اليىىىلوكية ضاالجتماعيىىىة ضاالن عاليىىىة 

 . ضالص ية ضاألكاريمية لدى الكثير من ال ئاخ العمرية

دراسىىة احىىدة ماحوصىىىل اليىىة البىىاحثين مىىن ارا  ضضجهىىىاخ الن ىىر المتعىىدرا حىىىول ارارا حضىىم ال -4
 .  ال اخ

 :ثانيا االهمية التطبيقية -

حعىىىد الدراسىىىة الساليىىىة صىىىيغة إجرائيىىىة حد ليىىىا فىىىى الوقىىىت المناسىىىب لتت يىىىف صىىىعوباخ الىىىتعلم  -١
فى اليلم التعليمىى االجتماعية ضاالن عالية فى مرحلة مبسرا من التعليم ضقبل التطور ضاالرحقا  

حيىىىي حتضىىىاعف اليىىىلبياخ ضيصىىىعب التىىىد ل العحجىىىى فىىىى . ضاالنتقىىىال إلىىىى المرحلىىىة الثانويىىىة
 . المراحل المتأ را

حبرز الدراسة رضر ارارا ال اخ فى حعد ل اليلوك ضحنمية االستقحلية لدى التلمي  ضحعتبىرا هىدفا  -٢
يىىة لمىىا لىىا مىىن ارىىر ممتىىد ضبعيىىد حربويىىا أساسىىيا اللىىد مىىن ارراجىىا علىىى مقدمىىة األهىىداف التعليم

المىىىدى فىىىى حعىىىد ل اليىىىلوك ضكونىىىا معىىىازا صاحيىىىا ايجاليىىىا ر ناميىىىا يتتلىىىف عىىىن أسىىىاليب التعايىىىا 
 . المعرضفة

اعىىدار مقيىىا  صىىعوباخ الىىتعلم االجتماعيىىة ضاالن عاليىىة ضمقيىىا  إلرارا الىى اخ  ناسىىب المرحلىىة  -3
 العمرية لعينة الدراسة. 

ين ارارا الىىى اخ لىىىدى صضى صىىىعوباخ الىىىتعلم االجتماعيىىىة لنىىىا  ضحصىىىميم لرنىىىامج حىىىدريبى لتسيىىى -4
 . ضاالن عالية من ححمي  السلقة االضلى من التعليم األساسى
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 Social and Emotional Learning صععععت اات الععععتتاع ا وتالافيععععة  ا   تاليععععة -١

Disabilities  الصىعوباخ الناحجىة عىن المشىسحخ ل حعرفهىا الباحثىة بأنهىا مجموعىة متدا لىة مىن
اليىىلوكية المتاامنىىة مىىع الصىىعوباخ االكاريميىىة ضالنمائيىىة التىىى حىىمرر بصىىورا سىىلبية علىىى نمىىو ال ىىرر 

ضهىىىى الدرجىىىة التىىىى يسصىىىل . ضحقدمىىىة فىىىى الجوانىىىب االجتماعيىىىة ضاالن عاليىىىة ضاليىىىلوكية ضاالكاريميىىىة
 )اعدار الباحثة(.. عاليةعليها التلمي  فى مقيا  صعوباخ التعلم االجتماعية ضاالن 

ل قدرا ال رر علىى الىوعى لتصىرفاحا ضان عاالحىا ضسىلوكياحا  Self-management ادارة الذات -٢
ضالقىىىدرا علىىىى الىىىتسسم فيهىىىا را ليىىىا ضالتعبيىىىر عنهىىىا بشىىىسل مقبىىىول اجتماعيىىىا ضأكثىىىر حوافقىىىا مىىىع 

 ،لثقىىة ضالدافعيىىة ا ،ارارا العحقىىاخ ضالمواقىىف  ،اال ىىرين ضحتضىىمن ارارا االن عىىاالخ ضالمشىىاعر 
االرارا ال احية. ضهى الدرجة التى يسصل عليها التلمي   ،الضبا ضاحتاص القراراخ  ،ارارا الوقت

 )اعدار الباحثة(. . فى مقيا  ارارا ال اخ

ل هىىو مجموعىىة مىىن اإلجىىرا اخ ضالتىىدريباخ التىىى  training program البر ععا ا التععدر بى -3
فىى  لمين ضأضليا  االمور لهدف حسيين مهاراخ ارارا ال اخيقوم لها التحمي  مع الباحثة ضالمع

 فترا زمنية مسدرا حقدر بتمية عشرا اسبوعا. 

 لThe first episode of basic education الحاقة ا  لى  ن التتايع األساسي -4
( ضيلتسىىل لهىىا التلميىى  عنىىد سىىن مىىن 6ضهىىى المرحلىىة األضلىىى فىىى اليىىلم التعليمىى  حمتىىد سىىت ) 
 . ( سنة١٢-٩ضحتتص ه ا الدراسة بال ئة العمرية من ) ،( سنة١٢-6)

  : لمحئمة لبيعة المتغيراخ البسثية.  استتدمت الباحثة المنهج التجريبىالالحددات الالنهجية
 . التصميم التجريبى صض المجموعة الواحدا تضاستتدم

   : التعليم األساسى   االضلى من ةححمي  السلقاقتصر البسي السالى على الالحددات البشر ة
من التعليم ممن يعانو  من صعوباخ التعلم االجتماعية ضاالن عالية ضالتى حتىراضح أعمىارهم مىا 

 . ( عاما١٢-٩) نلي

  حىىىىىم حطبيىىىىىل األرضاخ ضالبرنىىىىىامج  ىىىىىحل العىىىىىام الدراسىىىىى  :  الالحعععععددات ال  نيعععععة  الال ا يعععععة
ر للتعلىيم األساسى  المشىتركة التابعىة إلرارا م.بمدار  مجمىع علىى عبىد الشىسو ٢0١6/٢0١5

 . جر  ك ر الشيخ التعليمية بمساف ة ك ر الشيخ
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 -أوال صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية :
ة يعىىد م هىىوم صىىعوباخ الىىتعلم االجتماعيىىة ضاالن عاليىىة مىىن الم ىىاهيم التىىى لىىم حلقىىى الدراسىى

ضالتى قد ح ت باهتمىام . ضاألكاريميةمثل صعوباخ التعلم النمائية  ى من الباحثينكافالضاالهتمام 
البىىاحثين فىىى اآلضنىىة األ يىىرا. إال انىىا اليس ىىى التعامىىل مىىع الصىىعوباخ االكاريميىىة ضالنمائيىىة بمعىىال 

 . عن اآلرار االجتماعية ضاالن عالية
ال  ن لىد هم قصىور فىى  الاألل  بأنهمصضى صعوباخ التعلم االجتماعى  األل الضيعرف 
االجتمىاعى ضاالفتقىار  اإلرراكضمعا ير اليىلوك المقبىول اجتماعيىا ضقصىور  ضأسلوباكتياب قواعد 

ضصىىىىعوبة حن ىىىىيم  ضقهمىىىىالالىىىى التوقىىىىع ضاسىىىىتقبال مشىىىىاعر اآل ىىىىرين ضحىىىىل المشىىىىسحخ االجتماعيىىىىة 
تعلم المدرسىىىىية ممىىىىا قىىىىد  ىىىىمرى الىىىىى ضىىىىعف رافعيىىىىتهم لحنجىىىىاز ضحىىىىدضة صىىىىعوباخ الىىىى األعمىىىىال

 (.2013رى )مسمد البسيضاالجتماع  ضسو  حوافل على الميتويين الن ي   يةكاريمالا
( علىىىى انهىىىا افتقىىىار األل ىىىال الىىى  ن يعىىىانو  منهىىىا الىىىى ٢0١3ضحناضلهىىىا  وسىىىف العنىىىاى ) 

المهىاراخ االجتماعيىىة فىى التعامىىل مىع االقىىرا  ضاالفتقىار الىىى السياسىية لح ىىرين ضاإلرراك المحئىىم 
 . كما يعانو  من الرف  االجتماعى ضسو  التكيف الشتصى ضاالجتماعى. جتماعيةللمواقف اال

( علىىىى انهىىىا مصىىطلح يشىىىير الىىىى مجموعىىة مىىىن التحميىىى  ال ٢0١4ضعرفهىىا سىىىليما   وسىىف )
على نسو مقبول أض موجب مع اال رين   ضهىم أقىل حقىبح مىن االقىرا  ضالمعلمىين   ضهىم ا ىر     ت اعلو 

رضار ضالمواقىىف الت اعليىىة الجماعيىىة   ضيميلىىو  الىىى الوحىىدا ضقضىىا  أضقىىاخ مىىن يتتىىارهم أقىىرانهم فىىى اال
فىىىرااهم بم ىىىررهم   ضحتجىىىا انشىىىطتهم ضح ىىىاعححهم الىىىى ا  حكىىىو  مضىىىطربة   كمىىىا ا  التعبيىىىراخ التىىىى 

 .  حصدر عنهم حكو  حارا ضحسمل فى لياحها العدضا  الكامن ضالقلل ضالقيام بأفعال المبرر لها
 :واالجتماعية االنفعاليةعلم صعوبات الت أسباب -

  -تصبية(:ال)  البي ل وية ال راثية ت ا لأ   ال
حيىىىىت حنىىىىتج عىىىىن متغيىىىىراخ ضراريىىىىة قبىىىىل الىىىىوالرا أض اصىىىىاباخ  ىىىىحل النمىىىىو ضح هىىىىر فىىىىى 

 % حرجىىىع صىىىعوبة حعلمهىىىم الىىىى عامىىىل الورارىىىة30اضىىىطراباخ فىىىى الجوانىىىب اليىىىلوكية حيىىىي أ  
 ٢00٢)فىىىى ملسىىىم . سمىىىل كارح ىىىاع ضىىىغا الىىىدم% حعرضىىىت امهىىىاحهم الىىىى مشىىىاكل أرنىىىا  ال١0ض
 (.٢0١5كورر زيارا ،

االضىىطراب الىىوظي ى للنصىى ين الكىىرضيين  أضالىىى التلىىل الىىوظي ى فىىى المىىخ ايضىىا ضحرجىىع 
الىىىى عىىىدم الرضىىىا ممىىىا  ىىىمرى بىىىالمخ حيىىىي حىىىمرى الىىىى سىىىو  سىىىحمة الجهىىىاز العصىىىبى المركىىىاى 
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ضاحصىىال بعىى  التحيىىا العصىىبية  أض حىىدضة  لىىل ضأ طىىا  فىى نمىىو ،بالدضنيىىة  رضالشىىعو  ضاإلحبىاط
 .(٢0١0مثال انى  ،٢0١0سليما   وسف فى )أرنا  مراحل التكوين فى فترا السمل 

 -الت ا ل الن سية  ا وتالافية:ثا يا 
يعىىىانو  مىىىن مشىىىسحخ ان عاليىىىة صضى صىىىعوباخ الىىىتعلم  أ ( الىىىى Qeen 2001) ارجىىىأ

 يىير المشىاعر ضاالن عىاالخ ضيىمرر صلى  االجتماعية ضح اإلجاراخقرا ا  إسا ااجتماعية حمرى الى 
 . على سلوكهم حجاا اال رين
التىىى هىىدفت الىىى معرفىىة العحقىىة لىىين الىىدعم  James Peugh 2012)أجىىارخ رراسىىة )

االسىتبعار مىن  ،العال ى للمعلىم ضح اعلىا االجتمىاعى مىع لحبىا ضاليىلوكياخ )العىدضا  مىع االقىرا 
مهىىاراخ التن ىىيم الىى احى ( لىىدى لىىحب الصىىف االضل . اليىىلوكياخ االجتماعيىىة االيجاليىىة ،االقىىرا 

ضاجىىارخ النتىىائج الىىى ا  انت ىىىاا  ،المعرضىىين لتطىىر صىىعوباخ الىىتعلم االجتماعيىىىة ضاالكاريميىىة
رعم المعلم  رحبا بالعدضا  ضزيارحىا  ىرحبا ب هىور اليىلوك االجتمىاعى االيجىالى ضحسيىين الك ىا ا 

 . االجتماعية ضالتن يم ال احى
( أ  العوامىىل الممريىىة الىىى صىىعوباخ الىىتعلم  Maria Pouloou 2014ضحوصىىلت ) 

حتمثل فى عوامل فررية كىنقص المهىاراخ االجتماعيىة لىدى التحميى  ضعوامىل . االن عالية ضاليلوكية
ا رى اجتماعية حتمثل فى الت اعل اليلبى لين المعلم ضالتحمي    ضالييا  الص ى ال ى يتلو مىن 

 . ضأ  حل  العوامل حعمل كمنبئاخ بالصعوباخ االن عالية ضاليلوكية. ىالتعلم االجتماعى ضاالن عال
  -:ا كاديالية  الالترفيةت ا ل ثالثا ال

  حيي ا   حقتر  صعوباخ التعلم االجتماعية ضاالن عالية بالصعوباخ االكاريمية ضالنمائية
ضالتىىىى حىىىمرر  صضى الصىىىعوباخ االكاريميىىىة  تصىىى و  بقصىىىور فىىىى الجوانىىىب االجتماعيىىىة ضاالن عاليىىىة

ن را لتأريرها على . لدضرها فى التسصيل الدراسى   ضمن رما يجب حناضل كح الصعوباخ مجتمعة
حيىىي حتيىىبب الصىىعوباخ فىى  مجىىال ضاحىىد فىى  صىىعوباخ فىى  مجىىال    مجمىىل جوانىىب حيىىاا ال ىىرر

 (.٢0١4  سليما   وسف Sutherland et al, 2005) آ ر
عرفة العحقة ضاالرحباط لين صعوباخ الىتعلم (  الى م٢008ضهدفت رراسة فتسى الاياخ )

( مىىىن ١730النمائيىىة ضاالكاريميىىىة ضصىىعوباخ اليىىىلوك االجتمىىىاع  ضاالن عىىال  لىىىدى عينىىة عىىىدرها)
ححمي  المرحلة االلتدائية بمصر ضالبسرين   ضأجارخ النتائج الى ضجور عحقة لين كح الصعوباخ 

  .االكاريمية ضالنمائية ضاالجتماعية ضاالن عالية
( رراسىىة لوليىىة علىىى مجموعىىة مىىن Michell et al 2011ضأجىىرى ميشىىيل ضآ ىىرض  ) 

االفىىرار ممىىن يعىىانو  مىىن صىىعوباخ فىىى القىىرا ا   ضاجىىارخ النتىىائج الىىى ا  الصىىعوباخ االكاريميىىة 
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صاخ حىىىأرير كبيىىىر علىىىى الصىىىعوباخ فىىىى النىىىواحى االجتماعيىىىة ضاالن عاليىىىة ضاليىىىلوكية   ضحبىىىدأ هىىى ا 
 ضحيتمر حتى المراهقة. الصعوباخ فى الط ولة

( علىى ا  المىراهقين الى  ن لهىم Gina Cont et al 2013ضحمكىد جينىا كونىت ضا ىرض  )
حىىىاريخ مرضىىىى فىىىى ضىىىعف اللغىىىة   لىىىد هم ممجىىىراخ مرح عىىىة مىىىن المشىىىسحخ مىىىع االقىىىرا  ضظهىىىور 

 . االعراا االن عالية الغير حوافقية ضفرط النشاط ضاليلوك المشسل
ح اقمهىىا فىىى أن جانىىب مىىن الجوانىىب االكاريميىىة ضالنمائيىىة أض كمىىا أ  ضجىىور الصىىعوباخ ض   

اليلوكية أض االجتماعية أض االن عالية  مرر على الجوانب اال رى ضيرحبا لها لدى ححمي  المراحل 
 (.٢0١4االضلى من التعليم )نواف ال  يرى 

 :م االجتماعية واالنفعاليةذوى صعوبات التعلاملؤشرات الدالة على  -
 ضالسركىىىىىىىةالنشىىىىىىىاط  فىىىىىىىرط ضمىىىىىىىن أهىىىىىىىم الم ىىىىىىىاهر اليىىىىىىىلوكية –لرات الس       لو يةالمؤش        -أ

hyperactivity  .  ممن يعانو  من فرط النشاط ضحشتت االنتبىاا يسونىو  ٢6 -١٩حيي ا %
 (.٢008من صضى صعوباخ التعلم )قسطا  ال اهر 

( العحقىىىىة لىىىىين اضىىىىطراب قصىىىىور االنتبىىىىىاا ٢00٩ضحناضلىىىىت رانىىىىد مسمىىىىد عبىىىىد الجىىىىوار ) 
ب رط النشاط السركى ضصعوباخ التعلم االجتماعية ضاالن عالية لدى عينا من االل ال  المصسوب

ضاجىىارخ النتىىائج الىىى  ،( حلميىى  ضحلميىى ا ٢50ضحكونىىت عينىىة الدراسىىة مىىن ) ،فىىى الط ولىىة المتىىأ را 
ضجىور عحقىة لىين فىرط النشىاط ضقصىور االنتبىاا ضصىعوباخ الىتعلم االجتماعيىة ضاالن عاليىة مىا عىدا 

 . عدضا بعد ال
( مىن ١0الىى معرفىة فعاليىة لرنىامج عحجىى لعىدر) ،(٢0١0اليىيد) ةضهدفت رراسة حليم 

ضاجارخ النتائج الى ضجور رحرىة  ،صضى صعوباخ التعلم ضيعانو  من فرط النشاط ضحشتت االنتباا 
فىىرط  ،أنمىىاط مىىن اليىىلوكياخ ايىىر المقبولىىة لىىدى صضى صىىعوباخ الىىتعلم ضهىىى صىىعوباخ االنتبىىاا 

باإلضافة الى فعالية البرنامج فى     حل  اليلوكياخ لىدى عينىة  ،اليلوك االندفاعى  ،النشاط
 الدراسة.
ضمىن هى ا الممجىراخ اليىلوكيةل التمىىرر ضحتطىى االرضار ضاالندفاعيىة ضعىدم االلتىاام لهىىا ض  

 ،٢0١١صىهيب التتا نىة ،٢007القصور الواضح فى الت اعل ضاليىلوك ال وضىوى )لىا هنىداضى 
 (.٢0١4ف سليما   وس

( الىى حسد ىد رضر Laura Conly et al 2014كما هىدفت رراسىة لىورا كىونلى ضآ ىرض  )
ضاسهام المعلمين فى حقييم الصعوباخ االن عالية ضاليلوكية لدى التحمي  من  حل معايشتهم لهىا. 
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 باإلضافة الى االرلياخ التى حناضلت حل  الصعوباخ ضالتىى حىدرخ ابعارهىا فىى اآلحى  ) العحقىاخ
ضالمشىىاكل  ،ضاليىىلوك التتريبىىى ضالعىىدضا   ،اليىىلوك المضىىار للمجتمىىع  ،ايىر الناجسىىة مىىع االقىىرا  

ضاسىى رخ النتىىائج الىىى ضجىىور ضعىىى لهىى ا االبعىىار مىىع اضىىافة بعىىدى  ،مشىىاكل االنتبىىاا( ،االكاريميىىة 
 ضالتسا ل ضعدم االحترام(. ،)فرط النشاط 

(. التىى هىدفت الىى Mogeda El-keshy et al 2015ضفىى رراسىة ماجىدا الشىيت  ) 
حأكيد صد  استبيا  الصعوباخ االجتماعية ضاليلوكية لدى صضى صعوباخ التعلم من ضجها ن ر 

حيىىىي جىىىمل االسىىىتبيا  االبعىىىار االحيىىىة . المعلمىىىين فىىىى سىىىلطنا عمىىىا  ضالمملكىىىة العربيىىىة اليىىىعورية
 ،اعيىة ايىر التوافقيىة اليىلوكياخ االجتم ،مشىاكل االقىرا   ،فرط النشاط  ،)الصعوباخ االن عالية 

اليىىلوك المشىىسل (.ممىىا يشىىير الىىى أ  األبعىىىار اليىىابقة حعىىد ممجىىراخ صاخ راللىىة علىىى صىىىعوباخ 
 . التعلم االجتماعية ضاالن عالية لدى التحمي 

(.ض ٢0١5حتمثل فى االنيساب االجتماع  )ح ي ة انجشىا رى ) -لالمؤشرات االجتماعية -ب
ضعىىىدم القىىىدرا علىىىى الت اعىىىل  ،ضقىىىت ال ىىىران مىىىع ان يىىىهم  حجنىىىب المواقىىىف ضح ضىىىيل الوحىىىدا ضقضىىىا 

(. ٢0١3ضقصور ضاضح فى المهاراخ االجتماعية )لىداى ميىلم الرجىيدى  ،االجتماعى اإليجال  
. مىع اال ىرين االجتمىاع عدم التقبل ض المحئم للمواقف  ضاإلرراك لآل ريناالفتقار الى السياسية ض 
حكىىىىو   أ ضح ىىىىاعلهم ضسىىىىلوكياحهم الىىىىى  نشىىىىطتهمأ حتجىىىىاض االجتمىىىىاع . سىىىىو  التكيىىىىف الشتصىىىىى ض 

 أنماط حل حعامححهم االجتماعية ضمن  التوافق مضطربة ن ييا ضيمرى صل  الى ضعف اليلوك 
 –عدم االنتباا ضالحمباالا  -التوحر اير المبرر –القلل  –مقالعا المتسدة  ض اليلوك الححوافقى

 0(٢008الاياخ ى فتس،٢007أل ت مسمور ضعف الييطرا على ال اخ ) 
حيىىي يعىىوزهم نقىىص فىىى فهىىم  -القصىىور االن عىىال  ل  حتمثىىل فىىى -:المؤش  رات االنفعالي  ة -ج

( الىىىىىى أ  صضى ٢0١٢ضأجىىىىىار مسمىىىىىد رز  البسيىىىىىرن ). االن عىىىىىاالخ ال احيىىىىىة ضان عىىىىىاالخ اال ىىىىىرين
صىىعوباخ الىىتعلم االجتماعيىىة ضاالن عاليىىة يعىىانو  مىىن ضىىعف االرراك لتعبيىىراخ الوجىىا ضاقىىل قىىدرا 

ضيمسثىىىو  ضقىىىت ألىىىول فىىىى حسد ىىىد االن عىىىاالخ ضالمشىىىاعر ضيعىىىانو  مىىىن  ،علىىى ال هىىىم االجتمىىىاعى 
 . االن عال  صعوبة فى التواصل

كمىىا يعىىانو  مىىن االضىىطراباخ الوجدانيىىة المتمثلىىة فىىى انت ىىاا حقىىد ر الىى اخ ضاالكتئىىاب 
العربىى حميىدا  ،٢0١0)مصىط ى القمى    ىريناسىتقبال مشىاعر اآلفىى  ضالتىوحر ضصىعوبة ضالقلل
 (.٢0١٢فوزية الدعيسى ،٢0١١
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ضحتمثل فى ضجور صعوباخ التعلم االكاريمية   ضحدنى التسصيل  -: المؤشرات اال اديمية -د
 Michell et al 2011الدراسى   ضحكرار  براخ ال شل   ضالرسىوب   ضصىعوباخ اللغىة ضالكىحم )

& Gina Cont et al 2013٢0١١  فوزية مسمدى ٢0١0 سليما   وسف.) 

 .  التدخالت االرشادية والعالجية لذوى صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية -
لت ىى  صىىعوباخ  سىىلوك ( بعنىىوا  فعاليىىة لرنىىامج 2004دراسععة افععرف فبععد ال  ععار )

لالىب ( 10 ) التعلم االجتماعية ضاالن عالية لدى ححميى  المرحلىة االلتدائيىة ضضىمت عينىة الدراسىة
 -ل اآلحيىة األرضاخ( سىنة ضاسىتتدمت الدراسىة 11-9) عمرن بمتوسا   االلتدائفى الصف الرابع 

مقيىىا  . فىىى اللغىىة العربيىىة ضالرياضىىياخ للتعىىرف علىىى صضى صىىعوباخ الىىتعلم حسصىىيليةا تبىىاراخ 
 االقتصىىارنالميىىتوى  رللىى كا . ا تبىىاا تبىىار عىىين جىىمد . الصىىعوباخ االجتماعيىىة ض االن عاليىىة

الصىىعوباخ االجتماعيىىة  ت يىىفعىىن فاعليىىة البرنىىامج فىىى ح الدراسىىة خلألسىىرا. ضأسىى ر  ضاالجتمىىاع 
 . العينة أفرارضاالن عالية لدى 

بعنىىوا  رضر المرجىىد ن فىىى حلبيىىة احتياجىىاخ التحميىى  0(myers 2005دراسععة  ععا)ر  ) 
. صضى صىىىىعوباخ الىىىىتعلم الشتصىىىىية ضاالجتماعيىىىىة بالمرحلىىىىة االلتدائيىىىىة ضحىىىىل مشىىىىاكلهم االلتدائيىىىىة

ضحمثلىت  اإلرجىاريةن ححمي  رحة مدار  التدائيىة ممىن  تلقىو  التىدماخ ضحكونت عينا الدراسة م
 اإلرجىىارنتىىائج الدراسىىة عىىن حىىأرير رضر  ضأسىى رخالن يىى   اإلرجىىارالدراسىىة فىىى اسىىتراحيجياخ  أرضاخ

 . الن ي  فى حلبيا احتياجاخ صضى صعوباخ التعلم
دانى لتت يىىف ضالتىىى هىىدفت اعىىدار حىىدريباخ للىى كا  الوجىى( 2007دراسععة  ععد ونععدا   ) 

صىىعوباخ الىىتعلم االجتماعيىىة ضاالن عاليىىة لىىدى ححميىى  السلقىىة االضلىىى مىىن مرحلىىة التعلىىيم االساسىىى 
حلمي ا ضحلمي ا ضاستتدم مقيا  ال كا  الوجدانى ضمقيا  حقد ر الصعوباخ االجتماعية  ١5قوامها 

عىىدى ( علىىى بعىى  ب –ضاالن عاليىىة ضاسىى رخ النتىىائج عىىن ضجىىور حىىأرير رال لتىىأرير القيىىا  ) قبلىىى 
ابعىىىىىار الىىىىى كا  الوجىىىىىدانى ) الىىىىىوعى بالىىىىى اخ ضالىىىىىتسسم فىىىىىى االن عىىىىىاالخ ضالعوالىىىىىف( فىىىىىى   ىىىىى  

 . لهم االكاريم حقدم فى الت اعل االجتماعى ضحسيين الميتوى  قحداةض ، الصعوباخ

سلوكى فى      معرف بعنوا  فعالية لرنامج ارجارى (  2011)دراسة حاليدة التراى 
ضحكونىت . الموهىوبين صضى عيىر القىرا ا األل ىالجتماعيىة ضاالن عاليىة لىدى بع  االضطراباخ اال

( لحب موهوبين صضى عيىر القىرا ا ضاسىتتدمت الدراسىة مقيىا  حشىتيص 10عينة الدراسة من )
 –االكتئىىىاب  –انت ىىىاا حقىىىد ر الىىى اخ  –االضىىىطراباخ االجتماعيىىىة ضاالن عاليىىىة بابعىىىارا ) القلىىىل 

الدراسىىىىة فعاليىىىىة العىىىىحخ  ضأكىىىىدخاالنيىىىىساب (  –العىىىىدضا   –يىىىىة االجتماع المهىىىىاراخالقصىىىىور فىىىىى 
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الىىىىىتعلم  فىىىىىى   ىىىىى  االضىىىىىطراباخ االجتماعيىىىىىة االن عاليىىىىىة لىىىىى ضى صىىىىىعوباخ اليىىىىىلوك  المعرفىىىىى 
 . الموهوبين

ضهىدفت الىى الكشىف عىن فعاليىة بعى  آليىاخ علىم الىن د (.2012دراسة   نب حسين )
( حلميى ا 46عال  لدى عينىة مسونىة مىن )اإليجال  فى     صعوباخ اليلوك االجتماع  ضاالن 

من الصف التامد االلتدائ  ضاليابع المتوسىا   ضأجىارخ النتىائج الىى فعاليىة البرنىامج الميىتتدم 
 . فى الدراسة فى     صعوباخ اليلوك االجتماع  ضاالن عال 

بعنىىوا  فعاليىىة لرنىىامج معرفىىى سىىلوكى لتنميىىة مهىىاراخ (  2012 )دراسععة ف   ععة الععدفي ى
ضحكونىت عينىة الدراسىة مىن . االجتمىاع بير االن عىالى لىدى لىحب مىن صضى صىعوباخ الىتعلم التع
( سىىىىنة 16-14لىىىىحب مىىىىن الىىىى كور مىىىىن الصىىىىف التاسىىىىع بمتوسىىىىا عمىىىىرى  تىىىىراضح لىىىىين ) (10)

للطىىحب صضى صىىعوباخ الىىتعلم ضالبرنىىامج  االن عىىال ضاسىىتتدمت الدراسىىة مقيىىا  مهىىاراخ التعبيىىر 
فىىىى حنميىىىة مهىىىارا  اليىىىلوك ض لصىىىت الىىىى فعاليىىىة العىىىحخ المعرفىىىى المعرفىىىى اليىىىلوكى  اإلرجىىىارن
 . االجتماع لدى صضى صعوباخ التعلم  االن عال التعبير 

فىىى   ىى   إرجىىارنفعاليىىة لرنىىامج  بعنىىوا (  2013 آخععر ) )دراسععة اععدا  الرفععيد  
. كويىتالصعوباخ االجتماعيىة ضاالن عاليىة لىدى عينىة مىن التحميى  صضى صىعوباخ القىرا ا لدضلىة ال

( حلميىىى  ضحلميىىى ا حىىىم  30ضاعتمىىدخ الدراسىىىة علىىىى النمىىىوصخ التجريبىىىى ضحكونىىىت عينىىة الدراسىىىة مىىىن )
علىىى المجمىىوعتين التجريبيىىة ضالضىىابطة ضاسىىتتدمت الدراسىىة نتىىائج اال تبىىاراخ  بالتيىىاضن حىىوزيعهم 

خ التسصيلية ضمقيا  التصائص ضاالجتماعية ضاالن عالية ل ضى صىعوباخ الىتعلم ضمقيىا  المهىارا
االجتماعية المدرسية ضا تبار رسم الرجل اعدار ) جور أنف هاريد( ض لصت الدراسة الى فعالية 

العينىىىة التجريبيىىىة  أفىىىرارالبرنىىىامج العحجىىىى فىىىى   ىىى  االضىىىطراباخ االجتماعيىىىة ضاالن عاليىىىة لىىىدى 
 . حسين على المجموعة الضابطة رأ اىلينما لم يط ضزيارا المهاراخ االجتماعية لد هم

بعنىىوا  فاعليىىة لرنىىامج ارجىىارى لتنميىىة بعىى  المهىىاراخ ( 2016ة  ععر ع وععرو  )دراسعع 
. االجتماعيىىة فىىى   ىى  صىىعوباخ الىىتعلم االجتمىىاعى لىىدى عينىىة مىىن ححميىى  المرحلىىة االلتدائيىىة

ضهدفت الدراسة الىى الكشىف عىن فعاليىة البرنىامج االرجىارى فىى حنميىة المهىاراخ االجتماعيىة ضارىر 
. باخ الىىتعلم االجتمىىاعى لىىدى عينىىة مىىن ححميىى  المرحلىىة االلتدائيىىةهىى ا التنميىىة فىىى   ىى  صىىعو 
( ١0( حلميىىى ا حىىىم حقيىىىيمهم الىىىى مجمىىىوعتين احىىىداهما حجريبيىىىة )٢0ضحكونىىىت عينىىىا الدراسىىىة مىىىن )

(. ضاسىىىتتدمت الدراسىىىة مقيىىىا  المهىىىاراخ االجتماعيىىىة ضمقيىىىا  صىىىعوباخ ٢0ضاال ىىىرى ضىىىابطة)
ضاجىىىارخ النتىىىائج الىىىى فعاليىىىة البرنىىىامج ضاسىىىتمرار . ائيىىىةالىىىتعلم االجتمىىىاعى لتلميىىى اخ المرحلىىىة االلتد

 . فعاليتة فى حنمية المهاراخ االجتماعية ض    صعوباخ التعلم االجتماعية لدى افرار العينة
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بمراجعىىىة الباحثىىىة لىىىبع  الدراسىىىاخ التىىىى اهتمىىىت بت ىىى  صىىىعوباخ الىىىتعلم االجتماعيىىىة 
رجارية اهتمت بالتد ل اليلوكى لتسقيل التوافل اليلوكى لدى ضاالن عالية ضجدخ أ  هناك لرامج ا

( ضبىىىىرامج ارجىىىىارية اهتمىىىىت ٢0١3  لىىىىداى الرجىىىىيدى ٢004هىىىىمال  االل ىىىىال )اجىىىىرف عبىىىىد الغ ىىىىار
(  ضبىىرامج اهتمىىت بالتىىدريب علىىى مهىىاراخ الىى كا  ٢005بالتىىدريب علىىى حىىل المشىىسحخ )مىىا رز 

يب علىىىىى المهىىىىاراخ االجتماعيىىىىة )مىىىىريم (  ضا ىىىىرى اهتمىىىىت بالتىىىىدر ٢007الوجىىىىدانى )لىىىىا هنىىىىداضى 
(   ضبىىىىرامج صاخ االحجىىىىاا المعرفىىىىى اليىىىىلوكى لت ىىىى  االضىىىىطراباخ االجتماعيىىىىة ٢0١6جىىىىرجد 

ضلم . (٢0١٢  فوزية الدعيسى ٢0١١ضاالن عالية ضحنمية مهاراخ التعبير االن عالى )حميدا العربى 
تعلم االجتماعيىىىىىة حعثىىىىىر الباحثىىىىىة علىىىىىى رراسىىىىىاخ حناضلىىىىىت ارارا الىىىىى اخ فىىىىىى   ىىىىى  صىىىىىعوباخ الىىىىى

 . ضاالن عالية

 :ذاتــــــــدارة الإ :ثانيا
 :المفهوم والنظرية

حعىىىىد ارارا الىىىى اخ أحىىىىد الم ىىىىاهيم الن يىىىىية ضكىىىى ل  أحىىىىد االحجاهىىىىاخ العحجيىىىىة ضاالرجىىىىارية 
حيىىىىي انهىىىىا حعتمىىىىد بصىىىىورا اساسىىىىية علىىىىى . السد ثىىىىة صاخ ال اعليىىىىة فىىىىى حعىىىىد ل ضحسيىىىىين اليىىىىلوك

 ىىرر الشتصىىية ضالن يىىية ضاالجتماعيىىة ضالمعرفيىىة ضحهىىدف الىىى حسقيىىل امسانيىىاخ ضمهىىاراخ ضقىىدراخ ال
 التوافل الشتصى بأكبر قدر من الك ا ا.

( علىىى انهىىا مصىىطلح سىىيسولوج  ييىىتتدم Stephen 2008ضيعرفهىىا سىىتي ن ) -لالال هعع   -١
لوصىىىف عمليىىىة االنجىىىاز الشتصىىىى الىىى احى ضنقىىىل االجىىىراف ضالىىىتسسم مىىىن القىىىائم بالرعايىىىة اض 

لعمل الى الشتص ن ية   حيي حيمح لهم ارارا ال اخ ا  يعيشوا ضيعملوا بقىدر المدرب فى ا
 . من االستقحلية را ل ليئتهم

فهىى مجموعىىة مىىن المهىىاراخ حىىمرر حىىأريرا ايجاليىا فىىى جتصىىية ال ىىرر ضيىىنعسد صلىى  علىىى  
 (.٢008عحقاحا باأل رين ) ونج ضا رض  
اخ جىاملة حيىتتدم مىع نمىاصخ متتل ىة ( بانها مهاراخ ضالي٢00٩ضحناضلها عييى عبدهللا )

مىن االفىرار فىىى مواقىف متعىىدرا ضمىن  ىحل انمىىاط سىلوكية متنوعىىة كوسىيا  ىدل علىىى فاعليتىا فىىى 
حسيىىين اليىىلوك ضحشىىمل مهىىاراخ االنضىىباط الوجىىدانى ضالثقىىة ضالتكيىىف ضالىىوعى بالضىىمير ضالت ىىا ل 

 . ضاالنجاز ضحعرف المشسحخ
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ا حىد ل فىررى  تضىمن قيىام التحميى  بمراقبىة ( بأنهىJohnson 2012ضيعرفهىا جونيىو  )
ارائهىىم لليىىىلوكياخ ضالمهىىىام المطلوبىىىة مىىىنهم ضحيىىىجيل حقىىديمهم لهىىىا مىىىن ضجهىىىة ن ىىىرهم بمىىىا يضىىىمن 

 حوجية ال اخ ضمراقبة ضحقييم اليلوك  حل فترا زمنية مسدرا.
( علىىى انهىىا عمليىىة حتضىىمن حوجيىىا ال ىىرر ل احىىا للقيىىام ٢0١4ضحناضلهىىا عبىىد ال تىىاح مطىىر )

التطبيل العملى ل نياخ حعد ل اليلوك على ن يا ضبن يا من اجل ضبا سلوكا ضاحداة التعد ل ب
 المطلوب بما يسقل أرا  اليلوك االيجالى ضفل المعيار المسدر ميبقا  حل فترا زمنية مسدرا.

ارا الىىىى اخ ضحتتلىىىىف مىىىىن رراسىىىىة حتعىىىىدر اجىىىىرا اخ ضاسىىىىتراحيجياخ ار -اوععععرااات ادارة الععععذات: -٢
 اال ا  القاسىىىىىىىىىىم المشىىىىىىىىىىترك فىىىىىىىىىىى مع ىىىىىىىىىىم الدراسىىىىىىىىىىاخ  تضىىىىىىىىىىمن حامىىىىىىىىىىة ارارا الىىىىىىىىىى اخ أل ىىىىىىىىىىرى،

Self- Management Packages  ضالتىىى حضىىم اسىىتراحيجياخ مراقبىىة الىى اخ ضحقيىىيم الىى اخ، 
  -ضحتضمن ارارا ال اخ االستراحيجياخ االحية ل. ضحعايا ال اخ

 Self –Monitoringالالراقبة الذاتية :  -١

سليىىىل البيانىىىاخ التاصىىىة باليىىىلوك المىىىرار حعد لىىىة ضحتضىىىمن هىىىى عمليىىىة حتضىىىمن جمىىىع ضح
 . مسونين رئييين ضهما

 ل  الالالحظععة الذاتيععةSelf-observation  ضحعنىىى قىىدرا االفىىرار علىىى محح ىىة سىىلوكهم بشىىسل
 (.Cooper et al 2007منت م ضحسد د مدى ظهور اليلوك الميتهدف )

م على محح ة الى اخ فىى   ى  (. الى فعالية التعلم القائ٢0١6ضحوصل مسمد عما را)
 . المشسحخ اليلوكية ضاالن عالية لدى صضى صعوباخ التعلم

 :التقار ر الذاتية Self-reports  ضحعنى حيجيل ال رر لليلوك المرار حغييىرا ضصىف ارائىا لىا ،
ضاليىىلوك  ،ضيشىىترط فىىى نجىىاح مراقبىىة اليىىلوك ا  يسىىو  االل ىىال مىىدركين لليىىلوك المىىرار حغييىىرا

 (.٢0١4ضمعيار حسققا )عبد ال تاح مطر  ،القيام با لدال منا الميتهدف 
الىى الوقىوف علىى فعاليىة فنيىة مراقبىة الى اخ كأحىد . (Menzies et al 2009ضهىدفت رراسىة ) 

اسىىىىتراحيجياخ ارارا الىىىى اخ فىىىىى السىىىىد مىىىىن اليىىىىلوكياخ اليىىىىلبية لىىىىدى صضى االضىىىىطراباخ اليىىىىلوكية 
ضاسىىى رخ النتىىىائج عىىىن حسيىىىن اليىىىلوكياخ الصىىى ية  ،ة ضاالن عاليىىىة مىىىن ححميىىى  المدرسىىىة االعداريىىى

 . ضارح اع االرا  االكاريمى لد هم
(. مىىن  ىىحل رراسىىة ميىىسية حسليليىىة Briesch& Chafouleas 2009كمىىا أجىىار )

للدراسىىاخ التد ليىىة التىىى اعتمىىدخ علىىى ارارا الىى اخ فىىى حسيىىين اليىىلوكياخ را ىىل الصىىف الىىى ا  
 ،ضحيىىجيل اليىىلوك المسىىدر ميىىبقا ،د ىىد اليىىلوك الميىىتهدفأالىىب االجىىرا اخ الميىىتتدمة كانىىت حس

 كما انها حمثل حجر االسا  فى التدريب على ارارا ال اخ. ،ضمحح ة ال اخ
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 Self – Feed backالت ذية الراوتة :  -2
هى التعليقاخ التلى  تلقاها الط ل على اليىلوك الى ى يصىدر منىا   سىوا  كانىت مىدح أض   

 (.٢0١٢اال رين أض من ن يا احيانا )احمد حينين صم أض ل ت ن ر سوا  من 
(. الىى فعاليىة التىدريب علىى اسىتراحيجياخ المراقبىة Cooganet et al 2007ضحوصىل ) 

ال احيىىة ضالتعايىىا الىى احى ضالتغ يىىة الراجعىىة مىىن االقىىرا  فىىى حسيىىين اليىىلوكياخ الصىى ية االيجاليىىة 
 . ضك ل  الجوانب االكاريمية

 Self – Evaluationالتقييع الذاتى :  -3
هىىى عمليىىة متقدمىىة حىىأحى بعىىد حىىدريب الط ىىل علىىى مراقبىىة الىى اخ ضحيىىجيل محح احىىا ال احيىىة 

(. ضحعنىىى قيىىام الط ىىل بمقارنىىة سىىلوكا ٢0١0ضاسىىتتدام التغ يىىة الراجعىىة )عبىىد العاياالشىىتص ضا ىىرض  
(. لتسد ىىد Hansen 2011ضارائىىا بمعيىىار االرا  المسىىدر ميىىبقا سىىوا  المعيىىار الىىدا لى أض التىىارجى )
 (.٢0١٢مدى التااما باليلوك الميتهدف ضمن االهداف المسدرا ) احمد حينين 

 Self –Correctionالتصحيح الذاتى :  -4

هى عملية حسدة بعد حقييم ال رر ليلوكا ضارائا ضحتضىمن قيامىا لتعىد ل أض حبىد ل سىلوكا   
را ال ىىىرر للجهىىىد المبىىى ضل لتسقىىىل ضحتطلىىىب هىىى ا ال نيىىىة زيىىىا. ليطىىىالل معيىىىار االرا  المسىىىدر مىىىن قبىىىل

 (. ٢0١4اليلوك المنشور )عبد ال تاح مطر 
(. الى فعالية التدريب علىى حصىسيح ضحن ىيم الى اخ Kathleen et al 2008ضحوصل ) 

-7فى     صعوباخ الكتابة لدى صضى الصعوباخ اليلوكية ضاالكاريمية ضحتىراضح أعمىارهم مىن 
  سنة. 5 8

  Self – Instructionالت ويد الذاتى :  -5
ضحعنى اصدار لياناخ ضحعليماخ ضحعبيراخ ضاضسة ل اخ ال رر حهدف الىى حوجيىا سىلوكا  

(  ضيأ   التوجيا ال احى الصور الل  يىة أض الغيىر ل  يىة أض االقتىرا  Moony 2005الشتصى )
 (.Tseng 2005لين اليلوك المراوب ضبع  القوانين ضالممارساخ الد نية المعتار ممارستها )

 Self –Reinforcementالتت    الذاتى :  -6
هو مسافىأا الى اخ بعىد ارا  المهىام المطلوبىة علىى الشىسل الصىسيح ضفقىا للمعيىار المسىدر  

ضفى ال ترا الامنية المسدرا   ضحأ ى  المعىازاخ الشىسل المىارى ضالمعنىوى   ضيعىد حىدريب ال ىرر علىى 
 ىىتم ا تيىىار المعىىاز لنىىا  علىىى ح ضىىيحخ  التعايىىا الىى احى  طىىوا فعالىىا فىىى حعىىد ل اليىىلوك   حيىىي

 ال رر صاحا ضحريتا المطلقة  مما  ايد من الدافعية ال احية على حعد ل اليلوك المرار حعد لا.
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(. رراسىىة للكشىىف عىىن أرىىر اسىىتتدام التعايىىا اإليجىىال  ٢005ضقىىد أجىىرخ أمىىانى ضليىىد ) 
م الواجبىاخ المدرسىية لىدى عينىة مىن ضالتعليم ال احى فى حسيين االنتباا ضالقىدرا علىى التن ىيم ضاحمىا

ضأسىى رخ النتىىائج عىىن فعاليىىة اسىىتتدام  ،( سىىنة 8-6صضى صىعوباخ الىىتعلم حرضاحىىت أعمىىارهم مىىن )
 التعايا اإليجال  ضالتعليم ال احى فى حسين االنتباا ضارا  الواجباخ المدرسية ضحن يم ال اخ.

  Time –Managementادارة ال قت :  -7
وقتا ضاالنجىاز ضاالسىت ارا الكاملىة بىالامن المسىدر لكىل مهمىة ضامسانيىة ضحعنى ارارا ال رر ل 

حسقيىىل اكثىىر مىىن مهمىىة فىىى آ  ضاحىىد حبعىىا لتىىدريب ال ىىرر ضاسىىتعدارا ضنشىىالا ضحشىىمل القىىدرا علىىى 
االلتىىاام ضالتن يىى  ضالمتابعىىة الميىىتمرا ،ضحسد ىىد االضلويىىاخ ضحن يمهىىا بصىىورا مرحبىىة  ،التتطىىيا الجيىىد

 . (٢008لحزمة )آمال باظةضاحتاص التعديحخ ا
  : Emotions Managementادارة ا   تا ت  -8

ضالىراز االن عىاالخ اإليجاليىة منهىا بمىا  ،ضحعنى القدرا على فهم االن عاالخ ضالىتسسم فيهىا  
(. الىىىى ا  التعبيىىىر عىىىن Avcioglu 2012 تىىىيح حسقيىىىل االهىىىداف المنشىىىورا. حيىىىي حوصىىىل )

ضحىل المنازعىاخ رض  جىجار  ،ضحىل التحفىاخ بىالكحم  ،ح  الغضب لدال مىن العىدضا  علىى الىام
مع اال رين كنوع من حدريباخ ارارا ال اخ لا القدرا على حنمية اليلوكياخ المحئمة را ل الصف 

( ١٢-١0( ححميى  حراضحىت اعمىارهم مىن )٩ضصل  من  حل لرنامج حدريب  لعينا حكونىت مىن ) ،
 . ( جلياخ اسبوعيا4اقع )( أساليع لو 3عاما ضاستغر  البرنامج )

  Social Relatnoinships Managementادارة التالقات ا وتالافية :  -9
ضحعنى قدرا ال رر على حكوين الصىداقاخ االيجاليىة مىع اال ىرين ضالتواصىل معهىم ضالتىأرير   

 ضحسقيل التوافل االجتماعى ضالشعور باألمن الن يى معهم. ،فيهم 
فعاليىىىىىة التىىىىىدريب علىىىىىى ارارا الىىىىى اخ ضالمهىىىىىاراخ ( الىىىىىى Sauceda 2011ضحوصىىىىىل )

االجتماعية فى     اليلوكياخ اير التوافقية را ىل الصىف مثىل السركىة ضالتملمىل ضاليىلوكياخ 
( ححميى  5ال وضوية ضعىدم االمتثىال للتعليمىاخ ضحسيىين اليىلوك التىوافقى لىدى عينىا مسونىا مىن )

 . بالمرحلة االلتدائية
 Cinfidence and Motivationالثقة  الدافتية :  -10
ضحعنى احيا  ال رر بسقيقتا ضامسانياحا ضقرراكا لواقعة ضقدراحا على حتطى ما يقاللىا مىن   

ضالتطلىىع الىىى التوافىىل الن يىىى ضاالجتمىىاع  ضالوصىىول الىىى ميىىتوى عىىالى مىىن االنجىىاز  ،صىىعوباخ 
 (. ٢0١6فى أى مجال من مجاالخ السياا) اراوط عاحكة 
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(. رراسة هدفت للكشف عن فعالية ارارا الى اخ فىى Choi&Chung 2012ضقد اجرى )  
  ىى  اليىىلوكياخ المشىىسلة ضحسيىىين التصىىائص الن يىىية لىىدى عينىىا مىىن لىىحب الجامعىىة قوامهىىا 

ضاجىىارخ النتىىائج الىىى حسيىىين اليىىلوكياخ االيجاليىىة ضاليىىماخ الن يىىية علىىى رأسىىها  ،(لالبىىا  84)
 ضجها الضبا الدا لية ضالت ا ل ضحوقع النجاح.

 :ثالثا :عالقة ادارة الذات وصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية
حرى الباحثة أ  صعوباخ التعلم االجتماعية ناحجىا عىن ضىعف القىدرا علىى ارارا الى اخ  

حيىىىي حمثىىىل م ىىىاهر الصىىىعوباخ المتعىىىدرا انعساسىىىا ألبعىىىار ارارا الىىى اخ فىىىى  ،بأبعارهىىىا المتتل ىىىة 
الثقىىة ضالدافعيىىة الىىى ظهىىور االنيىىساب االجتمىىاع  ضالقلىىل فيىىمرى انت ىىاا  ،صىىورحها المنت ضىىة 

ضايىىىاب الضىىىبا ضالىىىتسسم  ىىىنعسد فىىىى اليىىىلوك االنىىىدفاع  ضالعىىىدضا  ضاليىىىلوك المشىىىسل  ،ضالتجىىىل 
ضأيضىىىا قصىىىور الىىىتسسم االن عىىىال  ضاالرارا  ،ضعىىىدم احبىىىاع التعليمىىىاخ ضحتطىىىى األرضار  ضال وضىىىون 

العحقىىىة مىىىع اال ىىىرين را ىىىل ض ىىىارخ الصىىىف  االجتماعيىىىة الجيىىىدا  ىىىمرى الىىىى البىىىة العالىىىة ضسىىىو 
(. فىىىىى رراسىىىىة أجراهىىىىا علىىىىى عينىىىىة مىىىىن صضى ٢0١0حيىىىىي حوصىىىىل مصىىىىط ى القمىىىى  ). الدراسىىىىى

صعوباخ التعلم ممن يعانو  من المشسحخ الص ية اليلوكية ضالص ية ضاالن عالية ضاالكاريمية فى 
حن ىىىىيم الىىىى اخ الىىىىى ضجىىىىور ارحبىىىىاط عسيىىىىى ضريىىىىل لىىىىين ،الصىىىىف التىىىىامد مىىىىن التعلىىىىيم األساسىىىى  

ضقىد قىىام . كمصىطلح مىرارف إلرارا الى اخ ضالمشىسحخ اليىابقة لىىدى التحميى  صضى صىعوباخ الىتعلم
(. لدراسىىة هىىدفت الىىى حعىىد ل اليىىلوكياخ ايىىر المناسىىبة فىىى ال صىىول Dryden 2007ررر ىىن )

اا ضحشىتت االنتبى ،ضالتى حمثلت فى العىدضا  الل  ىى ضالتسىدة ضاليىترية مىن اآل ىرين أرنىا  الشىرح 
( ١0-٩( ححمي  بالمدرسة االلتدائية حتراضح أعمىارهم مىن )5لدى عينة من ). ضالق ا على المقاعد

ضاجىىارخ النتىىائج الىىى انت ىىاا هىى ا اليىىلوكياخ بالتىىدريب . سىىنواخ باسىىتتدام اجىىرا اخ ارارا الىى اخ
 .  على ارارا ال اخ

(.الىىىى   ىىى  أعىىىراا بعىىى  Terenzi Ervin &Hoff 2010ضهىىىدفت رراسىىىة ) 
وكياخ التتريبيىىة ضحسيىىين اليىىلوكياخ الصىى ية لىىدى عينىىة مىىن صضى صىىعوباخ الىىتعلم ضنقىىص اليىىل

ضاجىارخ النتىائج أ  اسىلوب  ،( ححمي  صكور من الصف اليار  3االنتباا ضالنشاط الاائد قوامها )
ارارا الىىىى اخ اسىىىىهم بشىىىىسل كبيىىىىر فىىىىى   ىىىى  مشىىىىسححهم ضسىىىىلوكياحهم التتريبيىىىىة ضنشىىىىالهم الاائىىىىد 

 اخ المرحبطة لتن ي  المهمة.ضحسيين اليلوكي
ضال يقتصىىىىر التىىىىدريب علىىىىى ارارا الىىىى اخ فىىىىى   ىىىى  أعىىىىراا الصىىىىعوباخ االجتماعيىىىىة  

ضاالن عالية فقا لل يياهم فىى حسيىين اليىلوكياخ الصى ية ضحنميىة المهىاراخ االكاريميىة مثىل ال هىم 
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علم االجتماعيىة باعتبار انا ال يمسن التعامىل مىع صىعوباخ الىت ،القرائى ضمهاراخ السياب ضاللغة 
حيىىىي ا  ارارا الىىى اخ حمثىىىل اسىىىتراحيجية حكامليىىىة . ضاالن عاليىىىة بمعىىىال عىىىن الصىىىعوباخ االكاريميىىىة

 . لمواجهة كح الصعوباخ االكاريمية ضاالجتماعية ضاالن عالية ضاليلوكية
(.رراسىىة هىىدفت الىىى الكشىىف عىىن Nies&Belfiorw 2006ضقىىد اجىىرى نىىيد ضبل ىىور ) 

ضاجارخ النتىائج . ارارا ال اخ فى حعلم التهجى لدى صضى صعوباخ التعلم فعالية استتدام اجرا اخ
الىىى ا  الجمىىع لىىين اسىىتراحيجيتى التقيىىيم الىى احى ضالتصىىسيح الىى احى فىىى حعلىىم التهجىىى يعمىىل علىىى 

 . حسيين أرا  التحمي  را ل ال صول الدراسية ضيسين من ميتواهم االكاريم 
(. رراسىىة للكشىىف عىىن فعاليىىة Crabree et al 2010كمىىا أجىىرى كرالىىرى ضآ ىىرض  ) 

التىىىدريب علىىىى المراقبىىىة ال احيىىىة فىىىى حنميىىىة ال هىىىم القرائىىىى لىىىدى صضى صىىىعوباخ الىىىتعلم مىىىن المرحلىىىة 
ضكش ت النتائج عن ضجور عحقة رالا لين اسىتتدام اسىتراحيجية المراقبىة ال احيىة ضحسيىن  ،الثانوية 

 . ميتوى ال هم القرائى لدى أفرار العينة

 تضىىىىىح مىىىىىن العىىىىىرا اليىىىىىالل ضجىىىىىور عحقىىىىىة عسيىىىىىية لىىىىىين ارارا الىىىىى اخ ضصىىىىىعوباخ الىىىىىتعلم 
ضالقىدرا  ،ضايضىا فعاليىة ارارا الى اخ فىى حسيىين اليىلوكياخ الصى ية االيجاليىة  ،االجتماعية ضاالن عاليىة 
 ،ض  ىى  العىىدضا  الل  ىىى ضالبىىدنى  ،ض  ىى  اليىىلوك ال وضىىوى ضالتتريبىىى  ،علىىى الت اعىىل اإليجىىال  

اى انهىا صاخ فعاليىة علىى . ضحسيىين الميىتوى األكىاريم  ،ضالتعبير عن االن عاالخ بالصىورا المناسىبة 
كمىا  تضىح أ  االىب الدراسىاخ اليىابقة ركىاخ . الجوانب االكاريمية ضاالجتماعية ضاالن عاليىة ضاليىلوكية

ى ال تىىرا العمريىىة مىىن أن فىى ،علىىى مرحلىىة التعلىىيم األساسىى  التىىى حضىىم المرحلىىة االلتدائيىىة ضاالعداريىىة 
ضرراسىىة  ،(. التىىى حناضلىىت المرحلىىة الثانويىىة Crabree et al 2010( عامىىا ماعىىدا رراسىىة )١4-7(
(Choi&Chung 2012التىىىى حناضلىىىت المرحلىىىة الجامعيىىىة .) . ضهىىى ا مىىىا حعتبىىىرا الباحثىىىة رافعىىىا للقيىىىام

صىىىىىعوباخ الىىىىىتعلم  بالدراسىىىىىة الساليىىىىىة ضالتىىىىىى حهىىىىىدف الىىىىىى حىىىىىدريب ححميىىىىى  التعلىىىىىيم األساسىىىىى  مىىىىىن صضى 
 االجتماعية ضاالن عالية على اجرا اخ ارارا ال اخ ض    م اهر الصعوباخ لد هم.

حوجىىد فىىرض  صاخ راللىىة إحصىىائية لىىين متوسىىطى رحىىب ررجىىاخ أفىىرار المجموعىىة التجريبيىىة علىىى  -١
 .  لبعدى لصالح القيا  البعدىررجة كلية( فى القياسين القبلى ضا -مقيا  ارارا ال اخ ) أبعار

حوجد فرض  صاخ راللة إحصائية لين متوسطى رحب ررجاخ أفىرار المجموعىة التجريبيىة علىى  -٢
ررجىىة كليىىة( فىىى القياسىىين القبلىىى  -مقيىىا  صىىعوباخ الىىتعلم االجتماعيىىة ضاالن عاليىىة ) أبعىىار

 . ضالبعدى لصالح لقيا  البعدى
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طى رحىىب ررجىىاخ أفىىرار المجموعىىة التجريبيىىة فىىرض  صاخ راللىىة إحصىىائية لىىين متوسىى دال حوجىى -3
ررجىىة كليىىة( فىىى القياسىىين البعىىدى ضالتتبعىىى ) بعىىد مىىرضر  -علىىى مقيىىا  ارارا الىى اخ ) أبعىىار

 . جهرين من حطبيل البرنامج(

فىىرض  صاخ راللىىة إحصىىائية لىىين متوسىىطى رحىىب ررجىىاخ أفىىرار المجموعىىة التجريبيىىة  دال حوجىى -4
ررجىىىة كليىىىة( فىىىى القياسىىىين  -) أبعىىىار ة ضاالن عاليىىىةعلىىىى مقيىىىا  صىىىعوباخ الىىىتعلم االجتماعيىىى

 . البعدى ضالتتبعى ) بعد مرضر جهرين من حطبيل البرنامج(

 ة:ـــــة الدراســـــأوال عين
 مىىن  ( حلميىى ا ضحلميىى ا١٢0ل حكونىىت العينىىة االسىىتطحعية للدراسىىة مىىن ) التينععة ا سععتةالفية

 . تامد ضاليار  ضصل  لتقنين أرضاخ الدراسةالص وف الرابع ضال
 قامت الباحثة باحتيار عينة الدراسة األساسية من ححمي  مجمع على عبد  ل التينة األساسية

( سىىنة ضانت ضىىت ررجىىاحهم علىىى ١٢-٩الشىىسور للتعلىىيم األساسىى  ممىىن حتىىراضح أعمىىارهم مىىن )
ضللتأكد من . ماعية ضاالن عاليةمقيا  ارارا ال اخ ضارح عت على مقيا  صعوباخ التعلم االجت

نتىىىائج المقىىىا يد قامىىىت الباحثىىىة با تيىىىار رحرىىىة مىىىن المعلمىىىين الىىى  ن قىىىد مىىىر علىىىى حدرييىىىهم 
(  ومىىىا أض أكثىىىر)معلم اللغىىىة العربيىىىة ضالرياضىىىياخ ضالتربيىىىة ال نيىىىة ( حتىىىىى 40للطىىىحب مىىىدا )

ارارا الىى اخ يمسىنهم حسد ىد التصىىائص المميىاا للطىحب   ضللبىىت مىنهم اإلجابىة علىىى مقيىا  
رىم قامىت الباحثىة لتصىسيح المقىا يد . ضصعوباخ التعلم االجتماعية ضاالن عالية صىورا المعلىم

صورا المعلم ( ضبعد االنتها  اح قت نتائج عدر –التاصة بسل حلمي  على حدا )صورا التلمي  
ضحىىم . ضحلميىى ا لىىين صىىورا المعلىىم ضالتلميىى  ممىىا  مكىىد علىىى صىىسة ا تيىىار العينىىة ( حلميىى ا١4)

استبعار احد الطىحب لتعاليىا بعى  األرضيىة لعىحخ الكهربىا  الاائىدا فىى المىخ ض كى ل  حلميى  
رىىم حأكىىدخ الباحثىىة مىىن انت ىىام هىىمال  الطىىحب بالسضىىور مىىن قبىىل . أ ىىر لتكىىرار مىىراخ ايابىىة

المشىىرفين ضاال صىىائين الن يىىيين ضاالجتمىىاعيين بالمدرسىىة ضصلىى  لضىىما  التىىاامهم بالسضىىور 
( حلميىى ا ضحلميىى ا ١٢ضبىى ل  حكونىىت عينىىا الدراسىىة مىىن ). البرنىىامج التىىدريبى ضحطبيىىل جليىىاخ

( ضانسىىىراف معيىىىارى 86 ١0( بمتوسىىىا عمىىىرى )١٢-٩ممىىىن حراضحىىىت أعمىىىارهم الامنيىىىة لىىىين )
( ححميىى    ضالصىىف 3) ( ححميىى   ضالصىىف التىىامد4( بالصىى وف لاالرابىىع االلتىىدائ  )١٢ 7)

مىىىىن الجنيىىىىين )صكىىىىور / انىىىىاة ( ن ىىىىرا ال ىىىىتحف ( ححميىىىى . ضحىىىىم ا تيىىىىار العينىىىىة 5اليىىىىار  )
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الدراساخ اليابقة فى حسد د اى الجنيين أكثر من حيىي اظهىار الصىعوباخ )فوزيىة الىدعيسى 
   التال   وضح حوزيع أفرار عينة الدراسة. لضالجدض  ،(٢0١6مريم جرجد  ،٢0١٢

 (1دول )ــــج
 .توزيع العينة األساسية

 اجملموع دسالسا اخلامس الرابع الصف الدراسى
 12 5 3 4 عدد التالميذ

 ثانيا : أدوات الدراسة :  
  -استخد ت الدراسة األد ات اآلتية:

 ) اعدار الباحثة(. .       مقيا  ارارا ال اخ -١
)اعىىىدار  مقيىىىا  صىىىعوباخ الىىىتعلم االن عاليىىىة ضاالجتماعيىىىة )صىىىورا المعلىىىم / صىىىورا التلميىىى (. -٢

 الباحثة (.
 ) اعدار الباحثة (. المسدر )صورا التلمي  / المعلم / الوالد ن ( بطاقة حقييم اليلوك -3
 . )اعدار الباحثة(.   لرنامج التدريب على استراحيجياخ ارارا ال اخ -4

 اوال مقياس ادارة الذات 
 -فداد الالقياس :إ
قامىىت الباحثىىة بىىااللحع علىىى االرليىىاخ التىىى حناضلىىت ارارا الىى اخ لتسد ىىد التصىىائص العامىىة  -

ا اخ ارارا الىىى اخ ضالتىىىى يمسىىىن االعتمىىىار عليهىىا فىىىى حصىىىميم ضبنىىىا  مقيىىىا  الرارا الىىى اخ الجىىر 
  ٢0١٢ احمىىد حيىىنين حيىىن ٢0١0 تناسىىب مىىع عينىىا الدراسىىة الساليىىة مثىىل )مسمىىد جىىاهين 

 حهانى عبدهللا ٢0١4  عبد ال تاح رجب مطر ٢0١٢  مسمور الو ميلم ٢0١٢هويدا حن ى 
 .(٢0١5 ياسرا الو هدرض  ٢0١4منيب

قامىىىت الباحثىىىة لتسد ىىىد الهىىىدف مىىىن المقيىىىا  فىىىى التعىىىرف علىىىى اجىىىرا اخ ضاسىىىتراحيجياخ ارارا  -
ضحم حسد د أهم م اهر ارارا ال اخ ضحم صىيااتها 0ال اخ لدى ححمي  مرحلة التعليم األساس  

 فى صورا عباراخ حتماجى مع التعريف االجرائى للباحثة.

 - صف الالقياس :
حميى  المرحلىة االساسىية مىن التعلىيم مىن سىتا ابعىار حتضىىمن  تكىو  مقيىا  ارارا الى اخ لت

 -لدا لها مجموعة من العباراخ الدالة على ارارا ال اخ ضهى كالتالى ل
 ( ضحصىىف قىىدرا ١0-١ضيشىىمل هىى ا البعىىد العبىىاراخ مىىن ) -لبتععد ادارة ا   تععا ت  الالشععافر

ا ضيىىدفع بىا الىىى حسقيىىل التلميى  علىىى ضىبا ان عاالحىىا ضمشىىاعرا ضحوجيىا ضجداناحىىا الىىى مىا يس ىىا 
 . أهدافا ضزيارا حوافقا
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  ( ضحصىىف قىىدرا ٢0-١١ضيشىىمل هىى ا البعىىد العبىىاراخ مىىن ) -ل بتععد ادارة التالقععات  الال ا عع
التلمي  على لنا  صداقاخ ضالس اظ عليها ضاستمرارها ضقدرحا على ارارا حل  العحقاخ لتسقيىل 

وجيهها حوجيا صاحى ضالتصرف المناسب التوافل االجتماعى ض استغحل المواقف ضالقدرا على ح
 فى االزماخ ضالضغوط.

 ( ضحصىف قىدرا التلميى  علىى 30-٢١ضيشىمل هى ا البعىد العبىاراخ مىن ) -ل بتد ا دارة الذاتية
ر يىىة صاحىىا فىىى متتلىىف حصىىرفاحا ضامسانيىىة اعطىىا  التعليمىىاخ ال احيىىة الىىى الىى اخ ضحوجيىىا صاحىىا 

 انجازاخ ضنجاحاخ.ضامسانية حدعيم ن ية ضحعاياها عند حسقيل 

 ( ضحصىف قىدرا التلميى  علىى 40-3١مىن ) ضيشىمل هى ا البعىد العبىاراخ -لبتد الثقة  الدافتية
ضقدرحىا . مالديا من قدراخ لتسمل الميئولية ضاالعتمار على صاحا رض  االعتمار على اال ىرين

 على حوليد الدافعية ال احية لتسقيل اهدافا ضحوجيا صاحا.

 ( ض حصىىف قىىدرا التلميىى  علىىى 50-4١مىىن ) خمل هىى ا البعىىد العبىىاراضيشىى -لبتععد ادارة ال قععت
 ارارا ضقتا جيدا ضالتتطيا لميتقبلا ضحن يم اعمالا ضمتابعة حن ي ها.

 ( ضحصف قدرا التلمي  60-5١ضيشمل ه ا البعد العباراخ من ) -لبتد الضبط  اتخاذ القرارات
ا ضاالنتقىىال مىىن مرحلىىة أل ىىرى علىىى ضىىبا سىىلوكياحا ضاحتىىاص القىىراراخ التاصىىة بمهامىىا ضأعمالىى

 . على كافة الميتوياخ

 :طرق حساب الكفاءة السيكومرتية للمقياس  -

 -صدق المقياس : -
حم عرا المقيا  على عشرا من أسىاحى ا الصسة الن يية ضعلىم الىن د  -ل صدق الالح الين -١

ضىىوحها ضالتربيىىة التاصىىة إللىىدا  الىىرأى فىىى عبىىاراخ المقيىىا  مىىن حيىىي سىىحما صىىيااتها ضض 
. اضىافة التعىديحخ التىى  رضنهىا ضىرضرية   ضمدى محئمة العباراخ للتحمي  عينىة الدراسىة أض

 0(% ١00-80ضجا خ نيبة االح ا  لينهم على عباراخ المقيا  حياضى )
حم التسقل من صد  المقيا  ال احى بأ   الج ر التربيعى لمعامل الثباخ  -ل الصدق الذاتى -٢

 . ىكما فى الجدضل التال
 (2جدول )

 معامالت الصدق الذاتى البعاد مقياس ادارة الذات والدرجة الكلية.

ادارة االنفعاالت  ابعاد املقياس
 واملشاعر

ادارة العالقات 
 واملواقف

الثقة 
 والدافعية

االدارة 
الضبط واختاذ  ادارة الوقت الذاتية

 القرارات
الدرجة 
 الكلية

معامل الصدق 
 0.944 0.759 0.846 0.853 0.812 0.789 0.712 الذاتى
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ضمن الجىدضل اليىالل  تضىح لنىا ا  نيىب الصىد  الى احى ألبعىار المقيىا  ضالدرجىة الكليىة 
 مرح عة مما يجعلا صالح لقيا  ارارا ال اخ لدى عينا الدراسة السالية.

 .)صدق الالقار ة الةرفية( -الصدق التاليي ي : -3
التمييىىىا لىىين المىىىرح عين ضالمنت ضىىىين مىىىن حتميىىا األراا الجيىىىدا فىىىى القيىىا  بقىىىدرحها علىىىى 

قامت الباحثة لترحيب ررجاخ أفىرار عينىا ضعليا . الم سوصين ضفقا ألرائهم على األراا أض المقيا 
( ١00حرحيبىىا حنازليىىا فىىى كىىل بعىىد مىىن ابعىىار المقيىىا  ضالدرجىىة الكليىىة )    ةالك ىىا ا اليىىيسو متريىى

% مىىىن ٢7ى الوسىىىيا( ضاالرباعى االرنىىىى )%مىىىن العينىىىة حقىىع أعلىىى٢7ضحسد ىىد االربىىىاعى االعلىىىى )
العينىىا التىىى حقىىع ارنىىى الوسىىيا( لكىىل بعىىد  رىىم حيىىاب ال ىىرض  لىىين متوسىىطى ررجىىاخ االفىىرار فىىى 

 . االرباعيين باستتدام ا تبار"خ" كما فى الجدضل التالى
 (3جدول )

 الصدق التمييزى ملقياس ادارة الذات وابعاده.
 ابعاد مقياس
 ادارة الذات

 االرباعى االدنى علىاالرباعى اال
مستوى  قيمة"ت"

 ع م ع م الداللة

 0.01 18.11 1.66 11.3 1.3 37.11 ادارة االنفعاالت واملشاعر
 0.01 22.16 1.43 12.87 1.77 34.50 ادارة العالقات واملواقف

 0.01 11.67 1.87 10.7 1.98 19.88 الثقة والدافعية
 0.01 22.34 1.55 9.33 1.89 34.26 االدارة الذاتية
 0.01 12.41 1.47 13.90 1.02 27.45 ادارة الوقت

 0.01 18.32 1.65 12.65 1.34 31.25 الضبط واختاذ القرارات
 0.01 13.45 5.52 104.1 6.3 123.6 الدرجة الكلية

( لألبعىىىىار 0١ 0 تضىىىىح مىىىىن الجىىىىدضل اليىىىىالل ا  قىىىىيم "خ" جميعهىىىىا رالىىىىة عنىىىىد ميىىىىتوى )
ممىىىا  ىىىدل علىىىى قىىىدرا المقيىىىا  علىىىى التمييىىىا لىىىين مرح عىىىى ضمنت ضىىىى ضالدرجىىىة الكليىىىة للمقيىىىا  

الىىىدرجاخ عليىىىا مما  ىىىدل علىىىى حمتىىىع المقيىىىا  لدرجىىىة عاليىىىة مىىىن الصىىىد  حيىىىمح باسىىىتتداما فىىىى 
 الدراسة السالية.

  Reliability0الثبات  -)ب(
ضيعنىى االحيىا  لىين قياسىاخ اال تبىار حيثمىا كانىت هى ا القياسىاخ ضاعطىا  ن ىد النتيجىىة 

حكىىىررخ عمليىىىة القيىىىا  مىىىراخ متتاليىىىة ضقىىىد يعنىىىى الثبىىىاخ الموضىىىوعية ايضىىىا. ضقامىىىت الباحثىىىة  اصا
 . بسياب رباخ المقيا  بالطر  التالية
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  SpilT-ahlfالتج ئة النص ية  -(1)
حىىىم التأكىىىد مىىىن ربىىىاخ مقيىىىا  ارارا الىىى اخ باسىىىتتدام لريقىىىة التجائىىىة النصىىى ية بأسىىىاليبها 

ضجىىا خ النتىىائج كمىىا  SPSSدام لرنىىامج التسليىىل اإلحصىىائ  لىىراض   ضجتمىىا (  باسىىتت –)سىىيبرما 
 فى الجدضل التالى.

 (4دول )ـــــــج
 معامالت الثبات ملقياس ادارة الذات بطريقة التجزئة النصفية. 

 اســـــــــــاد املقيـــــــــــبعأ
 معامل الثبات

 جيتمان براون -سبريمان 

 0.84 0.85 ادارة االنفعاالت واملشاعر
 0.77 0.76 ادارة العالقات واملواقف

 0.79 0.81 الثقة والدافعية
 0.87 0.86 االدارة الذاتية
 0.76 0.78 ادارة الوقت

 0.89 0.88 الضبط واختاذ القرارات
 0.93 0.94 الدرجة الكلية

 –( حقىارب قىيم معىامحخ الثبىاخ باسىتتدام معىارلتى سىبيرما  4 تضح من الجىدضل رقىم )
ما  مما  دل على رباخ المقيا  كما يشير الى ارح اع معامل الثبىاخ الكلىى الىى حىد ضجيت ،لراض  
 كبير.

 test retest - ر قة افادة تةبيق ا ختبار: -(2)
قامت الباحثة لتطبيل مقيا  ارارا ال اخ لتحمي  المرحلة االساسية فى صىورحة النهائيىة  

سىىىى بمجمىىىع علىىىى عبىىىد الشىىىسور للتعلىىىيم ( حلميىىى ا مىىىن التعلىىىيم االسا١00علىىىى عينىىىة مسونىىىة مىىىن )
رىىىم اعيىىىد حطبيىىىىل المقيىىىا  مىىىرا حانيىىىىة بعىىىد مىىىىرضر . االساسىىىى بىىىشرارا جىىىىر  ك ىىىر الشىىىيخ التعليميىىىىة

اسبوعين  رم قامت الباحثة بسياب معامل االرحباط لين ررجاخ التحمي  فى التطبيل االضل علىى 
االرحبىاط ألبعىار المقيىا  كانىت  ابعار المقيا  ضررجاحهم فى التطبيل الثانى ضاحضىح ا  معىامحخ

( ممىىا  مكىىد ا  المقيىىا   تمتىىع بمعامىىل ربىىاخ مرح ىىع   ضي هىىر صلىى  مىىن 0١ 0رالىىة عنىىد ميىىتوى )
 (.5 حل الجدضل رقم )

  -ل ر قة ال ا كر  باخ -(3)
كرضنبىىاف فىىى حيىىاب ربىىاخ مقيىىا  ارارا الىى اخ لتحميىى   -اسىىتتدمت الباحثىىة لريقىىة معامىىل ال ىىا

حيىىىي . حيىىىي احضىىىح أ  كافىىىة ابعىىىار المقيىىا  حتمتىىىع بمعىىىامحخ ربىىىاخ رالىىىة احصىىىائيا المرحلىىة االساسىىىية
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ضيشىىير ارح ىىاع معامىىل . ( ضجميعهىىا رالىىة احصىىائيا0,٩3 -7٩ 0حراضحىىت معىىامحخ االرحبىىاط فيمىىا لىىين )
ال ىىىا ا  عبىىىاراخ البعىىىد الواحىىىد حمثىىىل ضحعبىىىر عىىىن مضىىىمونها   كمىىىا حىىىراضح معامىىىل االرحبىىىاط للمقيىىىا  كسىىىل 

. ا يشىىىير الىىىى حمتىىىع المقيىىىا  بمعامىىىل ربىىىاخ مرح ىىىع ضيمكىىىد نتىىىائج حطبيقىىىة فىىىى هىىى ا الدراسىىىة( ممىى8٢١ 0)
 ضالجدضل التالى  وضح رباخ المقيا  بطريقتى اعارا حطبيل اال تبار ضلريقة ال ا كرضنباف. 

 (5دول )ــــــــــج
 (.100كرونباخ )ن=  –معامالت الثبات بطريقة اعادة تطبيق االختبار وطريقة الفا 

 كرونباخ –طريقة الفا  طريقة اعادة تطبيق ابعاد املقياس م
 0.788 0.795 ادارة االنفعاالت واملشاعر 1
 0.822 0.835 ادارة العالقات واملواقف 2
 0.832 0.814 االدارة الذاتية 3
 0.799 0.815 الثقة والدافعية 4
 0.865 0.866 ادارة الوقت 5
 0.933 0.860 الضبط واختاذ القرارات 6
 0.821 0.865 الدرجة الكلية 7

قامت الباحثة بسياب االحيا  الدا لى لمقيىا  ارارا الى اخ بىالطر   -ا تساق الداخاى : -)ج(
 . االحية

قامىىىت الباحثىىىة بسيىىىاب معىىىامحخ  -:ا تسعععاق العععداخاى اعععين التبعععارات  أبتعععاد الالقيعععاس -(1)
 ى حنتمىى اليىا العبىارا   ضصلى  علىى االرحباط لين ررجة كل عبارا ضالدرجىة الكليىة للبعىد الى

ضجىا خ جميىع . ( سىنا١٢-٩( حلميى ا ممىن حتىراضح اعمىارهم مىن )١00عينة مسونة مىن )
 (  وضح صل .6( ضالجدضل رقم )0,0١معامحخ االرحباط رالة عند ميتوى )

 ( 6جدول )
 رة.معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى اليهالعبا

 الضبط واختاذ القرارات ادارة الوقت الثقة والدافعية االدارة الذاتية ادارة العالقات ادارة االنفعاالت
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 0.67 11 0.71 21 0.62 31 0.84 41 0.87 51 0.78 
2 0.92 12 0.69 22 0.68 32 0.70 42 0.69 52 0.92 
3 0.91 13 0.89 23 0.76 33 0.75 43 0.74 53 0.89 
4 0.84 14 0.75 24 0.96 34 0.86 44 0.92 54 0.85 
5 0.73 15 0.92 25 0.93 35 0.79 45 0.76 55 0.81 
6 0.80 16 0.78 26 0.80 36 0.58 46 0.84 56 0.79 
7 0.86 17 0.77 27 0.85 37 0.90 47 0.72 57 0.74 
8 0.73 18 0.74 28 0.79 38 0.84 48 0.91 58 0.81 
9 0.68 19 0.90 29 0.81 39 0.82 49 0.79 59 0.87 
10 0.95 20 0.83 30 0.94 40 0.93 50 0.68 60 0.83 
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( ٩6 0(الىىىى )58 0ا  معىىىامحخ االرحبىىاط حراضحىىىت مىىن ) (6 تضىىح مىىن الجىىىدضل رقىىم )
( ممىا  ىدل علىى حمتىع عبىاراخ المقيىا  باحيىا  را لىى لحبعىار 0١ 0ضجميعها رالة عند ميتوى )

 . التى حنتمى اليها ضللمقيا  كسل
قامىىىت الباحثىىىة بسيىىىاب  -ا تسعععاق العععداخاى اعععين األبتعععاد  الدروعععة ال ايعععة لاالقيعععاس : -(2)

 (.7اط لين ررجة كل بعد ضالدرجة الكلية للمقيا   كما فى الجدضل رقم )معامحخ االرحب
 ( 7جدول ) 

 بعضها ببعض والدرجة الكلية له معامالت االرتباط بني ابعاد مقياس ادارة الذات

الدرجة  السادس اخلامس الرابع الثالث الثانى االول ادــــــــــبعاأل
 الكلية

----- ادارة االنفعاالت واملشاعر
--- 

      

      ....... 0.875 ادارة العالقات واملواقف
     --- 0.769 0.890 االدارة الذاتية
    ----- 0.783 0.883 0.843 الثقة والدافعية
   ---- 0.841 0.786 0.921 0.795 ادارة الوقت

  ----- 0.918 0.943 0.846 0.899 0.789 الضبط واختاذ القرارات
 ......... 0.942 0.860 0.921 0.810 0.759 0.889 الكلية الدرجة

االرحبىىىىىىىاط مرح عىىىىىىىة ضرالىىىىىىىة عنىىىىىىىد مىىىىىىىن الجىىىىىىىدضل اليىىىىىىىالل ا  جميىىىىىىىع معىىىىىىىامحخ   تضىىىىىىىح
ضمىىن رىىم فىىا  أبعىىار المقيىىا  . (ممىىا  ىىدل علىىى ضجىىور احيىىا  را لىىى ألبعىىار المقيىىا 0,0١)ميىىتوى 

لوجىور نىوع مىن  ان ىر حتمتع لدرجة عالية من االحيا  الدا لى ضيمسن ا  يقيد ما ضضىع لقياسىا  
 . التجاند الدا لى ألبعار المقيا  ضللمقيا  كسل

ضصلى  بىأ  يقىوم  ةيمسن حطبيل المقيا  بصورا فرريىة أض جماعيى -ل إورااات تةبيق الالقياس -
 . الم سوص بقرا ا التعليماخ بعناية قبل الشرضع فى اإلجابة

ة لريقىة ليسىرخ الثحريىة )رائمىا اسىتتدمت الباحثى -ل اإلوابة فاى الالقياس   ر قة التصحيح -
نىىىاررا( حيىىىي حتىىىدرخ اإلجابىىىة مىىىن أقصىىىى ررجىىىاخ االنطبىىىا  )رائمىىىا( إلىىىى أقصىىىى  –أحيانىىىا  –

ررجىىاخ عىىدم االنطبىىا  )نىىاررا( ضحعتبىىر )أحيانىىا( نقطىىة حياريىىة فىىى اإلجابىىة ضحىىم إعطىىا  أضزا  
نىاررا(.  -١نىا( ، )أحيا -٢ئمىا( ، )را -3حقد رية لكل لد ل من اإلجاباخ الثحرة حتراضح من )



  أ.م.د/ سهام علي عبد الغفار عليوة
 

 372 

( ررجىىىة ضاالرح ىىىاع فىىىى الدرجىىىة يشىىىير الىىىى ١80 – 60ضحتىىىراضح الدرجىىىة الكليىىىة للمقيىىىا  مىىىن )
 حسين ميتوى ارارا ال اخ ضاالنت اا فى الدرجة يشير الى عسد صل . 

 . ثا يا  قياس صت اات التتاع ا وتالافية  ا   تالية
 ة االلتدائيىىىىة ضاإلعداريىىىة الملتسقىىىىين قامىىىت الباحثىىىة باسىىىىتطحع أرا  معلمىىىى ضمعلمىىىىاخ المدرسىىى

لبرنامج التأهيل التربون بسلية التربية جامعة ك ر الشيخ ضكا  مغاى اليمال " ما أهم م اهر 
ضصلىى  بعىىد . صىعوباخ الىىتعلم االجتماعيىة ضاالن عاليىىة التىى ح هىىر علىىى التحميى  را ىىل الصىف

 . حوضيح ماهية صعوباخ التعلم االجتماعية ضاالن عالية لهم

  جمعىىت الباحثىىىة اإلجابىىىاخ ضاعتمىىدخ علىىىى معامىىىل التكىىىرار فىىى اإلجابىىىاخ ضا تىىىارخ ماحعىىىدى 
 -%. ضقامت بصيااتها فى صورا أبعار ضهى ل٩0حكرارا عن 

 .  صعوباخ فى المجال اليلوكى -. صعوباخ فى المجال االجتماع  -

 صعوباخ فى المجال األكاريم  العام - . صعوباخ فى المجال االن عال   -
 علىىىىىىى العد ىىىىىىد مىىىىىىن الدراسىىىىىىاخ ضالبسىىىىىىوة العربيىىىىىىة ضاالجنبيىىىىىىة  االلىىىىىىحع&young,s. 

&Bramhan,J2007,   التيىام عبىد المجيىد  ،٢007لىا هنىداضى  ،٢007عمر مسمد سىليما
جونىىىا لرهىىىا  الىىىد ن  ،٢0١0ربىىىاب لنىىىت جع ىىىر العجميىىىة  ،٢008فتسىىىى الايىىىاخ ، ٢008السلىىىو 
مسمىىىد رز  البسيىىىرى  ،٢0١١لىىىة احمىىىد  الىىىد  ااع ،٢0١١حميىىىدا اليىىىيد العربىىىى ،٢0١0فتسىىىى 
لىىىىداى ميىىىىلم الرجىىىىيدى  ، ٢0١٢مهيىىىىد مسمىىىىد المتوكىىىىل ، ٢0١٢بىىىىحل عىىىىدنا  حيىىىىن  ، ٢0١٢
 (. ٢0١4 وسف مسيح  العناى  ، ٢0١4سليما  عبد الواحد  وسف  ،٢0١3ضآ رض  

   قامىىىت الباحثىىىة لتسد ىىىد الهىىىدف مىىىن المقيىىىا  فىىىى التعىىىرف علىىىى اصىىىساب صىىىعوباخ الىىىتعلم
ضحم حسد د أهم م اهر صىعوباخ 0عالية من ححمي  مرحلة التعليم األساس  االجتماعية ضاالن 

التعلم االجتماعية ضاالن عالية رم صيااتها فى صىورا عبىاراخ حتماجىى مىع التعريىف اإلجرائى  
 . للباحثة

 :وصف املقياس 

حكىىىو  مقيىىىا  صىىىعوباخ الىىىتعلم االجتماعيىىىة ضاالن عاليىىىة لتحميىىى  المرحلىىىة االساسىىىية مىىىن 
 ( عبارا ضيتضمن االبعار االحيةل65فى صورحة المبدئية من ) التعليم

 ضيشىىىير هىىى ا البعىىىد الىىىى ضىىىعف القىىىدرا علىىىى اقامىىىة  -لصعععت اات فعععى الج ا عععب ا وتالافيعععة
ضعىدم القىدرا  ،ضصعوبة فى فهم المواقف االجتماعيىة ضالت اعىل معهىا  ،صداقاخ مع اال رين 

ضررضر ال عىىىل  ،مىىىع االقىىىرا  أض المعلىىىم  علىىىى المبىىىارأا ضالقىىىا  التسيىىىة أض الىىىد ول فىىىى مناقشىىىاخ
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لهىىم أرنىىا   خالصىىعوبة فىىى التسىدة مىىع اال ىىرين أض اإلنصىىا. اليىلبية ضالغيىىر مقبولىىة اجتماعيىىا
ضالشعور بالقلل ضاالضطراب فى المواقف الجماعيىة ضحجنىب التواصىل  ،حسدرهم فى قضية ما 

ضانهىىىا   ،مقبولىىىة  مىىىع االقىىىرا  ضالىىىد ول فىىىى موضىىىوعاخ الحتىىىص ال ىىىرر ضالنطىىىل بأل ىىىاظ ايىىىر
 . السوار رض  حهيئة ل ل  ضبشسل م اجئ اير مناسب للموقف

 ضيشىىير هىى ا البعىىد الىىى قصىىور فىىى مهىىاراخ التواصىىل  -ل صععت اات فععى الج ا ععب ا   تاليععة
ضضىعف  ،الوجدانى مع اال رين ضعدم فهم ان عاالحهم ضاالحيا  لهم أض االهتمام بمشاعرهم 

انىب اليىلبية مىن افكىار ضمعتقىداخ ضر يىة صاحيىة متدنيىة علىى المشاركة الوجدانيىة ضسىيطرا الجو 
 ،امىىىامهم  ةحيىىىي يتجىىىل مىىىن مواجهىىىة اال ىىىرين أض التسىىىد ،ال ىىىرر رض  الجوانىىىب االيجاليىىىة 

 . ضيتجنب أرا  المهام ضاالنشطة لشعورا بعدم امتحك القدرا على صل 

 ة التىى حتمثىل فىى ضيشىير هى ا البعىد الىى الم ىاهر اليىلوكي -ل صت اات فى الالجال السعا كى
ضاالندفاعيىىة  ،ضرفىى  التعليمىىاخ التىىى حوجىىا لىىا ضعىىدم حن يىى ها  ،عىىدم االلتىىاام بىىالقوانين القائمىىة

ضاحتياجا الى االجىراف مىن اال ىرين ض  ،ضعدم االلتاام باألرضار االجتماعية ضالتيرع ضاالندفاع
يىىىساب مىىىن كثىىرا السركىىىة الم رلىىة را ىىىل الصىىف ضكثىىىرا التىىىرضخ ضالىىد ول لىىىدض  هىىدف. ضاالن

كمىىا يشىىير هى ا البعىىد الىىى م ىىاهر العىىدضا  ضالتتريىىب مثىىل . ،المشىاركة ضالت اعىىل فىىى االنشىىطة
 ،االعتىىىدا  علىىىى اال ىىىرين ضحىىىدمير ممتلكىىىاحهم ضالسىىىا  االصى البىىىدنى ضالن يىىىى لهىىىم ضحهد ىىىدهم 

 . ضالمدرسة ضالكتابة على الجدرا  ضااللواب ضحكيير الاجاخ ضاالرضاخ المستبية

 حيي ا  صىعوباخ الىتعلم االكاريميىة حىرحبا بصىعوباخ  -ل  ا ب ا كادياليةصت اات فى الج
ضيشىير هى ا البعىد الىى التىأ ر األكىاريم  ضحىدنى . التعلم االجتماعية ضاالن عالية ضحترحىب عليهىا

 ،حيىىي  تجنىىب التلميىى  حوجيىىا أسىىئلة للمعلىىم . التسصىىيل المىىرحبا ضالمصىىاحب لألبعىىار اليىىابقة
ضالتىىأ ر عىىن  ،لتعىىار عىىن اال ىىتحط اال ىىرين أض التنىىافد معهىىم ضح ضىىيل العمىىل ال ىىررى ضاال

 . مواعيد السصص ضعدم ارا  الواجب المنالى

 .  ملقياس صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية ةطرق حساب الكفاءة السيكو مرتي -
 -صدق الالقياس: -)أ( 

يىية ضعلىم الىن د حم عرا المقيىا  علىى عشىرا مىن اسىاح ا الصىسة الن  -لصدق الالح الين -١
ضالتربيىىىة التاصىىىة إللىىىدا  الىىىرأى فىىىى عبىىىاراخ المقيىىىا  مىىىن حيىىىي سىىىحمة الصىىىيااة ضضضىىىوح 
العباراخ ضمدى محئمة العباراخ للتحمي  عينة الدراسة ضمدى حماجيها مع االبعار التى حنتمى 

ضبنىىىىا ا علىىىىى نتىىىىائج التسسىىىىيم حىىىىم . اليهىىىىا ضامسانيىىىىة اضىىىىافة التعىىىىديحخ التىىىىى  رضنهىىىىا ضىىىىرضرية
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%( ضاالبقىا  علىى بىاقى العبىاراخ ٩0( عباراخ لم حصل نيىب االح ىا  عليهىا الىى )5ستبعار)ا
%( فىىىأكثر  كىىى ل  حىىىم عمىىىل التعىىىديحخ الحزمىىىة فىىىى ٩0ضالتىىىى حصىىىلت علىىىى نيىىىبة اح ىىىا  )

 . صيااة بع  العباراخ ضفقا آلرا  اليارا المسسمين
الثبىىىىاخ ألبعىىىىار المقيىىىىا  قامىىىىت الباحثىىىىة بأ ىىىى  الجىىىىار التربيعىىىىى لمعامىىىىل  -لالصععععدق الععععذاتى-٢

كرضنباف كما  –باالعتمار على معامحخ الثباخ المقيا  ضأبعارا التى استترجت بطريقة أل ا 
 . فى الجدضل التالى

 (8دول )ــــــج
 . نتائج معامالت الصدق الذاتى ألبعاد مقياس صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية والدرجة الكلية 

تعلم أبعاد مقياس صعوبات ال
 معامل الصدق الذاتى معامل الثبات االجتماعية واالنفعالية

 0.887 0.884 صعوبات اجملال االجتماعى
 0.886 0.876 صعوبات اجملال االنفعاىل
 0.855 0.833 صعوبات اجملال السلوكى

 0.889 0.855 صعوبات اجملال االكادميى العام
 0.966 0.922 الدرجة الكلية للمقياس ككل

قامىىت الباحثىىة لترحيىىب ررجىىاخ أفىىرار عينىىا  -الصععدق التاليعععي ي )صععدق الالقار ععة الةرفيععة (: -3
حرحيبا حنازليا فى كىل بعىد مىن ابعىار المقيىا  ضحسد ىد االربىاعى االعلىى  ةالك ا ا الييسو متري

ضاالرباعى االرنى لكل بعد  رىم حيىاب ال ىرض  لىين متوسىطى ررجىاخ االفىرار فىى االربىاعيين 
 . ا تبار"خ" كما فى الجدضل التالى باستتدام

 ( 9جدول )
 الصدق التمييزي ألبعاد مقياس صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية والدرجة الكلية.

درجة  ع م ن مج االبعاد
مستوى  قيمة"ت" احلرية

 الداللة
صعوبات اجملال 
 االجتماعى

دالة  19.01  1.85 38.21 27 االرباعى االعلى
  1.12 11.07 27 رباعى االدنىاال 0.01عند

صعوبات اجملال 
 االنفعاىل

دالة  23.17  1.44 27.40 27 االرباعى االعلى
  0.76 10.79 27 االرباعى االدنى 0.01عند

صعوبات اجملال 
 السلوكى

دالة  10.49  0.89 17.79 27 االرباعى االعلى
  0.71 9.51 27 االرباعى االدنى 0.01عند

جملال صعوبات ا
 االكادميى العام

دالة  22.01  1.02 23.27 27 االرباعى االعلى
  1.93 14.69 27 االرباعى االدنى 0.01عند

دالة  11.49  7.78 139.54 27 االرباعى االعلى الدرجة الكلية
  6.51 110.61 27 االرباعى االدنى 0.01عند
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( سىوا  لألبعىار 0,0١نىد ميىتوى ) تضح من الجدضل اليىالل ا  قىيم "خ" جميعهىا رالىة ع
أض الدرجىىىىة الكليىىىىة للمقيىىىىا   ممىىىىا  ىىىىدل علىىىىى قىىىىدرا المقيىىىىا  علىىىىى التمييىىىىا لىىىىين االفىىىىرار مرح عىىىىى 

 ضمنت ضى الدرجاخ فى صعوباخ التعلم االجتماعية ضاالن عالية. 
قامىىىت الباحثىىىة بسيىىىاب ربىىىاخ المقيىىىا  بىىىأكثرمن لريقىىىة كمىىىا هىىىو  Reliability0الثبعععات  -)ب(

 .موضح
  test retest Method - ر قة افادة تةبيق ا ختبار: -(1)

قامىىت الباحثىىة لتطبيىىل مقيىىا  صىىعوباخ الىىتعلم االجتماعيىىة ضاالن عاليىىة لتحميىى  المرحلىىة 
( حلميى ا مىن التعلىيم األساسى  بمجمىع ١00االساسية فى صورحا النهائية علىى عينىة مسونىة مىن )
جىىىر  ك ىىىر الشىىىيخ التعليميىىىة بمساف ىىىة ك ىىىر  مىىىدار  علىىىى عبىىىد الشىىىسور للتعلىىىيم األساسىىى  بىىىشرارا

رم اعيد حطبيل المقيا  مرا رانية بعىد مىرضر اسىبوعين. رىم قامىت الباحثىة بسيىاب معامىل . الشيخ
االرحباط لين ررجاخ التحمي  فى التطبيل االضل على ابعار المقيا  ضررجاحهم فى التطبيل الثانى 

( ضكانىت رالىة عنىد 0,8٩5 – 0,84٢اضح مىن )ضاحضح ا  معامحخ االرحباط ألبعىار المقيىا  حتىر 
 . ( مما  مكد ا  المقيا   تمتع بمعامل رباخ مرح ع0١ 0ميتوى )

 لاسىتتدمت الباحثىة لريقىة معامى -ل Cronbach Alpha  ر قعة  تا عل ال عا كر  بعاخ -(2)
( فىىى حيىىاب ربىىاخ مقيىىا  صىىعوباخ الىىتعلم Spssلبرنىىامج التسليىىل اإلحصىىائ  ) فال ىىا كىىرض نبىىا

حيىىىىي احضىىىىح أ  كافىىىىة ابعىىىىار المقيىىىىا  حتمتىىىىع بمعىىىىامحخ ربىىىىاخ رالىىىىة .  عاليىىىىة ضاالجتماعيىىىىةاالن
( ضجميعهىىىىىا رالىىىىىة 0,884 – 833 0حيىىىىىي حراضحىىىىىت معىىىىامحخ االرحبىىىىىاط فيمىىىىىا لىىىىين ). احصىىىىائيا

(. ضيشىىير ارح ىىاع معامىىل ال ىىا ا  عبىىاراخ البعىىد الواحىىد حمثىىل ضحعبىىر 0,0١احصىىائيا عنىىد ميىىتوى )
( مما يشير الى حمتع المقيا   855 0معامل االرحباط للمقيا  كسل ) عن مضمونها  كما حراضح

 ضالجدضل التالى  وضح صل .. بمعامل رباخ مرح ع ضيمسن استتداما فى ه ا الدراسة
 (10جدول )

 (.100)ن=  خكرو نبا –قيم معامالت الثبات بطريقة اعادة تطبيق االختبار وطريقة الفا 
 خكرو نبا –الفا  اعادة التطبيق ابعاد املقياس م

 0.884 0.895 صعوبات فى اجملال االجتماعى 1

 0.876 0.885 صعوبات فى اجملال االنفعاىل 2

 0.833 0.842 صعوبات فى اجملال السلوكى 3

 0.854 0.863 صعوبات فى اجملال االكادميى العام 4

 0.855 0.838 الدرجة الكلية للمقياس 5
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قامىت الباحثىة بسيىاب االحيىا  الىدا لى  -لInternal Consistency ا تسعاق العداخاى -)خ(
 .للمقيا  بأكثرمن لريقة كما هو موضح

قامىىىت الباحثىىىة بسيىىىاب معىىىامحخ  -ا تسعععاق العععداخاى اعععين التبعععارات  أبتعععاد الالقيعععاس: -(1)
االرحباط لىين ررجىة كىل عبىارا ضالدرجىة الكليىة للبعىد الى ى حنتمىى اليىا العبىارا   ضصلى  علىى 

ضجىىا خ جميىىع . ( سىىنا١٢-٩( حلميىى ا ممىىن حتىىراضح اعمىىارهم مىىن )١00مىىن ) عينىىة مسونىىة
 ( ضالجدضل التالى  وضح صل .0,0١معامحخ االرحباط رالة عند ميتوى )

 (11جدول)
 معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى اليه العبارة.

 اجملال األكادميي السلوكي اجملال اجملال االنفعالي اجملال االجتماعي

 م
معامل 
 م االرتباط

معامل 
 م االرتباط

معامل 
 م االرتباط

معامل 
 م االرتباط

معامل 
 م االرتباط

معامل 
 م االرتباط

معامل 
 م االرتباط

معامل 
 االرتباط

1 0.612 9 0.522 16 0.612 24 0.588 31 0.614 39 0.526 46 0.710 54 0.715 
2 0.644 10 0.499 17 0.570 25 0.710 32 0.711 40 0.544 47 0.727 55 0.752 
3 0.712 11 0.566 18 0.688 26 0.596 33 0.723 41 0.722 48 0.682 56 0.693 
4 0.655 12 0.711 19 0.697 27 0.677 34 0.688 42 0.691 49 0.755 57 0.651 
5 0.599 13 0.688 20 0.721 28 0.733 35 0.675 43 0.768 50 0.773 58 0.717 
6 0.633 14 0.599 21 0.687 29 0.724 36 0.634 44 0.655 51 0.638 59 0.631 
7 0.722 15 0.489 22 0.599 30 0.594 37 0.635 45 0.712 52 0.684 60 0.625 
8 0.696 ..... ....... 23 0.674 ..... ........ 38 0.700 ..... ....... 53 0.719 ..... ....... 

قامىىىت الباحثىىىة بسيىىىاب  -تسعععاق العععداخاى اعععين ا بتعععاد  الدروعععة ال ايعععة لاالقيعععاس :ا   -(2)
معامحخ االرحباط لىين ررجىة كىل بعىد ضالدرجىة الكليىة للمقيىا    ضيوضىح الجىدضل التىالى 

 . نتائج صل 
 ( 12جدول )

 رجة الكلية. معامالت االرتباط بني ابعاد مقياس صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية بعضها ببعض والد
 الدرجة الكلية للمقياس البعد الرابع البعد الثالث البعد الثانى البعد االول ادــــــــبعاأل

     ------ االجتماعيصعوبات فى اجملال 
    -------- 0.737 االنفعاليصعوبات فى اجملال 
   ----- 0.766 0.623 السلوكيصعوبات فى اجملال 

  ------- 0.880 0.874 0.878 العام دميياألكاصعوبات فى اجملال 
 --------- 0.789 0.921 0.764 0.772 الدرجة الكلية للمقياس
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االرحبىىىىىىىاط مرح عىىىىىىىة ضرالىىىىىىىة عنىىىىىىىد مىىىىىىىن الجىىىىىىىدضل اليىىىىىىىالل ا  جميىىىىىىىع معىىىىىىىامحخ   تضىىىىىىىح
ضمىن رىم فىا  أبعىار المقيىا  . ممىا  ىدل علىى ضجىور احيىا  را لىى ألبعىار المقيىا  (0,0١)ميتوى 

 . لية من االحيا  الدا لىحتمتع لدرجة عا

 :الصورة النهائية ملقياس صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية
( عبىارا مقيىمة علىى أربعىة أبعىار   ضيمسىن 60 تكو  المقيا  فىى صىورحا النهائيىة مىن )

  ضصلىى  بىىأ  يقىىوم الم سىىوص أض المعلىىم بقىىرا ا التعليمىىاخ بعنايىىة ةحطبيقىىا بصىىورا فرريىىة أض جماعيىى
نىاررا( حيىي حتىدرخ  –أحيانىا  –الثحريىة )رائمىا  ضحيىتتدم لريقىة ليسىرخ,  ضع فى اإلجابةقبل الشر 

اإلجابىىة مىىن أقصىىى ررجىىاخ االنطبىىا  )رائمىىا( إلىىى أقصىىى ررجىىاخ عىىدم االنطبىىا  )نىىاررا( ضحعتبىىر 
)أحيانا( نقطة حيارية فى اإلجابة ضحم إعطا  أضزا  حقد رية لكل لد ل من اإلجاباخ الثحرة حتراضح 

ضحىىدل الىىدرجاخ المرح عىىة علىىى ضجىىور صىىعوباخ  0نىىاررا(  -١أحيانىىا(   ) -٢رائمىىا(   ) -3) مىىن
الىىىتعلم االجتماعيىىىة ضاالن عاليىىىة لدرجىىىة كبيىىىرا ضالعسىىىد بالنيىىىبة النت ىىىاا الدرجىىىة علىىىى اال تبىىىار. 
ضالجدضل التالى  وضح ابعار مقيا  صعوباخ الىتعلم االجتماعيىة ضاالن عاليىة فىى صىورحة النهائيىة 

 . عباراخ كل بعد ضعدر
 (13دول )ـــــــــــج

 أبعاد مقياس صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية.

 عدد الفقرات ارقام الفقرات األبعـــــــــــاد م

 15 15-1 صعوبات فى اجملال االجتماعى 1

 15 30-16 االنفعاليصعوبات فى اجملال  2

 15 45-31 السلوكيصعوبات فى اجملال  3

 15 60-46 العام األكادمييات فى اجملال صعوب 4

 ) اعداد/الباحثة(. بطاقة تقييم السلوك احملدد )صورة التلميذ/املعلم/الوالدين (.ثالثا 
حىىىم حصىىىميم هىىى ا البطاقىىىة السىىىتتدامها أرنىىىا  حىىىدريب التحميىىى  علىىىى اجىىىرا اخ ارارا الىىى اخ 

الن عاليىىىىة ضاالكاريميىىىىة   ضحت يىىىىف م ىىىىاهر الصىىىىعوباخ فىىىى  المجىىىىاالخ اليىىىىلوكية ضاالجتماعيىىىىة ضا
ضحسد ىىد . ضحهىىدف الىىى قيىىا  قىىدرا التلميىى  علىىى القيىىام بالمراقبىىة ال احيىىة ضحيىىجيل ضحقيىىيم سىىلوكياحا

كمىا حهىدف الىى زيىارا متابعىة االبىا  . اليلوك المىرار   ضىا فى  مقالىل سىلوك آ ىر يجىب حسيىينا
    ضايضىىا اسىىتتدامها فىى  ضالمعلمىىين ليىىلوكياخ الطىىحب ضزيىىارا المتابعىىة مىىن جىىانبهم علىىى التلميىى

ضيقىىوم التلميىى  بميىىاعدا المعلىىم أض أحىىد الوالىىد ن فىى  حسد ىىد اليىىلوك ضحيىىجيلا   . التقيىىيم التتىىام 
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ضيقىىوم التلميىى  بمحح ىىة ررجىىة أرائىىة لليىىلوك سىىوا  ايجىىالى أض سىىلبى   ضيقىىيم اليىىلوك علىىى مىىدرخ 
ل  البطاقاخ ضحقديم التعايا (. ضحقوم الباحثة كل جلية بااللحع على ح١,٢,3,4 تراضح من لين )

ال ىىورن علىىى التقىىدم الملسىىوظ. ضقىىد اسىىت ارخ الباحثىىة فىى  اعىىدار البطاقىىة مىىن بطاقىىة حقيىىيم اليىىلوك 
(. ضقامىىىت ٢0١4(  ضعبىىىد ال تىىاح رجىىىب مطىىر )Thompson,2012)الصىى ى الميىىىتهدف اعىىدار 

ن يىىىية الباحثىىىة بعىىىرا القائمىىىة فىىىى صىىىورحها االضليىىىة علىىىى عشىىىرا مسسمىىىين فىىىى مجىىىال الصىىىسة ال
(  ححميىى  للتأكىىد مىىن ضضىىوح 6ضالتربيىىة التاصىىة ضحىىم العمىىل بىى رائهم   ضحىىم حطبيىىل البطاقىىة علىىى )

 عباراحها ضسهولة حطبيقها   ضمحئمتها للعينة.

 ) اعداد/الباحثة (.  رابعا الربنامج التدريـيب :
ر علىىى يعتبىر التىدريب علىىى ارارا الى اخ أحىىد المىدا ل العحجيىة السد ثىىة التىى حيىىاعد ال ىر 
ضحتميىا . ر ية صاحة ضمراقبا سلوكياحا ضحصرفاحا ضالقدرا على الضبا ضالتسسم ال احى فى استجاباحا

عملية الضىبا بأنهىا عمليىة را ليىة حنشىأ مىن را ىل ال ىرر ضحكىو  مصسوبةبالشىعور بالثقىة بىالن د 
سىن التىىدريب كمىىا يم. ضالقىدرا علىى التقيىىيم الموضىوع  للمواقىىف ضالقىدرا علىىى الت اعىل النىىاحج معهىا

االسىىتقحلية ضحقليىىل حاجاحىىا الىىى االجىىراف التىىارجى ضحسقيىىل التكيىىف الن يىىى ضالتوافىىل  ال ىىرر علىىى
  -وذا   ق   البر ا ا فاى ا فتراضات ا تية:. االجتماعى

 . ا  مع م اليلوكياخ التى يقوم لها التحمي  هى متعلمة سوا  ايجالية أض سلبية -١
ميىى  لهىىىا رضر كبيىىىر فىىى  ظهىىور المشىىىسحخ ضالصىىىعوباخ التىىى  ا  البيئىىة المسيطىىىة لهىىىمال  التح -٢

 . يعانو  منها عن لريل اهمال ضحأ ير التد ل العحج 

ا  التحمي  لييوا متلقىين سىلبيين ب عىل العوامىل البيئيىة التارجيىة لىل هىم قىاررين علىى الىتسسم  -3
 . معهاضالييطرا فى سلوكياحهم ضضبا العوامل المسيطة لهم من  حل الت اعل الناجح 

ا  ارارا الىىى اخ حيىىىاعد التحميىىى  علىىىى امىىىتحك مهىىىارا الت كيىىىر ضالتتطىىىيا قبىىىل البىىىد  فىىىى أرا   -4
 . ضاصا حمت االستجابة فشنها حكو  بالصورا المطلوبة ،اليلوك 

ا  التدريب على ارارا ال اخ  تضمن نقل ارىر الىتعلم ضالتىدريب الىى امىاكن ا ىرى فىى اليىلوك  -5
 ل اهداف البرنامج على المدى الواسع ضالبعيد.ضبالتالى حتسق ،أكثر عمومية 

 اهلدف العام من الربنامج:  
 تمثل الهدف العام من البرنامج فى حسيين استراحيجياخ ارارا الى اخ ضحت يىف صىعوباخ 

مىن  ىحل التىدريب . التعلم االجتماعية ضاالن عالية لدى ححمي  السلقة االضلى من التعليم األساسى 
 . فى ه ا الدراسةعلى البرنامج المعد 
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  -االهداف االجرائية للربنامج :
  حدريب التحمي  صضى صعوباخ التعلم االجتماعيىة ضاالن عاليىة علىى اسىلوب الىتسسم الى احى

حىىىدعيم الىىى اخ ( لتت يىىىف االرىىىار  ،حقيىىىيم الىىى اخ ،فىىى  اليىىىلوك مىىىن  ىىىحل ) مراقبىىىة الىىى اخ
 . الضارا ضاليلبية الناحجة من ه ا الصعوباخ

 ميىىى  صضى صىىىعوباخ الىىىتعلم االجتماعيىىىة ضاالن عاليىىىة علىىىى اسىىىتراحيجياخ ارارا حىىىدريب التح
ال اخ من  حل النم جة ضلعب الدضر ضالتغ يىة المرحىدا ضالتعايىا لتسقيىل أعلىى ررجىة مىن 

 . التوجيا ال احى ضاالستقحلية
  حىىىىىدريب التحميىىىىى  صضى صىىىىىىعوباخ الىىىىىتعلم االجتماعيىىىىىة ضاالن عاليىىىىىىة علىىىىىى الىىىىىتتلص مىىىىىىن

 اليلبية ضااللتاام باليلوكياخ االيجالية ضالمقبولة اجتماعيا.اليلوكياخ 
  حدريب االبا  ضالمعلمين على حجنب استتدام االساليب التن ي ية العقالية ف  حعد ل سلوك

 . التلمي 
  حىىىدريب االبىىىا  ضالمعلمىىىين علىىىى كي يىىىة حعىىىد ل البيئىىىة المسيطىىىة بالتلميىىى  مىىىن  ىىىحل حنويىىىع

المهىىىام التىىىى حنمىىىى اسىىىتقحليتا ضارارا صاحىىىا ضبالتىىىالى  االنشىىىطة ضمشىىىاركتا فىىى  أرا  بعىىى 
 . حت ف ممارستا لليلوكياخ اليلبية

حىىىم االلىىىحع علىىىى بعىىى  الدراسىىىاخ ضالبىىىرامج التىىىى صىىىممت للتت يىىىف مىىىن  -:مصـــادر الربنـــامج
ضايضىىىا العد ىىىد مىىىن . المشىىىسحخ ضالصىىىعوباخ التىىىى حواجىىىة التحميىىى  فىىىى المراحىىىل التعليميىىىة االضلىىىى

ناضلىىىت ارارا الىىى اخ ضحنميىىىة مهىىىارا ارارا الوقىىت ضالغضىىىب ضايرهىىىا مثىىىل رراسىىىة علىىىى البىىرامج التىىىى ح
( ٢0١٢(. ضاحمىىىىد حيىىىىنين مسمىىىىد )٢00٩(.ض احمىىىىد جىىىىار المىىىىولى )٢008عبىىىىدالجليل حمىىىىدا  )

(.حيىىي اسىت ارخ الباحثىىة مىن هى ا البىىرامج فىى لريقىىة ٢0١4ضعبىدال تاح رجىب علىىى مسمىد مطىر)
ع  النتىىائج االيجاليىىة لىىبع  ال نيىىاخ ضاكثرهىىا فعاليىىة اعىىدار ضحقىىديم الجليىىاخ ض لصىىت منهىىا لىىب

 لهدف التركيا عليها فى البرنامج المعد له ا الدراسة. 
 تكىو  البرنىامج مىن مجموعىة مىن الجليىاخ التدريبيىة التىى حهىدف إلىى حنميىة  -:جلسات الربنامج

وعية ضحيىتمر ( جلياخ اسب3(جلية حطبل لواقع )43مهاراخ ضاستراحيجياخ إرارا ال اخ ضعدرها )
 ( رقيقة. 45الجلية حوالى )

اسىىتتدمت الباحثىىة مجموعىىة مىىن ال نيىىاخ بعضىىها فنيىىاخ  -:الفنيــات املســت دمة رب الربنـامـــج  
  -حدريبية للتحمي  ضالبع  اال ر فنياخ ارجارية حدريبية لآلبا  ضالمعلمين على النسو التالىل
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الواجب المنالى من  ،المناقشة ،المساضرا ضحشمل . فنيات ارفادية تدر بية لآلباا  الالتاالين -أ
االل ىا  بمعنىى  ،االقنىاع  ، حل بطاقاخ المتابعة ضحيجيل البيانىاخ التاصىة بيىلوك التلميى 
التعايىا التمىا اى )حىدعيم  ،حجاهل اليلوك الححوافقى من التلمي  أض المقالعىة اصا اسىتمر فيىا 

 عصف ال هنى.ال ،اليلوك اإليجال  مما يضعف اليلوك اير اليوى (
 -فنيات تدر بية لاتال يذ  تشالل: -ب

 ل  ىىىىتعلم التحميىىىى  كيىىىىف  راقبىىىىو  أن يىىىىهم ضييىىىىجلو  سىىىىلوكهم فىىىى  المنىىىىال  راقبععععة الععععذات
 . ضالمدرسة

 ل  تعلم فيها التحمي  مقارنة سلوكياحهم بمعىا ير اليىلوك اليىوى ضحسد ىد ررجىة تقييع الذات
 اقترالهم من حل  المعا ير أض التعارهم عنها.

 ل حسد د التلمي  نوع المسافأا أض العقاب ال ى ييتسقا على سىلوكا اليىوى أض تدفيع الذات
 اير اليوى. 

 التغ يىىىة  ،المساضىىىرا ضالمناقشىىىة ،النم جىىىة ،لعىىىب الىىىدضر ،حوجيىىىا الىىى اخ لتصعععحيح العععذات
 المرحدا.

   :القواعد العامة للربنامج ومراحل سريه
  را االلتىىىاام ضالسضىىىور ضالمواظبىىىة علىىىى عقىىىد اح ىىىا  مىىىع أفىىىرار المجموعىىىة التجريبيىىىة بضىىىرض

 . الجلياخ
 مراعاا التصوصية فى حطبيل البرنامج ضالمشاركة ال عالة من أعضا  المجموعة . 
 حجهيا كل االرضاخ الميتتدمة فى البرنامج . 
 حعهد ارارا المدرسة لتوفير الوقت ضالمسا  المناسب لتطبيل البرنامج . 
 م ضالتعايىىىا المىىىارى ضالمعنىىىوى للتحميىىى  فىىىى حضىىىور بعىىى  معلمىىىى ال صىىىول لتقىىىديم الىىىدع

 بع  الجلياخ. 
 ضيتصىص اضل سىت . لد  حطبيل الجلياخ على ا  حبدأ الجلياخ بجلية حعارف ضحهيئىة

جلياخ من البرنامج للمعلمين ضاالبا  إلجىراكهم فى  البرنىامج ضحعىري هم بصىعوباخ الىتعلم 
الىى اخ لىىدى ححميىى هم فىى  المدرسىىة ضحىىدريبهم كي يىىة حنميىىة ارارا  ،االجتماعيىىة ضاالن عاليىىة 

ض  ،متابعة اليلوكياخ المسدرا من قبل التلمي  لهدف   ضها أض زيارحهىا ةضالمنال. ضكي ي
 ( رقائل حهيئة لكل جلية فى لداية التدريب.١0-5حتصص مدا من )

 تم مراجعة الواجب المنالى ضالبد  فى اجرا اخ الجلية السالية  . 
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  رية ضحقديم التعايا ال ورى الفرار المجموعة التجريبية تم حقييم الجلياخ بصورا رض . 

  ىىتم التقيىىيم النهىىائى للبرنىىامج مىىن  ىىحل القيىىا  البعىىدى الفىىرار المجموعىىة التجريبيىىة علىىى 
 مقيا  صعوباخ التعلم االجتماعية ضاالن عالية (.  –ارضاخ الدراسة )مقيا  ارارا ال اخ 

 ن  ىىىحل الايىىىاراخ المتكىىىررا الىىىى المدرسىىىة حىىىتم اجىىىرا اخ المتابعىىىة ل اعليىىىة البرنىىىامج مىىى– 
حطبيىىل أرضاخ  –االست يىىار عىىن التحميىى  مىىن المعلمىىين حىىول سىىلوكياحهم ضمىىدى حغيرهىىا 

ضالجىىىىدضل التىىىىالى  وضىىىىح التىىىىالى  وضىىىىح عىىىىدر . الدراسىىىىة مىىىىرا أ ىىىىرى )القيىىىىا  التتبعىىىىى (
 . الجلياخ ضموضوعها ضأهدافها ضال نياخ ضالامن الميتتدم لكل جلية

 ( 14جدول ) 
 مل ــص جلسـات الربنـامـج التدريبـي وأهـدافـه وفنياتـه.

مرحلة 
 التدريب

 رقم اجللسة
موضوع 
 اجللسة

 ةـــــــــــــداف اجللســـــــــــــهأ
الفنيات 
 املست دمة

مالحظات 
 وتقييم

 
 
 
 
 تدريب
 
 
 االباء
 
 
 واملعلمني
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التهيئة 1

 مني للمشاركة رب الربنامج الرتحيب وتهيئة كال من االباء واملعل -
ــة      - ــراز دور واهميـ ــامج وابـ ــاو الربنـ ــنهم رب امـ ــال مـ ــرو دور كـ شـ

 .  مشاركتهم

احلوار 
 واملناقشة
االقناع. 
 احملاضرة

 

2- 3 

صعوبات 
التعلم 

االجتماعية 
 واالنفعالية

 . لتعرف على ماهية صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية -
 . واملنزل التعرف على اعراضها داخل الفصل -
التعرف على االثار السلبية لتلك الصـعوبات علـى التالميـذ رب     -

 . النواحي النفسية واالجتماعية واالكادميية
احلصول علـى تعليقـاتهم حـول امكانيـة التـدخل وعـال  تلـك         -

 الصعوبات.

 
احملاضرة . 
احلوار 

واملناقشة . 
االقناع . 

 العصف الذهين

4- 5 
اجراءات ادارة 

 الذات

 . ف على ماهية اجراءات ادارة الذاتالتعر -
 .  عرض اجراءات ادارة الذات بصورة موضحة -

استعراض لـبعض االدبيـات التـى تناولـت ادارة الـذات رب عـال         -
 املشكالت لدى التالميذ.

التأكيــــد علــــى فعاليــــة ادارة الــــذات رب خفــــض الصــــعوبات  -
 . االجتماعية واالنفعالية

احملاضرة . 
احلوار 

واملناقشة . 
 قدميىعرض ت

6 
حتمل 
 املسئولية

 التعرف على طرق اكساب ادارة الذات للتالميذ   .1
 التعرف على دور كال منهم جتاه التالميذ  .2

 التأكيد على التعاون واملشاركة بني املدرسة واالسرة.  .3

 التعرف على اساليب التعزيز والتوجيه املطلوبة للتدريب. .4

احملاضرة . 
احلوار 

واملناقشة . 
 عرض تقدميى
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 ةـــــــــــــداف اجللســـــــــــــهأ
الفنيات 
 املست دمة

مالحظات 
 وتقييم

 
 
 
 
 
 تدريب
 
 التالميذ
 
 
 
 داخل
 
 
 قاعة
 
 
 
 التدريب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8- 9 

التعارف 
مع  التهيئة

 التالميذ

 التعارف بني أفراد اجملموعة والباحثة  .5
 شرو طبيعة الربنامج ودور كل تلميذ رب الربنامج  .6

 حتفيز التالميذ على التعاون واملشاركة الفعالة  .7

 حلضور وااللتزام.التأكيد على القواعد احملددة وضرورة ا .8

 حتديد أنواع املعززات املفضلة لكل تلميذ على حده. .9

احلوار 
 واملناقشة
االقناع. 
 احملاضرة

 

10 

صعوبات 
التعلم 

االجتماعية 
 واالنفعالية

 . التعرف على مفهوم صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية .10
 التعرف على ابعاد واعراض تلك الصعوبات  .11

ــأثري   .12 ــى الت ــرف عل ــب    التع ــى جوان الســلبى هلــذه الصــعوبات عل
 الش صية حاال تطورها وعدم التدخل السيكولوجي معها.

 ان حيدد أفراد اجملموعة الصعوبات التى لديهم. .13

احملاضرة . 
احلوار 

واملناقشة . 
 عرض داتا شو

7 
اجراءات ادارة 

 الذات

 . التعرف على مفهوم ادارة الذات .14
 . عرض اجراءات ادارة الذات .15

النماذ  التدخليـة باسـت دام ادارة الـذات رب خفـض     استعراض  .16
 املشكالت والسلوكيات الغري مالئمة.

احملاضرة . 
احلوار 

واملناقشة . 
 عرض تقدميى
 النمذجة

 مراقبة الذات 12 -11

ــاعها       .17 ــلوكيات عــددة واخض ــد س ــى حتدي ــذ عل ــدريب التالمي ت
 . للمالحظة

 . هاالتالميذ على أساليب مالحظة الذات ومراقبت تدريب .18

 . التالميذ على تسجيل مالحظاتهم تدريب  .19

التالميــذعلى عمــل تقريــرات ذاتيــة بصــورة تكراريــة    تــدريب .20
 للذات.

لعب الدور . 
املناقشة 
واحلوار . 
النمذجة . 

عرض تقدميى 
 باحلاسب االىل

13 
التغذية 
 الراجعة

تدريب التالميـذ التالميـذ علـى بنـاء تغذيـة مرتـدة مـن خـالل          .21
 .  مالحظاتهم

علــى فهـم تلميحــات ونظـرات االخــرين وردود أفعــاهلم    يبتـدر  .22
 وحتويلها لتغذية مرتدة ميكن االستفادة منها.

املناقشة 
واحلوار . 
النمذجة . 
 عرض تقدميى

 تقييم الذات 15 -14

ــد املعــايري الســوية ألداء الســلوك    .23 تــدريب التالميــذ علــى حتدي
 واحلكم عليه.

تهدف تعديله وانتقـاء  التالميذ على حتديد السلوك املستدريب  .24
 . السلوك البديل

 . التالميذ على الت طيط اجليد ألداء السلوك تدريب .25

ــدريب .26 ــذ ت ــار احملــدد    التالمي ــه االداء احلــاىل باملعي ــى مقارن عل
 . مسبقا

املناقشة 
واحلوار . 
النمذجة . 

عرض تقدميى 
 باحلاسب االىل
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الفنيات 
 املست دمة

مالحظات 
 وتقييم

 تقويم الذات 17 -16

 . جه حنو السلوك اإلجيابيالتالميذ على التو تدريب التالميذ .27
ــدريب .28 ــذ ت ــق اهلــدف احملــدد     التالمي ــد لتحقي ــادة اجله ــى زي عل

 مسبقا.

 التالميذ على تقييم ما مت إمازه وإبرازه للذات  تدريب .29

املناقشة 
واحلوار . 
النمذجة . 

عرض تقدميى 
 باحلاسب االىل

18- 19 
اصدار 
 التعليمات

 . يتدريب التالميذ على احلوار الذاتي اإلجياب .30
التالميذ على اصدار التعليمات اللفظيـة وريـري اللفظيـة     تدريب .31

 .  لذاتهم

التالميــذ علــى اقــرتان التعليمــات باملمارســات الدينيــة  تـدريب  .32
 كالصالة.

 التالميذ على االمتثال هلذه التعليمات الذاتية تدريب .33

املناقشة 
واحلوار . 
النمذجة . 

عرض تقدميى 
 باحلاسب االىل

 تعزيز الذات ص20 

 
 التالميذ التالميذ على تعزيز ذاتهم بعد اماز املهام.   تدريب .34

ــدريب .35 ــذ ت ــتمتاع بالنجاحــات    التالمي ــى االســتجمام واالس عل
 احملققة.

املناقشة 
واحلوار . 
النمذجة . 

عرض تقدميى 
 باحلاسب االىل

 

 
 
 تدريب
 
 ومتابعة
 
 التالميذ
 
 داخل
 
 الصف
 واملنزل

21- 22 
 

ادارة 
 االنفعاالت

 تالميذ على مالحظة انفعاالتهم السلبية وحتديدها.تدريب ال .36
 . على حتديد االنفعاالت البديلة واملناسبة التالميذ تدريب .37

 اكسابهم مهارة التعاطف واملشاركة الوجدانية. .38

ــدريب .39 ــف      ت ــب للموق ــالي املناس ــبري االنفع ــى التع ــذ عل التالمي
 .  االجتماعي

 . بيةالتالميذ على التحكم وضبط االنفعاالت السل تدريب .40

ــدريب .41 ــار    تـ ــلبية وا هـ ــاالت السـ ــت االنفعـ ــى كبـ ــذ علـ التالميـ
 االجيابية منها.

املناقشة 
واحلوار . 
النمذجة . 

عرض تقدميى 
بدء  باحلاسب االىل

است دام 
بطاقة 
املالحظة 
صورة 
 املعلم

 /الوالدين

 كبت الغضب 25 -24 -23

 التالميذ على ادارة الغضب  تدريب .42
 . جيل االنفعاالت السلبيةالتالميذ على مهارة تأ تدريب .43

 . التالميذ على االسرتخاء العضلي والذهين تدريب .44

املناقشة 
واحلوار . 
النمذجة . 

عرض تقدميى 
 باحلاسب االىل

26- 27 
ادارة الضغوط 
 النفسية

 . تدريب التالميذ على حتديد اوجه ومصادر الضغوط لديهم .45
 على الت لص من االعباء الزائدة. التالميذ تدريب .46

 مهارات مواجهه الضغوط البسيطة. التالميذ ريبتد .47

التالميــذ علــى عــدم تأجيــل املهــام وضــرورة التنفيــذ    تــدريب .48
 الفوري هلا.

املناقشة 
واحلوار . 
النمذجة . 

عرض تقدميى 
 باحلاسب االىل
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الفنيات 
 املست دمة

مالحظات 
 وتقييم

 
28- 29 

ادارة املواقف 
 والعالقات

 تدريب التالميذ على بناء الصداقات الصحيحة الصادقة. .49
ــدريب .50 ــذالتال تـ ــل    ميـ ــة وتأجيـ ــف امل تلفـ ــم املواقـ ــى تفهـ علـ

 االستجابة االندفاعية.

ــق االهــداف    تــدريب .51 ــى اســتغالل املواقــف رب حتقي ــذ عل التالمي
 احملددة مسبقا.

ــدريب .52 ــة بــالرتوي      ت ــكالت االجتماعي ــل املش ــى ح ــذ عل التالمي
 واهلدوء.

املناقشة 
واحلوار . 
النمذجة . 

عرض تقدميى 
 باحلاسب االىل

 
30- 31 

 نالتعاو

 تدريب التالميذ على التعاون وتقديم املساعدة لألخرين. .53
على طلب الدعم واملساندة من االخـرين بكافـة    التالميذ تدريب .54

 اشكاهلا.

 التالميذ على العمل اجلماعي والتحلي بروو الفريق. تدريب .55

 التالميذعلى االخنراط رب اجلماعة وتقليل العزلة. تدريب .56

املناقشة 
واحلوار . 
النمذجة . 

رض تقدميى ع
 باحلاسب االىل

 
 
 

32- 33 

الضبط 
والتحكم 
 الذاتي

 . تدريب التالميذ على الضبط الداخلي الذاتي لتصرفاتهم .57

علـــى كـــبب الرريبـــات واللزمـــات الصـــوتية   التالميـــذ تـــدريب .58
 . واحلركية

 . كف العدوان البدني واللفظي ىالتالميذ عل تدريب .59

ــدريب .60 ــد د    ت ــاط الزائ ــل النش ــى تقلي ــذ عل ــل الصــف  التالمي اخ
 . واملنزل

 االمتثال لتعليمات املعلم والوالدين. ىالتالميذ عل تدريب .61

املناقشة 
واحلوار . 
النمذجة . 

عرض تقدميى 
 باحلاسب االىل

 
 
 

34- 35 

الثقة 
 والدافعية

تـدريب التالميـذ علـى الثقــة رب قـدراتهم اجلسـمية والعقليــة       .62
 . واالجتماعية واالنفعالية

ــذ تـــدريب .63 ــى ت التالميـ ــة  علـ ــار االجيابيـ ــرتار االفكـ ــرار واجـ كـ
 .  واالمازات

 التذكري الذاتي املتالحق مبا مت امازه. ىالتالميذ عل تدريب .64

 .  التحفيز الذاتي الداخلي ىالتالميذ عل تدريب .65

 التالميذ على املثابرة واالندما  رب املهمة تدريب  .66

املناقشة 
واحلوار . 
النمذجة . 

عرض تقدميى 
 األىلباحلاسب 

 
 

36- 37 

املبادأة واثبات 
 الذات

 .  تدريب التالميذ على املبادأة رب املواقف االجتماعية .67
التالميــذ علــى اثبــات ذاتهــم لفظيــا وبــدنيا وابــداعيا  تــدريب  .68

 وفنيا.

تقليــل االنســحاب االجتمــاعى وقلــق التفاعــل واخلــوف مــن        .69
 . مالحظة االخرين

املناقشة 
واحلوار . 
النمذجة . 

عرض تقدميى 
 باحلاسب االىل
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مرحلة 
 التدريب

 رقم اجللسة
موضوع 
 اجللسة

 ةـــــــــــــداف اجللســـــــــــــهأ
الفنيات 
 املست دمة

مالحظات 
 وتقييم

 
 
 

38-39 

 ادارة الوقت

تــدريب التالميــذ علــى الت طــيط اجليــد للمهــام والســلوكيات   .70
 احملددة واملطلوب ادائها.

 حتديد اولويات املهام والوقت واجلهد املطلوب. التالميذ تدريب .71

 على تنفيذ املهام احملددة. التالميذ تدريب .72

 علــى متابعــة االداء واالســتفادة مــن التغذيــة التالميــذ تــدريب .73
 . الراجعة

املناقشة 
واحلوار . 
النمذجة . 

عرض تقدميى 
 باحلاسب االىل

 
 
 

40- 41 

اختاذ 
 القرارات

 . صناعة القرارات املتعلقة مبشكالتهم ىالتالميذ علتدريب  .74

 على اختاذ القرارات بصورة علمية تقوم على املنطق   التالميذ تدريب .75

اختــاذ  التالميــذ علــى اســت دام التغذيــة الراجعــة رب تــدريب  .76
 . القرارات

املناقشة 
واحلوار . 
النمذجة . 

عرض تقدميى 
 باحلاسب االىل

 اجللسات
 اخلتامية
 والتقييمية

 
42 

تقييم 
 التالميذ

 . احلصول على تعليقات التالميذ حول الربنامج .77

 احلصول على بطاقة املالحظات النهائية من التالميذ. .78

ن وجهـه  اتاحة الفرصـة لتحديـد الصـعوبات التـى واجهـتهم مـ       .79
 . نظرهم

املناقشة 
 واحلوار

 
 
 التقييم
 
 
 
 الشامل

 
43 

تقييم االباء 
 واملعلمني

احلصول على تقييمات وتعليقات املعلمني حول مـاو الربنـامج    .80
 . الصعوبات االجتماعية واالنفعالية داخل الصف ختفيفرب 

 . التعرف على مظاهر التحسن رب ادارة الذات داخل الصف .81

ومالحظة االباء حول اخنفـاض الصـعوبات    احلصول على تقييم .82
 وحتسن اجراءات ادارة الذات لدى أبنائهم.

املناقشة 
 واحلوار

 .  اعدار أرضاخ الدراسة -١
 . ا تيار أفرار العينة لبقا لشرضط الضبا التجريبى للدراسة السالية -٢
 . اسةالتطبيل القبلى ألرضاخ الدراسة على عينة الدر  -3
( جلية مدا 43( اسبوعا من  حل )١5حطبيل البرنامج على أفرار المجموعة التجريبية لمدا) -4

 . ( رقيقة45كل جلية )
التطبيىىل البعىىدى لمقىىا يد الدراسىىة )ارارا الىى اخ   صىىعوباخ الىىتعلم االن عاليىىة ضاالجتماعيىىة(   -5

 . على عينة الدراسة
خ   صعوباخ التعلم االن عالية ضاالجتماعية( بعىد التطبيل التتبعى لمقا يد الدراسة )ارارا ال ا -6

 مرضر جهرين ضنصف من انتها  البرنامج ) فترا المتابعة(.
 استتدام االساليب االحصائية الحبارامترية الستتحص النتائج ضح ييرها. -7
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 - نص ال را على أنا ل :ولأوال اختبار صحة الفرض األ
ررجىاخ أفىرار المجموعىة التجريبيىة  صاخ راللة إحصائية لين متوسطى رحىبحوجد فرض   "

ررجىىىة كليىىىة( فىىىى القياسىىىين القبلىىىى ض البعىىىدى لصىىىالح القيىىىا   -علىىىى مقيىىىا  ارارا الىىى اخ ) أبعىىىار
 البعدى".

 ،Wilcoxon Test (w)ضللتسقىل مىن صىسة هى ا ال ىرا حىم اسىتتدام ا تبىار ضيلكوكيىو  
متوسطاخ رحب ررجاخ المجموعة التجريبية فىى القياسىين القبلىى ضصل  لسياب راللة ال رض  لين 

 -ررجة كلية( كما فى الجدضل االحى ل –ضالبعدى على مقيا  ارارا ال اخ )أبعار 
 (15جدول )

الفروق بني متوسطى رتب درجات اجملموعة التجريبية فى القياسني القبلى والبعدى على مقياس ادارة الذات  
 درجة كلية(. -)ابعاد

 الرتب م القياس االبعاد
متوسط 
 الرتب

جمموع 
 zقيمة  الرتب

مستوى 
 الداللة

ادارة االنفعاالت 
 واملشاعر

  .00 .00 السالبة 11.24 قبلى
3.086 

 
 78.00 6.50 املوجبة 27.33 بعدى 0.01

ادارة العالقات 
 واملواقف

  .00 .00 السالبة 11.24 قبلى
3.090 

 
 78.00 6.50 املوجبة 27.00 بعدى 0.01

 الثقة والدافعية
  .00 .00 السالبة 11.08 قبلى

3.090 
 
 78.00 6.50 املوجبة 27.67 بعدى 0.01

 الذاتيةاإلدارة 
  .00 .00 السالبة 11.24 قبلى

3.130 
 
 78.00 6.50 املوجبة 27.67 بعدى 0.01

 ادارة الوقت
  .00 .00 السالبة 11.75 قبلى

3.072 
 
 78.00 6.50 املوجبة 27.83 بعدى 0.01

الضبط واختاذ 
 القرارات

  .00 .00 السالبة 11.08 قبلى
3.078 

 
 78.00 6.50 املوجبة 27.50 بعدى 0.01

الدرجة الكلية 
 للمقياس

  .00 .00 السالبة 67.92 قبلى
3.075 

 
 78.00 6.50 املوجبة 165.00 بعدى 0.01

ة رالىة احصىائيا فىى كىل أبعىار مقيىا  ارارا ضجور فرض  جوهريى (15)  تضح من الجدضل
حيىىي كانىىت هىى ا  ،للمجموعىىة التجريبيىىة فىىى القياسىىين القبلىىى ض البعىىدى 0الىى اخ ضالدرجىىة الكليىىة 

رحىىىىب ررجىىىىاخ المجموعىىىىة  ( كمىىىىا نححىىىى  ا  جميىىىىع متوسىىىطاخ0١ 0ال ىىىرض  رالىىىىة عتىىىىد ميىىىتوى)
أبعىىىار مقيىىىا  ارارا الىىى اخ التجريبيىىىة فىىىى القيىىىا  البعىىىدى أعلىىىى منهىىىا فىىىى القيىىىا  القبلىىىى فىىىى كىىىل 
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ضهىى ا  ىىدل علىىى أ  حلىى  ال ىىرض  لصىىالح القيىىا  البعىىدى ممىىا  ىىدل علىىى حسيىىن  ،ضالدرجىىة الكليىىة 
ميىىىىتوى أفىىىىرار المجموعىىىىة التجريبيىىىىة بعىىىىد حطبيىىىىل البرنىىىىامج التىىىىدريب  إلرارا الىىىى اخ ضحسيىىىىن أفىىىىرار 

التعرف علىى فعاليىة حيي كا  الهدف األساس  هو . المجموعة فى أبعار المقيا  ضالدرجة الكلية
البرنىىامج التىىدريبى فىىى حسيىىين ضحنميىىة اسىىتراحيجياخ ارارا الىى اخ. ضحمكىىد نتىىائج هىى ا ال ىىرا علىىى 
فعاليىىىىىة اسىىىىىتتدام حىىىىىدريباخ ارارا الىىىىى اخ فىىىىىى حسيىىىىىين اجىىىىىرا اخ ارارا الىىىىى اخ لىىىىىدى االل ىىىىىال صضى 

 . صعوباخ التعلم االجتماعية ضاالن عالية من ححمي  التعليم األساس 
 -ينص الفرض الثانى على أنه : ائج الفرض الثانى :نتثانيا 

ررجاخ المجموعة التجريبية على  " حوجد فرض  صاخ راللة إحصائية لين متوسطى رحب 
ررجىىىة كليىىىة( فىىىى القياسىىىين القبلىىىى ض  -مقيىىىا  صىىىعوباخ الىىىتعلم االجتماعيىىىة ضاالن عاليىىىة ) أبعىىىار

 البعدى لصالح القيا  البعدى ".
 Wilcoxon Test (w)ال ىرا حىم اسىتتدام ا تبىار ضيلكوكيىو  ضللتسقىل مىن صىسة هى ا  

ضصلىىى  لسيىىىاب راللىىىة ال ىىىرض  لىىىين  ،كأسىىىلوب احصىىىائ  البىىىارامترن للمقارنىىىة لىىىين عينتىىىين مىىىرحبطتين
متوسىىطاخ رحىىب ررجىىاخ المجموعىىىة التجريبيىىة علىىى مقيىىا  صىىىعوباخ الىىتعلم االجتماعيىىة ضاالن عاليىىىة 

 -(  وضح نتائج ه ا ال را ل3ضالجدضل ). ى ض البعدىررجة كلية( فى القياسين القبل –)أبعار 
 ( 16جدول )

الفروق بني متوسطى رتب درجات اجملموعة التجريبية على مقياس صعوبات التعلم االنفعالية 
 البعدى. درجة كلية( فى القياسني القبلى –واالجتماعية)ابعاد 

متوسط  الرتب م القياس أبعاد الصعوبات
 الرتب

جمموع 
مستوى  zة قيم الرتب

 الداللة

  78.00 6.50 السالبة 42.25 قبلى صعوبات اجتماعية
3.108 

 
 00. 00. املوجبة 16.92 بعدى 0.01

  78.00 6.50 السالبة 43.00 قبلى صعوبات انفعالية
3.095 

 
 00. 00. املوجبة 16.83 بعدى 0.01

  78.00 6.50 السالبة 42.33 قبلى صعوبات سلوكية
3.075 

 
 00. 00. املوجبة 16.58 بعدى 0.01

  78.00 6.50 السالبة 42.67 قبلى صعوبات اكادميية
3.071 

 
 00. 00. املوجبة 16.75 بعدى 0.01

الدرجة الكلية 
 للصعوبات

  78.00 6.50 السالبة 173.37 قبلى
3.066 

 
 00. 00. املوجبة 67.25 بعدى 0.01

( فىىى كىىل 0١ 0هريىىة رالىىة احصىىائيا عنىىد ميىىتوى)( ضجىىور فىىرض  جو ١6الجىىدضل ) )تضععح  ععن
أبعار مقيا  صعوباخ التعلم االجتماعيىة ضاالن عاليىة ضالدرجىة الكليىة للمجموعىة التجريبيىة فىى القياسىين 
القبلىىىىى ضالبعىىىىدى لصىىىىالح القيىىىىا  البعىىىىدى فىىىىى االحجىىىىاا األفضىىىىل   ضبىىىىالن ر الىىىىى متوسىىىىطاخ ررجىىىىاخ 
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عىدى نجىد أ  متوسىطاخ ررجىاخ االفىرار فىى القيىا  البعىدى المجموعة التجريبية فى القيا  القبلى ضالب
أقىىىل مىىىن متوسىىىا ررجىىىاخ القيىىىا  القبلىىىى لىىى اخ المجموعىىىة فىىىى كىىىل أبعىىىار مقيىىىا  صىىىعوباخ الىىىتعلم 

ضأيضىىا فىىى الدرجىىة الكليىىة   ضهىى ا  ىىدل عللىىى حسيىىن أفىىرار المجموعىىة التجريبيىىة . ةاالجتماعيىىة ضاالن عاليىى
 .  الربعة   ضه ا النتائج حسقل صسة ال را الثاليفى القيا  البعدى فى كافة االبعار ا

 -: ينص الفرض الثالث على انه:ثالثا نتائج الفرض الثالث
الحوجىىىىد فىىىىرض  صاخ راللىىىىة إحصىىىىىائية لىىىىين متوسىىىىطى رحىىىىىب ررجىىىىاخ أفىىىىرار المجموعىىىىىة  "

   ررجىىىىة كليىىىىة( فىىىىى القياسىىىىين البعىىىىدى ضالتتبعىىىىىى ". -التجريبيىىىىة علىىىىى مقيىىىىا  ارارا الىىىى اخ )أبعىىىىار
 Wilcoxon Test (w)قىىىل مىىىن صىىىسة هىىى ا ال ىىىرا حىىىم اسىىىتتدام ا تبىىىار ضيلكوكيىىىو  ضللتس

كأسىىلوب إحصىىائ  البىىارامترى للمقارنىىة لىىين عينتىىين مىىرحبطتين  ضصلىى  لسيىىاب راللىىة ال ىىرض  لىىين 
 –ررجىىىاخ المجموعىىىة التجريبيىىىة فىىىى القياسىىىين البعىىىدى ضالتتبعىىىى علىىىى مقيىىىا  ارارا الىىى اخ )أبعىىىار 

 وضح نتائج ه ا ال را. (  ٢ررجا كليا( ضالجدضل)
 (17) جدول

الفروق بني متوسطى رتب درجات اجملموعة التجريبية فى القياسني البعدى والتتبعى على مقياس ادارة الذات  
 درجة كلية(. -)ابعاد

متوسط  الرتب م القياس االبعاد
 الرتب

جمموع 
مستوى  zقيمة  الرتب

 الداللة
ادارة االنفعاالت 

 واملشاعر
  27.00 5.40 السالبة 27.33 بعدى

.550 
 
 39.00 6.50 املوجبة 27.50 تتبعى ريري دالة

ادارة العالقات 
 واملواقف

  14.50 4.83 السالبة 27.00 بعدى
.513 

 
 21.50 4.30 املوجبة 27.17 تتبعى ريري دالة

 الثقة والدافعية
  20.00 4.00 السالبة 27.67 بعدى

1.035 
 
 8.00 4.00 وجبةامل 27.17 تتبعى ريري دالة

 اإلدارة الذاتية
  24.00 4.00 السالبة 27.67 بعدى

.905 
 
 12.00 6.00 املوجبة 27.42 تتبعى ريري دالة

 ادارة الوقت
 22.00 4.40 السالبة 27.83 بعدى

 ريري دالة 1.406
 6.00 3.00 املوجبة 27.42 تتبعى

الضبط واختاذ 
 القرارات

  29.00 4.83 السالبة 27.50 بعدى
.796 

 
 16.00 5.33 املوجبة 27.25 تتبعى ريري دالة

الدرجة الكلية 
 للمقياس

  43.50 5.44 السالبة 165.00 بعدى
1.642 

 
 11.50 5.75 املوجبة 163.92 تتبعى ريري دالة
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( لعىىدم ضجىىور فىىرض  صاخ راللىىة احصىىائية لىىين متوسىىطى رحىىب ١7 تضىىح مىىن الجىىدضل )
جريبيىىة علىىى مقيىىا  ارارا الىى اخ فىىى القياسىىين البعىىدى ضالتتبعىىى )بعىىد ررجىىاخ أفىىرار المجموعىىة الت

مرضر جهرين ضنصف من انتها  حطبيل البرنىامج (  ضعنىد الن ىر الىى متوسىا ررجىاخ المجموعىة 
فىىى كىىح القياسىىين البعىىدى ضالتتبعىىى نجىىدها متقاربىىة جىىدا   ضهومىىا يشىىير الىىى اسىىتمرار التسيىىن فىىى 

االيجالى لدى التحمي  أفرار المجموعة ضاحياع حطبيل ما حم حعلمىة  جارارا ال اخ ضبقا  أرر البرنام
 ضحعميما على جوانب اليلوك اال رى   ضه ا النتائج حسقل صسة ال را الثالي 

 -ينص هذا الفرض على أنه : رابعا نتائج الفرض الرابع.
ررجىىىىاخ أفىىىىرار المجموعىىىىة  " ال حوجىىىىد فىىىىرض  صاخ راللىىىىة إحصىىىىائية لىىىىين متوسىىىىطى رحىىىىب

ررجة كليىة( فىى القياسىين  -تجريبية على مقيا  صعوباخ التعلم االجتماعية ضاالن عالية ) أبعارال
 البعدى ضالتتبعى ". 

 Wilcoxon Test (w)ضللتسقىل مىن صىسة هى ا ال ىرا حىم اسىتتدام ا تبىار ضيلكوكيىو  
لين متوسىا  كأسلوب إحصائ  البارامترى للمقارنة لين عينتين مرحبطتين  ضصل  لسياب راللة ال رض  

رحىىىىب ررجىىىىاخ المجموعىىىىة التجريبيىىىىة فىىىىى القياسىىىىين البعىىىىدى ضالتتبعىىىىى علىىىىى مقيىىىىا  صىىىىعوباخ الىىىىتعلم 
   ررجا كليا( ضالجدضل التالى  وضح نتائج ه ا ال را. –االجتماعية ضاالن عالية )أبعار 

 (18جدول )
عى على مقياس صعوبات الفروق بني متوسطى رتب درجات اجملموعة التجريبية فى القياسني البعدى والتتب 

 التعلم االجتماعية واالنفعالية وابعاده.

 الرتب م القياس االبعاد
متوسط 
 الرتب

جمموع 
 zقيمة  الرتب

مستوى 
 الداللة

 
 صعوبات اجتماعية

  3.00 1.50 السالبة 16.29 بعدى
 ريري دالة 1.414

 00. 00. املوجبة 16.75 تتبعى
 

 صعوبات انفعالية
  9.00 3.00 بةالسال 16.83 بعدى

 ريري دالة 0.447
 6.00 3.00 املوجبة 16.75 تتبعى

 
 صعوبات سلوكية

  6.00 3.00 السالبة 16.58 بعدى
 ريري دالة 0.447

 9.00 3.00 املوجبة 16.67 تتبعى
 

 صعوبات اكادميية
  9.00 6.50 السالبة 16.92 بعدى

1.414 
 ريري دالة

 00. 00. املوجبة 16.75 تتبعى
درجة الكلية ال

 للصعوبات
  122.50 3.12 السالبة 67.25 بعدى

 ريري دالة 1.414
 2.50 2.50 املوجبة 66.92 تتبعى
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(ل عدم ضجور فرض  جوهرية صاخ راللة احصىائية لىين متوسىطى ١8 تضح من الجدضل )
فىى رحب ررجىاخ أفىرار المجموعىة التجريبيىة علىى مقيىا  صىعوباخ الىتعلم االجتماعيىة ضاالن عاليىة 

القياسىىين البعىىدى ضالتتبعىىى بعىىد مىىرضر جىىهرين ضنصىىف مىىن انتهىىا  حطبيىىل البرنىىامج   ضبمحح ىىة 
متوسطاخ ررجاخ أفرار المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى ضالتتبعى نجدها متقاربة الى حد 
مىا   ضهىى ا يشىىير الىىى اسىتمرار االرىىر اإليجىىال  الىى ى أحدرىىا البرنىامج التىىدريبى فىىى   ىى  م ىىاهر 
صعوباخ التعلم االجتماعية ضاالن عالية ضاستمرار ه ا االنت اا بعد حطبيل البرنامج   حيي ظل 
معدل الصعوباخ االجتماعيىة ضاالن عاليىة فىى كىل االبعىار ضالدرجىة الكليىة مىنت     ضهى ا النتىائج 

 . حسقل صسة ال را الرابع

 لذاتأوال فيما يتعلق بإدارة ال -
أجارخ نتائج ال را االضل ضالثالي الى حسين مهاراخ ضاجىرا اخ ارارا الى اخ لىدى عينىة 
الدراسة  ضحرجع الباحثة التسين ف  ارارا ال اخ الى التدريب ضالتد ل الييسولوج  المبسر   حيي 

خ فى  ا  أفرار العينة مازالوا ف  سن مبسرا ييهل التد ل معهم ضيمسن اكيالهم مهاراخ ارارا الى ا
كما ا  اجرا اخ ارارا ال اخ بما حتضمنا من ر يىة ضمراقبىة ضحقيىيم للى اخ . ه ا الين بشسل سريع

را لية ض ارجيىة مىن الباحثىة أرنىا  حطبيىل  حياعد التحمي  على السصول على حغ ية راجعة صاحية
سد ىد جلياخ البرنامج. حيي حتيح لهم الباحثة محح ة سىلوكياحهم ضحصىرفاحهم ضحيىاعدهم علىى ح

الهدف ضالتتطيا الجيىد لتسقيقىا ضمتابعىة ضمراقبىة حن يى ا بأن يىهم ضاجىرا  التعىد ل المناسىب لىا فى  
 متتلف المواقف. 

كىىىل هىىى ا مىىىن جىىىأنا حنميىىىة قىىىدراحهم علىىىى االسىىىتقحلية ضاالعتمىىىار علىىىى الىىى اخ ضالضىىىبا 
ة ضالثقىىىة ضالىىتسسم اليىىلوكى  اصىىة ضأ  التحميىى   نمىىو لىىىد هم الضىىبا الىىدا لى ضالصىىحبة الن يىىي

ضحت ىىىل نتىىىائج هىىى ا . بىىىالن د ضالدافعيىىىة ضيشىىىعرض  باليىىىيطرا ال احيىىىة ضالتضىىىوع لألجىىىراف الىىى احى
(. الىىى أ  التىىدريب علىىى Chung 2012  ٢0١٢ال ىىرضا مىىع مىىا أجىىارخ اليىىا )هويىىدا حن ىىى

ارارا الىى اخ  ىىرحبا ارحبالىىا ايجاليىىا بالصىىسة الن يىىية ضالصىىحبة الن يىىية ضيايىىد مىىن االسىىتقحلية 
التىىى مىىن جىىأنها حوجيىىا ال ىىرر ل احىىا ضاالنصىىاخ الىىى التوجيىىا . ن ضجهىىا الضىىبا الدا ليىىةضحسيىىي
ضهىىى ا مىىىا كانىىىت حنشىىىدا الباحثىىىة مىىىن حمسىىىين عينىىىة الدراسىىىة مىىىن ر يىىىة صاحهىىىم ضضىىىبا . الىىىدا لى

سىلوكياحهم ضحنميىىة رقىتهم بأن يىىهم ضحسيىين رافعيىىتهم نسىىو االنجىاز ضاحتىىاص القىراراخ ضالقىىدرا علىىى 
 . لعحقاخ را ل ض ارخ الصف الدراسىارارا المواقف ضا
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كمىىا أ  التغ يىىة الراجعىىة ال احيىىة حيىىاعد التحميىى  علىىى اصىىدار القىىراراخ المناسىىبة لتعىىد ل  
بعىى  اليىىلوكياخ الغيىىر محئمىىة   حيىىي يصىىبح لىىد هم القىىدرا علىىى اجىىرا  االجىىراف الىى احى علىىى 

ع مىىىىا أجىىىىار اليىىىىا ضيت ىىىىل هىىىى ا مىىىى. حعىىىىد ل اليىىىىلوك المسىىىىدر  ض اصىىىىة مىىىىن صضى صىىىىعوباخ الىىىىتعلم
(Hoff2010 مىىن ا  حىىدريب صضى صىىعوباخ الىىتعلم علىىى ارارا الىى اخ ييىىاعدهم علىىى االسىىتمرار.)
أرا  المهام االكاريمية ضضبا اليلوكياخ الححوافقية ضالتىى حمثىل الصىورا االجرائيىة لصىعوباخ  فى

 . التعلم االجتماعية ضاالن عالية
 Heard 2007& Drydenليىا رراسىاخ )كما حت ل نتائج ه ا الدراسة مع ما أجارخ ا 

2007 &Akomolafe 2013 فىىىىى أ  التىىىىدريب علىىىىى ارارا الىىىى اخ يعمىىىىل علىىىىى حعىىىىد ل .)
اليلوكياخ ضاالحجاهاخ ضالمعىارف لىدى التحميى    ن ىرا لمىا حتضىمنا مىن حسد ىد لألهىداف ضمراقبىة 

المواقىىىىف  حن يىىىى ها ضحكىىىىوين م هىىىىوم ايجىىىىالى عىىىىن الىىىى اخ ضامسانيىىىىة اليىىىىيطرا ضالىىىىتسسم الىىىى احى فىىىىى
 . االجتماعية ضاالكاريمية را ل ض ارخ المدرسة

 ثانيا فيما يتعلق بصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية:
أجىىارخ نتىىائج ال ىىرا الثىىانى الىىى ضجىىور فىىرض  صاخ راللىىة احصىىائية لىىين متوسىىا رحىىب 

جة كلية(. فى رر –ررجاخ أفرار العينة على مقيا  صعوباخ التعلم االجتماعية ضاالن عالية )أبعار 
ضحمكىىد هىى ا النتىىائج فعاليىىة . القياسىين القبلىىى ضالبعىىدى لصىىالح القيىا  البعىىدى فىىى االحجىىاا االفضىل

التدريب على ارارا ال اخ فى حت يف صعوباخ التعلم االجتماعيىة ضاالن عاليىة لىدى التحميى    ضقىد 
جىىاا االفضىىل   حيىىي جىىا خ نتىىائج ال ىىرا الرابىىع لتمكىىد اسىىتمرار هىى ا ال عاليىىة ضالتسيىىن فىىى االح

فىىىرض  رالىىىا  داسىىىتمر انت ىىىاا ررجىىىاخ المجموعىىىة التجريبيىىىة علىىىى صاخ المقيىىىا    كمىىىا ال حوجىىى
 احصائيا لين القياسين البعدى ضالتتبعى.

ضحرجع الباحثة انت ىاا صىعوباخ الىتعلم االجتماعيىة ضاالن عاليىة الىى التسيىن الملسىوظ  
  انت ىاا ارارا الى اخ يجعىل التلميى  فىى حالىة حيىي ا. فى مهاراخ ارارا ال اخ لىدى أفىرار العينىة

قاللة لل وضى ضعدم االلتاام ضالتسسم. مما  تيح ال رصة ل هور الصعوباخ االجتماعية ضاالن عالية 
(. ضمن رىم فىا  حسيىين مهىاراخ ارارا الى اخ حيىاعد التحميى  علىى ٢00١ضاليلوكية )جرف الد ن 

مىع احاحىة ال رصىة لهىم للىتسسم ضالضىبا الى احى لهى ا  ر ية أن يهم ضحسد د سلوكياحهم اليلبية لدقىة
 اليلوكياخ ض اصة المرحبطة بالمجال التعليمى. 

حيىىىي ا  حت يىىىف الصىىىعوباخ االجتماعيىىىة ضاالن عاليىىىة  ىىىنعسد بااليجىىىاب علىىىى اليىىىلوك  
االكىىىىاريمى ضيعمىىىىل علىىىىى حسيىىىىين م هىىىىوم التلميىىىى  عىىىىن صاحىىىىا  ممىىىىا  ىىىىمرى الىىىىى ارح ىىىىاع التسصىىىىيل 
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(. حيىىىي أجىىىار الىىىى أ  عىىىحخ الصىىىعوباخ ٢0١4مىىىا أكدحىىىا رراسىىىة العنىىىاى ) االكىىىاريمى   ضهىىى ا
 . االجتماعية ضاالن عالية  ايد من االنجاز ضالتسصيل الدراسى

كمىىا أ  اجىىرا اخ ارارا الىى اخ مثىىل مراقبىىة ضر يىىة الىى اخ ضالضىىبا ضالىىتسسم لهىىا أرىىر كبيىىر  
لتلمي  بشسل من م ضيتتى  فى حعد ل ضحسيين اليلوك االجتماع  را ل المدرسة. حيي  تصرف ا

القىىىراراخ الصىىىسيسة حيىىىال المواقىىىف المتتل ىىىة ضحنمىىىو لديىىىا الثقىىىة بىىىالن د ضيىىىنت   النشىىىاط الاائىىىد 
 . ضيتحجى اليلوك ال وضوى أض التتريبى

كما حعمل التغ ية الراجعة التى  تلقاها التلمي  كمعازاخ مس اا على حكىرار اليىلوك المراىوب  
. ي حقىوم الباحثىة لتقىديم المعىازاخ المناسىبة الفىرار العينىة أرنىا  الجليىاخضارائا فى مواقف متتل ىة. حيى

. كمىىىا أ  اجىىىرا اخ ارارا الىىى اخ حتميىىىا بامتىىىدار الم عىىىول ضامسانيىىىة التعمىىىيم ضالتىىىأرير فىىىى مواقىىىف متتل ىىىة
كمىىىا ا  الباحثىىىة . فت ىىى  الصىىىعوباخ االجتماعيىىىة ضاالن عاليىىىة ال  ن صىىىل عىىىن الصىىىعوباخ االكاريميىىىة

 .  ابرنامج السالى كاستراحيجية حكاملية للسد من الصعوباخ با تحف حصني احهاستتدمت ال
 &Martines 2005ضحت ىىىل نتىىىائج هىىى ا الدراسىىىة مىىىع مىىىا أجىىىارخ اليىىىا رراسىىىاخ ) 

Thompson 2012 &Chafouleas et al 2012& Johnson 2013 فىى أ  حسيىين .)
ضمىن النتىائج . العىدضانى ضالمشىسل مهاراخ ارارا ال اخ يعمل على     حشتت االنتباا   ضاليىلوك

االيجاليىىىة لهىىى ا الدراسىىىة حىىىد ل ضميىىىاهمة المعلمىىىين ضأضليىىىا  أمىىىور أفىىىرار العينىىىة فىىىى التعىىىرف علىىىى 
عحمىىاخ ضممجىىراخ الصىىعوباخ التىىى يعىىانى منهىىا أضالرهىىم ضاالسىىتراحيجياخ التىىى يمسىىن اسىىتتدامها 

دريبيىة مىع التحميى   ضكى ا لتت يف هى ا الصىعوباخ   باالضىافة الىى حضىورهم بعى  الجليىاخ الت
االعتمار على أرائهم مىن  ىحل بطاقىة المحح ىة التىى قىام كىل مىنهم بمألهىا ضكى ا األعتمىار علىى 

 أرا  التحمي  فى حقيمهم ليلوكياحهم قبل ضبعد البرنامج.

هىىا كىىل مىىن  ىىحل هىى ا النتىىائج حوصىىى الباحثىىة بضىىرضرا حعىىاض  كىىل ألىىراف المشىىسلة لسل
  -على قدر استطاعتا من  حل ل

 حدريب االبا  ضالمعلمين على االكتشاف المبسر لليلوك المضطرب من أل الهم. -١

 حدريب االبا  ضالمعلمين على أساليب حعد ل اليلوك.  -٢

 . حدريب التحمي  على االستقحلية ضارارا صاحهم رض  االعتمار على اال رين -3

 لية ضضبا ال اخ من  حل استراحيجياخ ارارا ال اخ.حدريب التحمي  على حسمل الميئو   -4

 حشجيع التحمي  على الدا  آرائهم فيما يعرا أمامهم ضالتعاض  ضالمشاركة فى االنشطة الجماعية.  -5
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فعالية لرنامج حدريب  قائم على ارارا ال اخ فى     الصعوباخ االن عالية ضاالجتماعية  -١
 . موهوبين صضى صعوباخ التعلملدى ال

 لرنامج حدريب  لتسيين ارارا ال اخ لدى معلم  السلقة االضلى من التعليم األساس . -٢
لرنىىىامج إرجىىىارن اسىىىرى لتسيىىىين الىىىوعى بصىىىعوباخ الىىىتعلم االن عاليىىىة ضاالجتماعيىىىة لىىىدى  -3

 ألنائهم. 
ليىىىىىلوك فعاليىىىىىة لرنىىىىىامج حىىىىىدريب  لتسيىىىىىين ارارا الىىىىى اخ لىىىىىدى االبىىىىىا  ضأرىىىىىرا فىىىىىى حسيىىىىىين ا -4

 االجتماع  لدى ألنائهم.
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(.المهىىىاراخ االجتماعيىىىة المميىىىاا للتحميىىى  صضى صىىىعوباخ ٢008التيىىىام عبىىىد المجيىىىد السلىىىو) -١
 .١5١-١١١ص ص  ،(٢المجلد) ،(4العدر) ،مصر ،مجلة كلية التربية لبورسعيد . التعلم

نميىىىة مهىىىارح  التعبيىىىر عىىىن المشىىىاعر (.لرنىىىامج حىىىدريب  لت٢008التيىىىام عبىىىد المجيىىىد السلىىىو) -٢
 ،مصر ،مجلة كلية التربية لبورسعيد . االيجالية ضاليلبية لدى التحمي  صضى صعوباخ التعلم

 . ١80-١5٢ص ص ،(٢المجلد) ،(4العدر)

(. فاعليىة لرنىامج حىدريب  باسىتتدام اجىرا اخ ارارا الى اخ ٢0١٢أحمد حيىنين احمىد حيىن ) -3
وافقيىىىة لىىىدى عينىىىة مىىىن االل ىىىال المعىىىاقين عقليىىىا القىىىاللين لتعىىىد ل بعىىى  اليىىىلوكياخ ايىىىر الت

 .356-٢٩١ص ص ،(33العدر) ،مصر  ،مجلة االرجار الن ي  . للتعلم
(.المهىىىىاراخ االجتماعيىىىىة ضاالن عاليىىىىة للطلبىىىىة صضى صىىىىعوباخ الىىىىتعلم ٢007أحمىىىىد  الىىىىد  ااعلىىىىة ) -4

 االرر . ،الجامعة االررنية ،ياكلية الدراساخ العل ،رسالة ركتوراا . ضالطلبة العار ينل رراسة مقارنة

(.المهىىاراخ االجتماعيىة ضاالن عاليىة للطلبىىة صضى ٢0١١جمىال التطيىب ) ،أحمىد  الىد  ااعلىىة -5
صىىىىعوباخ الىىىىتعلم ضعحقتهىىىىا لىىىىبع  المتغيىىىىراخ. مجلىىىىة رراسىىىىاخ العلىىىىوم التربويىىىىة. الجامعىىىىة 

 .38٩ -3٢7ص ص  ،(١الملسل ) ،( 38المجلد ) ،االررنية 
(.اسىىىتتدام اجىىىرا اخ ارارا الىىى اخ مىىىع بعىىى  فئىىىاخ صضى ٢00٩ى )أحمىىىد مسمىىىد جىىىار المىىىول -6

ص ،(١المجلىىد)،(33العىىدر)،االحتياجىىاخ التاصىىة. مجلىىة كليىىة التربيىىة بجامعىىة عىىين جىىمد 
 .750-7١3ص 

(. فاعليىىة لرنىىامج معرفىى  سىىلوك  لعىىحخ صىىعوباخ الىىتعلم ٢004أجىىرف عبىىد الغ ىىار مسمىىد) -7
جامعىة  ،كليىة التربيىة  ،رسىالة ركتىوراا . اللتدائيىةاالجتماعية ضاالن عالية لدى ححمي  المرحلىة ا

 . عين جمد

(. بعى  سىماخ الشتصىية ضالمهىاراخ االجتماعيىة لىدى االل ىىال صضى ٢007أل ىت مسمىور ) -8
 ليرضخ. ،جامعة ليرضخ العربية  ،رسالة ماجيتير اير منشورا. صعوباخ التعلم

 ،تبىىة االنجلىىو المصىىرية مس. (. مقيىىا  ك ىىا ا ارارا الوقىىت٢008آمىىال عبىىد اليىىميع باظىىة ) -٩
 القاهرا.

(. أرىىر اسىىتتدام التعايىىا اإليجىىال  ضالتعلىىيم الىى اح  فىىى حسيىىين ٢005أمىىانى مسمىىد ضليىىد ) -١0
ضىىىعف االنتبىىىاا ضعىىىىدم القىىىدرا علىىىىى التن ىىىيم ضاحمىىىىام الواجبىىىاخ المدرسىىىىية لىىىدى الطلبىىىىة صضى 

 االرر .  ،الجامعة االررنية  ،كلية الدراساخ العليا  ،رسالة ركتوراا . صعوباخ التعلم
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(. ٢0١3مغىىاضرى عبىىد السميىىد عييىىى)،سىىامى مسمىىد موسىىى هاجىىم ،لىىدان ميىىلم الرجىىيدى  -١١
التصائص االجتماعية ضاالن عالية الممياا للتحمي  صضى صعوباخ القرا ا ضالتحمي  العار ين 

 ،(٢4العدر)،مصىىىر،بالمرحلىىىة االلتدائيىىىة ل رراسىىىة مقارنىىىة. مجلىىىة كليىىىة التربيىىىة باالسىىىماعلية 
 .٢34-٢0٩ص ص 

(. ٢0١3مغىىاضرى عبىىد السميىىد عييىىى)،سىىامى مسمىىد موسىىى هاجىىم ،لىىدان ميىىلم الرجىىيدى  -١٢
فاعليىىىىة لرنىىىىامج ارجىىىىارى فىىىىى   ىىىى  الصىىىىعوباخ االجتماعيىىىىة ضاالن عاليىىىىة لىىىىدى عينىىىىة مىىىىن 
التحميىىىىىىىى  صضى صىىىىىىىىعوباخ القىىىىىىىىرا ا لدضلىىىىىىىىة الكويىىىىىىىىت. مجلىىىىىىىىة كليىىىىىىىىة التربيىىىىىىىىة باإلسىىىىىىىىماعلية 

 .٢06-١6٩ص ص  ،(٢5العدر)،مصر،
(. ٢0١4مسمىىىد الشىىىبراضى احمىىىد حيىىىنين )،اليىىىيد احمىىىد الكيحنىىىى  ،بىىىدهللا منيىىىب حهىىىانى ع -١3

مجلىىىة االرجىىىار الن يىىىى . اسىىىتتدام ارارا الىىى اخ مىىىع صضى صىىىعوباخ الىىىتعلم لرراسىىىة مرجعيىىىة
 .706-673ص ص  ،(3٩العدر)،مصر ،
(. بعىىىىى  االضىىىىىطراباخ الن يىىىىىية لىىىىىدى للبىىىىىة صىىىىىعوباخ الىىىىىتعلم ٢0١١جنىىىىىا  عبىىىىىد اللطيىىىىىف ) -١4

 ،علىىىىىىىيم األساسىىىىىىى  فىىىىىىىى مساف ىىىىىىىة ميىىىىىىىقا. رسىىىىىىىالة ماجيىىىىىىىتير ايىىىىىىىر منشىىىىىىىورافىىىىىىىى مىىىىىىىدار  الت
 عما . ،جامعة ناضى 

(. االضىىطراباخ اليىىلوكية ضاالن عاليىىة )االنيىىساب االجتمىىاعى ( ٢0١5ح ي ىىة انجشىىا رى ) -١5
ضظهور صىعوباخ قىرا ا اللغىة العربيىة لىدى ححميى  المرحلىة االلتدائيىة الى  ن حتىراضح أعمىارهم 

رسىىىالة . حىىىاالخ لبلديىىىة الراايىىىة بىىىالجاائر ١0اسىىىة ميدانيىىىة ل ( سىىىنة ل رر ١٢-٩مىىىا لىىىين )
 الجاائر. ،جامعة مولور معمرى حياى ضزض ،ماجيتير اير منشورا 

(. فاعليىىىة لرنىىىامج عحجىىىى لت ىىى  بعىىى  انمىىىاط اليىىىلوكياخ الغيىىىر ٢0١0حليمىىىة اليىىىيد ) -١6
ط مىن المقبولة ل ضى صعوباخ التعلم ممن يعانو  من صعوباخ فى االنتبىاا مىع فىرط النشىا

كليىىة الدراسىىاخ  ،ححميىى  المرحلىىة االلتدائيىىة لدضلىىة الكويىىت. رسىىالة ماجيىىتير ايىىر منشىىورا 
 مملكة البسرين. ،جامعة التليج العربى  ،العليا

المصىىىسوب ب ىىىرط  (.العحقىىىة لىىىين اضىىىطراب قصىىىور االنتبىىىاا٢00٩رانىىىدا مسمىىىد عبىىىد الجىىىوار ) -١7
ة لىىدى عينىىا مىىن االل ىىال فىىى الط ولىىة النشىىاط السركىىى ضصىىعوباخ الىىتعلم االجتماعيىىة ضاالن عاليىى

 مصر. ،جامعة عين جمد  ،كلية التربية  ،المتأ را. رسالة ماجيتير اير منشورا 

(. أرىىىر لرنىىىامج عحجىىىى قىىىائم علىىىى بعىىى  آليىىىاخ علىىىم ٢0١٢زينىىىب حمىىىاا عبىىىا  حيىىىين ) -١8
الن د االيجالى فى   ى  صىعوباخ اليىلوك االجتمىاع  ضاالن عىال  لىدى صضاخ صىعوباخ 

كليىة  ،حلمي اخ المرحلتين االلتدائيىة ضالمتوسىطة لدضلىة الكويىت. رسىالة ماجيىتير  التعلم من
 مملكة البسرين. ،جامعة التليج العربى  ،الدراساخ العليا 
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رار المييىىرا للنشىىر  ،االرر  ،عمىىا   ،١ط. (. صىىعوباخ الىىتعلم٢00٢سىىامى مسمىىد ملسىىم ) -١٩
 ضالتوزيع.

. صىىعوباخ الىىتعلم النمائيىىة ضاالكاريميىىة(. المرجىىع فىىى ٢0١0سىىليما  عبىىد الواحىىد  وسىىف ) -٢0
 مستبة االنجلو المصرية. ،القاهرا ،١ط

(.الك ىىا ا االجتماعيىىة االن عاليىىة مىىد ل لت ىى  التنمىىر ٢0١4سىىليما  عبىىد الواحىىد  وسىىف ) -٢١
المدرسىىىى لىىىدى عينىىىة مىىىن التحميىىى  صضى صىىىعوباخ الىىىتعلم االجتماعيىىىة ضاالن عاليىىىة بالمرحلىىىة 

مجلىىة رراسىىىاخ عربيىىة فىىىى . م القىىىائم علىىى المىىىخ اإلنيىىان االعداريىىة فىىى ضىىىو  ن ريىىة الىىتعل
 .١86-١45ص ص  ،(١المجلد)  ،(٢7العدر )،التربية ضعلم الن د 

(. فعالية لرنامج إرجارن فى   ى  اليىلوك ال وضىوى لىدى للبىة ٢0١١صهيب التتا نة ) -٢٢
جامعىىىة  ،رسىىىالة ماجيىىىتير ايىىىر منشىىىورا . صضى صىىىعوباخ الىىىتعلم فىىىى لىىىوا  المىىىاار الجنىىىوبى

 الكرك. ،محام

صىعوباخ الىتعلم  ى حت يىففى حدريباخ ال كا  الوجىدان  فعالية (.٢007لا الراهيم هنداضى ) -٢3
رسىىالة ركتىىوراا ايىىر .لىىدى ححميىى  السلقىىة األضلىىى مىن التعلىىيم األساسىى  االجتماعيىة ضاالن عاليىىة

 مصر.،جامعة ك ر الشيخ  ،كلية التربية  ،منشورا 

(. لرنىىىىامج مقتىىىىرح لتىىىىدريب ٢0١0لمىىىىة مسمىىىىد )فا ،حهىىىىانى منيىىىىب ،عبىىىىد العايىىىىا الشىىىىتص  -٢4
االل ال التوحد ين على ارارا ال اخ لتسيين سلوكهم التكي ى ضمواجهة مشسححهم اليلوكية. 

 .600-57٩ص ص  ،(١المجلد ) ،(34العدر)،مجلة كلية التربية بجامعة عين جمد 
الىى اخ فىىى (.فعاليىىة التىىدريب علىىى مهىىاراخ ارارا ٢0١4عبىىد ال تىىاح رجىىب علىىى مسمىىد مطىىر) -٢5

السىىد مىىن اليىىلوك الصىى ى المشىىسل ضأرىىرا فىىى حسيىىين م هىىوم الىى اخ االكىىاريمى لىىدى ححميىى  
مركا المعلوماخ التربوية ضالن يية ضالبيئية بسلية –مجلة التربية التاصة . المرحلة االعدارية

 .87-١ص ص  ،(7العدر) ،مصر  ،جامعة الاقازيل ،التربية 
الىىى اخ ضعحقتهىىىا بىىىالتعلم الموجىىىة صاحيىىىا لىىىدى معلمىىىى  (. ارارا٢00٩عييىىىى عبىىىد هللا جىىىالر) -٢6

 ،(١4العىدر) ،جامعىة المنصىورا ،مجلة بسوة التربية النوعيىة . المدرسة المتوسطة بالكويت
 .455-4٢4ص ص 

. (. الثقىىة بىىالن د ضعحقتهىىا بالدافعيىىة لإلنجىىاز لىىدى لىىحب الجامعىىة٢0١6اراىىوط عاحكىىة ) -٢7
جامعة الشهيد  ،الدراساخ ضالبسوة االجتماعية جامعة حما لتضر بالوارن أنموصجا. مجلة 

 .٩١-84ص ص  ،(١5العدر) ،الوارى  –حما لتضر 
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(. نم جىىة العحقىىة اليىىببية لىىين صىىعوباخ الىىتعلم النمائيىىة ضاالكاريميىىة ٢00٢فتسىىى الايىىاخ ) -٢8
نىىدضا االضىىطراباخ اليىىلوكية ضاالن عاليىىة لىىدى . ضاضىىطراباخ اليىىلوك االجتمىىاع  ضاالن عىىال 

 مملكة البسرين. ،ى االحتياجاخ التاصة. جامعة التليج العربى االجتاص صض 

 ،القىاهرا. (.رليل بطارية مقا يد التقد ر التشتصىية لصىعوباخ الىتعلم٢007فتسى الاياخ ) -٢٩
 رار النشر للجامعاخ.

رار النشىىىىىىر  ،القىىىىىىاهرا. (. قضىىىىىايا معاصىىىىىىرا فىىىىىى صىىىىىىعوباخ الىىىىىتعلم٢008فتسىىىىىى الايىىىىىىاخ ) -30
 للجامعاخ.

(. فاعليىىة لرنىىامج معرفىىى سىىلوكى لتنميىىىة ٢0١٢بىىد السميىىد الىىىدعيسى )فوزيىىة عبىىد القىىارر ع -3١
مجلىة البسىي . مهاراخ التعبير االن عال  لدى الطحب من صضى صعوباخ التعلم األجتماعى

 ،(١3العىىىىىىىىدر) ،مصىىىىىىىىر  ،العلمىىىىىىىىى فىىىىىىىىى اآلراب )كليىىىىىىىىة البنىىىىىىىىاخ جامعىىىىىىىىة عىىىىىىىىين جىىىىىىىىمد (
 .١7٩-١5١ص ص ،(١المجلد)

امجيين حىىدلريبين فىىى حعىىد ل سىىلوك اضىىطراب النشىىاط (. فعالييىىة لرنىى٢0١١فوزيىىة مسمىىدى ) -3٢
 ،الاائىىد المصىىسوب لتشىىتت االنتبىىاا ضحعىىد ل صىىعوبة الكتابىىة. رسىىالة ماجيىىتير ايىىر منشىىورا 

 . الجاائر. جامعة ضرقلة

(. ك ا ا ال اخ المدركة ضعحقتها بالقدرا الكتالية ضالتسصيل الدراسى لدى ٢006فائقة لدر ) -33
 ،( 3العىدر) ،بىاخ المرحلىة المتوسىطة. مجلىة رراسىاخ ن يىية صضاخ صعوباخ التعلم مىن لال

 .434 -3٩5ص ص  ،(١6المجلد )
(. أسباب صعوباخ التعلم ضانعساساحها على التلمي  ضأسرحا. مجلىة جيىل ٢0١5كورر زيارا ) -34

ص ص ،(١0العىدر)،الجاائىر  ،مركىا جيىل البسىي العلمىى  –العلوم االنيانية ضاالجتماعية 
١45- ١57. 

رار ضائىل للنشىر ضالتوزيىع  ،عما   ، ٢ط. (. صعوباخ التعلم٢008مد ال اهر )قسطا  أح -35
 . االرر  ،

 ،مجلىىىىة رراسىىىىاخ حربويىىىىة . (. صىىىىعوباخ الىىىىتعلم لىىىىدى االل ىىىىال٢0١0مثىىىىال عبىىىىدهللا انىىىىى ) -36
 .١65 -١43ص ص  ،(١0العدر)

 (. النىىوصخ البنىىائى لعحقىىة االلىىداع الوجىىدانى لىىبع  المتغيىىراخ٢0١٢مسمىىد رز  البسيىىرى ) -37
 ،مجلىىة رراسىىىاخ عربيىىىة فىىىى علىىىم الىىىن د . لىىدى االل ىىىال صضى صىىىعوباخ الىىىتعلم االجتمىىىاعى

      .4١7-365ص ص ،(١١المجلد) ،(3العدر) ،مصر 
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. (. حنميىىة مهىىاراخ ارارا الوقىىت ضارارا الىى اخ فىىى ظىىل ضىىغوط العمىىل٢0١0مسمىىد جىىاهين ) -38
االعمىىىىال العامىىىىة ضرقىىىة عمىىىىل مقدمىىىىة فىىىى نىىىىدضا حنميىىىىة المهىىىاراخ القياريىىىىة لمىىىىد رى من مىىىاخ 

ص ص  ،المن مىة العربيىة للتنميىة االراريىة  ،جمهوريىة مصىر العربيىة  ،القىاهرا . ضالتاصة
٩5-١30. 

(. فاعلية لرنامج حدريبى قائم على التعلم بالمحح ة فىى ٢0١6مسمد عدنا   الد عما را ) -3٩
رسىالة .     المشسحخ اليلوكية ضاالن عالية لدى الطلبة صضى صعوباخ الىتعلم فىى االرر 

 االرر . ،جامعة عما  العربية  ،كلية العلوم التربوية ضالن يية  ،ماجيتير 

. (. مهىىاراخ ارارا الىى اخ ضعحقتهىىا بىىالتوافل المهنىىى للمعلىىم٢0١٢مسمىىور احمىىد ألىىو ميىىلم ) -40
 .٢٢١-١87ص ص  ،(٢4العدر ) ،مصر  ،مجلة بسوة التربية النوعية 

ج إرجىارن لتنميىة بعى  المهىاراخ االجتماعيىة (. فاعليىة لرنىام٢0١6مريم جرجد الىراهيم ) -4١
رسىىالة . فىىى   ىى  صىىعوباخ الىىتعلم االجتمىىاع  لىىدى عينىىة مىىن ححميىى  المرحلىىة االلتدائيىىة

 مصر. ،كلية التربية ض جامعة عين جمد  ،ماجيتير اير منشورا

(. مهىىىاراخ حن ىىىيم الىىى اخ ضعحقتهىىىا بالمشىىىسحخ اليىىىلوكية ٢0١0مصىىىط ى نىىىورى القمىىى  ) -4٢
 ،الكويىىىت  ،حميىى  اىىىرف مصىىارر صىىعوباخ الىىتعلم. مجلىىىة الط ولىىة العربيىىة الصىى ية لىىدى ح

 .77-53ص ص  ،(١١4المجلد ) ،(44العدر )
(. مىىىىدى فاعليىىىىة لرنىىىىامج إرجىىىىارن فىىىىى حسيىىىىين المهىىىىاراخ ٢0١4نىىىىواف ملعىىىىب ال  يىىىىرى ) -43

 ،االجتماعيىىىة لىىىدى عينىىىة مىىىن المىىىراهقين صضى صىىىعوباخ الىىىتعلم. مجلىىىة العلىىىوم االجتماعيىىىة 
 .3٢ -١١ص ص  ،(4٢المجلج ) ،(4لعدر)ا ،الكويت 

(. الصىىىىحبة الن يىىىىية ضارارا الىىىى اخ ضعحقتهىىىىا بالصىىىىسة الن يىىىىية ٢0١٢هويىىىىدا حن ىىىىى مسمىىىىور ) -44
مجلىة . ضالنجاح األكاريم  فىى ضىو  بعى  المتغيىراخ لىدى لىحب الىدللوم المهنيىة بسليىة التربيىة

 .6١8-54١ص ص  ،(١١المجلد) ،(3العدر) ،مصر ،رراساخ عربية فى علم الن د 
(. ارارا الىى اخ ضعحقتهىىا بالىى كا  االجتمىىاع  فىىى ضىىىو  ٢0١5ياسىىرا مسمىىد ألىىو هىىدرض  ) -45

. االن مة التمثلية ضبع  المتغيراخ لدى عينة من الطالباخ المت وقاخ فى جامعة االقصىى
 . 407-36٩ص ص ،(١6المجلد)،(١العدر)،البسرين  ،مجلة العلوم التربوية ضالن يية

(. أرىىىىر لرنىىىىامج لتطىىىىوير المهىىىىاراخ االجتماعيىىىىة ٢0١4لعنىىىىاى ) وسىىىىف مسىىىىيح  سىىىىلطا  ا -46
المجلىىىىىة العربيىىىىىة للعلىىىىىوم . ضاالن عاليىىىىىة لىىىىىدى عينىىىىىة مىىىىىن صىىىىىعوباخ القىىىىىرا ا لدضلىىىىىة الكويىىىىىت

 ،مصىىىىر  ،الممسيىىىىة العربيىىىىة لحستشىىىىاراخ العلميىىىىة ضحنميىىىىة المىىىىوارر البشىىىىرية  -االجتماعيىىىىة
 .٢48 -١٩٩ص ص  ،(١المجلد) ،(6العدر)
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Abstract 
The present study aimed to identify the effectiveness of self-

management training program on in improving self-management and 

reducing social and emotional learning on a sample consists of (12) 

students in primary School. The measures of the study included the 

measure of self-management, social and emotional learning disabilities, 

and the training program of self-management. Which were all prepared 

by the researcher. The results found the program wos effectived at post 

of follow up assessment improving self-management, reducing social 

and emotional disabilities, and improving some academic aspects.  
 


