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وب الوقوف عل ى طبيع ة ص عوبات ال تعلم يالح ظ وج ود تب اين كبي ر ف ي وص فھا
وتشخيص ھا وذل ك نظ راً لتب اين المنطلق ات النظري ة الت ي تؤك د ك ل منھ ا عل ى
خص ائص أو أبع اد أو جوان ب معين ه لمفھ وم ص عوبات ال تعلم )فتح ي الزي ات،
 .(654 ، 2001فال دليل التشخيص ي واإلحص ائي الراب ع المع دل[DSM-IV-
]TRع ام ) ( 2004الص ادر ع ن جمعي ة الط ب النفس ي األمريكي ة )(APA
يش ير إل ي أن ص عوبات ال تعلم تش خص عن دما يك ون أداء الطال ب عل ى اختب ارات
التحصيل المقننة في القراءة والرياضيات أو التعبير الكت ابي بص ورة أساس ية دون
المستوى المتوقع من الطالب في عمره.
ويؤثر ھذا االض طراب بش كل ع ام ف ي جمي ع أنش طة الحي اة اليومي ة الت ي تتطل ب
الق راءة ،والرياض يات ،ومھ ارات الكتاب ة .كم ا أن لص عوبات ال تعلم آث اراً وأبع اداً
تتجاوز المجاالت األكاديمية لتشمل جميع أمور الحياة اليومي ة بم ا فيھ ا الس لوكيات
والتفاعالت االجتماعية لذا ال يكفى التعامل مع الص عوبات األكاديمي ة بمع زل ع ن
اآلثار االجتماعية المترتبة عليھا) . (Kavale & Fornes,1996, 55

وتعد الكفاءة االجتماعية  Social Competenceمؤشراً من مؤشرات الصحة
النفسية والشعور بالسعادة ،ولھا أھمية كبيرة في نمو الشخصية وتطورھا وفى النمو
العقلي والتنشئة االجتماعية للطفل ) Lewis & Denham , 1996, 150
( .وتشير آمال أباظه ) ( 11 ، 2003إلي أن األطفال ذوى االحتياجات الخاصة تكثر
لديھم االضطرابات النفسية والسلوكية نظراً لشيوع اضطرابات التواصل لدى غالبية
تلك الفئات بما فيھا ذوى صعوبات التعلم مما يجعلھم في حاجه إلى أساليب تعويضية
وبرامج مساعده لتحقيق التواصل الجيد ونقل الخبرة إليھم .



وأوض ح ليرن ر ) Lerner (2000, 232أن اكتس اب األطف ال ذوى االحتياج ات الخاص ة
للمھ ارات االجتماعي ة يمك نھم م ن ممارس ة الحي اة اليومي ة بنج اح حي ث يتف اعلون م ع األق ران
والمعلمين وغيرھم فيعبرون عن رغباتھم بط رق اجتماعي ة مقبول ة وين دمجوا ف ي المجتم ع ال ذي
يعيشون فيه .كما أن األفراد ذوي الكفاية االجتماعي ة المتدني ة غال ًب ا م ا تنقص ھم المعرف ة لم ا ھ و
متوقع منھم في المواقف االجتماعية ،فقد يكونوا مندفعين ،أو م زعجين ،وغال ًب ا م ا يس تجيب لھ م
األقران باالبتعاد ،أو الرفض ،أو االستھزاء.



وف ى ھ ذا الص دد تش ير اليزاب ث )Elizabeth (2003إل ي أن المتعلم ين ذوى ص عوبات
التعلم أكثر إھماالً ويفتقرون إلى المھارات االجتماعية مما يكشف عن وج ود قص ور ف ى الكف اءة
االجتماعية لديھم إلى جانب القصور فى التعامل مع األقران مما يستلزم وجود تدخالت فعال ة ،و
تلك المشكلة تستحق الدراسة ،بحثا ً عن أسبابھا وكيفية التعامل معھا وتحديد العالج المناسب لھا.



مشكلة الدراسة



األطف ال ذوى ص عوبات ال تعلم ل ديھم انخف اض ف ي الكف اءة االجتماعي ة وھ ذا االنخف اض م ن ش أنه
التأثير على مفھوم الذات األك اديمي ل ديھم ،وت ؤدى إل ى ع زوفھم ع ن الدراس ة وع ن التواص ل م ع
األق ران س واء ف ي حج رة الدراس ة أو ف ي المن زل ،مم ا ي ؤدى بالطف ل إل ي أن يص بح عرض ه
للمشكالت النفسية ،ومن ھنا سعت الدراسة الحالية إلى محاولة التدخل م ع األطف ال ذوى ص عوبات
ال تعلم منخفض ي الكف اءة االجتماعي ة لرف ع مس توى الكف اءة االجتماعي ة ل ديھم ويمك ن تحدي د مش كلة
الدراسة في السؤال التالي :
م ا فعالي ة برن امج إرش ادي ف ي تنمي ة الكف اءة االجتماعي ة وأث ره عل ى مفھ وم ال ذات األك اديمي
لألطفال ذوى صعوبات التعلم بالمرحلة اإلعدادية ؟
سيحاول البحث اإلجابة على األسئلة التالية:
ما فعالية برنامج إرشادي فى تنمية الكفاءة االجتماعية لألطفال ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة
اإلعدادية ؟
ھل تؤدى تنمية الكفاءة االجتماعية من خالل البرنامج اإلرشادي إلى تحسين مفھوم الذات
األكاديمي لالطفال ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة اإلعدادية ؟






أﻫداف اﻟﺑﺣث
 تھ دف الدراس ة الحالي ة إل ي الكش ف ع ن م دى فعالي ة برن امج
إرش ادي س لوكي ف ي زي ادة الكف اءة االجتماعي ة وأث ره عل ى
مفھ وم ال ذات األك اديمي للتالمي ذ ذوي ص عوبات ال تعلم
بالمرحلة االعدادية بمدينة الغردقة .

أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺑﺣث:






تعد ھذه الدراسة محاول ة تطبيقي ة م ن خ الل تص ميم برن امج ت دريبي يعتم د عل ى
بع ض فني ات الع الج الس لوكي لتنمي ة الكف اءة االجتماعي ة ل دى األطف ال ذوى
صعوبات التعلم قد يفي د المتخصص ين ف ى ھ ذا المج ال ف ى كيفي ة التعام ل م ع ھ ذه
الفئة من األطفال.
تتناول متغيرى الكفاءة االجتماعية والذات األكاديمى ل دى أف راد ھ ذه الفئ ة لم ا لھ ا
من أثر ب الغ ف ى ت وافقھم كمحاول ة لمس اعدتھم ف ى االعتم اد عل ى أنفس ھم وت أھيلھم
ودمجھم فى المجتمع.
إن معرف ة مس توى مفھ وم ال ذات األك اديمي ل دى األطف ال ذوي ص عوبات ال تعلم
يساعد في الكشف عن مواطن الضعف في م دركاتھم نح و أنفس ھم بالنس بة ألدائھ م
في المواد التعليمية المختلفة .و يكون الھدف من ھذا الكشف عن م واطن الض عف
ھو تحدي د المواض يع الدراس ية الت ي يحت اج فيھ ا األطف ال إل ى المس اعدة و تط وير
القدرات.

ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟدراﺳﺔ






الكفاءة االجتماعية Social Competence
التعريف اإلجرائي :امتالك التلميذ لبعض المھارات االجتماعية المعينة و التى تمكنه من التواصل
اإليجابي الفعال مع اآلخرين وتتضمن ھذه المھارات مھارة التعاون والمشاركة والتعبير عن
المشاعر واألفكار و ضبط النفس والقدرة على حل المشكالت و التى تمكن التلميذ من التفاعل
والتعامل بشكل إيجابي مع البيئة المحيطة التي ينميھا البرنامج اإلرشادي المراد تطبيقه في ھذا
البحث ويتم تقديرھا إجرائيا ً من خالل الدرجة التي سيحصل عليھا التلميذ على مقياس الكفاءة
االجتماعية.
مفھوم الذات األكاديمي (Academic Self-Concept):
يعرف مفھوم الذات األكاديمي بأنه الرؤية التي ينظر فيھا المتعلم إلى نفسه من حيث قدرته على
التحصيل ،وأداء الواجبات األكاديمية ،والرؤية المستقبلية له ،وإدراكه ألبعاد القوة لديه ،وقدرته
على تحمل مسؤولياته الصفية بالمقارنة مع اآلخرين من طالب صفه الذين لديھم القدرة على أداء
المھمات نفسھا )ھيثم الريموني .(22 ،2008 ،وكما يعرف بأنه مزيج من معتقدات الطالب
وأفكارھم نحو مھاراتھم التعليمية وأدائھم األكاديمي.(Freeman,2008,5

ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم


يعرفھ ا داني ال ھالالھ ان وآخ رون ) (59 ،2007بأنھ ا تعن ي اض طرابات ال تعلم
والمعرفة التي تعتبر جوھرية بالنسبة للفرد ،وھذه االض طرابات نوعي ة بمعن ي أن
كالً من ھذه االضطرابات التي تتضمنھا تؤثر بش كل دال نس بيا ً عل ي م دي مح دود
من نواتج األداء والنواتج األكاديمية ،وقد تحدث صعوبات التعلم النوعية مع إعاقة
أخري إال أن تلك الصعوبات ال ترجع في أساس ھا إل ي مث ل ھ ذه اإلعاق ات وھ ي :
التخلف العقلي أو االضطرابات السلوكية أو نقص الفرص الالزمة لل تعلم أو أوج ه
القصور الحسية األولية.

ﻓروض اﻟﺑﺣث






توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة
التجريبية ومتوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة فى القياس البعدى على
مقياسي الكفاءة االجتماعية ومفھوم الذات األكاديمي لصالح أفراد المجموعة
التجريبية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة
التجريبية فى القياسين القبلي والبعدي على مقياسي الكفاءة االجتماعية ومفھوم
الذات األكاديمي لصالح القياس البعدى.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة
التجريبية فى القياسين البعدي والتتبعي على مقياسي الكفاءة االجتماعية ومفھوم
الذات األكاديمي.




عينة الدراسة األساسية :
تكونت عينة الدراسة األساسية من ) (21تلميذاً من التالمي ذ ذوى ص عوبات ال تعلم
وتراوح العمر الزمني ألفراد العينة بين  14 – 12سنة حي ث بل غ متوس ط العم ر
الزمن ي ألف راد العين ة )  (156 ¸38ش ھراً ب انحراف معي اري ق دره )(9¸47
شھراً ،تم اختيارھا من عينة كلية قوامھا ) (450تلمي ذاً ) ذك ور –إن اث ( موزع ة
على الصفوف الثالثة للمرحلة اإلعدادية بمدينة الغردقة .

أدوات الدراسة:








اعداد الباحثان
مقياس الكفاءة االجتماعية
اعداد الباحثان
مقياس مفھوم الذات األكاديمي لذوي صعوبات التعلم
استبيان المھارات اإلدراكية Inventory of Perceptual
)Skills(IPS
) تعريب /عبد الرقيب أحمد البحيري .عبد القادر فتحي فراج.تحت النشر(
مقياس سلسون لذكاء األطفال والكبار): (S I T – R
ترجمة وإعداد  /عبد الرقيب البحيري ـ مصطفي أبو المجد ) ( 2006
البرنامج االرشادي لتنمية الكفاءة االجتماعية للتالميذ ذوى صعوبات التعلم.
اعداد الباحثان

 محتوى البرنامج :


البرن امج يتض من مجموع ة م ن المھ ارات الت ى تعتم د عل ى بع ض فني ات الع الج
السلوكي التي من الممكن أن تنم ى الكف اءة االجتماعي ة ل دى ذوى ص عوبات ال تعلم
والتي يتم اكتسابھا من خالل مجموعة من األنشطة واإلجراءات وال تدرس مھ ارة
بمعزل عن المھارات األخرى و البرنامج التدريبي مصمم بحيث يتضمن األنش طة
والمھارات التي تخدم أكثر من ھدف تعليمي واحد ،ويشمل محتوى البرن امج عل ى
 (23) :جلسة يمكن تطبيقھ ا بمع دل ث الث جلس ات أس بوعيا ويت راوح م دة الجلس ة
الواحدة ) (45دقيقة.

م

موضوعات البرنامج

عدد الجلسات

زمن الجلسة

1

االفتتاحية ) التعارف وااللفة(

2

 45دقيقة

2

مھارات االتصال

2

 45دقيقة

3

مھارة التعبير عن الذات

2

 45دقيقة

4

مھارة الذكاء االجتماعي

2

 45دقيقة

5

مھارة التساؤل

2

 45دقيقة

6

مراجعة

1

 45دقيقة

7

مھارة المشاركة فى عمل جماعي

2

 45دقيقة

8

مھارة تكوين األصدقاء

2

 45دقيقة

9

مھارة إتباع التعليمات واإلرشادات

2

 45دقيقة

10

مھارة التحكم الضبط الذاتى

2

 45دقيقة

11

المرونة االجتماعية

2

 45دقيقة

12

مراجعة

1

 45دقيقة

13

ختام البرنامج

1

 45دقيقة

المجموع
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نتائج البحث
ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗ ﺎط ﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﺎت رﺗب درﺟﺎت ﻋﻳﻧﺔ اﻟ ﺣث
ﻋﻠﻰ ﻣﻘ ﺎﺳﻲ اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ وﻣﻔﻬوم اﻟذات اﻷﻛﺎد ﻣﻲ.

اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣ ارﺗ ﺎ ﺑﻳرﺳون ﻟﺣﺳﺎب دﻻﻟﺔ

وﻟﻠﺗﺣﻘ ﻣن ﺻﺣﺔ ﻫذا اﻟﻔرض ﺗم
وﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺟدوﻝ ) .(12

ﺟدوﻝ )(12
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗ ﺎ ﺑﻳن اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ وﻣﻔﻬوم اﻟذات اﻷﻛﺎد ﻣﻲ

اﻟﻣﺗﻐﻳرات

اﻻرﺗ ﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟذات
اﻷﻛﺎد ﻣﻰ

اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ

**0,64

ﺣﺟم اﻟﺗﺄﺛﻳر

0,4

ﻣﺗوﺳ

ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻝ اﻟﺳﺎﺑ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗ ﺎط ﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺎً ﻋﻧد ﻣﺳﺗو

0.01

ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﺎت رﺗب درﺟﺎت ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ وﻣﻔﻬوم اﻟذات
اﻷﻛﺎد ﻣﻰ.

 .1ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرض اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﺗوﺟد

ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﺎت رﺗب درﺟﺎت أﻓراد

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ وﻣﺗوﺳطﺎت رﺗب درﺟﺎت أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎ طﺔ ﻓﻰ اﻟﻘ ﺎس
اﻟ ﻌد

ﻋﻠﻰ ﻣﻘ ﺎﺳﻲ اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ وﻣﻔﻬوم اﻟذات اﻷﻛﺎد ﻣﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ أﻓراد

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ.
وﻟﻠﺗﺣﻘ

ﻣن ﺻﺣﺔ ﻫذا اﻟﻔرض ﺗم

اﺳﺗﺧدام اﺧﺗ ﺎر ﻣﺎن و ﺗﻧﻰ Mann-Whitney Test

ﻟﺣﺳﺎب دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن ﻋﻳﻧﺗﻳن ﻏﻳر ﻣرﺗ طﺗﻳن ،واﻟﺟداوﻝ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ ﺗوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﻔرض.
ﺟدوﻝ )(13

دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﺎت رﺗب درﺟﺎت أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ واﻟﺿﺎ طﺔ
ﻓﻰ اﻟﻘ ﺎس اﻟ ﻌد
اﻟﻣﺗﻐﻳر

ﻣﻔﻬوم اﻟذات
اﻷﻛﺎد ﻣﻰ

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

ن

ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﻳر اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ .
ﻣﺗوﺳ

اﻟرﺗب

ﻣﺟﻣوع
اﻟرﺗب

اﻟﺿﺎ طﺔ

10

5.50

55.00

اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ

11

16.00

176.00

ﻗ ﻣﺔ " "Z

3.87 -

ﻣﺳﺗو

اﻟدﻻﻟﺔ

اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ

داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو
0.01

 0.01ﺑﻳن
ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻝ اﻟﺳﺎﺑ وﺟود ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺎً ﻋﻧد ﻣﺳﺗو
ﻣﺗوﺳطﺎت رﺗب درﺟﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ،وذﻟك ﻻن ﻗ ﻣﺔ
) (zاﻟﻣﺣﺳو ﺔ وﻫﻰ  3.87 -أﻛﺑر ﻣن ﻗ ﻣﺔ )  (Zاﻟﺟدوﻟ ﺔ و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻔروق ﺑﻳن درﺟﺎت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺿﺎ طﺔ واﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺎً ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ ،وﻫذا ﺷﻳر إﻟﻲ
أن أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟر ﺑ ﺔ ﻣﺗﻠﻛوا ﻣﻬﺎرات اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ أﻛﺛر ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻋﺎﻟ ﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎد ﻓﻰ ﺗﻧﻣ ﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻟد ﻋﻳﻧﺔ
اﻟﺿﺎ طﺔ ﻣﻣﺎ ﻳؤ د ف
اﻟ ﺣث.

ﻣﺎ ﺗم ﺣﺳﺎب دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﺎت رﺗب درﺟﺎت أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺿﺎ طﺔ
واﻟﺗﺟرﺑ ﺔ ﻓﻰ اﻟﻘ ﺎس اﻟ ﻌد

و ﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﻓﻰ

ﻓﻰ ﻣﻘ ﺎس ﻣﻔﻬوم اﻟذات اﻷﻛﺎد ﻣﻰ

ﺟدوﻝ ).(14
ﺟدوﻝ )(14

دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﺎت رﺗب درﺟﺎت أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ واﻟﺿﺎ طﺔ ﻓﻰ
اﻟﻘ ﺎس اﻟ ﻌد
اﻟﻣﺗﻐﻳر

ﻣﻔﻬوم اﻟذات
اﻷﻛﺎد ﻣﻰ

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

ن

ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﻳر ﻣﻔﻬوم اﻟذات اﻷﻛﺎد ﻣﻰ .
ﻣﺟﻣوع

ﻣﺗوﺳ

اﻟرﺗب

اﻟرﺗب

اﻟﺿﺎ طﺔ

10

5.60

56.00

اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ

11

15.91

175.00

ﻣﺳﺗو اﻟدﻻﻟﺔ

ﻗ ﻣﺔ " "Z

اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ
داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو

3.80 -

0.01

وﺟود ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺎً ﻋﻧد ﻣﺳﺗو

ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻝ اﻟﺳﺎﺑ

 0.01ﺑﻳن

ﻣﺗوﺳطﺎت رﺗب درﺟﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻝ ﻣﻔﻬوم اﻟذات اﻷﻛﺎد ﻣﻰ ،وذﻟك ﻻن ﻗ ﻣﺔ ) (z

اﻟﻣﺣﺳو ﺔ وﻫﻰ  3.80 -أﻛﺑر ﻣن ﻗ ﻣﺔ )  (zاﻟﺟدوﻟ ﺔ و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻔروق ﺑﻳن درﺟﺎت

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺿﺎ طﺔ واﻟﺗﺟرﺑ ﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺎً ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ ،وﻫذا ﺷﻳر إﻟﻰ

ﺣدوث ﺗﺣﺳن ذ

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ

دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻓﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟذات اﻷﻛﺎد ﻣﻰ ﻟد

ﻟﻠﺗدرب ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ.

ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ.

ﺣﺟم ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎد

ﺗوﺟد اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻳ س اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻟﺗﺣدﻳد ﺗﺄﺛﻳر اﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻣﺳﺗﻘ  ،وﻣن ﻫذﻩ
اﻟﻣﻘﺎﻳ س ﻗ ﻣﺔ )  (dﻟﻛوﻫن  ،Cohenوﻫﻰ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺣﺟم اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻓﻰ اﻟﺗﺟر ﺔ ﻟﻌﻳﻧﺗﻳن
ﻣﺳﺗﻘﻠﺗﻳن ،وﻫﻰ ﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻳﺗم ﻓﻰ ﺿوﺋﻬﺎ ﺣﺳﺎب ﺣﺟم اﻟﺗﺄﺛﻳر .و ﺗﺣدد ﺣﺟم اﻟﺗﺄﺛﻳر
ﺳواء

ر أم ﻣﺗوﺳطﺎً أم
ﺎن ﺻﻐﻳ اً

ﺎﻵﺗﻲ:

ر،
ﺑﻳ اً

ﻗ ﻣﺔ)0.2 = (d

ﺣﺟم اﻟﺗﺄﺛﻳر ﺻﻐﻳر.

ﻗ ﻣﺔ)0.5 = (d

ﺣﺟم اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻣﺗوﺳ .

ﻗ ﻣﺔ)0.8 = (d

ﺣﺟم اﻟﺗﺄﺛﻳر

ﺑﻳر ) .ﺻﻼح أﺣﻣد ﻣراد(246:2000 ،

ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻓﺎﻋﻠ ﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎد
ﺣﺳﺎب ﺣﺟم اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎد

ﻓﻰ ﺗﻧﻣ ﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ،ﺗم

ﻓﻰ ﺗﻧﻣ ﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ،

ﻣﺎ ﻫو

ﻣوﺿﺢ ﺑﺟدوﻝ )  (15اﻟﺗﺎﻟﻰ:
ﺟدوﻝ )(15
ﻣﻘدار ﺣﺟم اﻟﺗﺄﺛﻳر ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ
اﻟﻌﺎﻣ

اﻟﻣﺳﺗﻘ

اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎد

اﻟﻌواﻣ

ﻗ ﻣﺔ)(d

اﻟﺗﺎ ﻌﺔ

ﻣﻬﺎرات اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ

1.77

ﻣﻘدار ﺣﺟم اﻟﺗﺄﺛﻳر
ﺑﻳر

ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻝ اﻟﺳﺎﺑ أن ﺣﺟم ﺗﺄﺛﻳر اﻟﻌﺎﻣ اﻟﻣﺳﺗﻘ )اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎد ( ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻣ
ر ﻻن ﻗ ﻣﺔ )  (dأﻋﻠﻰ ﻣن ).(0.8
اﻟﺗﺎ ﻊ )ﻣﻬﺎرات اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ( ﺑﻳر ﻧظ اً
ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻓﻌﺎﻟ ﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎد
ﺣﺟم اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎد

ﻓﻰ ﺗﺣﺳﻳن ﻣﻔﻬوم اﻟذات اﻷﻛﺎد ﻣﻰ ،ﺗم ﺣﺳﺎب

ﻓﻰ ﺗﺣﺳﻳن ﻣﻔﻬوم اﻟذات اﻷﻛﺎد ﻣﻰ،

ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺑﺟدوﻝ

) (16اﻟﺗﺎﻟﻰ:
ﺟدوﻝ )(16
ﻣﻘدار ﺣﺟم اﻟﺗﺄﺛﻳر ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟذات اﻷﻛﺎد ﻣﻰ
اﻟﻌﺎﻣ

اﻟﻣﺳﺗﻘ

اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎد

اﻟﻌواﻣ

اﻟﺗﺎ ﻌﺔ

ﻣﻔﻬوم اﻟذات اﻷﻛﺎد ﻣﻰ

ﻗ ﻣﺔ )( d
1.74

ﻣﻘدار ﺣﺟم اﻟﺗﺄﺛﻳر
ﺑﻳر

ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻝ اﻟﺳﺎﺑ أن ﺣﺟم ﺗﺄﺛﻳر اﻟﻌﺎﻣ اﻟﻣﺳﺗﻘ )اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎد
ر ﻻن ﻗ ﻣﺔ )  (dأﻋﻠﻰ ﻣن ) .(0.8
اﻟﺗﺎ ﻊ )ﻣﻔﻬوم اﻟذات اﻷﻛﺎد ﻣﻰ( ﺑﻳر ﻧظ اً

( ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻣ

ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرض اﻟﺛﺎﻟث:

ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺎً ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﺎت رﺗب درﺟﺎت أﻓراد

اﻟﻘ ﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ وﻣﺗوﺳطﺎت رﺗب درﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘ ﺎس اﻟ ﻌد

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ ﻓﻰ

ﻋﻠﻰ ﻣﻘ ﺎﺳﻲ اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ

وﻣﻔﻬوم اﻟذات اﻷﻛﺎد ﻣﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘ ﺎس اﻟ ﻌد .
ﻣن ﺻﺣﺔ ﻫذا اﻟﻔرض ﺗم

وﻟﻠﺗﺣﻘ

اﺳﺗﺧدام اﺧﺗ ﺎر و ﻠﻛ ﺳون

Wilcoxon Signed

 Rank Testﻟﺣﺳﺎب دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن ﻋﻳﻧﺗﻳن ﻣرﺗ طﺗﻳن ،واﻟﺟداوﻝ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ ﻳوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا
اﻟﻔرض.
ﺟدوﻝ )(17

دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﺎت رﺗب درﺟﺎت أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ ﻓﻰ اﻟﻘ ﺎﺳﻳﻳن
اﻟﻘﺑﻠﻰ و اﻟ ﻌد

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

ن

ﻣﺗوﺳ
اﻟرﺗب

ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﻳر "اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ".
ﻣﺟﻣوع
اﻟرﺗب

اﻟرﺗب اﻟﺳﺎﻟ ﺔ

0

0

0

اﻟرﺗب اﻟﻣوﺟ ﺔ

11

6.00

66.00

اﻟﻣﺣﺎﻳد

0

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻰ

11

ﻗ ﻣﺔ " "Z

2.93 -

ﻣﺳﺗو اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ

داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو 0.01

ﺟدوﻝ )(18

دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﺎت رﺗب درﺟﺎت أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ ﻓﻰ
اﻟﻘ ﺎﺳﻳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ و اﻟ ﻌد

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

ن

ﻣﺗوﺳ
اﻟرﺗب

ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﻳر "ﻣﻔﻬوم اﻟذات اﻷﻛﺎد ﻣﻰ".
ﻣﺟﻣوع
اﻟرﺗب

اﻟرﺗب اﻟﺳﺎﻟ ﺔ

0

0

0

اﻟرﺗب اﻟﻣوﺟ ﺔ

11

6.00

66.00

اﻟﻣﺣﺎﻳد

0

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻰ

11

ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻝ اﻟﺳﺎﺑ

ﻗ ﻣﺔ " "Z

2.94 -

وﺟود ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺎً ﻋﻧد ﻣﺳﺗو

رﺗب درﺟﺎت أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ ﻓﻰ اﻟﻘ ﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ و اﻟ ﻌد
اﻷﻛﺎد ﻣﻰ ،وذﻟك ﻻن ﻗ ﻣﺔ )  (Zاﻟﻣﺣﺳو ﺔ وﻫﻰ -

ﻣﺳﺗو اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ

داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو 0.01

 0.01ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﺎت
ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟذات

 2.94أﻛﺑر ﻣن ﻗ ﻣﺔ )  (Zاﻟﺟدوﻟ ﺔ

و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻔروق ﺑﻳن درﺟﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ ﻓﻰ اﻟﻘ ﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ و اﻟ ﻌد

داﻟﺔ

إﺣﺻﺎﺋ ﺎً ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘ ﺎس اﻟ ﻌد  ،وﻫذا ﻌﻧﻰ ﺣدوث ﺗﺣﺳن ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻓﻰ ﻣﻔﻬوم
اﻟذات اﻷﻛﺎد ﻣﻰ ﻟد

اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ.

أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺗدرب ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻧﻣ ﺔ ﻣﻬﺎرات

وبناء على نتائج البحث ،يقترح الباحثان مجموعة من التوصيات ھي:
 تصميم برامج تدريبية لتنمية مھارات اجتماعي ة مختلف ة ع ن المھ ارات
االجتماعي ة المس تھدفة ف ي الدراس ة الحالي ة بحي ث ي تم تطبي ق ھ ذه
البرامج إما بشكل مستقل أو من خالل مواد دراسية معينة.
 حث الباحثين في ميدان علم النفس على القيام بدراسات وبح وث لتقي يم
فعالي ة الب رامج التدريبي ة ف ي تنمي ة الكف اءة االجتماعي ة عل ى الم دى
البعي د ،ب دالً م ن االكتف اء باستقص اء فعالي ة تل ك الب رامج م ن خ الل
التحقق من النتائج قصيرة المدى.
 االستفادة من اإلجراءات ،واألنشطة ،والمھمات المستخدمة ف ي البح ث
الحالي ،وإدراجھا ض من المن اھج المدرس ية حت ى يمك ن أن يعم ل ذل ك
على تفعيل عملية التعلم والتعليم.

وعلى ﷲ قصد السبيل
والسالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته

