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 شكر وتقدير
 " وقل ربي زدني علماً "

 صدق اهلل العظيم

 صيلى اهلل علييو وسيلم    والصالة والسالم على أشرف املرسلني سييدنا مميد  ، احلمد هلل رب العاملني 

 وعلى آلو وأصحابو أمجعني

يف  يي ا املمييام أق أ مييدم   يييل   يسييعدنيو، اليي أ أعييانى علييى ذاييام  يي ا اع ييد امل  ا يي    احلمييد هلل

عليى ميا أبد يو ن مي       م ا زحلي ق  الشكر ووافر االحرتام وعظيم االم ناق ذىل األس اذة الدك  رة

 .  وم  نصح وذرشاد، سعة صدر وصرب وعمل

 ةكما يسعدني أق أ مدم بالشكر اع يل وال ميدير وعظييم االم نياق ذىل األسيا  ة أعجليا  عني      

 .  م  مالحظات قيمة هوعلى ما أبدو البحثاملناقشة ل فجلل م بمب ل مناقشة 

 وأخييييأاً أ مييييدم بعظيييييم الشييييكر وال مييييدير وعظيييييم االم نيييياق ألسييييا   ي الكييييرام يف  

 .  م ص ل لكل م  سا م يف ذاام   ا البحث كروالش، وأصدقائي املخلصني، كلية الرتبية

 الباحثة

  



  ب  
 

 قائمة المحتويات

 ب قائمة المحتويات
 ح ِفْهِرس الجداول
 خ ِفْهِرس األشكال
 د ِفْهِرس المالحق
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 12 حدود البحث -سابعاا 
 11  إجراءات البحث -ثامناا 

 16 الفصل الثاني اإلطار النظري للبحث
 11 المحور األول صعوبات التعلم

 71  توطئــة

 71 مفهوم صعوبات التعلم -أولا 

 71 تعريف صعوبات التعلم -ثانياا 

 22 أسباب صعوبات التعلم -ثالثاا 

 22 خصائص ذوي صعوبات التعلم -رابعاا 

 22 أنواع صعوبات التعلم -خامساا 
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 23 تشخيص صعوبات التعلم -سادساا 

 53 المحور الثاني التواصل الجتماعي
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 12 تماعيقياس مهارات التواصل الج -أربعة عشر

 11 التواصل الجتماعي لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلم -خمسة عشر
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رقم 
 الجدول
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 721  . توزع أفراد عينة البحث عل  المدارس المسحوبة عشوائياا  يبين 2
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الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في 
وتقدير الخصائص السلوكية لذوي ، كل من مقاييس)القدرات العقلية

التواصل ، لمومقياس مايكل بست لصعوبات التع، صعوبات التعلم
  . ومفهوم الذات( في القياس القبلي لها، الجتماعي

723 

4 
كرونباخ إلفا( لمقياس ، التجزئة النصفية، معامل الثبات )اإلعادة
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 712 يبين معامالت الثبات لمقياس التواصل الجتماعي وأبعاده الفرعية 6

 711 يبين قيم صدق المجموعات الطرفية لمقياس بيرس هاريس 7

 711 هاريس -الت الثبات لمقياس بيرس معام 8
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تواريخ تطبيق الجلسات التدريبية للبرنامج التدريبي عل  أفراد 

  . المجموعة التجريبية
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 712 البرنامج الزمني إلجراء التطبيق الميداني 11

11 

( لدللة الفروق بين متوسطي درجات التالمذة t-testنتائج اختبار)
ذوي صعوبات التعلم في المجموعتين الضابطة والتجريبية في 

 التطبيق البعدي لمقياس مهارات التواصل الجتماعي
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13 
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بية في القياسين التالمذة ذوي صعوبات التعلم في المجموعة التجري
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 البعدي والبعدي المؤجل لمقياس مهارات التواصل الجتماعي
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( لدللــــــة الفــــــروق بــــــين متوســــــطي درجــــــات T-testنتـــــائج اختبــــــار )
التالمــذة ذوي صــعوبات الــتعلم فــي المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيــق 

 وم الذاتالبعدي والبعدي المؤجل لمقياس مفه
 

713 
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 ِفْهِرس األشكال

رقم 
 الصفحة العنوان الشكل

 23 نموذج لسويل 1
 23  )نموذج شانون وويفر(  2
 22 نموذج شرام للتواصل 3
 21 ودانز، نموذج اوسجود 4
 11 التسلسل الهرمي لمفهوم الذات  5
 717 يوضح التصميم التجريبي للبحث 6
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متوسطات درجات التالمذة ذوي صعوبات التعلم في المجموعتين 
مهارات التواصل الجتماعي في الضابطة والتجريبية عل  مقياس 

 التطبيق البعدي في الدرجة الكلية له
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متوسطات درجات التالمذة ذوي صعوبات التعلم في المجموعتين 
الضابطة والتجريبية لمقياس مهارات التواصل الجتماعي في 

 التطبيق البعدي في كل مهارة من مهاراته
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متوسطات درجات التالمذة ذوي صعوبات التعلم في المجموعتين 
الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لمقياس مفهوم الذات في 

 الدرجة الكلية 
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ين متوسطات درجات التالمذة ذوي صعوبات التعلم في المجموعت
الضابطة والتجريبية لمقياس مفهوم الذات في كل بعد من أبعاده 

  في القياس البعدي
712 

11 

متوسطات درجات التالمذة ذوي صعوبات التعلم في المجموعة 
التجريبية عل  مقياس مهارات التواصل الجتماعي في التطبيق 

 درجة الكليةالبعدي والبعدي المؤجل في ال
711 

12 
متوسطات درجات التالمذة في المجموعة التجريبية عل  مقياس 

 711والبعدي  -مهارات التواصل الجتماعي في التطبيق البعدي
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 المؤجل لكل مهارة من مهاراته

72 
متوسطات درجات التالمذة ذوي صعوبات التعلم في المجموعة 

والبعدي المؤجل لمقياس مفهوم  –بية في التطبيق البعدي التجري
 الذات في الدرجة الكلية
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 ِفْهِرس المالحق

رقم 
 الملحق

 الصفحة العنوان

 223 قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات البحث  1
إعداد –مقياس تقدير سلوك التلميذ لفرز حالت صعوبات التعلم  2

 مايكل بست
222 

 212 مقياس تقدير الخصائص السلوكية للتالمذة ذوي صعوبات التعلم 3
 212 مقياس المصفوفات المتتابعة لرافن 4
 231 مقياس مهارات التواصل الجتماعي 5
 223 لدى األطفال مقياس بيرس وهاريس لقياس مفهوم الذات 2
البرنامج التدريبي لتنمية مهارات التواصل الجتماعي ومفهوم الذات  7

 دليل المعلم
222 

 232 البطاقات التدريبية 8
 

 

 

 

 



 

  1 
 

 

 الفصل األول
 التعريف بالبحث

 

 ةـمقدمال -أوالً 

 بحثة المشكلثانيًا: 

 بحثفرضيات الثالثًا: 

 بحثأهداف ال -رابعاً 

 أهمية البحث -خامساً 

 اإلجرائية تعريفاتالو  بحثمصطلحات السادسًا: 

 حدود البحث -سابعاً 

 إجراءات البحث -ثامناً 
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 الفصل األول
 التعريف بالبحث

 مقدمة: ال -أوالً 
ـــاه تعـــد دراســـة التواصـــل الجتمـــاعي مـــن الموضـــوعات الحديثـــة نســـبياا  التـــي اســـتقطبت انتب

ونظراا ألهميته الكبيرة في حياة الفرد برز الهتمام بتنمية التواصل ، الباحثين في مختلف مجالتهم
يتثنـ  للفـرد  ل، حيـث. كمطلـب ملـح وحاجـة أساسـية فـي حياتـه –بأشكاله المختلفة  –الجتماعي 

 . بفاعلية مع ذاته وأفراد مجتمعه أن يكون متمتعاا بالصحة النفسية ما لم يكن قادراا عل  التواصل

واإلنســـان كـــائن اجتمـــاعي بطبيعتـــه ويســـتطيع تلبيـــة حاجاتـــه األساســـية البيولوجيـــة والنفســـية 
الـخ( مـن خـالل عمليـة التواصـل . . . والنتماء، والمشاركة الوجدانية، والطمأنينة، واألمن، )الحب

، غذاء واألمن النفسـي فـي وقـت واحـدالجتماعي التي تبدأ من عالقة الطفل بأمه للحصول عل  ال
وبعــد ذلــك تتســع دائــرة العالقــات الجتماعيــة خــارج ، ةلتتطــور عمليــة التواصــل مــع كــل أفــراد ألســر 

الصـــداقات والجماعـــات بحيـــث يـــتمكن مـــن تحقيـــق ذاتـــه وتأكيـــدها فـــي تفاعلـــه مـــع  ناألســـرة وتتكـــو 
 . (77، 2332، تجاهاته )باظةاآلخرين من خالل التعبير عن ذاته ومشاعره واحتياجاته وقيمه وا

ويشـــير التربويـــون إلـــ  أن التواصـــل الجتمـــاعي ل ينفصـــل بـــأي حـــال مـــن األحـــوال عـــن  
الهدف الرئيسي للتربية وهو إنماء الشخصية بمختلف جوانبها سواء كانـت التربيـة داخـل األسـرة أو 

التواصـل مـع ذاتـه  فالهدف هو إنمـاء شخصـية التلميـذ القـادر علـ ، في إطار المؤسسات التعليمية
فتنمية القدرة عل  التواصل . أولا ومع اآلخرين ثانياا تواصالا بدنياا وعقلياا ووجدانياا واجتماعياا وخلقياا 

 . (22، 7111، لدى الفرد إنما تجمع بين طياتها األهداف العامة والخاصة للتربية )فضة

أو ، ص المتواصـلين )مرسـالا والتواصل الجتماعي يقـوم علـ  التفاعـل المتبـادل بـين األشـخا
مســــتقبالا( واســــتخدام مهــــارات التواصــــل بشــــكل يتــــيح لهــــم تبــــادل األفكــــار والمشــــاعر والتجاهــــات 

 . (72، 2332، ويجعلهم يندمجون في الحياة الجتماعية )باظة

والقــدرة علــ  التواصــل الجتمــاعي اإليجــابي الفعــال هــي المحــدد األساســي لمــا يطلــق عليــه 
لحياة والتي يحصل اإلنسان من خاللها علـ  اإلحسـاس بالجـدارة والكفـاءة والقيمـة نوعية أو جودة ا
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الذاتيــة حيــث يحــول أي قصــور فــي هــذه المهــارات دون مشــاركته فــي أنشــطة الحيــاة اليوميــة بمــا 
وتفاعل اجتماعي وأن التواصل اإليجابي الفعال يعطي الفرد . تطرحه من خبرات ومواقف وأحداث

دراكهـــا مـــن خـــالل ردود أفعـــال األشـــخاص اآلخـــرين اتجاهـــه الفرصـــة لتكـــوين صـــورت ه عـــن ذاتـــه واا
 . (21، 2332، )سليمان

ولـــذلك فـــرن قصـــور أو ضـــعف مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي لـــدى الفـــرد تـــؤثر علـــ  نمـــوه 
نمــا تمتــد لتشــمل المحيطــين بــه  النفســي والجتمــاعي والتعليمــي ول يقتصــر أثرهــا علــ  الفــرد ذاتــه واا

وبكيفيـــة تكـــوين عالقـــات ، علـــ  وعـــي بأســـاليب ومهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي فكلمـــا كـــان الفـــرد
ومـن ثـم تحقيـق ، اجتماعية مع اآلخرين كلما تنوعت فرص الحياة الجتماعية والنجاح الجتماعي

 .  الذات

لـــديهم صـــعوبات إلـــ  أن التالمـــذة ذوي صـــعوبات الـــتعلم وتشـــير أدبيـــات التربيـــة الخاصـــة 
ـــر عـــن تلـــك الموجـــودة لـــدى أقـــرانهم مـــن ومشـــكالت فـــي مهـــارات التوا صـــل الجتمـــاعي تزيـــد بكثي

فقد يواجـه التالمـذة ذوو صـعوبات الـتعلم صـعوبة فـي تطـوير عالقـات شخصـية . التالمذة العاديين
ومـن المعـروف بـأن هـؤلء التالمـذة ينزعـون ، واجتماعية مع اآلخرين والحتفـاظ بمثـل هـذه العالقـة

ويشعرون بأنهم غير محبوبين وغير مرغوب بهم من ، دراكاا سلبياا إل  إدراك المواقف الجتماعية إ
ـــاتهم مـــع اآلخـــرين لســـيما أوليـــاء أمـــورهم ومعلمـــيهم وأقـــرانهم ، قبـــل أقـــرانهم ـــاا مـــا تتســـم عالق وغالب

ثــــم أنهــــم كثيــــراا مــــا ، بالتكاليـــة والعتماديــــة الزائــــدة والتعلــــق بهــــم والحاجــــة المتواصـــلة لمســــاعدتهم
وقـــد يواجهـــون صـــعوبة فـــي تحليـــل وســـائل التصـــال ، ســـحاب الجتمـــاعييوصـــفون بالخجـــل والن

أضـف إلـ  ذلـك عجـزهم عـن قـراءة تعبيـرات الوجـه التـي تنقـل ، اللفظي وغيـر اللفظـي مـع اآلخـرين
فضالا عن أن هؤلء التالمذة قد يجدون صعوبة في التعبير عن انفعالتهم ، حالت انفعالية معينة
 ,Mercer, 1997, 24( )Montgomery)، ارتهم من قبل اآلخرينيتم استث وذلك ألنه كثيراا ما

 (Moisan & Thersam, 1998) (Minskoff, 1982) (23، 2331، )هـــارون (2002
(Hallahan, Kauffman & Martinez, 2005) (Elliott, Malecki, & Demar, 2001 )

(Swanson and Malone, 1992) 
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بأن انتشـار المشـكالت الجتماعيـة  (Hager, &Vaughan ,1997) ويرى هاجر وفوجن
ــــــــراوح مــــــــا ــــــــتعلم تت ــــــــين صــــــــفوف التالمــــــــذة ذوي صــــــــعوبات ال ــــــــة ب ــــــــين ) والنفعالي  %(13-23ب

 . (71، 2331، )السعايدة

والكشـــف عـــن الضـــعف فـــي مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي يعـــد مـــدخالا هامـــاا للكشـــف عـــن 
فــي جميــع التعريفــات التــي تــم كمــا أن هــذا البعــد قــد تــم تضــمينه ، التالمــذة ذوي صــعوبات الــتعلم

 . تقديمها في األدبيات المختصة لتحديد ظاهرة صعوبات التعلم

ولقـــد أكـــد البـــاحثون ومنـــذ انبثـــاق مفهـــوم صـــعوبات الـــتعلم فـــي مطلـــع الســـتينيات مـــن القـــرن 
علـــ  أن الهتمـــام بـــذوي صـــعوبات الـــتعلم يجـــب أن ل يقتصـــر علـــ  دراســـة المظـــاهر ، الماضـــي

لبـد أن يتعـداها إلـ  دراسـة المظـاهر الجتماعيـة ، ة لدى هـذه الفئـة مـن األفـرادالمعرفية واألكاديمي
 . (Mercer, 1997) والنفعالية لديهم التي تميزهم عن غيرهم من التالمذة العاديين

كمــا أن قــدرات ، ويتــأثر مفهــوم الــذات بالتفاعــل الجتمــاعي الــذي يــتم فــي المدرســة وخارجهــا
وهـــذا الخـــتالف ل يـــؤدي إلـــ  تبـــاين ، مختلفـــة تالمـــذةمـــاعي مـــع الالمعلمـــين علـــ  التفاعـــل الجت

نمــا يــؤدي أيضــاا إلــ  التبــاين بيــنهم فــي ســلوكهم ونمــوهم ، التالمــذة مــن حيــث التحصــيل فحســب واا
 (221، 2372، )الزيادات وحداد ومن ثم يتأثر مفهوم الذات لديهم، الجتماعي

ـــ2000وتشـــير ليرنـــر) تعلم لـــديهم انطبـــاع ســـلبي حـــول ( إلـــ  أن التالمـــذة ذوي صـــعوبات ال
 ويتبنـون نظـرة سـلبية عـن ذواتهـم لعـدم تمكـنهم مـن التعامـل مـع، فهم يشعرون بعـدم األمـان. الذات

خفاقهم في إقامة عالقات اجتماعية طيبـة مـع اآلخـرين، األمور الحياتية بكفاءة ولتـدني مسـتوى ، واا
بــاط يــؤدي إلــ  انخفــا  مســتوى ثــم إن شــعورهم بالفشــل واإلح، التحصــيل لــديهم وفشــلهم الدراســي

أضف إل  ذلك أن معانـاة هـؤلء التالمـذة مـن عـدم التقـدير والتشـجيع مـن قبـل ، تقدير الذات لديهم
اآلخــرين لســيما األهــل والمعلمــين والشــعور بــالرف  يولــد لــديهم شــعوراا باليــأس واإلخفــاق وفقــدان 

ســلباا علــ  مفهــوم الــذات ( وفــي ذلــك كلــه مــا يــؤثر Montgomery,2003,65األمــل بالمســتقبل)
 . لدى هؤلء التالمذة وعل  حسن تكيفهم الشخصي والجتماعي

( بأن التدني في مفهوم الذات لـدى التالمـذة ذوي صـعوبات 7117ويذكر موس  ودسوقي )
الـتعلم وافتقـار هـؤلء التالمـذة للثقــة بـالنفس وتحملهـم للمسـؤولية وخشــيتهم مـن التعبيـر عـن أفكــارهم 
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هم يميلون إل  الحياة الجتماعية مستمتعين أكثر منهم مشاركين ويفضلون العزلة ومشاعرهم يجعل
والنســحاب علــ  التعبيــر والمشــاركة الجتماعيــة ل خــرين األمــر الــذي يقلــل مــن فرصــهم لتكــوين 
صـــداقات وعالقــــات مـــع اآلخــــرين ويـــؤثر علــــ  تواصــــلهم معهـــم وبشــــكل إيجـــابي وفعــــال )موســــ  

 . (1، 7117، ودسوقي

، هـــذه المعطيــات فقـــد أكــدت العديـــد مــن الدراســـات علــ  أهميـــة التواصــل الجتمـــاعيوأمــام 
وأهميـة تعلــيم مهاراتـه وتدريســها للتالمـذة بشــكل عــام والتالمـذة ذوي صــعوبات الـتعلم بشــكل خــاص 

وذلك نظراا لما لهذا التعليم من أهمية فـي تحسـين ، إما بشكل مستقل أو من خالل المنهج الدراسي
 (Mathinos ،1988) مــــاعي وبالتــــالي تحســــين الكفــــاءة الشخصــــية والجتماعيــــةالتفاعــــل الجت

 . (2331، خزاعلة)، (2337، البستنجي)، (Kavale & Mostertk ،2004)و

كما أكدت العديد من الدراسات األخرى عل  ضرورة تقديم برامج تدريبية للتالمذة ذوي 
وانات  ومفهوم الذات لديهم كدراسةصعوبات التعلم بغر  تحسين مهارات التواصل الجتماعي 

(Wanat, 1983) (Haagar,Vaughn & Hogan. Kouzekanam,1993)  
 (Robinson, 2002) (OHalloran, 1996) (Larson, 2002)  

(Womack, Marchant, Borders, 2011) (2114، ( )السعايدة2114، حسونة )أبو . 

موجهــة إلــ  التالمــذة ذوي صــعوبات يــة يبدر إيجــاد بــرامج توانطالقــاا ممــا تقــدم تتضــح أهميــة 
علــ  تطــوير  مالمرغوبــة التــي تســاعده مهــارات التواصــل الجتمــاعي الــتعلم تمكــنهم مــن اكتســاب

قامــة عالقــات اجتماعيــة مناســبة، مــع اآلخــرين ممــن خــالل تفــاعله هوتحســين ممفهــوم الــذات لــديه  واا
الدراسـات العربيـة التـي تتنـاول  ولما كان هناك قلة في. متحسين مستوى التحصيل لديه فضالا عن

البــرامج التدريبيــة لتنميــة مهــارات التواصــل الجتمــاعي ومفهــوم الــذات لــدى هــذه الفئــة مــن التالمــذة 
وغياب مثل هذه الدراسات في البيئة المحلية فرن الباحثة سوف تقوم برعداد برنامج تـدريبي لتنميـة 

لعل ذلك يسهم في  مذة ذوي صعوبات التعلممهارات التواصل الجتماعي ومفهوم الذات لدى التال
 . تعديل أنماط السلوك الجتماعي لديهم والتخفيف من وقع صعوبات التعلم وآثارها عليهم ما أمكن
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 : بحثمشكلة الثانيًا: 
وفـي الجمهوريـة العربيـة السـورية خاصـة ، تزايد اهتمام الميدان التربوي في دول العالم عامـة

ـــتعلم حيـــث  ـــة صـــعوبات ال ـــة دمـــج ذوي بفئ ظهـــرت علـــ  الســـاحة التربويـــة اتجاهـــات تنـــادي بأهمي
وتوظيف طاقاتهم والستفادة منها في بناء ذواتهـم ومجتمعـاتهم ، الحتياجات الخاصة في المجتمع

وذلــــك مــــن خــــالل تعلــــيمهم وتــــدريبهم علــــ  تنميــــة مهــــاراتهم األكاديميــــة والجتماعيــــة والتواصــــلية 
توجـه آخـر يكـاد يغيـب عـن السـاحة المحليـة وهـو التوجـه إلـ   إل أنـه وبالمقابـل هنـاك، والشخصية

تنميــة مهــارات التواصــل الجتمــاعي ومفهــوم الــذات لــدى هــذه الفئــة مــن األفــراد مــن خــالل البــرامج 
 . التدريبية المستقلة

حيــــث يعــــاني أصــــحاب صــــعوبات الــــتعلم علــــ  اخــــتالف مــــراحلهم الدراســــية والعمريــــة مــــن 
فقــد يواجهــون صــعوبة فــي ، جتمــاعي والتــدني فــي مفهــوم الــذاتالضــعف فــي مهــارات التواصــل ال

، تطـــوير عالقـــات شخصـــية مـــع اآلخـــرين وينزعـــون إلـــ  إدراك المواقـــف الجتماعيـــة إدراكـــاا ســـلبياا 
ويجدون صـعوبة فـي تحليـل وسـائل التواصـل اللفظـي وغيـر اللفظـي فضـالا عـن عجـزهم عـن قـراءة 

وقــد يســتخدمون لغــة أكثــر ، وتكــوين األصــدقاء، موصــعوبة التعبيــر عــن انفعــالته، تعبيــرات الوجــه
وقلمـــا يوجهـــون عبـــارات الشـــكر والمجاملـــة لـــزمالئهم بالمقارنـــة ، تعقيـــداا عنـــد التحـــدث مـــع اآلخـــرين

ـــــــــــــأقرانهم مـــــــــــــن العـــــــــــــاديين  (502 ،5002، )هالهـــــــــــــان وآخـــــــــــــرون (23، 2331، )هـــــــــــــارون ب
(Minskoff,1982) (Learner. J, 1997,11) Kavale&Forness,1996)) 

مكن إبراز أهم المشكالت السلوكية والجتماعيـة والنفعاليـة التـي يعـاني منهـا األفـراد ذوو وي
، يلـي: الضـطرابات السـلوكية والنفعاليـة والندفاعيــة صـعوبات الـتعلم علـ  اخـتالف أعمـارهم بمــا

وصعوبة مهارات المحادثة وتدني ، وصعوبة تكوين الصداقات، وصعوبة استقبال مشاعر اآلخرين
واضطرابات الشخصـية كسـهولة النخـداع والنقيـاد ، وم الذات واضطرابات السلوك الجتماعيمفه

ــــــــــــــــة ، ل خــــــــــــــــرين ــــــــــــــــر الســــــــــــــــتجابات النفعالي ــــــــــــــــب المــــــــــــــــزاج وتغي  وســــــــــــــــرعة الغضــــــــــــــــب وتقل
 . (27-71، 2331، السعايدة)

وهنــاك العديــد مــن الدراســات التــي أكــدت أهميــة تقــديم البــرامج التدريبيــة والعالجيــة للتالمــذة 
ي صعوبات التعلم من أجل تحسين مهارات التواصل الجتماعي ومفهوم الذات لديهم ومن بين ذو 
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 Larson,1999 (LaGreca & Mesibov, 1981) (Robinson, 2002))) هـذه الدراسـات
(Wanat, 1983) (Haagar, et, alt, 1993) (2337، الكفــوري) ( 2331، )أبوحســونة

 . (2331، )السعايدة

عتبـارات باإلضـافة إلـ  قلـة الدراسـات فـي هـذا المجـال فـي البيئـة العربيـة وفي ضـوء هـذه ال
وغيابها في البيئة المحلية فرن البحث الحالي يهدف إل  الكشـف عـن مـدى فاعليـة برنـامج تـدريبي 
، فــــي تنميــــة مهــــارات التواصــــل الجتمــــاعي ومفهــــوم الــــذات لــــدى التالمــــذة ذوي صــــعوبات الــــتعلم

 تتبلور من خالل محاولتها اإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي: وبالتحديد فرن مشكلة البحث

ما فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات التواصل االجتماعي ومفهوم الذات  -
 لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلم؟

 ويتفرع عن هذا التساؤل مجموعة األسئلة التالية:

مفهـــوم و  رات التواصـــل الجتمـــاعيالمصـــمم فـــي تنميـــة مهـــامـــا طبيعـــة البرنـــامج التـــدريبي  (7
 الذات لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلم في الصف الخامس األساسي ؟ 

فاعلية البرنامج التدريبي المصمم في تنمية مهارات التواصل الجتماعي لدى التالمذة  ما (2
 ذوي صعوبات التعلم في الصف الخامس األساسي ؟

نمية مفهوم الـذات لـدى التالمـذة ذوي صـعوبات البرنامج التدريبي المصمم في ت فاعلية ما (2
 التعلم في الصف الخامس األساسي؟

البرنامج التدريبي المصمم في تنمية مهارات التواصل الجتمـاعي لـدى هل تستمر فاعلية  (1
بعد مضي أكثر مـن عشـرين  التالمذة ذوي صعوبات التعلم في الصف الخامس األساسي

 يوماا عل  النتهاء من تطبيقه؟
البرنـامج التــدريبي المصــمم فـي تنميــة مفهــوم الـذات لــدى التالمــذة ذوي تســتمر فاعليــة هـل  (3

بعــد مضــي أكثــر مــن عشــرين يومــاا علــ   صــعوبات الــتعلم فــي الصــف الخــامس األساســي
 النتهاء من تطبيقه؟
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 : بحثفرضيات الثالثًا: 
رجات ( بين متوسطي دα≤0,05عند مستوى دللة ) إحصائيةفروق ذات دللة ل توجد  (7

مهـارات التواصـل الجتمـاعي علـ  مقيـاس التالمذة في المجموعتين الضابطة والتجريبية 
 . )القياس البعدي(. بعد تطبيق البرنامج التدريبي مباشرة

( بين متوسطي درجات α≤0,05عند مستوى دللة ) إحصائيةفروق ذات دللة ل توجد  (2
بعـد تطبيـق البرنـامج مفهـوم الـذات  علـ  مقيـاس تالمذة المجموعتين الضابطة والتجريبيـة

 . )القياس البعدي(. التدريبي مباشرة
( بين متوسطي درجات α≤0,05عند مستوى دللة ) إحصائيةفروق ذات دللة  ل توجد (2

علــ  مقيــاس مهــارات التواصــل الجتمــاعي فــي القيــاس  التالمــذة فــي المجموعــة التجريبيــة
 . والقياس المؤجل)المتابعة( يالبعد

( بين متوسطي درجات α≤0,05عند مستوى دللة ) إحصائيةفروق ذات دللة  ل توجد (1
والقيـاس . يفـي القيـاس البعـد مفهـوم الـذاتعل  مقياس  التالمذة في المجموعة التجريبية

 . )المتابعة( المؤجل

 :بحثأهداف ال -رابعاً 
 تحقيق األهداف اآلتية:  إل  الحاليالبحث  سع ي
ة مهارات التواصل الجتماعي ومفهوم الـذات لـدى التالمـذة ذوي برنامج تدريبي لتنميتقديم  (7

 . صعوبات التعلم
فاعليـــة البرنـــامج التـــدريبي المعـــد مـــن قبـــل الباحثـــة فـــي تنميـــة مهـــارات مـــدى الكشـــف عـــن  (2

ــــذات التواصــــل الجتمــــاعي ــــتعلم فــــي الصــــف  ومفهــــوم ال ــــدى التالمــــذة ذوي صــــعوبات ال ل
 . الخامس األساسي

ئج التي يسفر عنها البحث إل  عـدد مـن المقترحـات التـي قـد تسـهم التوصل بناء عل  النتا (2
لـدى التالمـذة ذوي صـعوبات الـتعلم في تنمية مهارات التواصـل الجتمـاعي ومفهـوم الـذات 

 . في الصف الخامس األساسي
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 أهمية البحث:  -خامساً 
 تتبلور أهمية البحث بالجوانب اآلتية: 

 األهمية النظرية: -

بي لتنمية مهارات التواصل الجتماعي ومفهوم الذات لدى التالمذة ذوي إعداد برنامج تدري (1
 . صعوبات التعلم

ومفهوم مهارات التواصل الجتماعي المعد في تنمية  البرنامج التدريبيالتأكد من فاعلية  (2
 . لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلمالذات 

 . ات التعلمذوي صعوبتوفير بيانات هامة للمعلمين والمختصين للعمل مع  (3

 . أهمية الفئة المستهدفة بالدراسة وهي فئة التالمذة ذوي صعوبات التعلم (4

مواكبة التوجهات الحديثة التي تنادي بأهمية دمج التالمذة ذوي صعوبات التعلم وتعليمهم  (5
في البيئات والمدارس العادية لذا لبد من مساعدتهم عل  تنمية مهارات التواصل 

تهم ءن أجل تحسين عالقاتهم الجتماعية ورفع مستوى كفاالجتماعي المناسبة م
 . الجتماعية

حيث تعد من الدراسات األول  التي تبحث في ، جدة الدراسة عل  الصعيد المحلي (6
موضوع التواصل الجتماعي ومفهوم الذات لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلم في القطر 

 . العربي السوري
 األهمية التطبيقية:  -

موذجــاا تــدريبياا يبــين كيفيــة تنميــة مهــارات التواصــل الجتمــاعي ومفهــوم الــذات لــدى يقــدم ن (7
 . ذوي صعوبات التعلممذة التال

ينمي البرنامج التدريبي قدرة التالمذة عل  اكتساب مهـارات التواصـل الجتمـاعي وتطبيقهـا  (2
، حيطـيناألمر الذي قـد يسـاعدهم علـ  تحسـين عالقـاتهم مـع الم، في التعامل مع اآلخرين

 . والنظر إل  ذواتهم بطريقة ايجابية ويزيد من تكيفهم الجتماعي وتوافقهم النفسي
يقدم البرنامج خبرات ومواقف حياتية يمـرون بهـا فـي حيـاتهم اليوميـة وكيفيـة التعامـل معهـا  (2

 . بطريقة مقبولة وتطبيق تلك الخبرات
 . تالمذةيفيد المعلمين في تحسين طريقة تواصلهم مع هذه الفئة من ال (1



 

  11 
 

في تعريف المعلمـين أهميـة تـدريب التالمـذة علـ  مهـارات التواصـل  تسهم نتائج الدراسةقد  (3
الجتمـــاعي ومفهـــوم الـــذات ممـــا يســـاعد علـــ  حـــل المشـــكالت التـــي قـــد يواجهونهـــا داخـــل 
الصــــف وتحســــين العالقــــات الناجحــــة بــــين التالمــــذة ذوي الصــــعوبات التعلميــــة والتالمــــذة 

 . العاديين

 :اإلجرائية تعريفاتالو  بحثطلحات المصسادسًا: 
 الفاعلية: -7

 .(72، 7111، )محمد أو إحداث التغيير المطلوب، هي القدرة عل  عمل شيء

ويقصـد بهـا إجرائيــاا فـي البحــث الحـالي فاعليــة البرنـامج التــدريبي المقتـرح فــي تنميـة مهــارات 
 . لمالتواصل الجتماعي ومفهوم الذات لدى التالمذة ذوي صعوبات التع

 البرنامج التدريبي: -2

مجموعــــة مــــن األنشــــطة المنظمــــة والمخططــــة التــــي تهــــدف إلــــ  تطــــوير معــــارف وخبــــرات 
والتــــي تســــاعدهم علــــ  تجديــــد معلومــــاتهم ورفــــع كفــــاءتهم وحــــل مشــــكالتهم ، واتجاهــــات المتــــدربين

 (22، 2333، وتطوير أدائهم في عملهم )مصطف 

األنشــطة والتمرينــات والخبــرات مـن بأنــه مجموعــة  وتعـرف الباحثــة البرنــامج التـدريبي إجرائيــاا 
مهــارات تنميــة خــالل الجلســات بهــدف لتــي تــم تطبيقهــا علــ  عينــة البحــث ا والمواقــف الجتماعيــة

 . يهاالتدرب علو التواصل الجتماعي ومفهوم الذات لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلم 

 التواصل االجتماعي: -5

مصــطلح نفســي ، بــأن هــذا المصــطلح هــو باألصــل (7117يــذكر بتروفســكي وياروفســكي )
ــــين األفــــراد  ــــتم بمقتضــــاها تبــــادل األفكــــار والمعلومــــات ب ــــة التــــي ي /اجتمــــاعي ويقصــــد بــــه يالعملي

، والمســــتقبل، ويشــــترط فيهــــا عناصــــر التواصــــل الممكنــــة: المرســــل، والجماعــــات وبعضــــها بعضــــاا 
 ثنــــين معــــاا يــــر لفظــــي أو الوقــــد يكــــون التواصــــل لفظيــــاا أو غ، والوســــيط الحامــــل لهــــذا المضــــمون

 (1، 7111، )حمدي ورضوان
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 مهارات التواصل االجتماعي: -1

هي المهارات الحياتيـة الالزمـة للفـرد والتـي يحتـاج إلـ  اكتسـابها وأدائهـا بكفـاءة وفاعليـة فـي 
بحيــث تصـــبح لبنــة فـــي بنـــاء ، مواقــف التفـــاعالت الجتماعيــة مـــع أســرته وزمـــالءه والمحيطــين بـــه

، سعياا به نحو اإليجابية التي تتضـمن فهمـاا عميقـاا للـذات ول خـرين، ية والمستقبليةشخصيته الحال
ــــــي والبــــــدني والوجــــــداني والجتمــــــاعي، وانــــــدماجاا جيــــــداا معهــــــم ــــــي والمعرف ــــــ  المســــــتوى العقل  . عل

 (11، 2332، )سليمان

التلميذ وتعرف الباحثة مهارات التواصل الجتماعي إجرائياا بأنها الدرجة التي يحصل عليها 
ذو الصــعوبة فــي الــتعلم علــ  مقيــاس مهــارات التواصــل الجتمــاعي المســتخدم فــي البحــث الحــالي 

وبدرجاتــه الفرعيـة علــ  كـل مهــارة مـن المهــارات السـت التــي ، وهـو مـن إعــداد الباحثـة كدرجــة كليـة
والتعبيــــر عــــن ، والتواصــــل غيــــر اللفظــــي، والســــتماع، يشــــتمل عليهــــا المقيــــاس وهــــي: )المحادثــــة

 . و تكوين الصداقات(، والمشاركة الجتماعية، مشاعرال

 مفهوم الذات: -3

فضـالا عـن مفهـوم الـذات بأنـه نظـرة الفـرد العامـة لنفسـه،  Merrel, 1992)) يعـرف ميريـل
ـــــــــــي القيـــــــــــام  إدراك ـــــــــــرد لكفاءتـــــــــــه ف ـــــــــــة  بـــــــــــأدوارهالف ـــــــــــي المواقـــــــــــف المختلفـــــــــــة وأدائـــــــــــهالمختلف   ف

 . (232، 7111، )داوود وحمدي

م الذات فـي هـذا البحـث علـ  أنـه مجموعـة تقويمـات التلميـذ لمجـالت وأشـكال نظر لمفهو ي  و 
ويقـاس ، من سلوكه يتراوح مفهوم الـذات فيهـا بـين اليجابيـة المقبولـة والسـلبية المرفوضـة اجتماعيـاا 

ـــــــــ  مقيـــــــــاس بيـــــــــرس هـــــــــاريس ـــــــــذات  (Piers-Harris)إجرائيـــــــــاا بدرجـــــــــة التلميـــــــــذ عل  لمفهـــــــــوم ال
 (2332)البدارين، 

 ذة ذوو صعوبات التعلم:التالم -6

فــــي واحــــدة أو أكثــــر مــــن العمليــــات النفســــية  اا هــــم أولئــــك األطفــــال الــــذين يعــــانون اضــــطراب
كتابيــة وهــذا الضــطراب أم األساســية المتضــمنة فــي فهــم اللغــة أو اســتخدامها ســواء أكانــت شــفهية 

ويبــــين ، الحســـاب التهجئــــة أو الكتابـــة أو أو علـــ  شــــكل عجـــز عـــن الســــتماع أو التفكيـــر يظهـــر
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إل  اإلعاقة العقلية  أساساا تشمل المشكالت التعلمية التي تعود  ن الصعوبات التعلمية لأالتعريف 
ـــــة أو الحرمـــــان البيئـــــي القتصـــــادي أ الثقـــــافي و أو الســـــمعية أو البصـــــرية أو الســـــلوكية أو الحركي

 . (11، 2333، )الخطيب والحديدي

لــتعلم بــأنهم التالمــذة الــذين تــم تشخيصــهم صــعوبات ا يوتعــرف الباحثــة إجرائيــاا التالمــذة ذو 
ــــ   ــــارات والمقــــاييس التشخيصــــية الخاصــــة أعل ــــ  الختب ــــاءا عل نهــــم يعــــانون صــــعوبات تعلميــــة بن

 . بحثال افي هذاستخدمت التي  بصعوبات التعلم

 حدود البحث -سابعاً 
 يقتصر البحث الحالي عل  المحددات التالية:

حيــث يمثــل البرنــامج التــدريبي )المتغيــر المســتقل( هــو المــنهج التجريبــي  المــنهج المســتخدم : .1
 . المتغيرين التابعين()وتمثل مهارات التواصل الجتماعي ومفهوم الذات 

ــة البحــث : .2 تــم اختيــار أفرادهــا مــن تالمــذة الصــف الخــامس األساســي ويعــود الســبب فــي  عين
 اختيارهم من بين تالمذة هذا الصف لالعتبارات اآلتية:

ــديهم التــي تتمثــل بــالقراءة والكتابــة والحســاب بدرجــة نمــو المهــارات األك - اديميــة األساســية ل
 . كافية تمكن من قياسها

إلمام تالمذة الصف الخـامس األساسـي بـبع  مهـارات القـراءة األمـر الـذي يمكـن الباحثـة  -
ـــر  ـــة أكب مـــن تطبيـــق عـــدد مـــن األدوات بشـــكل جمـــاعي ويتـــيح لهـــا الفرصـــة لختيـــار عين

 . من صعوبات في التعلمللتالمذة الذين يشكون 
دراسة حالت صعوبات التعلم فـي المراحـل العمريـة المبكـرة يـتم علـ  أسـاس نمـائي أو مـا  -

يعرف بصعوبات التعلم النمائيـة وذلـك لصـعوبة قيـاس المهـارات األكاديميـة فـي مرحلـة مـا 
 . قبل المدرسة والصفوف األول  من الحلقة األول  في مرحلة التعليم األساسي

 في هذا البحث اعتماد التصميم التجريبي ذي المجموعتين:وقد تم 

( تلميـــذاا وتلميـــذة مـــن تالمـــذة الصـــف الخـــامس 72وتتكـــون مـــن ) المجموعـــة التجريبيـــة: (أ 
 . األساسي يعانون من صعوبات في التعلم وتتعر  هذه المجموعة للبرنامج التجريبي
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ـــألف مـــن ) المجموعـــة الضـــابطة: (ب  ـــذة مـــن تالمـــ72وتت ـــذاا وتلمي ذة الصـــف الخـــامس ( تلمي
ول تتعــر  للبرنــامج ، وتؤخــذ كعينــة ضــابطة، األساســي يعــانون مــن صــعوبات فــي الــتعلم

 . التجريبي
تتحـــدد أبعـــاد مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي بالمهـــارات  أبعـــاد مهـــارات التواصـــل االجتمـــاعي: .5

 المشـــــاركة، التعبيـــــر عــــن المشـــــاعر، التواصـــــل غيـــــر اللفظــــي، الســــتماع، التاليــــة: المحادثـــــة
 . تكوين الصداقات، الجتماعية

 . هاريس -يتم تحديده من خالل مقياس مفهوم الذات لبيرسمفهوم الذات:  .1
تتحــدد مـن خــالل مقــاييس صــعوبات الــتعلم المســتخدمة فــي البحــث  :الــتعلم صــعوباتمجــاالت  .3

 . الحالي
 األدوات المستخدمة في البحث وهي: .6

 لــــتعلم مــــن إعــــداد مايكلبســــتلفــــرز حــــالت صــــعوبات ا مقيــــاس تقــــدير ســــلو  التلميــــذ (أ 
(Myklebust,1981 ) 

 ( 7111من إعداد الزيات ) مقياس تقدير الخصائص السلوكية (ب 
( علـــ  البيئـــة 2331الـــذي طورتـــه رحمـــة) لقيـــاس نســـبة الـــذكاء (Raven) مقيـــاس رافـــن (ج 

 السورية 
 . من إعداد الباحثة مقياس مهارات التواصل االجتماعي: (د 
 الذي طوره البدارين عل  البيئة(Piers- Harris) .لبيرس هاريس مقياس مفهوم الذات: (ه 

 (2331األردنية )
تــم اختيــار عينـة البحــث مــن بــين تالمــذة الصــف الخــامس األساســي  الحــدود المكانيــة للبحــث: .1

 . 2377/ 2373( مدارس رسمية في مدينة دمشق للعام الدراسي 73المنتظمين في )
حــوالي سـتة أســابيع تقريبــاا بمعــدل جلســتين اســتغرق تطبيــق البرنــامج  الحــدود الزمانيــة للبحــث: .8

 . باألسبوع ولكل جلسة حصتان دراسيتان
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 إجراءات البحث: -ثامناً 
 قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية إلتمام البحث:

تحديد اإلطار النظري للبحـث مـن خـالل دراسـة معمقـة لتدبيـات التربويـة والدراسـات السـابقة  (7
 . مفهوم الذات(، ومهارات التواصل الجتماعي، التعلم ذات الصلة بمفاهيم البحث)صعوبات

تصــميم البرنــامج التــدريبي لتنميــة مهــارات التواصــل الجتمــاعي ومفهــوم الــذات لــدى التالمــذة  (2
ذوي صعوبات التعلم في الصف الخامس األساسي بمدينة دمشـق وقـد تضـمن هـذا البرنـامج 

وأسـلوب ، وخطوات إعـداده ومكوناتـه، عيةوتحديد أهدافه العامة والفر ، التعريف به وبأهميته)
، وكــذلك األنشــطة التدريبيــة والوســائل التقنيــة المســتخدمة، التــدريب والفنيــات المســتخدمة فيــه

عـــداد دليـــل المعلـــم ويشـــتمل علـــ  مقدمـــة الـــدليل والخطـــة ، ومـــدة تطبيقـــه، وأســـاليب التقـــويم واا
، وناتــه واســتراتيجيات تنفيــذهوعلــ  أهــداف البرنــامج ومك، الزمنيــة وتوجيهــات تطبيــق البرنــامج

 . ودليل عملي تطبيقي للبرنامج المقترح
 إعداد أدوات البحث وتتضمن: (2
ومقيـاس تقـدير ، الحصول عل  مقياس تقدير سلوك التلميذ لفرز حالت صعوبات الـتعلم (أ 

( للذكاء وتحديد صدق وثبـات كـل مـن هـذه Raven) الخصائص السلوكية ومقياس رافن
خــالل الدراســات الســابقة التــي اســتخدمت مثــل هــذه المقــاييس فــي المقــاييس الثالثــة مــن 

وكــذلك إعــداد مقيــاس لمهــارات التواصــل الجتمــاعي وتحديــد صــدقه مــن ، البيئــة المحليــة
باإلضــافة ، ن إلبــداء رأيهــم فيــه وحســاب ثباتــهخــالل عرضــه علــ  مجموعــة مــن المحكمــي
لـذات وتحديـد صـدقه لمفهوم ا (Piers-Harris)إل  الحصول عل  مقياس بيرس هاريس

 . من خالل عرضه عل  أيضاا عل  مجموعة من المحكمين وحساب ثباته
اختيار عينة البحث بالعتماد عل  أدوات التشخيص المستخدمة وقد تكونت من مجموعتين  (1

إحــداهما تجريبيــة واألخــرى ضــابطة مــن التالمــذة ذوي صــعوبات الــتعلم والــذين يدرســون فــي 
 . رس مدينة دمشقالصف الخامس األساسي بمدا

إجراء التطبيق القبلي لمقياس مهارات التواصل الجتماعي ومقياس مفهوم الذات عل  عينـة  (3
 البحـــث قبـــل البـــدء بتطبيـــق البرنـــامج ومحاولـــة ضـــبط بقيـــة المتغيـــرات األخـــرى للبحـــث وهـــي
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العمر والذكاء وبع  الخصائص السلوكية التي تشير إل  وجود الصـعوبة فـي الـتعلم وذلـك 
 . د من تكافؤ العينةللتأك

إجراء التطبيق البعدي لمقياس مهارات التواصل الجتماعي ومقياس مفهوم الـذات للحصـول  (2
 . عل  نتائج البحث

إجـــراء التطبيـــق البعـــدي المؤجـــل )المتابعـــة( لكـــل مـــن مقيـــاس مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي  (1
علومـات والمعـارف ومقياس مفهوم الذات للكشف عـن مـدى احتفـاظ المجموعـة التجريبيـة بالم

 . بعد مرور أكثر من عشرين يوماا عل  تطبيق القياس البعدي المباشر
استخالص النتائج وتحليلها ومعالجتها إحصائياا مـن أجـل التأكـد مـن صـحة الفرضـيات التـي  (1

ومــن ثــم مناقشــة هــذه النتــائج وتفســيرها وتقــديم مجموعــة مــن التوصــيات ، تــم النطــالق منهــا
 . تائج البحثوالمقترحات في ضوء ن
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري للبحث

يتكـــون هـــذا الفصـــل ثالثـــة محـــاور أساســـية خصـــص فيهـــا المحـــور األول لتوضـــيح مفهـــوم 
بينمـا تنـاول المحـور الثـاني . وتشخيصـها، وأسـبابها، وتصنيفها، لم من حيث  تعري فهاصعوبات التع

ـــه، التواصـــل الجتمـــاعي بشـــكل عـــام مـــن حيـــث مفهومـــه ـــه، وأشـــكاله، ومهارات ـــه، ومكونات ، وأهميت
واهــتم المحــور الثالــث برلقــاء . لــديهم صــعوبات تعلــم تالمــذةثــم التواصــل الجتمــاعي لــدى  وقياســه

 . وأنواعه، ووظائفه، وأبعاده، م الذات من حيث تعريفهالضوء عل  مفهو 

 المحور األول
 صعوبات التعلم

 توطئــة: 

مـــن المالحـــظ أن المجتمـــع يعـــيي اليـــوم الكثيـــر مـــن المشـــكالت ســـواء كانـــت اقتصـــادية أو 
اجتماعيــة أو نفســية والتــي انعكســت بــدورها بشــكل كبيــر علــ  التعلــيم بجميــع مراحلــه بصــفة عامــة 

داخل الصـف وتركيـز  تالمذةحيث نجد ارتفاعاا في عدد ال، ليم األساسي بصفة خاصةومرحلة التع
فـال يتسـع الوقـت ول تتــوفر ، المنـاهج علـ  النـواحي المعرفيـة فقـط دون الهتمـام بالجوانـب األخـرى

 . اإلمكانيات لممارسة األنشطة التربوية والمهارية

وهـذا مـا يجعـل ، لتنميـة البشـرية للمجتمـعوتعد مرحلة التعلـيم األساسـي اللبنـة األساسـية فـي ا
مـن التلميـذ فـي تلـك المرحلـة موضـع اهتمـام مـن قبـل البـاحثين التربـويين حيـث يكتسـب الكثيـر مـن 
المهارات والعادات السلوكية ولذلك لبد من تنمية المهارات األساسية التي تسهم في نموه المعرفي 

ا يلتحقـون بالمدرسـة يكونـون فـي مسـتويات متباينـة عندم تالمذةوالجتماعي ومما ل شك فيه أنَّ ال
لـديهم صـعوبة فـي تعلـم  تالمـذةحيـث نجـد أن بعـ  ال، من النضج العقلي والوجـداني والجتمـاعي

مــادة مــا أو أكثــر وأن أداءهــم فــي المهــارات المدرســية أقــل بصــورة واضــحة عــن أقــرانهم فــي نفــس 
لحوظـاا فـي بعـ  األنشـطة المدرسـية وغيـر المستوى العمـري والعقلـي رغـم أنهـم يظهـرون نشـاطاا م

 . ويتمتعون بقدرات عقلية متوسطة أو فوق المتوسطة، المدرسية
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وبنــاء علــ  مــا ســبق كــان لبــد مــن تنــاول فئــة ذوي الصــعوبات التعلميــة التــي تمثــل شــريحة 
، لكتشــاف مختلــف المتغيــرات المــؤثرة فــي نمــو شخصــيتهم، كبيــرة مــن المجتمــع بالدراســة والبحــث

المشكالت التي تعوق عملية النمو المتكامل والتي قـد تشـتمل علـ  بعـ  صـعوبات الـتعلم  وبحث
 . لديهم

 مفهوم صعوبات التعلم -أوالً 

يعد مجال صعوبات التعلم من المجالت الحديثـة والمتخصصـة فـي ميـدان التربيـة الخاصـة 
كبيــر لفئــة ذوي صــعوبات وقــد شــهد هــذا المجــال تطــوراا ملحوظــاا نتيجــة للتقــدم العلمــي والنتشــار ال

وقـــد حظيـــت صـــعوبات الـــتعلم باهتمـــام ، الـــتعلم فـــي المجتمـــع بمختلـــف المراحـــل الدراســـية والعمريـــة
البــاحثين والعلمــاء باعتبارهــا واحــدة مــن فئــات التربيــة الخاصــة التــي كــان ومــازال الغمــو  يكتنفهــا 

، اقـة المحيـرة أو الخفيـةحيث أن هذه الظاهرة كثيراا ما توصف باإلع، من حيث التعريف واألسباب
كـــون أصـــحابها يشــــكلون ، التحديـــد الــــدقيق لهـــا كمـــا أن التـــداخل فيمـــا بينهـــا يجعــــل مـــن الصـــعب

باإلضــافة إلــ  اشــتراكهم ، أو طبيعــة الصــعوبات مــن جهــة، مجموعــة غيــر متجانســة فــي األعــرا 
 . (232، 2333، مع اإلعاقات األخرى في بع  الخصائص العامة من جهة أخرى )جلجل

د شـغلت ظـاهرة صـعوبات الـتعلم البـاحثين والمتخصصـين كـال فـي مجـال تخصصـه مثـل وقـ
والصـــحة النفســـية ، التربيـــة، وعلـــم الـــنفس اللغـــوي، علـــم أمـــرا  الكـــالم، وعلـــم األعصـــاب، الطـــب
وأطلقــت عليهــا ، و دفعهــم إلــ  إجــراء المزيــد مــن الدراســات والبحــوث المتعلقــة بهــذه الفئــة، وغيرهــا

، واألطفــال ذوي اإلعاقــات اإلدراكيــة، مثــل: األطفــال ذوي اإلصــابات المخيــةالعديــد مــن المســميات 
ــذين ل تتناســب نمــاذج ، واألطفــال ذوي الضــطراب الــوظيفي فــي المــخ لوصــف أولئــك األطفــال ال

حيـــث فـــر  التوجـــه النظـــري لكـــل متخصـــص ، ســـلوكياتهم وتعلمهـــم مـــع فئـــات اإلعاقـــة الموجـــودة
إذ يمكــن اســتخدام أحــد ، تســميات كانــت تحمــل معــان  قليلــةإل أن تلــك ال، المصــطلح الــذي يفضــله

نفســـها  أو قـــد تصـــف مصـــطلحات مختلفـــة الســـلوكيات، المصـــطلحات ليشـــير إلـــ  ســـلوكيات عـــدة
 . (1، 2331، )شلبي

وقد اعتبر مجال صعوبات التعلم من المجالت المهمة التي تظهر فيها الفروق بين األفـراد 
، ن صـعوبات الـتعلم فـي أنـواع الصـعوبات التـي يعـانون منهـاحيث يختلـف األفـراد الـذين يعـانون مـ
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وعددها وبالتالي يصعب حصـرها ، وفي مستوى هذه الصعوبات حت  ضمن المدى العمري الواحد
 ( 7111، الزيات، 2331، وتحديدها )خزاعلة

علـ  التعلــ م بشـكل طبيعـي  تالمـذةالمجالت التي تناولـت عـدم قـدرة كثيـر مـن الكما تنوعت 
تاحـة فـرص ، وفر القدرات العقلية الالزمة للتعلـ مرغم ت وسالمة قنوات اإلحساس كالبصـر والسـمع واا

ـــيم العـــام ـــة، التعل ـــة والقتصـــادية العادي ـــاة الجتماعي ـــزان العـــاطفي والحي ـــ  الت ـــذلك ، باإلضـــافة إل ل
، رةفمنهــا مــا يميــل إلــ  الهتمــام بــالنواحي التربويــة لهــذه الظــاه، اتصــفت بــالتنوع اتتعريفــظهــرت 

 . وغيره الطبيكالمجال و ، ومنها ما يميل إل  مجالت العلوم األخرى

وعلــ  الــرغم مــن اخــتالف العلمــاء فــي صــياغة التعريفــات إل أنهــم يتفقــون علــ  خصــائص 
علـ  الجهـات الرسـمية بـل كـان للجمعيـات  ولم يقتصر األمر، الذين لديهم صعوبات تعلـ م تالمذةال

وبنـاء علـ  تنـوع مصـادر ، دور كبيـر فـي تعريـف صـعوبات التعلــ موالمؤسسات الخيرية والتطوعيـة 
ــــــــرة ومتعــــــــددة ـــــــــ م بتعريفــــــــات كثي  . الهتمــــــــام واخــــــــتالف أهدافــــــــه حظــــــــي مجــــــــال صــــــــعوبات التعل

 ( 73، 2337، )أبو نيان

 . صعوبات التعلـ م يسهم في توضيح مفهومالتعريفات ولعل عر  عدد من هذه 

 تعريف صعوبات التعلم -ثانياً 

( أول مـن حـاول وضـع تعريـف لصـعوبات الـتعلم وقـد Kirk, 1962وئيل كيـرك )يعتبر صم
لق  هذا التعريف قبول واستحساناا من قبل المهتمين والبـاحثين فـي هـذا المجـال و يـنص التعريـف 

أو اضـطراب أو تعطـل فــي النمـو فـي واحـدة أو أكثــر ، علـ  أن صـعوبات الـتعلم تشـير إلــ  يتـأخر
أو الحسـاب أو أي مـادة دراسـية ، أو الكتابة، أو القراءة، اطب أو اللغةمن عمليات التحدث و التخ

أو الضطرابات السلوكية أو ، أخرى ينتج عن إعاقة نفسية تنشأ عن اختالل األداء الوظيفي للمخ
ول تنـــتج صـــعوبات الـــتعلم فـــي الواقـــع عـــن التخلـــف العقلـــي أو اإلعاقـــة ، النفعاليـــة أو عنهمـــا معـــاا 

 . ((Hallahan&Kauffman, 2005, 51ل الثقافية أو التعليمية أو التدريسيةالحسية أو العوام

يعتبر األطفـال الـذين يعـانون مـن صـعوبات الـتعلم  (Batman, 1965أما تعريف باتمان )
هم أولئك األطفال الذين يبدون تفاوتاا تربوياا ذا دللة بين قدراتهم الفعلية والمستوى الحقيقي لـتداء 

ع إلـــ  اضـــطرابات أساســـية فـــي عمليـــة الـــتعلم وهـــو األمـــر الـــذي يصـــاحبه أو ل يرجـــ، مـــن جـــانبهم



 

  21 
 

ــــــوظيفي للجهــــــاز العصــــــبي المركــــــزي ــــــك ، يصــــــاحبه اخــــــتالل واضــــــح فــــــي األداء ال ــــــر تل ول تعتب
أو الضــــطراب ، أو الحرمــــان التربــــوي أو الثقــــافي، الضــــطرابات ثانويــــة بالنســــبة للتخلــــف العقلــــي

 . ((Hallahan & Kauffman, 2005, 52يةالنفعالي الشديد أو اإلعاقة الحس

التابعـة لمكتـب التربيـة ( N A C H C) أمـا اللجنـة الستشـارية القوميـة لتطفـال المعـوقين
( فقد عرفت األطفال ذوي صعوبات التعلم النوعية: بأنهم األطفـال الـذين يبـدون 7121األمريكي )

ة المسـتخدمة فـي فهـم أو اسـتخدام اللغـة اضطراباا في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسي
وهذه ربما تعبر عـن نفسـها فـي اضـطراب السـمع أو التفكيـر أو الحـديث أو ، المنطوقة أو المكتوبة

، كمـا تشـمل الحـالت التـي ترجـع إلـ  اإلعاقـة اإلدراكيـة، القراءة أو الكتابة أو التهجئة أو الحسـاب
ول تشـــــمل . الحبســـــة الكالميـــــة النمائيـــــة، يطالخلـــــل الـــــوظيفي المخـــــي البســــ، اإلصــــابات الدماغيـــــة

مشــكالت الــتعلم التــي ترجــع بصــفة أساســية إلــ  اإلعاقــة البصــرية أو الســمعية أو الحركيــة أو إلــ  
 . (22، 2331، التأخر العقلي أو الضطراب النفعالي أو إل  الحرمان البيئي )العشاوي

( NJCLDK, 1994الــتعلم )والتعريــف الــذي قدمتــه اللجنــة القوميــة المشــتركة لصــعوبات 
نص عل  أن صعوبات التعلم يمصطلح عام يشير إل  مجموعة غير متجانسـة مـن الضـطرابات 

أو ، أو الحـديث، التي تظهر بوضوح عل  شكل صعوبات في اكتساب واستخدام قـدرات السـتماع
ة/ داخليــــة وهــــذه الضــــطرابات ذاتيــــ. أو العمليــــات الرياضــــية، أو الســــتدلل، أو الكتابــــة، القــــراءة
ويمكن أن تحدث ، ويفتر  أنها ترجع إل  سوء األداء الوظيفي للجهاز العصبي المركزي، المنشأ

ومشــكالت اإلدراك ، كمــا يمكــن أن تكــون متالزمــة مــع مشــكالت الضــبط الــذاتي. خــالل حيــاة الفــرد
ومـع أن . ولكن هذه المشكالت ل تكون أو ل تنشئ بـذاتها صـعوبات الـتعلم، والتفاعل الجتماعي

صعوبات التعلم يمكن أن تحـدث متزامنـة مـع بعـ  ظـروف اإلعاقـة األخـرى مثـل )قصـور حسـي 
أو تأخر عقلي أو اضطراب انفعالي جوهري أو مـع مـؤثرات خارجيـة مثـل فـروق ثقافيـة أو تـدريس 

ليسـت نتيجـة لهـذه الظـروف  –أي صـعوبات الـتعلم  –أو تعليم غير كاف أو غير مالئم( إل أنها 
 (772، 7111، )الزيات. ثراتأو المؤ 

( صـــــعوبات الــــتعلم بأنهـــــا مجموعـــــة غيــــر متجانســـــة مـــــن األفـــــراد 2332وعــــرف ســـــليمان )
ذوي ذكـاء متوسـط أو فـوق متوسـط يظهـرون اضـطراباا فـي العمليـات النفسـية األساسـية ، المتعلمين

الفعلــي  والتــي تظهــر آثارهــا مــن خــالل التباعــد الــدال إحصــائياا بــين التحصــيل المتوقــع والتحصــيل
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أو المجـالت األكاديميـة ، أو اسـتخدام اللغـة المقـروءة أو المسـموعة، لديهم فـي المهـارات األساسـية
وأن هذه الضطرابات في العمليات النفسية األساسية من المحتمل أنهـا ترجـع إلـ  وجـود . األخرى

رجـع إلـ  وجـود وصعوبة تعلـم هـؤلء األفـراد ل ت، خلل أو تأخر في نمو الجهاز العصبي المركزي
ول لظــروف الحرمــان البيئــي ســواء كــان ذلــك يتمثــل فــي الحرمــان الثقــافي ، إعاقــات حســية أو بدنيــة

 . والقتصادي أو نقص فرص التعلم وكما ل ترجع الصعوبة إل  الضطرابات النفسية الشديدة

 ويالحظ من التعريفات السابقة ما يأتي: 

أي أن ، جموعة غير متجانسة من الضطراباتتشير التعريفات إل  أن صعوبات التعلم م (7
 . األطفال ذوي صعوبات التعلم يظهرون أنماطاا متنوعة من السلوك والخصائص

حيـــث تنشـــأ صـــعوبات الـــتعلم نتيجـــة ، وجـــود خلـــل فـــي وظـــائف الجهـــاز العصـــبي المركـــزي (2
 . لتباينات بسيطة في األداء الوظيفي للمخ

ات الالزمـة لتفسـير و إدراك المثيـرات المختلفـة اضطراب في العمليات النفسية: وهي العملي (2
وقد ورد فـي التعريفـات السـابقة أن صـعوبات ، بعد وصولها إل  الدماغ عن طريق الحواس

 . التعلم تؤدي إل  اضطرابات في العمليات النفسية الداخلية
اســـتبعاد حـــالت اإلعاقـــة األخـــرى كـــالتخلف العقلـــي أو اإلعاقـــات الســـمعية أو البصـــرية أو  (1

 . لمشكالت الناتجة عن المؤثرات البيئية كالحرمان الثقافي أو القتصادي أو التعليميا
 . التباعد بين نسبة ذكاء التلميذ ذوي صعوبات التعلم ومستوى تحصيله األكاديمي (3
 . ضعف األداء األكاديمي لدى األفراد ذوي صعوبات التعلم (2
 . توسطةيمتلك هؤلء األفراد قدرات عقلية متوسطة أو فوق الم (1
ذوي صـــعوبات الـــتعلم يفتقـــرون إلـــ  القبـــول الجتمـــاعي ويعـــانون مـــن بعـــ   تالمـــذةأن ال (1

 . المشكالت السلوكية التي تؤثر عل  تفاعلهم مع اآلخرين
 . ل تقتصر صعوبات التعلم عل  مرحلة عمرية أو دراسية محددة (1
عوامـل داخليـة أن صعوبات الـتعلم ترجـع إلـ   يأ، ترجع المشكلة إل  الفرد بشكل أساسي (73

 . لدى الفرد بدرجة أكثر من العوامل الخارجية كالبيئة أو النظام التعليمي

الــذي يشــير إلـــ  أن  (2333وفــي هــذا البحــث تبنــت الباحثــة تعريـــف الخطيــب والحديــدي )
فــي واحــدة أو أكثــر مــن  اا هــم أولئــك األطفــال الــذين يعــانون اضــطرابالتالمــذة ذوي صــعوبات الــتعلم 
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كتابيــة أم ية األساســية المتضــمنة فــي فهــم اللغــة أو اســتخدامها ســواء أكانــت شــفهية العمليــات النفســ
 التهجئـــة أو الكتابـــة أو أو علـــ  شـــكل عجـــز عـــن الســـتماع أو التفكيـــر وهـــذا الضـــطراب يظهـــر

 أساســاا تشــمل المشــكالت التعلميــة التــي تعــود  ن الصــعوبات التعلميــة لأويبــين التعريــف ، الحســاب
يــــــة أو الســــــمعية أو البصــــــرية أو الســــــلوكية أو الحركيــــــة أو الحرمــــــان البيئــــــي إلــــــ  اإلعاقــــــة العقل

 . (11، 2333، الثقافي )الخطيب والحديديو القتصادي أ

 أسباب صعوبات التعلم -ثالثاً 

يعتبر تحديد أسباب صعوبات التعلم من األمـور المهمـة فـي تقـديم الخـدمات المناسـبة لـذوي 
وأن دراسـة مسـببات الصـعوبة فـي الـتعلم مـا ، التربوية أو الطبيـةصعوبات التعلم سواءا من الناحية 

، قيــد البحــث وغيــر واضــحة تمامــاا وتحتــاج إلــ  مزيــد مــن الدراســات والبحــوث إلثبــات صــحتها لتـزا
ومــع ذلــك فقــد أجمعــت هــذه الدراســات والبحــوث التــي أجريــت فــي الميــدان علــ  ارتبــاط صــعوبات 

 . (17، 2331، الوظيفي المخي البسيط )عواد التعلم برصابة المخ المكتسبة أو الخلل

ن هذا الخلل يرتبط بواحدة أو أكثر من العوامل أو األسباب األربعة اآلتية:   واا
 العوامل المتعلقة بإصابات المخ المكتسبة: -1

مـــن اإلصـــابات التـــي ، أو الخلـــل الـــوظيفي البســـيط فـــي الـــدماغ، تعـــد إصـــابة المـــخ البســـيطة
وهــي مــن أكثــر األســباب شــيوعاا حــول وجــود ، از العصــبي المركــزيتــؤدي إلــ  أذى يصــيب الجهــ

أو أثناءهـــا أو ، وأن هـــذه اإلصـــابة المخيـــة يتعـــر  لهـــا الطفـــل إمـــا قبـــل الـــولدة، صـــعوبات الـــتعلم
 وذلك عل  النحو التالي: ، بعدها

 . عوامل ما قبل الولدة: كالخداج والنزيف والتسمم وانخفا  الوزن (أ 
 . ونقص األوكسجين، لولدة المبتسرةعوامل أثناء الولدة: كا (ب 
إصــــــابات الــــــرأس )شــــــريت ، عوامــــــل مــــــا بعــــــد الــــــولدة: كــــــالتعر  للحــــــوادث واألمــــــرا  (ج 

 . (21، 2331وحسن 

 العوامل الوراثية )الجينية( -2

أشارت نتائج بع  الدراسات في مجال صعوبات التعلم إل  أن صعوبات التعلم تميل إلـ  
اســات التــي أجريــت علــ  التــوائم أن بعــ  حــالت صــعوبات وافترضــت الدر ، التعاقــب فــي األســرة

ذلك عندما يعاني أحد التوائم من صعوبات التعلم فـي جانـب القـراءة مـثالا ، التعلم قد تكون موروثة
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ولكــن هــذه الصــعوبة ل ، فــي حــال كانــت التــوائم متماثلــة، فــرن اآلخــر يكــون لديــه نفــس الصــعوبة
 . (12، 2331، عوادتظهر في حالة التوائم غير المتماثلة )

 العوامل الكيميائية الحيوية -3

يحتوي جسم اإلنسان عل  نسب محددة من العناصر الكيميائيـة الحيويـة التـي تحفـظ توازنـه 
وتــؤثر الزيــادة أو النقصــان فــي معــدل هــذه العناصــر علــ  خاليــا المــخ مثلمــا هــو الحــال ، ونشــاطه

ــالين(  وتنــاول األطعمــة التــي تحتــوي روائــح وألــوان بالنســبة لحالــة ترســيب حمــ  البيروفيــك )الفين
 . (171، 2333، والزيادة أو النقص بالفيتامينات )القريطي، صناعية ومواد حافظة

 الحرمان البيئي والتغذية -4

أشـــارت نتـــائج بعـــ  الدراســـات التـــي أجريـــت حـــول التـــأثير البيئـــي والتغذيـــة علـــ  المثيـــرات 
تعلم إل  أن نقص التغذية لدى الطفل في السنة األول  الحسية والنفسية التي تساعد الطفل عل  ال

كذلك حرمان الطفل من المثيرات ، يؤثر عل  نموه الجسمي وخاصة في الجهاز العصبي المركزي
 . (11، 2331، الحسية والنفسية له تأثير كبير عل  معاناة الطفل من صعوبات التعلم )العشاوي

 خصائص ذوي صعوبات التعلم -رابعاً 

ذوي صعوبات التعلم من قبـل العديـد مـن البـاحثين  تالمذةالهتمام بدراسة خصائص التزايد 
التربـــويين والختصاصـــيين وأجريـــت الكثيـــر مـــن الدراســـات والبحـــوث لمعرفـــة المظـــاهر التـــي تميـــز 

عــن غيــرهم ممــا يســهم فــي وضــع بــرامج التــدخل العالجــي المالئمــة للتغلــب علــ   تالمــذةهــؤلء ال
إضـــافة إلـــ  أن بعـــ  البـــاحثين اعتمـــد فـــي تحديـــده لهـــؤلء ، يعـــانون منهـــا صـــعوبات الـــتعلم التـــي

كمــا تــم التفــاق علــ  بعــ  . علــ  محــك الخصــائص التــي تميــزهم عــن أقــرانهم العــاديين تالمــذةال
ــــــة مــــــن ال ــــــك الفئ ــــــد تشــــــخيص وعــــــالج تل ــــــي يمكــــــن الســــــتفادة منهــــــا عن   تالمــــــذةالخصــــــائص الت

 . (11، 2331، )عواد

التربويـــة المختصـــة بمجـــال صـــعوبات الـــتعلم والتـــي تناولـــت دراســـة وبعـــد مراجعـــة األدبيـــات 
ذوي صـــعوبات الـــتعلم وجـــدت الباحثـــة أن تلـــك الخصـــائص  تالمـــذةالخصـــائص التـــي يتميـــز بهـــا ال

 تندرج ضمن خمس مجموعات رئيسية وهي:
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 خصائص أكاديمية -1

 المـــذةتحســـب تعريـــف صـــعوبات الـــتعلم يعـــد انخفـــا  التحصـــيل الدراســـي الســـمة المميـــزة لل
ويعـاني ، فال وجود لصعوبات التعلم دون وجود مشاكل دراسية، الذين يعانون من صعوبات التعلم

ذوي صــعوبات الــتعلم مــن وجــود قصــور فــي المهــارات األكاديميــة )القــراءة والكتابــة  تالمــذةهــؤلء ال
 . (12، 2331، والحساب( )عواد

 خصائص حركية -2

ــــد مــــن الدراســــات فــــي م ــــتعلم إلــــ  أن األطفــــال ذوي أشــــارت نتــــائج العدي جــــال صــــعوبات ال
كمـــا ، وعـــدم القـــدرة علـــ  التـــلزر الحركـــي العـــام، صـــعوبات الـــتعلم يســـجلون أداءاا حركيـــاا منخفضـــاا 

يالحظ عليهم القصور في األنشطة الجسمية التـي تحتـاج إلـ  مهـارات حركيـة سـواء أكانـت خفيفـة 
، ت الكبيرة أو التلزر فيما بين الثنينأم كبيرة تعتمد عل  العضال، تعتمد عل  العضالت الصغيرة

 أو قـــــــــــص األقمشـــــــــــة أو الـــــــــــورق ، أو مســـــــــــك القلـــــــــــم، وقـــــــــــذف األشـــــــــــياء، كـــــــــــالجري والمشـــــــــــي
 . (11، 2331، )عواد

 خصائص اللغة والكالم -3

ذوي الصـعوبات التعلميـة مـن واحـدة أو أكثـر مـن مشـاكل الكـالم  تالمـذةيعاني الكثيـر مـن ال
في أخطاء تركيبية ونحويـة إذ تقتصـر إجابـاتهم علـ  األمثلـة بكلمـة  ذةتالمفقد يقع هؤلء ال، واللغة

كمـا يعـانون مـن التلعـثم ، واحدة وقد يجدون صعوبة في بناء جملة مفيدة علـ  قواعـد لغويـة سـليمة
وتظهـــر عنـــدهم ، والـــبطء الشـــديد فـــي الكـــالم الشـــفهي وتكـــرار األصـــوات بصـــورة مشـــوهة ومحرفـــة

 . (711، 2331، إل  المطلوب )أبو فخر اإلطالة في اإلجابة دون الوصول

 اضطرابات اإلدرا  والذاكرة والتفكير -4

ذوي  تالمـــذةتعتبـــر صـــعوبات اإلدراك واحـــدة مـــن الخصـــائص المهمـــة التـــي يتصـــف بهـــا ال
صـعوبات الـتعلم وقـد أشـارت نتــائج العديـد مـن الدراسـات إلـ  وجــود المشـاكل اإلدراكيـة لـدى هــؤلء 

وهم متفاوتون فيما بينهم من حيث طبيعة ونوعية ، جودها لدى العاديينبصورة أكثر من و  تالمذةال
فقـــد يعــاني الــبع  مــن مشــكالت اإلدراك البصـــري أو اإلدراك ، هــذه المشــاكل التــي يعــانون منهــا
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أو التمييـز البصـري ، وتتمثل هذه الصـعوبات فـي اآلتـي: السـتقبال البصـري أو السـمعي، السمعي
 . (11، 2331، اإلغالق البصري أو السمعي )عواد، يةأو السمعي بين الشكل واألرض

ذوي صــــعوبات الــــتعلم اضــــطرابات واضــــحة فــــي العمليــــات التــــي تتطلــــب  تالمــــذةويظهــــر ال
فمــنهم مـن يعـاني مــن صـعوبة فـي تـذكر المعلومــات المعتمـدة علـ  الــذاكرة ، العتمـاد علـ  الـذاكرة

كمـا . ل  الذاكرتين السمعية والبصـرية معـاا أو المعلومات المعتمدة ع، أو الذاكرة البصرية، السمعية
وتنســـيق ، يعـــاني الـــبع  مـــنهم مـــن اضـــطراب فـــي التفكيـــر والقـــدرة علـــ  حـــل المشـــكالت وفهمهـــا

واضــطراب التفكيــر معــاا ، وقــد يجمــع الــبع  بــين اضــطرابات الــذاكرة، وتنظــيم النتــائج، المعلومــات
 . (23، 2333، في وقت واحد )الظفيري

 الخصائص السلوكية -5

والنفسـية( التـي تميـز ، والجتماعيـة، أشارت الدراسات إلـ  الخصـائص السـلوكية )النفعاليـة
ـــتعلم حيـــث تظهـــر هـــذه الســـلوكيات بشـــكل متكـــرر فـــي العديـــد مـــن ، بهـــا األفـــراد ذوي صـــعوبات ال
 وفيما يلي أهم هذه الخصائص: ، المواقف التعليمية والجتماعية

والميـل إلـ  ، والعجـز عـن النتبـاه، رود الـذهنتعتبـر ظـاهرة شـاضطرابات في اإلصـغاء:  -أ
فقــد ، التشــتت نحــو المثيــرات الخارجيــة مــن أبــرز الصــفات التــي تميــز األفــراد ذوي صــعوبات الــتعلم

، أشارت الدراسات إل  أن هـؤلء األفـراد ل يسـتطيعون التمييـز بـين المثيـر الـرئيس والمثيـر الثـانوي
 . (Mayses, 2000, 420ز عدة دقائق )وأن فترة النتباه قصيرة لديهم ل تتجاو 

ــة والتهــور: -ب يتميــز قســم مــن ذوي الصــعوبات التعلميــة بالتســرع فــي إجابــاتهم االندفاعي
ويقومون ببع  األفعال دون تفكير مسـبق بالنتـائج أو العواقـب ، وردود أفعالهم وسلوكياتهم العامة

بــة علــ  أســئلة المعلــم قبــل الســتماع مــثالا قــد يتســرع التلميــذ فــي اإلجا، المترتبــة علــ  ذلــك الســلوك
 . (1، 2331، )خزاعلة إل  السؤال أو قراءته

يعــاني ذوي صــعوبات الــتعلم مــن صــعوبات فــي تكــوين عالقــات اجتماعيــة ســليمة:  -ج
حيــث أكــدت الدراســات أن هــؤلء األفــراد أقــل إظهــاراا للمهــارات ، ضــعف فــي المهــارات الجتماعيــة
وأن أي ، (17، 2331، ن عجـز فيهـا مقارنـة بالعـاديين )أبـو فخـرالجتماعية المقبولة ويعـانون مـ

ـــات  نقـــص فـــي المهـــارات الجتماعيـــة يـــؤثر فـــي حيـــاتهم ويـــؤدي إلـــ  مشـــكالت فـــي تلبيـــة المتطلب
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ويرجع الباحثون تلك المشكالت إل  عدم قـدرتهم علـ  فهـم اإلشـارات ، الجتماعية األساسية لديهم
وســلوك النســحابية الــذي يحــرم هــؤلء ، هــارات التواصــلوالقصــور فــي م، الجتماعيــة مــع اآلخــرين

 . (211، 2333، من فرص تطوير مهارات اجتماعية مع اآلخرين والتواصل معهم )يحي  داألفرا

تشــير الدراســات إلــ  تــدني مفهــوم الــذات لــدى ذوي صــعوبات انخفــام مفهــوم الــذات: -د 
 األكـــــــــــاديمي المتكـــــــــــرر  الـــــــــــتعلم وافتقـــــــــــارهم إلـــــــــــ  مفهـــــــــــوم الـــــــــــذات اإليجـــــــــــابي نتيجـــــــــــة للفشـــــــــــل

، وعـــدم قـــدرتهم علـــ  القيـــام بالمهـــام المطلوبـــة مـــنهم بالشـــكل الصـــحيح. (272، 7111، )الزيـــات
 باإلضافة إل  الفشل في المجال الجتماعي وعـدم القـدرة علـ  بنـاء عالقـات مرضـية مـع اآلخـرين 

 . (213، 2333، )يحي 

والنفعالية التي يعاني منها ذوي  كما يمكن اإلشارة إل  مجموعة من المشكالت الجتماعية
، فـــي مســـتوى تحمـــل اإلحبـــاط  وانخفـــا، النســـحاب، صـــعوبات الـــتعلم والتـــي تتمثـــل فـــي الخجـــل

 وارتفــــــاع مســــــتوى القلــــــق بشــــــكل ملحــــــوظ إضــــــافة إلــــــ  افتقــــــارهم إلــــــ  مهــــــارات التنظــــــيم الــــــذاتي 
 . (13، 2333، )هارون

م يتميـــزون بـــبع  الخصـــائص وممـــا ســـبق يمكـــن القـــول أنَّ األطفـــال ذوي صـــعوبات الـــتعل
ويظهـر ، السلوكية والتي تمثل انحرافاا عن معايير السلوك السوي لتطفال الذين هم في مثل سـنهم

وقـــدرتهم علـــ  ، وشخصـــيتهم، تأثيرهـــا واضـــحاا فـــي قـــابليتهم للـــتعلم ومســـتوى تقـــدمهم فـــي المدرســـة
هم أعـرا  اضـطرابات التعامل مع اآلخرين سـواء أكـان ذلـك فـي المدرسـة أو خارجهـا وتظهـر علـي

 . السلوك وتختلف حدة تلك الضطرابات من طفل إل  آخر حسب درجة ونوع الصعوبة لديه

 أنواع صعوبات التعلم -خامساً 

نظـــراا لتعـــدد واخـــتالف المشـــكالت التـــي يظهرهـــا األطفـــال ذوي صـــعوبات الـــتعلم باعتبـــارهم 
ي مجــال التربيــة الخاصــة علـــ  مجموعــة غيــر متجانســة إل أن هنــاك اتفــاق لغالبيــة المشــتغلين فــ

وصـــعوبات ، تصـــنيف صـــعوبات الـــتعلم إلـــ  مجمـــوعتين أساســـيتين همـــا صـــعوبات الـــتعلم النمائيـــة
ويشير ، التعلم األكاديمية حيث تضم كل مجموعة منهما العديد من الصعوبات الخاصة في التعلم

ــــ  المهــــارات والقــــدرات الالز  ــــؤثر عل ــــة ت ــــتعلم النمائي ــــ  أن صــــعوبات ال ــــتعلم المــــواد كيــــرك إل مــــة ل
 . (Kirk, 1987, 78) وبالتالي ينتج عن ذلك صعوبات تعلم أكاديمية، األكاديمية
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والعالقة بين صعوبات التعلم النمائية وصعوبات التعلم األكاديمية هي عالقة سبب ونتيجـة 
وتشـــير البحـــوث إلـــ  ، حيـــث تشـــكل األســـس النمائيـــة للـــتعلم المحـــددات الرئيســـية للـــتعلم األكـــاديمي

علــ  أنَّ أكثـــر . مكانيــة التنبــؤ بصـــعوبات الــتعلم األكاديميــة مـــن خــالل صــعوبات الـــتعلم النمائيــةإ
صــعوبات الــتعلم النمائيــة تــأثيراا وأهميــة تتمثــل فــي الصــعوبات النمائيــة المتعلقــة بالنتبــاه واإلدراك 

 . (172، 7111، والذاكرة )الزيات

من أكثر التصنيفات استخداماا من ( لصعوبات التعلم 7111ويعد تصنيف كيرك وكالفنت )
 قبل المشتغلين في هذا المجال والذي يقسمها إل  نوعين رئيسيين هما: 

 صعوبات التعلم النمائية -1

يقصــــد بصــــعوبات الــــتعلم النمائيــــة الصــــعوبات التــــي تتنــــاول العمليــــات مــــا قبــــل األكاديميــــة 
ة المتعلقـة بالنتبـاه واإلدراك والتفكيـر والمتعلقة بالوظـائف الدماغيـة والمتمثلـة فـي العمليـات المعرفيـ

وهــذه الصــعوبات ترجــع أصــالا إلــ  ، والتــي يعتمــد عليهــا فــي التحصــيل األكــاديمي، والــذاكرة واللغــة
اضــطرابات وظيفيــة فــي الجهــاز العصــبي المركــزي وتشــكل أهــم األســس التــي يقــوم عليهــا النشــاط 

، واإلدراك، تتعلـــق بعمليـــات النتبــــاه وتقســـم بـــدورها إلــــ  صـــعوبات أوليـــة، العقلـــي المعرفـــي للفـــرد
 . (222، 2337، والذاكرة وصعوبات تعلم نمائية ثانوية مثل التفكير والكالم والفهم)شقير

 وتوصف صعوبات التعلم النمائية بأنها الصعوبات المتصلة بالنواحي اآلتية: 

 . الندفاع، تشتت النتباه، وتشمل النشاط الزائداضطرابات االنتباه: . أ/

، ةة أو التكاملي ـأو السـتقبالي  ، وتشـمل صـعوبة فـي اللغـة الشـفهيةاالضطرابات اللغوية: . ب/
 . وتركيب أو استعمال الكلمات في جمل، التأخر في نمو وتطور دللت األلفاظ المالئمة

إضــافةا ، وتشــمل قصــوراا فــي الــذاكرة الســمعية والبصــرية و اللمســيةاضــطرابات الــذاكرة: . ج/
 . والذاكرة طويلة المدى، رة قصيرة المدىإل  الذاك

وتشـــمل قصـــوراا فـــي واحـــد أو أكثـــر مـــن اضـــطرابات اإلدرا  الحســـي واإلدرا  الحركـــي: . د/
واإلدراك الحســي ، والنمذجــة البصــرية، عمليــات التمييــز الســمعي أو النغــالق الســمعي أو البصــري

 . وسرعة اإلدراك الحسي، للشكل
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وتكـوين المفـاهيم وغيرهـا مـن ، ل القـدرة علـ  حـل المشـكالتوتشـماضطرابات التفكير: . هـ/
 . الوظائف المعرفية ذات الصلة

وتتمثــل فــي عــدم القـدرة علــ  معرفــة ســلوك اآلخــرين اضــطرابات المفــاهيم االجتماعيــة: . و/
، وعـدم القـدرة علـ  معرفـة المسـافات أو األبعـاد، من خالل التواصل الجسـدي أو التواصـل اللفظـي

إن أي اضــطراب . (23، 7111، علــ  الهتمــام بالعنايــة الشخصــية والذاتيــة )كيــركوعــدم القــدرة 
 . يصيب واحدة أو أكثر من هذه العمليات يؤدي بالضرورة إل  العديد من الصعوبات األكاديمية

 صعوبات التعلم األكاديمية -2

لتـــي يقصـــد بصـــعوبات الـــتعلم األكاديميـــة صـــعوبات األداء المدرســـي المعرفـــي األكـــاديمي وا
أو الحســاب ، أو التعبيــر الكتــابي، أو التهجئــة، تتمثــل فــي الصــعوبات الخاصــة بــالقراءة أو الكتابــة

فــتعلم . ( وتــرتبط هـذه الصــعوبات إلــ  حـد كبيــر بصــعوبات الـتعلم النمائيــة172، 7111، )الزيـات
عـرف علـ  ومهـارة اإلدراك السـمعي للت، القراءة يتطلب الكفاءة فـي القـدرة علـ  فهـم واسـتخدام اللغـة
والقـــدرة علـــ  التمييـــز وتحديـــد الحـــروف ، أصـــوات حـــروف الكلمـــات )الـــوعي أو اإلدراك الفـــونيمي(

لـذا تعـد صـعوبات القـراءة والكتابـة والحسـاب نتيجـة ومحصـلة لصـعوبات الـتعلم النمائيـة . والكلمات
 وتشمل هذه الصعوبات: ، (11، 2331، )بديوي

 : Dyslexiaعسر القراءة . أ/

حيـــث تعتبـــر ، ح عســـر القـــراءة للدللـــة علـــ  صـــعوبات الـــتعلم فـــي القـــراءةيســـتخدم مصـــطل 
ولقـد أشـارت العديـد . مـن صـعوبات فـي تعلمهـا تالمـذةالقراءة من أكثر الموضـوعات التـي يعـاني ال

مـــن الدراســـات والبحـــوث إلـــ  أنمـــاط عديـــدة مـــن الصـــعوبات المرتبطـــة بـــالقراءة التـــي تظهـــر لـــدى 
 كثر من النقاط اآلتية: متمثلة في واحدة أو أ تالمذةال

 . الصعوبة في فهم ما يقرأ -

 . الصعوبة في فهم الكلمات المسموعة -

 . أخطاء اإلضافة والحذف والتكرار -

 . قلب وتبديل األحرف وقراءة الكلمة بطريقة عكسية -



 

  29 
 

 . (21، 2337، خلط المفردات ذات األلفاظ أو األشكال المتشابهة )الزراد -

 Dysagraphia: صعوبات الكتابة. ب/

وهـي مهــارة معقـدة تتطلـب العديـد مــن ، تعتبـر الكتابـة مهـارة سـابقة للتهجئــة والتعبيـر الكتـابي
المهارات الجسدية والنفسية األولية كالنتباه والتمييز السمعي والبصري والقدرة عل  اإلدراك وتتابع 

 ، (723، 2333، ونوع اليد المستخدمة في الكتابة )القاسم، التلزر الحسي الحركي

أمــا صــعوبة الكتابــة فرنهــا تشــير إلــ  عــدم القــدرة علــ  التعبيــر عــن المعــاني واألفكــار مــن 
ويمكــن أن تتجســد صــعوبة الكتابــة فــي واحــدة أو أكثــر مــن ، خــالل مجموعــة مــن الرمــوز المكتوبــة

 النقاط اآلتية: 

 . الصعوبة في مسك أدوات الكتابة -
 . الصعوبة في فهم ما يكتب -
 . تظام حجم وشكل الحروف أو عدم إتمام كتابة الحرفالصعوبة في ان -
 . صعوبة في التعبير عن األفكار ومشكالت في بناء الجملة -
األخطاء اإلمالئية والنحوية الناتجة عن عـدم القـدرة علـ  تمييـز األصـوات المتشـابهة ممـا  -

 . (11، 2331، يؤدي إل  حدوث أخطاء أثناء كتابتها )الزيات

 (: Spellingالتهجئة ). ج/

التهجئــة هــي صــياغة أو تكــوين أو تركيــب الكلمــات مــن خــالل الترتيــب التقليــدي للحــروف 
ن العديـد مـن األطفـال الـذين لـديهم . وهي كالقراءة تمامـاا بمثابـة مهـارة تعتمـد علـ  اللغـة، اللغوية واا

ـــراءة ـــة الق ـــ  الكلمـــات خـــالل عملي عـــادة مـــا يكـــون لـــديهم ، صـــعوبة أو اضـــطراب فـــي التعـــرف عل
ومع ذلك فرن . فال يستطيعون التهجئة عل  نحو جيد، ت أو صعوبات في مهارات التهجيمشكال

وعلـ  هـذا فـرن ، لكـنهم ل يسـتطيعون تهجئتهـا، بع  األطفال يكونون قادرين عل  قراءة الكلمات
ويمكـن . (12، 2331، مهارات تهجئة الكلمات تبدو أكثر صعوبة مـن قـراءة ذات الكلمـات )عـواد

ع  الخصائص التي يتصـف بهـا األطفـال الـذين يعـانون مـن مشـكالت فـي التهجـي اإلشارة إل  ب
 وهي كاآلتي: 
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 . يجدون صعوبة في تجزئة الكلمات والمقاطع إل  فونيمات -
 . استخدام األحرف في الكلمة بطريقة غير صحيحة -
 . صعوبة ربط األصوات باألحرف المالئمة -
 . (737، 2333، عكس األحرف والكلمات )الخطيب -

 صعوبات الحساب: . د/

يشــير مصــطلح صــعوبات الحســاب إلــ  عجــز التلميــذ عــن التعامــل مــع األرقــام والعمليــات 
الحسابية األساسية والقوانين الرياضية بشـكل صـحيح أو فـي الترتيـب المنطقـي لخطـوات الحـل فـي 

 ةتالمـذ( وتنتشر صـعوبات تعلـم الحسـاب بـين الLeraner, 2000العمليات الحسابية والرياضية )
مكانــاتهم العقليــة، ذوي صـعوبات الــتعلم كمــا ، حيــث يــنخف  تحصــيلهم فيــه عــن مســتوى قــدراتهم واا

. (13، 2331، أن مهــاراتهم فـــي تعلــم الحســـاب تعتبــر محـــدودة مقارنــة بـــزمالئهم العــاديين )عـــواد
 تي: أويمكن عر  أنماط هذه الصعوبة كما ي

 . الصعوبة في فهم العمليات الحسابية -
 . ة األرقام الحسابية بشكل صحيحالصعوبة في كتاب -
 . الصعوبة في الفهم الحسابي والستدلل العددي والرياضي -
 . الصعوبة في إجراء ومعالجة العمليات الحسابية والرياضية -
 . (2332، وخطاب، 2337، الصعوبة في حل المسائل اللفظية )الزراد -

 تشخيص صعوبات التعلم:  -سادساً 

عل  نتائج التشخيص الدقيق يكون ملله الفشل وضياع الوقت إنَّ أي عمل عالجي ل يقوم 
فالهدف من التشخيص هو جمع المعلومات التي تفيد في ، والجهد لكل من التلميذ والمعلم المعالج

وضــع الخطــة العالجيــة حيــث ل يمكــن التوصــل إلــ  برنــامج عالجــي ســليم إل علــ  أســاس الفهــم 
وتشـخيص دقيـق لحاجـات التلميـذ الفعليـة وخصائصـه ، بةالدقيق للعوامل األساسية المسببة للصـعو 

محك ـات  ذوي اإلعاقـات األخـرى ثمـة تالمـذةذوي صـعوبات الـتعلم عـن ال تالمـذةولتمييـز ال. الفردية
ـــــــتعلم والتعـــــــرف عليهـــــــا وهـــــــي كمـــــــا حـــــــددها  ـــــــد صـــــــعوبات ال  تمكـــــــن الختصاصـــــــيين مـــــــن تحدي

 . (271 -271، 2333، )جلجل
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   تشخيص صعوبات التعلم:محّكات  

 مح  التباعد -1

ويقصد به تباعد المستوى التحصيلي للطالب في مادة ما عن المسـتوى المتوقـع منـه حسـب 
 حالته وله مظهران: 

تفــــاوت مظــــاهر النمــــو التحصــــيلي للتلميــــذ فــــي المقــــررات أو المــــواد الدراســــية فقــــد يكــــون  (أ 
ـــــي، متفوقـــــاا فـــــي مـــــادة الرياضـــــيات ـــــم ف ـــــاا فـــــي اللغـــــات ويعـــــاني مـــــن صـــــعوبات تعل  عادي

 . العلوم والمواد أو الدراسات الجتماعية
ــــــ  نســــــبة ذكــــــاء  (ب  ــــــة باإلضــــــافة إل ــــــدرة اللغوي ــــــذ )الق ــــــة للتلمي ــــــدرات العقلي ــــــين الق ــــــاوت ب التف

 . معقولة( والمستوى التحصيلي للتلميذ في اللغة العربية

 مح  االستبعاد -2

 حيث يتم عند التشخيص استبعاد الحالت اآلتية: 

 . حالت التخلف العقلي (أ 
 . ت اإلعاقة الحسيةحال (ب 
 . ذوي الضطرابات النفعالية الشديدة )مثل الندفاعية والنشاط الزائد( (ج 
 . حالت نقص فرص التعلم أو الحرمان الثقافي (د 

 مح  التربية الخاصة -5

ذوي صعوبات التعلم يحتاجون إل  طرق خاصـة فـي الـتعلم تتناسـب  تالمذةويقصد به أن ال
 . . ق العادية في التعلممع صعوباتهم وتختلف عن بالطر 

الضـرورية للحكـم علـ  وجـود أو عـدم وجـود اضـطراب صـعوبة محك ـات بعد التعـرف علـ  ال
التعلم عند الطفل كحالة مدروسـة لبـد مـن القـول أن تشـخيص صـعوبة الـتعلم لـيس بـاألمر السـهل 

ر ذلـك ألن السـابقة بالعتبـامحك ـات فالتشـخيص يحتـاج لتطبيـق عـدة اختبـارات وأخـذ ال، أو البسيط
كمـا يعـد مـن أهـم المراحـل ، صعوبة التعلم تتداخل مع صعوبات واضطرابات أخرى كما ورد سابقاا 

التــي يبنــ  عليهــا إعــداد وتصــميم البــرامج التربويــة والعالجيــة حيــث يحــدد لنــا نــوع الصــعوبة التــي 
 . والطريقة العالجية الخاصة بذلك النوع من الصعوبة، يواجهها كل تلميذ عل  حدا
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أن عملية تشخيص ذوي صعوبات التعلم تمر بمراحل متتالية بغـر  الوصـول إلـ  تحديـد و 
 دقيق للتلميذ الذي يعاني من صعوبات التعلم وهذه المراحل هي: 

 ذوي األداء التحصيلي المنخفم:  تالمذةالتعرف على ال -أ

المطلوبـة أو  أو مسـتوى تنفيـذ الواجبـات المنزليـة، ويظهر هذا أثنـاء العمـل المدرسـي اليـومي
 . درجات الختبارات األسبوعية أو الشهرية أو الفترية

 مالحظة سلو  التلميذ في المدرسة:  -ب

سواء داخل الفصل الدراسي أو خارجه مثال كيف يقرأ ؟ ما نوع األخطاء التعبيرية التي يقع 
تـزن؟ هـل فيها ؟ كيف يتفاعل مع زمالئه ؟ هل ثمة اضطراب انفعالي يجعل سـلوكه معهـم غيـر م

 يعاني من نشاط زائد ل يساعده عل  التركيز الخ 

 التقويم غير الرسمي لسلو  التلميذ:  -ج

ويقوم به المعلم الذي يالحظ سلوك التلميذ بمزيد من اإلمعان والهتمام ويسـأل عـن ظروفـه 
المعيشــــية ويــــدرس خلفيتــــه األســــرية وتاريخــــه التطــــوري مــــن واقــــع الســــجالت والبطاقــــات المتاحــــة 

ويبحــث مــع المدرســين عــن مســتوياته التحصــيلية فــي المــواد التــي ، ويســأل زمــالءه عنــه، لمدرســةبا
وبــذلك يكــون فكــرة أعمــق عــن مشــكلة ، يدرســونها ويتصــل مــع أســرته ويبحــث حالتــه مــع ولــي أمــره

التلميــذ وفــي هــذه الحالــة قــد يرســم خطــة العــالج أو يحيلــه إلــ  فريــق مــن المتخصصــين لمزيــد مــن 
 .  الدراسة

 يام فريق االختصاصين ببحث حالة التلميذ: ق -د

واختصاصي القيـاس ، والختصاصي الجتماعي، ويضم هذا الفريق كالا من مدرسي المواد
 والمرشد النفسي والطبيب الزائر، ويقوم هذا الفريق بالمهام اآلتية: ، النفسي

 . فرز وتنظيم البيانات الخاصة بالتلميذ ومشكلته الدراسية -7

 . وتفسير البيانات الخاصة بالمشكلة التي يعاني منها التلميذتحليل  -2

 . تحديد هوية العوامل المؤثرة وترتيبها حسب أهميتها -2

 . تحديد أبعاد المشكلة الدراسية ودرجة حدتها -1
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 كتابة نتائج التشخيص:  -هـ

ـــق بالمشـــكلة وأبعادهـــا والتلميـــذ وخصائصـــ ـــر شـــامل فـــي النقـــاط التـــي تتعل ه فـــي صـــورة تقري
الجســـمية والنفســـية والجتماعيـــة والبيئيـــة التـــي يعـــيي فيهـــا وتـــؤثر فيـــه: األســـرة والمدرســـة جماعـــة 

ـــادي أو مراكـــز أخـــرى يســـتفيد منهـــا ، الحـــي، األقـــران ـــة كالن وســـائل اإلعـــالم المنظمـــات الجتماعي
 . (21- 22، 2333، )حافظ

 ويمكن حصر أهداف تشخيص ذوي صعوبات التعلم في النقاط اآلتية: 

 . شف عن نقاط القوة ونقاط الضعف لدى الفردالك (7
، الـــذاكرة اإلدراك، التفكيـــر، الكشـــف عـــن المشـــكالت النمائيـــة لـــدى الفـــرد: العجـــز عـــن النتبـــاه (2

 . اللغة
ــذين يعــانون مــن إعاقــات  (2 ــذين يعــانون مــن صــعوبات الــتعلم عــن األطفــال ال تمييــز األطفــال ال

 . أخرى
 . ت الناتجة من صعوبات التعلمالمساعدة في الوقاية من خطر تفاقم المشكال (1
تحديــد األطفــال الــذين يعــانون مــن صــعوبات تعلــم أكاديميــة وتحديــد نــوع الصــعوبة فــي القــراءة  (3

 . والحساب
 . مساعدة التربويين في وضع البرامج العالجية لتطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم (2
، ت صـــــعوبات الـــــتعلمإن التشـــــخيص يســـــاعد البـــــاحثين فـــــي الفهـــــم الـــــدقيق والعميـــــق لمشـــــكال (1

، فالتشــــخيص يكشــــف عــــن أشــــكال أخــــرى وصــــفات جديــــدة لصــــعوبات الــــتعلم بشــــكل مســــتمر
 . (11، 2333، ويساعد عل  جمع المعلومات الخاصة عل  مستوى الطفل التعليمي )القاسم

فتشــخيص صــعوبات الــتعلم هــو عمليــة مســتمرة تحــاول تحديــد العوامــل الخارجيــة المرتبطــة 
 (22، 7113، لبيئة التي تسبب قصوراا في تعلم التلميذ )الحصينبالموقف التعليمي وا

 ذوي صعوبات تعلم تالمذةأدوات تشخيص ال 

ولبـــــــــد مـــــــــن أن يقـــــــــوم بعمليـــــــــة التشـــــــــخيص فريـــــــــق متعـــــــــدد التخصصـــــــــات يســـــــــتخدم الختبـــــــــارات 
ويمكــــــن تقســــــيم األدوات المســـــــتخدمة ، التحصــــــيلية والعقليــــــة والنفســــــية الرســـــــمية منهــــــا وغيــــــر الرســـــــمية

 شخيص إل : في الت
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ــــــــي:  (أ  ــــــــاس الكم ــــــــةأدوات القي ــــــــدرات العقلي ــــــــارات الق ــــــــل اختب ــــــــارات التحصــــــــيل ، مث واختب
ـــــة ـــــر المقنن ـــــة وغي ـــــارات الشخصـــــية، المقنن ـــــدير، واختب ، والبطاقـــــات المدرســـــية، وقـــــوائم التق

 . واختبارات القدرات الحسية، واختبارات التجاهات والميول
ـــــوعي:  (ب  تحليـــــل محتـــــوى ، ودراســـــة الحالـــــة، مثـــــل المالحظـــــة والمقابلـــــةأدوات الوصـــــف الن

ـــــاج التلميـــــذ وتصـــــنيفه بصـــــورة تمكـــــن مـــــن تحديـــــد نوعيـــــة المشـــــكالت الدراســـــية التـــــي  إنت
 ( 71، 2331، يعاني منها )شلبي

 وفيما يأتي عر  لبع  الوسائل المستخدمة في عملية تشخيص صعوبات التعلم: 
رن أداء الفــــــرد فيهــــــا وهــــــي الختبــــــارات التــــــي يمكــــــن أن نقــــــااالختبــــــارات المعياريــــــة المرجــــــع:  (1

بــــأداء أقرانــــه مــــن األفــــراد مــــن نفــــس العمــــر والصــــف والتــــي نســــتطيع الحكــــم مــــن خاللهــــا علــــ  
وتســـــتخدم هـــــذه الختبـــــارات فـــــي ، مســـــتوى أداء الفـــــرد هـــــل هـــــو أقـــــل أو أكثـــــر أو مثـــــل أقرانـــــه

 .  مجال صعوبات التعلم لقياس التحصيل األكاديمي
ـــــــة المرجـــــــع:  (2 ـــــــارات محكي ـــــــاختب ـــــــارن أداء التلمي ـــــــيس يق ـــــــان ول ـــــــاا ل تق ذ بمســـــــتوى محـــــــدد قبلي

، ومــــا ل يســــتطيع عملــــه، وتشــــير هــــذه الختبــــارات إلــــ  مــــا يســــتطيع التلميــــذ عملــــه، بمجموعــــة
ــــ  أي درجــــة تــــم إتقــــان المهــــارة أو المــــادة الدراســــية ومــــا يثيــــر القلــــق فــــي هــــذه الختبــــارات ، وال

 .  طياا أو مستوى اإلتقان هو قرار غالباا ما يكون اعتبا المحك اتإن وضع 
وهـــــذه الختبـــــارات بنيـــــت أساســـــاا علـــــ  افتـــــرا  أن صـــــعوبات اختبـــــارات العمليـــــات النفســـــية:  (3

الـــــتعلم تحـــــدث بســـــبب ضـــــعف فـــــي القـــــدرة أو فـــــي العمليـــــات الالزمـــــة لعمليـــــة الـــــتعلم كـــــاإلدراك 
 .  البصري واإلدراك السمعي وتلزر حركة العين واليد وغيرها

ــــر الرســــمية:  (4 ــــراءة غي ــــارات الق ــــااختب ــــم ويطبقهــــا بشــــكل وهــــي الختب رات التــــي يصــــممها المعل
محــــــدد فــــــي مجــــــال القــــــراءة ويمكــــــن للمعلــــــم مــــــن خاللهــــــا أن يحــــــدد مســــــتوى الطالــــــب القرائــــــي 

 .  وبالتالي اختيار المواد والكتب التي تالئمه حسب هذا المستوى

ــــومي المباشــــر:  (5 ــــاس الي ــــي المهــــارات المحــــددة القي ــــذ ف تتضــــمن مالحظــــة وتســــجيل أداء التلمي
ـــــم تعل ـــــي ت ـــــذي حققـــــه ومعـــــدل الخطـــــأ أو نســـــبتهالت ـــــل النجـــــاح ال ـــــومي مث ـــــك بشـــــكل ي ، مهـــــا وذل

والفائـــــدة التـــــي يمكـــــن الحصـــــول عليهـــــا مـــــن هـــــذه الطريقـــــة هـــــي تزويـــــد المعلـــــم بمعلومـــــات عـــــن 
 .  (218، 2115، أداء التلميذ في المهارات التي يتعلمها )جلجل

، لحديثــة نســبياا تؤكــد النقــاط الســابقة علــ  أن مصــطلح صــعوبات الــتعلم مــن المصــطلحات ا
أثمـرت جهـود البـاحثين فيـه ، وقد شهد مجـال صـعوبات الـتعلم تطـوراا ملحوظـاا نتيجـة للتقـدم العلمـي
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والخصـــائص ، مــن مختلـــف الختصاصـــات إلـــ  اتفـــاق فيمـــا بيــنهم حـــول تعريـــف صـــعوبات الـــتعلم
 . )العقلية والسلوكية والنفسية والجتماعية التي تميزهم عن غيرهم

 المحور الثاني
 تواصل االجتماعيال

 تمهيد

ل غنــ  عنهــا لتفــراد والجماعــات كونــه عمليــة تنتقــل بوســاطتها ، التواصــل ضــرورة حيويــة
أو مــن جماعـة إلـ  أخـرى عبـر رمـوز متفـق عليهــا ، المعـاني واألفكـار والفهـم مـن إنسـان إلـ  آخـر
 . يرسلها شخص إل  آخر أو جماعة أخرى

فاعــل اللفظيــة وغيــر اللفظيــة التــي تحــدث بــين ويعــد التواصــل اإلنســاني وصــفاا ألســاليب الت
، البيئــــة المحيطــــة بــــه، الحالــــة المزاجيــــة للشــــخص، اثنــــين أو أكثــــر والتــــي تشــــمل المنــــاخ النفســــي

والمعلومــات التــي يرغــب فــي إرســالها أو ، وعالقاتــه الجتماعيــة بهــم، األشــخاص المتفــاعلين معــه
ــذات لــدى، طلبهــا ــأثر بمفهــوم ال المرســل ومعتقداتــه واتجاهاتــه وخبراتــه  كمــا أن عمليــة التواصــل تت

 لكمــا تــؤثر العوامــ، وســماته الشخصــية وأدواره الجتماعيــة ودوافعــه وكفاءتــه وأســلوبه فــي التفاعــل
 . (Watson, 1997, 114نفسها عل  تفسير المتلقي للرسالة )

وتعد اللغة كأداة اصطالحية رمزية من أهم مكونات عملية التواصل فهي ل تتضمن مجـرد 
نما أيضاا لفظها ونوعها وأسلوب المحادثـةك وكـذلك تعـابير الوجـه ، لمات اللغة وترتيبها وقواعدها واا

وأن القــدرة علــ  التواصـل الفعــال تــدل ، واإليمـاءات والنظــرات وطريقــة الوقـوف وحتــ  نبــرة الصـوت
ر المعرفة وتشي، عل  امتالك الفرد المعرفة والمهارة في استخدام اللغة في مواقف التواصل الحقيقة

أمــا المهــارة فتشــير إلــ  حســن ، هنــا إلــ  مــا يعرفــه الشــخص عــن اللغــة والمفــاهيم األخــرى للتواصــل
 Siegel&Fionzi,1995, Canale, 1983)). استخدام تلك المعرفة في تلك المواقف

حيـث يواجــه التواصـل بــين ، ويعـد التواصـل مــن أكثـر األمــور أهميـة فــي العالقـات اإلنســانية
يـد مـن الصـعوبات نظـراا لخـتالف الشخصـيات وأداء األشـخاص الـذي يعـود إلـ  كيفيـة األفـراد العد

فالتواصـل عمليـة ديناميـة مبنيـة علـ  . بنـاءا عليهـا واتخـاذ القـرارات تقرير المواقـف وطريقة، التفكير
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، يسلك فيها الطرفـان المرسـل والمسـتقبل سـلوكاا إيجابيـاا أو سـلبياا ، أحداث وعالقات متغيرة ومستمرة
. واإلنسان يتواصل مع اآلخـرين إمـا لفظيـاا أو باإلشـارة أو بـالنظرة أو بـأي حركـة تصـدر عـن الفـرد

وللتواصل أهداف كثيرة منها معرفية عندما يكون الهدف األساسي من التواصل توصيل معلومـات 
 وأهداف إقناعية عندما يكون الهدف الرئيس منها تغيير وجهـة نظـر أو إقنـاع اآلخـرين، أو خبرات

ـــنفس، بوجهـــة نظـــر معينـــة ـــدما يكـــون الهـــدف الـــرئيس هـــو التـــرويح عـــن ال . وأهـــداف ترويحيـــة عن
واألهداف الثالثة موجودة بكل عمليات التواصـل إل أن أحـد هـذه األهـداف قـد يغلـب بقيمتـه ووزنـه 

 (23، 2337، األخرى في عملية اتصال معينة)عبد الواحد فعل  األهدا

 ي مفهوم التواصل االجتماع -أوالً 

تعــددت تعريفــات التواصــل الجتمــاعي واختلفــت بــاختالف توجهــات البــاحثين وتخصصــاتهم 
والمـــدارس الفكريـــة التـــي ينتمـــون إليهـــا وســـوف يـــتم التوقـــف فـــي هـــذه الفقـــرات عنـــد عـــدد مـــن هـــذه 

 التعريفات:

 علـ  أنـه التبـادل الـذي يسـتلزم وجـود عـدة علم النفس اللغويفقد تم تعريفه من وجهة نظر 
 . (13، 2332، تواصل )لفظياا أو باإلشارة()سليمانأطراف ت

علـــ  أنـــه عمليـــة تتضـــمن تبـــادل (: 2111البـــبالوي)وقريـــب مـــن هـــذه الرؤيـــة فقـــد عرفـــه 
المعلومـات والمشــاعر واألفكــار والمعتقــدات بـين البشــر و يتضــمن كــالا مـن الوســائل اللفظيــة وغيــر 

 (.72، 2333، )الببالوي. اللفظية

بـأن التواصـل الجتمـاعي: هـو يالعمليـة التـي يتفاعـل بهـا (Irwin, 1982اريفـن: ) ويـذكر
 المرســــــــــــلون والمســــــــــــتقبلون عبــــــــــــر الرســــــــــــائل التواصــــــــــــلية فــــــــــــي ســــــــــــياقات اجتماعيــــــــــــة معينــــــــــــة

(Irwin, ,1982,21) . 

عمومـــاا علـــ  أنـــه عمليـــات نفســـية داخليـــة  علـــم الـــنفسويعرفـــه بعـــ  البـــاحثين فـــي مجـــال 
لتواصــــل هــــو انتقــــال اإلشــــارات أو الرســــائل بــــين فا، يتواصــــل فيهــــا الفــــرد مــــع نفســــه ومــــع اآلخــــر

وهو عملية ديناميكيـة يـؤثر فيهـا المرسـل فـي المسـتقبل تـأثيراا شـعورياا أو غيـر شـعوري ، األشخاص
  تجعلــــــه يبحـــــــث باســـــــتمرار عــــــن طـــــــرق وأســـــــاليب للتــــــأثير فـــــــي تقبـــــــل المســــــتقبل لتلـــــــك الرســـــــائل

 . (7، 2332، )شرف
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الجتماعي يعملية فعالة يتم من خاللها نقل  (: إل  أن التواصلRaj, 2009راج )ويشير 
وعــر  ، والتــدليل علــ  الســتخدام الفعــال لالســتماع، والتعبيــر عــن األفكــار والوقــائع، المعلومــات

 (Raj, 2009,21). المهارات واآلراء والنفتاح عل  اآلخرين

فقد أشار إل  هذا التواصل عل  أنه نسق جماهيري يـؤثر  Schramm,1975)شرام)أما 
 بطريقــــــــة أو بــــــــأخرى فــــــــي العالقــــــــات المتبادلــــــــة بــــــــين أعضــــــــاء الجماعــــــــة وآرائهــــــــم واتجاهــــــــاتهم

 . (2333، 77، )دغيشم

علــ  أنــه عمليــة مشــاركة فــي تربويــة وقــد تــم تعريــف التواصــل الجتمــاعي مــن وجهــة نظــر 
ممـــا يترتـــب عليـــه إعـــادة تشـــكيل أو تعـــديل المفـــاهيم والتصـــورات ، الخبـــرة بـــين شخصـــين أو أكثـــر

ة لكل طرف من األطراف المشـاركة فـي هـذه العمليـة لـذلك يؤكـد البـاحثون علـ  معنيـين فـي السابق
 والمشـــــــاركة فـــــــي الحصـــــــول علـــــــ  هـــــــذه الخبـــــــرة ، الخبـــــــرة همـــــــا:، فهـــــــم طبيعـــــــة التواصـــــــل هـــــــذه

 . (17، 2331، )استيتية وسرحان

رسـال المعلومـات  ( بأن التواصل الجتمـاعي هـو7117)محمودويوضح  يعمليـة اسـتقبال واا
أو الكلمات أو الرموز أو المشاعر بهدف ، أو الرسائل من خالل الحركات والتصرفات، إلشاراتوا

الكتابــــة والعالمــــات ، وهــــي تشــــتمل علــــ  صــــور شــــديدة التنــــوع مــــن الكــــالم، نقــــل معنــــ  ل خــــرين
واإلشــارات وتعبيــرات الوجــه أو التعبيــر مــن خــالل حركــات الجســم أو األســاليب الفنيــة فــي التعبيــر 

 . (1، 7117محمود)والموسيق ي بالتصوير

( فقــــد نظــــر إلــــ  التواصــــل الجتمــــاعي علــــ  أنــــه اســــتخدام الكلمــــات 7113)العــــديليأمــــا 
 . (133، 7113، والحركات وغيرها من الرموز لتبادل المعلوماتي )العديلي

(التواصـــل الجتمـــاعي بأنـــه عمليـــة يـــتم مـــن خاللهـــا نقـــل وتبـــادل 7111) الزيـــاديويصـــف 
ســواِء بطريقــة مباشـــرة أو ، أو النطباعـــات بــين طــرفين أو أكثـــر، فكــار أو اآلراءالمعلومــات أو األ

أو اإلقنـاع أو ، وذلـك بهـدف اإلعـالم أو الدعايـة، أو باستخدام وسيلة أو عدة وسـائل، غير مباشرة
 . (72، 7111، )الزيادي. أو اإليحاء بأفكار وأهداف معينةي، التأثير العقلي أو الوجداني

فقد تم تعريف التواصل الجتمـاعي علـ  أنـه يتمثـل فـي  النفس االجتماعيعلم وفي مجال 
شارات رسال معلومات واا أو الكلمـات ، أو رسائل من خالل الحركات والتصرفات، عملية استقبال واا
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وهـي تشـتمل . أو المشـاعر بهـدف نقـل معنـ  ل خـرين، حيث يـتم التعبيـر عـن األفكـار، أو الرموز
أو من خـالل ، وتعبيرات الوجه، الكالم والكتابة والعالمات واإلشاراتعل  صور شديدة التنوع من 

 . (72، 2333، حركات الجسم أو األساليب الفنية بالتصوير والموسيق  )دغيشم

عموماا يشار إل  التواصل الجتماعي عل  أنـه العمليـة التـي يـتم  وفي مجال علم االجتماع
أو ، بصــرف النظـــر عـــن حجـــم هـــذا المجتمـــع، بمقتضــاها تكـــوين العالقـــات بـــين أعضـــاء المجتمـــع

 . (3، 1981، )أبو زيد وتبادل المعلومات واآلراء واألفكار والتجارب فيما بينهم، طبيعة تكوينه

إلــــ  التواصــــل باعتبــــاره ظــــاهرة Schramm,1975)) شــــرام وفــــي هــــذا اإلطــــار فقــــد أشــــار
ويؤكـد علـ  أن ، ت الجتماعيـةوقوة رابطة لها دورها في تماسك المجتمع وبناء العالقـا، اجتماعية

وان مـا يجمـع األفـراد لــيس ، المجتمـع اإلنسـاني يقـوم علـ  مجموعــة مـن العالقـات قوامهـا التواصــل
نما هي عالقات التواصل، أو نوع من السحر، قوى غيبية  . (72، 2333، )دغيشم واا

 ومن خالل استعرا  وجهات النظر السابقة فرنه يمكن استخالص عدد من النقاط هي:

وبعالقاتــــــه ، التواصــــــل الجتمــــــاعي عمليــــــة نفســــــية واجتماعيــــــة تســــــهم فــــــي وعــــــي الفــــــرد بذاتــــــه -
 .  مع اآلخرين

 .  التواصل الجتماعي عملية تجاوب وتفاعل ومشاركة بين طرفين أو أكثر -

 .  يتضمن التواصل الجتماعي تبادل اآلراء واألفكار والمعلومات -

 .  اللفظية وغير اللفظيةيعتمد التواصل الجتماعي عل  استخدام الرموز  -

 .  يتضمن التواصل الجتماعي مرسالا ومستقبالا ورسالة وقناة للتواصل وبيئة مناسبة -

( وذلـك 7117) وياروفسـكي، بتروفسـكيوقد تم فـي هـذا البحـث تبنـي التعريـف الـذي ذكـره 
هـو مصـطلح نفسـي /اجتمـاعي أصـالا ويقصـد ، حين أشـار إلـ  أن مصـطلح التواصـل الجتمـاعي

، لعملية التي يتم بمقتضاها تبادل األفكار والمعلومات بين األفراد والجماعات وبعضـها بعضـاا به يا
، والوســيط الحامــل لهــذا المضــمون، والمســتقبل، ويشــترط فيهــا عناصــر التواصــل الممكنــة: المرســل
 . (1، 7111، ثنين معاا )حمدي ورضوانوقد يكون التواصل لفظياا أو غير لفظي أو ال

 . ثة بعين العتبار وجهة النظر النفسية والجتماعية في تحديدها لهذا المفهومآخذة الباح
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 مفهوم مهارات التواصل االجتماعي -ثانياً  

( بــأن 7112) للشــخص والــدماطيورد فــي قــاموس التربيــة الخاصــة وتأهيــل غيــر العــاديين 
دل األفكار واآلراء مهارات التواصل الجتماعي هي مختلف األساليب والطرائق المستخدمة في تبا

، واللغـــة المكتوبـــة، ومـــن أكثـــر هـــذه األســـاليب شـــيوعاا: الكـــالم المنطـــوق، والمعتقـــدات بـــين األفـــراد
 . (11، 7112، واإلشارات واإليماءات)الشخص والدماطي

( مهارات التواصل الجتماعي عل  أنها القدرات الموجودة لدى الفـرد 2332) باظةوتعرف 
ي لــــون مــــن ألــــوان التواصــــل الفعــــال ســــواء اللفظــــي أو الوجــــداني أو التــــي تســــاعد علــــ  تحقيــــق أ

وأن تلك المهارات تتضمن مهـارات التفاعـل الجتمـاعي مثـل الترحيـب أو ، الجتماعي أو المعرفي
ومهــــارات ، أو التعامــــل مــــع األكبــــر واألصــــغر والتجاهــــات نحــــو اآلخــــرين، الســــتئذان والشــــكر أ

اع والمحادثة والفهم واإلدراك ومهارات التواصل الوجداني مع النطق والستم التواصل اللغوي مثل:
 . (23، 2332، )باظة الذات والقدرة عل  ضبط النفعالت والتعبير عنها

( فقـــد عـــرف مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي بأنهـــا القـــدرات التـــي تحقـــق 7111) كفـــافيأمـــا 
الئمـــة والتراكيـــب المســـتعملة فـــي بمـــا فـــي ذلـــك المفـــردات الم، وكفـــاءة لغويـــة عاليـــة، اتصـــالا فعـــالا 

والتوافــق مــع ، وهنــاك أنمــاط أخــرى كالقــدرة علــ  ترتيــب التواصــل منطقيــاا ، الجمــل وأنمــاط النطــق
 . (21، 7111، وتوقع أثر دللت الكلمات عليه)كفافي، مستوى المستمع

( فقــد عــرف مهــارات التواصــل الجتمــاعي بأنهــا تلــك الســلوكيات 2337) أبــو حــالوةوأمــا 
اســـية المـــؤثرة فـــي التواصـــل اللفظـــي وغيـــر اللفظـــي التـــي تصـــدر عـــن الطفـــل أثنـــاء التفاعـــل األس

مثــل الســلوكيات التــي يقــوم بهــا عنــد ، الجتمــاعي مــع اآلخــرين فــي المواقــف الجتماعيــة المختلفــة
أو طلـب ، أو التعبيـر عـن عـدم الرضـا، في التصريح بشـيء أو الرغبة، طلب التفاعل مع اآلخرين

 (11، 2332، تحية اآلخرين)سليمان أو، المساعدة

( بمهـــــــارات التواصـــــــل الجتمـــــــاعي مجموعـــــــة مـــــــن Goleman,1998)جولمـــــــانويعنـــــــي 
ويتــأثر أداؤهــا ، تقتضــي مــن الفــرد اســتجابات مالئمــة وفعالــة، وغيــر اللفظيــة، الســلوكيات اللفظيــة

 . (1، 2331، )خزاعلة بخصائص تفاعل الفرد مع البيئة المحيطة به
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( علـــ  أنهـــا قـــدرات نوعيـــة للتعامـــل الفعـــال مـــع اآلخـــرين فـــي Buke,1991)بـــو ويعرفهـــا 
مواقـــف مختلفـــة بالشـــكل الـــذي يحقـــق أهـــدافاا معينـــة ســـواء فيمـــا يتعلـــق بالشـــخص أو باألشـــخاص 

 . (Buke,1991,86اآلخرين)

( بأنهــا ســلوكات متعلمــة ومقبولــة Gresham &Elliott,1990وعرفهــا جريشــام واليــوت )
ن التفاعــل بكفايــة مــع اآلخــرين وتجنبــه الســلوكات غيــر المقبولــة اجتماعيــاا اجتماعيــاا تمكــن الفــرد مــ

 . (2، 2331، السعايدة) ومن أمثلتها عالقات المبادرة وطلب العون وتقديم النصائح

قبــــولا  ( لمكونــــات الكفــــاءة التواصــــلية7112وقــــد لقــــ  التصــــور الــــذي قدمــــه ماكروســــكي )
اعي حيــث حــدد مســتويين للكفــاءة التواصــلية األول: واستحســاناا مــن قبــل منظــري التواصــل الجتمــ

، يــدور حــول التفرقــة بــين مكونــات الكفــاءة التواصــلية بوصــفها تتضــمن المهــارات واألداء والفاعليــة
وقد أشار إل  أن الفاعلية أو التأثير التي تعني تحقيـق أهـداف التواصـل ليسـت ضـرورية أو كافيـة 

فــرد مــؤثرا وفعــالا دون أن يتضــمن ذلــك بالضــرورة أن فقــد يكــون ال، للحكــم علــ  الشــخص بالكفــاءة
وقد ينطبق نفـس الشـيء علـ  األداء التواصـلي والـذي قـد يـدور حـول السـلوكيات التـي ، يكون كفؤاا 

وينظــــر ، فهــــي ليســــت ضــــرورية أو كافيــــة أيضــــاا للحكــــم الكفــــاءة التواصــــلية، قــــد نصــــفها بالكفــــاءة
كن الشخص من أداء السلوكيات التي تتناسب ماكروسكي إل  مهارات التواصل عل  أنها مدى تم

بينمــا ، مــع الموقــف التواصــلي متضــمناا ذلــك لســلوكيات التواصــل اللفظــي والتواصــل غيــر اللفظــي
مــع ، تشــير الكفــاءة إلــ  قــدرة الشــخص علــ  تمثــل وعــر  المعلومــات المنظمــة لهــذه الســلوكيات

 . (11، 2332، )سليمان تحقيق الهدف من التواصل في نفس الوقت

( أن مهــارات التواصــل الجتمــاعي تتضــمن مهــارات التواصــل اللغــوي 2332وتشــير باظــة )
، ومهارات التفاعـل الجتمـاعي كالترحيـب أو الشـكر، كالنطق والستماع والمحادثة والفهم واإلدراك

ومهــارات التواصــل الوجــداني مــع الــذات والقــدرة ، أو التعامــل مــع األكبــر واألصــغر، أو الســتئذان
 . (23، 2332، )باظة ط النفعالت والتعبير عنهاعل  ضب

( وذلــك حــين أشــار 2332)ســليمان وقــد تــم األخــذ فــي البحــث الحــالي بــالتعريف الــذي ذكــره
ـــاج إلـــ   ـــة الالزمـــة للفـــرد والتـــي يحت ـــ  أن مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي هـــي المهـــارات الحياتي إل

لجتماعيـة مـع أسـرته وزمـالءه والمحيطـين اكتسابها وأدائها بكفاءة وفاعلية في مواقف التفـاعالت ا
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سعياا به نحو اإليجابية التي تتضمن ، بحيث تصبح لبنة في بناء شخصيته الحالية والمستقبلية، به
ـــذات ول خـــرين ـــاا لل ـــداا معهـــم، فهمـــاا عميق ـــدماجاا جي ـــدني ، وان ـــ  المســـتوى العقلـــي والمعرفـــي والب عل

 . (11، 2332، )سليمان والوجداني والجتماعي

لــدى مراجعــة الباحثــة للعديــد مــن التعريفــات التــي تــذكرها المراجــع المختصــة ســواء مــا ذكــر و 
منها هنا أو غيرها وجدت أن هذه التعريفات جميعها تتفق فيما بينها عل  نقطة محددة وهـي إيـراد 

 . التواصل لمعن  معين بشت  الطرائق والوسائل بين طرفين أو أكثر

 اعي مقابل الكفاية التواصليةمهارة التواصل االجتم -ثالثاً 

من الضروري أن يمتلك الفرد العديد من مهارات التواصل الجتماعي حت  يعتبـر ذا كفـاءة 
مقابل الكفاية التواصلية ، تواصلية وقد تعددت التعريفات التي تناولت مهارات التواصل الجتماعي
يمكــن مالحظتهــا ، ة بكفــاءةفالمهــارة هــي ســلوكات محــددة يقــوم بهــا الفــرد حتــ  يــؤدي مهمــة معينــ

فهـــي مصـــطلح تقييمـــي يتعلـــق  أمـــا الكفايـــة، وقياســـها ويســـتخدمها الفـــرد أثنـــاء تفاعلـــه مـــع اآلخـــرين
وهـــذا الحكـــم قـــد يقـــوم علـــ  آراء اآلخـــرين ذوي ، بـــالحكم علـــ  مـــدى كفـــاءة الفـــرد فـــي أداء المهمـــة

دد المهـام التواصـلية اجتماعيـاا ع، أو مقارنات وفقاا لمعايير معينة، أو المدرسين، األهمية )الوالدين
 أو المقارنة ببع  النماذج واألمثلة المعيارية(، التي يتم أداؤها بشكل صحيح

( أن الكفــاءة Vaughn& Hogan,1990وفــي هــذا الســياق فقــد وجــد فــوجن وآخــرون ) 
ة التواصلية هي عبارة عن تركيب متعدد األبعاد وتتضمن العالقات اإليجابية مـع اآلخـرين والمعرفـ
 الجتماعيـــــــة الدقيقـــــــة والمالئمـــــــة للعمـــــــر وعـــــــدم وجـــــــود ســـــــلوكيات تشـــــــير إلـــــــ  ســـــــوء التكيـــــــف

((Vaughn& Hogan,1990,102 . 

( فقـد أشـاروا إلـ  Gresham, Sugai,& Horner,2001)أمـا جريشـام وسـوغي وهـورنر 
ث ل أن مهارات التواصل الجتمـاعي والكفـاءة التواصـلية مترابطتـان إل أنهمـا غيـر متمـاثلتين بحيـ

فمهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي ســـلوكيات يجـــب تدريســـها وتعلمهـــا ، تحـــل الواحـــدة محـــل األخـــرى
في حين تمثل الكفاءة التواصلية األحكام والتقييمات لهذه السلوكات فـي ، وأداؤها في مواقف معينة

 . مواقف معينة
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لتحقيــق الكفايــة هــي أحــد وســائلنا الرئيســة  وبنــاء عليــه تــرى الباحثــة بــأن مهاراتنــا التواصــلية
دراكهــا ومــن دون المعرفــة بمهــارات ، التواصــلية مــن حيــث بلــوغ المحصــالت الجتماعيــة الهامــة واا

التواصل الجتماعي والقدرة عل  ترجمة هذه المعرفة إل  سلوكات معينة يترتب عليهـا نتـائج غيـر 
عوبة بمكان شخصي وتصبح الكفاية التواصلية بحق أمر من الص طيبة في مواقف التواصل البين

 . تحقيقه

 جوانب مهارات التواصل االجتماعي –رابعًا 

تتطلــب عمليــة التواصــل الجتمــاعي مهــارات أساســية لبــد للفــرد مــن أن يتقنهــا ســواء كــان 
وتكتســـب تلـــك المهـــارات مـــن البيئـــة ، مرســالا أم مســـتقبالا حتـــ  يقـــوم بعمليـــة التواصـــل بشـــكل فعـــال

تقانهــا مــن خــالل التــد وبعــد الرجــوع إلــ  األدبيــات المختصــة وجــدت ، رب عليهــاويمكــن تطويرهــا واا
الباحثة بأن من أهم هذه المهارات التي يتم التركيز عليها عادة في التدريب سـواء لتفـراد العـاديين 

 يلي:  أو ذوي صعوبات التعلم ما

 لمحادثةمهارة ا -1

ة للصـوت والتـي وهي عملية يتم فيها إنتاج األصوات مضافاا إليها تعبيرات الوجـه المصـاحب
، وهــذه العمليــة نظـام مــتعلم يتضــمن نظامـاا صــوتياا وعقليــاا ونحويــاا ، تسـهم فــي التفاعــل مـع اآلخــرين

 . (32، 7112، بقصد نقل الفكر أو المشاعر من المتحدث إل  اآلخرين )سعد

وهـــذا . لمحادثـــة عبـــارة عـــن محتـــوى الكـــالم أو الحـــديث الـــذي يقولـــه الشـــخصمهـــارة الـــذلك ف
فطريقــة الحــديث . ل غالبيــة المعلومــة وهــو العامــل األساســي فــي المهــارة الجتماعيــةالعنصــر ينقــ

 . ونبرة الصوت، وسرعة التحدث، تحدد سرعة الصوت

 أهمية المحادثة 

، ومشــــاعرنا، التــــي تنقــــل أفكارنــــا، يقــــوم التواصــــل اللفظــــي علــــ  الرمــــوز اللغويــــة المنطوقــــة
والـــذي تبـــرز أهميتـــه فـــي ، التواصـــل اللفظـــي ويعـــد الحـــديث احـــد وجهـــي، واتجاهاتنـــا إلـــ  اآلخـــرين

حيـــث يتفاعـــل البشـــر مـــع بعضـــهم الـــبع  بصـــورة ، التواصـــل القـــائم علـــ  المواجهـــة بدرجـــة كبيـــرة
 مباشرة وذلك يحقق مزايا عدة هي: 
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أو ، : حيـــــث يكـــــون الشـــــخص المتحـــــدث فـــــي مواقـــــف تواصـــــل مباشـــــردرجـــــة المواجهـــــة (أ 
 . أو المستمع، وجهاا لوجه مع المستقبل

ـــــــد: (ب  ـــــــواع ، حيـــــــث يكـــــــون التجـــــــاوب الشخصـــــــي فوريـــــــاا  العائ ـــــــة أن وملحوظـــــــاا بخـــــــالف بقي
التواصـــــل األخـــــرى كالتواصـــــل الجمـــــاهيري الــــــذي يحتـــــاج إلـــــ  معينـــــات أخـــــرى للتعــــــرف 

 . عل  العائد
: ذلـــــك أن الفرصـــــة لشـــــتراك المســـــتقبل فـــــي عمليـــــة المحادثـــــة متـــــوافرة درجـــــة المشـــــاركة (ج 

ه مـــــــن صـــــــور التواصـــــــل أكثـــــــر فـــــــي التواصـــــــل اللفظـــــــي الشخصـــــــي المباشـــــــر عـــــــن غيـــــــر 
 . (21، 7111، األخرى )حجاب

فمظهـر المتحـدث أمـام ، كما تتميز عملية المحادثة بوضوح شخصية المتحدث بصفة عامة
وطبقــة الصــوت التــي يتحــدث بهــا وحركاتــه ونظــرات عينيــه والوقفــات المناســبة وغيــر ، مــن يحــدثهم

وهـذه الجوانـب ، ومـدى اقتناعـه بهـاذلك من أساليب التقديم تؤثر عل  مدى تقبل المسـتمع للرسـالة 
 . ل تظهر عادة في الصور األخرى للتواصل

 أنواع الحديث 

الحـــديث اللفظـــي إلـــ  عـــدة أنـــواع أو تصـــنيفات Carlil&Daniel,1991)يصـــنف الباحثـــان)
 أهمها مايأتي:  -أهدافه-بحسب 

 الحديث المعلوماتي:-أ

والذي ، لتفكار حول موضوع ماويقوم عل  المضمون الذي يزود اآلخرين بالفهم الواضح  
، يشــــتمل علــــ  حــــدث جديــــد أو غريــــب يــــود النــــاس معرفــــة تفاصــــيله مثــــل: األحــــداث الجتماعيــــة

 . واألحداث التاريخية

 الحديث الناقل للخبرة الذاتية:-ب

ففي حديثنا عـن خبراتنـا ، وهو الحديث الذي نحصل فيه عل  خبرة مستمدة من أفراد آخرين
 . ة لن الخبرة التي من المشاهدة أو الممارسة ل يعرفها اآلخرونالذاتية نشعر بالثق
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 الحديث اإلخباري:-ج

التي تخبر عن شيء حدث في الماضي أو ، وهو الحدث الذي تقدم فيه المعلومات الموجزة
 . عن األحداث الجارية

 الحديث الوصفي:-د

حة عــن شــخص الهــدف منــه إعطــاء صــورة ذهنيــة واضــ، وهــو نــوع مــن الحــديث المعلومــاتي
وهـذا النـوع ، أو موضوع أو حدث فالوصف هو األداة التي تستخدم لدعم وضوح ودقة الصورة، ما

 . غالباا ما يستخدم في جميع أنواع األحاديث

 أو التعريفي:، الحديث التوضيحي-ه

وهذا النوع من الحديث يهدف إل  توضـيح معـاني األشـياء فـنحن نسـتخدم الكلمـات كـل يـوم 
ألن اسـتخدام كلمـات ، ثة مع اآلخرين والتي نشعر بأنها ل تحتاج إل  شرح أو تعريفأثناء المحاد

 . ل يفهمها المستمع تفقد التواصل معه

 الحديث التفسيري: -و

أو ، وهو نوع من الحـديث الـذي يشـبع فضـول النـاس حـول شـيء مـا تجعلهـم يـودون معرفتـه
الحــديث يقدمــه اآلخــرون وعلــيهم فــي  وهــذا، )جهــاز مــثالا(، أو كيــف يــؤدي عملــه، كيــف يصــنعونه

 . هذه الحالة تقديم األخبار بشكل عملي وليس نظري

 الحديث اإلقناعي:-ز

وذلـك مـن ، أو آرائـه، والهدف منه إقناع اآلخرين ليتفقوا مع معتقـدات المتحـدث أو اتجاهاتـه
 جج والبراهين خالل استخدام المنطق واإلقناع باألدلة المناسبة حيث يتطلب اإلقناع استخدام الح

 مهارات المحادثة الفعالة 

يشــير البــاحثون فــي مجــال التواصــل إلــ  أهميــة بعــ  الخصــال المميــزة للمتحــدث النــاجح 
المهـــارات ، يعبـــر عنهـــا أحيانـــاا بوصـــفها مهـــارات شخصـــية وأهمهـــا مـــا يلـــي )المهـــارات الشخصـــية

 ات:قناعية( وفيما يلي توضيح لكل من تلك المهار المهارات اإل، الصوتية
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 المهارات الشخصية:  -أ

 ويدخل فيها: 

صـدار أحكـام غيـر متحيـزة  الموضوعية: - وتعنـي قـدرة المتحـدث علـ  السـلوك والتصـرف واا
كمـــا إنهـــا تعنـــي التحـــدث بلســـان مصـــالح المســـتمعين ولهـــذا علـــ  المتحـــدث ، لـــرأي معـــين

 . ضرورة اإلحساس بمشاعر اآلخرين
 . واألفكار واآلراء : ويعني أن يعكس الحديث حقيقة المشاعرالصدق -
 . ويعني التعبير عن األفكار بوضوح بلغة بسيطة وكلمات واضحة وغير معقدة الوضوح: -
كما تعني ، ويقصد بها التأكد من أن الكلمات التي تستخدم تؤدي المعن  المقصود الدقة: -

 . دقة المعلومات المقدمة ومدى صحتها
فالمتحــدث النشــيط فــي ، فــي حديثــهالتــي تجعــل المتحــدث أكثــر حيويــة وحــرارة  الحماســة: -

الموقـــف التواصـــلي يكتســـب درجـــة عاليـــة مـــن التصـــديق بخـــالف الـــذي يبـــدو عليـــه التعـــب 
 . (31، 2332، )محمود

 يأ، ويقصـــد بـــه إظهـــار النفعـــال بالقـــدر الـــذي يتناســـب مـــع الموقـــف االتـــزان االنفعـــالي: -
لخـوف مـن مخاطبـة التحكم في النفعالت والسيطرة عل  مشـاعر العصـبية الناتجـة عـن ا

 . اآلخرين أو القلق أو الخجل أو الحماسة الزائدة
كمـا يحـدد الطريقـة التـي ينظـر ، يعكس مظهر المتحدث مدى رؤيتـه لنفسـه المظهر العام: -

بها اآلخرون إليه فمن خالل األثر العام الذي يحدثه المتحدث لـدى اآلخـرين عنـد رؤيـتهم 
 . له تتكون صورة ذهنية محددة

باإلضــــافة إلــــ  اســــتخدام الرمـــوز اللغويــــة لنقــــل األفكــــار  التعبيــــر الحركــــي: القــــدرة علــــى -
والمشــــاعر واآلراء والمعلومــــات يســــتخدم أســــلوبين للتعبيــــر يــــدعمان المعــــاني التــــي ينقلهــــا 

 المضمون اللغوي وهما: 
 . المؤثرات الصوتية -
 وأوضـــاع، كاإلشـــارات والحركـــات الســـلوكيات الحركيـــة واألوضـــاع الجســـمية المختلفـــة: -

يمـــاءات الـــرأس ونظـــرات ، اإلشـــارات باأليـــدي، الجســـم التواصـــلية مثـــل: وضـــع الجلـــوس واا
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فالســلوكيات الحركيــة جــزء مكمــل للنشــاط التواصــلي اللفظــي . العيــون المصــاحبة للحــديث
  (Moody,2004,1الذي يمارسه كل فرد )

 المهارات الصوتية: -ب

، برفعه أو خفضه، في الصوت ويقصد بهذه المهارات تغير طريقة النطق من خالل التحكم
 أو ضبط نغمته وفقاا للظروف ويعتمد ذلك عل  عدد من العوامل أهمها: 

 . النطق بطريقة صحيحة -
 . وضوح الصوت -
 . استخدام الوقفات بطريقة سليمة -
 . (Cormier&Cormier1985,64) ضبط السرعة التي يتكلم بها المتحدث -

 المهارات اإلقناعية -ج

وذلــك عــن ، أو وجهــة نظــر معينــة، تأييــد األفــراد لــرأي أو موضــوع وهــي القــدرة علــ  كســب
طريــق تقــديم األدلــة والحجــج والبــراهين المؤيــدة لوجهــة النظــر بمــا يحقــق الســتجابة المطلوبــة مــن 

والمقــدرة القناعيــة مــن الســمات األساســية للمتحــدث المــؤثر وتتضــمن مجموعــة مــن ، جانــب األفــراد
 المهارات أو السمات اآلتية: 

أن يكــــون المتحــــدث قــــادراا علــــ  إدراك العالقــــات بــــين  لقــــدرة علــــى التحليــــل واالبتكــــار:ا -
والتوصــل إلــ  معــان مؤيــدة ، وقــادر علــ  تحليــل هــذه العالقــات، العناصــر المكونــة لفكرتــه

 . وتحقق المزيد من اإلقناع، لفكرته
الـذي ويتحقـق بهـا مـدى انجـذاب اآلخـرين بأسـلوب العـر   القدرة على العرم والتعبيـر: -

، 2333، )دغيشـــم. يجـــب أن يتناســـب مـــع طبيعـــة الموقـــف والموضـــوع الـــذي يـــتم عرضـــه
32) 

 . وعدم النفعال بتعبير ما قد يوجه إليه، ويعني التماسك القدرة على الضبط االنفعالي: -
ويقصــد بهــا القــدرة علــ  فهــم دوافــع النقــد واألســباب الكامنــة وراء  القــدرة علــى تقبــل النقــد: -

والقــدرة علــ  ، منهــا فــي تطــوير الــذات ةعلــ  تقبــل انتقــادات الغيــر والســتفادوالقــدرة ، النقــد
، العــر  الموضــوعي للمعلومــات واألفكــار وعــدم الوقــوف موقــف الــرف  مــن النقــد ذاتــه
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وفــــي نقــــد آراء اآلخــــرين ، والعتمــــاد علــــ  المعلومــــات واآلراء فــــي بنــــاء الــــرأي الشخصــــي
 ( 732، 2332، )حجاب

ترى الباحثة أنه يمكن تحديد المهـارات الفرعيـة لمهـارة المحادثـة  العرم السابقومن خالل 
 كما يأتي: 

وهي جمـع المعلومـات الوافيـة والواضـحة حـول الحـديث ألن ذلـك يولـد غـزارة فـي  المعرفة: -
 . األفكار

أي القدرة عل  استخدام الكلمات والجمـل المناسـبة للوضـع  مهارة عرم األفكار بوضوح: -
قنــاعهم بمــا ، وتحــري الصــدق، القــائم أثنــاء الحــديث ومواجهــة اآلخــرين واحتــرام أفكــارهم واا

 . يرغب المتحدث توصيله
وتتمثل في قدرة الفـرد علـ  تفهـم حاجـات واهتمامـات  مهارة اإلحساس بمشاعر اآلخرين: -

 . اآلخرين وقدرته عل  وضع نفسه في مكانهم في حالة الستماع لرسالة ما
ن الفـرد مـن تغييـر نبـرة صـوته بمـا يناسـب موضـوع وتعني تمكـ مهارة تغيير نبرة الصوت: -

 . الحديث لخلق األثر المرغوب في المستمعين

 مهارة االستماع -2ً

  تعريف مهارة االستماع 

عرفــــت الجمعيــــة األمريكيــــة للتواصــــل الســــتماع بأنهــــا عمليــــة اســــتقبال واســــتيعاب األفكــــار 
واقعي لتفكار والمعلومات التي نحصـل وتتضمن الفهم الناقد وال، والمعلومات من الرسائل الشفهية

 . (23، 7111، عليها عن طريق اللغة الشفهية )حجاب

مع متابعة ما يحدث من تواصـل وعلـ  ، كما يعرف الستماع بأنه النتباه الكامل للمتحدث
 . (23، 2332، والتقاط ما وراء الكلمات من المتحدث )مياس، نوعيه اللفظي وغير اللفظي

وهــذا يتضــمن فهــم طريقــة لفــظ ، لقــدرة علــ  تمييــز وفهــم مــا يقولــه اآلخــرونوالســتماع هــو ا
لــذلك يتبــين أن الســتماع هــو الفهــم لرســالة المتحــدث . وقواعــد ومفــردات المــتكلم واســتيعاب معانيــه
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دراك مــا يرمــي إليــه مــن مقاصــد ويختلــف هــذا الفهــم مــن شــخص آلخــر تبعــاا لمســتوى الســتماع  واا
 والذي يتراوح بين: 

 . الهتزاز أو ذبذبة لطبلة األذنمستوى  -
 . السمع -
 . الفهم -
 اإلدراك والفهم والتمييز  -

التـي يتحـدد مـن خاللهمـا طرفـا عمليـة ، وتعد مهـارة السـتماع الوجـه اآلخـر لمهـارة المحادثـة
والثـاني المسـتقبل الـذي يقـوم ، التواصل الرئيسيين: وهما المرسل الذي يقوم بوضع أفكاره في رموز

ولكـــي نســـتجيب ل خـــرين ، الرمـــوز وترجمتهـــا عبـــر أجهـــزة الســـتماع واإلدراك لديـــه باســـتقبال هـــذه
 . (21، 7111، )حجاب. لبد من أن نستمع جيداا ، بوضوح

 أهمية االستماع 

تعتبر مهارة الستماع من المهارات اللغوية األول  التي تكتسب وتنمو وتتطور مع اإلنسان 
لــذلك تعــد ، ســتجابة للعــالم الخــارجي مــن خــالل الســمعمنــذ بدايــة نشــأته، حيــث يبــدأ الطفــل فــي ال

والتــي ، مهــارة الســتماع مــن أهــم مهــارات اتصــال الطفــل بمحيطــه الخــارجي وبــاآلخرين مــن حولــه
تمكنــه مــن اكتســاب المفــردات والمعــاني واألنمــاط والتراكيــب اللغويــة واألفكــار والمفــاهيم )الخزاعلــة 

، ويــتعلم الكــالم قبــل القــراءة، ماع قبــل تعلــم الكــالمفالطفــل يــتعلم الســت، (737، 2377، وآخــرون
فالســـتماع مهـــارة ضـــرورية وأساســـية لجميـــع مهـــارات التواصـــل وهـــذه ، ويـــتعلم القـــراءة قبـــل الكتابـــة

فعلــ  الــرغم مــن أنَّ الســمع لــيس مكونــاا للغــة والكــالم إل أنــه ، الحقيقــة ل يســتطيع أن ينكرهــا أحــد
ومـــن هنـــا يظهـــر ارتبـــاط قـــوي بـــين الســـمع واللغـــة ، يعـــيضـــرورة حتميـــة لكتســـاب اللغـــة بشـــكل طب

 . (72، 2332، والكالم )حجاب

 أسس االستماع الجيد 

( إلــ  مجموعــة مــن المبــادج التــي تجعــل مــن الســتماع فعــالا 2331) Kellyويشــير كيلــي 
 وهي: 

 . أن تكون هناك رغبة صادقة في الستماع إل  المتحدث -
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 . تكرار ما يقوله المتحدث -
 . سئلة والستفسارات عند اللزومطرح األ -
أن يكـــــون المســـــتمع قـــــادراا علـــــ  تحديـــــد موقفـــــه ومشـــــاعره نحـــــو مـــــا يقولـــــه المتحـــــدث بشـــــكل  -

 . موضوعي
 . التعبير عن وجهات النظر المخالفة بعد النتهاء من الحديث -

رسـال اإلشـارات  وهنا نجد إن تنفيذ هذه الخطوات يعتمد عل  مهارة تقـديم الـردود المناسـبة واا
، حيث تعتمد اإلشـارات غيـر اللفظيـة علـ  حسـن التصـال بـالعين. للفظية وغير اللفظية المناسبةا

 . (731، 2373، ولغة الجسد )كابور، وتعابير الوجه

ويمكــن تنميــة مهــارة الســتماع مــن خــالل إدخــال أســاليب جديــدة مــن شــأنها أن تســاعد الفــرد 
بــاحثون بعــ  المقترحــات التــي تســهم فــي وقــد قــدم ال، علــ  معرفــة كيفيــة الســتماع بشــكل أفضــل
، والستفســـار عـــن الحقـــائق ذات الصـــلة بالموضـــوع، تنميـــة مهـــارة الســـتماع كتـــدوين المالحظـــات

وتحديــد الهــدف الرئيســي لكــالم ، وتحديــد الفــرق بــين النقــاط الرئيســية والفرعيــة لتفكــار والمعلومــات
المتحــــدث باســــتمرار فــــي أثنــــاء  باإلضــــافة إلــــ  ضــــرورة تركيــــز المســــتمع نظراتــــه إلــــ ، المتحــــدث

كما أن استخدام التكنولوجيا في تدريس الستماع يمكـن أن يزيـد ، الستماع إل  ما يقوله اآلخرون
وزيادة الرغبة في ، وتعريفه بأهداف الستماع، من دافعية الفرد لالستماع وذلك من خالل تشجيعه

 . ممارسة هذه المهارة

 لبد للمستمع الجيد أن يتمتع بها وهي:وقد حدد الباحثون مجموعة مهارات 

 . القدرة عل  تحديد الفكرة الرئيسية -
 . القدرة عل  تحديد األفكار الفرعية للموضوع المسموع -
 . القدرة عل  تحديد معاني الكلمات من السياق -
 . (21، 2337، القدرة عل  تذكر تتابع األفكار وتسلسلها )بدوي -

 في النقاط اآلتية:  المهارات الفرعية لالستماعديد ومما سبق ترى الباحثة أنه يمكن تح

 . النتباه إل  الشخص المتحدث من خالل النظر إليه -
 . البقاء ضمن موضوع الحديث -
 . الستفسار عن األشياء غير المفهومة -
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 . عدم المقاطعة في أثناء الحديث -
 التواصل غير اللفظي: -3

شـارات السـمعية غيـر اللفظيـة فـرنَّ التواصـل إذا كان التواصل المـرتبط باللغـة يتعامـل مـع اإل
والتـي تشـتمل علـ  ، الحركي يحتاج إل  اإلشارات البصرية التي ترسل من خاللهـا حركـات الجسـم

باإلضافة إل  أنَّ التواصل الحركي يهتم أيضاا بكل من الفراغ والمكان . اإليماءات وتعبيرات الوجه
ــــة التواصــــل ــــ  التواصــــل شخ وخصوصــــاا الحيــــز البــــين، فــــي عملي صــــي إنَّ هــــذا الحيــــز يــــؤثر عل

 . (22، 2333، )الببالوي

أمــا التواصــل الجســدي غيــر اللفظــي فــرنَّ الرســالة غيــر اللفظيــة بــين التالمــذة بعضــهم بعضــاا 
أضــف إلــ  ذلــك أنَّ ، وفــي درجــة إدراكهــا وضــبطها، ومــع المعلمــين قــد تختلــف فــي خصوصــيتها

إلشـــــارات غيـــــر اللفظيـــــة وكـــــذلك فـــــي الهـــــدف مـــــن التالمـــــذة بيـــــنهم اختالفـــــات فرديـــــة فـــــي إدراك ا
وعل  الرغم من أنَّ مهارة التواصل غير اللفظي من الممكن استخدامها إلرسال أغلب ، استخدامها

ويكون له أهمية خاصة ، الرسائل إل أنَّ المعدل الوظيفي للسلوك غير اللفظي يكون مقيد ومحدود
 . جيداا  في التفاعالت الوجدانية التي يعرفها المستقبل

فعندما يكـون غيـر لفظـي فرنـه قـد يسـتخدم ، والتواصل الوجداني قد يكون لفظي وغير لفظي
ذا تــــم ، بطريقــــة مقصــــودة أو غيــــر مقصــــودة لــــدعم الرســــائل اللفظيــــة أو إحــــداث اخــــتالف فيهــــا واا

ـــين  اســـتخدامه لـــدعم الرســـالة فيجـــب أن تكـــون جـــودة الصـــوت والنغمـــة ووضـــع الجســـم والحيـــز الب
ويحتمـــل تواجـــد هـــذا النســـجام بـــين المتحـــدثين ذوي الخلفيـــة الثقافيـــة ، منســـجمةشخصـــي جميعهـــا 

أمـا بالنسـبة ، الواحدة عل  الرغم من أنَّ درجة التعزيز قد تتباين في النوع والكم مـن شـخص آلخـر
إنَّ الفتقـــار لالنســـجام ل ، لتشـــخاص ذوي الخلفيـــات الثقافيـــة المختلفـــة فقـــد يغيـــب هـــذا النســـجام

ين السلوك اللفظي وغير اللفظي ولكـن أيضـاا بـين األشـكال المختلفـة للسـلوكيات غيـر يحدث فقط ب
 . (22، 2333، اللفظية ذاتها )الببالوي
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 مهارات التواصل غير اللفظي

 ويشمل:  :المظهر -أ

ــابير الوجــه: - ــاا مــا يحمــل ، يلعــب الوجــه دوراا هامــاا فــي تنشــيط وتوجيــه التواصــل تع وغالب
شاعر التي تبدو ظاهرة في أي لحظة مع التحول من تعبير إلـ  آخـر وبشـكل الوجه العديد من الم

متســارع يصــعب علينــا معــه قــراءة مجمــل تعبيــرات وجــوه اآلخــرين فــالوجوه تخبرنــا الكثيــر عمــا فــي 
لذا تعد التعبيرات الوجهية من أنسب الرسائل التواصلية القادرة عل  . داخلنا من مشاعر وانفعالت

 . نسانية خاصة في التواصل بين األفرادتوصيل المشاعر اإل

كمــا يلعــب الوجــه دوراا فــي التواصــل فالبتســام يــدفع الشــخص إلــ  متابعــة الحــديث والتعبيــر 
وبــــالعكس فــــالعبوس يشــــعر الشــــخص المتحــــدث أن المســــتمعين لــــه غيــــر ، عــــن مشــــاعره بارتيــــاح
لغـة أو كالمـاا يعبـر عمـا فتعابير الوجه يمكن اعتبارها فـي بعـ  األحيـان . مرتاحين له أو لكالمه

 . (211، 7111يشعر به اإلنسان وما يريد أن يقوله ل خر )شكور 

فمـن خـالل ، إن لم تكن أكثرهـا أهميـة، تعتبر العينين أهم أشكال حركات الجسم العيون: -
مثلمــا يتبــين لنــا ، التفــاعالت اليوميــة يتبــين لنــا أن الكثيــر مــن األفــراد يخشــون النظــر إلــ  اآلخــرين

وبنـاء علـ  تلـك . وأحيانـاا بشـكل مبـالي فيهـا، يـر مـن األفـراد يمعنـون فـي إطالـة النظـر ل خـرينالكث
، أو أن فالنــاا جــريء، الســلوكيات غالبــاا مــا نتوصــل إلــ  تصــورات محــددة مثــل فالنــاا ل يثــق بنفســه

فــالعيون تعــد بمثابــة قنــوات أساســية فــي تواصــل األفــراد ببعضــهم وهــي تــؤدي وظيفتــين رئيســتين: 
فالعينـــان تـــوفران مناخـــاا ، والثانيـــة: الـــتحكم فـــي وحـــدة التواصـــل، ولـــ : تـــوفير العائـــد أو المـــردوداأل

ــــة  مالئمــــاا لتفــــراد مــــن حيــــث تزويــــدهم بــــردود فعــــل صــــائبة تغــــذي التواصــــل بيــــنهم بطريقــــة فاعل
 ( 12، 7111، ، )الطويرقي

فــي اتجــاه  وللعيــون أهميــة كبــرى مــن بــين مكونــات الوجــه فــي مجــال التواصــل ويتركــز ذلــك
إن ذلـك يـزود بمعلومـات تعـد ، أو عدم النظـر إلـ  شـيء معـين، والمدة التي يستغرقها، نظرة العين

 . أساســــاا لمعرفــــة مــــدى اهتمــــام الشــــخص الــــذي يحدثــــه واســــتعداده للتواصــــل ومــــدى انجذابــــه نحــــوه
 . (23، 7117، )روبن
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، جســمه حيــث يمكــن معرفــة الحالــة النفســية للشــخص مــن خــالل وضــع وضــع الجســم: -ب
كما ، بينما يدل إرخاء الكتفين عل  النسحاب، فانتصاب الجسم يدل عل  الزهو والعتزاز بالذات
فطريقـة الوقـوف اإليجابيـة ينـتج عنهـا تـأثير جيـد ، أن طريقة الوقوف مهمـة جـداا فـي لغـة اإلشـارات

تواصــل فــي حــين أن طريقــة الوقــوف الســلبية تجعــل عمليــة ال، حيــث يشــجع علــ  التصــال المفتــوح
 . (73، 2373، وهذه الوقفات تنتج عنها انطباعات مختلفة )برس، أو حيادية، صعبة

يميل األفراد في مواقف التواصل الشخصي  الحيز المكاني )المسافة( بين األشخاص: -ج
ن أي تجــاوز أو انتهــاك ، إلــ  حفــظ مســافة كافيــة فيمــا بيــنهم يطلــق عليهــا اســم الحيــز الشخصــي واا

لــذلك يجــب المحافظــة علــ  هــذا ، أن يولــد الضــطراب ومشــاعر عــدم الرتيــاحلهــذا الحيــز يمكــن 
وتشـير الدراسـات إلـ  أن الحيـز الشخصـي يعـود إلـ  . الحيز الشخصي ومنع اآلخـرين مـن تجـاوزه

فاألفراد فـي مواقـف المحادثـة الشخصـية يحـافظون دائمـاا علـ  مسـافة آمنـة ، الثقافة بالدرجة األول 
أمــا فــي حالــة العالقــات غيــر ، فــي حالــة العالقــات الحميمــة، أربعــة أقــدامل تقــل عــن ، فيمــا بيــنهم

، فـرن المسـافة تمتـد ألكثـر مـن ثمانيـة أقـدام بـين أطـراف المحادثـة )دغيشـم، المهمة بالنسـبة لتفـراد
ـــزداد قـــوة . (11، 2333 ـــ  العكـــس ت ـــر انخفضـــت درجـــة التواصـــل وعل وكلمـــا كانـــت المســـافة اكب

فـرذا تجـاوزت هـذه المسـافة ، ين المرسـل والمسـتقبل ولكـن إلـ  حـد مـاالتواصل كلمـا قلـت المسـافة بـ
 . (777، 7111، حداا معيناا في ضيقها أصبح التواصل صعباا )حجازي

يمثــل الصـوت أحــد المعــايير الفاعلــة فــي التعـرف علــ  طبيعــة الشــخص الــذي  الصــوت: -د
فحــدة ، الشــخص اآلخــر يتفاعــل معنــا ويعــد مــن أهــم المــؤثرات المســاعدة علــ  إدراك وفهــم نفســية

كــل ذلــك ينبــئ بطبيعــة الطــرف  -وخفــوت أو علــو الصــوت، ودرجــة الخشــونة أو الليونــة، الصــوت
لـــذلك مـــن الطبيعـــي أن نســـتدل مـــن خـــالل نبـــرة صـــوت ، المقابـــل للمحادثـــة، اآلخـــر فـــي التواصـــل

، حــاداا أمــا إذا كــان الصــوت ، بأنــه يحمــل لنــا المــودة، الشــخص المتصــل معنــا إذا كــان هادئــاا ولينــاا 
فــرن ذلــك ينبــئ العكــس تمامــاا لــذا فالصــوت يمثــل احــد المعــايير الفاعلــة فــي ، عاليــاا ونبرتــه جشــة

 . (11، 2337، التعرف عل  طبيعة الشخص الذي يتفاعل معنا )الطويرقي
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 وتحدد الباحثة المهارات الفرعية للتواصل غير اللفظي في النقاط اآلتية: 

 . فهم تعابير الوجه -
يماءات مناسبة أثناء الحديثاستخدام إشا -  . رات واا
 . ترك مسافة مناسبة أثناء الحديث -
نجــد ممـا سـبق أن للتواصـل غيــر اللفظـي طبيعتـه وأهميتـه التــي . اسـتخدام نبـرة صـوت مناسـبة -

 يكتسبها من خالل الدور الذي يقوم به في عملية التواصل 

 مهارة التعبير عن المشاعر -44

مشاعر داخلية بطريقة صادقة ومقبولة تجاه مـا يقـوم بـه  هي إظهار حقيقة ما نشعر به من
 . (772، 2331، اآلخرون نحونا سواء كانت مشاعر ايجابية أو مشاعر سلبية)السعايدة

وتعنـي قـدرة الشـخص علـ  إقامـة عالقـات اجتماعيـة ناجحـة  التعبير عن المشاعر االيجابيـة: -
هم فــي الحــديث واللعــب وكــل مــا مــن خــالل التعبيــر عــن الرضــا ل خــرين ومجــاملتهم ومشــاركت

الرضا( )محمد ، والسرور، يحقق الفائدة للشخص ولمن يتعامل معه والمشاعر ايجابية: )الفرح
 ( 11، 2373، علي

فهي تعنـي قـدرة الشـخص علـ  التعبيـر عـن مشـاعره لفظيـاا أو  التعبير عن المشاعر السلبية: -
والمشــاعر الســلبية: ، تــي ل تـروق لــهسـلوكياا كاســتجابة مباشــرة ألنشـطة وممارســات اآلخــرين ال

 . (21، 2332، و الخوف( )الكاشف وعبد اهلل، والنزعاج، والغضب، )الحزن

 مهارة المشاركة االجتماعية -54

، يهـــي حســـن التصـــرف فـــي المواقـــف الجتماعيـــة ســـواء  كانـــت هـــذه المواقـــف فرحـــاا أم حزنـــاا 
بتعــــاد عــــن الســــلوكات التــــي تنفــــر وال، والقيــــام بالســــلوكات التــــي تقــــرب المجموعــــة مــــن الشــــخص

 . (23، 2332، )الكاشف. المجموعة من الشخص

الترحيــــــب بــــــاآلخرين  :وتحــــــدد الباحثــــــة المهــــــارات الفرعيــــــة للمشــــــاركة الجتماعيــــــة بمــــــايلي
ــــد ، والمشــــاركة فــــي المناســــبات الجتماعيــــة، واحتــــرام المواعيــــد، ومجــــاملتهم وتقــــديم المســــاعدة عن
وتجنـــب العـــادات الجتماعيـــة ، م المـــديح ل خـــرين والســـتجابة لـــهوتقـــدي، وحفـــظ األســـرار، الحاجـــة
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طــالق األلقــاب والشــتم والــتلفظ بكلمــات نابيــة وعــدم ، الســيئة التــي تبعــد اآلخــرين عنــا كالســخرية واا
 . احترام مشاعر اآلخرين

 مهارة تكوين الصداقات -4ً

ـــد التحـــدث فـــي المواقـــف  وهـــي مهـــارة تعبيـــر لفظـــي والقـــدرة علـــ  لفـــت أنظـــار اآلخـــرين عن
ويتميز الشخص الذي يجيد تلك المهارة بأنَّ لديه عدد كبير مـن األصـدقاء والمعـارف ، الجتماعية

والظهــور ، والتحــدث بتلقائيــة فــي موضــوع معــين، والبــدء بالمحادثــات، لقدرتــه علــ  الطالقــة اللغويــة
 . (11، 2373، العام والنبساط والجتماعية )محمد علي

تماعيــة فــي مرحلــة المدرســة تتســع لتضــم مجموعــة مــن األصــدقاء فــي وأن بيئــة التلميــذ الج
وكــذلك مجموعــة الراشــدين الكبــار )المعلمــين( ويــزداد تــأثير جماعــة األصــدقاء عليــه ، نفــس العمــر
 ( 732، 7111، )راتب وخليفة

منهـــا ســـمات الشخصـــية ، وهنـــاك عوامـــل تحـــدد اختيـــار التلميـــذ ألصـــدقائه فـــي هـــذه المرحلـــة
ح واأللفة والتعاون واألمانة والكرم والروح الرياضـية علـ  أعلـ  التقـديرات عنـد فتحصل سمات المر 

وغالبـاا مـا يميـل التلميـذ إلـ  . (221، 7111، األطفال في اختيار أصدقائهم )صـادق وأبـو حطـب
ن ، اختيار أصدقائه الذين يشبهونه في النضج الجتماعي والعمـر الزمنـي وطـول القامـة والـذكاء واا

 لســـــــمات غيـــــــر العقليـــــــة أكثـــــــر أهميـــــــة فـــــــي الصـــــــداقة مـــــــن التشـــــــابه فـــــــي الـــــــذكاء التشـــــــابه فـــــــي ا
 . (727، 7111، )جابر

( أن الصفات النفعالية والجتماعية في اختيار الصديق أكثر أهميـة 7111ويؤكد كفافي )
من الصفات العقلية والمعرفية حيث يتعلم األطفال كماا كبيـراا مـن السـتجابات مـن خـالل مالحظـة 

 . (232، 7111، أصدقائهم وتقليدها )كفافي سلوكيات

( أن كــال مــن الــذكور واإلنــاث يفضــلون اختيــار أصــدقائهم 271، 7112وتضــيف بهــادر )
، وأن الصداقة تجعل الطفل أكثر قـدرة علـ  أن يحتـرم اآلخـرين ويبـادلوه الحتـرام، من الجنس ذاته

لــــ  نمــــو الكفــــاءة الجتماعيــــة وتشــــجع ع، وتــــزود الطفــــل بالمعلومــــات والمســــاعدة والعــــون واأللفــــة
 ( 27، 2332، وعبد اهلل، فتجعلهم أكثر فعالية عند التصال )الكاشف
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 مكونات عملية التواصل االجتماعي -خامسًا 

 يتم التواصل من خالل مجموعة من المكونات هي: 

 (Senderالمرسل ) -1

قلها إل  طرف والمعلومات التي يرغب في ن، وهو الشخص الذي لديه مجموعة من األفكار
 . (73، 2331، آخر)بنات

 (Receiverالمستقبل )-2

وهـــو الطـــرف اآلخـــر فـــي عمليـــة التواصـــل الـــذي يتلقـــ  الرســـالة باســـتخدام حواســـه المختلفـــة 
 ( 21، 2337، ويدرك معانيها ودللتها)دغيشم، وينظم المعلومات الواردة فيها ويفسرها

 (Message) الرسالة-5

وأن مضــمون هــذه األفكــار والمعلومــات ، حمــل مجموعــة معــاني  ويقصــد بهــا الرمــوز التــي ت
وتكــون فعالــة ومــؤثرة إذا صــادفت ، تتكــون مــن رمــوز ذات معــان مشــتركة بــين المرســل والمســتقبل

 . (1، 7113، ظروفاا مناسبة من قبل المستقبل )فريحات

 (Mediaالوسيط ) -1

سـواء بصـورة ، الة التواصـليةالوسيلة الحاملة لمضمون الرسهي وتسم  أيضاا قناة التواصل 
وقنـاة التواصـل هـي األداة التـي يمكـن مـن خاللهـا إيصـال . لفظية أو غير لفظية أو ما وراء لفظية
 . (71، 2333، رسالة من المرسل إل  المستقبل)دغيشم

 (Feedbackالتغذية الراجعة ) -3

وحــدود إدراكــه  ،رداا علــ  مضــمون الرســالة التواصــلية بحســب خبرتــه، أو اســتجابة المســتقبل
 . (31، 7111، وفهمه وتفسيره لها)الكلوب
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 (Communication Environment) بيئة التواصل -6

واألحداث والوقائع التي تتم ، وهي كل ما يحيط بعملية التواصل بمختلف مكوناتها وظروفها
أو ويضـــيف البـــاحثون إلـــ  مكونـــات التواصـــل البيئـــة ويقصـــد بهـــا أي اضـــطراب ، أثنـــاء التواصـــل

ــاا مــا يقــع علــ  قنــاة التصــال وقــد يكــون ، تشــويي يحــدث أثنــاء نقــل الرســالة وهــذا التشــويي غالب
 . (11، 2332، ميكانيكياا أو دللياا يحدث داخل الفرد نفسه )الحيلة

والضوء( وتتدخل عوامل  -وقد تكون هناك عوامل فيزيائية تؤثر في نقل الرسالة )كالصوت
ك نجــد أن عمليــة التواصــل الجتمــاعي تتضــمن عناصــر عديــدة لــذل، أخــرى لتــؤثر علــ  التواصــل

أو ، تتــداخل فيمــا بينهــا ويمكــن أن تيســر هــذه العمليــة أو تعوقهــا بحســب طبيعــة الرســالة التواصــلية
 . أو المضمون الذي تشتمل عليه، الوسيط الحامل لها

مــاعي وهــي ويؤكــد البــاحثون علــ  أهميــة المقومــات التاليــة فــي كفــاءة عمليــة التواصــل الجت
 كاآلتي: 

 . في ذهن صاحب الرسالة التواصلية، وضوح الفكرة -
 . القدرة عل  التعبير عن هذه الفكرة -
استعداد وقدرة اآلخرين لستقبال وفهم هذه الفكرة واستيعاب الدللت والمعاني المقصودة فيهـا  -

 . والعمل بما تقتضيه
أو تعـوق نجـاح عمليـة ، أو الفكـرةعدم وجود عوائق معرفية أو غيرها تعتر  وصول الرسـالة  -

 . (23، 2333، التواصل )دغيشم

 أشكال التواصل)التواصل اللفظي وغير اللفظي( -سادساً 

 يصنف التواصل من حيث أشكاله إل  نوعين رئيسين هما:

 (Verbal Communication) اللفظيالتواصل  -1

د أن يكـــون هنـــاك لغـــة ف تمـــام التصـــال للفظـــي لبـــ، يعتمـــد أساســـاا علـــ  الرمـــوز اللغويـــة
. ول بـــد أيضـــاا أن يكـــون قـــادراا علـــ  فهـــم لغـــة اآلخـــرين، يســـتطيع أن يعبـــر بهـــا الفـــرد عـــن أفكـــاره

لذلك تعد اللغة بمثابة الوسيلة األساسية التي تشكل طريقة التفاعل بين . (12، 2332، )إسماعيل
وتبـادل الخبـرات والمشـاعر  ويتعلم المرء من خالل استخدامها كيفية التعرف عل  اآلخرين، األفراد
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فضالا عن كونها أدق وأسرع أداة يستخدمها اإلنسان للتعبير عن مشـاعره وأفكـاره وقـد ، والمعتقدات
أشار الباحثون إل  أن اللغة هي ضرب مـن السـلوك اإلنسـاني والتـي تعنـي الطريقـة التـي يتصـرف 

راف متفق عليها ويتميز هذا السلوك بها الفرد أو يتواصل فيها مع أفراد المجتمع طبقاا لمعايير وأع
يتمثـل  جانـب اجتمـاعيو، يتمثـل فـي التعبيـر عـن الـذات الفرديـة جانب نفسـي: بثالثة جوانب هـي

يتمثـل فـي خضـوع هـذا  جانب نظـاميو، في اكتساب هذا السلوك وتميزه من خالل الجرعة اللغوية
 . السلوك لقواعد وأشكال محددة

يحقـق بـه كـل ، يخضع لنظـام ذي قواعـد، لوك لفظي مكتسبواللغة وفقاا لهذا التحديد هي س
 . (33، 2332، فرد ذاته من خالل تواصله مع غيره من أفراد المجتمع)سليمان

 (Non-Verbal Communicationاللفظي )التواصل غير  -2

يشمل التواصل غير اللفظي كل أنواع التواصـل التـي تعتمـد علـ  اللغـة غيـر اللفظيـة والتـي 
)ويلعـب التواصـل غيـر اللفظـي دوراا هامـاا فـي العالقـات ، إلشارات والحركات والتعبيراتتتمثل في ا

الشخصية وتنظـيم التفاعـل الجتمـاعي حيـث أكـد بعـ  البـاحثين أن اإلشـارات غيـر اللفظيـة تقـوم 
ويمكـــن ، بـــأدوار  خاصـــة فـــي تنظـــيم التفاعـــل الجتمـــاعي والتعبيـــر العـــاطفي والمواقـــف الشخصـــية

 غير اللفظي إل  : تصنيف التواصل

سـواء كانــت إشــارات بسـيطة أو معقــدة يســتخدمها اإلنسـان فــي التواصــل مــع  لغــة اإلشــارة: (أ 
 . اآلخرين

: وتتضـمن جميـع الحركـات التـي يقـوم بهـا اإلنسـان لينقـل إلـ  الغيـر مـا يريـده لغة الحركـة (ب 
 . من معان ومشاعر

شارة و الحركـة للتعبيـر ويقصد بها ما يستخدمه مصدر التواصل بخالف اإل لغة األشياء: (ج 
 . (13، 7111، عن معان وأحاسيس )حسن

يقـــوم التواصـــل غيـــر اللفظـــي بعـــدة وظـــائف فمـــن خاللـــه يمكـــن الـــتحكم بالتواصـــل اللفظـــي و
وتوجيهـــه نحـــو تحقيـــق الهـــدف منـــه حيـــث ينقـــل الكثيـــر مـــن المعـــاني التـــي يصـــعب التعبيـــر عنهـــا 

الرغم من أن التواصل اللفظـي ضـروري ( فرنه بRogersوكما أوضح روجرز)، باستخدام الكلمات
ولـذلك ، للغاية إل أن األلفاظ يمكن أن تكون عائقاا يسـتخدمه الفـرد لكـي يتجنـب التواصـل الصـادق
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مثـل اتصـال ، فرن التعبير األكثر صـدقاا عـن الفـرد إنمـا يكـون مـن خـالل التواصـالت غيـر اللفظيـة
 . (221، 7111، واللمس)فضة، والبتسام، العين

 صل غير اللفظي يقوم بالوظائف اآلتية: والتوا 

وذلــك بــالتغيير فــي النبــرات ، تعزيــز وتأكيــد الرســائل المنقولــة عــن طريــق التواصــل اللفظــي (7
إضـافة إلـ  إكمـال ، أو اسـتخدام حركـات اليـدين وتعبيـرات الوجـه، الصوتية وشدة الصـوت

 . المعاني التي يتضمنها التواصل اللفظي
ت  بدون استخدام التصال اللفظي فوضع اليد عل  الكتف نقل معاني جديدة للمستقبل ح (2

 . تحمل معاني التعاطف مع الشخص ومساندته في موقفه
فحـــرارة التحيـــة والبتســـامة علـــ  ، نقـــل المشـــاعر والعواطـــف والتعبيـــر عنهـــا تجـــاه اآلخـــرين (2

ـــر اللفظـــي التـــي تعبـــر عـــن ، وعـــدم التحـــديق بالشـــخص، الوجـــه مـــن وســـائل التواصـــل غي
وكثيراا ما يكون التعبير عن المشاعر باستخدام هذه الوسـائل أكثـر ، اآلخرين المشاعر مع

 . (77، 7113، فهماا من التعبير عنها باستخدام األلفاظ )فريحات

 وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق يتبـــين أن اللغـــة ليســـت الســـبيل الوحيـــد فـــي عمليـــة التواصـــل فالطفـــل
، ن عــن طريــق البكــاء وحركــات الوجــهيتواصــل مــع اآلخــري، قبــل أن يــتعلم اللغــة اللفظيــة، الصــغير
صـــدار بعـــ  األصـــوات الخاصـــة للتعبيـــر ويشـــير البـــاحثون فـــي هـــذا الســـياق إلـــ  أن ، والجســـم واا

ومـن الممكـن أن تنتقـل دللتهـا ، اللفظة)الكلمة( التي يستخدمها الفرد تتغير دللتهـا بتغيـر سـياقاتها
 . (22، 2337، إل  النقي  تبعاا لتغير السياق)شقير

إل  القول بأن التواصل غير اللفظي يكون في اغلـب األحيـان  (7111) ا دعا فضةوهذا م
 (221، 7111، أكثر صدقاا ووضوحاا من التواصل اللفظي)فضة

وبالمقابــــل فــــرن المالحــــظ لعمليــــة التواصــــل يجــــد بشــــكل واضــــح مــــدى التــــرابط الوثيــــق بــــين 
 . جودة وفاعلية التواصل والتكامل بينهما يزيد من، التواصل اللفظي التواصل غير اللفظي
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 ارتباط التواصل غير اللفظي بالتواصل اللفظي -3

يشــير البــاحثون إلــ  ارتبــاط التواصــل غيــر اللفظــي بالتواصــل اللفظــي فــي موقــف التواصــل 
 في ستة نواح هي: ، بالمواجهة مباشرة

ـــرار: (7 ـــان تكـــراراا مؤكـــداا للرســـال التك ـــر اللفظـــي فـــي معظـــم األحي ـــل التواصـــل غي ة حيـــث يمث
. مـا هـي إل تكـرار للكلمـة الملفوظـة ينعـمي، اللفظية: مثل طأطأة الرأس التي تعني الموافقة
ويحــدد نفــس الطلــب فــي نفــس الوقــت برشــارة ، أو الشــخص الــذي يطلــب كوبــاا مــن الشــاي

 . إصبع واحد إل  األعل  كدليل عل  كوب واحد
وخاصة ، ة الرسالة اللفظيةوتعبيرات الوجه غالباا تتم، حيث تمثل حركات األيدي التتميم: (2

وهـذه الحركـات ، في الحديث الشخصي فحركات اليد تكمـل وتـتمم المعنـ  المحمـول لفظيـاا 
 . تقوم بدور توضيحي لمضامين الرموز المنطوقة

حيث تصبح تعبيرات ، وهنا قد يحل التواصل غير اللفظي محل التواصل اللفظي اإلبدال: (2
بـل ، أغن  بـالمعن  مـن الكلمـات –أو ابتسام  ،أو انقبا ، وسرور، من امتعا ، الوجه

 . وتقوم مقامها بشكل معبر، فهي بديل عنها، قد ل يحتاج معها لكلمات
وذلك عندما تتنافر ، فقد تناق  الرسائل غير اللفظية مضامين الرسالة اللفظية التناقم: (1

، لتواصــلمــع فحــوى الرســالة اللفظيــة فــي موقــف ا، الدللــة الصــادرة عــن الرســالة الجســمية
بينمــــا تــــدل ســــلوكياته ، ويظهــــر مشــــاعر المحبــــة، فالشــــخص الــــذي يــــدعي لفظيــــاا المــــودة

أو ، أو يتجنـــب القتـــراب منـــه، كـــأن يتحاشـــ  النظـــر فـــي محدثـــه، الجســـمية علـــ  العكـــس
 مما يظهر التناق  السلوكي مع األداء اللفظي ، بالربت عل  كتفه أو اإلمساك بيده

ــاا مــا  اســتقطاب االنتبــاه: (3 وحركــات العيــون للفــت انتبــاه ، وأصــواتنا، نســتخدم وجوهنــافغالب
 . أو عل  األقل للتمييز بين أسلوب حديثنا وحديث اآلخرين، اآلخرين

ـــين أطـــراف ، حيـــث تقـــوم الرســـائل الجســـمية بتنظـــيم المحادثـــةالتنظـــيم:  (2 ـــة ســـيرها ب وطريق
غيــر اللفظيــة فــنالحظ مــثالا أن أدوار الحــديث واإلنصــات توفرهــا لنــا الســلوكيات . التفاعــل

معان النظر في اآلخرين بمـا يعطـي دللـة لرغبتنـا فـي الحـديث، مثل حركات الرأس أو ، واا
أو إعطــاء الــدور لشــخص آخــر ، خفــوت درجــة الصــوت تشــير إلــ  النتهــاء مــن الحــديث

 . (17، 2337، )الطويرقي
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التــي وأن األفكــار والمعــاني ، وأن وظيفــة اللغــة هــي التواصــل حــول تلــك األفكــار واألحــداث
، تنقــل مــن خــالل التواصــل غيــر اللفظــي أكثــر مــن تلــك التــي نتبادلهــا عــن طريــق التواصــل اللفظــي

لذلك يعتمد هذا النوع من التواصل عل  استخدام اللغة غير اللفظية ويتم بدون كلمات منطوقـة أو 
وقـد  ،وهو ما يسميه البع  لغة الجسد، أي بواسطة اإليماءات وتعبيرات الوجه والمظهر، مكتوبة

دراكها مـن خـالل اإلشـارات غيـر  أكد الباحثون أن الكثير من مضامين الرسائل اللفظية يتم نقلها واا
% من المعاني المستوحاة من المواجهات الجتماعية مع اآلخرين والتي يتم 12وأن ، اللفظية هذه

مـا تكـون  وغالبـاا ، تبادلها أثناء التصال المباشـر نحصـل عليهـا عـن طريـق التواصـل غيـر اللفظـي
% فقــط مــن المعــاني 1وأن مــا نســبته ، نتيجـة لــدور المتغيــرات غيــر اللفظيــة فــي العمليـة التواصــلية

ومـــن هنـــا يكتســـب التواصـــل غيـــر اللفظـــي أهميتـــه ذلـــك أن . هـــي مـــا يـــتم إدراكـــه بواســـطة الكلمـــات
فـي الحـديث الرسالة اللفظية قد ل يتم إدراكها إل من خالل اإلشارات غيـر اللفظيـة المصـاحبة لهـا 

حيــث تقــوم ، وتعبيــرات الوجــه، كــالمظهر الخــارجي واإليمــاءات الجســمية وحركــات األيــدي واألعــين
 جميعهـــــــا بـــــــأدوار مســـــــاندة فـــــــي تفســـــــيرنا وفهمنـــــــا للكلمـــــــات والعبـــــــارات فـــــــي الموقـــــــف التواصـــــــلي 

 . (11، 7111، )الطويرقي

علـــ  عـــدة ومـــن خـــالل مـــا ســـبق يتضـــح لنـــا أن التواصـــل عمليـــة نفســـية اجتماعيـــة تشـــتمل 
ــــل األفكــــار والمعلومــــات والمشــــاعر  ــــنهم لنق ــــادلون الرســــائل فيمــــا بي عناصــــر مرســــل ومســــتقبل يتب

لتحقيق األهداف المرجوة من ذلك التواصل والتي تعتبر التغذية الراجعة أهم عناصره ، والتجاهات
سـواء لدى الشخص  لذلك لبد من توافر مهارات. التي تبين مدى تحقق تواصل الفرد مع اآلخرين

وأن الضـعف فـي ، كان مرسالا أم مسـتقبالا ليقـوم بعمليـة التواصـل النـاجح مـع المحيطـين مـن حولـه
امتالك تلك المهارات يؤدي إل  عدم تفاعل الشخص مع بيئتـه ممـا يسـبب لديـه بعـ  المشـكالت 

لـــذا لبـــد مـــن تنميـــة تلـــك ، كانعزالـــه عـــن اآلخـــرين والشـــعور بـــالرف  والتجاهـــل مـــن قبـــل اآلخـــرين
هــارات و التــدرب عليهــا مــن خــالل البــرامج الخاصــة بتنميــة مهــارات التواصــل الجتمــاعي التــي الم

تمكن الشخص من القيام بعملية التواصل بفاعلية مع اآلخـرين وتسـاعده فـي التغلـب علـ  العوائـق 
 . التي ربما قد تعترضه أثناء ذلك التواصل
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 خطوات التواصل االجتماعي الفعال -سابعاً 

احثون أن عمليــة التواصــل الجتمــاعي تــتم وفــق مجموعــة خطــوات متتابعــة هــي لقــد بــين البــ
 كما يأتي: 

مـا هـو الهـدف مـن التواصـل ومـا هـو المطلـوب تحقيقـه مـن جـراء  تحديد غرم التواصل: (7
 . التواصل مع اآلخرين

وترجمـة هـذا المحتـوى إلـ  ، : من معلومات وقيم وسلوك ومهـاراتتحديد محتوى التواصل (2
 . ة إنسانية محسوسةحقيقة أو خبر 

: وتشـمل القـيم والميـول الشخصـية العامـة تحديد خصائص وحاجات المسـتقبلين للتواصـل (2
والقتصـــــادية ، والجتماعيــــة، وخلفيــــاتهم الثقافيــــة، ودرجــــة ذكـــــائهم، ومعوقــــاتهم الجســــمية

 . أو مستقلة أو فردية، مباشرة، أو مركبة، واألساليب اإلدراكية سمعية وبصرية، والسلوكية
:وتتم من خالل التعرف عل  الظـروف النفسـية والتربويـة تحديد الوقت المناسب للتواصل  (1

العامة لتشخاص ومدى توافق هذه الظروف مع طبيعة وهـدف رسـالة التواصـل وواسـطته 
 . ووسائله

:فالكلمـة إمـا أن تكـون ملفوظـة أو مسـموعة أو مرئيـة أو تحديد وسائل التواصـل المناسـبة (3
 . فيلم أو هاتفمطبوعة أو صورة أو 

: التي تمكن من تقييم صالحية وفعالية التواصل من حيث تحديد أساليب التغذية الراجعة (2
الغر  والمحتوى والتوقيت والوسيلة وتساعد عل  تحسين التواصل وزيادة مردوده النفسي 

 . (27، 2333، واإلنساني )حمدان

نجــاح التواصــل وهــي  ( بعــ  العوامــل التــي تســهم فــيEdward,2008وقــد حــدد ادوارد )
 كاآلتي: 

 .  استخدام األسئلة المناسبة -

 .  التواصل البصري وتشجيع المبادرات أثناء التفاعل مع اآلخرين -

 .  التركيز أثناء التواصل عل  السلوك والهدف وليس عل  الشخص -

 .  الحفاظ عل  عالقات بناءة مع اآلخرين -
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   .استخدام التقنيات المناسبة للموقف كالستماع النشط -

 .  (Edward,2008,4الحفاظ عل  الثقة بالنفس ) -

 األبعاد النفسية للتواصل االجتماعي: -ثامناً 

 إن التواصل الجيد بين األشخاص يتمثل في أربعة أبعاد هي: ( 7111)، بين فضة

وهــو التواصــل القــائم علــ  تبــادل المعرفــة ووجهــات النظــر مــع  التواصــل العقلــي المعرفــي: (7
 . اآلخرين

وهو أكثر األشكال التواصلية صدقاا إذ أن األلفاظ والكلمـات قـد تتعـر   دني:التواصل الب (2
 ، للتزييف

وهو تواصل الوجـدانات فـي سـياق عالقـات حميمـة ومـن أهـم مظـاهره  التواصل الوجداني: (2
 . الحب والحترام والتقبل كما يبدو في المصافحة الدافئة

اج مـع اآلخـرين ويظهـر مـن خـالل وهو التواصل القـائم علـ  النـدمالتواصل االجتماعي:  (1
ــــة والستحســــان ــــدال علــــ  الحــــب والبتســــام والضــــحك ، نبــــرة الصــــوت الحنون والســــلوك ال

 . والتشجيع

ويشـــير فضـــة إلـــ  أن هـــذه األبعـــاد متداخلـــة إلـــ  حـــد كبيـــر فيمـــا بينهـــا فعلـــ  ســـبيل المثـــال 
الوجــداني )الــدفء المصــافحة الدافئــة تجمــع إلــ  حــد كبيــر بــين التواصــل البــدني )تشــابك األيــدي( و 

العـــاطفي المصـــاحب( والجتمـــاعي )عالقـــة بـــين شخصـــين( والحـــوار الهـــادج بـــين شخصـــين فـــي 
موضــوع مــا إنمــا يجمــع بــين التواصــل العقلــي المعرفــي والتواصــل الوجــداني وأن التواصــل البــدني 

مــاعي أمــا األبعــاد الثالثــة األخــرى للتواصــل يالوجــداني والجت. غالبـاا مــا يكــون تواصــال غيــر لفظــي
فالبتســامة ، أو غيــر لفظــي أو كليهمــا معــاا ، والعقلــي والمعرفــي فــيمكن أن يكــون فــي شــكل لفظــي

والحديث العذب الدال ، الصادقة تعتبر توصالا وجدانياا غير لفظي)فضالا عن كونها تواصالا بدنياا(
يــرات وجهيــة والكلمــات الرقيقــة المتواكبــة مــع تعب، علــ  مشــاعر الحــب يمثــل تواصــالا وجــدانياا لفظيــا

دالــة علــ  الحــب إنمــا تمثــل تواصــالا وجــدانياا لفظيــاا وغيــر لفظــي فــي آن واحد)فضــالا عــن كونهــا 
 . (213-221، 7111، فضة)، تواصالا بدنياا(
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 أنماط التواصل االجتماعي: -تاسعاً 

 اهتم الكثيرون بدراسة أنماط التواصل و فيما يلي بع  األنماط األكثر تعارفاا 

 االتجاه:التواصل حسب  -1

 التواصل في اتجاه أو في اتجاهين:

 اتصال أحادي االتجاه. أ

وغالبــاا مــا يطلــق ، وفيــه تنتقــل المعلومــات أو األفكــار مــن مركــز إرســال إلــ  مركــز اســتقبال
دون أن يصــاحبه ، عليــه التواصــل النــاقص ألنــه يســير فــي اتجــاه واحــد مــن المرســل إلــ  المســتقبل

مدى وصول الرسـالة ومحتواهـا ومـدى اسـتيعاب المسـتقبل لهـذه  ردود فعل من المستقبل الذي يبين
أي أن هــذا النــوع مــن التواصــل ل يتــيح الفرصــة لكتمــال عمليــة التفاعــل بــين ، الرســالة ومحتواهــا

 . (722، 7111، وبديوي، طرفي التواصل )الصديقي
 التواصل في اتجاهين. ب

، المرســل والمســتقبل للمناقشــة الــذي يتــيح الفرصــة لكــل مــن، ويطلــق عليــه التواصــل الكامــل
وخاصة العائد )المردود( الـذي ، التواصل جميعها روتبادل الرأي حيث تتوافر في هذا النوع عناص

، ويعرف مـدى إدراك المسـتقبل لهـا، بواسطته يستطيع المرسل أن يتأكد من وصول محتوى رسالته
أي عمليـــة ، ار ومعلومــاتممــا يــدل علــ  أن عمليــة التواصــل هــي فــي حقيقتهــا عمليــة تبــادل أفكــ

يعتبـر مـن أهـم العوامـل التـي ، فالتفاعـل بـين الطـرفين وخاصـة فـي جـو ودي مسـتمر، تفاعل مثمر
 . (721، 7111، وبديوي، تساعد عل  نجاح عملية التواصل )الصديقي

 التواصل مع الذات أو مع اآلخر أو مع الجماهير -2

 التواصل بين الشخص وذاته -أ

كــأن يتــذكر معنــ  أو موقــف معينــاا يــدل علــ  ، ور بــين الفــرد ونفســهويتمثــل فــي كــل مــا يــد
وقـــد يتخـــذ ، ويـــرتبط هـــذا المســـتوى التواصـــلي بالبنـــاء المعرفـــي واإلدراكـــي والشـــعوري للفـــرد، شـــيء

، 7111، )الصــديقي وبــديوي الصــورة اللفظيــة وغيــر اللفظيــة ويعبــر عمــا يحــدث داخــل عقــل الفــرد
721). 
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 رينالتواصل الشخصي مع اآلخ -ب

، ويتحقـق هـذا التواصـل عـن طريـق التفاعـل مـع اآلخـر، يمكن تسميته التواصـل وجهـاا لوجـه
ويصــنف ، ويكــون فيــه المرســل والمســتقبل موجــودين فــي مكــان واحــد بحيــث يــرى كــل منهمــا اآلخــر

، األول يــدل علــ  المحادثــة التــي تــدور بــين فــردين، وتواصــل جمعــي، إلــ  تواصــل بــين شخصــين
قـف تواصـل يكـون فيـه الفـرد متحـدثاا إلـ  مجموعـة معينـة قـل عـدد أفرادهـا أو ويدل الثـاني علـ  مو 

 . (37، 7113، وقد يشتركون في خصائص معينة )مكي وعبد العزيز، كثر

 التواصل الجماهيري: -ج

وبين جماهير غفيرة وغير متجانسة ، وهو التواصل الذي يتم بين المصدر )فرد أو مؤسسة(
ــــوجي )راديــــوأو عبــــر وســــط تكن، بشــــكل مباشــــر كمبيــــوتر( حيــــث ل يتحقــــق عامــــل ، تلفزيــــون، ول

 . (721، 7111، وهو تواصل يتسم بالتعقيد الشديد )الصديقي وبديوي، المواجهة المباشرة

 نظريات التواصل  -عاشراً 

ــــة ووجهــــات النظــــر  ــــاختالف المــــدارس الفكري ــــة المفســــرة للتواصــــل ب ــــرؤى النظري ــــت ال اختلف
ن والمهتمــــين بالتواصــــل حــــاولوا تقــــديم تصــــورات حــــول الطبيعــــة ثــــم أن معظــــم المفكــــري، للبــــاحثين

الخاصــة لعمليــة التواصــل علــ  شــكل نظريــات ونمــاذج خاصــة يســهل معهــا فهمهــا وفهــم مكوناتهــا 
 ومضامينها وجزيئاتها وسوف تعر  الباحثة عدداا من هذه النماذج المفسرة لعملية التواصل

 Harold Laswell (1948) نموذج هارولد السويل -1

وفيه يلخص لسويل عمليـة التواصـل الجتمـاعي وأطرافهـا ومضـامينها وتأثيرهـا فـي صـيغة 
ومــا ، والموجهــة إليــه، والطريقــة التــي قيلــت بهــا، ومضــمونها، جامعــة تشــمل قائــل الرســالة اللفظيــة
وقــد ركــز ، وبــأي تــأثير؟(، ولمــن؟، وبــأي طريقــة؟ مــاذا يقــول؟،، أحدثتــه مــن تــأثير فيــه)من يقــول؟

كمـــا فعــل أرســـطو مــن قبلـــه علــ  الرســـالة اللفظيــة واهـــتم بعناصــر التواصـــل ذاتهــا وهـــي:  لســويل
. وأضـاف إليهـا عنصـري قنـاة التواصـل والتغذيـة المرتـدة )األثـر(، والمسـتقبلين، والرسـالة، المتحدث

يـؤثر فيهـا الفـرد علـ  غيـره عـن طريـق الرسـائل  واحـد وهو بذلك يعتبر عمليـة التواصـل ذات اتجـاه
 وقد عرف هذا النموذج بالنموذج الخطي والذي يتمثل بالشكل اآلتي:، ثهاالتي يب
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 نموذج السويل( 1شكل )

وافتقــاده إلــ  تصــور إمكانيــة ، وهنــا نجــد أن النمــوذج لــم يتعــر  إلــ  الضوضــاء والتشــويي
 . (7111، 713، ، )الصديقي وبدوي. التواصل بين أكثر من طرف

 (Shannon & Weaver,1949ج شانون وويفر )نموذ -2

وهــــو مــــا يعــــرف بــــالنموذج التنظيمــــي ومــــؤداه أن هنــــاك م صــــدر للمعلومــــات يقــــوم بوضــــع 
ليســتقبلها فــرد آخــر يقـــوم ، ويحـــول الفــرد هــذه الرســالة إلــ  إشـــارات، المعلومــات فــي صــورة رســالة

التواصـل ليشـمل كـل وهذا النموذج يوسع معن  ، بوضعها في رسالة ترسل إل  الشخص المطلوب
نمــــا يشــــمل الفنــــون  أشــــكال الســــلوك فهــــو ل يقتصــــر علــــ  الكــــالم المكتــــوب والمنطــــوق فحســــب واا

وكل صور السلوك البشري ويبدو هذا النموذج غير كـاف ، التصويرية والموسيق  والمسرح والباليه
  (731، 7111، )أبو أصبع. لوصف أو تحليل مختلف جوانب عملية التواصل اإلنساني

 
 )نموذج شانون وويفر( (2شكل )

 (Sehramm,1954)نموذج شرام  -5

يضــيف شــرام فــي هــذا النمــوذج المصــدر والــذي يمكــن أن يكــون فــرداا )يتحــدث أو يكتــب أو 
، ،أو مفهوم )الهدف( الذي قد يكون شخصاا يقـرأ أو يسـتمع، أو هيئة، أو مؤسسة، يرسم أو يشير(

 سالةالر 

 الهدف      المستقبل          القناة       المرسل      مصدر المعلومات

 مصدر الضوضاء
 

 الرسالة   ةاإلشارة المستقبل   اإلشارة   الرسالة

 لمن يقول)الجمهور(   ماذا يقول)الرسالة(           من يقول)المرسل( 
 التغذية المرتدة)األثر(
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ضواا من مجموعة يشترك في مناقشة أو مستمعاا في محاضرة وذلك لوصف العناصر وقد يكون ع
ومفهــوم ، والتغذيــة الراجعــة، المشــار إليهــا فــي النمــاذج الســابقة وهــي :المرســل والمســتقبل والرســالة

فالرسائل يجب أن يتم ترميزها من الشخص المرسل أو المصدر ، نطاق المصادر أو مجال الخبرة
من  (بحيث يتمكن المستقبل )الهدف، توجد داخل نطاق المصادر أو مجال الخبرةباستخدام رموز 
ل تعــذر التواصــل وأصــبح مســتحيالا ، فــك تلــك الرمــوز فالتواصــل وفقــاا لهــذا النمــوذج هــو مجهــود ، واا

( ويمكــن 31، 2332، هــادف يرمــي إلــ  تــوفير أرضــية مشــتركة بــين المصــدر والمستقبل)ســليمان
 اآلتي: تمثيله بالشكل التخطيطي

 

 نموذج شرام للتواصل( 5شكل )

 (:Osgood& Dance s Modelنموذج اوسجود ودانس) -1

أو نشـــاطاا متبـــادلا بـــين المرســـل ، يـــرى كـــل مـــن البـــاحثين أن التواصـــل يمثـــل حلقـــة متصـــلة
ا تمكـن كـل مـن وهكـذا وأنـه إذ، بحيث يمارس كل منهما دور المرسل ثم دور المسـتقبل، والمستقبل

أدى ذلــك إلــ  فهــم المعلومــات المنقولــة مــن ، المرســل والمســتقبل أن يكمــال الــدائرة فــي وقــت كــاف
 . (731، 7111، أحدهما ل خر بصورة أفضل)أبو أصبع
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 ودانز، نموذج اوسجود( 4شكل )

 (:Asferosنموذج اسفيروس ) -3

قـاا لهـذا النمـوذج كظـاهرة اجتماعيـة تقـوم علـ  التفاعـل الـذي وف ينظر ال  العملية التواصـلية
حيــث يعــد التواصــل الجتمــاعي هــو القــوة الديناميكيــة فــي المجتمــع التــي تقــوم ، فــراديتحقــق بــين األ

والعناصــر ، وعلــ  تبــادل الرســال والســتقبال بــين جميــع اطــراف التواصــل، علــ  األخــذ والعطــاء
 التواصلية في هذا النموذج هي: 

 مرسل سواء كان فردأو عدة أفراد ال -

 . الرسالة : وهي الموضوع المعبر عن عقلية الفرد وميوله واتجاهاته -

 سواء كان فردأو عدة أفراد المستقبل: -

 (Krendl&Warren, 2004, p61). وسائل التواصل المختلفة وبكافة انواعها -

 (Berlo s Modelنموذج بيرلو للتواصل االنساني) -6

مصـدر  أساسية في عملية التواصل النساني هي: نموذج عل  أربعة عناصريشتمل هذا ال
حيــث يــرى بيرلــو أن المصــدر والمســتقبل ، والمســتقبل، قنــاة التواصــل، ومضــمون الرســالة، الرســالة

، ومواقــف إرســال أو تلقــي الرســالة، يمثــل منظومــة متكاملــة تشــتمل علــ  مهــارات التواصــل الالزمــة
كمــــا يهــــتم بــــالحواس الخمــــس ، الجتمــــاعي والثقــــافي لــــدى كــــل منهمــــا والمعرفــــة المســــبقة والنظــــام

 ( 721، 2331، باعتبارها قنوات رئيسية للمعلومات)العناتي والعياصرة

  

 المستقبل الرسالة المرسل

 المستقبل الرسالة المرسل
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 (Wendly& Rogers,2003)نموذج ويندلي روجرز  -1

 وحددت فيه ستة عناصر للعملية التواصلية وهي كاآلتي:

 .  أو التصرف السلوكي وهو الفرد الذي تصدر عنه اإلشارة المرسل: (1

 .  وهو الذي يتعدل سلوكه ويستجيب بفعل هذه اإلشارة المستقبل: (2

 .  وهو المجموعة الكاملة ل شارات والسياقات البيئية مضمون الرسالة: (3

 .  وهي المسالك التي من خاللها تصل اإلشارة مثل اللمس وغيره قنوات التواصل: (4

إذ هــــــو النشـــــــاط ، ي تحديـــــــده بدقــــــة: وهــــــو العنصــــــر األكثـــــــر صــــــعوبة فــــــوظيفــــــة التواصـــــــل (5
 .  الخلفي لقناة التواصل والمرتبط بالفعل والتصرف

ـــــــذي تصـــــــدر فيـــــــه التصـــــــرفات السلوكية)ســـــــليمان الســـــــياق: (6 ، وهـــــــو التصـــــــرف أو الظـــــــرف ال
2116 ،65)  . 

 ومن خالل العر  السابق لنظريات التواصل يتبين اآلتي:

 . مستقبل ورسالةأن كل النظريات تناولت مواقف التواصل من خالل مرسل و  -
أضافت نظرية شانون وويفر أهمية النتباه ومراعاة مصادر التشويي والضوضاء والتأكد  -

 . والتركيز عل  اإلشارات غير اللفظية، من صحة المعلومات
 . أكد نموذج شرام عل  أهمية الخبرة كجسر للترابط بين المتواصلين -
والتغيـر ، التواصـل عمليـة معقـدة أكد نمـوذج اوسـجود ودانـس علـ  أمـرين هـامين همـا: أن -

 . السريع المتالحق الذي ل ينتهي في العملية التواصلية
وتأثيرها علـ  ، أكد نموذج اسفيروس عل  بعد هام يتمثل في عملية التفاعل الجتماعي- -

 . تعديل السلوك
 أكد نموذج بيرلو أن التواصل اإلنساني عملية متسلسلة  -
لـ  أن التواصـل عمليـة تتابعيـة وليسـت حـدثاا واحـداا وأن أما نموذج ويندلي وروجرز أكد ع -

 . العالقة التواصلية بين األفراد تستمر في إطار عمل وفهم مشترك بينهم
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 معوقات التواصل االجتماعي -أحد عشر

إن عمليــة التواصــل عمليــة معقــدة يمكــن أن تواجههــا عــدة صــعوبات ومشــكالت مــن أبرزهــا 
األمر الذي يـؤثر ، صيته وأطره المرجعية وحالته النفسية والمزاجيةأنها تتم بين أفراد لكل منهم شخ

أو  وتمنــع عمليــة تبــادل المعلومــات بشــكل ســليم وت عطلهــا أو تــؤخر إرســالها، علــ  عمليــة التواصــل
أو توثر في كميته وبالتـالي تقلـل مـن فعاليـة التواصـل ول تجعلـه يحقـق ، استالمها أو تشوه معانيها
 الدرجة المناسبةالغر  المطلوب منه ب

 ويمكن تصنيف المعوقات التي تواجه عملية التواصل وتؤثر عل  فعاليتها بما يأتي:  

 معوقات شخصية -1

وي قصد بها مجموعة العوامل التي تعود إل  المرسل والمستقبل في عملية التواصـل وت حـِدث 
رديـــة التـــي تجعـــل األفـــراد وت عـــزى هـــذه المعوقـــات بصـــفة  عامـــة  إلـــ  الفـــروق الف، فيهـــا آثـــاراا عكســـية

وكـذلك مـدى الثقـة ، يختلفون في حكمهم وفي عواطفهم وفـي مـدى فهمهـم لالتصـال والسـتجابة لـه
بين األفراد؛ فضعف الثقة بينهم يؤدي إل  عدم تعـاونهم ؛وبالتـالي حجـب المعلومـات عـن بعضـهم 

 . وقات بما يأتيويمكن تحديد هذه المع، البع  مما يعقد عملية التواصل ويحد من فاعليتها

فكثيـراا مـن األحيـان يبـدأ الشـخص بالتحـدث أو ، عدم وجود تخطيط كـاف لعمليـة التواصـل (أ 
 . الكتابة دون تفكير مسبق وبدون تحديد الغر  من الرسالة التي إيصالها ل خرين

 . عدم القدرة عل  التعبير بالرغم من وضوح الفكرة (ب 
 . ضعف اإلصغاء  (ج 
ثرات المتعــددة التــي تــؤثر علـ  عمليــة التواصــل ســواء كــان كثـرة التشــويي النــاتج عــن المـؤ  (د 

 . التشويي ميكانيكي أو تشويي فسيولوجي لدى الشخص المتلقي كضعف في السمع
 . الرقابة عل  التواصل وحذف بع  أجزاء الرسالة تؤدي إل  صعوبة في فهم المقصود (ه 
 ( 22، 7112، عدم اختيار وسيلة مناسبة للتواصل )سالم (و 

ـــ  م ـــيم أو التعليـــق أو إضـــافة إل ـــرتبط بعناصـــر وآليـــة التواصـــل كالتســـرع فـــي التقي ـــات ت عوق
 . مقاطعة اآلخر أو الغضب عند المقاطعة أو الستفهام والتهكم والسخرية
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 معوقات نفسية-2

تعتبر المعوقات النفسية والجسدية من أكثر المعوقات أثراا عل  التواصل فمنها ما هو ثابت 
ضــطراب الحــواس أو الضــطرابات اإلدراكيــة المســتقرة ومنهــا مــا هــو ودائــم كمعانــاة الشــخص مــن ا

 . (12، 7117، متغير بمعن  مرور الشخص بحالة نفسية عابرة )النابلسي

( إلــ  بعــ  العوامــل الثقــة والخــوف والرغبــة والتعصــب 7111وقــد أشــار عليــان والــدبس )
أو ، بـــة فـــي التواصـــلوتولـــد عـــدم الرغ، التـــي تـــؤدي إلـــ  خـــوف أحـــد أطـــراف التواصـــل مـــن اآلخـــر

قــــد يــــدفع اآلخــــرين إلــــ  عــــدم تقــــديم آرائهــــم ، التعصــــب بــــالرأي بحيــــث ل يقبــــل رأي مخــــالف لرأيــــه
ون إلــ  عــدم التفاعــل مــع العمليــة التصــالية والتعامــل معهــا ؤ خوفــاا مــن اإلحــراج فيلجــ، ومقترحــاتهم

 . (722، 7111، بجمود )عليان والدبس

 عوائق بيئية -5

والطبيعيــة( فهنــاك عوائــق تتصــل بــالمؤثرات ، بعادهــا )الماديــة والتقنيــةوتشــمل البيئــة بكافــة أ
الخارجيــة مثــل الضوضــاء وارتفـــاع درجــة الحــرارة وشــدة البـــرودة التــي تحــول دون إمكانيــة حـــدوث 

 . (21، 7111، )الجميلي، التواصل بصورة جيدة

 أهمية مهارات التواصل االجتماعي -اثنا عشر

مـؤثرة فـي المجتمـع ككـل فهـو يمثـل قـوة أساسـية فـي توجيـه  يعد التواصل الجتمـاعي عمليـة
فالتواصــــل الفعــــال هــــو العمليــــة الهامــــة والوحيــــدة لتأســــيس عالقــــات ، ســــلوك النــــاس والــــتحكم فــــيهم

، ولكـــي ننمـــي العالقـــات الجتماعيـــة فـــنحن بحاجـــة ألن ننمـــي مهـــارات التواصـــل، اجتماعيـــة جيـــدة
فـال نجـاح مـن  ةاة الشخصـية والمهنيـة والجتماعيـوالتواصل الجيـد لـه تـأثير كبيـر علـ  جـودة الحيـ

 أهمية التواصل الجتماعي في اآلتي: (7111غير تواصل وقد أوضح جبريل )

تعــد مهــارات التواصــل الجتمــاعي مؤشــراا علــ  الكفايــة الجتماعيــة التــي تظهــر قــدرات األفــراد  (7
 . عل  التفاعل الجتماعي بفاعلية مع اآلخرين
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التواصـــل الجتمـــاعي يـــؤدي إلـــ  الضـــطراب النفســـي وضـــعف فـــي إن القصـــور فـــي مهـــارات  (2
وعـــدم القـــدرة علـــ  ، التفاعـــل الجتمـــاعي وعـــدم القـــدرة علـــ  الســـتجابة الجتماعيـــة المالئمـــة

 . (23، 7111، )جبريل المشاركة الجتماعية

 مهارات التواصل الجتماعي في: أهمية (2337وبينت شقير)

لفــرد مــن خــالل عمليــة التواصــل مثــل الحاجــة إلــ  النجــاح إشــباع الحاجــات النفســية األساســية ل -
 . والحاجة النفسية إل  التقدير الجتماعي، والتوافق والتواجد الجتماعي

فامتالك الفرد ألساليب ومهارات التواصل تمكنـه مـن ، الجتماعية للفرد -تنمية الهوية النفسية -
 . ومن ثم تحقيق الذات، النجاح الجتماعي

ي مهــارات التواصــل الجتمــاعي يحــول دون مشــاركة الفــرد فــي أنشــطة الحيــاة قصــور فــ أيإن  -
 . (72، 2337، بما تطرحه من خبرات ومواقف وأحداث تفاعل اجتماعي)شقير، اليومية

 ( أهمية مهارات التواصل الجتماعي عل  النحو اآلتي2332وتذكر باظة )

تفاعلــه مــع اآلخــرين مــن خــالل  وتأكيــدها فــي، تمكــن عمليــة التواصــل مــن تحقيــق الفــرد لذاتــه -
 . التعبير عن ذاته ومشاعره واحتياجاته وقيمه

 . تحقيق مشاعر النتماء لجماعة ما أو لمجتمع ما من خالل عملية التواصل -
دراكها من خالل  إن التواصل اليجابي الفعال يعطي الفرد الفرصة لتكوين صورته عن ذاته - واا

 . ردود أفعال األشخاص المحيطين به

لـ  النسـجام ، دي نجاح الفرد فـي تواصـله مـع المجتمـع المحـيط بـه إلـ  تخفيـف التـوتريؤ  واا
 . في العالقات الجتماعية مع المحيطين به

 . وأيضاا المهارات الجتماعية، ينمي التواصل المهارات اللغوية المسموعة والمقروءة -
التفكيـر والتخيـل والتـذكر فضـالا كاإلدراك والنتبـاه و ، ينمي التواصل العمليات العقلية األساسية -

 . عن كون هذه العمليات أساسية في حدوث التواصل الجيد
القصور في مهارات التواصل الجتمـاعي لـدى الفـرد تسـبب مشـكالت وصـعوبات فـي التفاعـل  -

 (Vaughn,2001)مع األقران وتعرضه للرف  وعدم التقبل 
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لـــدى الفـــرد ، الكفايـــة الجتماعيـــةالتـــدريب علـــ  مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي يســـاعد تطـــوير  -
ــــــــــة ــــــــــ  المشــــــــــاركة الجتماعي ــــــــــدرة عل ــــــــــر ق ــــــــــه مــــــــــن التواصــــــــــل مــــــــــع اآلخــــــــــرين وأكث   وتمكن

 . (73، 2331، )السعايدة

ممــا ســبق يتبــين أن التواصــل الجيــد يعــد بمثابــة الوســيلة لكــل المكتســبات الماديــة والمعنويــة 
والتـدريب علـ  ، القات مع غيرهموهم يشاركون في ع، التي يحققها األفراد ذوي الحاجات الخاصة

شباع حاجاتهم  . مهارات التواصل يساعدهم في تحقيق تلك المكتسبات واا

ويعـد التـدريب علــ  مهـارات التواصــل الجتمـاعي ذو قيمــة كبيـرة ســواء لتفـراد العــاديين أو  
من وذوي الحاجات الخاصة الذين يحتاجون بوجه خاص إل  برامج تدريبية مكثفة ومنظمة بهدف 

ألنهم ل يتعلمون تلك المهارات من خالل المالحظة العادية ، تطوير مهارات التواصل الجتماعي
تمكنه من إقامة عالقات ، فامتالك الفرد لمهارات التواصل، أو التقليد بدون تدريب كاف كالعاديين

 . (77، 2332، )باظة وتحقيق ذاته، اجتماعية مع اآلخرين وتزيد من فرص تفاعله ونجاحه

 نمو وتطور مهارات التواصل االجتماعي: -ثالثة عشر

، يشــير البــاحثون إلــ  أن اإلنســان يســتخدم مهـــارات التواصــل الجتمــاعي مــن بدايــة حياتـــه
وينمـو ، فالطفل الصغير يبدأ التواصل مع أمـه واألشـياء المحيطـة بـه عـن طريـق التواصـل اللمسـي

ويشـترك ، لسـياق الثقـافي الـذي يعـيي فيـههذا الشكل من التواصل مع اإلنسان ويتحدد من خـالل ا
مـع التواصـل اللغـوي نتيجــة اتسـاع شـبكة العالقــات الجتماعيـة للطفـل حيــث يسـتخدم اللغـة لتنظــيم 

وبدخول الطفل إل  المدرسة يستطيع الستخدام الوظيفي الفعـال لمهـارات التواصـل ، أنشطة اللعب
 ويستجيب بصورة أكثر فاعلية، والستماعغير اللفظي وتتطور لديه بصورة كبيرة مهارات التحدث 

ــــل األســــئلة ــــة مث ــــ  حاجــــات ، للتغذيــــة الراجعــــة اللفظي ــــاء عل ويقــــوم بتعــــديل اســــتجاباته وكالمــــه بن
وتتســع دائــرة التواصــل الجتمــاعي للطفــل مــن جماعــات األقــران وزمــالءه الجــدد فــي . المســتمعين

يـزداد التعـاون نحـو هـدف كمـا يتمثـل الحضانة والمدرسـة والجيـران وتنمـو الصـداقة ويبـدأ التنـافس و 
 . وقد يظهر في العناد والشجار والعدوان، في نشاط اللعب

ويكون التفاعل الجتمـاعي مـع ، أما في مرحلة الطفولة المتأخرة فيزداد تأثير جماعة الرفاق
ة ويفتخر الطفل بعضويته في جماع. األقران عل  أشده ويشوبه التعاون والتنافس والولء والتماسك
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لــذلك نجــده يســاير معــايير المجموعــة للحصــول علــ  ، الرفــاق ويســود العمــل الجمــاعي والمباريــات
وتنمــــو فرديــــة الطفــــل ويشــــعر بفرديــــة غيــــره مــــن النــــاس ويــــزداد شــــعوره . رضــــا الجماعــــة وقبولهــــا

وتتغيــر الميــول وأوجــه النشــاط الطفليــة إلــ  الســتقالل ، بالمســؤولية والقــدرة علــ  الضــبط والســلوك
ثم ل يلبث أن يبتعد كل من الجنسين فـي صـداقته عـن الجـنس اآلخـر ويظـل هكـذا . صيةوالخصو 

وصول إل  مرحلة المراهقة حيث يكون التواصل الجتماعي بين الجنسين مشوباا بالفظاظة ونقص 
 . (211-212، 7111، زهران)الستجابة والمضايقات والخجل والنسحاب

 تماعي قياس مهارات التواصل االج -أربعة عشر

يعد القياس الدقيق الذي يعتمـد علـ  مقـاييس صـادقة وسـيلة هامـة للوصـول إلـ  التشـخيص 
وقـــد حظيـــت عمليـــة قيـــاس التواصـــل باهتمـــام . ومـــن ثـــم وضـــع التـــدخل العالجـــي المناســـب، الجيـــد

( والتـي 7111وخاصة من قبل الجمعيـة الوطنيـة للتواصـل بالوليـات المتحـدة األمريكيـة)، الباحثين
التي ينبغـي مراعاتهـا  المحك اتإل  عدد من  تمراجعة األبحاث والدراسات واإلصدارا خلصت بعد

 عند قياس مهارات التواصل الجتماعي وهي كاآلتي: 

يجب أن تنطلق عملية قياس التواصل من اعتبارها كفاءة كلية تتكون  عامة:محّكات  -أوالً 
التواصـــل الجتمـــاعي تقـــيس األبعـــاد والتأكـــد مـــن أن مقـــاييس ، مـــن مجموعـــة متفاعلـــة مـــن األبعـــاد

 اآلتية:

 . وديناميات الحدث التواصلي، أي فهم عملية التواصل المعرفة : -أ

ـــــارات : -ب ـــــل  المه ـــــة مث ـــــام التواصـــــل الجتمـــــاعي بفاعلي ـــــي يتطلبهـــــا قي وهـــــي المهـــــارات الت
 . مهارة التحدث والستماع

دخول فـــــي عالقـــــات وهـــــي التـــــي تتعامـــــل مـــــع قبـــــول الفـــــرد أو رفضـــــه للـــــ االتجاهـــــات : -ج
 . ورغبته أو عدم رغبته في ذلك التواصل، التواصل مع اآلخرين

فــــال بــــد مــــن أخــــذ أحكــــام القــــائم بالقيــــاس ، ولمــــا كانــــت عمليــــة التواصــــل عمليــــة اجتماعيــــة
ــذين يشــملهم الحــدث التواصــلي فــي العتبــار مــع التأكيــد علــ  أســلوب ، وانطباعــات األشــخاص ال

والتركيـز علـ  مهـارات التحـدث والسـتماع باعتبارهـا المحـور ، يـاسالتقرير الذاتي للفـرد موضـع الق
 (11، 2332، الرئيسي لمهارات التواصل الجتماعي)سليمان
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عند صياغة محتوى القياس يجب مراعاة الجوانب  صياغة محتوى القياس:محّكات  -ثانياً 
مـــن مواقـــف  مـــع تحديـــد مســـتوى الكفـــاءة فـــي أكثـــر مـــن موقـــف، اللفظيـــة وغيـــر اللفظيـــة للتواصـــل

وأن تصف وتتعامل أدوات قيـاس التواصـل الجتمـاعي مـع مسـتويات الكفـاءة التواصـلية ، التواصل
)الكفاءة/عـــدم الكفـــاءة( وتعـــد قـــدرة المفحـــوص علـــ  اســـتخدام اللغـــة والتواصـــل فـــي مواقـــف الحيـــاة 

 . الطبيعية هي نقطة الرتكاز الفعلية لتحديد مستوى الكفاءة التواصلية

ت المعاصــرة أن مهــارات التواصــل الجتمــاعي تتضــمن ثالثــة محــاور أساســية وتفيــد التوجهــا
  وهي:

: وهــــي المهــــارات التــــي تعبــــر عــــن مــــدى مناســــبة الجملــــة اللغويــــة المهــــارات المنتجــــة اللغــــة (7
 . المستخدمة مع مقتضيات الموقف التواصلي

غـرا  المـتكلم أو وهي المهارات التي تعبر عن فهـم الفـرد لنوايـا وأ مهارات اللغة االستقبالية: (2
 . الكاتب بأكثر من التأكيد عل  اإللمام بتفاصيل ل لزوم لها

وهـــي المهـــارات التـــي تعبـــر عـــن نجـــاح المفحـــوص فـــي نقـــل أفكـــاره  مهـــارات اللغـــة التعبيريـــة: (2
 . ورغباته وحاجاته وانفعالته إل  اآلخرين بغ  النظر عن الكيفية التي تتم بها عملية النقل

نــاك بعــ  الطــرق أو األســاليب التــي تســتخدم فــي قيــاس التواصــل إضــافة إلــ  مــا ســبق ه
كالقياس النفسي الشامل ويتضمن محورين أساسيين هما خصائص الطفل وحالته السلوكية الراهنة 

وطبيعــة وخصــائص الوســط الــذي يعــيي فيــه ومــا بــه مــن إمكانــات أو عقبــات تحــول بــين الطفــل -
يتطلب إجـراء مقـابالت مـع األشـخاص المقـربين مـن  وهذا بدوره، وبين التواصل الجتماعي الفعال

فضـــالا عـــن اســـتخدام طـــرق أخـــرى للقيـــاس كالمالحظـــة فـــي مواقـــف التفاعـــل الجتمـــاعي ، الطفـــل
 . (13، 2332، )سليمان

 التواصل االجتماعي لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلم -خمسة عشر

التـي تسـمح للفـرد بالتفاعـل  السـلوكيات الشخصـية بأنهـاالجتمـاعي التواصل نظر لمهارات ي  
 الجتمـاعي لـدى التالمـذةالتواصـل تـوفر مهـارات  ويعد  ، في البيئة المحيطة به اآلخرينبنجاح مع 

بــل هــي مفتــاح النجــاح ، عمليــة أساســية وهامــة لتحقيــق النجــاح فــي الحيــاة علــ  مختلــف المجــالت
 . (23، 2332، )الطناوي والتعلم



 

  75 
 

لمشـكالت والصـعوبات الجتماعيـة والنفعاليـة لـدى ذوي ( إلـ  أن ا7111، ويشـير )الزيـات
صعوبات التعلم هي نتيجة لتكرار مرورهم بمواقـف وخبـرات فـي الفشـل األكـاديمي أو الدراسـي ممـا 

وهــذا بــدوره يــؤثر علــ  إدراكهــم لــذواتهم ، يجعــل نظــرة مدرســيهم وآبــائهم وأقــرانهم لهــم دون المســتوى
وهــــي مواقــــف ذات طبيعــــة تفاعليــــة ، افس األكــــاديميفيتجهــــون إلــــ  النســــحاب مــــن مواقــــف التنــــ

فيــــنخف  تقــــديره لذاتــــه ويشــــعر بالخجــــل ويتجنــــب مواجهــــة اآلخــــرين إذا كــــان مســــتواه األكــــاديمي 
 . (277-273، 7111، منخفضاا )الزيات

ـــتعلم يعـــانون مـــن  (Learner, 1997) وقـــد أشـــارت ليرنـــر إلـــ  أن تالمـــذة صـــعوبات ال
اعي ناجمة عن حالت قصور فـي مهـارات السـتماع والكـالم مشكالت في مجال التواصل الجتم

ن كانـت تـؤثر علـ  النـواحي ، والذاكرة والنتبـاه والتصـور المكـاني والحركـة واللغـة التعبيريـة وهـي واا
ـــــــة ـــــــة، األكاديمي ـــــــة واألدائي ـــــــة اللفظي ـــــــواحي التواصـــــــلية الجتماعي ـــــــ  الن  فلهـــــــا أيضـــــــاا تأثيرهـــــــا عل

(Learner. 1997,11) . 

البـاحثون أن ضـعف كـل مـن مهـارات النتبـاه للمواقـف الجتماعيـة المقبولـة مـن حيث يؤكـد 
يؤدي بتالمذة صعوبات الـتعلم ، وتذكرها واستدعاء الستجابات المناسبة لها من جهة أخرى، جهة

والقـــدرة علـــ  تطبيقهـــا فـــي مواقـــف اجتماعيـــة ، إلـــ  الفشـــل وصـــعوبة تعلـــم مهـــارة اجتماعيـــة معينـــة
ويســـبب فيمـــا بعـــد نقـــص تعزيـــز الســـلوكيات ، وراا فـــي األداء الجتمـــاعيممـــا يســـبب قصـــ، مماثلـــة

الجتماعية المرغوبة من اآلخرين المحيطين بالتلميذ الذي يعاني من صعوبات التعلم ولسيما نمو 
 . المهــــــــــــــارات الجتماعيــــــــــــــة اللفظيــــــــــــــة وغيــــــــــــــر اللفظيــــــــــــــة باســــــــــــــتخدام التعزيــــــــــــــز الجتمــــــــــــــاعي

(Vaughn. , 1995, 590) . 

أن هنــاك جوانــب أخــرى مــن ضــعف  (Berler et all, 1982)لــر وزمــالؤه وقــد أشــار بير 
مهــارات التواصــل الجتمــاعي لــدى التالمــذة ذوي صــعوبات الــتعلم بالمقارنــة مــع العــاديين لســيما 

وأقـــل إنصـــاتاا ، وتقـــديم التحيـــة، والمبـــادأة فـــي التفـــاعالت الجتماعيـــة، )دوام النظـــر إلـــ  المتحـــدث
( داخــل حجــرة الصــف وفــي حديقــة وعــدم القــدرة علــ  تكــوين الصــداقات، اتوالتزامــاا بتنفيــذ التعليمــ

  ((Berler, , Gross, 1982,28 المدرسة وفي المنزل ومع األطفال الجدد أو )الغرباء(



 

  76 
 

وبنــاء علــ  مــا ســبق نجــد أن التالمــذة ذوي صــعوبات الــتعلم يتميــزون بــبع  الخصــائص 
العاديين ممن هم في مثل سنهم و  تالمذةالسوي للالسلوكية التي تمثل انحرافاا عن معايير السلوك 

تنتشـر تلـك الخصـائص فيمـا بيـنهم ويظهـر تأثيرهــا واضـحاا علـ  مسـتوى تقـدم التلميـذ فـي المدرســة 
وعلـ  قدرتـه فــي التعامـل مــع ، و تقـديره لذاتــه، كمــا تـؤثر علـ  شخصــيته، وعلـ  قابليتـه فــي الـتعلم

 . اآلخرين سواء كان ذلك في المدرسة أو خارجها

( إلــ  أن التالمــذة 2331ومــن خــالل مراجعــة نتــائج العديــد مــن الدراســات توصــل هــارون )
ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم يواجهـــــون صـــــعوبات كثيـــــرة فـــــي تحليـــــل وتفســـــير التلميحـــــات الجتماعيـــــة 

فهم يواجهون صعوبات ، والحركات البدنية كما يدركها أقرانهم العاديون عل  نحو تلقائي من البيئة
أو الغضـب أو ، ءة ما تخبرنا به تعبيرات الوجه من شعور اآلخرين بحالة من السـعادةكبيرة في قرا

ولعـــدم قـــدرتهم علـــ  إدراك التلميحـــات الجتماعيـــة والحركـــات البدنيـــة فـــرن ردود . الخـــوف أو األلـــم
ـــر مقبـــول ممـــا يعرضـــهم للـــرف   ـــ  نحـــو غي ـــب عل ـــأتي فـــي الغال أفعـــالهم تجـــاه هـــذه التلميحـــات ت

كــذلك فــرن ذوي صــعوبات الــتعلم يعــانون مــن عجــز فــي معالجــة ، اآلخــرين الجتمــاعي مــن جانــب
ون إل  التعبير عن أنفسـهم مـن خـالل التلميحـات الجتماعيـة األكثـر ؤ حيث يلج، اللغة الستقبالية

فقــد يعطــون تفســيرات خاطئــة ، صــراحة وعالنيــة بــدلا مــن اســتخدام التلميحــات الجتماعيــة الخفيــة
أو يأخــذون بحرفيــة كــل مــا يصــدر عــن المتحــدث مــن ، ضــمنها المحادثــةللفكــرة األساســية التــي تت

األمر الذي يؤدي ، أقوال مما يجعلهم غير قادرين عل  قراءة الموقف من منظور ما يراه اآلخرون
إضــافة إلــ  أن هــؤلء التالمــذة يعــانون مــن عجــز فــي الســلوكيات الخاصــة ، إلــ  رفضــهم اجتماعيــاا 

، والمصـافحة، والبتسـامات، ر لفظـي كالتواصـل الـدافئ بـالعينينبالتعبير عـن السـرور بأسـلوب غيـ
وعــن إمالــة أجســامهم إلــ  األمــام أثنــاء ، فهــم يعجــزون عــن اســتخدام إيمــاءات اليــد أثنــاء المحادثــة

 . (22-23، 2331، التواصل )هارون

وممـــا ســـبق نجـــد أن التالمـــذة ذوي صـــعوبات الـــتعلم يعـــانون مـــن ســـوء التوافـــق الشخصـــي 
ويحتـاجون ، إذ يعانون من اضطرابات في التواصل اللفظي وغير اللفظي، والنفعالي والجتماعي

ـــة ـــادأة فـــي المواقـــف الجتماعي ـــدريب علـــ  مهـــارات التواصـــل والمحادثـــة والســـتماع والمب ، إلـــ  الت
 . والهتمام بانفعالتهم والمشاركة ولعب الدور، والتعبير عن أنفسهم
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التواصـــل االجتمـــاعي لـــدى ذوي أســـباب القصـــور فـــي مهـــارات  -ســـتة عشـــر
 صعوبات التعلم:

حاول الكثير من الباحثين تحديد أسباب المشكالت الجتماعية والنفعالية التي يعاني منهـا 
الــذي وجــد أن األطفـــال ذوو  (Bryan,1991)األطفــال ذوي صــعوبات الـــتعلم ومــن بيــنهم برايـــان 

لتـي تحكـم السـلوك الجتمـاعي للعامـة ذلـك صعوبات التعلم ل يترددون في انتهاك القواعد العامة ا
ووجـــدا أن أولئـــك . علـــ  الـــرغم مـــن إدراكهـــم أن هـــذا األمـــر منـــاف للعـــادات والمعـــايير الجتماعيـــة

كمــا أن قـدرتهم علــ  فهـم مشــاعر اآلخــرين ، األطفـال ل يتوخــون الحـذر فــي سـلوكاتهم الجتماعيــة
وهــم أكثــر ســوءاا فــي التوافــق . لعــاديينودوافعهــم للتواصــل مــع اآلخــرين ضــعيفة مقارنــة بنظــرائهم ا

الجتماعي والشخصي وأقل قبولا من اآلخرين ويعانون مـن اضـطراب فـي التواصـل اللفظـي وغيـر 
ـــة مـــع ، اللفظـــي وبســـبب تـــداخل العوامـــل المســـببة لضـــعف مهـــارات التواصـــل والصـــعوبات التعلمي

والمشـكالت الجتماعيـة بعضها بعضاا ثمة صـعوبة فـي تحديـد عالقـة سـببية بـين صـعوبات الـتعلم 
التي يعاني منها األطفال ذوو صعوبات التعلم ولكن يمكن القول أن غالبية النظريات التي درست 

أي أن مــن لديــه ، المشــكالت الجتماعيــة والنفعاليــة قــد خرجــت بقواســم مشــتركة حــول الموضــوع
عاليــة تــنعكس ســلباا صــعوبة أكاديميــة يواجــه صــعوبات اجتماعيــة وأن المشــكالت الجتماعيــة والنف

 . (Mercer, 1997,24) ذوي صعوبات التعلم تالمذةعل  األداء األكاديمي لل

ويرجع العلماء السبب في اضطراب السـلوك الجتمـاعي وقصـور المهـارات الجتماعيـة مـن 
وان هـذا . وجهة النظر الطبية إل  سبب رئيسي هو الخلل الوظيفي فـي الجهـاز العصـبي المركـزي

سببي الرئيسي يتماش  مع وجهـة نظـر اللجنـة المشـتركة لصـعوبات الـتعلم فـي تعريفهـا الفترا  ال
لصـــعوبات الـــتعلم حيـــث رأت أن اضـــطراب المهـــارات الجتماعيـــة لـــدى ذوي صـــعوبات الـــتعلم قـــد 

 . (21، 7111)أبو شقة يكون نتيجة الخلل في الجهاز العصبي المركزي

( Developmental Disordersري )فصـعوبات الـتعلم ناتجـة عـن خلـل فـي النمـو التطـو 
مما يعيـق عمليـة النمـو المعرفـي والجتمـاعي فـي تفاعـل تلميـذ صـعوبات الـتعلم ، والوظيفي للدماغ

األمـر الـذي يسـبب بـدوره انعكاسـات سـلبية ، مع اآلخرين من أفراد األسرة واألقران العاديين وغيرهم
 . التلميذ الجتماعي في البيت والمدرسة تكيفعل  
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تفسير ثان  لقصور التواصل الجتمـاعي لـدى تالمـذة صـعوبات الـتعلم كمـا أشـار إليـه  هناك
ويتمثـل فـي أن تلـك الضـطرابات فـي السـلوك الجتمـاعي والمهـارات  (Mercer, 1997) ميرسـر

وتبعــاا لهــذه ، الجتماعيــة هــي مجــرد تــأثيرات جانبيــة وانعكــاس للمشــكالت األكاديميــة لــدى التلميــذ
شــكالت الجتماعيــة والنفعاليــة والســلوكية هــي نتيجــة حتميــة ل حبــاط المســتمر الفرضــية فــرن الم

ومـا ، الناتج عن عدم قدرة التلميذ عل  القيام بالمتطلبات األكاديمية وفشله المسـتمر فـي التحصـيل
يؤكد هذه الفرضية ما لوحظ من مراجعة عدد من الدراسات التي أكدت وجود عالقة ارتباطيـة بـين 

فالمشكالت الجتماعية ينتج عنهـا ، لم األكاديمية والمشكالت الجتماعية والنفعاليةصعوبات التع
 . (Mercer, 1997,23-27)مشكالت أكاديمية والعكس صحيح 

أما التفسير الثالث فيرجع الخلل أو القصور في المهارات الجتماعية إل  وجود اضـطراب  
 ذا اإلطـــار إلـــ  مجموعـــة مـــن العوامـــل( فـــي هـــ2333يشـــير حـــافظ ) فـــي العمليـــات النفســـية حيـــث

النفســـية والجتماعيـــة لـــدى ذوي صـــعوبات الـــتعلم كالنبـــذ واإلهمـــال والحمايـــة الزائـــدة وعـــدم الكفايـــة 
الشخصـية والتفكـك األسـري والممارســات المدرسـية غيـر الصـحيحة والفقــر واإلحبـاط وهـي مـن أهــم 

 . (21، 2333علم )حافظ األسباب التي تؤثر في التوافق النفسي لدى ذوي صعوبات الت

ومــن ناحيــة أخــرى ذكــر تعريــف اللجنـــة الوطنيــة المشــتركة لصــعوبات الــتعلم أن صـــعوبات 
الــتعلم وان صــاحبها اضــطراب انفعــالي واجتمــاعي فرنهــا ل تكــون نتيجــة لهــذا الضــطراب مباشــرة 

مــن  ومـا ينقصـه، فربمـا يكـون السـبب فـي قصـور التواصـل لـدى صـعوبات الـتعلم هـو التلميـذ نفسـه
 . دافعية وفاعلية وربما يكون استخدام أساليب غير مناسبة في التعامل معه هو السبب

إلـ   (Bandura, 1979) وهناك تفسير رابع وتشـير إليـه نظريـة الـتعلم الجتمـاعي لبانـدورا
أن القصــور فــي الجوانــب الجتماعيــة والنفعاليــة عنــد التالمــذة ذوي صــعوبات الــتعلم ناتجــة عــن 

فهـذه النظريـة تفتـر  أن هنـاك قصـوراا ، كتساب و أداء سلوكيات ذات طابع اجتماعيفشلهم في ا
فالقصــور فــي اكتســاب المهــارات الجتماعيــة نــاتج عــن العجــز ، فــي الكتســاب وقصــوراا فــي األداء

عن تعلم مهارة اجتماعية معينة بسبب محدودية الفرص في اكتسابها أو محدوديـة الفـرص لعـر  
أمــا القصــور فــي األداء الجتمــاعي فهــو ينــتج عــن محدوديــة ، اعي مالئــمنمــاذج مــن ســلوك اجتمــ

الفــرص ألداء المهــارات الجتماعيــة أو بســبب نقــص فــي تعزيــز الســلوكيات الجتماعيــة المرغوبــة 
(Figueira,. 2007, 5-6) . 
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التدخل التربوي والعالجي لتحسين التواصل االجتماعي لـدى ذوي -سبعة عشر
 صعوبات التعلم

مـــن حيـــث التواصـــل الجتمـــاعي  بموضـــوع مهـــارات العلمـــاء أو البـــاحثينلعديـــد مـــن ا اهـــتم
لمــا لهــا مــن أهميــة حاســمة فــي الصــحة ، مكانتهــا كأحــد أهــم المتغيــرات ضــمن البيئــة الجتماعيــة

اسـتخدام فـي توجه متزايد من قبـل البـاحثين والمـربين  حصل للفرد وحديثاا  والتربوية العقلية والنفسية
مـن ، حل المشكالت المتعلقـة بـبع  التالمـذةلجية المبنية عل  المهارات الجتماعية البرامج العال

خالل تغيير الطريقة التي يتعامل بها هـؤلء التالمـذة مـع المشـكالت السـلوكية والنفسـية والنفعاليـة 
سواء عل  مسـتوى . فضل مع العالم من حولهمأومساعدتهم عل  التفاعل بشكل ، التي يمرون بها

 . (711، 7111، )سرور سرةألسة التي تعتبر الوضع األمثل للتدخل أو بالتعاون مع االمدر 

نمـــا مشـــكلة نفســـية تكيفيـــه تـــؤثر علـــ   ول تعتبـــر صـــعوبات الـــتعلم مشـــكلة تربويـــة فحســـب واا
 . واستخدام األساليب المناسبة للتدخل، ما يستلزم التدخل التربوي والعالجي، التلميذ ووالديه وأسرته

ذوي صـــعوبات الـــتعلم يســـاعد علـــ   تالمـــذةعلـــ  مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي للفالتـــدريب 
قامــة ، حيــث يصــبحون أكثــر قــدرة علــ  التواصــل مــع اآلخــرين، تطــور الكفايــة الجتماعيــة لــديهم واا

ويصــبح التلميـذ قــادراا ، وفهــم مـا لـديهم مــن مشـاعر وأحاسـيس، العالقـات مـع غيــرهم والتفـاهم معهـم
ويصبح لديـه أسـلوب يسـتميل بـه ، والمبادرة في الحديث والمشاركة فيه، يةعل  المشاركة الجتماع

كما تسهم برامج التدريب في زيادة الفعالية الجتماعية للفرد وتطوير مفهوم ذات ايجابي ، اآلخرين
 . وتزيد من فرص قبول اآلخرين، عن نفسه

ستعداد كبير لتعديل ( إل  أن التالمذة ذوي صعوبات التعلم لديهم ا7111وقد أشار فوجن )
 ســــــــــــــلوكياتهم الجتماعيــــــــــــــة إذا اســــــــــــــتخدمت معهــــــــــــــم البــــــــــــــرامج التدريبيــــــــــــــة المناســــــــــــــبة لــــــــــــــذلك 

 . (737، 2332، )رجب

لـــذلك فقـــد ، ويواجـــه التالمـــذة ذوو صـــعوبات الـــتعلم تقـــبالا متـــدنياا مـــن قبـــل نظـــرائهم العـــاديين
لمهـــارات قائمـــة ألهـــم ا ((Grelock & Kronick, 1993وضـــع الباحثـــان جريلـــوك وكرونـــك

التواصلية التي يجب أن تشملها البرامج التدريبية والتي ينبغي عل  المعلم أن يـدرب األطفـال ذوي 
 صعوبات التعلم عليها وهي: 
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 . تحديد مشاعر األشخاص اآلخرين -
 . التعبير عن المشاعر بشكل مناسب -
 . التعامل مع سلوكات بديلة من اجل التعبير عن النفعالت -
 . لتلميحات التي تعبر عن المزاج والنفعالوعي الدللت وا -
 . السعي لجعل الناس يستمعون إل  وجهة نظره -
 . تفهم وجهات نظر اآلخرين -
 . تخيل األدوار الجتماعية ولعبها -
 . واستخدام الجسد بشكل مالئم، تقدير الحيز المكاني -
 . الخ. . . والمخازن التجارية، والمكتب، فهم المعن  الجتماعي للمنزل -
 . ابن الخال(، الطبيب، فهم العالقات الفردية والمتعددة عند الناس )الجد -
 . المشاركة في المناقشات حسب الدور -
 . اإلقرار بالفضل والعتراف بالجميل نحو األشخاص الذين يقدمون له شيئاا ما -
 . أو عدم المشاركة فيه، معرفة مت  يجب عليه المشاركة في الحديث -
 . ين تجاه سلوكهإدراك ردود فعل اآلخر  -

أن مهارات التواصل الجتمـاعي  (Walker– McConnellهذا وقد بين والكر ومكونيل )
نبـرة الصـوت ، التي يحتاج التلميذ ذو صعوبة الـتعلم أن يتـدرب عليهـا تتضـمن: التواصـل البصـري

، المبـــادأة )يبحـــث عـــن شـــخص مـــا يـــتكلم معـــه(، الحـــديث بـــأدب بمـــا يـــتالءم مـــع الموقـــف، الهادئـــة
التجــاوب مــع اآلخــرين)أن يقــول شــيئاا مــا ، ســتماع )بمعنــ  أن ينظــر إلــ  اآلخــرين وينتبــه إلــيهم(ال

، اإلحســاس بالموضــوع )بمعنــ  عــدم الخــروج عــن الموضــوع(، بعــد أن يتحــدث معــه شــخص مــا(
، اســتخدام األلفــاظ المناســبة، مهــارة الســتمرار فــي الحــوار والمتابعــة، طــرح األســئلة، اتخــاذ القــرار
تبـــــاع التعليمـــــات والقواعـــــد المنظمـــــة للســـــلوك ، ة فـــــي األنشـــــطة والخبـــــرات الجتماعيـــــةالمشـــــارك واا

ومســاعدة اآلخــرين )أن يفعــل أشــياء مفيــدة وســارة ل خــرين ، الجتمـاعي مثــل مــا يحــدث فــي اللعــب
طــراء اآلخــرين، والبتســام، والمظهــر الشخصــي الجــذاب، المحتــاجين للمســاعدة ، ومجاملــة ومــدح واا

ـــه القـــدرة علـــ ـــاءة،   تكـــوين صـــداقات جديـــدةولدي ـــادأة بالتفاعـــل والحـــديث بكف ـــر عـــن ، والمب والتعبي
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــدما ل يســـــــــــــــتطيع مســـــــــــــــاعدة اآلخـــــــــــــــرين، الغضـــــــــــــــب بصـــــــــــــــورة مقبول ـــــــــــــــذار عن  . والعت
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أما األساليب التي يمكن استخدامها مع التالمـذة ذوي صـعوبات الـتعلم . (733، 2332، )سليمان
 لتحسين مهاراتهم التواصلية فهي:

ــــد (7 ــــي الجماعــــة:إعــــادة ال أي أن ينضــــم التالمــــذة إلــــ  مجموعــــات أقــــل انتقــــاداا وأكثــــر  مج ف
 . وفاقاا 

ــــــدريجي : (2 ــــــدماج الت ــــــى االن ــــــي  الحــــــث عل ــــــأن يعمــــــل ف ــــــذ ب ــــــك برتاحــــــة الفرصــــــة للتلمي وذل
 . حت  يشعر بالندماج، مجموعات صغيرة

ــــــدرات الخاصــــــة : (2 ــــــي الق ــــــه  البحــــــث ف ــــــه لدي ــــــي مســــــتوى ذكائ ــــــذ الضــــــعيف ف ــــــ  التلمي فحت
فرنـــــه ســــــوف يـــــتعلم الثقــــــة ، ك فالطفــــــل الـــــذي يعمـــــل فــــــي نشـــــاط محبــــــب إليـــــهلـــــذل، مهـــــارات
 . والمكانة بين زمالءه، بالنفس

، أو التمثيـــــــــل، مثلمـــــــــا يحـــــــــدث فـــــــــي األلعـــــــــاب الرياضـــــــــية التـــــــــدريب علـــــــــى المهـــــــــارات : (1
 . األنشطة الجماعية أو

وبهــــدف ، وذلــــك بهــــدف تغييــــر العــــادات الســــيئة فــــي الســــلوك إلــــ  عــــادات حســــن المناقشــــة: (3
 . صار بالصفات الحسنة المقبولة اجتماعياا الستب

تقـــــديم اقتراحـــــات بســـــيطة علـــــ  التلميـــــذ تســـــاعده فـــــي إيجـــــاد الطريـــــق التوجيـــــه الشخصـــــي:  (2
 . (11-11، 2333، )خضر. لالنضمام إل  الجماعة

لذلك يجب أن ي عـد . وشأن تعلم المهارات التواصلية شأن تعلم أي نوع آخر من أنواع التعلم
لــ  مــا يتطلبــه اكتســاب المهــارات مــن حركــات ضــرورية ومــن تهيئــة الظــروف لــه المعلــم ليتعــرف ع

المناســـبة لتعلمهـــا إلـــ  غيـــر ذلـــك مـــن النـــواحي التـــي يجـــب أن يلـــم بهـــا ويضـــع خطـــة درســـه علـــ  
 . أساسها حت  يحقق النتائج التي يريد الوصول إليها

ولكنــه ، أهميتــهفــالتعليم ذو النوعيــة الجيــدة ل يقتصــر علــ  الجانــب األكــاديمي بــالرغم مــن 
، مثــل: التعــاون، يشــتمل علــ  الهتمــام بتعلــيم المهــارات الحياتيــة والتــي منهــا النفســية والجتماعيــة

ومعرفــة المــتعلم ، وتقــدير الــذات، وصــنع القــرار، ومهــارات التصــال والتواصــل، وتحمــل المســؤولية
ي للفـرد ومسـاعدته وهذه المهارات مـن شـأنها أن تحقـق الصـالح الجتمـاع، حقوقه وحقوق اآلخرين

وتمكنه من الندماج بمزيد مـن الفعاليـة فـي عـالم العمـل ، عل  التعامل مع اآلخرين بطريقة عملية
 . (2333، لندوة اإلقليمية العربية)ا
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 المحور الثالث
 مفهوم الذات

 توطئة

إذ إن وظيفتــه األساســية هــي ، وفهمهــا، يعــد مفهــوم الــذات مفتاحــاا مهمــاا لدراســة الشخصــية
لتكامل واتساق الشخصية ليكون الفرد متكيفاا مع البيئة التي يعيي فيها وجعله ينفرد بهوية  السعي

لذا يحتل مفهوم الذات أهمية خاصة في حياة الفرد فهو الذي يوجه أفعاله في . تميزه عن اآلخرين
نفسه  ويمكنه من تحديد توقعاته من، وعل  أساسه تفسر الخبرات التي يمر بها، المواقف المختلفة
، إضــافة إلــ  أن مفهــوم الــذات يعمــل علــ  تحقيــق التســاق المتواصــل بــين ســلوكنا، ومــن اآلخــرين

 . ونظرتنا إل  أنفسنا سلبية كانت هذه النظرة أم إيجابية

( Self-conceptوقـــد أكـــدت أغلـــب النظريـــات الشخصـــية المعاصـــرة علـــ  مفهـــوم الـــذات )
رى أصـــحاب هـــذه النظريـــات ومـــنهم روجـــرز حيـــث يـــ، بوصـــفه متغيـــراا مهمـــاا فـــي دراســـة الشخصـــية

(Rogers) ،( وكـوليKooley) ،( وآدلــرAdler) ،( والبـورتAllport) ،( وليكــيLecky) ،  علــ
، أن وظيفــة مفهــوم الــذات األساســية هــي العمــل علــ  وحــدة وتماســك الجوانــب المختلفــة للشخصــية

كســـابها طابعـــاا متميـــزاا  رة المحـــيط بـــالفرد فـــي إطـــار كمـــا يقـــوم مفهـــوم الـــذات بتنظـــيم عـــالم الخبـــ، واا
ول يصـل . ومـن ثـم يكـون الطاقـة الدافعـة لسـلوك الفـرد وأوجـه نشـاطه المتعـددة فـي الحيـاة، متكامل

الفرد إل  صورة محددة المعالم عن ذاته إل بعـد أن يمـر بمراحـل تتواكـب وتـتالزم فـي مراحـل نمـوه 
 . (72، 2332، النفسي والجتماعي)عيس 

ذا كان لمفهوم الذا ت هذه األهمية الخاصة في حياة األفراد فمن الطبيعي أن تثار األسئلة واا
وارتباطــه بمهــارات التواصــل الجتمــاعي وأســاليب تنميتــه لــدى األفــراد ، حــول طبيعــة مفهــوم الــذات

وهــو مــا ســيتم العمــل علــ  ، ومــدى اختالفــه عمــا هــو لــدى األفــراد ذوي صــعوبات الــتعلم، العــاديين
 . المعروضة في هذا المحورتوضيحه من خالل الفقرات 
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 تعريف مفهوم الذات -أوالً 

إل أنه تم تأكيد انتمائه إل  علم النفس بفضل ، ربما يكون مفهوم الذات قد نشأ نشأة فلسفية
( الذي يعـد مـن أبـرز علمـاء الـنفس الـذين تنـاولوا نظريـة مفهـوم الـذات بالدراسـة (Rogersروجرز 

، 7111، ة الشخصـــية ومكوناتهــا وديناميتهــا )كفـــافيالعلميــة المنتظمــة بهــدف الكشـــف عــن طبيعــ
( حيث اعتبر روجرز الذات المحور الرئيس للشخصية وعدها ذات أهمية قصوى في سـلوك 733

 . وكذلك اعتبرها نتاجاا اجتماعياا ينمو من نسيج العالقات بين األشخاص، الفرد وتكيفه

إلـــ  الـــذات كموضـــوع يحـــدد وتســـتخدم كلمـــة الـــذات فـــي علـــم الـــنفس بمعنيـــين أولهمـــا يشـــير 
وأمــا ، وبهــذا تعنــي الــذات فكــرة الفــرد عــن نفســه، اتجاهــات الفــرد ومشــاعره ومدركاتــه وتقييمــه لنفســه

، ثانيهمــــا فينظــــر إلــــ  الــــذات كعمليــــة تتكــــون مــــن مجموعــــة عناصــــر كــــالتفكير والتــــذكر واإلدراك
 . (1، 2373، )الظاهر

الذات وتعريفه فمصطلح مفهـوم الـذات  وقد تعددت كتابات علماء النفس التي تناولت تحديد
دراكــه لذاتــه يتــأثر إلــ  حــد كبيــر ، أو كيفيــة إدراكــه لذاتــه، هــو فكــرة الفــرد عــن ذاتــه وفكــرة الفــرد واا

، وخصائصــــه الشخصــــية، وقدراتــــه الكامنــــة، واعتقــــاده حــــول نفســــه، ومشــــاعره، بطبيعــــة اتجاهاتــــه
وجميـع ، اح والفشل التـي مـر بهـاكذلك بخبرات النج، وجوانب الضعف وجوانب القوة في شخصيته

وتتكـــون وتتشـــكل مـــن خـــالل تفاعـــل الفـــرد مـــع ، هـــذه المـــؤثرات التـــي تحـــدد مفهـــوم الفـــرد عـــن ذاتـــه
 . (221، 2332، سيسالم)وكذلك من خالل توقعات اآلخرين عنه، اآلخرين

الـذي يشـير إلـ  اتجـاه  كتقبـل الـذاتكما ظهرت الكثيـر مـن المصـطلحات المرتبطـة بالـذات 
مكانياتــه الذاتيــة وكــذلك  هكونــه الفــرد عــن نفســه مــن خــالل معرفتــه بقدراتــه واســتعداداتشخصــي ي واا

فيشـير إلـ  عمليـة تنميـة قـدرات ومواهـب الـذات اإلنسـانية  تحقيـق الـذاتأما ، نواحي قوته وضعفه
وفهــم الفــرد لذتــه وتقبلــه لهــا ممــا يســاعد علــ  تحقيــق التنــاغم والتكامــل مــا بــين مقومــات الشخصــية 

فيتضـمن تحكـم الفـرد فـي سـلوكه الحـالي  تنظـيم الـذاتأمـا ، التوافق بين الحاجات والدوافع وتحقيق
 الشـعور بالـذاتأمـا ، وميله إل  ضبط النفس والتحكم الذاتي بهدف تحقيق الرضا النفسي الداخلي

فيتضــمن نــوعين مــن المشــاعر األول: هــو الشـــعور اليجــابي نحــو الــذات ويتكــون نتيجــة للنجـــاح 
المــدح والتقــدير والثــاني هــو الشــعور الســلبي نحــو الــذات ويتكــون نتيجــة للشــعور بــالرف  والتفــوق و 
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فهو يولد شعوراا بالرتياح في نفس الفرد  أما الرضا الذاتي، الجتماعي ونقص الكفاءة الجتماعية
 نتيجـــــــــة إلشـــــــــباعه لحاجاتـــــــــه ودوافعـــــــــه الشخصـــــــــية مثـــــــــل الحاجـــــــــة للتقـــــــــدير والمـــــــــدح والنجـــــــــاح

 . (22، 2332، الشيخ)

وانطالقــاا مــن ذلــك اختلفــت التعريفــات التــي قــدمها البــاحثون لمصــطلح يمفهــوم الــذات حيــث 
اقتصـــر بعضـــها علـــ  المعنـــ  األول أي الـــذات كموضـــوع فـــي حـــين اشـــتمل بعضـــها اآلخـــر علـــ  

كمـــا ســـيالحظ لـــدى عـــر  بعضـــاا مـــن هـــذه ، المعنيـــين معـــاا أي الـــذات كموضـــوع والـــذات كعمليـــة
 التعريفات: 

( مفهــوم الــذات بأنــه: ي تقيــيم Labane and Green,1970) ين وجــرينالبــفقــد عــرف 
وهــو ، وانفعالتــه، واتجاهاتــه، ووســائله، وقدراتــه، وأصــوله، وخلفيتــه، الفــرد ككــل مــن حيــث مظهــره

 ( 731، 7111، )أبو جادو. يلعب دوراا أساسياا في توجيه سلوك الفردي

ومــــتعلم للمــــدركات ، فــــي مــــنظمفــــي حــــين رأى زهــــران أن مفهــــوم الــــذات هــــو: ي تكــــوين معر 
وهــو ، ويعتبـره تعريفــاا نفسـياا لذاتــه، يبلــوره الفــرد، والتصــورات والتقييمـات الخاصــة بالـذات، الشـعورية

أو ، يتكــون مــن أفكــار الفــرد الذاتيــة المنســقة المحــددة األبعــاد والعناصــر المختلفــة لكينونتــه الداخليــة
ركات التي تحـدد خصـائص الـذات كمـا تـنعكس والمد، وتشتمل هذه العناصر التصورات، الخارجية

 ( 13، 7112، )زهران. إجرائياا في وصف الفرد لذاته كما يتصورها هوي

( إلــ  أن مفهــوم الــذات :ييمثــل مجموعــة العتقــادات ,1987Hamachek)هماشــ وأشــار 
ــذات الجســدية، وخصائصــنا الفريــدة، حــول أنفســنا ، والجتماعيــة، وســلوكنا فيمــا يتصــل بجوانــب ال

ويحـدد هـذا ، ويرى أن هذه العتقـادات تتضـمن بعـداا تقييميـاا سـلبياا أو إيجابيـاا ، والعقلية، النفعاليةو 
 ( 732، 7111، )أبو جادو. البعد التقييمي أهم جوانب مفهوم الذات وهو تقدير الذاتي

، في حين ذهب بع  الباحثين إل  أن مفهوم الذات هو: يكل ما يتعلق بردراك الفرد لنفسـه
 . (23، 2373، )الظاهر. وتوقعاتهي، ومخاوفه، ونحو حاجاته، واقفه نحو نفسهوم

، وهــو صــورة مركبــة، ورأى آخــرون بــأن مفهــوم الــذات هــو: يالمجمــوع الكلــي إلدراكــات الفــرد
، والعقليــــة، وصــــفاته الجســــمية، و خصائصــــه، و تحصــــيله، ومؤلفــــة مــــن تفكيــــر الفــــرد عــــن نفســــه
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تفكيــره بمــا يفكــر اآلخــرون عنــه وبمــا يفضــل أن يكــون عليــهي و ، واتجاهاتــه نحــو نفســه، والشخصــية
 . (731-732، 7111، )أبو جادو

( فقــد عــرف مفهــوم الــذات بأنــه يمجموعــة مــن التجاهــات واألحكــام Rogersأمــا روجــرز )
 . (21، 2373، والقيم التي يحملها الفرد فيما يتعلق بسلوكه وقدراته ومظهره وكفاءتهي )الظاهر

  يفات السابقة فقد استخلصت الباحثة النقاط اآلتية:وبمراجعة التعر 

  مفهوم الذات: يعبر عن الصورة التي يكونها الفرد عن نفسه عموماا  . 

  ــــدرات الجســــمية ــــث الصــــفات والق ــــواحي الشخصــــية مــــن حي ــــ  مختلــــف ن يشــــتمل مفهــــوم الــــذات عل
 .  والعقلية والتجاهات والتفكير وسواها

  ـــــذات مـــــن محصـــــلة إدراك الفـــــرد لنفســـــه مـــــن ناحيـــــة وتفاعلـــــه مـــــع اآلخـــــرين مـــــن يتكـــــون مفهـــــوم ال
 .  ناحية أخرى

( Merrel,et,al,1992وفــي هــذا البحــث فقــد تــم تبنــي التعريــف الــذي ذكــره ميريــل ورفاقــه )
باإلضافة إل  إدراك الفـرد لكفاءتـه ، والذي بشير إل  أن مفهوم الذات يهو نظرة الفرد العامة لنفسه

 . (232، 7111، ئه في المواقف المختلفة)داوود وحمديفي القيام بأدواره المختلفة وأدا

 تكوين مفهوم الذات والعوامل المؤثرة فيه: -ثانياً 

ــد اإلنســان ولــيس لديــه مفهــوم لذاتــه  إذ إن هــذا المفهــوم يتكــون وينمــو ويتطــور نتيجــة ، يول
ويتحــدد ، فالعناصــر الجوهريــة لتكــوين مفهــوم الــذات هــي نتــاج الخبــرات التدريبيــة المختلفــة، خبراتــه

فالطفــــل ، مفهــــوم الــــذات مــــن خــــالل عمليــــة التنشــــئة الجتماعيــــة والتفاعــــل والتواصــــل الجتمــــاعي
ولكنــه يبــدأ فــي تكوينــه وفــي إدراك مكانــه فــي ، الصــغير ل يحظــ  بمفهــوم عــن كيانــه وخصائصــه

 . (32، 2373، )الظاهر. المجتمع عن طريق اندماجه مع اآلخرين

ـــذ اللحظـــات األو  ـــل من ـــه اكتشـــاف نفســـه وجمـــع المعلومـــات عـــن ويحـــاول الطف ـــ  فـــي حيات ل
فتتكون لديه نتيجة تفاعلـه واحتكاكـه ، المحيطين به من أفراد أسرته اكتشاف بيئته التي يعيي فيها

والتجاهــات باعتبــاره قــوة ، وتعاملــه مــع المحيطــين بــه ومــع بيئتــه الكثيــر مــن المشــاعر واألحاســيس
وسرعان ما يتعلم الطفل كيف يخفف من آلمـه ، يطة بهمتفاعلة مع القوى األخرى في البيئة المح

كمــا أنــه يــدرك فــي نفــس ، و يتغلــب علــ  المصــاعب والعقبــات التــي تواجهــه فــي الحيــاة، وأحزانــه
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وتتبلــور ، ويســتثير ميولــه ويســترعي انتباهــه، الوقــت مــا يشــعره بالراحــة النفســية ومــا يشــبع دوافعــه
الخبـرات اليوميـة لتظهـر  دمالمحهـا ل خـرين بازديـاصورة واضحة للفرد عن ذاتـه تـدريجياا وتتضـح 

أمام الفرد نفسه كما لو كانت لوحة شفافة واضحة يدرك من خالل النظر فيها والتطلع إليها جميع 
المواقف واألحـداث التـي تتـرك تـأثيراا إيجابيـاا أو سـلبياا فـي أعمـاق نفسـه ليتصـدى لبعضـها ويعوقهـا 

، والــذي يتفــق مـــع اتجاهاتــه وميولــه، بمــرور بعضــها اآلخــروليســمح ، عــن النفــاذ إلــ  داخــل نفســه
وبالتـالي يتحـدد ، والمحيطـين بــه، وبيئتـه، وبذلك يستطيع الفرد أن يكون مفهوماا واضـحاا عـن نفسـه

 . (21، 2332، )الشيخ مفهوم الفرد عن ذاته

ياة يحدد مستقبل ح، ويتبلور عند دخول الطفل المدرسة، ومفهوم الذات الذي تتضح معالمه
وعلـــ  ، والمدرســـة، ويـــؤثر بشـــكل كبيـــر فـــي اتجاهاتـــه نحـــو الدراســـة، واألكاديميـــة، الطفـــل الدراســـية

 . (21، 7112، إمكانية نجاحه أو فشله في المستقبل)بهادر

إلـــ  أن مفهــــوم الـــذات يكتســـب وينمــــو ويتطـــور و يتعــــدل مـــن خــــالل  وقـــد أشـــار البــــاحثون
والمدرسة والمجتمع ومن خالل تعامله مع اآلخـرين  الخبرات التي يمر بها الفرد في كل من األسرة

 . ذوي األهمية بالنسبة إليه

ولعله من المفيد وقبـل الحـديث عـن أهميـة العوامـل المـؤثرة فـي مفهـوم الـذات عـر  الشـكل 
 . ( الذي يبين التسلسل الهرمي لمفهوم الذات فيه3التوضيحي التالي )
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 (Seiler & Beal, 2005( التسلسل الهرمي لمفهوم الذات )5شكل )

 العالقات األسرية -1ً

فاألجواء التي تحيط الطفل بالحب والرعاية والتقبل وتتبع األساليب التنشئة الصـحيحة تـؤثر 
وتؤدي أسـاليب التنشـئة الخاطئـة المتبعـة باألسـرة ، في تكوين الشعور باألمن وبمفهوم ذات ايجابي

وبمــــا أن األســــرة هــــي المؤسســــة األولــــ  المســــؤولة عــــن التربيــــة ، فهــــوم ذات ســــلبيإلــــ  تكــــوين م
فرن نوعية العالقة بين الطفل ووالديه هي العامل األهم في تكوين صورته عن ، الجتماعية للطفل
 ( 232، 7111، ذاته )داوود وحمدي

 جماعات الزمالء ورفاق اللعب واألصدقاء -2ً

فنظــرة األقــران للفــرد ، فــي التــأثير بمفهــوم الــذات لــدى الفــرد تلعــب هــذه الجماعــات دوراا هامــاا 
فـرذا كانـت هـذه التقييمـات مقبولـة فرنهـا تـؤدي إلـ  ، وتقديرهم له يحدد إل  حد مـا فكرتـه عـن نفسـه

أما إذا كانت غير مقبولة فانه ينـتقص مـن نفسـه وينمـي مفهومـاا سـلبياا عـن ، استحسان الفرد لنفسه
والطرائـــق التـــي يســـتجيب لهـــا الـــزمالء نحـــوه واألســـس التـــي يقبلونـــه أو  بمعنـــ  أن األســـاليب، ذاتـــه

 . (27، ، 7111، )حسين ينبذونه في ضوئها تنمي مفاهيم معينة عن ذاته

 المفهوم العام للذات

General Self-

 الذات تقدير

Self-Esteem 
 الذات صورة

Self-Image 

 النفسي الذات مفهوم
 الجسدي مفهوم الذات

مع  التعامل
 االخرين

 الذاتي االصرار
 القيم

 والمعتقدات
 المحيطةة البيئ

 الهوايات
 واالنشطة

 النفس معرفة
 المواصفات
 الشكلية

 االختالفات
 االجتماعية

 مفهوم الذات االجتماعي
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إذ يبـــدأ ، كمـــا تعتبـــر الخبـــرات المدرســـية مـــن العناصـــر األساســـية فـــي تشـــكيل مفهـــوم الـــذات
لمدرسـين والـزمالء بتكـوين صـورة جديـدة التلميذ من خالل المواقـف والخبـرات المدرسـية وعالقاتـه با

ويعتبـر . أو إعادة النظر في صـورته عـن قدراتـه الجسـمية والعقليـة وسـماته الجتماعيـة والنفعاليـة
مفهوم الذات متنبئاا قوياا بالنجاح األكاديمي حيث لوحظ أن التالمذة الناجحين لديهم صورة ايجابية 

الـــذات لـــديهم ســـلبية وغالبـــاا مـــا يعـــانون مـــن مختلـــف التالمـــذة الفاشـــلين تكـــون صـــورة ، عـــن ذواتهـــم
 . (232، 7111، المشكالت السلوكية والنفعالية )داوود وحمدي

 التفاعل االجتماعي -5ً

وخاصـة األفـراد ، أن مفهوم الـذات يتـأثر بعـدة عوامـل أهمهـا تقييمـات اآلخـرين وتقـبلهم للفـرد
وهذا يعني أننا نحدد ونقـيم . الجتماعي المهمين في حياته التي تظهر من خالل عمليات التفاعل

، أنفسنا عل  أساس تحديد وتقيـيم اآلخـرين لنـا أو بحسـب إدراكنـا للكيفيـة التـي يقيمنـا بهـا اآلخـرون
والمهــم هنــا هــو إدراكنــا لســلوك اآلخــرين فهــو أبعــد وأهــم أثــراا فــي مفهــوم الــذات مــن ســلوك اآلخــرين 

 . (231، 7111، بحد ذاته )داوود وحمدي

مـا يسـاعده ، وبـين أقرانـه، التفاعل الجتماعي للطفل أن يجري مقارنـات مسـتمرة بينـه ويتيح
وأوضحت العديد من الدراسات أن ، وتمييزها عن ذوات اآلخرين ثانياا ، عل  التعرف عل  ذاته أولا 

التفاعـــل الجتمـــاعي الســـليم والعالقـــات الجتماعيـــة الناجحـــة تعـــزز الفكـــرة الجيـــدة عـــن الـــذات وأن 
ــــدمفهــــو  ــــذات الموجــــب يعــــزز نجــــاح التفاعــــل الجتمــــاعي ويزي ــــة نجاحــــاا  م ال ــــات الجتماعي  العالق

 . (22، 7117، )حباشنة

 التأثيرات الجسمية والعقلية -1ً

ولهذه الصورة أهمية كبـرى فـي بنـاء شخصـيته إذ ، إن كل فرد يكون صورة ذهنية عن نفسه
وفـ  حالـة حـدوث ، ها إل  أبعد الحدودوالذي يتأثر سلوكه ب، عل  أساسها يكون مفهومه عن ذاته

شـعور بــالنقص لـدى الفــرد نتيجــة إلعاقتـه فــرن هــذا يكـون بالدرجــة األولــ  نتاجـاا ألســاليب المعاملــة 
بمـا تحملـه مـن تقـدير ، حيث يتأثر مفهوم الفرد عن ذاته بنظرة اآلخـرين لـه، من قبل المحيطين به

همـال وعـدم قبـول، وحب واحترام ، أثـراا كبيـراا علـ  دور الفـرد فـي المجتمـع ويتـرك ذلـك، أو رف  واا
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ومكانته ووضعه الجتماعي الذي قد يترتب عليه مواجهة الفـرد لمشـكالت عديـدة نفسـية أو تكيفيـة 
 . (772، 7111، )السامرائيمع نفسه ومع اآلخرين 

كمــا تلعــب القــدرة العقليــة للفــرد فــي تقيــيم الفــرد لذاتــه وفــي تفســير ســلوك اآلخــرين نحــوه وفقــا 
فاألطفـال ، حيث يؤثر مستوى ذكاء الفرد تأثيراا كبيـراا علـ  الـوعي الجتمـاعي لديـه، مستوى ذكائهل

وهـذا ، األكثر ذكاء يفسرون بشكل أفضل من األطفال األقل ذكاء مواقـف وشـعور اآلخـرين نحـوهم
الشــعور يــؤثر بــدوره علــ  األطفــال فــي نمــو مفهــوم الــذات المالئــم لــديهم الــذي يميــل إلــ  الثبــات 
ــــــة  ــــــرات الشخصــــــية والجتماعي ــــــ  التعــــــديل تجــــــاه الخب ــــــاا إل ــــــه يتعــــــر  غالب  والســــــتقرار رغــــــم أن

 . (22، 2331، )األحمد

 المعايير االجتماعية -3ً

فقـــــد بينـــــت الدراســـــات أن العوامـــــل ، تلعـــــب المعـــــايير الجتماعيـــــة دوراا هامـــــاا بالنســـــبة لمفهـــــوم الـــــذات
نــــــد الـــــــذكور وهــــــذا عائـــــــد إلــــــ  المعـــــــايير المؤديــــــة إلــــــ  رضـــــــا الــــــذات تختلـــــــف عنــــــد اإلنـــــــاث منهــــــا ع

 (39، 2112، الجتماعية التي يضعها المجتمع )الجيزاني

ممــــــــا ســــــــبق يمكــــــــن القــــــــول أن مفهــــــــوم الــــــــذات نتــــــــاج للتفاعــــــــل والتواصــــــــل الجتمــــــــاعي وأن هــــــــذا 
، ولكــــــن يمكــــــن اســــــتنتاجه مــــــن ســــــلوك الفــــــرد، المفهــــــوم فــــــي حــــــد ذاتــــــه لــــــيس شــــــيئاا يمكــــــن مالحظتــــــه

وخاصـــــــة ذوي الدللـــــــة واألهميـــــــة ، والتفاعـــــــل الجتمـــــــاعي مـــــــع اآلخـــــــرين والـــــــذات تنمـــــــو مـــــــن الخبـــــــرة
 .  وانتظامها يجب أن يتم الحفاظ عليه، وأنها جوهرية لقيام الفرد بوظيفته، كاألمهات واآلباء

 أنواع مفهوم الذات -ثالثاً 

قد يكون مفهوم الـذات لـدى الفـرد ايجابيـاا أو سـلبياا ولمزيـد مـن التوضـيح يمكـن عـر  كـال  
 التين: الح

 للذات يالمفهوم اإليجاب -1

ويتمثل في الثقة الواضحة بالنفس والتمسك بالكرامة والستقالل الذاتي مما يعبر عـن تقبـل  
وتكتشــف هــذه الــذات اإليجابيــة مــن خــالل أســلوب التعامــل مــع اآلخــرين ، الفــرد لذاتــه ورضــاه عنهــا

. المحافظــة علــ  مكانتهــا الجتماعيــةوالــذي يظهــر فيــه دائمــا الرغبــة فــي احتــرام الــذات وتقــديرها و 
 ( 22 ،2332، )الشيخ
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وأن تقبـــل الـــذات ، والتوافـــق النفســـي، أن مفهـــوم الـــذات الموجـــب يعبـــر عـــن الصـــحة النفســـية
بعـداا رئيسـياا فـي  وأن تقبـل الـذات وفهمهـا يعـد، يرتبط ارتباطاا جوهريـاا موجبـاا بتقبـل وقبـول اآلخـرين

هوم الـذات يتـأثر بالعوامـل الجتماعيـة مثـل اتجاهـات الفـرد وأن تكون مف، عملية التوافق الشخصي
والمرشــدين أن ، والوالــدين، لــذا يجــب علــ  المــربين، واتجاهــات اآلخــرين نحــو الفــرد، نحــو اآلخــرين

ـــــــــال ـــــــــد األطف ـــــــــذات عن ـــــــــي نمـــــــــو مفهـــــــــوم ايجـــــــــابي لل ـــــــــر ف ـــــــــدروا دورهـــــــــم الكبي  . والمـــــــــراهقين، يق
 (. 12، 7112)زهران، 

ن بنــاء مفهــوم إيجــابي للــ ويســاعده علــ  اســتثمار ، ذات يضــمن للفــرد صــحة نفســية جيــدةواا
، ويمكنـــه مـــن احتـــرام ذاتـــه، ويشـــعره بالثقـــة واألمـــن والطمئنـــان، إمكاناتـــه إلـــ  أقصـــ  حـــد ممكـــن

( مفهـــوم تحقيـــق الـــذات واحـــداا مـــن Maslo,1870ويعتبـــر ماســـلو ). ومـــن ثـــم تحقيقهـــا، وتقـــديرها
هرمه ليصف من خالله الحاجة اإلنسانية العليا  وقد وضعه في، الحاجات الهامة للصغار والكبار

والذي يتمتع بصحة نفسية جيدة إل  تحقيقها بعـد أن يكـون قـد اشـبع ، التي يسع  الشخص السوي
حيــث يــرى )ماســلو( بــأن مفهــوم تحقيــق الــذات يعنــي يالرغبــة فــي أن ، حاجاتــه الجســدية األساســية

يحهــا لــه إمكاناتــه ألن انفتــاح الطفــل علــ  إلــ  أقصــ  درجــة تت، يكــون الفــرد هــو ذاتــه أكثــر فــأكثر
ويعلمـه السـلوك الناضـج ، ويكسبه معارف ومعلومات غزيرة، العالم من حوله يوفر له خبرات كثيرة

وتكــوين مفهــوم إيجــابي عنهــا ومفهــوم الــذات الموجــب يعــزز نجــاح ، الــذي يســاعده فــي تحقيــق ذاتــه
كمـا تلعـب بعـ  العوامـل دوراا هامـاا فـي  اا و يزيد العالقـات الجتماعيـة نجاحـ، التفاعل الجتماعي

مكاناتـــه الشخصـــية والماديـــة  دراكـــه لمســـتوى قدراتـــه واا تكـــوين مفهـــوم ذات ايجـــابي كمعرفـــة الفـــرد واا
أهــداف واقعيــة ومســتويات معقولــة مــن الطمــوح وهــذا يســهل عليــه تحقيــق  وغيرهــا تمكنــه مــن وضــع

اليـة وواقعيـة وكـان تقـديره لذاتـه مرتفعـا إل  أنه كلما كانت فكـرة الفـرد عـن نفسـه ع األهداف إضافة
فرنه سوف يتخذ قرارات بشأنه وتنفيذها واعتبـار نفسـه مسـؤولا عـن تلـك القـرارات وهـذا يعطيـه الثقـة 

 (32، 2373)الظاهر ، الكبيرة فيما يقوم به من تصرفات

 المفهوم السلبي للذات -2

قضة مع أساليب الحياة العامة ينطبق هذا المفهوم عل  أصحاب النحرافات السلوكية المتنا
وهــذا ، والــذين يخرجــون عــن األنمــاط الســلوكية العاديــة المتوقعــة مــن األفــراد فــي المجتمــع، لتفــراد

المفهوم السلبي يتضح فـي أسـلوب حـديث الفـرد أو تعبيـره عـن مشـاعره تجـاه نفسـه وتجـاه اآلخـرين 
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بـه بالعـدوان أو عـدم الـذكاء أو في تصرفاته الخاصة وتعامالته حيث يوصـف مـن قبـل المحيطـين 
 . (213، 7112، )مخول الجتماعي أو الخروج عن اللياقة في التعامل أو عدم احترام الذات

ومثل هؤلء األفراد غالبا ما يعانون من أنواع من السلبية في مفهوم الذات والتي تتجل  في 
 مظاهر عديدة ومنها اآلتية: 

الخارجي الذي يعيي فيه كونه يشعر دائماا بأنه لـيس يظهر عجز الفرد عن التوافق مع العالم  (7
كما يشعر بعدم الستقرار النفسي وعدم ، وأنه محمل بالمشاكل والهموم، عل  مستوى اآلخرين
 . الطمئنان في حياته

شعور الفرد بأنه مكروه من قبل اآلخرين حيث يشعر بعدم قيمته وعـدم أهميتـه وأنـه ل يحظـ   (2
 . مهما فعل برعجاب اآلخرين وقبولهم

شعور الفرد بالعجز عن تحقيق النجاح أو التفوق عل  اآلخرين أو الدخول في مناقشة ناجحة  (2
 . (217، 7112، )مخول معهم

وممــا لشــك فيــه إن تكــوين المفهــوم الســلبي للــذات لــدى الفــرد يرجــع إلــ  أســباب عديــدة لعــل 
تكوين الشخصية عامـة ومفهـوم أهمها ما يتعلق بمرحلة الطفولة والتي تشكل الحجر األساسي في 
 الذات خاصة ويمكن عر  العديد من هذه األسباب كما يلي: 

ــــل (7 ــــدة للطف ــــة الزائ أو المعلمــــين بحيــــث ل يشــــعرون الطفــــل ، : ســــواء مــــن قبــــل األهــــلالحماي
 . ومحاولته لحل مشكالته بنفسه، ول يحترمون أحكامه الخاصة، باستقالليته

 . ونفسياا مما يؤدي إل  شعوره بعدم الجدارة، ياا وعدم العناية به جسد إهمال الطفل: (2
كـأن تكـون توقعـات األهـل أو المعلـم فـي المدرسـة عاليـة  تعرم الطفل لضغوط الكمال الزائـد: (2

فيشــعر ، يطلبــوا مــن الطفــل أن يظهــر دائمــاا جوانــب قــوة متزايــدة دون أيــة جوانــب ضــعف، جــداا 
 . توغير قادر عل  تلبية التوقعا، الطفل أنه غير مناسب

ــاب: (1 ــل للتســلط والعق حيــث يســتخدم بعــ  اآلبــاء أو المعلمــون طرقــاا تســلطية و  تعــرم الطف
وتفتقر عالقاتهم معه للتفاعل اإليجابي والحترام فيدرك الطفل أنه غيـر ، يعاقبون الطفل بشدة

 . جدير بالعتبار
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شعور الطفل  إن النبذ والنقد واللوم المستمر يؤدي إل  تعرم الطفل للنقد وعدم االستحسان: (3
 . «ما جدوى المحاولة» و يولد لديه اتجاهاا من نوع ، بعدم الجدارة

ــار: (2 فاآلبــاء الــذين ، يمثــل الكبــار نماذجــاا واقعيــة أمــام للطفــل ويقــوم بتقليــدهم تقليــد الطفــل للكب
 . يشعرون بضعف تقديرهم لذواتهم يقدمون نموذجاا سلبياا غالباا ما يقلده األطفال

فالطفــل الــذي يبــدو مختلفــاا اختالفــاا كبيــراا عــن اآلخــرين  الف واإلعاقــة:شــعور الطفــل بــاالخت (1
أو من ذوي ، أو قصر القامة، يشعرون بانخفا  في اعتبار الذات كأن يكونون مثالا: )قبيحاا 

 . وعــــــــدم الســــــــوية يشــــــــعره بعــــــــدم القيمــــــــة غالبــــــــاا ، فهــــــــذا الخــــــــتالف، الحاجــــــــات الخاصــــــــة(
(Kassin, 2004, P. 338) . 

 اد مفهوم الذاتأبع -رابعاً 

تتعدد المصطلحات التي اسـتخدمت لتوضـيح األبعـاد التـي يتكـون منهـا مفهـوم الـذات وعـادة 
مســتويات مفهــوم الــذات( ومــع ذلــك ، مكونــات مفهــوم الــذات، مــا يــذكر منهــا )أشــكال مفهــوم الــذات

 فرنها تشير جميعها إل  مضمون واحد وهو أن مفهوم الذات يتكون من األبعاد اآلتية: 

وتشـــمل المـــدركات ، وهـــي فكـــرة الفـــرد عـــن نفســـه(: Perceived selfات المدركـــة )الـــذ (7
وحديثــه عنهــا علــ  ، وتــنعكس إجرائيــاا بوصــفه لذاتــه، والتصــورات كمــا يتصــورها الشــخص ذاتــه

ودوره فـي ، وقدراتـه، ومظهـره، وليس كما يرغبها ويشمل هـذا اإلدراك جسـمه، وواقعها، حقيقتها
 . (12، 7113، اته وطموحاته )زهرانوكذلك قيمه ومعتقد، الحياة

يشير هذا المفهوم إلـ  تصـور الفـرد لتقـويم اآلخـرين لـه  (:Social selfالذات االجتماعية )  (2
والتصـــورات التـــي تحـــدد ، ويتكـــون مـــن المـــدركات، معتمـــداا فـــي ذلـــك علـــ  تصـــرفاتهم وأقـــوالهم

الل التفاعـل الجتمـاعي الصورة التي يعتقد أن اآلخرين يتصورونها عنه ويتمثلها الفـرد مـن خـ
 (11، 2373، مع اآلخرين)الظاهر

وهــي نظــرة الفــرد العميقــة إلــ  ذاتــه النفســية والتــي  (:Psychology selfالــذات النفســية ) (2
يكـون مفهومـه عنهـا مـن خـالل مشــاعره وأحاسيسـه وعواطفـه ورغباتـه وشـعوره بالضـعف والقــوة 

 . (17، 7112، )بهادر عرفته لدورهودرجة ثقته بنفسه وتقديره لها واحترامه لكيانها وم
وهـي اتجاهـات الفــرد ومشـاعره نحــو التحصـيل فــي (: Academy selfالـذات التحصــيلية ) (1

في الختبارات التحصـيلية ، أو هي تقرير الفرد عن درجاته. مواضيع معينة يتعلمها ذلك الفرد
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، ه علـ  التحصـيلوتشير إل  السلوك الذي يعبر فيه الفرد عن نفسه من حيـث قدرتـ. المختلفة
ـــذين يـــؤدون الواجبـــات أو المهـــام نفســـها  وأداء الواجبـــات التحصـــيلية بالمقارنـــة مـــع اآلخـــرين ال

(shavelson & bolus,1982) . 
وهــو تعبــر عــن الحالــة التــي ، : أو مــا يســم  بــذات الطمــوح( Ideal selfالــذات المثاليــة ) (3

أو كليهمــا ، أو الجســمي، النفســيســواء مــا كــان يتعلــق بالجانــب ، يتمنــ  أن يكــون عليهــا الفــرد
والتصـورات التـي تحـدد الصـورة المثاليـة التـي يـود الفـرد أن يكـون ، وتتكون من المدركات، معاا 

 . (732، 7111، عليها )أبو جادو

 سمات مفهوم الذات -خامساً 

( فـي نظريتهمـا Konfield&Wells) 7112وويلـز، لقد أكد كل مـن عـالمي الـنفس كونفيلـد 
والتـي أطلقـا عليهـا ياسـم نظريـة الـتعلم ، لسـلوكي )الـتعلم وفقـاا لمسـتوى مفهـوم الـذات(ذات المـدخل ا
أن هنــاك ارتباطــاا إيجابيــاا بــين مفهــوم الــذات ، يpoker chiptheory of learingيبالفيشــاتي

فقــد أوضــحت نتــائج الدراســات التــي قامــا بهــا بــأن المــتعلم الفــرد يــتمكن مــن الســتمرار فــي ، والــتعلم
فالمتعلم الـذي يملـك ، ونمط مفهومه عن ذاته، والنجاح في التحصيل الدراسي تبعاا لمستوى، التعلم

، ويـتمكن مـن مواجهـة الصـعوبات، مفهوماا إيجابياا سوياا عن ذاته تكون فـرص النجـاح أمامـه كثيـرة
قلقـاا أمـا المـتعلم الـذي كـون لنفسـه مفهومـاا سـلبياا فيكـون أكثـر ، والمخاطر التي تواجهـه أثنـاء الـتعلم
ــــــــل، والخســــــــارة، وتــــــــوتراا بســــــــبب توقعــــــــه للفشــــــــل ــــــــق النجــــــــاح أق ــــــــالي تكــــــــون فرصــــــــه لتحقي  وبالت

 . (731، 7111، )أبو جادو

إن خبرات الطفـل المتنوعـة تـزوده بالمعلومـات التـي يركـز  :organizedمفهوم الذات منظم  (7
ســماها وقــد ، ويقــوم الطفــل برعــادة صــياغتها وتخزينهــا بشــكل أبســط، عليهــا فــي إدراكــه لذاتــه

ـــر نظـــم التصـــنيف الخاصـــة التـــي يتبناهـــا الطفـــل انعكـــاس لثقافتـــه  ـــر )التصـــنيفات( وتعتب برون
ـــدور حـــول عائلتـــه أو أصـــدقائه ومدرســـته، الخاصـــة ـــل مـــثال يمكـــن أن ت ، )الشـــيخ فخبـــرة الطف
2332 ،21) . 

ــذات متعــدد الجوانــب (2 حيــث ينظــر الطفــل لذاتــه مــن عــدة جوانــب  :Multifacetedمفهــوم ال
ويشمل نظام التصنيف ، و يشاركه فيه العديد من األطفال، لتصنيف الذي يتبناهتعكس نظام ا
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 والقــدرة العقليــة للطفــل، والجاذبيــة الجســمية، والتقبــل الجتمــاعي، هــذا عــدة مجــالت كالمدرســة
 . (717، 7111، )أبو جادو

لمراحـل ينمو مفهوم الذات لدى الفرد بالتـدريج مسـايراا ل: Hierarchicalمفهوم الذات هرمي  (2
وهكــذا يأخــذ شــكالا هرميــاا تتكــون قاعدتــه فــي ، النمائيــة التــي يمــر بهــا والخبــرات التــي يكتســبها

وقــد يســتمر هــذا البنــاء بالرتقــاء مــدى ، ويؤســس عليهــا فــي المراحــل الالحقــة، الطفولــة المبكــرة
ـــاة ـــه خبـــرات الطفـــل فـــي مواقـــف . الحي إذ يمكـــن أن تشـــكل جوانـــب مفهـــوم الـــذات هرمـــاا قاعدت
وهـــذا مـــا يعطـــي األهـــل والمعلمـــين فرصـــة كبيـــرة لتعزيـــز . وقمتـــه مفهـــوم الـــذات العـــام، خاصـــة

والتــدخل المناســب لتعــديل وتغييــر مفــاهيم الــذات ، مفــاهيم الــذات اإليجابيــة وتــدعيمها مــن جهــة
 . (231، 2337، الزيات) السلبية في الوقت المناسب من جهة أخرى

وكلمــا كــان ، ات العــام يتســم بالثبــات النســبيأي أن مفهــوم الــذ :Stableمفهــوم الــذات ثابــت  (1
وذلــك ضــمن ، التجــاه فــي هــرم مفهــوم الــذات نحــو القاعــدة كــان هــذا المفهــوم أكثــر ثباتــاا نســبياا 

وذلــك تبعــاا ، المرحلــة العمريــة الواحــدة إل أن هــذا المفهــوم يتغيــر مــن مرحلــة عمريــة إلــ  أخــرى
 . (712، 7111، )أبو جادو للمواقف واألحداث التي يمر بها الفرد

، فالطفل ل يميز في بداية حياته نفسـه عـن البيئـة :Developmentalمفهوم الذات نمائي  (3
وكلمــا نمــا الطفــل ، وهــو غيــر قــادر علــ  التنســيق بــين األجــزاء الفرعيــة للخبــرات التــي يمــر بهــا

كل ويصــبح قــادراا علــ  إيجــاد التكامــل بــين هــذه األجــزاء الفرعيــة لتشــ، تــزداد خبراتــه ومفاهيمــه
 . (223، 2337، الزيات) إطاراا مفاهيمياا واحداا 

فالذات الجتماعية لـدى ، مفهوم الذات ذو طبيعة تقييمية:Evaluativeمفهوم الذات تقييمي (2
كالمعلم فـي المدرسـة الـذي يعـد مـن أهـم ، الطفل تتأثر باألقران واألشخاص المهمين في حياته

ل التغذيــة الراجعــة الفوريــة التــي يقــدمها األشــخاص الــذين يمكــن أن يــؤثروا فــي الطفــل مــن خــال
وتصحيح الخاطئة وهكذا يتم تقويم الطفل ، للطفل بغية تعزيز عن طريقها سلوكياته الصحيحة

 . (13، 2331، لذاته بشكل مستمر األمر الذي يساعد عل  تطويرها ووضوحها )األحمد
األخرى التـي تربطـه بهـا وهو الذي يتمايز عن المفاهيم  :Differentialمفهوم الذات فارقي  (1

علــ  ســبيل المثــال يفتــر  أن يــرتبط بالتحصــيل ، فمفهــوم الــذات للقــدرة العقليــة، عالقــة نظريــة
أي يمكــن تمييــز مفهــوم الــذات . والماديــة، األكــاديمي أكثــر مــن ارتباطــه بــالمواقف الجتماعيــة

 . (23، 2332، )الشيخ مثل التحصيل األكاديمي، من البناءات األخرى
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 أساليب تكوين مفهوم ذات إيجابي -سادساً 

( مجموعــــــة مــــــن الطرائــــــق واألســــــاليب التــــــي يجــــــب أن تؤخــــــذ بعــــــين 2111حــــــدد شــــــيفر وميلمــــــان )
 العتبار من قبل اآلباء والمدرسين والتي يمكن أن تساعد في تنمية مفهوم ذات ايجابي وهي: 

ن فالموافقـة والنتبـاه مما يقوي لديه الشعور بالتقرب مـن اآلخـري التركيز على ايجابيات الطفل: (7
والتقبـــل والمـــديح يجـــب أن تكـــون كافيـــة كمـــا يجـــب أن تكـــون التغذيـــة الراجعـــة فـــي كـــل فرصـــة 

 . ألن ذلك يساعد عل  ظهور المشاعر الذاتية لدى الطفل ويقويها، متاحة
كونـه يعلـم الطفـل ، ويعد هذا األسلوب ناجحـاا  تعليم الطفل كيفية التحدث االيجابي مع الذات: (2

ويجـب بـذل أقصـ  الجهـود ، يأنا استطيع القيام بذلك العملي، كأن يقولي أنا بخير، كركيف يف
 . لتعزيز هذه األشياء اليجابية في نفس الطفل

ـــاءة مـــن خـــالل تقـــديم النشـــاطات  تقـــديم الخبـــرات البنـــاءة: (2 يجـــب أن تقـــدم للطفـــل خبـــرات بن
وينبغــي أن تكــون ، اطواســتعمال الوســائل واألنشــطة التــي تســاعده علــ  المشــاركة فــي أي نشــ
 . النشاطات مشجعة ومدعمة كي نستطيع الوصول إل  خبرات ناجحة

: يجـــب أن يعمـــل األهـــل والمدرســـون علـــ  تقـــديم الجـــوائز تقـــديم الجـــوائز واســـتعمال العقـــود (1
حت  يتمكنوا من تكوين مفاهيم إيجابية ، لتطفال ومعرفة ما يحبونه من خالل عقد التفاقيات

وبالتــالي يتمكنــون مـن مســاعدة أنفســهم كمــا ، عرهم المتدنيــة عــن ذواتهـمعـن ذواتهــم وتــرك مشـا
 . (2337، )شيفر وميلمان تتولد عندهم القدرة عل  تنفيذ العقود التي تم التفاق عليها

 مفهوم الذات وصعوبات التعلم -سابعاً 

إذ يعبـــر ، يعتبـــر مفهـــوم الـــذات ذو أهميـــة بالغـــة فـــي تكيـــف اإلنســـان فـــي حاضـــره ومســـتقبله
وألهميــة هــذا ، فهــوم الــذات عــن مــدى وعــي الفــرد بصــفاته ومــدى تشــابهه واختالفــه مــع اآلخــرينم

ذوي صــعوبات الــتعلم فقــد بينــت نتــائج الكثيــر مــن الدراســات والبحــوث  تالمــذةالموضــوع بالنســبة لل
التي تناولت مفهوم الذات لدى ذوي صعوبات التعلم انه غالبـاا مـا تكـون لـديهم فكـرة منخفضـة عـن 

 م أو عــــــــــن قــــــــــدراتهم نظـــــــــــراا ألنهــــــــــم يعــــــــــانون مـــــــــــن مشــــــــــكالت أكاديميــــــــــة واجتماعيـــــــــــةأنفســــــــــه
(,1982,88 Harter) . 
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( أنــه مــن المهــم أن ننظــر إلــ  مفهــوم الــذات مــن مجــالت 2332ويــرى كوســدين وآخــرون )
ـــدير الـــذات العـــام، والمجـــال الجتمـــاعي، عديـــدة هـــي المجـــال األكـــاديمي ـــذات ، و تق أي مفهـــوم ال

ــذات الجتمــاعي ومفهــوم، األكــاديمي وفــي الســياق نفســه يــرى ، فضــالا عــن تقــدير الــذات العــام، ال
أن األفــراد ذوي صــعوبات الــتعلم عــادة مــا  (Kavale. , &Forness, 2000كافــال وفــورنيس )

ويعد تقدير الـذات الكلـي أهـم مكونـات مفهـوم ، يحملون مشاعر تتضمن تقديراا كلياا منخفضاا للذات
فصــاح مــوجز عــن إدراك الفــرد لذاتــه مــن خــالل ميــادين مختلفــة مــن الــذات وهــو أكثــر مــن مجــرد إ

 . الكفاءة الجتماعية واألكاديمية والسلوكية

ويمكن تصنيفه ، ذوي صعوبات التعلم تقييماا عاماا للذات تالمذةويمثل مفهوم الذات الكلي لل
لجتمــاعي واآلخــر ا، إلــ  جــانبين األكــاديمي وهــو مــدى رضــا الفــرد عــن مســتوى تحصــيله الدراســي

وعلــ  الــرغم مــن تــدني مفهــوم الــذات ، وهــو مســتوى تكيــف الفــرد مــع المجتمــع ونظــرة المجتمــع إليــه
الكلـي لــديهم الـذي يقــع ضـمن المعــدل المتوســط هنـاك شــواهد ودللت تميـل إلــ  أن التالمــذة ذوي 

، اا ذلـــك ألنـــه وبشـــكل مغـــاير لكفـــاءتهم األكاديميـــة المنخفضـــة نســـبي، صـــعوبات الـــتعلم يـــدركون هـــذا
ـــتعلم ، يظهـــرون قـــدرة كافيـــة فـــي المجـــالت األخـــرى وكـــون الكثيـــر مـــن التالمـــذة ذوي صـــعوبات ال

أو أنهــم يتفوقــون فــي بعــ  المجــالت فــرن هــذا األمــر مفيــد لهــم وربمــا ، يــدركون أن وضــعهم جيــد
ويسـمح لهـم ، يساعدهم هذا اإلدراك اليجابي في التعوي  عن مفهومهم الذاتي األكاديمي السلبي

 . (Vaughn,2001,49حتفاظ بمفهوم ذات كلي ضمن المعدل المتوسط )بال

ــــــذات لــــــدى التالمــــــذة ذوي Thompson,1988ويشــــــير ثومبمســــــون ) ( إلــــــ  أن مفهــــــوم ال
وأن كمية اإلحباط لـديهم عاليـة ، صعوبات التعلم يتشكل متأخرا مقارنة مع أقرانهم من العمر نفسه

 . ازدياد الضطرابات النفعاليةمقارنة مع التالمذة العاديين مما يؤدي إل  

كمــا يتصــف التالمــذة ذوو صــعوبات الــتعلم بتــدني ثقــتهم بقــدرتهم مقارنــة بــزمالئهم العــاديين 
ويميلون فـي حـال النجـاح إلـ  العتقـاد بـأن ، ويتوقعون بأن يكون تحصيلهم أدن  مقارنة بزمالئهم
ويركــزون علــ  النشــاطات  .(Bryan,1998نجــاحهم نتيجــة مســاعدة المعلــم أو لســهولة الواجــب )

وبــالرغم مــن أن . ول يجــدون صــعوبة فــي أدائهــا، النتقائيــة التــي يــدركون أنهــم يؤدونهــا بشــكل جيــد
التالمــــذة ذوي صــــعوبات الــــتعلم يظهــــرون صــــعوبات فــــي إدراك الــــذات فــــي المجــــالين األكــــاديمي 

، الذات األكاديميإل أنهم يدركون مفهوم الذات الجتماعي بشكل أفضل من مفهوم ، والجتماعي
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ممــا يـــدعم الفرضـــيات التـــي تقـــول بـــأن مفهـــوم الــذات يتـــأثر بشـــكل غيـــر مالئـــم بـــاألداء األكـــاديمي 
 (Vaughn,2001,50). المنخف 

أن ذوي صـــعوبات الـــتعلم يقيمـــون أنفســـهم  ((Bryan,Bryan,1983ويـــرى بريـــان وبريـــان 
( مـن Margalit&Zak,1984)وقـد أكـد مارغلـت وزاك ، ، بشكل سلبي أكثر مـن أقـرانهم العـاديين

خالل استخدامهما التحليل العاملي لمجموعة من الدراسات عل  أن التالمذة ذوي صعوبات الـتعلم 
 . قد يحرزون عالمات أسوأ من التالمذة العاديين عندما يقيمون أنفسهم عل  مقاييس الذات

ديهم انطبــاع أن التالمــذة ذوي صــعوبات الــتعلم يكــون لــ( Lerner,2001كمــا تــذكر ليرنــر )
و يتبنـون نظـرة سـلبية عـن أنفسـهم بـأنهم غيـر قـادرين ، سلبي عن الذات فهم يشعرون بعدم األمان

ن تدني مستوى التحصيل لديهم وعواطفهم غير المستقرة مقارنة ، عل  التعامل مع الحياة اليومية واا
خفاقهم في بناء عالقات اجتم والشعور بالفشل ، اعيةبالعاديين وخبراتهم األكاديمية غير الناجحة واا

 . واإلحباط غالباا ما ينجم عنها انخفا  في احترام الذات وتقديرها

وقد قام العديد من الباحثين برجراء دراسات حول مفهوم الذات لدى التالمـذة ذوي صـعوبات 
التعلم الذين يتلقون تعليمهم في أوضاع تعليمية مختلفة فتبـين أن مفهـوم الـذات لـدى التالمـذة ذوي 

، عوبات الــتعلم الــذين يدرســون فــي صــفوف خاصــة كــان أدنــ  مــن مفهــوم الــذات عنــد العــاديينصــ
إلـ  أن التالمـذة ذوي صـعوبات الـتعلم  ((Rencick&Harter,1989حيث توصـل رينكـك وهـارتر

في غرف المصادر والصفوف الخاصة قد سجلوا درجات أعل  عل  مقياس مفهوم الذات والكفاءة 
 . (71، 2331، التالمذة في الصفوف العادية )خزاعلةاألكاديمية مقارنة مع 

( أن التالمــــذة George&Kathleen&Mauree,2002)ويــــذكر جــــورج وكــــاثلين ومــــورين
ممـا يـنعكس سـلباا علـ  ، ذوي صعوبات التعلم يعـانون مـن مشـكالت سـلوكية وأكاديميـة واجتماعيـة

حــول مفهـوم الــذات لــدى التالمــذة  ويشــير هـؤلء البــاحثون فــي مـراجعتهم للدراســات، كفـايتهم الذاتيــة
( دراســة ومقالــة ناقشــت مفهــوم الــذات لــدى هــذه الفئــة أن 27ذوي صــعوبات الــتعلم والتــي شــملت )

كمـا ، اغلب الدراسات قد اتفقت عل  أن التالمذة ذوي صعوبات الـتعلم يمتلكـون مفهـوم ذات متـدن
ــذات األكــاديمي متــدن يشــكل كبيــر ن التالمــذة ذوي صــعوبات ووجــدوا أ، اتفقــت علــ  أن مفهــوم ال

 . التعلم يقيمون أنفسهم بشكل متدن مقارنة بالتالمذة الذين ليس لديهم صعوبات تعلم
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أن األطفـال ذوي صـعوبات الـتعلم يـدركون قـدراتهم  (Chapman,1988) وقد أكـد شـابمان
ادهم ومهـاراتهم بشــكل ســلبي وذلـك بســبب المســتوى المتـدني ألدائهــم لهــذه المهـارات والقــدرات واعتقــ

أن النجــــاح والنجــــاز فــــي المجــــال األكــــاديمي والجتمــــاعي فــــي المســــتقبل مســــتحيل بالنســــبة لهــــم 
 . باإلضافة إل  الستسالم السريع عندما يتعرضون للمهمات الصعبة

، لـــذلك يجـــب علـــ  األهـــل والمعلمـــين فـــي المدرســـة مســـاعدة الطفـــل علـــ  التعبيـــر عـــن رأيـــه
والســتمرار فــي ذلــك مهمــا كانــت ، والحــب والــدفء، تســامحواتخــاذ القــرارات الالزمــة فــي جــو مــن ال

والحتـــرام ضـــروري جـــداا ، فشــعور الطفـــل بالـــدعم الـــدائم والمســاندة، تصــرفات الطفـــل غيـــر مناســـبة
 . وأسرته ومجتمعه، وإلشعاره بأهميته ومكانته في صفه، لتنمية الكفاءة الذاتية



 

  99 
 

 

 

 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 

تناولـــت مهـــارات التواصـــل االجتمـــاعي لـــدى التالمـــذة ذوي راســـات دالمحــور األول: 
 صعوبات التعلم

 المحور الثاني: دراسات تناولت مفهوم الذات لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلم

تناولــت مهــارات التواصــل االجتمــاعي ومفهــوم الــذات لــدى دراســات المحــور الثالــث: 
 التالمذة ذوي صعوبات التعلم
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 الفصل الثالث
 لدراسات السابقةا

يســع  هــذا الفصــل إللقــاء الضــوء علــ  عــدد مــن الدراســات والبحــوث الســابقة التــي تناولــت 
فاعليــــة البــــرامج التدريبيــــة وأثرهــــا فــــي تحســــين مهــــارات التواصــــل الجتمــــاعي لــــدى التالمــــذة ذوي 

. وكـذلك الدراسـات التـي اهتمـت بدراسـة مفهـوم الـذات لـدى ذوي صـعوبات الـتعلم. صعوبات الـتعلم
، واإلفــــادة مــــن النتــــائج، وكيفيــــة معالجتهــــا لموضــــوع البحــــث، بمنهجيتهــــاالسترشــــاد وذلــــك بهــــدف 

 . والمقترحات التي توصلت إليها

ومجـال ، وقد قامت الباحثة بمراجعة الدراسات السابقة في مجال التربية الخاصة بشكل عـام
مفهـــوم الـــذات لـــدى صـــعوبات الـــتعلم بشـــكل خـــاص التـــي تناولـــت مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي و 

وفيمــــا يــــأتي عــــر  لعــــدد مــــن هــــذه ، التالمــــذة ذوي صــــعوبات الــــتعلم أو الدراســــات القريبــــة منهــــا
ومصـنفة إلـ  دراسـات ، الزمنـي مـن األقـدم إلـ  األحـدث االدراسات واألبحاث مرتبة حسـب تسلسـله

 ووفق المحاور اآلتية:، عربية وأخرى أجنبية

 المحور األول
ارات التواصل االجتماعي لدى التالمذة ذوي الدراسات التي تناولت مه

 صعوبات التعلم

 الدراسات العربية:  -أوالً 

 ( مصر:1991أبو شقة) دراسة -1

تعـديل بعـ  خصـائص السـلوك الجتمـاعي لـدى الطفـال ذوي صـعوبات  عنوان الدراسة:
 . التعلم

عوبات هدفت الدراسة إل  تعديل بع  خصائص السلوك الجتماعي لدى التالمذة ذوي ص
( اناث المجموعة التجريبية 73( ذكور و)1) ( تلميذاا وتلميذة22التعلم وتكونت عينة الدراسة من )

( 77( انــاث وتكونــت المجموعــة الضــابطة مــن )1( ذكــور و)2)، ( تلميــذ وتلميــذة77تكونــت مــن)
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صائية وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دللة اح، ( اناث1( ذكور و)2)، تلميذ وتلميذة
بين المجموعة التجريبية والضـابطة فـي القيـاس البعـدي علـ  المتغيـرات اآلتيـة )مهـارات اجتماعيـة 
سوية وتوكيدية وتوافـق اجتمـاعي( كمـا وجـدت الدراسـة فـروق ذات دللـة احصـائية بـين المجموعـة 

 . التجريبية والضابطة في قياس المتابعة عل  نفس المتغيرات عدا متغير التوكيد الذاتي

 ( األردن: 2111دراسة البستنجي ) -2

ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم مـــــع التالمـــــذة العـــــاديين  تالمـــــذةالتفـــــاعالت الجتماعيـــــة لل عنـــــوان الدراســـــة:
 .  في المدارس العادية في عمان

ذوي الصـعوبات التعلميـة  تالمـذةهدفت الدراسة إل  تعرف مسـتوى التفـاعالت الجتماعيـة لل
( 211وقد تكونـت عينـة الدراسـة مـن )، ارس العادية في مدينة عمانمع التالمذة العاديين في المد

، تلميــــذاا وتلميــــذة مــــن ذوي صــــعوبات الــــتعلم والملتحقــــين بغــــرف المصــــادر فــــي المــــدارس العاديــــة
ذوي صــعوبات الــتعلم مــع التالمــذة  تالمــذةواشــتملت أدوات الدراســة مقيــاس التفاعــل الجتمــاعي لل

وأظهرت نتائج الدراسة إن التفاعالت الجتماعية ، إعداد الباحثالعاديين في المدارس العادية من 
إن التالمـذة ذوي ، ذوي الصعوبات التعلمية مع التالمذة العـاديين ايجابيـة بدرجـة متوسـطة تالمذةلل

صــعوبات الــتعلم مــن مســتوى الصــف الخــامس لــديهم تفــاعالت اجتماعيــة أكثــر ايجابيــة منهــا لــدى 
وأن التالمـذة ذوي صـعوبات القـراءة لـديهم تفـاعالت اجتماعيـة ، نيالتالمذة في مستوى الصف الثـا

عدم وجود ، مع العاديين في المدرسة العادية أكثر من التالمذة ذوي الصعوبات التعلمية المختلطة
ذوي صـعوبات الـتعلم مـع التالمـذة  تالمـذةفروق ذات دللة إحصـائية فـي التفـاعالت الجتماعيـة لل

 . عاديةالعاديين في المدارس ال

 ( األردن: 2111دراسة السعايدة ) -5

ــــوان الدراســــة: ــــة ذوي  عن ــــة المهــــارات الجتماعيــــة للطلب ــــدريبي فــــي تنمي ــــامج ت فاعليــــة برن
 صعوبات التعلم

تدريبي في تنمية المهارات الجتماعية للطلبة ذوي  جهدفت الدراسة إل  استقصاء أثر برنام
( 23( تلميـذ وتلميـذة مـن ذوي صـعوبات الـتعلم )23وتكونت عينـة الدراسـة مـن )، صعوبات التعلم

، ( تلميــذة واشــتملت أدوات الدراســة علــ  برنــامج تــدريبي لتنميــة المهــارات الجتماعيــة23تلميــذ و)
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( والتي تتوافر فيها 7112واستخدام صورة معربة لمقياس المهارات الجتماعية من إعداد يوسف )
سة إل  وجود فروق فـي المهـارات الجتماعيـة بـين وقد أشارت نتائج الدرا، . دللت صدق وثبات

المجمــــوعتين التجريبيــــة والضــــابطة فــــي الختبــــار البعــــدي واختبــــار المتابعــــة لصــــالح المجموعــــة 
كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في المهـارات الجتماعيـة تعـزى لمتغيـرات الجـنس ، التجريبية

 . البعديوالعمر والمجموعة والتفاعل بينهما في الختبار 

 ( مصر2116دراسة سليمان ) -1

فاعليــة الســيكودراما فــي تنميــة مهــارات التواصــل الجتمــاعي لــدى التالمــذة  عنــوان الدراســة:
 . ذوي صعوبات التعلم

مهــارات هــدفت الدراســة إلــ  تعــرف مــدى فاعليــة برنــامج قــائم علــ  الســيكودراما فــي تنميــة 
ـــة مـــن التالمـــذة ذوي ـــدى عين ـــتعلم التواصـــل الجتمـــاعي ل ـــة الدراســـة ، . صـــعوبات ال وتكونـــت عين

، واسـتخدمت فـي الدراسـة عـدة اختبـارات تشخيصـية، المرحلـة البتدائيـة تالمـذة( تلميـذ مـن 23من)
وأظهرت النتائج وجـود ، ومقياس مهارات التواصل الجتماعي)إعداد الباحث( وبرنامج للسيكودراما

فاعليــة  دي والمؤجــل كمــا أشــارت النتــائج إلــ فــروق لصــالح المجموعــة التجريبيــة فــي القياســين البعــ
 . ذوي صعوبات التعلم التدريب بالسيكودراما في تنمية مهارات التواصل الجتماعي لدى التالمذة

 ( األردن:2111خزاعلة) دراسة -3

ـــوان الدراســـة: المهـــارات الجتماعيـــة والنفعاليـــة للطلبـــة ذوي صـــعوبات الـــتعلم والطلبـــة  عن
 . العاديين

دراســة إلــ  مقارنــة المهــارات الجتماعيــة والنفعاليــة للطلبــة ذوي صــعوبات الـــتعلم هــدفت ال
( تلميـذاا وتلميـذة مـن ذوي صـعوبات 221وتكونـت عينـة الدراسـة مـن )، والطلبة العاديين في الرمثا

وقــد . وتــم تطبيــق مقيــاس المهــارات الجتماعيــة والنفعاليــة، ( مــن الطلبــة العــاديين211الــتعلم و)
نتــائج إلــ  وجــود فــي فــروق المهــارات الجتماعيــة والنفعاليــة بــين الطلبــة ذوي صــعوبات أشــارت ال

وجـود فـروق ، التعلم والطلبة العاديين عل  األبعاد الكلية والفرعية للمقياس لصالح الطلبـة العـاديين
ــــــك لصــــــالح  ــــــر الجــــــنس وذل ــــــتعلم تبعــــــاا لمتغي ــــــين متوســــــط درجــــــات التالمــــــذة ذوي صــــــعوبات ال ب
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كمـــا ظهـــرت فـــروق بـــين متوســـط درجـــات التالمـــذة ذوي صـــعوبات الـــتعلم تبعـــاا ، ات(اإلناث)الطالبـــ
 . لمتغير الصف الدراسي وذلك لصالح طالب الصف الخامس والسادس البتدائي

 ُعمان : (2119)دراسة حسن -6

دراســـة مقارنـــة للمهـــارات الجتماعيـــة بـــين التالمـــذة ذوي صـــعوبات الـــتعلم عنـــوان الدراســـة: 
 . لطنة عمانوالعاديين في س

ـــين التالمـــذة ذوي  ـــة ب ـــ  تعـــرف الفـــروق فـــي مســـتوى المهـــارات الجتماعي هـــدفت الدراســـة إل
( 23( تلميـذاا وتلميـذة مـنهم )723وتكونـت عينـة الدراسـة مـن )، صعوبات الـتعلم وأقـرانهم العـاديين

جمــيعهم مــن الصــف الرابــع اختيــروا مــن ثــالث ، ( مــن ذوي صــعوبات الــتعلم23و)، مــن العــاديين
واشـــتملت أدوات الدراســـة مقيـــاس تقـــدير المهـــارات الجتماعيـــة ، . ارس حكوميـــة بمدينـــة مســـقطمـــد

ومجموعـــة مـــن الختبـــارات التشخيصـــية  (Gresham & Elliott 2009) لجريشـــام واليـــوت
لصعوبات التعلم وأشارت نتـائج الدراسـة إلـ  وجـود فـروق دالـة إحصـائيا بـين متوسـطات أداء أفـراد 

صــعوبات الــتعلم والتالمــذة العــاديين فــي بعــدي المهــارات الجتماعيــة والكفايــة عينــة التالمــذة ذوي 
ولصـــالح التالمـــذة ذوي صـــعوبات الـــتعلم فـــي بعـــد الســـلوك ، الجتماعيــة لصـــالح التالمـــذة العـــاديين

 . المشكل

 دراسات أجنبية:  -ثانياً 

 أمريكا (LaGreca&Mesibov, 1981وميسبوف ) دراسة الجريكا -1

Facilitating Interpersonal Functioning with Peers in Learning-Disabled 
Children 

التدريب فـي تحسـين الكفـاءة االجتماعيـة للطفـال ذوي صـعوبات ترجمة العنوان: فاعلية 
 .  التعلم

هدفت الدراسة إل  بناء برامج التدريب عل  المهـارات الجتماعيـة مـن اجـل تحسـين الكفـاءة 
من خاللهـا اختبـار أثـر برنـامج تـدريبي للمهـارات الجتماعيـة فـي تحسـين حيث حاول ، الجتماعية

وركـز ، ( طـالب ذكـور يعـانون مـن صـعوبات الـتعلم1الكفاءة الجتماعيـة لـدى عينـة تكونــت مـن )
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، البرنــامج علــ  مهــارات التصــال والمحادثــة مــن خــالل اســتخدام اســتراتيجيات التــدريب الســلوكي
المشــاركين فــي البرنــامج أظهــروا تحســناا فــي الكفــاءة الجتماعيــة  ذةأشــارت النتــائج إلــ  أن التالمــ
 . وخاصة في التفاعل مع األقران

 . (:أمريكاMathinos, 1988دراسة ماثينوس ) -2

 :عنوان الدراسة

Communicative competence with learning disabilities 

 . وبات التعلمكفاية مهارات االتصال لدى التالمذة ذوي صع ترجمة العنوان:

هدفت الدراسة إل  معرفة كفاية التصال لدى التالمذة ذوي صعوبات الـتعلم وتكونـت عينـة 
( مــن ذوي صــعوبات 23( تلميــذاا وتلميــذة فــي المــرحلتين البتدائيــة واإلعداديــة )23الدراســة مــن )
إعـــداد واشـــتملت أدوات الدراســـة مقيـــاس التواصـــل الجتمـــاعي مـــن . ( مـــن العـــاديين23الـــتعلم و )
وأظهرت نتائج الدراسة فروقاا ذات دللة إحصائية في الكفاية التواصلية بين المجمـوعتين ، الباحث

كما أ شارت نتائج الدراسة إل  أن الكثير من المشـكالت الجتماعيـة ناتجـة عـن . لصالح العاديين
عـة الصـعوبة وهـذه المشـكالت تنـتج عـن طبي، ذوي صـعوبات الـتعلم تالمـذةالسلوكيات التصالية لل

كما أن تعليم ذوي صعوبات التعلم اسـتراتيجيات التصـال يـؤدي ، التعلمية وطبيعة مهمة التصال
 . دوراا مهماا في نجاح التفاعالت التواصلية

 أمريكا (Haagar, Vaughn & Hogan, 1993) وفوجن وهوجن دراسة هاجر -5

 :عنوان الدراسة

"Self- Concept and peer Acceptance in students with Learning 
Disabilities: A four to five year prospective study 

 . عالقات الصداقة المتبادلة، ومفهوم الذات وقبول النظير، المكانة االجتماعية ترجمة العنوان:

عالقــــات ، هـــدفت الدراســــة إلــــ  دراســــة المكانــــة الجتماعيــــة ومفهــــوم الــــذات وقبــــول النظيــــر
ة لعينــــة مــــن ذوي صــــعوبات الــــتعلم فــــي القــــراءة والحســــاب ومقــــارنتهم بمرتفعــــي الصــــداقة المتبادلــــ
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( تلميذاا وتلميذة مـن ذوي صـعوبات الـتعلم 221وتكونت عينة الدراسة من )، ومنخفضي التحصيل
تحصـــيلية فـــي القـــراءة ، واســـتخدمت الدراســـة اختبـــار تقـــدير وتســـمية النظيـــر. فــي القـــراءة والحســـاب

دراسة إل  أن مجموعة التالمذة منخفضي التحصيل كانوا أقل حباا وأقـل والحساب وأشارت نتائج ال
ــــي الفصــــل ــــزمالئهم ف ــــة بالنســــبة ، معرفــــة بالنســــبة ل ــــين الحــــب والمعرف ــــاط دال ب ــــاك ارتب وكــــان هن

للمجموعـــات األربـــع مـــع وجـــود أقـــل ارتبـــاط بالنســـبة لمنخفضـــي التحصـــيل وأعلـــ  ارتبـــاط بالنســـبة 
ة المفحوصــين مـن ذوي صــعوبات الـتعلم بصــورة دالـة عــن لمرتفعـي التحصــيل ولـم تختلــف مجموعـ

 . باقي المجموعات

 ( أمريكاCruz, 1995دراسة كروز ) -1

 عنوان الدراسة: 

Teachers Perspectives of the Social Skills Development Level of 
Children with Learning Disabilities 

نمــو المهــارات االجتماعيــة للطفــال  وجهــات نظــر المعلمــين فــي مســتوى ترجمــة العنــوان:
 . ذوي صعوبات التعلم

ــــة لمجموعــــة مــــن األطفــــال ذوي  ــــ  تحديــــد مســــتوى المهــــارات الجتماعي هــــدفت الدراســــة إل
صــعوبات الــتعلم مــن وجهــة نظــر معلمــيهم الــذين كــانوا علــ  تواصــل مباشــر معهــم فــي مجــالت 

اللعـب وتمثيــل الـدور فــي مواقـع اللعــب  والتفـاعالت فــي، والتفـاعالت اللفظيــة، )األدوار الجتماعيـة
وتحسين القبول من قبل األقران( وفق ما تحدده الختبارات للتقديرات الجتماعيـة ، الحر والطبيعي
( تلميـــذاا مـــن الـــذكور واإلنـــاث مـــن ذوي صـــعوبات 21وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن ). الســـيكومترية

أدوات الدراسة اسـتبيان لتقيـيم مسـتوى  واشتملت، التعلم من الصف السادس في المدارس الحكومية
. واختبــار الــذكاء لـــرافن، والســجالت المدرســية للتحصـــيل، المهــارات الجتماعيــة موجهــة للمعلمـــين

كذلك لوحظ أن ، وأظهرت نتائج الدراسة وجود درجة متوسطة من التعميم عل  متغير تمثيل الدور
ر متناســبة مـع العمـر العقلـي والزمنــي مسـتوى المهـارات الجتماعيـة لــدى ذوي صـعوبات الـتعلم غيـ

كما أظهرت النتائج بشكل عام أن المهارات الجتماعية التي تمت دراسـتها ، بالمقارنة مع العاديين
 . قابلة للتحسن لدى أطفال صعوبات التعلم
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 . (أمريكاCourt and Givon, 2003دراسة كورت وجيفون ) -3

 عنوان الدراسة

Group Intervention: Improviong social communication skills Adolescents 
with Learning Disabilitis.  

ترجمــة العنــوان :فاعليــة برنــامج تــدريبي فــي تحســين مهــارات التواصــل االجتمــاعي لــدى 
 . ذوي صعوبات التعلممراهقين ال

هــــدفت الدراســــة إلــــ  التحقــــق مــــن فاعليــــة برنــــامج تــــدريبي فــــي تحســــين مهــــارات التواصــــل 
( طالبـــاا ممـــن يعـــانون 72عي للطلبـــة ذوي صـــعوبات الـــتعلم وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن )الجتمـــا

( ســــنة وقــــد قســــمت عينــــة الدراســــة إلــــ  71-72صــــعوبات الــــتعلم والــــذين تتــــراوح أعمــــارهم بــــين )
حيث . والمجموعة الثانية من ست تلميذات، تالمذةمجموعتين: المجموعة األول  تكونت من ستة 

ناثاا ولمـدة )تم تطبيق برنامج مهار  ( أشـهر 3ات التواصل الجتماعي عل  جميع التالمذة )ذكوراا واا
وتأكيـــد ، وقـــد تضـــمن البرنـــامج المهـــارات التاليـــة )حـــل المشـــكالت، بمعـــدل جلســـة واحـــدة أســـبوعياا 

وأظهــرت النتــائج تحســناا ملحوظــاا فــي مهــارات . وتكــوين األصــدقاء(، والســتماع والمحادثــة، الــذات
كمـا أظهـرت النتـائج فروقـاا ذات دللـة بـين الـذكور واإلنـاث ، لدى أفراد العينـة التواصل الجتماعي

دراك المشكالت لصالح اإلناث  . في تقويم الذات واا

 ( أمريكا Kavale&Mostertk, 2004دراسة كافال وموسترت  )-6

 عنوان الدراسة: 

Improving social communication skills with Learning Disabilities.  

 .  تحسين مهارات التواصل االجتماعي لذوي صعوبات التعّلم ترجمة العنوان:

هــدفت الدراســة إلــ  التحقــق مــن فاعليــة برنــامج تــدريبي علــ  مهــارات التواصــل الجتمــاعي 
 ( تلميــــذاا بلــــي متوســــط أعمــــارهم 11ذوي صــــعوبات الــــتعلم وتكونــــت عينــــة الدراســــة مــــن ) تالمــــذةلل
برنـــامج لتـــدريب التالمـــذة علـــ  المهـــارات التاليـــة )المهـــارات  واســـتخدمت الدراســـة. ( ســـنة3-77)

ــــ  حــــل المشــــكالت، الشخصــــية ــــة والســــتماع، القــــدرة عل ــــذات، مهــــارات المحادث التعــــديل ، فهــــم ال
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تــدريب التالمــذة علــ  تلــك الجتمــاعي( واســتخدم الباحثــان أســلوب التعزيــز والتشــكيل والنمذجــة فــي 
( جلســات فــي األســبوع بمعــدل 2عشــرة أســابيع وبمعــدل )واســتغرق تطبيــق البرنــامج مــدة المهــارات 

تحســـناا ملحوظـــاا لـــدى التالمـــذة فـــي مهـــارات التواصـــل  وبينـــت نتـــائج الدراســـة، . ســـاعة لكـــل جلســـة
وقد اقترح الباحثان تضمين المنهـاج ، الجتماعي كما أظهروا وعياا وتحسناا في مفهوم الذات لديهم

 . هامهارات التواصل الجتماعي والتدريب علي

 اليونان، (Agaliotis & Kalyva, 2006) دراسة أغاليوتس وكاليفا -1

 عنوان الدراسة:

Nonverbal Social Interaction Skills of Children with Learning Disabilities 

 .  ترجمة العنوان : مهارات التفاعل االجتماعية غير اللفظية للطفال ذوي صعوبات التعلم

فحــص تــواتر الســتجابات والمبــادرات غيــر اللفظيــة لــدى األطفــال ذوي هــدفت الدراســة إلــ  
، وتحديــــد ســــلوك مهــــارات التفاعــــل الجتماعيــــة غيــــر اللفظيــــة لهــــؤلء األطفــــال، صــــعوبات الــــتعلم

( طفــالا مــن ذوي صــعوبات الــتعلم والعــاديين واســتخدمت الدراســة 12وتكونــت عينــة الدراســة مــن )
ومقيــاس وكســلر للــذكاء لــدى األطفـــال ، ابات الـــتعلم( لتشــخيص اضــطر ATHENAاختبــار أثينــا )

(WISC-3بعد تقنينه عل  البيئة اليونانية ) ،وأشـارت النتـائج إلـ  أن . قائمة مالحظـات لتطفـال
األطفال ذوي صعوبات التعلم األصغر سناا واألكبر سـناا لـم يختلفـوا بشـكل ذي دللـة عـن األطفـال 

كمـا . ك فـي اسـتجاباتهم غيـر اللفظيـة للمهـارات الجتماعيـةالعاديين األصغر سناا واألكبر سناا وذلـ
ــتعلم األكبــر ســناا لــم يختلفــوا فــي مبــادراتهم غيــر  دلــت الدراســة علــ  أن األطفــال ذوي صــعوبات ال

وأظهـرت النتـائج وجـود فـرق ذي ، اللفظية للمهارات الجتماعيـة عـن األطفـال العـاديين األكبـر سـناا 
حيـث ، ر اللفظية للمهارات الجتماعيـة لـدى األطفـال األصـغر سـناا دللة فيما يتعلق بالمبادرات غي

أن المبـادرات غيــر اللفظيـة لتطفــال ذوي صـعوبات الــتعلم األصـغر ســناا كانـت أقــل مـن المبــادرات 
 . اللفظية لتطفال العاديين األصغر سناا 
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 . ( أمريكا2006) Elksnin دراسة الكسنين -8

 عنوان الدراسة:

Teaching Students with Learning Disabilities Essential Social Emotional 
Skills Proceedings  

 تدريس طالب صعوبات التعلم المهارات االجتماعية واالنفعالية ترجمة العنوان:

هدفت الدراسة إل  تعرف فاعلية برنامج تدريبي في تدريس المهارات الجتماعية والنفعالية 
( مـن طـالب صـعوبات الـتعلم تـم 272وتكونت عينة الدراسة مـن ). مللطالب ذوي صعوبات التعل

اختيــارهم عشــوائياا مــن مجموعــة مــن المــدارس المتوســطة فــي إحــدى الوليــات األمريكيــة الجنوبيــة 
وبرنــامج تــدريبي ، والمالحظــة فــي عمليــة جمــع البيانــات، واســتخدمت الدراســة الســتبانة، . الغربيــة

وأشارت نتائج هذه الدراسة أن البرنـامج ، نفعالية استمر لمدة شهرينعل  المهارات الجتماعية وال
التـــدريبي المقـــدم لعينـــة الدراســـة كـــان قـــادراا علـــ  تحســـين المهـــارات التاليـــة لـــدى طـــالب صـــعوبات 

القــدرة علــ  فهــم ، قــدرة التعبيــر عــن النفعــالت، الــتعلم: فهــم التواصــل غيــر اللفظــي لــدى اآلخــرين
 . ة القدرة عل  حل المشكالت النفعاليةزياد، انفعالت اآلخرين

 أمريكا (Owen, Carr, Cale,Blakeley, 2008وبالكلي ) دراسة أوين وكارت -9

 عنوان الدراسة:

Observing Social Interaction between Students with Learning Disabilities 
and Their Normal Peers in the School Environment.  

مالحظــــــة التفاعــــــل االجتمــــــاعي بــــــين طــــــالب صــــــعوبات الــــــتعلم وأقــــــرانهم  وان:ترجمــــــة العنــــــ
 .  العاديين في البيئة المدرسية

هـدفت الدراسـة إلـ  مالحظـة سـلوك مجموعـة مـن التالمـذة ذوي صـعوبات الـتعلم األكاديميـة 
 والنمائية أثناء تفاعلهم الجتماعي اليومي داخل الصف وخارجه مع مجموعة من األقران العاديين

( تلميذاا يعانون من صعوبات 23وتكونت عينة الدراسة: من )، في السياقات الجتماعية الطبيعية
حيــث شــارك كــل تلميــذ ، تعلــم أكاديميــة أو نمائيــة أو مشــتركة فــي الصــف الثــاني والثالــث البتــدائي
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من ذوي صعوبات التعلم مع فئة مكونـة مـن اثنـين إلـ  أربعـة أقـران عـاديين فـي جلسـات مالحظـة 
واشـــتملت أدوات الدراســـة مقيـــاس وكســـلر لـــذكاء ، تهدفت رصـــد التفـــاعالت الجتماعيـــةمباشـــرة اســـ
وقائمـة مالحظـة للمهـارات الجتماعيـة مصـممة مـن قبـل ، (WISC-IIIالنسخة الثالثـة ) -األطفال
صعوبات التعلم لوحظ لديهم ضعف المبادرة للقيـام  تالمذةوقد أظهرت النتائج أن معظم ، الباحثين

وكـذلك ضـعف المبـادرة غيـر اللفظيـة وأكـدت ، فـاعالت الجتماعيـة بعـد مبـادأة األقـران العـاديينبالت
الدراســة أن تــدريب األقــران العــاديين يمكــن أن يكــون إســتراتيجية فعالــة لزيــادة التفاعــل الجتمــاعي 

 . بينهم وبين التالمذة ذوي صعوبات التعلم في الصف

 المحور الثاني
 مفهوم الذات لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلمالدراسات التي تناولت 

 دراسات عربية: -أوالً 

 ( مصر:1995دراسة عبد الوهاب ) -1

ذوي  تالمــذة: دراســة تحليليــة ألبعــاد المجــال المعرفــي والمجــال الوجــداني للعنــوان الدراســة 
 صعوبات التعلم بالحلقة األول  من التعليم األساسي 

عوبات الـتعلم والكشـف عـن المشـكالت السـلوكية التـي هدفت الدراسـة إلـ  تعـرف حـالت صـ
ـــة مـــن )، تالمـــذةيعانيهـــا هـــؤلء ال ـــذة مـــن 721وتكونـــت العين ـــذاا وتلمي الصـــف الرابـــع  تالمـــذة( تلمي

وتـم اسـتخدام مقيـاس تقـدير الخصـائص ، ومجموعة أخـرى لـيس لـديها صـعوبات تعلميـة، األساسي
وقــاا ذات دللــة إحصــائية بــين ذوي صــعوبات وأظهــرت النتــائج فر ، مقيــاس مفهــوم الــذات، الســلوكية

والدرجة الكلية للتوافق الشخصي الجتماعي وفـي النشـاط الزائـد ، التعلم والعاديين في مفهوم الذات
والســــلوك النــــدفاعي وعــــدم القــــدرة علــــ  تركيــــز النتبــــاه وذلــــك لصــــالح الطــــالب ذوي ، والعدوانيــــة

 . صعوبات التعلم
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 مصر (1991دراسة سالم وعواد ) -2

 : مفهوم الذات ومركز التحكم لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلم  عنوان الدراسة

هدفت الدراسة إل  التعرف إل  الخصـائص السـلوكية الشـائعة لـدى األطفـال ذوي صـعوبات 
( تلميــذاا وتلميــذة تراوحــت 713الــتعلم مــن خــالل التعــرف علــ  مفهــوم الــذات وتكونــت العينــة مــن )

مقيـاس مفهـوم ، ( سنة وتم اسـتخدام مقيـاس تقـدير الخصـائص السـلوكية77-73أعمارهم ما بين )
الذات وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصـائياا بـين ذوي صـعوبات الـتعلم والعـاديين 

وكـذلك لـم تظهـر الدراسـة أي فـروق ، والذات الجسمية والـذات الشخصـية، في أبعاد الذات المعرفية
اإلنــاث فــي أبعــاد قصــور النتبــاه والنشــاط الزائــد والندفاعيــة وســوء التوافــق إحصــائية بــين الــذكور و 

كمــــا بينــــت الدراســــة وجــــود فــــروق ذات دللــــة إحصــــائية بــــين ذوي صــــعوبات الــــتعلم . الجتمــــاعي
 . والعاديين بمقياس تقدير الخصائص السلوكية

 . ( السعودية1991دراسة السرطاوي ) -5

 . ذات بين التالمذة العاديين والتالمذة ذوي صعوبات التعلمعنوان الدراسة: مقارنة مفهوم ال

هـــدفت الدراســـة إلـــ  مقارنـــة مفهـــوم الـــذات بـــين التالمـــذة العـــاديين والتالمـــذة ذوي صـــعوبات 
( تلميذاا عاديـاا و 271)( طالباا منهم211وتكونت عينة الدراسة من )، التعلم في المرحلة البتدائية

بيـريس وذلـك بعـد أن -وتم استخدم اختبار هـاريس، ات في التعلمتلميذاا يعانون من صعوب (771)
وتمثلت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود فـروق ذات ، تحقق الباحث من ثباته وصدقه

دللـــة إحصـــائية بـــين التالمـــذة العـــاديين والتالمـــذة ذوي صـــعوبات الـــتعلم فـــي مفهـــوم الـــذات وذلـــك 
عنــي أن التالمــذة ذوي صــعوبات الــتعلم يحملــون مفهومــاا منخفضــاا ممــا ي. لصــالح التالمــذة العــاديين

ووجود فـروق ذات دللـة إحصـائية بـين الـذكور واإلنـاث مـن ، عن ذواتهم مقارنة بالتالمذة العاديين
ممــا يعنــي أن ، التالمــذة العــاديين وذوي صــعوبات الــتعلم فــي مفهــوم الــذات وذلــك لصــالح اإلنــاث

أو لـديهم صــعوبات الـتعلم يحملــون مفهومـا منخفضــا عــن  نا عــادييالـذكور مــن التالمـذة ســواء كـانو 
 . ذواتهم مقارنة باإلناث من التلميذات
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 . (األردن2111دراسة الفواعير ) -1

: أثـــر برنـــامج تـــدريبي علـــ  الكفايـــة المدركـــة لـــدى التالمـــذة ذوي صـــعوبات عنـــوان الدراســـة
 . التعلم

  الكفايــة المدركــة )مفهــوم الــذات( لــدى هــدفت الدراســة إلــ  تعــرف أثــر برنــامج تــدريبي علــ
الصــف الرابـــع الملتحقــين فـــي  تالمـــذةوتكونـــت عينــة الدراســـة مــن . التالمــذة ذوي صـــعوبات الــتعلم

واشــــتملت أدوات الدراســــة مقيــــاس ، ( تلميــــذة22( تلميــــذ و )32غــــرف المصــــادر والبــــالي عــــددهم )
وأشارت نتائج الدراسة إل  عدم وجود . والبرنامج التدريبي، هارتر للكفاية المدركة بصورته األردنية

فــروق ذات دللـــة إحصـــائية فـــي األداء علــ  مقيـــاس الكفايـــة المدركـــة يعــزى للتفاعـــل بـــين الجـــنس 
ل  وجود فروق ذات دللة إحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في األداء ، والمجوعة واا

وعـدم وجـود فـروق ذات دللـة إحصـائية  ،عل  مقياس الكفاية المدركة لصالح المجموعة التجريبيـة
 . في األداء عل  مقياس الكفاية المدركة يعزى إل  الجنس

 . (األردن2113دراسة البطاينة وغوانمة ) -3 

دراسة مقارنة بين مفهوم الذات لدى تالمذة ذوي صعوبات الـتعلم والتالمـذة  عنوان الدراسة:
 . العاديين في محافظة أربد باألردن

سة إل  تعرف مستوى مفهوم الـذات لـدى تالمـذة ذوي صـعوبات الـتعلم والتالمـذة هدفت الدرا
( تلميـذاا وتلميـذة 232وتكونت عينة الدراسة من )، العاديين في المرحلة األساسية في إربد باألردن

واشتملت أدوات الدراسة مقياس ، ( تلميذاا وتلميذة من ذوي صعوبات التعلم17( عاديين و )777)
وبينــت النتــائج أن مســتوى مفهــوم الــذات لــدى تالمــذة ، ات للتالمــذة مــن إعــداد البــاحثينلمفهــوم الــذ

وان تالمــذة ذوي صــعوبات الــتعلم حصــلوا علــ  متوســطات ، ذوي صــعوبات الــتعلم كــان منخفضــاا 
كــذلك أظهــرت النتــائج ، أدنــ  علــ  مقيــاس مفهــوم الــذات وبشــكل دال مقارنــة مــع التالمــذة العــاديين

 . لة في مستوى مفهوم الذات لدى التالمذة تعزى لمتغير الجنسعدم وجود فروق دا
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 ( سلطنة عمان2115دراسة هياجنة والشكيري )-6

فاعليـــة برنـــامج إرشـــاد جمعـــي فـــي تنميـــة مفهـــوم الـــذات األكـــاديمي لـــذوي  عنـــوان الدراســـة:
 صعوبات التعلم األكاديمية

فــي تنميــة مفهــوم الــذات  وتقصــي فاعليتــه، هــدفت الدراســة إلــ  بنــاء برنــامج إرشــاد جمعــي
األكــاديمي لــدى طالبــات صــعوبات الــتعلم فــي الحلقــة الثانيــة مــن التعلــيم األساســي وتكونــت عينــة 
ـــتعلم فـــي الصـــفين الخـــامس والســـادس األساســـي والبـــالي  الدراســـة مـــن جميـــع طالبـــات صـــعوبات ال

تلقـ  أفـراد ، طةتم توزيعهم عشوائياا إل  مجموعتين متسـاويتين تجريبيـة وضـاب، ( طالبة23عددهم)
. بينمــا لــم يتلــق أفــراد المجموعــة الضــابطة أيــة معالجــة، المجموعــة التجريبيــة برنــامج إرشــاد جمعــي

وأظهـرت النتـائج وجــود فـروق ذات دللـة إحصــائية فـي درجــات مفهـوم الـذات األكــاديمي بـين أفــراد 
ســـــين البعـــــدي لصـــــالح أفـــــراد المجموعـــــة التجريبيـــــة فـــــي القيا، المجمـــــوعتين التجريبيـــــة والضـــــابطة

وهــذا يــدل علــ  فاعليــة برنــامج اإلرشــاد الجمعــي المســتخدم فــي هــذه الدراســة فــي تنميــة ، والمتابعــة
 . مفهوم الذات األكاديمي لدى أفراد المجموعة التجريبية

 دراسات أجنبية:  -ثانياً 

 أمريكا(: (Bossing & Sasseen, 1980دراسة بوسينغ وساسين  -1

 عنوان الدراسة:

Building Positive self- concept in Fourth grade Students 

 . صعوبات تعلم الحساب تالمذةبناء مفهوم ذات ايجابي لدى  ترجمة العنوان :

وتكونـت ، بنـاء مفهـوم ذات إيجـابي لـدى تالمـذة صـعوبات تعلـم الحسـاب هدفت الدراسة إل 
الصـف الرابـع البتـدائي ، ( تلميذاا وتلميـذة مـن ذوي صـعوبات تعلـم الحسـاب27عينة الدراسة من )

وبرنـــامج تـــدريبي ، متوســـط أعمـــارهم عشـــر ســـنوات واشـــتملت أدوات الدراســـة اختبـــار مفهـــوم الـــذات
وقـد اسـتهدف البرنـامج تعزيـز مفهـوم ، طبق عليهم لمـدة ثمانيـة أسـابيع بواقـع جلسـة فـي كـل أسـبوع

ـــــاه ل ـــــاء والنتب ـــــز والثن ـــــم يقـــــدم التعزي ـــــث كـــــان المعل ـــــدى التالمـــــذة حي ـــــذات ل واســـــتخدام ، تالمـــــذةلال
وقـــد أظهـــرت ، واســـتراتيجيات أخـــرى مثـــل لعـــب الـــدور وتحريـــك الـــدم  ونقـــاي الجماعـــة الموســـيق 



 

  113 
 

وتحسـناا فـي قـدرة ، كذلك تحسناا في عالقة التلميذ مـع المعلـم، النتائج تحسناا كبيراا في مفهوم الذات
 . التالمذة األكاديمية

 . (أمريكاCampbel,1990دراسة كامبل ) -2

 الدراسة:  عنوان

An investigation of the self- concept and locus of control of specific 
learning disabled students  

مقارنــة مفهــوم الــذات ومركــز الضــبط لــدى التالمــذة ذوي صــعوبات الــتعلم  ترجمــة العنــوان :
 . في المرحلة البتدائية مع نظرائهم العاديين من نفس المرحلة

اسة إل  مقارنة مفهـوم الـذات ومركـز الضـبط لـدى التالمـذة ذوي صـعوبات الـتعلم هدفت الدر 
( 733وتألفـت عينـة الدراسـة مـن )، في المرحلة البتدائيـة مـع نظـرائهم العـاديين مـن نفـس المرحلـة

( 71-73وقــد تراوحــت أعمــارهم مــا بــين )، تلميــذاا نصــفهم ذوو صــعوبات الــتعلم ونصــفهم عــاديون
ومقيــاس مركــز الضــبط ، ات الدراســة مقيــاس بيــرس_ هــاريس لمفهــوم الــذاتواشــتملت أدو ، . ســنة

وأشـــارت نتــــائج الدراســـة إلــــ  إن هنـــاك فروقــــاا ذات دللـــة إحصــــائية بـــين التالمــــذة ذوي ، الـــداخلي
حيث بينت النتائج بأن التالمذة ذوي ، صعوبات التعلم والتالمذة العاديين فيما يتعلق بمفهوم الذات

علــ  درجــات أقــل علــ  مفهــوم الــذات مــن نظــرائهم العــاديين كمــا أشــارت  صــعوبات الــتعلم حصــلوا
النتـــائج إلـــ  إن التالمـــذة ذوي صـــعوبات الـــتعلم حصـــلوا علـــ  درجـــات أعلـــ  علـــ  مقيـــاس مركـــز 

 . الضبط الخارجي

 . :أمريكا(Montgomry,2002,دراسة مونتجمري) -5

 عنوان الدراسة:

Self –concept and children with learning disabilitites observer- child 
concordance- across six context dependent domains 
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ــــوان: تقــــدير الــــذات لــــدى التالمــــذة ذوي صــــعوبات الــــتعلم والتالمــــذة العــــاديين  ترجمــــة العن
 . والتالمذة ذوي التحصيل العالي

لتالمــــذة هــــدفت الدراســــة إلــــ  مقارنــــة تقــــدير الــــذات لــــدى التالمــــذة ذوي صــــعوبات الــــتعلم وا
( مـن تالمـذة الصـفوف 723وتكونت عينة الدراسة من )، العاديين والتالمذة ذوي التحصيل العالي

وتقـــــديرات اآلبـــــاء ، واشـــــتملت أدوات الدراســـــة مقيـــــاس تقـــــديرات مفهـــــوم الـــــذات، الســـــادس والثـــــامن
اينــاا أظهــرت النتــائج تبو، والمعلمــين باســتخدام الصــيغة المختصــرة مــن مفهــوم الــذات متعــدد األبعــاد

واضـحاا بـين تقــديرات المعلمـين والتالمــذة ذوي صـعوبات الــتعلم عـن ذاتهــم بينمـا كــان هنـاك تقــارب 
 . بين تقديرات المعلمين والتالمذة ذوي التحصيل العالي عن ذاتهم

 (: أمريكاElbaum & Vaughnm, 2003) إلبوم وفوجن دراسة -1

 عنوان الدراسة: 

For which students with Learning Disabilities Are Self-concept 
Interventions Effective.  

فاعلية بع  التدخالت في تنمية مفهوم الذات لدى الطلبـة ذوي صـعوبات  :ترجمة العنوان
 . التعلم وعالقتها ببع  المتغيرات

هدفت الدراسة إل  معرفة مدى فاعلية بع  التدخالت في تنمية مفهـوم الـذات لـدى الطلبـة 
 . التعلم وعالقتها ببع  المتغيرات ذوي صعوبات

وتـدخل إرشـادي ، وتكونت هذه التدخالت من: تطوير مهارات الطفل في المجـال األكـاديمي
ضـــعاف األفكـــار النهزاميـــة الذاتيـــة ، وتـــدخل جســـمي، فـــي تمثـــل فـــي تصـــحيح األفكـــار الخاطئـــة واا

يل اتجاهات األطفال نحو وتعد، وقد تركزت جميعها عل  زيادة المعرفة األكاديمية، وتدخل إدراكي
واشتملت ، عالي(، متوسط، وتم اختيار عينة الدراسة من مستويات صفية مختلفة )ابتدائي، ذواتهم

ــــة، )إرشــــادية بعــــ  التــــدخالت، أدوات الدراســــة مقيــــاس بيــــرس هــــاريس لمفهــــوم الــــذات ، وأكاديمي
 لمجموعــة التجريبيــةوقــد أشــارت النتــائج إلــ  وجــود فروقــاا ذات دللــة إحصــائية لصــالح ا، جســمية(
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وأنه كلما زاد اإلنجاز األكاديمي لدى األطفـال ، تعزى للمستوى الصفي لصالح المدارس المتوسطة
 . زاد تقديرهم لذواتهم

 (: أمريكاGans, 2003دراسة جانز ) -3

 عنوان الدراسة: 

Comparing the Self- concept of students with and without learning 
disabilities.  

مقارنــة مفهــوم الــذات لــدى طــالب المرحلــة المتوســطة الــذين يعــانون مـــن  :ترجمــة العنــوان
 صعوبات التعلم والطلبة العاديين في نفس المرحلة

هــدفت الدراســة إلــ  مقارنــة مفهــوم الــذات لــدى طــالب المرحلــة المتوســطة الــذين يعــانون مــن 
( طالباا يعانون 33عينة الدراسة من ) وتكونت. صعوبات التعلم والطلبة العاديين في نفس المرحلة

( طالباا من أقرانهم فـي نفـس المرحلـة ل يعـانون مـن صـعوبات الـتعلم 13و )، من صعوبات التعلم
أشــارت النتــائج إلــ  وجــود فــروق . تــم اســتخدم مقيــاس بيــرس هــاريس لقيــاس مفهــوم الــذات لتطفــال
المدرســـي لصــالح الطلبـــة الـــذين ل ذات دللــة إحصـــائية بــين المجمـــوعتين علـــ  البعــدين الفكـــري و 

كما أوضـحت النتـائج عـدم وجـود فـروق بـين المجمـوعتين فـي مفهـوم ، يعانون من صعوبات التعلم
 .  الذات الكلي )الشامل(

 . ( أمريكا(Robinson,2003دراسة روبنسون -6

 عنوان الدراسة: 

Do students with Leaarning Disabilitiy have Low Self- concept 

 . التالمذة ذوي صعوبات التعلم يملكون مفهوم ذات متدن مة العنوان:ترج

هـدفت الدراسـة إلــ  معرفـة فيمـا إذا كــان التالمـذة ذوي صـعوبات الــتعلم يملكـون مفهــوم ذات 
ـــدن ـــة الدراســـة مـــن )، . مت ( ســـنة 72-1بـــين ) تراوحـــت أعمـــارهم مـــا، ( تلميـــذاا 227وتكونـــت عين

، ذوي تحصــيل متوســط، ذوي تحصــيل مــنخف ، علــممــوزعين علــ  أربــع مجموعــات: )صــعوبات ت



 

  116 
 

وتــم اســتخدام مقيــاس كــوبر ســميث للثقــة بــالنفس والمكــون مــن ثالثــة أبعــاد . ذوي تحصــيل عــالي(
ــــذات الجتمــــاعي ــــذات المدرســــي، هــــي: مفهــــوم ال ــــ  تقــــديرات المعلمــــين ، ومفهــــوم ال باإلضــــافة إل

صـعوبات الـتعلم لـديهم مفهـوم ذات  وأظهـرت النتـائج أن التالمـذة ذوي. واتجاهـاتهم لكفايـة األطفـال
كمــا أظهــرت النتــائج أن مفهــوم الــذات لــدى التالمــذة ذوي ، مــنخف  مقارنــة مــع بــاقي المجموعــات

كما أشارت النتـائج إلـ  أن تقـديرات المعلمـين ، صعوبات التعلم عند الذكور أعل  منه عند اإلناث
وان كفاية اإلناث أعل  من ، التعلمذوي صعوبات  تالمذةلكفاية األطفال كانت منخفضة بالنسبة لل

 . الذكور في جميع المجالت عدا مجال الجذب الجتماعي

 المحور الثالث
دراسات تناولت مهارات التواصل االجتماعي ومفهوم الذات لدى التالمذة 

 ذوي صعوبات التعلم

 دراسات عربية: -أوالً 

 مصر (2111)، دراسة الكفوري -1

امج للتـدريب علـ  المهـارات الجتماعيـة فـي زيـادة فعاليـة الـذات فعاليـة برنـ عنوان الدراسـة:
 . وتحسين السلوك الجتماعي لدى عينة من األطفال ذوي صعوبات التعلم

هـــدفت الدراســـة إلـــ  تعـــرف فاعليـــة برنـــامج للتـــدريب علـــ  المهـــارات الجتماعيـــة فـــي زيـــادة 
وارتباطها . ذوي صعوبات التعلمفعالية الذات وتحسين السلوك الجتماعي لدى عينة من األطفال 

واسـتخدمت فـي الدراسـة عـدة ، ( تلميذاا وتلميذة23وتكونت عينة الدراسة من )، بالتحصيل الدراسي
ــذات، مقــاييس تقــدير ســلوك الطفــل لفــرز صــعوبات الــتعلم برنــامج تــدريب علــ  ، اختبــار فعاليــة ال

عل  المهارات الجتماعية في زيادة وأظهرت النتائج فعالية برنامج للتدريب ، المهارات الجتماعية
 فعاليـة الـذات وتحسـين السـلوك الجتمـاعي لـدى المجموعـة التجريبيـة مقارنـة بالمجموعـة الضــابطة

 . )المتابعة( وكذلك في القياس البعدي والمؤجل
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 (:2115دراسة الصمادي) -2

لــــذات والكفايــــة : أثــــر برنــــامج تــــدريبي علــــ  مســــتوى المهــــارات الحركيــــة ومفهــــوم اعنــــوان الدراســــة
 الجتماعية للطلبة ذوي صعوبات التعلم

تعــرف أثــر برنــامج تــدريبي علــ  مســتوى المهــارات الحركيــة ومفهــوم الــذات  هــدفت الدراســة:
( طالبــاا وطالبــة 11تكونــت عينــة الدراســة مــن )، والكفايــة الجتماعيــة للطلبــة ذوي صــعوبات الــتعلم

مقيــاس ، مقيــاس هــارتر لمفهــوم الــذات، لحركيــةوتــم مقيــاس المهــارات ا، مــن ذوي صــعوبات الــتعلم
وأظهـــرت النتـــائج وجــود فـــروق لصـــالح ، البرنـــامج التــدريبي، الســلوك الجتمـــاعي المدرســي لميريـــل

 . المجموعة التجريبية عل  مقياس المهارات الحركية ومتغيري مفهوم الذات والكفاية الجتماعية

 ( األردن:2111دراسة أبو حسونة ) -5

أثر برنامج تدريبي للمهارات الجتماعية في تحسين مفهـوم الـذات والكفـاءة  سة:عنوان الدرا
 . الجتماعية والتحصيل لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلم

هدفت الدراسة إل  تعرف أثر برنامج تدريبي للمهارات الجتماعية في تحسين مفهوم الذات 
وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن ، ات التعلموالكفاءة الجتماعية والتحصيل لدى التالمذة ذوي صعوب

( طالبــاا مــن ذوي صــعوبات الــتعلم تــم تحديـــدهم مــن بــين طــالب الصــفوف الســادس والســـابع 21)
ومقيــــاس الســــلوك الجتمــــاعي ، واشــــتملت أدوات الدراســــة اســــتخدام قائمــــة مفهــــوم الــــذات. والثــــامن

الجتماعيــــة والســــلوك المدرســــي الــــذي يحتــــوي علــــ  مقياســــين منفصــــلين وهمــــا )مقيــــاس الكفــــاءة 
. كمــــا اســــتخدم معــــدل عالمــــات الطالــــب لتحديــــد مســــتوى التحســــن فــــي التحصــــيل، ألالجتمــــاعي(

وأظهــرت نتـــائج الدراســة وجـــود أثــر لبرنـــامج التـــدريب علــ  المهـــارات الجتماعيــة علـــ  المتغيـــرات 
ياا ولصـالح حيث أظهرت النتائج وجود فـروق دالـة إحصـائ، التابعة الثالثة التي اهتمت بها الدراسة

المجموعــة التجريبيــة فــي كــل مــن مفهــوم الــذات مقاســاا بالدرجــة الكليــة والــدرجات الفرعيــة ألبعــاده 
الكفـــاءة الجتماعيـــة مقاســـة بالدرجـــة الكليـــة والـــدرجات ، . المختلفـــة باســـتثناء بعـــد الجســـم والصـــحة

، لوك الالاجتمـاعي(يه )الكفـاءة الجتماعيـة والسـزأالفرعية لمقياس السلوك الجتماعي المدرسي بج
 . كما احتفظ أفراد المجموعة التجريبية بالتحسن عند إجراء قياس المتابعة
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 ( السعودية2116سة سلطان المياح )درا -1

الفروق في مفهوم الذات والسلوك الجتماعي والنفعالي لدى التالمذة ذوي  عنوان الدراسة:
 . لمرحلة البتدائية بالمملكة العربية السعوديةا تالمذةصعوبات التعلم األكاديمية والعاديين من 

ــذات لــدى التالمــذة ذوي  ــة الفــروق فــي أبعــاد مفهــوم ال هــدفت الدراســة إلــ  تعــرف مــدى دلل
والتعرف عل  اختالف أنماط السلوك الجتماعي والنفعالي ، صعوبات التعلم األكاديمية والعاديين

يـــد العالقـــة بـــين أبعـــاد مفهـــوم الـــذات والســـلوك وتحد، بـــاختالف أنمـــاط صـــعوبات الـــتعلم األكاديميـــة
وتكونـت عينـة الدراسـة مـن ، الجتماعي والنفعـالي لـدى التالمـذة ذوي صـعوبات الـتعلم األكاديميـة

( تلميذاا من ذوي صعوبات التعلم األكاديمية والذين يدرسون في 771( تلميذاا من العاديين )771)
ومقيــاس تقــدير الخصــائص ، دراســة اختبــار رافــنواشــتملت أدوات ال. الصــف )الخــامس والســادس(

ومقيـاس تقـدير الخصـائص السـلوكية لضـطراب السـلوك ، ذوي صـعوبات الـتعلم تالمـذةالسلوكية لل
بينـت النتـائج وجـود فـروق بـين التالمـذة العـاديين و. ،ومقياس مفهوم الذات، الجتماعي والنفعالي

وم الذات العام وأبعـاده المختلفـة لصـالح التالمـذة والتالمذة ذوي صعوبات التعلم األكاديمية في مفه
، في مفهوم الذات وأبعاده المختلفة تالمذةوعدم وجود فروق بين المجموعات الثالث لل، . العاديين

 . وفي السلوك الجتماعي والنفعالي

 دراسات أجنبية -ثانياً 

 أمريكا (Wanat, 1983دراسة وانات ) -1

Social Skills: An Awareness Program with learning Disabled 
Adolescents.  

ة للبــــالغين مــــن ذوي فاعليــــة برنــــامج تــــدريبي علــــ  المهــــارات الجتماعيــــ :ترجمــــة العنــــوان
 . صعوبات التعلم

هــدفت إلــ  اختبــار فاعليــة برنــامج تـــدريبي علــ  المهــارات الجتماعيــة فــي تحســين مفهـــوم 
( طالبـاا مـن طلبـة المرحلـة الثانويـة 23الدراسـة مـن )وقـد تكونـت عينـة . الذات والكفاءة الجتماعية

حيــث ، والــذين تـم تقســيمهم إلــ  مجمـوعتين تجريبيــة وضــابطة، الـذين يعــانون مــن صـعوبات الــتعلم
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( أسـبوعاا وبمعـدل 72تلقت المجموعة التجريبيـة برنامجـاا تـدريبياا علـ  المهـارات الجتماعيـة لمـدة )
في حين لـم تتلـق المجموعـة الضـابطة هـذا ، ة لكل جلسةوبزمن ساعة واحد، ( جلسات أسبوعياا 3)

وتــــــم إجــــــراء القياســــــات القبليــــــة والبعديــــــة لمفهــــــوم الــــــذات والكفــــــاءة الجتماعيــــــة لكــــــال ، البرنــــــامج
ــــين المجمــــوعتين ، المجمــــوعتين ــــة إحصــــائية ب ــــاك فروقــــاا ذات دلل ــــائج الدراســــة أن هن أظهــــرت نت

ة في مفهوم الذات والكفاءة الجتماعية وخلصـت ولصالح المجموعة التجريبي، التجريبية والضابطة
النتــائج إلــ  وجــود دليــل كــاف  يــدعم فاعليــة برنــامج التــدريب علــ  المهــارات الجتماعيــة مــن أجــل 

 . تحسين مفهوم الذات والكفاءة الجتماعية للطلبة ذوي صعوبات التعلم

 ( أمريكاO,Halloran, 1996دراسة اوهالوران ) -2

 عنوان الدراسة: 

Social skills intervention in a residential for children with learning 
disabilities.  

 ذوي صعوبات التعلم  تالمذةتدريس المهارات الجتماعية لل ترجمة العنوان:

هـــدفت الدراســـة إلـــ  الكشـــف عـــن أثـــر تـــدريس المهـــارات الجتماعيـــة المباشـــرة فـــي موقـــف 
لـ  تحسـين مهـارة حـل المشـكالت وتحسـين مفهـوم الـذات لـدى تعليمي عل  السلوك الجتماعي وع

. ( تلميــذاا يعــانون صــعوبات الــتعلم11وتكونــت عينــة الدراســة مــن)، التالمــذة ذوي صــعوبات الــتعلم
ـــ  برنـــامج تـــدريبي ـــاس مفهـــوم الـــذات وقـــد أظهـــرت نتـــائج هـــذه ، واشـــتملت أدوات الدراســـة عل ومقي

ات الجتماعية في تحسـين مهـارة حـل المشـكالت وتحسـين الدراسة أثراا إيجابياا للتدريب عل  المهار 
 . مفهوم الذات لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم

 ( أمريكاRobinson,1999دراسة روبنسون ) -5

 عنوان الدراسة

The application of a formal social skills training program to enhance the 
social skills of a group of learning disabled adolescents.  
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فاعليــة برنــامج للتــدريب علــ  مهــارات التواصــل الجتمــاعي فــي التفاعــل  :ترجمــة العنــوان
 الجتماعي والمشاركة والعالقة مع األقران وتحسين مفهوم الذات للطلبة ذوي صعوبات التعلم 

الجتمــاعي هـدفت الدراســة إلــ  التحقــق مــن فاعليــة برنــامج للتــدريب علــ  مهــارات التواصــل 
ــــة ذوي  فــــي التفاعــــل الجتمــــاعي والمشــــاركة والعالقــــة مــــع األقــــران وتحســــين مفهــــوم الــــذات للطلب

وقـد ، واشتملت عينة الدراسة علـ  سـبعة طـالب ممـن يعـانون صـعوبات الـتعلم، . صعوبات التعلم
سـاا فـي وأظهـرت نتـائج الدراسـة تحسـناا ملمو اا عل  مهارات التواصل الجتماعي تدريب تلق  التالمذة

 . مهارات التواصل الجتماعي لدى أفراد المجموعة التدريبية

 . (أمريكا(Larson, 2002دراسة الرسون  -1

 عنوان الدراسة: 

The Promotion of Social Acceptance of students with Learning 
Disabilities Through Friendship Skill Training And Disability 
Awarenesssity 

أثـــر التـــدريب علـــ  مهـــارات الصـــداقة والـــوعي باإلعاقـــة فـــي زيـــادة القبـــول رجمـــة العنـــوان: ت
 . الجتماعي للطلبة ذوي صعوبات التعلم

هــدفت الدراســة إلــ  قيــاس أثــر التــدريب علــ  مهــارات الصــداقة والــوعي باإلعاقــة فــي زيــادة 
(تلميـذ وتلميـذة 221مـن) وتكونـت عينـة الدراسـة. القبول الجتماعي للتالمـذة ذوي صـعوبات الـتعلم

قســـمت إلـــ  ثـــالث مجموعـــات تجريبيـــة وثـــالث مجموعـــات ضـــابطة مـــن تالمـــذة الصـــفوف الرابـــع 
وقـد أظهـرت النتـائج وجـود . تـم تطبيـق برنـامج يشـتمل علـ  نشـاطات إبداعيـة. والخامس البتـدائي

مـــن ذوي اثـــر ذو دللـــة إحصـــائية للبرنـــامج فـــي تحســـين اتجاهـــات التالمـــذة العـــاديين نحـــو رفـــاقهم 
 . كما حصل تحسن في مفهوم الذات لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلم، صعوبات التعلم
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 أمريكاCalson & Hopper, 2004)دراسة كالسون وهوبر) -3

 عنوان الدراسة:

Increasing the Self-Concept of Elementary School Students with 
Learning Disabilities.  

ة برنامج تدريبي في تنمية مفهوم الـذات لـدى التالمـذة ذوي صـعوبات : فاعليترجمة العنوان
 التعلم

ـــةهـــدفت إلـــ  تقصـــي  ـــذات بأبعـــاده )األكـــاديمي  فاعلي ـــة مفهـــوم ال ـــامج تـــدريبي فـــي تنمي برن
من ذوي صعوبات التعلم  ( طالباا 73وتكونت العينة من ). والجتماعي ورفع المستوى التحصيلي(

حيــث طبــق عليــه مقيــاس قبلــي وبعــدي فــي الختبــارات ، ســنة (77-1بــين ) تراوحــت أعمــارهم مــا
وتكـون البرنـامج مـن أسـاليب وأنشـطة ت حسـن تصـور الـذات فـي ، التحصيلية ومفهوم الـذات بأبعـاده

وكيفيــة ، وت ســاعد علــ  إدراك جوانــب القــوة والــتخلص مــن األفكــار الهدامــة، المجــالت األكاديميــة
واسـتخدم الباحثـان مـع ، وكـذلك التعزيـز اإليجـابي، الذاتيواستخدام الحديث ، التعبير عن المشاعر

ثـم اسـتخدما اإلرشـاد الجمعـي لمـدة ثالثـة أشـهر بواقـع ، أفراد العينـة أولا اإلرشـاد الفـردي لمـدة شـهر
وأشـارت نتـائج هـذه الدراسـة ، دقيقـة (45) وكانـت مـدة الجلسـة الواحـدة، جلسـة واحـدة فـي األسـبوع

، ي التــدريبي المســتخدم فــي الدراســة فــي تنميــة مفهــوم الــذات بأبعــادهإلــ  فاعليــة البرنــامج اإلرشــاد
 . إضافة إل  رفع المستوى التحصيلي ألفراد العينة

 أمريكا  Nye, 2009))دراسة ناي -6

Social acceptance in spite of the fact that disadvantage in the 
prevalence of LD is considerably.  

عليــة برنــامج تــدريبي قــائم علــ  المهــارات الجتماعيــة فــي تنميــة مفهــوم فا :عنــوان الدراســة
 .  الذات

المهارات الجتماعيـة فـي تنميـة إلى تقصي فاعلية برنامج تدريبي قائم على الدراسة هدفت 
طالبـاا مـن ذوي  (73) مفهـوم الـذات بأبعاده)األكـاديمي والجسـمي والجتماعي(وتكونـت العينـة مـن
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وقســــمت العينــــة إلــــ  مجمــــوعتين تجريبيــــة ، قــــراءة والكتابــــة والرياضــــياتصــــعوبات الــــتعلم فــــي ال
وتـــــم اســـــتخدم الختبـــــارات التحصـــــيلية ومقيـــــاس مفهـــــوم الـــــذات بأبعـــــاده )الجتمـــــاعي ، وضـــــابطة

برنـــامج تـــدريبي تضـــمن مجموعـــة مـــن األســـاليب اإلرشـــادية تمثلـــت فـــي ,، واألكـــاديمي والجســـمي(
وكيفيــة طلــب المســاعدة ، ســتماع وطــرح األســئلة ل خــرينوكيفيــة ال، والتعزيــز اإليجــابي، النمذجــة

وأظهرت نتائج فاعلية البرنامج اإلرشـادي فـي ، وكيفية ممارسة السترخاء، والسيطرة عل  الغضب
 . وفي رفع المستوى التحصيلي لدى أفراد عينة الدراسة، تنمية مفهوم الذات بأبعاده

( Womack,Marchant,Borders, 2011مارشــانت وبــوردر)، دراســة وومــا  -1
 . أمريكا

 :عنوان الدراسة

Based Social Skills Instruction: A Strategy for Students with Learning 
Disabilities.  

تـــدريس المهـــارات الجتماعيـــة المبنيـــة علـــ  اســـتخدام النصـــوص األدبيـــة  ترجمـــة العنـــوان:
 . للطالب ذوي صعوبات التعلم

يـة تـدريس المهـارات الجتماعيـة باسـتخدام النصـوص األدبيـة هدفت الدراسة إل  تعرف فاعل
( من طالب المرحلـة المتوسـطة تـم 12وتكونت عينة الدراسة من )، للطالب ذوي صعوبات التعلم

اختيارهم عشوائياا من مجموعة من المدارس فـي وليـة كاليفورنيـا األمريكيـة وقـد اسـتخدمت الدراسـة 
وقد أشـارت نتـائج الدراسـة أن ، وقطع أدبية، ة جمع البياناتالمالحظة عن طريق الفيديو في عملي

طريقة تدريس المهارات الجتماعية مـن خـالل النصـوص والقطـع األدبيـة كانـت فعالـة فـي تحسـين 
، واســـتمرارية التواصـــل مـــع اآلخـــرين، ومفهـــوم الـــذات العـــام، مهـــارة التحـــدث مـــع التالمـــذة اآلخـــرين

 . بشكل جيد واستخدام مهارات التواصل غير اللفظي
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 التعليق على الدراسات السابقة وبيان موقع البحث الحالي منها: -
لدى التالمـذة ذوي لتي تناولت مهارات التواصل االجتماعي لدراسات اا التعليق على -أوالً 

 . صعوبات التعلم

من خالل عر  هذه المجموعة مـن الدراسـات والتـي تناولـت مهـارات التواصـل الجتمـاعي 
 برامج الخاصة في تنميتها استخلصت الباحثة ما يأتي: وفاعلية ال

تنوعـت أهـداف هـذه الدراسـات وركـزت علـ  نحـو رئـيس علـ  األهـداف من حيث األهداف: 
 اآلتية: 

 .  ذوي صعوبات التعلم تالمذةتحديد مستوى المهارات الجتماعية لل -1

 .  تحديد استراتيجيات التدريب عل  مهارات التواصل الجتماعي -2

 .  أهمية التدخل في تنمية مهارات التواصل الجتماعي -4

ـــنهج:  ـــث الم اختلفـــت الدراســـات مـــن حيـــث المـــنهج فبعضـــها اعتمـــد علـــ  المـــنهج مـــن حي
 . التجريبي وبعضها اعتمد المنهج الوصفي سواء كانت الدراسات مسحية أو مقارنة

ذوي  مــذةتالاشــتملت بعــ  الدراســات علــ  عينــات كبيــرة مؤلفــة مــن مــن حيــث العينــات: 
ودراســـة ، (113ودراســة خزاعلــة)، (211كدراســـة البســتنجي)، صــعوبات الــتعلم والتالمــذة العــاديين

فــــي حــــين اشــــتمل بعضــــها اآلخــــر علــــ  عينــــات ، ( تلميــــذاا 272ودراســــة الكســــين )، (723حســــن)
ودراســـة ، ( تلميـــذاا 12ودراســـة اغـــاليوتس )، ( تلميـــذاا 23متوســـطة الحجـــم نســـبياا كدراســـة الســـعايدة )

أما بعضها اآلخر ، ( تلميذاا 21ودراسة كروز )، ( تلميذاا 11ودراسة كافال )، ( تلميذاا 23نيوس )ماث
، تلميـــذاا  (23ودراســـة ســـليمان )، تلميـــذاا  (22فقـــد اشـــتمل علـــ  عينـــات صـــغيرة كدراســـة أبـــو شـــقة )

، تالمــذة (1ودراســة لجريكــا)، تالمــذة( 73ودراســة فــوجن )، ( تلميــذاا 72ودراســة كــورت وجيفــون )
وهـــذا قـــد يعـــود وفقـــاا ألهـــداف كـــل دراســـة أو لنســـبة هـــذه العينـــات فـــي  ( تلميـــذاا 23دراســـة أويـــن )و 

 . المجتمعات المأخوذة منها

اســتخدمت هــذه المجموعــة مــن الدراســات أدوات متعــددة ومتنوعــة بتنــوع مــن حيــث األدوات: 
أهــم هــذه ومــن ، متغيــرات كــل دراســة بعضــها معــدة مــن قبــل أو جــرى إعــدادها مــن قبــل البــاحثين
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األدوات مقاييس للكفاءة الجتماعية ومقاييس لقياس التفاعل الجتماعي ومقاييس تقدير المهـارات 
 تمعدلت التحصـيل وقـوائم مالحظـة واسـتبانا، الجتماعية واختبارات تشخيصية لصعوبات التعلم

اييس لقيـاس وبعضها اآلخر استخدم البرنامج التدريبي كأداة رئيسـية وجـرى اسـتخدام عـدد مـن المقـ
 . التغيرات الحاصلة بعد تطبيق البرنامج

 توصلت الدراسات السابقة إل  مجموعة من النتائج أهمها ما يأتي:  النتائج:

  بينــــت الدراســــات أن التالمــــذة ذوي صــــعوبات الــــتعلم يعــــانون مــــن نقــــص وعجــــز فــــي مهــــارات
 . التواصل الجتماعي

 ـــدى  أثبتـــت الدراســـات التدخليـــة كفاءتهـــا وفاعليتهـــا فـــي تنميـــة مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي ل
 . العينات المستهدفة بالتدريب

  أثبتــت الدراســات التدخليــة كفاءتهــا وقــدرتها علــ  تنميــة مهــارات وأســاليب ايجابيــة وفعالــة فــي
 . المستهدفين بالتدريب تالمذةزيادة التفاعل الجتماعي لل

 –اتجاهـــات التالمـــذة ذوي  التـــدريب علـــ  مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي يمكـــن أن يحســـن مـــن
 . صعوبات التعلم نحو ذواتهم ونحو اآلخرين

 . التعليق على محور الدراسات التي تناولت مفهوم الذات لدى ذوي صعوبات التعلم -2

هوم الذات لدى ذوي من الدراسات السابقة والتي تناولت مف من خالل عر  هذه المجموعة
 يأتي: استخلصت الباحثة ماصعوبات التعلم 

 تنوعت أهداف هذه الدراسات حيث تحددت بما يأتي:  من حيث األهداف:

 ركزت الدراسات عل  موضوع مفهوم الذات لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلم . 

  ذوي صعوبات التعلم والطلبة العاديين تالمذةالتعرف عل  مستوى مفهوم الذات لدى  . 

 ــــــــال ذوي صــــــــع ــــــــدى األطف ــــــــتعلم مــــــــن خــــــــالل تعــــــــرف الخصــــــــائص الســــــــلوكية الشــــــــائعة ل وبات ال
 .  التعرف عل  مفهوم الذات لديهم

  الكشـــــف عـــــن فاعليـــــة البـــــرامج التدريبيـــــة فـــــي تنميـــــة مفهـــــوم الـــــذات لـــــدى التالمـــــذة ذوي صـــــعوبات
 .  التعلم
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ـــنهج: ـــث الم اختلفـــت الدراســـات مـــن حيـــث المـــنهج فبعضـــها اعتمـــد علـــ  المـــنهج  مـــن حي
 . دراسات مسحية أو مقارنةالتجريبي وبعضها اعتمد المنهج الوصفي سواء كانت ال

ذوي  تالمــذةاشــتملت بعــ  الدراســات علــ  عينــات كبيــرة مؤلفــة مــن  مــن حيــث العينــات:
 (713ودراسة سالم وعـواد)، ( تلميذاا 721صعوبات التعلم والتالمذة العاديين كدراسة عبد الوهاب )

( 733ودراسة كامبل )، ( تلميذاا 723ودراسة مونتجمري )، ( تلميذاا 227ودراسة روبنسون )، تلميذاا 
 . ( تلميذاا 211ودراسة السرطاوي )، ( تلميذاا 232ودراسة البطاينة )، ، تلميذاا 

( 13فــي حــين اشــتمل بعضــها اآلخــر علــ  عينــات متوســطة الحجــم نســبياا كدراســة جــانز )
ودراسة دايسـون ، (23ودراسة هياجنة والشكيري )، ( تلميذاا 27ودراسة بوسيني وساسين )، ، تلميذاا 

 ( تلميذاا 71)

، تــم اســتخدام مقــاييس معــدة مــن قبــل كمقيــاس هــارتر للكفايــة المدركــة مــن حيــث األدوات:
. كمـــا تـــم اســـتخدام مقــــاييس معـــدة مـــن قبـــل البــــاحثين، ومقيـــاس بيـــرس _ هـــاريس لمفهـــوم الــــذات

مفهــوم الــذات وكــذلك بــرامج تدريبيــة لتنميــة مفهــوم الــذات لــدى التالمــذة ذوي صــعوبات  كمقــاييس
 . التعلم

 من حيث النتائج: 

 بينت الدراسات أن التالمذة ذوي صعوبات التعلم يعانون من تدن  في مفهوم الذات . 

  أثبتـــــت الدراســـــات التدخليـــــة كفاءتهـــــا وفاعليتهـــــا فــــــي تحســـــين مفهـــــوم الـــــذات لـــــدى التالمــــــذة
 . ذوي صعوبات التعلم وتحسين اتجاهاتهم نحو أنفسهم

لت اختبار فاعلية برامج معدة لتنمية مهـارات التعليق على محور الدراسات التي تناو  -5
 . التواصل االجتماعي ومفهوم الذات لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلم

من خالل عر  هذه المجموعة مـن الدراسـات والتـي تناولـت مهـارات التواصـل الجتمـاعي 
 ومفهوم الذات لدى فئة ذوي صعوبات التعلم استخلصت الباحثة ما يأتي: 

تنوعـت أهـداف هـذه الدراسـات وركـزت علـ  نحـو رئـيس علـ  األهـداف هداف: من حيث األ
 اآلتية: 
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فاعليـــــــة البـــــــرامج التدريبيـــــــة فـــــــي تحســـــــين مهـــــــارات التواصـــــــل الجتمـــــــاعي ومفهـــــــوم الـــــــذات لـــــــدى  (1
 .  التالمذة ذوي صعوبات التعلم

 . .  تحديد استراتيجيات التدريب عل  مهارات التواصل الجتماعي ومفهوم الذات (2

ــــــدى التالمــــــذة ذوي أهميــــــة ال (3 ــــــذات ل تــــــدخل فــــــي تنميــــــة مهــــــارات التواصــــــل الجتمــــــاعي ومفهــــــوم ال
 .  صعوبات التعلم

 اعتمدت هذه الدراسات عل  المنهج التجريبيمن حيث المنهج: 

ذوي  تالمــذةاشــتملت بعــ  الدراســات علــ  عينــات كبيــرة مؤلفــة مــن مــن حيــث العينــات: 
( تلميـذاا 221ودراسـة لرسـون)، ( تلميـذاا 11رلون )صعوبات التعلم والتالمـذة العـاديين كدراسـة اوهـا

 . تلميذاا  (12ودراسة ناي)، ( تلميذاا 221المياح ) ( تلميذاا ودراسة12ودراسة ووماك )

( 21فـــي حـــين اشـــتمل بعضـــها اآلخـــر علـــ  عينـــات صـــغيرة الحجـــم كدراســـة أبـــو حســـونة )
ودراسـة ، (تلميـذاا 23ة الكفـوري)ودراسـ، ( تلميـذاا 23ودراسة وانـات)، (11ودراسة الصمادي )، تلميذاا 

لنسـبة  (تلميـذاا وهـذا قـد يعـود وفقـاا ألهـداف كـل دراسـة أو73ودراسـة كارلسـون)، (تلميـذاا 1روبنسون)
 . هذه العينات في المجتمعات المأخوذة منها

اسـتخدمت هـذه المجموعـة مـن الدراسـات البـرامج التدريبيـة كـأداة رئيسـية من حيـث األدوات: 
 . من المقاييس لقياس التغيرات الحاصلة بعد تطبيق البرنامجوجرى استخدام عدد 

 توصلت الدراسات السابقة إل  مجموعة من النتائج أهمها ما يأتي:  النتائج:

أثبتـــــت الدراســـــات التدخليـــــة كفاءتهـــــا وفاعليتهـــــا فـــــي تنميـــــة مهـــــارات التواصـــــل الجتمـــــاعي ومفهـــــوم  -
 .  الذات لدى العينات المستهدفة بالتدريب

دراســـــات التدخليـــــة كفاءتهـــــا وقـــــدرتها علـــــ  تنميـــــة مهـــــارات وأســـــاليب ايجابيـــــة وفعالـــــة فـــــي أثبتـــــت ال -
 .  المستهدفين بالتدريب تالمذةزيادة التفاعل الجتماعي لل

ــــــ  مهــــــارات التواصــــــل الجتمــــــاعي يمكــــــن أن يحســــــن مــــــن اتجاهــــــات التالمــــــذة ذوي  - ــــــدريب عل الت
 .  صعوبات التعلم نحو ذواتهم ونحو اآلخرين
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 انب اإلفادة من الدراسات السابقة:جو  -ثانياً 

  أفاد البحث الحالي من الدراسات السابقة في أمور عديدة منها اآلتي: 

الجوانــــب التــــي جــــرى التركيــــز عليهـــــا فــــي هــــذه الدراســــات وعلــــ  المتغيــــرات التـــــي الع علــــ  الط ــــ (1
 .  اهتمت بدراستها

ـــــــة ال (2 ـــــــي صـــــــوغ مشـــــــكلمنهجي ـــــــي اســـــــتخدمتها الدراســـــــات الســـــــابقة ف ة البحـــــــث وكتابـــــــة العلميـــــــة الت
الفرضــــــــيات ومعالجــــــــة النتــــــــائج والســــــــتفادة منهــــــــا ضــــــــمن الحــــــــدود التــــــــي تتناســــــــب وخصوصــــــــية 

 .  البحث الحالي

 من أجل إعداد وتصميم أدوات هذا البحث في الدراسات السابقةأدوات البحث  اإلفادة من (3

ــــدريبي مــــن خــــالل التعــــر  الدراســــات الســــابقة اإلفــــادة مــــن (4 ــــ  فــــي إعــــداد وتصــــميم البرنــــامج الت ف عل
ــــرامج المســــتخدمة فــــي الدراســــات الســــابقة ــــوم عليهــــا هــــذه الب ــــة التــــي تق والســــتفادة ، األســــس التدريبي

 .  من المنهجية في بناء هيكلية البرنامج التدريبي الحالي

تكـــــــوين تصـــــــور شـــــــامل عـــــــن مهـــــــارات التواصـــــــل الجتمـــــــاعي  الدراســـــــات الســـــــابقة اإلفـــــــادة مـــــــن (5
 عليهاومفهوم الذات واهم استراتيجيات التدريب 

اإلفـــــادة مـــــن الدراســـــات الســـــابقة فـــــي أســـــلوب اختيـــــار مجتمـــــع البحـــــث وعينتـــــه وفـــــي اختيـــــار أفـــــراد  (6
 .  كل من المجموعتين التجريبية والضابطة

مقارنـــــــة نتـــــــائج البحـــــــث الحـــــــالي بالنتـــــــائج التـــــــي توصـــــــلت إليهـــــــا الدراســـــــات الســـــــابقة والمرتبطـــــــة  (7
 .  بجوانب البحث

 السابقة:  موقع البحث الحالي بين الدراسات -ثالثاً 

اتفــق البحــث مــع الدراســات الســابقة علــ  أهميــة إعــداد بــرامج تدريبيــة لتنميــة مهــارات التواصــل  (7
الجتمـــــاعي ومفهـــــوم الـــــذات وذلـــــك مـــــن اجـــــل تطـــــوير القـــــدرة لـــــدى التالمـــــذة علـــــ  التفاعـــــل 

 . الجتماعي
ة تشـــابه البحـــث الحـــالي مـــع الدراســـات التجريبيـــة الســـابقة فـــي هدفـــه الـــذي يتمحـــور حـــول تنميـــ (2

كمـــا تشـــابه البحـــث الحـــالي مـــع الدراســـات األخـــرى التـــي تهـــتم ، مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي
 . بتنمية مفهوم الذات لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلم
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اتفق البحث مع الدراسات السابقة فـي اسـتخدامه لـبع  المهـارات التـي اهتمـت هـذه الدراسـات  (2
مهــارات التواصــل الجتمــاعي ومفهــوم الــذات  بالتــدريب عليهــا والتأكــد مــن فاعليتهــا فــي تنميــة

 . لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلم

 تميز البحث الحالي عن تلك الدراسات السابقة التي عرضتها الباحثة من خالل: 

تعدد األهـداف التـي يصـبو البحـث إلـ  تحقيقهـا والتـي تتجلـ  فـي تنميـة مهـارات التواصـل  -
ات التدريبيــــة لــــدى العينــــة المســــتهدفة بالبحــــث الجتمــــاعي ومفهــــوم الــــذات وتلبيــــة الحاجــــ

 . الحالي
 . تنوع المهارات التي يهدف البرنامج إل  تنميتها لدى العينة المستهدفة -
واألنشــطة ، لعــب األدوار، تعــدد اإلجــراءات والتــدريبات فــي كــل جلســة وتنوعهــا )المناقشــة -

 . المعدة في كل جلسة(
حـــدود علـــم الباحثـــة التـــي حاولـــت الجمـــع بـــين فـــي –قلـــة الدراســـات العربيـــة وغيابهـــا محليـــاا  -

التواصــل الجتمــاعي ومفهــوم الــذات فــي مرحلــة التعلــيم األساســي وتحديــداا لــدى فئــة ذوي 
ولهــذا فــرن البحــث يحــاول ســد ثغــرة فــي هــذا المجــال وذلــك مــن خــالل ، صــعوبات الــتعلم

ومفهـــوم دراســـته لفاعليـــة برنـــامج تـــدريبي مقتـــرح فـــي تنميـــة مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي 
 . الذات لدى ذوي صعوبات التعلم في مرحلة التعليم األساسي
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 الفصل الرابع
جراءاته  منهج البحث وا 

 

 الهدف من البحث -أوالً 

 منهج البحث-ثانياً 

 عينة البحث -ثالثاً 

 البحث أدوات -رابعاً 

 التصميم التجريبي للبحث -خامسًا 

 إجراءات البحث –سادسًا 

 حصائية المستخدمة في البحثاألساليب اإل -سابعاً 
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 الفصل الرابع

جراءاته  منهج البحث وا 
واألدوات المســـتخدمة فـــي البحـــث ، اختيـــار العينـــة يتضـــمن هـــذا الفصـــل عرضـــاا إلجـــراءات

باإلضــــافة إلــــ  ، وخطــــوات إعــــداد البرنــــامج التــــدريبي المقتــــرح، وكيفيــــة إعــــدادها وطرائــــق تقنينهــــا
واألساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل البيانات والتحقق من الخطوات المتبعة لتنفيذ تجربة البحث 

 عر  لكل من هذه الجوانب: يصدق الفرضيات وفيما يل

 الهدف من البحث -أوالً 

يهـــدف البحـــث الحـــالي للكشـــف عـــن فاعليـــة البرنـــامج المقتـــرح فـــي تنميـــة مهـــارات التواصـــل 
 . الجتماعي ومفهوم الذات لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلم

 منهج البحث:-ثانياً 

 وفقاا لمتغيرات التصميم التجريبي اآلتي: تم العتماد في هذا البحث عل  المنهج التجريبي

 .  : البرنامج التدريبي المتغيرات المستقلة -1

 .  ومفهوم الذات، مهارات التواصل الجتماعي المتغيرات التابعة : -5

 عينة البحث -ثالثاً 

ن خـالل مراحـل عـدة متتابعـة باسـتخدام مقـاييس تشخيصــية تـم التوصـل إلـ  عينـة البحـث مـ
، وروائــز عقليــة واختبــارات تحصــيلية وكــذلك مقــاييس مهــارات التواصــل الجتمــاعي ومفهــوم الــذات

 وتوضح الفقرات التالية هذه المراحل:

 مرحلة التشخيص األولية : -1

بات الــتعلم وذلــك الغــر  مــن هــذه المرحلــة إجــراء عمليــة الفــرز األولــي للتالمــذة ذوي صــعو 
مـــن خـــالل اســـتخدام مقـــاييس تشخيصـــية يـــتم تطبيقهـــا مـــن قبـــل معلمـــي هـــؤلء التالمـــذة وبرشـــراف 

ولهــذا فقــد تــم اختيــار عينــة كبيــرة نســبياا بهــدف ضــمان الحصــول علــ  عــدد مناســب مــن . الباحثــة
ظـراا حالت صعوبات التعلم األكاديمية التي سوف تختزل بالتأكيد إلـ  أصـغر عـدد مـن الحـالت ن
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لطبيعــة البحــث الحــالي الــذي يركــز علــ  األطفــال ذوي صــعوبات الــتعلم ويعــانون مــن نقــص فــي 
 . مهارات التواصل الجتماعي وتدن في مفهوم الذات

( مــدارس مــن 73قــد عملــت الباحثــة علــ  اختيــار تالمــذة الصــف الخــامس األساســي مــن )و 
ية مـــن خمســـة منـــاطق جغرافيـــة المـــدارس الرســـمية فـــي مدينـــة دمشـــق تـــم اختيارهـــا بطريقـــة عشـــوائ

الوسط ( وبعد الرجوع إل  مديرية التخطيط واإلحصاء في ، الشرقية، الغربية، الجنوبية، )الشمالية
 (7وزارة التربية وتفصيل ذلك يوضحه الجدول)

 في المدارس المنتقاة تالمذةيبين عدد الشعب وال( 1جدول )

المنطقة  الرقم
 يةالجغراف

عدد  اسم المدرسة
 الشعب

 المجموع إناث ذكور

1 
 الشمالية

 231 111 131 7 ومرياحمد أ

 115 8ً 18 4 أم البنين 2

3 
 الوسطى

 173 81 13 4 ماري العجمي

 158 7ً 82 3 البيروني 4

5 
 الجنوبية

 81 45 45 2 مي زيادة

 114 51 54 4 جوبر المحدثة 6

7 
 الشرقية

 131 4ً 7ً 4 غالية فرحات

 ًً 32 34 2 أم الخير 8

9 
 الغربية

 15 31 47 3 حافظ إبراهيم

 4ً 28 35 2 سليمان الحلبي 11

 1285 18ً 7ًً 35 11  المجموع

 

وتأخــذ الباحثــة فــي اختيارهــا لعينــة البحــث مــن تالمــذة الصــف الخــامس األساســي بــالمبررات 
 اآلتية :
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ضــمنها الختبــارات المســتخدمة فــي البحــث قــدرة هــؤلء األطفــال علــ  فهــم التعليمــات التــي تت (7
 . وكذلك قدرتهم عل  تنفيذ التعليمات الموجودة فيها بصورة أفضل، الحالي

تالمذة الصف الخامس األساسي األمر . صعوبات التعلم بحد ذاتها تصبح أكثر وضوحاا لدى (2
 . الذي يساعد عل  مالحظتها وتشخيصها

ا هـؤلء األطفـال بالسـتقرار النسـبي نوعـاا مـا مقارنـة تتسم مرحلة الطفولـة المتـأخرة التـي يعيشـه (2
 . بمرحلتي الطفولة المتوسطة والمراهقة

وكــذلك ، وأخيــراا وضــوح مهــارات التواصــل الجتمــاعي والمهــارات األكاديميــة فــي هــذه المرحلــة (1
 . وضوح مفهوم الذات نوعاا ما مقارنة بمرحلة الطفولة المتوسطة وما قبلها

وتعريــــب الشــــريف  (مايكــــل بســــت)دير ســــلوك التلميــــذ مــــن إعــــداد وبعــــد تطبيــــق مقيــــاس تقــــ
( درجـــة 11( بلـــي عـــدد أفـــراد عينـــة البحـــث ونتيجـــة لســـتبعاد الـــذين تزيـــد درجـــاتهم علـــ  )2331)
 . ( تلميذاا وتلميذة233)

( فقد 7111وبعد تطبيق مقياس تقدير الخصائص السلوكية أيضاا وهو من إعداد الزيات ) 
ـــذين تقـــل درجـــاتهم عـــن )بلـــي عـــدد أفـــراد عينـــة ال ( تلميـــذاا 211) (771بحـــث ونتيجـــة لســـتبعاد ال

 . وتلميذة

ومقياس تقدير سلوك التلميذ لمايكل بست وتقدير الخصائص السلوكية للزيـات تـم تطبيقهمـا 
بمعرفة معلمات اللغة العربية والحساب وبرشراف الباحثة باعتبـار أن معلمـات هـاتين المـادتين هـن 

وذلـك بسـبب مـن ، لخصـائص السـلوكية واألكاديميـة والجتماعيـة والنفسـية للتالمـذةاألكثر إلمامـاا با
أن حصص اللغة العربية والحساب هي األكثر عدداا في الخطة الدرسـية مقارنـة بغيرهـا مـن المـواد 

 . الدراسية األخرى

 مرحلة التشخيص التحليلية -2

ســـــتخدام المقــــاييس العقليـــــة تــــم فــــي هـــــذه المرحلــــة القيـــــام بعمليــــات التشـــــخيص التحليليــــة با
ومهارات التواصل الجتماعي ومفهـوم الـذات مـن أجـل تحديـد األطفـال ذوي صـعوبات  واألكاديمية

الــتعلم والــذين يعــانون مــن نقــص فــي مهــارات التواصــل الجتمــاعي وتــدن  فــي مفهــوم الــذات وذلــك 
 عل  النحو اآلتي:
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علــ  أفــراد العينــة الناتجــة  (2331تطبيــق مقيــاس رافــن للــذكاء وهــو مــن تعريــب رحمــة ) -أ
هـؤلء  ومن ثم العودة إل  عالمـات، ( تلميذاا وتلميذة211عن عملية الفرز األول  والبالي عددها )

نتيجــة المتحانــات المدرســية للفصــل األول مــن العــام الدراســي  األفــراد فــي مــادتي القــراءة والحســاب
 . ةوالتي تم الحصول عليها من السجالت المدرسي 2377/ 2373

 وقد تم السير بعدد من الخطوات في هذه المرحلة وذلك عل  النحو اآلتي: -ب

تحويــل الــدرجات الخــام للــذكاء والتحصــيل الدراســي فــي مــادتي القــراءة والحســاب إلــ  درجــات  -
ومـن ثـم تـم ، معيارية وحساب الفرق بين الدرجـة المعياريـة للـذكاء والدرجـة المعياريـة للتحصـيل

تبـــاين بـــين الـــذكاء والتحصــيل بمقـــدار انحـــراف معيـــاري واحـــد أو أكثـــر العتمــاد علـــ  محـــك ال
 . لختيار التالمذة ذوي صعوبات التعلم أفراد عينة البحث الحالي

ــذين تقــل درجــتهم علــ  اختبــار رافــن عــن الميئــين ) - وكــذلك اســتبعاد ، (33اســتبعاد األطفــال ال
عاقـة انفعاليـة أو حركيـة أو األطفال الذين لديهم ضعف واضـح فـي السـمع والبصـر أو لـديهم إ

، مشــكالت بيئيــة أو تخلــف عقلــي وذلــك بحســب تقــديرات المعلمــات أو األخصــائية الجتماعيــة
 . . أو األخصائية النفسية

وبعد تطبيق مقياس رافن للذكاء والتوقف عنـد التحصـيل الدراسـي فـي مـادتي القـراءة والحسـاب  -
ومحك الستبعاد أصبح عدد أفراد العينة ، وكذلك استخدام محك التباين بين الذكاء والتحصيل

 . ( تلميذاا وتلميذة711)
تم بعدها تطبيق مقياس مهارات التواصل الجتماعي الذي أعدته الباحثة عل  العينة المتبقيـة  -

( 22وقــد تــم اســتبعاد كــل تلميــذ تقــل درجتــه عــن )، ( تلميــذاا وتلميــذة711والبــالي عــدد أفرادهــا )
 . ( تلميذاا وتلميذة732اد العينة )درجة وبذلك أصبح عدد أفر 

( حيـث تـم 732كما تطبيق مقياس مفهوم الذات لبيرس هاريس عل  العينة المتبقيـة وعـددها ) -
( درجة وبـذلك أصـبح عـدد أفـراد العينـة النهائيـة للبحـث 71استبعاد كل تلميذ تقل درجته عن )

ذاا وتلميـــذة ليمثلـــوا مجمـــوعتي وثالثـــين تلميـــ بـــاثنين( تلميـــذاا وتلميـــذة اكتفـــت الباحثـــة منهـــا 22)
( ســيمثلون العينــات الســتطالعية للبحــث وذلــك 27البحــث والواحــد والثالثــون المتبقيــة مــنهم )

 عل  النحو اآلتي:
 ( تلميـــذاا وتلميـــذة تـــم تقســـيمهم إلـــ  مجمـــوعتين 22العينـــة األساســـية للبحـــث وتتكـــون مـــن )

 . ا( تلميذاا وتلميذة لكل منهم72)تجريبية وضابطة( بمعدل )
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 ( 1العينة الستطالعية والتي تـم تطبيـق البرنـامج التـدريبي المسـتخدم عليهـا وتتكـون مـن )
 . تلميذاا وتلميذة

 ( 22عينـــة الصـــدق والثبـــات لمقيـــاس التواصـــل الجتمـــاعي ومفهـــوم الـــذات وتتكـــون مـــن )
 . تلميذاا وتلميذة

والمســحوبة  ( تــوزع هــذه العينــات علــ  المــدارس المشــمولة فــي البحــث2ويوضــح الجــدول )
 . عشوائياا 

 . يبين توزع أفراد عينة البحث على المدارس المسحوبة عشوائياً ( 2جدول )

ذوي  تالمذةعدد ال تالمذةعدد ال اسم المدرسة الرقم
 صعوبات التعلم

 توصيف العينة

 عينة صدق وثبات 4 81 مي زيادة 1
 عينة استطالعية 1 115 أم البنين 2
 عينة أساسية )ضابطة( 4 173 ماري العجمي 3
 عينة أساسية )تجريبية( 1ً 158 البيروني 4
 عينة أساسية )ضابطة( 12 231 احمد أومري 5
 عينة صدق وثبات 7 114 جوبر المحدثة 6
 عينة صدق وثبات 5 131 غالية فرحات 7
 عينة صدق وثبات 2 ًً أم الخير 8
 دق وثباتعينة ص 3 15 سليمان الحلبي 9
 عينة صدق وثبات 2 4ً حافظ ابراهيم 11

  3ً 1285 11 المجموع

 التكافؤ بين مجموعتي البحث -5
للتحقق مـن التكـافؤ بـين مجمـوعتي البحـث الضـابطة والتجريبيـة فـي كـل مـن متغيـر )العمـر 
ــــتعلم ومقيــــاس مايكــــل بســــت  ــــذوي صــــعوبات ال ــــذكاء وتقــــدير الخصــــائص الســــلوكية ل ومســــتوى ال

ومــن أجــل ضــبط هــذه ، ومفهـوم الــذات(، ومقيــاس مهــارات التواصــل الجتمــاعي، الــتعلمصـعوبات ل
 يلي: قامت الباحثة بما، المتغيرات

فـي المجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة مـن السـجالت المدرسـية  تالمـذةالحصول علـ  أعمـار ال (7
 . ( سنة72 -77بين ) حيث تراوحت هذه األعمار ما
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قــاييس التــي تــم تطبيقهــا لختيــار عينــة البحــث الحــالي وهــي علــ  الم تالمــذةحســاب درجــات ال (2
والتواصل ، والخصائص السلوكية لذوي صعوبات التعلم، مقاييس تقيس كل من مستوى الذكاء

 . ومفهوم الذات، الجتماعي
لحســاب الفــروق بــين المجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة فــي  (t -testتــم اســتخدام اختبــار ) (2

وتقـــــدير الخصـــــائص الســـــلوكية لـــــذوي صـــــعوبات الـــــتعلم ومقيـــــاس  متغيـــــرات )مســـــتوى الـــــذكاء
 (صعوبات التعلم

( دللة الفروق بين متوسطي درجات المجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة 2ويوضح الجدول )
في كل من مقاييس )القدرات العقلية وتقـدير الخصـائص السـلوكية لـذوي صـعوبات الـتعلم ومقيـاس 

 . ومفهوم الذات( في القياس القبلي لها، واصل الجتماعيوالت، صعوبات التعلممايكل بست ل
كل من  في المجموعتين الضابطة والتجريبيةدرجات  يمتوسطالفروق بين ( 5جدول )

ومقياس مايكل ، وتقدير الخصائص السلوكية لذوي صعوبات التعلم، مقاييس)القدرات العقلية
 . ومفهوم الذات( في القياس القبلي لها، صل االجتماعيالتوا، صعوبات التعلمبست ل

متوسط  المجموعة المقاييس
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

قيمة )ت( 
 المحسوبة

درجة 
 القرار الداللة الحرية

مقياس تقدير 
الخصائص 
 السلوكية

 26,65 131.13 الضابطة
1,81 13 1,181 

غير 
 21,65 111,91 التجريبية دال

قدير مقياس ت
السلوك لمايكل 

 بست

 1,15 11,3 الضابطة
غير  1,261 13 1,13

 5,58 11,15 التجريبية دال

مقياس رافن 
 للذكاء

 5,11 23.89 الضابطة
1,111 13 1,151 

غير 
 2,98 21.12 التجريبية دال

 العمر الزمني
 1,11 153,88 الضابطة

غير  1,819 13 1,23
 1,91 156,51 التجريبية دال

مقياس مهارات 
التواصل 
 الجتماعي

 0.22 1,870 625 .12 الضابطة
غير  0.278 30 

 2,315 13.1875 التجريبية دال

مقياس مفهوم 
 الذات

 2,159 12.6875 الضابطة
غير  0.056 30 1.2578

 1,802 12.562 التجريبية دال
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 ( مايلي:2يتضح من خالل الجدول)
ــــــات )بلغــــــت قيمــــــة ت المحســــــ (أ  ــــــاس الخصــــــائص الســــــلوكية لفتحــــــي الزي ــــــي مقي ــــــد  (1817وبة ف وعن

ــــــي المجمــــــوعتين  ــــــتعلم ف الضــــــابطة مقارنتهــــــا مــــــع متوســــــطي درجــــــات التالمــــــذة ذوي صــــــعوبات ال
ـــــــــين أن متوســـــــــط المجموعـــــــــة الضـــــــــابطة )، والتجريبيـــــــــة ( فـــــــــي حـــــــــين أن متوســـــــــط 75. 154وتب

ــــة ) تالمــــذة ــــه ل توجــــ141194المجموعــــة التجريبي ــــ  أن ــــدل عل ــــين ال( ممــــا ي ــــة ب ــــروق دال  تالمــــذةد ف
ــــــــ  مقيــــــــاس الخصــــــــائص  الضــــــــابطة والتجريبيــــــــةذوي صــــــــعوبات الــــــــتعلم فــــــــي المجمــــــــوعتين  عل

 .  السلوكية لفتحي الزيات

ـــــد مقارنتهـــــا 1115فـــــي مقيـــــاس مايكـــــل بســـــت لصـــــعوبات الـــــتعلم) بلغـــــت قيمـــــة ت المحســـــوبة (ب  ( وعن
ـــــةالضـــــابطمـــــع متوســـــطي درجـــــات التالمـــــذة ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم فـــــي المجمـــــوعتين  ، ة والتجريبي

المجموعــــــــة  تالمــــــــذة( فــــــــي حــــــــين أن متوســــــــط 4115تبــــــــين أن متوســــــــط المجموعــــــــة الضــــــــابطة )
ــــــين ال41113التجريبيــــــة ) ــــــة ب ــــــ  أنــــــه ل توجــــــد فــــــروق دال ــــــدل عل ذوي صــــــعوبات  تالمــــــذة( ممــــــا ي

 .  عل  مقياس مايكل بست لصعوبات التعلم الضابطة والتجريبيةالتعلم في المجموعتين 

( وعنـــــــد مقارنتهـــــــا مـــــــع 1155) فـــــــي مقيـــــــاس القـــــــدرات العقليـــــــة لـــــــرافن ةبلغـــــــت قيمـــــــة ت المحســـــــوب (ج 
ـــــــتعلم فـــــــي المجمـــــــوعتين  ، الضـــــــابطة والتجريبيـــــــةمتوســـــــطي درجـــــــات التالمـــــــذة ذوي صـــــــعوبات ال

المجموعـــــــة  تالمـــــــذة( فـــــــي حـــــــين أن متوســــــط 52.98وتبــــــين أن متوســـــــط المجموعـــــــة الضــــــابطة )
ــــــة بــــــ52.25التجريبيــــــة ) ــــــ  أنــــــه ل توجــــــد فــــــروق دال ذوي صــــــعوبات  تالمــــــذةين ال( ممــــــا يــــــدل عل

 .  عل  مقياس القدرات العقلية لرافن الضابطة والتجريبيةالتعلم في المجموعتين 

ــــــــتعلم ) (د  ــــــــة 1125بلغــــــــت قيمــــــــة ت المحســــــــوبة ألعمــــــــار التالمــــــــذة ذوي صــــــــعوبات ال ــــــــدى مقارن ( ل
، الضــــــــابطة والتجريبيــــــــةمتوســــــــطي أعمــــــــار التالمــــــــذة ذوي صــــــــعوبات الــــــــتعلم فــــــــي المجمــــــــوعتين 

المجموعــــــة  تالمــــــذة( فــــــي حــــــين أن متوســــــط 135188ســــــط المجموعــــــة الضــــــابطة )وتبــــــين أن متو 
( ممـــــا يـــــدل علــــــ  أنـــــه ل توجـــــد فـــــروق دالــــــة بـــــين التالمـــــذة ذوي صــــــعوبات 136131التجريبيـــــة )

فيمـــــــا يتعلـــــــق بأعمـــــــار التالمـــــــذة ذوي صـــــــعوبات  الضـــــــابطة والتجريبيـــــــةالـــــــتعلم فـــــــي المجمـــــــوعتين 
 .  التعلم

( وعند مقارنتها مع متوسطي 0.22لتواصل الجتماعي )في مقياس ا بلغت قيمة ت المحسوبة (ه 
 ، الضابطة والتجريبيةدرجات التالمذة ذوي صعوبات التعلم في المجموعتين 

( في حين أن متوسط تالمذة المجموعة التجريبية 12.625تبين أن متوسط المجموعة الضابطة ) (و 
ي صعوبات التعلم في ( مما يدل عل  أنه ل توجد فروق دالة بين التالمذة ذو 13.187)

 . عل  مقياس التواصل الجتماعي الضابطة والتجريبيةالمجموعتين 
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( وعنـــــد مقارنتهـــــا مـــــع متوســـــطي 1.2578بلغـــــت قيمـــــة ت المحســـــوبة فـــــي مقيـــــاس مفهـــــوم الـــــذات) (ز 
تبــــــــين أن ، الضــــــــابطة والتجريبيــــــــةدرجــــــــات التالمــــــــذة ذوي صــــــــعوبات الــــــــتعلم فــــــــي المجمــــــــوعتين 

( فـــــــي حـــــــين أن متوســـــــط درجـــــــات تالمـــــــذة المجموعـــــــة 12.687متوســـــــط المجموعـــــــة الضـــــــابطة )
ممـــــا يـــــدل علــــــ  أنـــــه ل توجـــــد فـــــروق دالــــــة بـــــين التالمـــــذة ذوي صــــــعوبات  (12.562التجريبيـــــة )

 .  عل  مقياس مفهوم الذات الضابطة والتجريبيةالتعلم في المجموعتين 

 :البحث أدواترابعًا: 

 مرحلة التشخيص األولية: -1

وتقنـين ، مايكل بسـتإعداد  –فرز حاالت صعوبات التعلم تقدير سلو  التلميذ لمقياس  (أ 
 . ((2( )ملحق )2111الشريف )

المبـدئي علـ  صـعوبات والتعـرف المقياس من األدوات المسحية الخاصـة بالكشـف  د هذايع
الجانب وذلك من خالل تقدير المعلم أو المعلمة لمدى توافر خصائص سلوكية معينة تمثل التعلم 

 ير اللفظي من عملية التعلم وهي: اللفظي و الجانب غ

 . اللغةوتشتمل عل  الستيعاب و  :المقاييس اللفظية -
الســــلوك و  التناســــق الحركــــيو  المعرفــــة العامــــةوتشــــتمل علــــ   :المقــــاييس غيــــر اللفظيــــة -

 الشخصي والجتماعي 

( سنة ويتكـون مـن 71-3.3) وهذا المقياس يصلح للتطبيق بشكل فردي عل  الفئة العمرية
، ( للمقيـــاس غيـــر اللفظـــي77و)، ( فقـــرة للمقيـــاس اللفظـــي72)، ة موزعـــة علـــ  مقياســـين( فقـــر 21)

( تمثــل كــل درجــة مســتوى تقــدير المعلــم 3، 1، 2، 2، 7( عبــارات متدرجــة )3وتحــت كــل فقــرة )
وتفســر درجاتــه علــ  أســاس أن كــل . (723-21وتتــراوح الدرجــة الكليــة عليــه بــين)، لقــدرة التلميــذ

 . ( فما دون يكون لديه صعوبة تعلم11تلميذ يحصل عل  درجة )
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 الخصائص السيكومترية للمقياس: -

 الصدق: -

بتقنين المقياس في صورته األساسـية علـ  البيئـة  (Mykle bust,1981قام مايكل بست )
حيــث بلــي صــدق مقيــاس التقــدير حســب ، األمريكيــة لســتخراج دللت الصــدق فــي عينــة التقنــين

أمــا ، (98 .28 *وذو صــعوبات تعلـم( )، )عـاديين ر الحالــة( ومتغيــ(* 17.32متغيـر الجــنس
 (Mykle bust,1981,52()2.25-0.38) الثبات بطريقة اإلعادة فبلي

( وقــام باســتخراج الــدرجات 2331وقــد قــام الشــريف بتقنــين المقيــاس علــ  البيئــة الكويتيــة )
ي فبلغـــت معـــامالت وحســـاب الصـــدق التكـــوين، التائيـــة المقابلـــة للـــدرجات الخـــام فـــي عينـــة التقنـــين

وبلغـــت معـــامالت  (0.702-0.861الرتبـــاط بـــين كـــل مقيـــاس جزئـــي والدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس )
ـــــــــــات باإلعـــــــــــادة )  . ( وهـــــــــــي قـــــــــــيم مرتفعـــــــــــة مـــــــــــا يعكـــــــــــس ثبـــــــــــات المقيـــــــــــاس3.11-3.11الثب

 . (21، 2331، )الشريف

ـــق ) ـــة قامـــت المطل ـــاس بوســـاطة التســـاق 2373وفـــي البيئـــة المحلي ( بحســـاب صـــدق المقي
تتـراوح أعمـارهم ، ( إناثـاا 31( ذكـور و)27)، تلميـذاا وتلميـذة (773خلي عل  عينة مكونة مـن )الدا

مــن مــدارس دمشــق وفــق تــوزع ، الثالــث، الرابــع، الصــف الخــامس تالمــذة( ســنة مــن 77-1بــين )
وكانــت نتــائج معامــل تــرابط التســاق الــداخلي لمجــالت المقيــاس  المنــاطق التعليميــة لمدينــة دمشــق

**( للمقيـــاس 12و)، **( للمقيـــاس الفرعـــي اللفظـــي11ع الكلـــي علـــ  النحـــو التـــالي )مـــع المجمـــو 
الفرعـــي غيـــر اللفظـــي وهـــذه النســـب متقاربـــة جـــداا مـــع عينـــة التقنـــين فـــي البيئـــة الكويتيـــة واألردنيـــة 

 . (13، 2373، )المطلق

وقــد بلغــت معــامالت ، ( بحســاب صــدق التســاق الــداخلي للمقيــاس2331كمــا قــام العكــاري)
 . (712، 2331، )العكاري (3711بط التساق الداخلي لفقرات المقياس )ترا

 الثبات:-

بحساب الثبـات بطريقـة اإلعـادة علـ  نفـس العينـة حيـث بلـي معامـل  (2373قامت المطلق)
ـــاس الفرعـــي اللفظـــي ) ـــاط بيرســـون للمقي ( 0,294( وللمقيـــاس الفرعـــي غيـــر اللفظـــي )0,287ارتب
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امت بحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية وذلـك وفـق معادلـة كما ق. (0,375وللمقياس الكلي )
وللمقيـــاس غيـــر ، ( للمقيـــاس اللفظـــي0,769ســـبيرمان لمقيـــاس تقـــدير ســـلوك التلميـــذ وقـــد بلغـــت )

وحساب الثبـات باسـتخدام معادلـة ألفـا ، (0,531(ومعامل الثبات للمقياس الكلي )0,540اللفظي )
(وللمقيـــاس غيـــر 0,843ت الثبـــات :للمقيـــاس اللفظـــي)كرونبـــاخ للصـــفوف الثالثـــة وبلغـــت معـــامال

( ما يدل علـ  أن المقيـاس علـ  درجـة 0,811( ومعامل الثبات للمقياس الكلي )0,729اللفظي )
 . (12، 2373، عالية من الثبات)المطلق

ـــيم معامـــل الرتبـــاط بيرســـون  ـــات بطريقـــة اإلعـــادة فبلغـــت ق كمـــا قـــام العكـــاري بحســـاب الثب
وهـذه النسـب متقاربـة ، ( بالنسـبة للمقـاييس الفرعيـة0,54) والصف الرابع ( للصف الخامس0,82)

 . جداا مع نتائج عينة التقنين عل  البيئة الكويتية واألردنية

 (1999، ذوي صــعوبات الــتعلم )الزيــات تالمــذةاس تقــدير الخصــائص الســلوكية لليــمق (ب 
 (5ملحق)

تقـدير خـالل مـن وذلـك تعلم ذوي صـعوبات الـيهدف هذا المقياس إل  الكشـف عـن التالمـذة 
ويتحدد هذا التقدير عل   المعلم لمدى تواتر الخصائص السلوكية المرتبطة بصعوبات التعلم لديهم

تتــوزع علــ  خمســة ( فقــرة 33)مــن المقيــاس  تــألفدائمــاا( وي، غالبــاا ، أحيانــاا ، )نــادراا مقيــاس ربــاعي 
 أبعاد فرعية عل  النحو اآلتي:

 . تعلمالالنمط العام لذوي صعوبات  -
 . المتعلقة بالنتباه والذاكرة والفهمالتعلم صعوبات  -
 . المتعلقة بالقراءة والكتابة والتهجيالتعلم صعوبات  -
 . لمتعلقة بالنفعالية العامةالتعلم اصعوبات  -
 . المتعلقة باإلنجاز والدافعيةالتعلم صعوبات  -
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 الخصائص السيكومترية للمقياس: -

 الصدق: -

بحساب صدق المحتوى للمقياس من خالل عرضـه علـ  عـدد مـن  (2373قامت المطلق )
كمـا قـام عكـاري . %(733السادة المحكمين حيـث بلغـت نسـبة التفـاق علـ  جميـع بنـود المقيـاس)

بحســـاب صـــدق التســـاق الـــداخلي للمقيـــاس مـــن خـــالل حســـاب معامـــل الرتبـــاط بـــين المجموعـــات 
ل تــرابط التســاق الــداخلي لفقــرات المقيــاس الخمــس والدرجــة الكليــة للمقيــاس وقــد كانــت نتــائج معامــ

( أما التساق الداخلي لكـل مهـارة مـن المهـارات الفرعيـة للمقيـاس مـع المجمـوع الكلـي علـ  0,84)
القــــراءة والكتابــــة ( 0,67)النتبــــاه والــــذاكرة والفهــــم ( 0,96). الــــنمط العــــام( 0,80النحــــو التــــالي )

وهــي نتــائج متقاربــة مــن  اإلنجــاز والدافعيــة(0,72). النفعاليــة العامــة( لصــعوبة 0,71). والتهجــي
 . نتائج عينة التقنين في البيئة المصرية

 الثبات: -

إلفــا( لمقيــاس  كرونبــاخ، التجزئــة، ( بحســاب معامــل الثبــات )اإلعــادة2373قامــت المطلــق )
 كما هو موضح في الجدول اآلتي، الخصائص السلوكية

لمقياس الخصائص  (كرونباخ إلفا، التجزئة النصفية، ل الثبات )اإلعادةمعام( 1جدول )
 السلوكية

 كرونباخ الفا التجزئة النصفية ثبات اإلعادة المجاالت المتعلقة باالختبار
 . 846 .194 **.124 النمط العام

 . 644 .608 **.846 النتباه والذاكرة والفهم
 . 682 .688 **.268 القراءة والكتابة والتهجي

 . 508 .588 **.884 النفعالية العامةالصعوبة 
 . 588 .568 **.861 اإلنجاز والدافعية

 . 988 .921 **.889 كلي

 جيدة للمقياس يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات تشير إل  درجة ثبات
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قـد بلـي و ، وكان الزيات قد قام بحساب الصدق من خالل الصدق البنائي والصدق التالزمـي
 كمــــا بلــــي معامــــل ثبــــات جتمــــان للتجزئــــة النصــــفية، (13711، معامــــل الثبــــات )التســــاق الــــداخلي

(3.11) . 

 دائمــاا(، غالبــاا ، أحيانــاا ، )نــادراا ويــتم تصــحيح هــذا المقيــاس علــ  القيــاس المتــدرج الربــاعي  
 ( درجـــة233) ( درجـــة و أعلـــ  درجـــة منـــه33وبحيـــث تكـــون أقـــل درجـــة يحصـــل عليهـــا التلميـــذ )

ذا المقيــاس ( درجــات فــأكثر يشــخص بحســب هــ733والتلميــذ الــذي يحصــل علــ  درجــة مقــدارها )
 . عل  أنه من ذوي صعوبات التعلم

 مرحلة التشخيص التحليلية -2

( المعيــــــر علــــــى البيئــــــة 2114، : تقنين)رحمــــــةمقيــــــاس المصــــــفوفات المتتابعــــــة لــــــرافن (أ 
 (  4السورية ملحق)

يتكـون و، ( سـنة71-2عقليـة لـدى التلميـذ مـن عمـر )يهدف هذا المقياس إل  قياس القدرة ال
( مصـــفوفة متدرجـــة فـــي الصـــعوبة مـــن دقـــة المالحظـــة حتـــ  الوصـــول إلـــ  قيـــاس إدراك 23مـــن )

ويطبــق فرديــاا أو جماعيــاا بعــد شــرح عليــا المجــردة العالقــات العامــة التــي تتصــل بالجوانــب العقليــة ال
ويعطـــ  ، غرق التطبيـــق مـــدة ســـاعة تقريبـــاا ويســـت، وكيفيـــة اإلجابـــة عـــن بنـــوده، تعليمـــات الختبـــار

وبعــد جمــع الــدرجات األوليــة التــي يحصــل عليهــا ، المفحــوص درجــة واحــدة لكــل بنــد فــي الختبــار
 . المفحوص تحول الدرجة إل  المقابل الميئيني لها

 الخصائص السيكومترية لالختبار: -

 الصدق: -أوالً 

صـورته األساسـية بعـدة طـرق منهـا بدراسة صدق المقياس وثباته في  (2331) قامت رحمة
 صـــدق المقيـــاس بدللـــة محـــك خـــارجي )التحصـــيل الدراســـي( وكـــان معامـــل بيرســـون للعينـــة الكليـــة

وهو دال عنـد مسـتوى  (0,37( وبلغت معامالت صدق الختبار بدللة اختبار مل هل )0,434)
وهـو  (0,44كاتـل)وبلغت معامالت الصدق المحكي له عند مقارنتـه مـع اختبـار ، (0,01) الدللة

 . (0,01دال عند مستوى الدللة)
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 الثبات: -ثانياً 

إذا تكــرر تطبيقــه علــ  األفـراد نفســهم مــرات متكــررة ، يقصـد بثبــات الختبــار اســتقرار نتائجـه
 . أي يعطي النتائج ذاتها إذا أعيد تطبيقه عل  التلميذ نفسه

و تراوحــت ، النصــفية ( بحســاب الثبــات لالختبــار بطريقــة التجزئــة2331وقــد قامــت رحمــة)
وقـد ، ( للعينة الكلية0,69بينما بلغت معامالت ثبات اإلعادة )، (0,51-0,88معامالت الثبات )

 . فـــــــي البيئـــــــة المحليــــــــة أكـــــــدت الدراســـــــة صـــــــدق وثبـــــــات اختبـــــــار رافــــــــن وصـــــــالحية اســـــــتخدامه
 (13-12، 2331، )رحمة

 (5مقياس التواصل االجتماعي من إعداد الباحثة الملحق) (ب 

د هــذا المقيــاس بغــر  تشــخيص التالمــذة الــذين يعــانون مــن نقــص فــي مهــارات ســار إعــدا
 التواصل الجتماعي بعدد من الخطوات هي:

، الطـــالع علـــ  عـــدد مـــن الدراســـات واألبحـــاث التـــي تهـــتم بمهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي
المقاييس  ومقاييس مهارات التواصل الجتماعي وكذلك المراجع العربية واألجنبية التي تتناول هذه

 والتي تبين خطوات إعداد مقياس مهارات التواصل الجتماعي وهذه الدراسات والمراجع هي:

 . حول أثر اختالط المراهقين عل  مهاراتهم الجتماعية (،2333دراسة زيتون) -
( لتنميـــة المهـــارات الجتماعيـــة لتطفـــال ذوي الحتياجـــات 2332) دراســـة الكاشـــف وعبـــد اهلل -

 . الخاصة
 . ( لتنمية مهارات التواصل الجتماعي للطالبات المتفوقات2333دغيشم )دراسة  -
 . ( لتنمية المهارات الجتماعية للطلبة ذوي صعوبات التعلم2331دراسة السعايدة ) -
 . ( لتنمية مهارات التواصل الجتماعي للتالمذة ذوي صعوبات التعلم2332دراسة سليمان) -
للتالمـذة صل الجتماعي والتفاعـل الجتمـاعي تواعن مهارات ال (Robinson,1999دراسة ) -

 . ذوي صعوبات التعلم
عن مهـارات التواصـل الجتمـاعي لـدى التالمـذة ذوي  (Court and Givon, 2003) دراسة -

 . صعوبات التعلم
 (2332، للمهارات الجتماعية)الكاشف وعبد اهلل Matson,1981)) مقياس ماتسون -
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ذوي صــعوبات الــتعلم  تالمــذةهــارات الجتماعيــة الالزمــة للتقــدير الم( ل2333)هــارون  س مقيا -
 . في المدرسة العادية

 للكفـاءة الجتماعيـة والتوافـق المدرسـي Walker – McConnell)ومكونيـل )-مقيـاس والكـر -
 . (2332، )عـواد

 . (2332، البستنجي)مقياس التفاعالت الجتماعية  -
 نفعالية للطلبة ذوي صعوبات التعلم( للمهارات الجتماعية وال2331) مقياس خزاعلة -
 . ( للكفاءة الجتماعية2331) مقياس أبو حسونة -

ســبق قامــت الباحثــة بتحديــد أبعــاد مهــارات التواصــل الجتمــاعي علــ  النحــو  وفــي ضــوء مــا
 اآلتي:

 المشاركة الجتماعية -    المحادثة -
 . تكوين الصداقات -    الستماع -
 . بير عن المشاعرالتع -  التواصل غير اللفظي-

ومــن خــالل اإلطــار الســيكولوجي الســابق والمقــاييس التــي تــم الطــالع عليهــا قامــت الباحثــة 
بصياغة مفردات هذا المقياس بلغة سهلة وواضحة ويقوم المعلم/ المعلمة باإلجابة عنها من خالل 

الصـعوبة فـي عـدد معرفتـه بالتلميـذ ومـدى قيـام التلميـذ بالسـلوك المالحـظ وتكـراره والـذي يشـير إلـ  
 . من مهارات التواصل الجتماعي

 ( فقرة تتوزع عل  النحو اآلتي:23وقد تضمن المقياس بصورته األولية من )

 . (1، 2، 3، 1، 2، 2، 7)، مهارة المحادثة وتتضمن البنود -
 . (72، 77، 73، 1، 1مهارة المشاركة الجتماعية وتتضمن البنود ) -
 . (71، 71، 72، 73، 71، 72مهارة الستماع وتتضمن البنود ) -
 . (22، 27، 23، 71التواصل غير اللفظي وتتضمن البنود ) مهارة -
 . (21، 22، 23، 21، 22مهارة تكوين الصداقات وتتضمن البنود ) -
 . (22‘27، 23، 21، 21مهارة التعبير عن المشاعر وتتضمن البنود ) -
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والطلـب ، وتحـوي تعريفـاا بأهـداف البحـث، : صـفحة التعليمـات ويشمل المقياس عل  قسمين
وعبـارات المقيـاس التـي . وتأكيـد علـ  سـرية المعلومـات، من المعلم التعاون واإلجابـة بكـل صـراحة

 . فقرة كما وردت في صورتها النهائية (22) بلي عددها

وفـــق البـــدائل  ويقـــوم المعلـــم باإلجابـــة عـــن بنـــود المقيـــاس مـــن خـــالل معرفتـــه بســـلوك التلميـــذ
 أحياناا(وتصحح الدرجات وفق اآلتي:، غالباا ، التالية )أبداا 

( وتأخذ درجة )صفر( -  . إذا لم يقم التلميذ بالسلوك )أبدا ا
 . إذا قام التلميذ بالسلوك مرة واحدة (7)أحياناا( وتأخذ درجة ) -
 . إذا قام التلميذ بالسلوك مرتين أو أكثر (2وتأخذ درجة ) )غالباا( -

 . ( درجة21( بينما الدرجة العليا للمقياس هي )3تكون الدرجة الصغرى للمقياس )وبذلك 

 صدق المقياس وثباته:
 الصدق: -أ

مـــــــن أجـــــــل دراســـــــة صـــــــدق المحتـــــــوى تـــــــم عـــــــر  المقيـــــــاس علـــــــ  عـــــــدد مـــــــن األســـــــاتذة ذوي الخبـــــــرة 
ــــــويم والقيــــــاس ــــــي جامعــــــة دمشــــــق –والختصــــــاص فــــــي مجــــــال التربيــــــة الخاصــــــة وعلــــــم الــــــنفس والتق ف

وقـــــد طلـــــب مـــــن الســـــادة ، ( لالســـــتفادة مـــــن خبـــــراتهم فـــــي الحكـــــم علـــــ  المقيـــــاس ومالءمتـــــه1) الملحـــــق
 المحكمين اآلتي:

 . الحكم عل  سالمة صوغ العبارات ووضوحها -
 . مدى انتماء العبارة إل  البعد الخاص بها -
 . مدى مصداقية العبارات في قياس الهدف منها -

ج األمـــــر والتـــــي مـــــن شـــــأنها أن تجعـــــل المقيـــــاس إضـــــافة العبـــــارات أو تعـــــديلها أو حـــــذفها إذا احتـــــا -
 أكثر صدقاا 

 .  أي مالحظات أو اقتراحات يرونها مناسبة -

% فـأكثر 13وبناء عل  مالحظاتهم جرى حذف بع  العبارات التي لم تحظ بنسـبة اتفـاق 
 :ييل وبينها ما. أو تعديلها أو دمجها
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  .بتقبل النقد من اآلخرين     يتقبل القتراحات والنقد  -
يجامـــل اآلخـــرين ويعبـــر عـــن إعجابـــه بمظهـــرهم الخـــارجي بعبـــارة يعبـــر عـــن إعجابـــه بمظهـــر  -

 . اآلخرين
بعبـــــــارة يشـــــــارك زمـــــــالءه فـــــــي    يشارك بفاعلية زمالءه في النشاطات الجماعية - -

 . النشاطات الجماعية

 أما العبارات التي تم حذفها فهي:

 . يبتسم عندما ينظر إل  اآلخرين -
 . الساا أثناء الحديثل يستطيع البقاء ج -
 . ل يستطيع فهم اإليماءات الجسدية -

 . ( عبارة22وبذلك أصبح المقياس بصورته النهائية مكوناا من )

كمــا تمــت دراســة الصــدق مــن خــالل الصــدق التمييــزي )المجموعــات الطرفيــة( حيــث طبــق 
رج عينـة البحـث من خـا، تلميذاا وتلميذة من ذوي صعوبات التعلم (22المقياس عل  عينة قوامها )

% منهـــا وأدنـــ  23وتـــم أخـــذ أعلـــ  ، ورتبـــت تنازليـــا، تـــم اختيـــارهم مـــن مدارس)وحســـبت درجـــاتهم
كمــا تــم اســتخدام اختبــار ، ثــم حســبت متوســطات هــاتين المجمــوعتين وانحرافهمــا المعيــاري، 23%

( 3ل )ستودنت لبيان دللة الفروق بين المتوسطين عل  المجـالت الفرعيـة والدرجـة الكليـة والجـدو 
 يبين هذه المتوسطات ودللتها:

 يبين متوسطات المجموعتين الطرفيتين لمقياس التواصل االجتماعي( 3جدول )

 المهارات
 الفئة الدنيا الفئة العليا

مستوى  ستودنت
 ع م ع م الداللة

 0.000 6.70 40. 2.83 81. 5.33 المحادثة
 0.000 9.30 51. 1.33 401. 3.83 االستماع

 0.000 5.97 54. 1.50 408. 3.16 المشاركة االجتماعية

 0.000 6.53 54. 40. 00. 2.00 التواصل غير اللفظي
 0.000 5.65 408. 833. 4082. 2.16 تكوين الصداقة

 0.000 7.07 401. 1.16 408. 2.83 التعبير عن المشاعر
 0.001 4.64 1.16 11.16 1,86 15.33 كدرجة كلية
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يتضح من هذا الجدول أن كل الفروق فيه هي من مستوى ذي دللة إحصائية األمـر الـذي 
 . يشير إل  صدق المقياس في تمييزه للحالت المرتفعة والمنخفضة

 الثبات -ب
وحساب التساق الداخلي وذلك بعد تطبيق ، التطبيق إعادةتم حساب الثبات بطريقتين هما 

من خارج ، ( تلميذ وتلميذة من ذوي صعوبات التعلم22ية مؤلفة من)المقياس عل  عينة استطالع
سـليمان الحلبـي حـافظ ، أم الخيـر، جوبر المحدثـة، )مي زيادة عينة البحث تم اختيارها من مدارس

وقــد بلغــت قــيم . وتــم حســاب ارتبــاط كــل بعــد مــع الدرجــة الكليــة للمقيــاس، غاليــة فرحــات(، إبــراهيم
ضــافة إلــ  الرتبــاط بــين التطبيقــين األول والثــاني ويوضــح الجــدول ( باإل724.معــامالت الثبــات )

 . اآلتي ذلك

 الفرعية هوأبعادالتواصل االجتماعي يبين معامالت الثبات لمقياس ( 6جدول )

التواصل  ستماعاال مشاركةال محادثةال الثبات
 غير اللفظي

تكوين 
 صداقةال

التعبير عن 
 رمشاعال

رجة دال
 كلية

الثبات 
 باإلعادة

.83** 60** .46* .61** .90** .78** .782
** 

ألفا 
 كرونباخ

.649 754 .573 .734 .684 .810 .724 

 
ــــة ــــاط عالي ــــاس ، وكمــــا هــــو مالحــــظ فمعــــامالت الرتب ــــات المقي ــــ  ثب ــــذي يشــــير إل األمــــر ال

 . والطمئنان لتطبيقه في البحث الحالي

 (:6الذات لدى ذوي صعوبات التعلم الملحق )هاريس لقياس مفهوم  -مقياس بيرس (ج 

ويعـد هـذا ، ( سـنوات2يهدف هذا المقيـاس إلـ  قيـاس مفهـوم الـذات لـدى التلميـذ مـن عمـر )
ذوي صعوبات التعلم وذلك لسـهولة قـراءة فقراتـه  تالمذةالمقياس من أكثر المقاييس استخداماا مع ال

 . سوشموليتها وهذا ما دعا الباحثة لستخدام هذا المقيا

فقرة ويتكون ( 22ويبلي عدد فقرات المقياس )يتراوح تقدير الدرجات للمقياس بين)نعم /ل( و
 المقياس من ستة أبعاد رئيسية هي :
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ويقـيس هـذا البعـد تصـرفات التلميـذ فـي البيـت ، وهـو كـل مـا يفعلـه التلميـذ أو يقولـه السلو :
 . (6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1)البنودوعالقاته العائلية والمدرسية وتمثله ، والمدرسة

يبـــــين هـــــذا البعـــــد تصـــــورات التلميـــــذ نحـــــو تحصـــــيله المدرســـــي وتمثلـــــه  األكـــــاديمي والعقلـــــي: (7
 (7,8,9,10,11,12)البنود

يقـــيس هــذا البعـــد تصـــورات التلميـــذ لمظهـــره ونشـــاطاته  المظهـــر الجســـدي والشـــكل الخـــارجي: (2
 (13,14,15,16,17,18) وتمثله البنود

وتمثله . دى خوف التلميذ من أوضاع محددة ومدى ثقته بنفسهيهتم هذا البعد بقياس م القلق: (2
 . (19,20,21,22,23,24) البنود

:يقـــيس هـــذا البعـــد مـــدى شـــعور التلميـــذ بشـــهرته وبمنزلتـــه عنـــد اآلخـــرين واتســـاع االجتمـــاعي  (1
 (25,26,27,28,29,30)وتمثله البنود. عالقاته الجتماعية

ــه . و نفســه وحياتــه وتقييمــه لشخصــيتهيهــتم بقيــاس شــعور التلميــذ نحــالرضــا والســعادة:  (3 وتمثل
 (31,32,33,34,35,36) البنود

دون لديـــه  ( ومـــا72ويـــتم تفســـير درجاتـــه علـــ  أســـاس أن كـــل تلميـــذ يحصـــل علـــ  درجـــة )
 . مفهوم ذات متدن  ويتم تطبيق المقياس فردياا وتتراوح مدة التطبيق نصف ساعة تقريباا 

 الخصائص السيكومترية للمقياس:
ليالئم الطلبة ذوي  وتعديل فقراته، ( بتقنين المقياس عل  البيئة األردنية2332ين )قام البدار 

كما تم حساب صدق البناء لكل فقرة ، صعوبات التعلم من خالل عرضه عل  لجنة من المحكمين
 . (3711( كما تم حساب الثبات للمقياس حيث بلي )3733-3721حيث بلغت من )

 :صدق المقياس في البحث الحالي -

 صدق المحتوى:  .1

للتأكـد مـن صـدق المقيــاس تـم عرضـه علــ  عـدد مـن المحكمـين المختصــين فـي مجـال علــم 
لمعرفة مالحظاتهم حـول مـدى مالءمـة فقـرات  (7ملحق) والتقويم والقياس والتربية الخاصة، النفس

الـــذات  ومـــدى شـــمولها للجوانـــب المرتبطـــة بمفهـــوم، المقيـــاس مـــن حيـــث وضـــوح صـــياغتها اللغويـــة
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حيـــث أجمـــع ، ضـــافة إلـــ  مـــدى وضـــوح التعليمـــات الخاصـــة بالســـتجابة علـــ  فقـــرات المقيـــاسباإل
 . جميع المحكمين عل  مالئمة هذا المقياس لطبيعة البحث الحالي

( تلميــذاا وتلميــذة تــم اختيــارهم 22وقــد تــم تطبيــق األداة علــ  عينــة اســتطالعية مؤلفــة مــن )
دراسـة(وذلك للوقــوف علــ  مـدى وضــوح الفقــرات عشـوائياا مــن المجتمـع األصــلي )مــن غيـر عينــة ال

لغــر  التوصــل إلــ  إحصــائيات صــدق وثبــات المقيــاس )ارتبــاط  وتعليمــات اإلجابــة عنهــا وأيضــا ا
علــ  هــذه الخطــوة بقــي المقيــاس علــ  مــا، الدرجــة علــ  البعــد بالدرجــة الكليــة للمقيــاس( هــو  وبنــاء ا

 . ( فقرة22عليه، حيث ضم بصورته النهائية )

اســة الصــدق مــن خــالل الصــدق التمييــزي )المجموعــات الطرفيــة( حيــث طبــق كمــا تمــت در 
من خارج عينة البحـث تـم ، تلميذ وتلميذة من ذوي صعوبات التعلم 22المقياس عل  عينة قوامها 

غاليــة ، ســليمان الحلبــي حــافظ إبــراهيم، أم الخيــر، جــوبر المحدثــة، اختيارهــا مــن مــدارس)مي زيــادة
ثـم حسـب ، %23% منهـا وأدنـ  23وتـم أخـذ أعلـ  ، ورتبت تنازليـا، و حسبت درجاتهم، فرحات(

كمـا تـم اسـتخدم اختبـار سـتودنت لبيـان دللـة ، متوسطات هـاتين المجمـوعتين وانحرافهمـا المعيـاري
( يبين هذه المتوسطات 1الفروق بين المتوسطين عل  المجالت الفرعية والدرجة الكلية والجدول )

  ودللتها:

 يبين قيم صدق المجموعات الطرفية لمقياس بيرس هاريس( 1جدول )

مستوى  ستودنت الفئة العليا الفئة الدنيا األبعاد
 ع م ع م الداللة

 0.000 82 .8 54. 3.50 44. 80. سلوكي

 0.000 8.45 516. 4.66 816. 1.33 أكاديمي

 0.000 7.60 816. 3.66 403. 832. مظهر

 0.000 10.30 632. 4 308. 633. قلق

 0.000 9.30 516. 3.33 408. 833. سعادة

 0.000 10.24 632. 4 547. 50. اجتماعي

 000 .0 73 .8 16 .1 16 .16 000.  12 كلية درجة
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 الثبات .2

وحساب التساق الداخلي وذلك بعد تطبيق ، التطبيق إعادةتم حساب الثبات بطريقتين هما 
من خارج ، ( تلميذ وتلميذة من ذوي صعوبات التعلم22العية مؤلفة من)المقياس عل  عينة استط

سـليمان الحلبـي حـافظ ، أم الخيـر، جـوبر المحدثـة، زيـادةعينة البحث تم اختيارها من مدارس)مي 
وقــد بلغــت قــيم . وتــم حســاب ارتبــاط كــل بعــد مــع الدرجــة الكليــة للمقيــاس، غاليــة فرحــات(، إبــراهيم

باإلضافة إل  الرتباط بين التطبيقين األول والثاني ويوضح الجدول  (770. 0معامالت الثبات )
 :اآلتي ذلك

 هاريس -معامالت الثبات لمقياس بيرس ( 8جدول )

معامالت ألفا  عدد الفقرات البعد الرقم
 كرونباخ

التجزئة 
 اإلعادة النصفية

 **.824 0.48 0.610 6 السلو  1
 **.847 0.84 0.818 6 والعقلياألكاديمي  2
 *.847 0.87 0.858 6 القلق 3
 **.683 0.41 0.662 6 المظهر الجسدي والشكل الخارجي 8

 **.626 0.88 0.815 6 االجتماعي 5

 **.421 0.85 0818 6 الرضا والسعادة 6

 **.46 0.84 0.880 36 الكلي

ــــة ــــاط عالي ــــذي ، وكمــــا هــــو مالحــــظ فمعــــامالت الرتب ــــاس األمــــر ال ــــات المقي ــــ  ثب يشــــير إل
 .والطمئنان لتطبيقه في البحث الحالي
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 (1البرنامج التدريبي لتنمية مهارات التواصل االجتماعي ومفهوم الذات الملحق) (د 
 التعريف بالبرنامج التدريبي : .1

 مقدمة

وهــو ذو)أي الــتعلم( ، تقــوم تنميــة مهــارات التواصــل الجتمــاعي ومفهــوم الــذات علــ  الــتعلم
لتفــراد الـذين يعـانون مــن الضـعف فـي هــذه المهـارات التواصـلية والتــدني فـي مفهــوم أهميـة خاصـة 

الذات حيث إن عملية التعلم تسـاعد الفـرد علـ  تعلـم السـلوك الجتمـاعي السـليم وتنميـة الحساسـية 
الجتماعية لديه وكذلك التدرب عل  أداء دوره في المجتمع الذي يعيي فيه باإلضافة إل  اللتـزام 

ك اإليجــابي والحساســية والــوعي الجتمــاعي واللتــزام بالمعــايير الجتماعيــة التــي تحكــم كــالا بالســلو 
أضف إل  ذلك زيادة الدافعية للمشاركة الجتماعية ، من السلوك الجتماعي والنفعالي وتوجههما

نفس والقدرة عل  حل المشكالت وتحقيق اكبر قدر ممكن من الستقاللية الذاتية والعتماد عل  الـ
 (22، 2331، والستمتاع بأوقات الفراغ)أبو حسونة

ثم أن عملية التعلم تتيح الفرصة أيضاا لتنمية مفهوم الذات لديه وتكوين صورة إيجابية نحو 
الـــذات والشـــعور بـــاألمن والتعامـــل مـــع األمـــور الحياتيـــة بكفـــاءة ومســـاعدته علـــ  تكـــوين عالقـــات 

ــــد أشــــارت دراســــ ــــة مــــع اآلخــــرين وق ــــة طيب ــــدة وبينهــــا اجتماعي  (2337)، دراســــة الكفــــوريات عدي
( Robinson,1999) ( وروبنســـــــونMontgomry,2002,) ( ومـــــــونتجمري2331والســـــــعايدة )

فاألفراد الذين لديهم ، إل  أن مفهوم الذات يتأثر بالتواصل الجتماعي( Larson, 2002)لرسون
بنـون نظـرة سـلبية عـن ذواتهـم انطباع سلبي حيال الذات غالباا ما نجدهم يشـعرون بعـدم األمـان ويت

ويعجــــــــــزون عــــــــــن إقامــــــــــة عالقــــــــــات اجتماعيـــــــــــة جيــــــــــدة مــــــــــع اآلخــــــــــرين ويشــــــــــعرون بالفشـــــــــــل 
، ( كمـــــــا يشـــــــعرون بـــــــالرف  وبعـــــــدم تقـــــــدير وتشـــــــجيع اآلخـــــــرينThompson,1988واإلحبـــــــاط)

والحركـــة الزائـــدة والرغبـــة فـــي التخريـــب والقلـــق والكتئـــاب وغيرهـــا نتيجـــة ، والنســـحاب الجتمـــاعي
هــــــــــــارات التواصـــــــــــل الجتمــــــــــــاعي والتــــــــــــدني فـــــــــــي مفهــــــــــــوم الــــــــــــذات لــــــــــــديهم الضـــــــــــعف فــــــــــــي م

(Kavale&Forness,1996 ) 

وتتوقـف أهميــة البرنـامج المقتــرح فـي البحــث الحـالي علــ  الهـدف منــه والمهـارات المتضــمنة 
 فيه وفيما يلي توضيح لذلك 
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 أهمية البرنامج .2

صـل الجتمـاعي ومفهـوم يهدف البرنامج المقترح في البحث الحـالي إلـ  تنميـة مهـارات التوا
الذات لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلم من خالل التدرب والـتعلم لمسـاعدتهم علـ  القيـام بالـدور 

حيـث أن السـلوك المهـاري . الجتماعي السـليم فـي المواقـف المختلفـة وتحسـين مفهـوم الـذات لـديهم
لـ  زيـادة الكفـاءة  المعقول والمقبول سيؤدي إل  نتائج جيدة وزيادة في التقبل والتأثير الجتماعي واا

ــالعجز وعــدم ، التواصــلية ــتعلم مــن اإلحســاس ب ومــن ثــم ســيتحرر التلميــذ صــاحب الصــعوبة فــي ال
كمــا أن تنميــة مفهــوم الــذات لــديهم يســاعدهم علــ  تقــدير الــذات واحترامهــا وتكــوين صــورة ، القــدرة

حــل المشــكالت وزيــادة القــدرة  والقــدرة علــ ، إيجابيــة نحوهــا وكــذلك زيــادة القــدرة علــ  الثقــة بــالنفس
، الســلوكية التــي قــد تظهــر لــديهم مــا أمكــنوالتخفيــف مــن حــدة المشــكالت ، علــ  تحمــل المســؤولية

أضف إل  ذلك أن بناء السلوك المهـاري الجيـد وتنميـة مفهـوم الـذات لـدى التلميـذ الـذي يعـاني مـن 
ية وتحصليه الدراسي فتخـف حـدة الصعوبة في التعلم قد ينعكس إيجابياا عل  أدائه للمهام األكاديم

ذا ما توافرت الظروف المساعدة فقد تعالج صعوبات التعلم  المشكالت والصعوبات التعلمية لديه واا
نهائياا لسيما إذا لم يكن لها أسـاس فيزيولـوجي حـاد وقـد أشـارت دراسـات عـدة إلـ  أن زيـادة درجـة 

ومـــن بــين هـــذه الدراســـات ، تحصـــيلالتوافــق الشخصـــي والجتمـــاعي للتالمــذة يصـــحبه زيـــادة فــي ال
( 7111، ( و)داوود2333، ليرنـــــــــــــــــــــــــــــر)( و2331، ( و)الفـــــــــــــــــــــــــــــواعير2331، )الســـــــــــــــــــــــــــــعايدة

(Kavale&Forness,1996) (وCook ,Green ,Meyer &Saey,2001) 

وانطالقــاا ممــا تشــير إليــه الدراســات مــن أن القصــور فــي مهــارات التواصــل الجتمــاعي يقــود 
لسـلوكية والجتماعيـة والنفعاليـة وتـؤدي إلـ  العزلـة والنسـحاب إل  ظهور العديد من المشكالت ا

حيــث أن القصــور فــي مهــارات التواصــل الجتمــاعي لــدى  الجتمــاعي والضــطرابات الجتماعيــة
األطفال عموماا وبخاصة األطفال ذوو صعوبات التعلم يتضمن صـعوبة فـي القـدرة علـ  المحادثـة 

وصــــعوبة فـــي التواصــــل غيــــر ، واإلنصــــات ل خـــرينوكـــذلك صــــعوبة فـــي القــــدرة علـــ  الســــتماع 
واعتماداا عل  ، وصعوبة في تكوين الصداقات وصعوبة في التعبير عن الذات والمشاعر، اللفظي

ما تشير إليه أيضاا هـذه الدراسـات مـن أن التـدني فـي مفهـوم الـذات يـؤدي إلـ  الـنقص فـي الكفـاءة 
مهـارات التواصـل الجتمـاعي ومفهـوم الـذات والشخصية تظهر الحاجة ماسة إل  تنميـة  التواصلية

لدى األطفال عموماا واألطفال ذوي صعوبات التعلم عل  وجـه الخصـوص لمسـاعدتهم علـ  زيـادة 
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وهـذا مـا ، التحصيل لديهم وعل  زيادة قدرتهم عل  التكيف الشخصي والجتمـاعي وبشـكل إيجـابي
ارات التواصــل الجتمــاعي ( وذلــك حــين أشــار إلــ  أن الضــعف فــي مهــ2331أكــده أبــو حســونة )

والكفــاءة التواصــلية والمشــاعر المتدنيــة نحــو تقــدير الــذات واحترامهــا لــدى األطفــال ذوي صــعوبات 
نما علـ  التفاعـل الجتمـاعي لـديهم أيضـاا  التعلم ل ينعكس سلباا عل  التحصيل الدراسي فحسب واا

يــف والتفاعــل الجتمــاعي ويــؤدي إلــ  ظهــور العديــد مــن المشــكالت الســلوكية وبينهــا صــعوبة التك
وانخفا  في تقبل اآلخرين لهم والشعور بالوحدة والتمركز حول الذات باإلضـافة إلـ  تـدني القـدرة 

 (2، 2331، عل  تحمل المسؤولية وضعف الثقة بالنفس والعزلة الجتماعية )أبو حسونة

 األسس التي يستند إليها البرنامج: .5

 األسس العامة -

وي صــــعوبات الــــتعلم والــــذين يعــــانون مــــن الــــنقص فــــي مهــــارات مراعــــاة حقــــوق األطفــــال ذ
التواصـــل الجتمـــاعي والتـــدني فـــي مفهـــوم الـــذات فـــي العـــالج وتقـــديم الخـــدمات التربويـــة والنفســـية 

 . وقابلية السلوك للتعديل والتغيير والتبديل، المالئمة لهم وكذلك حقهم في التقبل بدون قيد أو شرط

 األسس الفكرية -

البرنامج التدريبي بهدف تنمية مهارات التواصل الجتمـاعي ومفهـوم الـذات  صممت الباحثة
ويمكن اإلشارة إل  التطبيقات العملية لهذا الهدف علـ  النحـو ، لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلم

 اآلتي:

المتعلقـــــــة فـــــــي نمـــــــو الحصــــــيلة المعرفيـــــــة للتلميـــــــذ تقــــــديم المعلومـــــــات النظريـــــــة التــــــي تســـــــهم  -
 لجتماعي ومفهوم الذاتبمهارات التواصل ا

تـــــــوفير األنشـــــــطة المتنوعـــــــة التـــــــي تلبـــــــي احتياجـــــــات الممارســـــــة والتـــــــدريب المالئمـــــــين ممـــــــا  -
 . يؤدي إل  اكتساب هذه المهارات وتنمية مفهوم الذات وتطويرهما

اســــــــتخدام الحــــــــوار والمناقشــــــــة  تالمــــــــذةاعتمــــــــاد الفنيــــــــات التدريبيــــــــة التــــــــي تتــــــــيح الفرصــــــــة لل -
ي يســــهم فــــي تنميــــة هــــذه المهــــارات ومفهــــوم الــــذات وذلــــك مــــن واإلصــــغاء ل خــــر األمــــر الــــذ

ـــــادل األفكـــــار والمعلومـــــات واآلراء بيـــــنهم حـــــول هـــــذه المهـــــارات المقدمـــــة لهـــــم فـــــي  خـــــالل تب
 . الجلسة وكيفية تطوير مفهوم الذات
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 : ةاألسس االجتماعي -

 الشخصـــية والجتماعيـــة التـــي لهـــا عالقـــة مباشـــرة المهـــاراتبعـــ   اختيـــارحاولـــت الباحثـــة 
ذوي صـعوبات الـتعلم لمسـاعدتهم علـ   ةومفهوم الـذات لـدى التالمـذالجتماعي  التواصل بمهارات
نتــاج  تطــوير  وذلــك مــن خــاللالتــي يمــرون فيهــا ســلوكيات اجتماعيــة مناســبة للمواقــف المختلفــة واا
 :اآلتي

ــــــامج - ــــــط البرن ــــــدريبي رب ــــــه اليوميــــــة الت ــــــي حيات ــــــذ ف ــــــي يحتاجهــــــا التلمي ــــــف التصــــــال الت  بمواق
 . فةالمختل

 . للتلميذوالثقافية بالبيئة المحلية والجتماعية  التدريبي ربط البرنامج -
ذوي صــــعوبات الــــتعلم لتنميــــة خبــــراتهم  تالمــــذةأنشــــطة مرتبطــــة بالبيئــــة التــــي يعــــيي فيهــــا ال -

 . وربطها بالواقع الذي يعيشونه

 :ةاألسس النفسي -

ومراعــاة حاجــاتهم ، تالمــذةالركــز البرنــامج علــ  مرحلــة النمــو والعمــر والفــروق الفرديــة بــين 
ســتراتيجيات التــدريب التــي تناســب اســتعداداته، وميــولهم وذلــك مــن ، وقــدراتهم موتحديــد المهــارات واا

 يأتي: خالل التطبيقات العملية لهذه األسس كما

 اختيار محتوى معرفي مألوف لدى التالمذة يساعد عل  تنمية مهارات التواصل الجتماعي  -
تنميـــة مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي وتحفـــزهم علـــ  المشـــاركة   ة علـــأنشـــطة تســـاعد التالمـــذ -

 . والتفاعل مع اآلخرين بطريقة مقبولة
 . والتعبير عن أنفسهم، فهم ذواتهم  أنشطة تساعد التالمذة عل -
وتقوم عل  األلعاب وسـرد القصـص واسـتخدام  ةأنشطة تركز عل  األداء والتفاعل بين التالمذ -

 . ةأساليب الحوار والمناقش
 أفكارهم ومشاعرهم  صعوبات التعلم عن وذو  ةأنشطة يعبر من خاللها التالمذ -
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 أهداف البرنامج التدريبي .1

 :للبرنامج رئيسالهدف ال -

إل  تنمية مهارات التواصل الجتماعي ومفهوم الذات لدى التدريبي المقترح يهدف البرنامج 
وذلــك مــن خـــالل  ســي )الصــف الخــامس(ذوي صــعوبات الــتعلم فــي مرحلــة التعلــيم األسا ةالتالمــذ

، والتواصـل غيـر اللفظـي، المحادثة والستماع والتعبير عن المشاعرالتدرب عل  المهارات التالية)
األمــر . والرضـا الـذاتي(، وتكـوين مفهـوم ذات إيجــابي، وتكـوين الصــداقات، ةوالمشـاركة الجتماعيـ

تالي التقليل من الشعور بالفشل واإلحباط وبال، الذي قد يساعدهم عل  التعامل بكفاءة مع اآلخرين
 . الذي قد يتعرضون إليه في مستقبل حياتهم

 :لبرنامج األهداف اإلجرائية ل -

 فيما يلي: لبرنامجتتلخص األهداف اإلجرائية ل

 وذلك من خالل : التدرب على مهارة المحادثة -أوالً 

مهـــــارات التواصـــــل  تعـــــرف التالمـــــذة ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم والـــــذين يعـــــانون مـــــن نقـــــص فـــــي -
الجتمــاعي ومفهــوم الــذات علــ  طبيعــة مهــارة المحادثــة وهــي قــدرة الطفــل علــ  التحــدث مــع 
اآلخرين باستخدام اللغة مضافاا إليها التعبيرات غير اللفظية لنقل ما يدور في ذهنه من أفكـار 

 . ومشاعر
ـــتعلم والـــذين يعـــانون مـــن نقـــص فـــي مهـــارات - التواصـــل  أن يتعـــرف التالمـــذة ذوي صـــعوبات ال

الجتمــاعي ومفهــوم الــذات علــ  أهميــة هــذه المهــارة ودورهــا فــي مســاعدتهم علــ  نقــل أفكــارهم 
 . ومشاعرهم واتجاهاتهم والتفاعل مع اآلخرين

 أن يتعلم التالمذة ذوي صعوبات التعلم هذه المهارة من خالل األنشطة اآلتية : -

احـد زمالئـه الـذي تغيـب عـن وفيه يتم وصف الحـديث الـذي دار بـين طفـل و  النشاط األول:
 . المدرسة بسبب مرضه

وفيــه يــتم عــر  لفظــي لــبع  المواقــف التــي تحتــاج إلــ  محادثــة قصــيرة  النشــاط الثــاني :
 . ما أو مناقشة موضوع فيلم معين عند النتهاء من عرضه يءمثل استفسار عن ش
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ية وفيــه يقـــوم : إعـــداد بعــ  المواقــف للتـــدريب علــ  إجــراء المقابلـــة الشــفه النشــاط الثالــث
كمـا يـتم اختيـار تلميـذين للعـب ، التلميذ باإلشارة إل  بع  األسـئلة التـي يمكـن أن تطـرح بالمقابلـة

 . دور المذيع والشخص

 وذلك من خالل: التدرب على مهارة التعبير عن المشاعر -ثانياً 

تعـــــرف التالمـــــذة ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم والـــــذين يعـــــانون مـــــن نقـــــص فـــــي مهـــــارات التواصـــــل  -
التعبيــر عــن المشــاعر وهــي قــدرة الطفــل علــ   تمــاعي ومفهــوم الــذات علــ  طبيعــة مهــارةالج

، ســواء كانــت مشــاعر ايجابيــة: كــالفرح، إظهــار حقيقــة مــا يشــعر بــه بطريقــة مقبولــة وصــادقة
 ، والخوف، والنزعاج، والغضب، أو مشاعر سلبية: كالحزن، الرضاو  والسرور

ـــتعلم و  - الـــذين يعـــانون مـــن نقـــص فـــي مهـــارات التواصـــل أن يتعـــرف التالمـــذة ذوي صـــعوبات ال
الجتماعي ومفهوم الذات عل  أهمية هذه المهارة ودورها في مساعدتهم عل  معرفـة اآلخـرين 

 . ون من تصرفاتهم اتجاههمهما يحبون وما يكر 
 أن يتعلم التالمذة ذوي صعوبات التعلم هذه المهارة من خالل األنشطة اآلتية : -

م التعــرف علــ  المشــاعر والتعبيــر عنهــا مــن خــالل عــر  بصــري : وفيــه يــتالنشــاط األول
 . لمجموعة من الصور ألشخاص في حالت انفعالية مختلفة

:يـــتم اســـتخدام المـــرآة والتمثيـــل للتمييـــز بـــين المشـــاعر اليجابيـــة والمشـــاعر  النشـــاط الثـــاني
 . السلبية

 . خالل القبعات الملونة: التعبير عن المشاعر واأللوان التي تدل عليها من النشاط الثالث

إعـداد بعـ  المواقـف للتــدريب علـ  الطريقـة التـي نعبـر فيهـا عـن مشــاعرنا  النشـاط الرابـع:
ظهارهــا ل خــرين بطريقــة مقبولــة والتــي تتمثــل فــي لقــاء شــخص للمــرة األولــ  أو الحصــول علــ  ، واا

 . أو أخذ األشياء الخاصة بنا دون استئذان، عالمات متدنية

 وذلك من خالل: لى مهارة االستماعالتدرب ع -ثالثاً 

تعـــــرف التالمـــــذة ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم والـــــذين يعـــــانون مـــــن نقـــــص فـــــي مهـــــارات التواصـــــل  -
السـتماع وهـي قـدرة الطفـل علـ  النتبـاه الكامـل  الجتماعي ومفهوم الذات عل  طبيعة مهـارة
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ا وراء والســعي لفهــم مــ، للمتحــدث مــع متابعــة مــا يحــدث مــن التواصــل اللفظــي وغيــر اللفظــي
 الكلمات

ـــتعلم والـــذين يعـــانون مـــن نقـــص فـــي مهـــارات التواصـــل  - أن يتعـــرف التالمـــذة ذوي صـــعوبات ال
فــي عمليــة التواصــل مــع اآلخــرين  الجتمــاعي ومفهــوم الــذات علــ  أهميــة هــذه المهــارة ودورهــا

 . ومساعدتهم عل  فهم ما يقولونه
 األنشطة اآلتية : أن يتعلم التالمذة ذوي صعوبات التعلم هذه المهارة من خالل -

: وفيــه يــتم التعــرف علــ  مهــارة الســتماع حيــث يقــوم التلميــذ بالنتبــاه لــبع  النشــاط األول
 . األصوات التي يسمعها وتسميتها

: التعرف عل  الخطـوات التـي تتطلبهـا مهـارة السـتماع والصـفات التـي يجـب النشاط الثاني
 . أن يتمتع بها الطفل حت  يصبح مستمعاا جيداا 

: وفيــــــه يـــــتم عــــــر  لفظــــــي لقصــــــة تـــــدور أحــــــداثها بــــــين الطفــــــل رؤوف شــــــاط الثالــــــثالن
 . ووالدته عن فوائد النوم والستيقاظ المبكر

 عر  بصري ولفظي لحل اللغز  النشاط الرابع:

: التدريب عل  الستماع من خالل إجراء محادثـة قصـيرة عـن موضـوع مـا النشاط الخامس
كمــا يــتم اختيــار تلميــذين للعــب ، ماع إلــ  مــا يــدور مــن حــديثوفيــه يقــوم التلميــذ بالســت، يختارونــه

 دور المستمع والمتحدث 

 وذلك من خالل: التدرب على مهارة التواصل غير اللفظي -رابعاً 

تعـــــرف التالمـــــذة ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم والـــــذين يعـــــانون مـــــن نقـــــص فـــــي مهـــــارات التواصـــــل  -
فهـم دللت إشـارات التواصـل ي و الجتماعي ومفهوم الذات عل  طبيعة مهارة التواصـل اللفظـ

اللفظيـــة وغيـــر اللفظيـــة وهـــي قـــدرة الطفـــل علـــ  فهـــم دللت اإليمـــاءات واإلشـــارات وحركـــات 
وأيضـاا فهـم دللت السـلوكات غيـر اللفظيـة ، وربطهـا بمـدلولها اللفظـي، العينين ووضع الجسم

 . لفةوربطها بالمشاعر وغير ذلك مما يوجد في مواقف التواصل الجتماعي المخت
ـــتعلم والـــذين يعـــانون مـــن نقـــص فـــي مهـــارات التواصـــل  - أن يتعـــرف التالمـــذة ذوي صـــعوبات ال

واســــتخدامها بالشــــكل الصــــحيح الــــذي الجتمــــاعي ومفهــــوم الــــذات علــــ  أهميــــة هــــذه المهــــارة 
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يســاعدهم علــ  تطــوير عالقــات بنــاءة مــع اآلخــرين والتعبيــر عــن حاجــاتهم ورغبــاتهم بطريقــة 
 . مقبولة

 مذة ذوي صعوبات التعلم هذه المهارة من خالل األنشطة اآلتية :أن يتعلم التال -

: وفيه يتم التعرف عل  إشارات التواصل غير اللفظي من خالل إعداد بع  النشاط األول
المواقف التي تتطلب من التلميذ تقديم اإلجابـات باسـتخدام اإلشـارات غيـر اللفظيـة التـي تتمثـل فـي 

 . الخ. . أشعر بالحر الشديد، لتها :أغسل وجهي بعد الستيقاظهز الرأس )بنعم أو ل( ومن أمث

التــدريب علــ  ربــط إشـــارات التواصــل غيــر اللفظيــة بمــدلولها اللفظــي مـــن  النشــاط الثــاني:
خـالل عــر  بصــري لمــا دار بــين مــازن ووالدتــه وتفسـير اإلشــارات غيــر اللفظيــة التــي مــرت أثنــاء 

 . التمرين

م دللت الســلوكات غيــر اللفظيــة وربطهــا بالمشــاعر مــن التــدريب علــ  فهــ النشــاط الثالــث:
 . رشا تتنهد، : عيون ديمة حزينةومن أمثلتها خالل بطاقة المشاعر والسلوك غير اللفظي

 وذلك من خالل: التدرب على مهارة المشاركة االجتماعية -خامساً 

صـــــل تعـــــرف التالمـــــذة ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم والـــــذين يعـــــانون مـــــن نقـــــص فـــــي مهـــــارات التوا -
وهــي قــدرة الطفــل علــ   المشــاركة الجتماعيــة الجتمــاعي ومفهــوم الــذات علــ  طبيعــة مهــارة

والقيـام ، في المواقف الجتماعيـة سـواء كانـت هـذه المواقـف فرحـاا أم حزنـاا بشكل جيد التصرف 
مـن  خـرينوالبتعاد عن السلوكات التي تنفـر اآل، بالسلوكات التي تقرب الشخص من اآلخرين

 . الشخص
ـــتعلم والـــذين يعـــانون مـــن نقـــص فـــي مهـــارات التواصـــل  أن - يتعـــرف التالمـــذة ذوي صـــعوبات ال

ودورهــا فــي مســاعدتهم علــ  التفاعــل مــع  الجتمــاعي ومفهــوم الــذات علــ  أهميــة هــذه المهــارة
 . منهم والتقرب تهممشاركاآلخرين و 

 :أن يتعلم التالمذة ذوي صعوبات التعلم هذه المهارة من خالل األنشطة اآلتية  -

عـن زيـارة زميلـتهم  تالمـذة: وفيه يتم وصف للحديث الذي دار بـين المعلمـة والالنشاط األول
 . . وآداب زيارة المري ، ليل  في المستشف 
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 . : وفيه يتم وصف للعادات السيئة التي يتصرفها التلميذ أيمن مع زمالئهالنشاط الثاني

اد للرجـل العجـوز أثنـاء ذهابـه إلـ  وفيه يتم وصف المسـاعدة التـي قـدمها إيـ النشاط الثالث:
 . المدرسة مع زميله محمد

التمييز بين العادات الجتماعية الحسنة  إعداد بع  المواقف للتدريب عل  :النشاط الرابع
، و العادات السيئة والتي تتمثل في التصـرفات الصـحيحة التـي يقـوم بهـا التلميـذ عنـد زيـارة مـري 

 . خرين في مناسباتهم السعيدة والحزينةوالشكر عل  المساعدة ومشاركة اآل

 وذلك من خالل: التدرب على مهارة تكوين عالقات الصداقة -سادساً 

تعـــــرف التالمـــــذة ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم والـــــذين يعـــــانون مـــــن نقـــــص فـــــي مهـــــارات التواصـــــل  -
علـ   طفـلقـدرة الوهـي  تكـوين عالقـات الصـداقة الجتماعي ومفهوم الذات عل  طبيعـة مهـارة

والمحافظة عل  تلك ، قائمة عل  الود والحترام المتبادل، قات مرضية مع اآلخرينتكوين عال
 .  العالقة

ـــتعلم والـــذين يعـــانون مـــن نقـــص فـــي مهـــارات التواصـــل  - أن يتعـــرف التالمـــذة ذوي صـــعوبات ال
ودورهـا فـي مسـاعدتهم علـ  بنـاء عالقـات  الجتماعي ومفهوم الـذات علـ  أهميـة هـذه المهـارة

  اآلخرينة ناجحة مع صداق
 أن يتعلم التالمذة ذوي صعوبات التعلم هذه المهارة من خالل األنشطة اآلتية : -

: يتم التدريب فيه عل  كيفيـة التعـرف علـ  اآلخـرين وتكـوين عالقـات صـداقة النشاط األول
وتــاريخ مــيالده( وهواياتــه المفضــلة واألمنيــات ، وعمــره، معهــم مــن خــالل تقــديم التلميــذ لذاته)اســمه

 . الخ. . غب في تحقيقها والصفات التي يحبها في صديقهالتي ير 

وكيــف يختلـــف علــ  أهميــة وجــود الصــديق فــي حياتنــا : وفيــه يــتم التعــرف النشــاط الثــاني
 . الصديق عن األهل

: يتم فيه تدريب التلميذ عل  اختيار الصـديق الجيـد والصـفات التـي يحـب أن النشاط الثالث
 . إعالن في مجلة المدرسةتتوفر في هذا الصديق من خالل وضع 
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: إعداد بع  المواقـف للتـدرب علـ  تقـديم العتـذار واآلسـف لتصـدقاء وفيـه النشاط الرابع
وأيضــاا الطريقــة ، يقــوم التلميــذ بــالتعبير عــن مشــاعره والطريقــة التــي يقــدم فيهــا العتــذار ألصــدقائه

  التي يرغب فيها حين يقدم اآلخرين العتذار له

داد بع  المواقـف للتـدرب علـ  المهـارات التـي تعـزز عالقـة الصـداقة إع :النشاط الخامس
ـــه التصـــرفات الصـــحيحة  ـــاقي مـــع زمالئ ـــدور الصـــديق وين ـــذ ب ـــه يقـــوم التلمي والمحافظـــة عليهـــا وفي

 . والخاطئة التي تتطلبها تلك المواقف

 وذلك من خالل : التدرب على مهارة مفهوم الذات -سابعاً 

علم والـــــذين يعـــــانون مـــــن نقـــــص فـــــي مهـــــارات التواصـــــل تعـــــرف التالمـــــذة ذوي صـــــعوبات الـــــت -
والتي تعني قدرة الطفل عل  تكوين  الجتماعي ومفهوم الذات عل  طبيعة مهارة مفهوم الذات

مجموعــة مــن التجاهــات واألفكــار تجــاه ذاتــه ونفســه وتكــون هــذه األفكــار والتجاهــات مختلفــة 
 . عن فكرة اآلخرين عنه

ـــتعلم والـــذين يعـــانون مـــن نقـــص فـــي مهـــارات التواصـــل أن يتعـــرف التالمـــذة ذوي صـــعوبا - ت ال
علــ  فهــم ذاتهــم الجتمــاعي ومفهــوم الــذات علــ  أهميــة هــذه المهــارة ودورهــا فــي مســاعدتهم 

 وتجعلهم  ومعرفة إمكاناتهم وقدراتهم بشكل أفضل
 أن يتعلم التالمذة ذوي صعوبات التعلم هذه المهارة من خالل األنشطة اآلتية : -

وفيه يتم وصف الصفات الشخصية التي يتمتع كل فرد بها والتي تميزه عـن  :النشاط األول
 غيره من خالل بصمة اإلبهام 

إعداد موقف تدريبي يذكر فيه التلميذ اسم زميله الذي بجانبه واألشياء التـي  :النشاط الثاني
 . فيها واألشياء التي يختلفون عن بعضهم فيها يتشابهان

ويتحــدث عــن أفــرد  (ف تــدريبي يــذكر فيــه التلميــذ )اســمه وشــكلهإعــداد موقــ النشــاط الثالــث:
 . وكذلك شعور أفراد أسرته نحوه، أسرته ومكانه فيها وشعوره اتجاهها

إعـداد موقـف تـدريبي يتضـمن اإلجابـة عـن األسـئلة المطروحـة عـن األشـياء  النشاط الرابـع:
 . التي يحتاج فيها ل خرين واألشياء التي يستطيع تقديمها لهم
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 وذلك من خالل : التدرب على مهارة مفهوم الذات اإليجابي -امناً ث

تعـــــرف التالمـــــذة ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم والـــــذين يعـــــانون مـــــن نقـــــص فـــــي مهـــــارات التواصـــــل  -
هــي قــدرة الطفــل علــ  الجتمــاعي ومفهــوم الــذات علــ  طبيعــة مهــارة مفهــوم الــذات اإليجــابي و 

ي تتمثـل بثقتـه بنفســه وتقبلـه لذاتـه ورضــاه والتـ، مجموعـة مـن األفكــار اليجابيـة عـن ذاتــه بنـاء
 . عنها

ـــتعلم والـــذين يعـــانون مـــن نقـــص فـــي مهـــارات التواصـــل  - أن يتعـــرف التالمـــذة ذوي صـــعوبات ال
الجتمـاعي ومفهـوم الـذات علـ  أهميـة هـذه المهـارة ودورهـا فـي تعزيـز مفهـوم الـذات اإليجــابي 

 . ي يملكها كل منهملديهم من خالل إبراز النقاط اليجابية ونواحي القوة الت
 أن يتعلم التالمذة ذوي صعوبات التعلم هذه المهارة من خالل األنشطة اآلتية : -

إعداد موقف تدريبي لتلميذ يعاني من صعوبة تعلـم والحـديث الـذي دار بينـه  النشاط األول:
 . وبين ذاته والعبارات اليجابية التي استخدمها

ول ، شـــخص كلـــه جيـــد ل يوجـــد)ذة الفكـــرة التاليـــة: وفيـــه يـــتم مناقشـــة التالمـــالنشـــاط الثـــاني
، ونحــن ل نســتطيع أن نــؤدي جميــع المهمــات، ولــيس هنــاك مــن شــخص كامــل شــخص كلــه ســيء

. فكــل شــخص يبــرع فــي مجــال مــا ويفشــل فــي آخــر، وهــذا ل يغيــر مــن صــفات وخصــائص الفــرد(
 وتثبيت النتيجة 

وبة تعلـم فـي أحـد المـواد وكيـف إعداد موقـف تـدريبي لتلميـذ يعـاني مـن صـع النشاط الثالث:
 . تغلب عل  الصعوبة من خالل العبارات اليجابية التي كان يرددها في داخله

: إعداد موقف للتدريب عل  إجراء حديث داخلي مع الذات وعـر  للحـديث النشاط الرابع 
ء حديثـه والعبارات التـي اسـتخدمها أثنـا، الذي أجراه سليم مع ذاته عندما فشل في امتحان الحساب

 . مع نفسه
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 وذلك من خالل : التدرب على مهارة الرضا الذاتي -تاسعاً 

تعـــــرف التالمـــــذة ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم والـــــذين يعـــــانون مـــــن نقـــــص فـــــي مهـــــارات التواصـــــل  -
ــذاتي وهــي تعنــي قــدرة الطفــل تكــوين  الجتمــاعي ومفهــوم الــذات علــ  طبيعــة مهــارة الرضــا ال

 . ي تدفعهم إل  تحقيق المزيد من أهدافهموالت، النطباعات اليجابية عن ذاته
ـــتعلم والـــذين يعـــانون مـــن نقـــص فـــي مهـــارات التواصـــل  - أن يتعـــرف التالمـــذة ذوي صـــعوبات ال

الجتمــــاعي ومفهــــوم الــــذات علــــ  أهميــــة هــــذه المهــــارة ودورهــــا فــــي مســــاعدتهم علــــ  تحقيــــق 
 . الستقرار النفسي وتقبل اآلخرين لهم

 تعلم هذه المهارة من خالل األنشطة اآلتية :أن يتعلم التالمذة ذوي صعوبات ال -

موقــف تــدريبي يتضــمن إعــداد قائمــة لتشــياء التــي يحبهــا التلميــذ فــي  وفيــهالنشــاط األول: 
 نفسه 

موقف تدريبي يتضمن إعداد قائمـة لتشـياء التـي ل يحبهـا التلميـذ فـي  وفيه :الثانيالنشاط 
 . ويرغب في تغييرها، نفسه

مواقــف للتــدريب علــ  تبــديل األفكــار الســلبية باألفكــار اليجابيــة مــن إعــداد النشــاط الثالــث: 
 . خالل كرسي العتراف

مـاذا يوجـد  تقبـل الـذات وتقـديرها مـن خـالل لعبـة إعداد مواقف للتدريب علـ الرابع:  النشاط
 . داخل الصندوق

 اإلعداد المبدئي للبرنامج  .3

 ءات التالية:أجل إعداد هذا البرنامج فقد قامت الباحثة باإلجرامن 

ـــى عـــدد مـــن المراجـــع المختصـــة والدراســـات - فـــي مجـــال التواصـــل الجتمـــاعي  االطـــالع عل
( 2331)وعــــواد، (2332)الكاشــــف وعبــــد اهلل، والمهــــارات الجتماعيــــة ومفهــــوم الــــذات وبينهــــا

( وعبيــــــدات 2331) ( الفــــــواعير2332البــــــدارين ). (2332والبســــــتنجي )، (2333دغيشــــــم )
(2331) 
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، (2333) منهـــــا برنـــــامج كـــــل مـــــن دغيشـــــممـــــن البـــــرامج التدريبيـــــة  االطـــــالع علـــــى عـــــدد -
لالســتفادة  (2332درويــي)، ، (2332الصــمادي )، (2331)أبــو حســونة، (2331)الســعايدة

 منها في منهجية إعداد البرامج التدريبية 
وذلـــك لتحديـــد الحاجـــات التدريبيـــة لتنميـــة مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي  الدراســـة المســـحية: -

لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلم مـن خـالل سـؤال المعلمـين والتالمـذة أنفسـهم  اتومفهوم الذ
تم التوصل إليه في مجـال  في المدارس التي تم اختيارهم عشوائياا في البحث الحالي وأبرز ما

 تحديد هذه المهارات مايلي:
 -التعبير عن المشاعر بشكل مناسب . 
  تحديد مشاعر األشخاص اآلخرين 
 النفعالت بشكل مناسب التعبير عن . 
 استخدام مفردات مناسبة للحديث . 
 إدراك الحيز المكاني واستخدام لغة الجسد . 
 القدرة عل  التعبير عن األفكار . 
 -الستماع الجيد . 
 استخدام العبارات اليجابية في وصف الذات . 
 تكوين صورة ايجابية عن الذات وتقديرها . 
 تنمية الثقة بالنفس . 
 ة عل  العالقات الجيدة مع اآلخرينالمحافظ . 

وبناء عل  تلك الدراسة المسحية قامت الباحثة بتحديد أهم الحاجات التدريبيـة للتالمـذة ذوي 
صعوبات الـتعلم فـي مجـال التواصـل الجتمـاعي ومفهـوم الـذات وتضـمينها فـي الجلسـات التدريبيـة 

 . للبرنامج

لتربيـــة الخاصـــة واإلرشـــاد النفســـي بعـــ  األســـاتذة المتخصصـــين فـــي مجـــال ااستشـــارة  -
حيـث أيـدوا معظـم المهـارات التـي تـم التوقـف ، والمناهج والتدريس فيما يتعلق بتحديد هذه المهـارات

أمـا فيمـا . عندها في البحث فيما يتعلق بالتواصل الجتماعي وقد ارتأوا ضرورة تغيير بع  منهـا
بمهاراته والكتفاء فيها بمهارتين أو ثالث  يتعلق بمفهوم الذات فقد أشاروا إل  ضرورة عدم التوسع
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ومهـــارة الرضـــا الـــذاتي بســـبب مـــن ، وهـــي مهـــارة مفهـــوم الـــذات ومهـــارة تكـــوين مفهـــوم ذات ايجـــابي
 صغر العمر الزمني ألفراد عينة البحث نسبياا 

 المحتوى المعرفي للبرنامج: .6

والتواصـل ، شـاعرالمحادثة والستماع والتعبيـر عـن المبعد تحديد المهارات موضع البحث )
وتكــوين مفهــوم ذات  ومفهــوم الــذات، ، وتكــوين الصــداقات، ةوالمشــاركة الجتماعيــ، غيــر اللفظــي

والرضا الذاتي( تم العتماد عل  محتوى معرفي يتناسـب مـع المسـتوى العمـري والتعليمـي ، إيجابي
 . الذي يعيي فيهوهو مستمد من خبرات عديدة في بيئة التلميذ وترتبط بواقعه ، للفئة المستهدفة

 . تواريخ تطبيق الجلسات التدريبية للبرنامج التدريبي على أفراد المجموعة التجريبية( 9جدول )

 تاريخ التطبيق اليوم عنوان الجلسة الجلسة التدريبية مراحل البرنامج
 23/7/2377 األحد جلسة التعارف والتمهيد (7األول ) مرحلة البدء

 
 
 

 مراحل التدريب
 

 2/2/2377 األربعاء مهارة المحادثة الثانية
 2/2/2377 األحد مهارة التعبير عن المشاعر الثالثة
 1/2/2377 األربعاء مهارة الستماع الرابعة

مهارة فهم إشارات التواصل غير  الخامسة
 اللفظية

 72/2/2377 األحد

 72/2/2377 بعاءاألر  مهارة المشاركة الجتماعية السادسة
 23/2/2377 األحد مهارة تكوين الصداقات السابعة
 22/2/2377 األربعاء مهارة مفهوم الذات الثامنة
 21/2/2377 األحد مهارة تكوين مفهوم ذات ايجابي التاسعة
 2/2/2377 األربعاء الرضا الذاتي العاشرة

 2/2/2377 األحد الجلسة الختامية الحادية عشرة مرحلة النتهاء

 

 أسلوب التدريب والفنيات المستخدمة في البرنامج: .1

ـــدريب التالمـــذة علـــ  مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي  ـــدريب الجمـــاعي فـــي ت ـــم اســـتخدام الت ت
 ومفهوم الذات لتسباب اآلتية: 
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 . تشابه المشكالت لدى أفراد المجموعة التجريبية -
 . تالمذةإن التدريب من خالل المجموعات يسمح بالتفاعل بين ال -
إن مشــاركة التالمــذة مــع بعضــهم فــي مناقشــة المشــكالت والصــعوبات التــي يمــرون بهــا تســمح  -

 . ذواتهم ومشاعرهم نلهم بالتعبير ع
إن التدريب الجماعي يسـاعد التالمـذة علـ  تحقيـق التكيـف الشخصـي والنفعـالي والجتمـاعي  -

ذلـــك عـــن طريـــق مســـاعدة  مــن خـــالل التعـــرف علـــ  الســلوكيات المقبولـــة وغيـــر المقبولـــة ويــتم
 . التالمذة عل  التعلم من بعضهم البع 

إن مشــاركة التالمــذة مــع بعضــهم فــي المناقشــات الجماعيــة تمكــنهم مــن إتقــان المهــارات التــي  -
، وغيرها مـن المهـارات التـي تـم التوقـف عنـدها فـي البحـثلموها كمهارة الستماع والمحادثة تع

 . بعضاا إضافة إل  الستفادة من خبرات بعضهم 
إن التدريب مـن خـالل الجماعـة يسـمح للتالمـذة التواصـل مـع بعضـهم خـارج جلسـات البرنـامج  -

 . وتعميم نقل بع  الخبرات التي تم تعلمها إل  الحياة اليومية

 وقد استخدمت الباحثة الفنيات التالية في تنفيذ جلسات البرنامج التدريبي:

 : النمذجة -

، للمتـدرب، ج سلوكي مباشر )شخص( أو ضمني )تخيلـي(تعرف النمذجة بأنها توفير نموذ
حيـــث يكـــون الهـــدف هـــو توصـــيل معلومـــات حـــول النمـــوذج الســـلوكي المعـــرو  للمتـــدرب بقصـــد 

وتعـد النمذجـة مـن أبـرز اسـتراتيجيات والطـرق ، إحداث تغيير ما في سلوكه )إكسابه سلوكاا جديـداا(
أو ، تتضمن أنواعاا:هي)النمذجة المباشرة وهي، المستخدمة في التدريب عل  المهارات الجتماعية

 (.النمذجة بالمشاركة، النمذجة الضمنية، الصريحة

 العوامل المؤثرة في عملية النمذجة:

 . خصائص مرتبطة بالنموذج )أن يكون النموذج مشوقاا للمتدرب ومناسباا لسنة وجنسه( -
 . رجاع(والست، وعمليات الحفظ، خصائص مرتبطة بالمتدرب )ومنها النتباه -
 . خصائص مرتبطة باإلجراءات -
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ـــم المهـــارة بالتعليمـــات  - ـــدما ل يســـتطيع المتـــدرب تعل ـــ  هـــذه اإلســـتراتيجية عن ويلجـــأ المـــدرب إل
ـــة الراجعـــة فقـــط ـــدم المـــدرب المهـــارة للمشـــاركين فهـــو يوضـــح بأنهـــا ليســـت ، والتغذي وعنـــدما يق

 . (1، 2332 ،البدارنة)مستحيلة بل يمكن أن يتم تعليمها وتطبيقها بطريقة سهلة

 التغذية الراجعة:  -

بعـد ، حيث تعطـ  تلـك الخطـوة، وتهدف إل  تزويد المتدربين بمعلومات عن تأديتهم للمهارة
لعــب الــدور( مــن )كــذلك تقــدم بعــد أن تنفــذ المهــارة ، تنفيــذ التعليمــات لتصــحح مــا قــام بــه المتــدرب

تقانهــا، خــالل مــا تعلمــه م تزويــد المتــدرب بالتغذيــة الراجعــة ويــت، إلــ  أن يــتم ترســيخ المهــارة لديــه واا
، )عبيــــداتوالتعزيــــزات المناســــبة إلــــ  أن يــــتم تطبيــــق المهــــارة بشــــكل مــــتقن دون مســــاعدة المدرب

2331 ،21) . 

 التعزيز:  -

ويعـد ، وهو العملية التي تقوى بها السلوكيات في تكرارها عندما يعقبها جـائزة أو حـدث سـار
تعزيـز المتـدرب حيث يـتم ، خدمة في التدريب عل  المهاراتالتعزيز من أبرز الستراتيجيات المست

والمعـززات إمـا أن تكـون ماديـة أو اجتماعيـة ، عند تأديته الخطوات التي تؤدي إلـ  تعلـم المهـارات
 . أو معنوية

 لعب الدور والبروفات السلوكية: -

يتضــــمن لعــــب األدوار منهجــــاا آخــــر مــــن منــــاهج الــــتعلم الجتمــــاعي حيــــث يــــدرب الطفــــل  
ـــدخيلب ، 7112، مقتضـــاه علـــ  تمثيـــل جوانـــب مـــن المهـــارات الجتماعيـــة حتـــ  يتقنهـــا)إبراهيم وال

31) . 

 الممارسة السلوكية:-

تم  وهنا يتم ممارسة السلوك بطريقة مستمرة ومتكررة في مواقف الحياة اليومية من خالل ما
 . ليومية بطريقة مقبولةإل  أن تتم ممارسة المهارة في حياته ا، التدرب عليه في جلسات البرنامج
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 الواجبات البيتية:  -

وتتمثل في تنفيـذ واجبـات بيتيـة مـن خـالل تطبيـق ، وهي جزء مهم ومكمل للبرنامج للتدريبي
المتـــدربين لمـــا تـــم تعلمـــه فـــي الجلســـات التدريبيـــة وذلـــك فـــي مواقـــف الحيـــاة التـــي تتطلـــب عالقـــات 

ـــة ـــاة الواقعي ـــة فـــي الحي ـــاعالتهم مـــع وكـــذلك تســـجيل مالحظـــات، متبادل هم حـــول أداء المهـــارة فـــي تف
 . فـــــي تنفيـــــذ أنشـــــطة البرنـــــامج التـــــدريبيا يـــــواجههم مـــــن صـــــعوبات عنـــــد تطبيقهـــــا ومـــــ، اآلخـــــرين
 . (21، 2331، )عبيدات

 األنشطة التدريبية المستخدمة في البرنامج:  .8

والمحتـوى ، بعـد تحديـد كـل مـن مهـارات التواصـل الجتمـاعي ومفهـوم الـذات موضـع البحـث
ســـتراتيجية وفنيـــات التـــدريب، رفـــي المالئـــم للفئـــة المســـتهدفةالمع التدريبيـــة  تـــم تصـــميم األنشـــطة، واا

 المناسبة التي تتضمن :

 . بخطوط عريضة وواضحة المعالم : ويتضمن فحوى النشاطاإلطار العام -
ــــذه، اســــم النشــــاط): وتتضــــمنالترويســــة - ــــالزم لتنفي ــــزمن ال موضــــوع الجلســــة ، الصــــف، ال

 التدريبية(
 طريقة التنفيذ(، الوسائل التدريبية، األهداف)ويتضمن: المتن -
، وتلقـــــي األســـــئلة واإلجابـــــة عنهـــــا، مـــــن خـــــالل طـــــرح األســـــئلة علـــــ  التالمـــــذة التقـــــويم: -

 . تم الحديث عنه داخل الجلسة التدريبية وتلخيص ما
 الوسائل المستخدمة في البرنامج التدريبي: .9
 . السبورة العادية مع األقالم الخاصة بها -
 . لحاسب اآلليجهاز ا -
 . األوراق البيضاء -
 . جهاز الهاتف، المسجل اآللي، والقصص العادية، القصص المسجلة -
 . القبعات الملونة -
 . أوراق األنشطة -
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 أساليب التقويم المستخدمة في البرنامج التدريبي : .11

 استخدمت في البرنامج األساليب التقويمية اآلتية:

 القياس القبلي(:)التقويم التشخيصي -

طبــق قبــل تنفيــذ البرنــامج التــدريبي لتعــرف مســتوى أفــراد العينــة فــي المجمــوعتين التجريبيــة 
 . والضابطة عل  مقياس مهارات التواصل الجتماعي ومفهوم الذات

 التقويم البنائي: -

 التقويم في نهاية كل مرحلة من مراحل الجلسة التدريبية -1

 تقويم المرحلة موضع التدريب وذلك من خالل : -
 . المناقشات أثناء عر  استجابات التالمذة عل  األنشطة -
 . بعد عر  استجاباتهم عل  األنشطة تالمذةأسئلة المدربة لل -

 : ويشمل اآلتيةالتقويم في نهاية كل جلسة تدريبي -2

تقويم األداء عل  المهارة موضع التدريب مـن خـالل أسـئلة المدربـة للتالمـذة بعـد انتهـاء  -
 . ةالتدريب عل  المهار 

 القياس البعدي(:)التقويم النهائي -5

طبــــق بعــــد تنفيــــذ البرنــــامج لقيــــاس مــــدى التحســــن الحاصــــل فــــي مســــتوى أفــــراد العينــــة فــــي 
 . المجموعتين الضابطة والتجريبية عل  مقياس مهارات التواصل الجتماعي و مفهوم الذات

 إعداد دليل المعلم .11

ت إعــداد البــرامج التدريبيــة فــي مجــال وأدبيــا، بعــد اطــالع الباحثــة علــ  األدبيــات المختصــة
وفـي مجـال مفهـوم الـذات قامـت الباحثـة برعـداد دليـل المعلـم بحيـث يتضـمن ، التواصل الجتمـاعي

هــذا الــدليل خطــة التــدريس للمحتــوى العلمــي المتضــمن فيــه وأســلوب التــدريس فيــه وذلــك لمســاعدة 
رشادهم لكيفية تنفيذ هذا البرنامج وبالتحديد فقد  يلي : تضمن هذا الدليل ما المعلمين واا
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:وتتضمن تمهيداا ألهمية تنمية مهارات التواصل الجتماعي ومفهوم الذات لدى  مقدمة الدليل -
 . وكيفية تعلم هذه المهارات والتدرب عليها، التالمذة ذوي صعوبات التعلم

الـذات وتتضمن التأكيد عل  أهمية تنمية مهارات التواصل الجتمـاعي ومفهـوم  أهمية الدليل: -
لــدى هــؤلء التالمــذة لمســاعدتهم علــ  تحســين مســتواهم التحصــيلي وتحســين مســتوى التوافــق 

 . الشخصي والجتماعي لديهم
وتتعلـق بالغايـات التـي يرمـي إليهـا البرنـامج مـن خـالل تعلـيم مهـارات التواصـل  أهداف الدليل: -

 . الجتماعي ومفهوم الذات والتدرب عليها
حتـوى المعرفــي و الوجـداني و المهـاري للبرنـامج والمهـارات التــي ويتضـمن الم محتـوى الـدليل: -

وكــــذلك الفنيـــــات ، ســــيتم التوقــــف عنـــــدها والتــــدرب عليهـــــا واألســــلوب المســـــتخدم فــــي تعليمهـــــا
 . ومدة التطبيق، والفئة المستهدفة بالتدريب، وعناصر بناء البرنامج، المستخدمة في تدريسها

ـــة التقـــويم - تقـــويم المبـــدئي والمرحلـــي والنهـــائي أســـئلة تقويميـــة : وتشـــمل باإلضـــافة إلـــ  المرحل
الـدليل مجموعـة مـن  متنوعة لكل جلسة من جلسات البرنامج وحصصـه وكـان قـد سـبق مقدمـة

 . التوجيهات لكيفية تنفيذ جلسات البرنامج
 لصورة النهائية للدليل: ا .12

لـ  مجموعـة لما انتهت الباحثة من إعداد دليل إعداد المعلم بصورة أولية قامـت بعرضـه ع 
 مايلي: بهدف استطالع آرائهم في (7ملحق)من السادة المحكمين 

 . مدى مالءمة الدليل لمستوى التالمذة -
 . مدى تحقيق الدليل لتهداف التي وضع من أجلها -
 . صالحية الدليل للتطبيق -
 . ما يرونه من ضرورة حذف بع  األنشطة أو إضافة عدد آخر من منها -

الـــدليل يحقـــق الغايـــة منـــه ويتصـــف بالدقـــة العلميـــة ويـــتالءم مـــع وقـــد ارتـــأى المحكمـــون بـــأن 
مسـتوى التالمـذة ذوي صـعوبات الـتعلم وأسـلوب التـدريس فـي الـدليل والفنيـات السـلوكية المســتخدمة 
فيــه مالئمــة للغايــات المنشــودة فيــه كمــا ارتــأى المحكمــون إجــراء التعــديالت علــ  بعــ  األنشــطة 

 . وحذف عدد آخر منها وبينها
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عــدلت بعــ  األنشــطة التدريبيــة لتتناســب مــع األهــداف الفرعيــة المحــددة لكــل  :يالتالتعــد
زيادة الفترة الزمنية لبع  األنشطة ، . تعديل بع  األسئلة التقويمية، جلسة من جلسات البرنامج

 . التدريبية دون غيرها

 واألســئلة، أشــار بعــ  أفــراد اللجنــة إلــ  ضــرورة حــذف بعــ  األنشــطة المكــررة الحــذف :
 . المتشابهة، أو دمجها

 التجربة االستطالعية للبرنامج التدريبي: .15

جـــراء التعـــديالت المطلوبـــة قامـــت  بعـــد أن أخـــذت الباحثـــة بمالحظـــات الســـادة المحكمـــين واا
الباحثــة بــرجراء تجربــة اســتطالعية للبرنــامج مــن خــالل تجريــب مبــدئي لــه والغايــة مــن هــذه التجربــة 

 يلي: ما

جراءاتـه للعمـل علـ  تالفيهـا فـي أثنـاء التطبيــق تعـرف نقـاط الضـعف والقصـور  - فـي البرنـامج واا
 . عل  المجموعة التجريبية

تعرف الصعاب التي يمكـن أن تواجـه الباحثـة عنـد تطبيـق البرنـامج علـ  المجموعـة التجريبيـة  -
 . والعمل عل  تالفيها

يب)فئـــة تعـــرف مـــدى مالءمـــة مضـــمون البرنـــامج والفنيـــات المســـتخدمة للفئـــة المســـتهدفة بالتدر  -
 . (التالمذة ذوي صعوبات التعلم

 . التأكد من صحة اإلجراءات التطبيقية للبرنامج -
التأكد من المدة الزمنية للجلسات مـن حيـث )مـدة الجلسـة والـزمن المالئـم لكـل إجـراء والتـدريب  -

 . عل  النشاط وذلك لتحقيق األهداف المرجوة منها(
 . ن والمكان لتطبيق البرنامجالتعرف إل  أكثر األوضاع مالءمة من حيث الزم -
 إدارة الجلسات وتنفيذ اإلجراءات التغذية الراجعة للباحثة للتأكد من مهارتها في -
ـــامج والتعـــرف علـــ  الصـــعوبات التـــي قـــد تواجههـــا أثنـــاء التطبيـــق  - التـــدرب علـــ  تطبيـــق البرن

 . لستدراكها

 تالمـذة( 1مـن )وقامت الباحثة بالتجريـب السـتطالعي لـبع  الجلسـات علـ  عينـة مؤلفـة 
مــن ذوي صــعوبات تعلــم مــن خــارج عينــة البحــث والــذين يدرســون فــي الصــف الخــامس مــن مرحلــة 
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( بشـكل كامـل بمعـدل 1-1-2 -7) التعليم األساسي /مدرسة أم البنين/ و جرى تطبيـق الجلسـات
إلــــ  الخمــــيس  (1/7/2377فــــي التــــاريخ الممتــــد بــــين يــــوم األحــــد )، جلســــتين تــــدريبيتين أســــبوعياا 

 ( وذلك وفقاا ل جراءات والتدريبات المتضمنة بالبرنامج23/7/2377)

 يلي: وقد استفادت الباحثة من التجربة الستطالعية في ما

إضـــافة إلـــ  تعـــديل بعـــ  التـــدريبات بشـــكل يتناســـب مـــع ، تعـــديل أســـلوبها فـــي إدارة الجلســـة -
 . األهداف المرجوة

 . بالمللالتنويع في استخدام المعززات حت  ل يشعر التالمذة  -
 . زيادة بع  األمثلة والتدريبات التي تنتمي لكل مهارة بشكل يؤدي إل  إتقان التالمذة لها -
 . وجوب اللتزام بالوقت المحدد تماماا لكل تدريب -

عنــه نتــائج التجربــة ومــا أســفرت ، وبعــد إجــراء التعــديالت فــي ضــوء آراء الســادة المحكمــين
 . لحاا للتطبيق النهائيالبرنامج التدريبي صا الستطالعية أصبح

 خامسًا_ التصميم التجريبي للبحث

اعتمــدت الباحثــة علــ  المــنهج التجريــب لدراســة فاعليــة البرنــامج التــدريبي المقتــرح كمتغيــر 
مســـتقل علـــ  كـــل مـــن مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي ومفهـــوم الـــذات كمتغيـــرين تـــابعين ويوضـــح 

 . ة( التصميم التجريبي الذي اعتمدته الباحث2الشكل)
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 يوضح التصميم التجريبي للبحث( 6شكل )

مقياس التواصل )القياس البعدي المؤجل
 (ذاتاالجتماعي ومفهوم ال

مقياس التواصل )القياس البعدي المؤجل
 (االجتماعي ومفهوم الذات

 للبحث التصميم التجريبي

 المجموعة التجريبية

 

مقياس التواصل االجتماعي )القياس القبلي 
 (مفهوم الذات

تطبيق البرنامج التدريبي لتنمية مهارات 
 التواصل االجتماعي ومفهوم الذات

ياس التواصل االجتماعي مق)القياس البعدي
 (ومفهوم الذات

 المجموعة الضابطة

 

مقياس التواصل االجتماعي )القياس القبلي 
 (مفهوم الذات

 لم تتلق أي برنامج تدريبي

)مقياس التواصل االجتماعي  القياس البعدي
 ومفهوم الذات(
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 إجراءات البحث –سادسًا 

 بالتجربة الميدانية أخذت الباحثة باإلجراءات التالية: للقيام

وقــد أوضــحت إلدارتهــا الغايــة مــن ، قامــت الباحثــة بزيــارة المــدارس التــي تــم اختيارهــا عشــوائياا  (7
معهــا علــ  خطــة العمــل وكيــف أن الباحثــة تنــوي وبعــد النتهــاء مــن كمــا تــم التفــاق ، البحــث

عملية التشخيص لصعوبات التعلم في هذه المدارس أخذ عينـة البحـث مـن مدرسـتين فقـط مـن 
هــذه المــدارس وأخــذ عينــات الصــدق والثبــات ألدوات البحــث والتجريــب الســتطالعي للبرنــامج 

حالي وذلك لتعذر تجميـع أفـراد عينـة البحـث من باقي المدارس األخرى المشمولة في البحث ال
ولصـــعوبة ضـــبط شـــروط ، فـــي مكـــان واحـــد فـــي حـــال تـــم اختيـــارهم مـــن جميـــع هـــذه المـــدارس

وقد وقع الختيـار علـ  مدرسـة ، التجريب في حال تم تطبيق البرنامج في جميع هذه المدارس
يات علــ  الخطــة البيرونــي حيــث تــم التفــاق مــع إدارتهــا ومــع معلمــي اللغــة العربيــة والرياضــ
 23/77/2377الزمنية للتدريب والفترة التي يستغرقها تنفيذ البرنامج وتطبيقه وهي مـن تـاريخ 

( البرنــــــامج الزمنـــــي إلجــــــراء التجربـــــة الميدانيــــــة 73ويوضــــــح الجـــــدول)، 2/2/2377ولغايـــــة 
لمجمــــوعتي البحــــث التجريبيــــة والضــــابطة التــــي تــــم اختيارهمــــا مــــن مــــدارس البيرونــــي ومــــاري 

 . وأحمد أومري العجمي

 البرنامج الزمني إلجراء التطبيق الميداني( 11جدول )

 الفترة الزمنية الموضوع
التطبيق القبلي ألدوات البحث )مقياس مهارات التواصل الجتماعي 

 ومقياس مفهوم الذات(
إل   24/1/2111 بين الفترة الممتدة ما
26/1/2111 

 31/1/2111بين  الفترة الممتدة ما رنامجالتدريب عل  الب
 6/3/2111لغاية

التطبيق البعدي ألدوات البحث )مقياس مهارات التواصل 
 الجتماعي ومقياس مفهوم الذات(

إل   6/3/2111بين  الفترة الممتدة ما
8/3/2111 

التطبيق البعدي المؤجل ألدوات البحث )مقياس مهارات التواصل 
 م الذات(الجتماعي ومقياس مفهو 

إل   3/2111/ 28بين  الفترة الممتدة ما
31/3/2111 

 ما يقارب الثالثة أشهر الفترة الكاملة للتطبيق الميداني
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جلســة وبمعــدل جلســة تدريبيــة واحــدة فــي اليــوم تتضــمن حصــتين  (77تــم تــدريس البرنــامج ب) (2
لهم مع البرنامج وقد أظهر التالمذة تفاع، ( دقيقة13دراسيتين وتستغرق مدة كل حصة حوالي)

من خالل التزامهم بحضور الجلسات التدريبية والمشاركة في األنشطة المقدمة فيه والستجابة 
 . عليها

في بداية التطبيق الميداني قامت الباحثة بتطبيق مقياس مهارات التواصل الجتماعي ومفهوم  (2
ة البيروني والمجموعة الذات قبلياا عل  عينة البحث في كل من المجموعة التجريبية في مدرس

 . الضابطة في مدرسة ماري العجمي وأحمد أومري
بعـــد النتهـــاء مـــن التطبيـــق القبلـــي ألدوات البحـــث قامـــت الباحثـــة بتعريـــف تالمـــذة المجموعـــة  (1

التجريبية بمهارات التواصـل الجتمـاعي ومفهـوم الـذات وكيفيـة تكوينـه وذلـك مـن خـالل جلسـة 
التالمذة باألنشطة التدريبية التي يتضمنها البرنـامج وكيفيـة  تمهيدية للبرنامج كما عرفت هؤلء

تدريسها والفنيـات المسـتخدمة فيهـا وطريقـة العمـل والواجـب البيتـي وأهميـة اللتـزام بالتوجيهـات 
 . وحضور الجلسات

وبعد ذلك بدأت عملية التدرب عل  المجموعة التجريبية حيث قامت الباحثة بتدريب أفراد هذه  (3
قـاا لـدليل المعلـم المعـد لهـذا الغـر  وقـد التزمـت الباحثـة بخطـوات كـل جلسـة مـن المجموعة وف

 . الجلسات التدريبية كما تم اإلعداد لها أما أفراد المجموعة الضابطة فلم يخضعوا ألي تدريب
ثــم قامــت الباحثــة وبعــد النتهــاء مــن فتــرة التــدريب للمجموعــة التجريبيــة بتطبيــق أدوات البحــث  (2

حصول عل  البيانـات ومعالجتهـا إحصـائياا والتوصـل إلـ  نتـائج البحـث للكشـف بعدياا بهدف ال
عــن فاعليــة البرنــامج التــدريبي المقتــرح فــي تنميــة مهــارات التواصــل الجتمــاعي ومفهــوم الــذات 

 . لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلم في الصف الخامس األساسي
الكشــف عــن بقــاء أثــر التــدريب  وأخيــراا تــم تطبيــق أدوات البحــث كتطبيــق بعــدي مؤجــل بقصــد (1

وبعد فترة من النتهاء منه في تنمية مهارات التواصل الجتماعي ومفهوم الذات لدى التالمذة 
 . ذوي صعوبات التعلم

 وقد واجهت الباحثة أثناء التطبيق الميداني للبحث عدداا من الصعوبات والمشكالت وبينها: (1

إضــافة إلــ  الصــعوبة فــي ، ألساســية للبحــثصــعوبة تطبيــق أدوات البحــث لختيــار العينــة ا
ورفـــ  العديـــد مـــن المعلمـــين ومـــديري المـــدارس فـــي التعـــاون مـــع ، جمـــع العينـــة وضـــبطها
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كـذلك الصـعوبة فـي اختيـار العينـة ، الباحثة وذلك بسبب ضيق الوقت لـديهم وكثـرة واجبـاتهم
 . ومكان مناسبالتجريبية خاصة وأن البرنامج يحتاج تطبيقه عل  نفس التالمذة لزمن واحد 

ـــم تحـــل دون البـــدء بـــالتطبيق التجريبـــي  ومـــع ذلـــك وبـــالرغم مـــن هـــذه الصـــعوبات إل أنهـــا ل
 هذا باإلضافة إل  أنه هناك مجموعة من العوامل التي يسرت العمل التجريبي وبينها:، للبرنامج

 . التزام جميع أفراد المجموعة التجريبية بحضور جميع الجلسات في البرنامج -
 . يع أفراد هذه المجموعة بالقواعد واألسس التي تم التفاق عليها في الجلسة األول التزام جم -
المشــاركة اليجابيـــة والفعالـــة مـــن قبـــل أفـــراد هــذه المجموعـــة فـــي كـــل الجلســـات واألنشـــطة فـــي  -

ـــ  المهـــارات المتضـــمنة فـــي  ـــتعلم والتـــدرب عل ـــ  رغبـــة التالمـــذة فـــي ال ـــامج ممـــا يـــدل عل البرن
 . البرنامج

 . ان مناسب لتطبيق الجلسات التدريبيةتوفير مك -
 . التأكد من رغبة التالمذة في المشاركة بالبرنامج التدريبي وحضور الجلسات التدريبية -
 . وذلك لتجديد نشاطهم، ( دقائق في منتصف الجلسة3لمدة ) تالمذةمنح استراحة لل -
 د والملل لدى التالمذة التنويع في األنشطة واستخدام المعززات واإلثارة والتشويق لكسر الجمو  -

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث: -سابعاً 
ل جابة عن أسئلة البحث والتحقق من فرضياته قامت الباحثة باستخدام الرزمـة اإلحصـائية 

ــــة ) ــــوم الجتماعي  (t-Test) حيــــث اســــتخدمت بشــــكل رئيســــي اختبــــار ت ســــتودنت (SPSSللعل
مجمـــوعتين الضــــابطة والتجريبيـــة فــــي التطبيـــق القبلــــي لحســـاب الفـــروق بــــين متوســـطي درجــــات ال

 (معامـل بيرسـون، والتطبيق البعدي والتطبيق المؤجل وتم استخدام معامالت الثبات )إلفـا كرونبـاخ
 . للتأكد من الدللت السيكومترية ألدوات البحث
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 الفصل الخامس 
 تحليل النتائج وتفسيرها

 

 أواًل: نتائج البحث

 نتائج البحثثانيًا: مناقشة 

 ثالثًا: التوصيات والمقترحات
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 الفصل الخامس
 تحليل النتائج وتفسيرها

هدف البحـث الحـالي إلـ  الكشـف عـن فاعليـة البرنـامج التـدريبي المقتـرح فـي تنميـة مهـارات 
التواصــل الجتمــاعي ومفهــوم الــذات لــدى تالمــذة الصــف الخــامس األساســي مــن ذوي صــعوبات 

باحثة في هذا الفصل اإلجابة عن أسئلة البحـث والتحقـق مـن فرضـياته وذلـك التعلم ولهذا تتناول ال
مــــن خــــالل عــــر  نتــــائج التحليــــل اإلحصــــائي لــــدرجات التالمــــذة فــــي أدوات البحــــث المســــتخدمة 

وعــر  عــدد مــن التوصــيات ، ثــم مناقشــة هــذه النتــائج، (SPSSباســتخدام البرنــامج اإلحصــائي)
 . توصل إليهاوالمقترحات في ضوء النتائج التي تم ال

 أواًل: نتائج البحث

 النتائج المتعلقة بالفرضية األولى: -

 عنــد مســتوى داللــة  إحصــائيةفــروق ذات داللــة نصــت هــذه الفرضــية علــى أنــه  ال توجــد 
(0,05≥α بين متوسطي درجات التالمذة في المجموعتين الضـابطة والتجريبيـة ) علـى مقيـاس

 . نامج التدريبي مباشرة )القياس البعدي(بعد تطبيق البر مهارات التواصل االجتماعي 

ــــار ) ول جابــــة عــــن هــــذه الفرضــــية اســــتخدمت الباحثــــة ــــين  (t-testاختب لدللــــة الفــــروق ب
متوسطي درجات التالمذة ذوي صعوبات التعلم في المجموعتين التجريبية والضابطة عل  مقيـاس 

األثـر لسـتخدام البرنـامج  أمـا لحسـاب حجـم، مهارات التواصل الجتماعي فـي التطبيـق البعـدي لـه
فقــد اســتخدمت الباحثــة معادلــة حجــم التــأثير ، التــدريبي المقتــرح علــ  مهــارات التواصــل الجتمــاعي

 التي تكشف الفروق بين المتغيرين ويتم حساب حجم األثر وفق المعادلة اآلتية :

√
ت  

د ح ت  
 

فتشـــير إلـــ  درجـــات  (ح. د) ( إلـــ  مربـــع قيمـــة اختبـــار )ت( ســـتودنت أمـــا2ت)حيـــث تشـــير
وأخيراا الجذر فيشير إل  الجذر التربيعي ولقد قدم كوهين بع  القتراحـات المقبولـة علـ  . الحرية

، SPSSاإلحصـاء باسـتخدام )نطاق واسع حول ما يمكن أن يشكل أثراا كبيراا أم صغيراا كما يـأتي 
2331 ،231) . 
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 التقدير قيمة حجم األثر
 أثر صغير 3721 -3773
 أثر متوسط 3711 -3723
 أثر كبير أو أكبر -3733

درجــات ات الفــروق بــين متوســط( لt-testويبــين الجــدول التــالي النتــائج الخاصــة باختبــار )
للدرجـة الكليـة لـه  التواصـل الجتمـاعيعلـ  مقيـاس المجموعتين الضابطة والتجريبيـة  في ةالتالمذ

 . له البعديالتطبيق  فيولدرجاته الفرعية 
ذوي درجات التالمذة  يمتوسط( لداللة الفروق بين t-test( نتائج اختبار)11) جدول

مهارات لمقياس  البعديالتطبيق في المجموعتين الضابطة والتجريبية في صعوبات التعلم 
 التواصل االجتماعي 

مهارات التواصل 
 االجتماعي

 المجموعة
متوسط 
 الدرجات

االنحراف 
 اريالمعي

قيمة )ت( 
 المحسوبة

 حجم األثر القرار الداللة د ح

 مهارة المحادثة
 1,21 1 الضابطة

 0,930 دال 1,11 13 11,19
 1,11 6,19 التجريبية

 مهارة االستماع
 1,162 2,58 الضابطة

 0,970 دال 1,11 13 88، 8
 1,162 1,31 التجريبية

مهارة التواصل 
 غير اللفظي

 1,69 1,5 الضابطة
 0,940 دال 1,11 13 1,91

 1,38 2,23 التجريبية

مهارة التعبير 
 عن المشاعر

 1,31 1,91 الضابطة
 0,980 دال 1,11 13 9,61

 1,13 5,13 لتجريبية

مهارة المشاركة 
 االجتماعية

 1,12 2,15 الضابطة
 0,950 دال 1,11 13 8,66

 1,62 5,58 التجريبية

 داقةمهارة الص
 1,11 1,95 الضابطة

 0,950 دال  13 8,31
 1,31 5,62 التجريبية

مج مهارات 
التواصل 
 االجتماعي

 1,82 15,65 الضابطة
 0,970 دال 1,11 13 25,26

 1,31 25,69 التجريبية
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لقـــيم  (α≤0,05)( وجـــود فـــروق ذات دللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى77يتضــح مـــن الجـــدول)
وفــي كــل مهــارة مــن مهاراتــه ، علــق بمقيــاس مهــارات التواصــل الجتمــاعي ككــل)ت( وذلــك فيمــا يت

، التعبيـر عـن المشـاعر المشـاركة الجتماعيـة، مهـارة التواصـل غيـر اللفظـي، الستماع، )المحادثة
جــود فــروق و ويعنــي ذلــك رفــ  الفرضــية األولــ  وقبــول الفرضــية البديلــة وهــي  (،تكــوين الصــداقة

بـــــين متوســـــطي درجـــــات التالمـــــذة فـــــي  (α≤0,05)ســـــتوى الدللـــــة ذات دللـــــة إحصـــــائية عنـــــد م
تعـزى للبرنـامج  التجريبيـة ةالمجموعـفـي التطبيـق البعـدي لصـالح  التجريبيةو الضابطة  تينالمجموع

 . التدريبي المقترح

( أن هــذا الحجــم كــان 77وفيمــا يتعلــق بحجــم األثــر للبرنــامج التــدريبي يالحــظ مــن الجــدول)
يــة لمقيــاس التواصــل الجتمــاعي وفــي كــل مهــارة مــن المهــارات الســت التــي كبيــراا فــي الدرجــة الكل

يشتمل عليها هذا المقياس إل أن حجم األثر للبرنامج التدريبي كان بشكل أكبر فـي مهـارة التعبيـر 
وبعدها وعلـ  التـوالي كـل مـن مهـارات السـتماع إذ جـاء حجـم األثـر ( 3.11عن المشاعر إذ بلي)

لفظـي الوالتواصـل غيـر ( 3.13والصـداقة)( 3.13المشـاركة الجتماعيـة )( ومن ثـم 3.11بمقدار)
وفـــي ضـــوء األرقـــام ، (3.11ومجمـــوع التواصـــل الجتمـــاعي )( 3.12لمحادثـــة )وأخيـــراا ا( 3.11)

الواردة في الجدول اإلحصـائي يتـبن أن األرقـام الدالـة علـ  حجـم األثـر لكـل مـن مهـارات التواصـل 
مـا يـدل علـ  أن مقـدار الكسـب لـدى أفـراد المجموعـة التجريبيـة ( م3.3الجتماعي هي أكبر مـن )

فيمـــــا يتعلـــــق بمهـــــارات التواصـــــل البرنـــــامج التـــــدريبي بفاعليـــــة كبيـــــرة كـــــان كبيـــــراا وبالتـــــالي يتمتـــــع 
 . الجتماعي

المجمـــوعتين فـــي  ذوي صـــعوبات الـــتعلمدرجـــات التالمـــذة ( متوســـطات 1ويوضـــح الشـــكل )
 عدي في الدرجة الكلية لهالضابطة والتجريبية في التطبيق الب
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المجموعتين الضابطة والتجريبية في  ذوي صعوبات التعلمدرجات التالمذة ( متوسطات 1شكل )

 في الدرجة الكلية له على مقياس مهارات التواصل االجتماعي في التطبيق البعدي

المجمـوعتين فـي  ات الـتعلمذوي صـعوبدرجـات التالمـذة ( متوسـطات 1كما يوضح الشـكل )
الضابطة والتجريبية لمقياس مهارات التواصـل الجتمـاعي فـي التطبيـق البعـدي فـي كـل مهـارة مـن 

 . مهاراته

 
المجموعتين الضابطة والتجريبية في  ذوي صعوبات التعلمدرجات التالمذة ( متوسطات 8شكل )

 عي في التطبيق البعدي في كل مهارة من مهاراتهلمقياس مهارات التواصل االجتما

.0000

10.0000

20.0000

30.0000

 مج تواصل تجريبية بعدي مج تواصل ضابطة بعدي

13.6250 

23.6875 

المجموعتين درجات التالمذة ذوي صعوبات التعلم في متوسطات 
الضابطة والتجريبية لمقياس مهارات التواصل الجتماعي في التطبيق 

 في الدرجة الكلية لهالبعدي 

.0000
2.0000
4.0000
6.0000
8.0000

4.0000 
6.1875 

2.1250 3.3750 
2.3750 

4.5000 

1.2500 2.2500 1.9375 
3.6250 

1.9375 
3.7500 

المجموعتين درجات التالمذة ذوي صعوبات التعلم في متوسطات 
لمقياس مهارات التواصل الجتماعي في التطبيق  الضابطة والتجريبية

 البعدي في كل مهارة من مهاراته



 

591 
 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: -
 عنــد مســتوى داللــة  إحصــائيةفــروق ذات داللــة نصــت هــذه الفرضــية علــى أنــه  ال توجــد 

(0,05≥αبـــين متوســـطي درجـــات تالمـــذة ) علـــى مقيـــاس المجمـــوعتين الضـــابطة والتجريبيـــة 
 التدريبي مباشرة )القياس البعدي( بعد تطبيق البرنامج مفهوم الذات 

ــــار )ول جابــــة عــــن هــــذه الفرضــــية اســــتخدمت الباحثــــة  ــــين  (t-testاختب لدللــــة الفــــروق ب
متوسطي درجات التالمذة ذوي صعوبات التعلم في المجموعتين الضابطة والتجريبية عل  مقيـاس 

 مفهوم الذات في التطبيق البعدي
درجــات ات الفــروق بــين متوســط( لt-testاختبــار )ويبــين الجــدول التــالي النتــائج الخاصــة ب

علــ  مقيــاس مفهــوم الــذات المجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة  فــي ذوي صــعوبات الــتعلمة التالمــذ
 . له البعديالتطبيق  فيللدرجة الكلية له ولدرجاته الفرعية 

ذوي صعوبات توسطات درجات التالمذة م( لداللة الفروق بين t-test( نتائج اختبار)12جدول )
 البعديالقياس في على مقياس مفهوم الذات في المجموعتين الضابطة والتجريبية  التعلم
أبعاد مفهوم 

االنحراف  المتوسط المجموعة الذات
 المعياري

قيمة )ت( 
حجم  القرار الداللة ح. د المحسوبة

 األثر

 السلوكي
 1.02 2.63 الضابطة

 37121 لدا 37333 30 5.97
 3.11 4.31 التجريبية

 األكاديمي
 1.21 3.56 الضابطة

 37132 دال 37333 30 7.38
 3.11 5.94 التجريبية

 المظهر
 1.12 2.06 الضابطة

 37111 دال 37333 30 7.24
 3.13 4.25 التجريبية

 القلق
 3.22 2.88 الضابطة

 37127 دال 37333 30 9.26
 3.11 5.38 التجريبية

 االجتماعي
 1.34 3.06 الضابطة

 37112 دال 37333 30 6.97
 3.37 5.56 التجريبية

 السعادة
 1.44 1.94 الضابطة

 37132 دال 37333 30 7.36
 3.11 4.94 التجريبية

 مجموع
مفهوم الذات 

 الكلي

 2.45 16.13 الضابطة
 37122 دال 37333 30 20.37

 1.36 30.38 التجريبية
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لقــيم  (α≤0,05( وجــود فــروق ذات دللــة إحصــائية عنــد مســتوى )72يتضــح مــن الجــدول)
، وفــي كــل بعــد مــن أبعــاده الفرعيــة )الســلوكي، )ت( وذلــك فيمــا يتعلــق بمقيــاس مفهــوم الــذات ككــل

الرضـــا والســـعادة( ويعنـــي ذلـــك رفـــ  الفرضـــية الثانيـــة ، الجتمـــاعي، القلـــق، المظهـــر، األكـــاديمي
بين  (α≤0,05لفرضية البديلة وهي وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )وقبول ا

ـــة  تينالمجمـــوعمتوســـطي درجـــات التالمـــذة فـــي  ـــق البعـــدي لصـــالح الضـــابطة و التجريبي فـــي التطبي
 . تعزى للبرنامج التدريبي المقترح التجريبية ةالمجموع

( أن هــذا الحجــم كــان 72مــن الجــدول)وفيمــا يتعلــق بحجــم األثــر للبرنــامج التــدريبي يالحــظ 
كبيراا في الدرجة الكلية لمقياس مفهوم الذات وفي كل بعد من أبعاده الست التي يشتمل عليها هذا 
 المقيــــاس إل أن حجــــم األثــــر للبرنــــامج التــــدريبي كــــان بشــــكل أكبــــر فــــي البعــــد األكــــاديمي إذ بلــــي 

( ومـن ثـم بعـد 3.12جـم األثـر بمقـدار)( وبعدها وعل  التوالي كل من بعد القلق إذ جـاء ح3.13)
وأخيـــــــراا البعـــــــد ( 3.11( والبعـــــــد الجتمـــــــاعي )3.11( ومـــــــن ثـــــــم بعـــــــد المظهـــــــر)3.13الســـــــعادة)
وفي ضوء األرقام الواردة في الجدول اإلحصائي ، (3.12( مجموع مفهوم الذات )3.12السلوكي)

دل علــ  أن مقــدار ( ممــا يــ3.3حجــم األثــر لكــل مــن هــي أكبــر مــن ) يتــبن أن األرقــام الدالــة علــ 
الكســب لــدى أفــراد المجموعــة التجريبيــة كــان كبيــراا وبالتــالي يتمتــع البرنــامج التــدريبي بفاعليــة كبيــرة 

 . فيما يتعلق بمفهوم الذات

المجمـــوعتين فـــي  ذوي صـــعوبات الـــتعلمدرجـــات التالمـــذة ( متوســـطات 1ويوضـــح الشـــكل )
 الذات في الدرجة الكلية لهالضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لمقياس مفهوم 

 
المجموعتين الضابطة والتجريبية في  ذوي صعوبات التعلمدرجات التالمذة ( متوسطات 9شكل )

 في الدرجة الكلية له في التطبيق البعدي لمقياس مفهوم الذات
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المجمــوعتين فــي  ذوي صــعوبات الــتعلمدرجــات التالمــذة ( متوســطات 73كمــا يوضــح الشــكل )
 . الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لمقياس مفهوم الذات في كل بعد من أبعاده

 

 

المجموعتين الضابطة في  ذوي صعوبات التعلمدرجات التالمذة ( متوسطات 11شكل )
  .والتجريبية لمقياس مفهوم الذات في كل بعد من أبعاده في القياس البعدي

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة

 عنــد مســتوى داللــة  إحصــائيةفــروق ذات داللــة  نصــت هــذه الفرضــية علــى أنــه  ال توجــد
(0,05≥αــة ــي المجموعــة التجريبي ــين متوســطي درجــات التالمــذة ف ــاس مهــارات  ( ب ــى مقي عل

 . والقياس المؤجل)المتابعة(  يالتواصل االجتماعي في القياس البعد

ــــار )ن هــــذه الفرضــــية اســــتخدمت الباحثــــة ول جابــــة عــــ ــــين  (t-testاختب لدللــــة الفــــروق ب
متوسطي درجات التالمذة ذوي صعوبات التعلم في المجموعتين التجريبية والضابطة عل  مقيـاس 

 . والبعدي المؤجل له مهارات التواصل الجتماعي في التطبيق البعدي

درجـــات ات الفــروق بــين متوســـط( لt-test( النتـــائج الخاصــة باختبــار )72يبــين الجــدول )
للدرجـــة الكليـــة لـــه  التواصـــل الجتمـــاعيعلـــ  مقيـــاس مهـــارات التجريبيـــة ة المجموعـــ فـــية التالمـــذ

 . والبعدي المؤجل له البعديالتطبيق  فيولدرجاته الفرعية 
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ذوي لتالمذة درجات ا يمتوسط( لداللة الفروق بين T-test( نتائج اختبار )15جدول )
مهارات لمقياس  البعدي والبعدي المؤجلفي القياسين  التجريبية ةفي المجموع صعوبات التعلم

 التواصل االجتماعي

مهارات التواصل 
 االجتماعي

متوسط  القياس
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

قيمة )ت( 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

 القرار الداللة

 مهارة المحادثة
 7771 2771 بعدي

 غير دال 37137 73 3722
 7731 2772 بعدي مؤجل

 مهارة الستماع
 3711 1733 بعدي

 غير دال 37313 73 3731
 3711 1711 بعدي مؤجل

مهارة التواصل غير 
 اللفظي

 3731 2723 بعدي
 غير دال 37222 73 7

 3711 2772 بعدي مؤجل

التعبير عن  مهارة
 المشاعر

 3713 2713 بعدي
 غير دال 37721 73 7712

 3733 2722 بعدي مؤجل

 مهارة المشاركة
 الجتماعية

 3722 2721 بعدي
 غير دال 37212 73 3713

 3717 2771 بعدي مؤجل

 مهارة الصداقة
 3733 2722 بعدي

 غير دال 37213 73 7773
 3712 2711 بعدي مؤجل

مج مهارات التواصل 
 الجتماعي

 7731 22721 بعدي
 غير دال 37327 73 2732

 7711 22711 بعدي مؤجل

 (α≤0,05)( عــدم وجــود فــروق ذات دللــة إحصــائية عنــد مســتوى 72يتضــح مــن الجــدول)
مهاراته وفي كل مهارة من ، لقيم )ت( وذلك فيما يتعلق بمقياس مهارات التواصل الجتماعي ككل

، مهــارة التعبيــر عــن المشـــاعر، ر اللفظــيمهــارة التواصــل غيــ، مهــارة الســتماع، )مهــارة المحادثــة
ويعنــي ذلــك قبــول الفرضــية الثالثــة وهــي ل  مهــارة تكــوين الصــداقة(، مهــارة المشــاركة الجتماعيــة

بـين متوسـطي درجـات التالمـذة  (α≤0,05) توجد فروق ذات دللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الدللـة
 . دي المؤجلفي التطبيق البعدي والتطبيق البعالتجريبية  ةالمجموعفي 
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مهـارات لمقيـاس  التجريبيـة ةفـي المجموعـ( متوسطات درجات التالمذة 77ويوضح الشكل )
 . في الدرجة الكلية له البعدي والبعدي المؤجلفي التطبيق  التواصل الجتماعي

 
على  بيةالتجري ةفي المجموع ذوي صعوبات التعلممتوسطات درجات التالمذة ( 11شكل )
 في الدرجة الكلية له البعدي والبعدي المؤجلفي التطبيق  مهارات التواصل االجتماعيمقياس 

 لمقيـــاس التجريبيـــة ةفـــي المجموعـــمتوســـطات درجـــات التالمـــذة ( 72كمـــا يوضـــح الشـــكل )
 . والبعدي المؤجل لكل مهارة من مهاراته -مهارات التواصل الجتماعي في التطبيق البعدي

 
على مقياس مهارات التواصل  التجريبية ةفي المجموعمتوسطات درجات التالمذة ( 12شكل )

 والبعدي المؤجل لكل مهارة من مهاراته -االجتماعي في التطبيق البعدي
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 النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة:
مســتوى داللــة عنــد  إحصــائيةفــروق ذات داللــة  نصــت هــذه الفرضــية علــى أنــه  ال توجــد

(0,05≥αبين متوسطي درجات التالمذة في المجموعة التجريبية )  مفهـوم الـذاتعلى مقياس 
 . والقياس المؤجل)المتابعة(  يفي القياس البعد

ــــار )ول جابــــة عــــن هــــذه الفرضــــية اســــتخدمت الباحثــــة  ــــين  (t-testاختب لدللــــة الفــــروق ب
جموعة التجريبية عل  مقياس مفهوم الذات متوسطي درجات التالمذة ذوي صعوبات التعلم في الم

 . والبعدي المؤجل )المتابعة( -في التطبيق البعدي
درجــات ات الفــروق بــين متوســط( لt-test( النتــائج الخاصــة باختبــار )71ويبــين الجــدول )

 فـيعل  مقياس مفهوم الذات للدرجـة الكليـة لـه ولدرجاتـه الفرعيـة التجريبية  ةالمجموع في ةالتالمذ
 . والبعدي المؤجل له -. البعدييق التطب

ذوي درجات التالمذة  يمتوسط( لداللة الفروق بين T-testنتائج اختبار )( 11جدول )
ل لمقياس مفهوم البعدي والبعدي المؤجفي التطبيق  التجريبية ةفي المجموعصعوبات التعلم 

 الذات

االنحراف  المتوسط القياس البعد
 ياريالمع

)ت( 
 القرار الداللة ح. د المحسوبة

 سلوكيال
 0,48 4.31 بعدي

 غير دال 37122 73 3717
 0,55 4.19 بعدي مؤجل

 كاديمياأل
 0,44 5.94 بعدي

 دالغير  37212 73 3713
 0,81 6.13 بعدي مؤجل

 مظهرال
 0,45 4.25 بعدي

 دالغير  37137 73 3722
 0,66 4.19 بعدي مؤجل

 قلقال
 0,62 5.38 بعدي

 دالغير  37111 73 3713
 0,68 5.25 بعدي مؤجل

 جتماعيلا
 0,51 5.56 بعدي

 دالغير  37272 73 7723
 0,66 5.81 بعدي مؤجل

 سعادةال
 0,77 4.94 بعدي

 دالغير  37222 73 7
 0,70 4.69 بعدي مؤجل

 مجموع أبعاد
 مفهوم الذات

 1.36 30.38 بعدي
 دالغير  37111 73 3723

 2.016 30.25 بعدي مؤجل
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لقيم  (α≤0,05)( عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى71يتضح من الجدول)
وفي كـل بعـد مـن أبعـاده )مقيـاس مفهـوم الـذات ، )ت( وذلك فيما يتعلق بمقياس مفهوم الذات ككل

 الرضـــا والســـعادة(، الجتمـــاعي، القلـــق، رالمظهـــ، األكـــاديمي، عمومـــاا وأبعـــاده الفرعيـــة )الســـلوكي
ويعنــي ذلــك قبــول الفرضــية الرابعــة وهــي ل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية عنــد مســتوى الدللــة 

والبعــدي  -فــي التطبيــق البعــديالتجريبيــة  ةالمجموعــبــين متوســطي درجــات التالمــذة فــي  (0,05)
 . المؤجل

المجموعة التجريبية في  عوبات التعلمذوي صدرجات التالمذة ( متوسطات 13يوضح الشكل )
 الدرجة الكلية له والبعدي المؤجل لمقياس مفهوم الذات في –في التطبيق البعدي 

 

المجموعة التجريبية في في  ذوي صعوبات التعلمدرجات التالمذة متوسطات ( 15شكل )
 في الدرجة الكلية له الذاتوالبعدي المؤجل لمقياس مفهوم  –التطبيق البعدي 

المجموعـة التجريبيـة فـي التطبيـق البعـدي أفراد  ( متوسطات درجات71كما يوضح الشكل )
 . والبعدي المؤجل لمقياس مفهوم الذات في كل بعد من أبعاده
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ة في المجموعة التجريبيفي  ذوي صعوبات التعلمدرجات التالمذة متوسطات ( 11شكل )

 التطبيق البعدي والبعدي المؤجل لمقياس مفهوم الذات في كل بعد من أبعاده

 مناقشة نتائج البحثثانيًا: 

 مناقشة نتائج الفرضية األولى

جــــاءت نتــــائج الفرضــــية األولــــ  لتشــــير الــــ  وجــــود فــــروق بــــين متوســــطي درجــــات تالمــــذة 
التواصل الجتمـاعي لمصـلحة  عل  مقياس مهارات (المجموعة الضابطة والتجريبية )عينة البحث

المجموعــة التجريبيــة وهــذه الفــروق تعــزى للبرنــامج التــدريبي المقتــرح فــي البحــث الحــالي واألنشــطة 
التدريبية فيه وكان حجـم األثـر للبرنـامج التـدريبي كبيـراا علـ  مقيـاس مهـارات التواصـل الجتمـاعي 

وســــطي درجــــات تالمــــذة ( بــــين متα≤0,05) كمــــا وجــــدت فــــروق ذات دللــــة عنــــد مســــتوى، ككــــل
، التواصـل غيـر اللفظـي، السـتماع، المجموعتين الضـابطة والتجريبيـة فـي كـل مـن مهارة)المحادثـة

فـــي التطبيـــق البعـــدي لمقيـــاس  تكـــوين الصـــداقة(، المشـــاركة الجتماعيـــة، التعبيـــر عـــن المشـــاعر
ويمكن . ي المقترحمهارات التواصل الجتماعي لمصلحة المجموعة التجريبية يعود للبرنامج التدريب
مهــــارات التواصــــل  تفســــير ذلــــك بــــأن البرنــــامج التــــدريبي المقتــــرح لــــه األثــــر اإليجــــابي علــــ  تنميــــة

حيــث أن التــدريب علــ  مهــارات التواصــل ، الجتمــاعي ككــل لــدى التالمــذة ذوي صــعوبات الــتعلم
وذلــك ، ذوي صــعوبات الــتعلم الجتمــاعي يســهم فــي تحســين وتطــوير العالقــات اإليجابيــة للتالمــذة

نظراا ألن البرنامج الحالي قد تضمن عدداا من المهارات التي تمكـن التالمـذة وتسـاعدهم فـي نجـاح 
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والتعبيــــــر عــــــن مشــــــاعرهم ووصــــــفها والمشــــــاركة ، والســــــتماع، عالقــــــاتهم مــــــع اآلخرين)المحادثــــــة
 وتكوين عالقات صداقة( ، الجتماعية

ر البرنـــامج التـــدريبي علـــ  تطويرهـــا أمـــا فيمـــا يتعلـــق بمهـــارة المحادثـــة فرنـــه يمكـــن تفســـير أثـــ
تبـــادل الخبـــرات والمعلومـــات واألفكـــار يلـــي أن البرنـــامج قـــد أتـــاح الفرصـــة للتالمـــذة ب وتنميتهـــا بمـــا

وزيــادة فــرص ، واآلراء والتعبيــر عــن أنفســهم مــن خــالل الحــوار والمناقشــة والمشــاركة فــي األنشــطة
فـــي ، هـــذه المهـــارة برمكانيـــة تطبيقهـــاحيـــث اتســـمت أنشـــطة البرنـــامج المرتبطـــة ب. التواصـــل اللفظـــي

وهـي اسـتراتيجيات ثبتـت فعاليتهـا فـي تنميـة مهـارة ، والمناقشـة، المواقف المختلفة وأن لعـب األدوار
( ودراسـة 7111، ودراسـة )مـاثنيوس (7117، وهذا يتفق مع دراسـة )لجريكـا وميبسـوف المحادثة
 (2332سليمان)

كــن تفســير أثــر البرنــامج إلــ  أن مهــارات التواصــل أمــا فيمــا يتعلــق بمهــارة الســتماع فرنــه يم
الشفهي )المحادثة والسـتماع( مهـارات حيويـة يمكـن تنميتهـا مـن خـالل اسـتراتيجيات تعتمـد العمـل 

وقـــد ذكـــر المعلمـــون أن ، والحــوار والمناقشـــة والمشـــاركة فـــي األنشــطة ضــمن الفريـــق والمجموعـــات
حتـ  أنهـم أصـبحوا قـادرين علـ  أن يسـتمعوا ، مجبعد المشاركة في البرنا تحسنتمهارات التالمذة 
وهـذا يتفـق مـع دراسـة . بشـكل أفضـل فـي مهـارات أخـرى نيتصرفو وأصبحوا ، فعالويتكلموا بشكل 

( 2331نـاي) (2331( ودراسـة كافـال وموسـترتك)2332( ودراسـة كـورت وجيفـون )7113كروز)
 . (2377ووماك وآخرين)

فظي فقد تحسنت بشكل جيـد نتيجـة للمعلومـات التـي أما فيما يتعلق بمهارة التواصل غير الل
تلقاهــا التالمــذة أثنــاء التــدريب عــن المهــارة وممارســتها مــن خــالل النمذجــة ولعــب األدوار والتغذيــة 

والتـدرب علـ  هـذه المهـارة مـن خـالل مهـارتي المحادثـة السـتماع مكـن ، الراجعة والواجبات البيتية
ليل المعاني التي يستدل عليها من تعبيرات الوجه أو نظـرات التالمذة من فهم الرسائل اللفظية وتح

فأصـــبحوا ينتبهـــون لطريقـــة وقـــوفهم وجلســـوهم ونظـــراتهم ونبـــرة صـــوتهم ، العـــين أو حركـــات الجســـد
. (2332وهذا يتفق مع دراسة اوغاليوتس وكاليفا ) مع اآلخرين وتعابير وجوهم في أثناء تواصلهم

 ، (2332مان)سلي، ( ودراسة2332، ودراسة )الكسين
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النشـــاطات التـــي يتضـــمنها البرنـــامج وتبـــادل  أمـــا فيمـــا يتعلـــق بمهـــارة التعبيـــر عـــن المشـــاعر
وزيـادة ، الخبرات واآلراء والتعبير عن أنفسهم مـن خـالل الحـوار والمناقشـة والمشـاركة فـي األنشـطة

، )الكسـينساهم في تنمية هذه المهـارة وهـذا يتفـق مـع دراسـة  فرص التواصل اللفظي وغير اللفظي
 (2331( كارلسون وهوبر)2332

طبيعة النشاطات التي يتضمنها البرنـامج والتـي  أما فيما يتعلق بمهارة المشاركة الجتماعية
فرصــة النــدماج والتفاعــل الجتمــاعي فيمــا  تالمــذةروعــي العمــل فيهــا ضــمن مجموعــات أتاحــت لل

ن اســتخدام نظــام التعزيــز والمكافــلت حــث التالمــذة فــ. بيــنهم ي المجموعــات علــ  العمــل بفاعليــة واا
كمـا أن ، و حثهم عل  المشاركة في التـدريب، وأسهم في زيادة تفاعلهم مع اآلخرين وتقبلهم لذاتهم

استخدام البرنامج التدريبي لتنشطة المتنوعة التي ترتبط ببيئة التلميذ وتدريبه عل  بع  المواقف 
ه اليوميــة وكيفيــة التعامــل مــع تلــك المواقــف الجتماعيــة المختلفــة التــي قــد يتعــر  لهــا فــي حياتــ

. ســاهمت فــي زيــادة التــدريب علــ  المهــارة ونقــل التــدريب وتعميمــه فــي حياتــه اليوميــة، الجتماعيــة
 (7112وفوجن وهوجن) ( هاجر2331وبالكلي) دراسة أوين وكارت

 حيــث تــم تــدريب التالمــذة علــ  بعــ  الســلوكيات أمــا فيمــا يتعلــق بمهــارة تكــوين الصــداقات
يجـــب علـــ  الفـــرد أن يفعلـــه حتـــ  يكتســـب صـــداقات جديـــدة وكيـــف يشـــارك  الجتماعيـــة :مثـــل مـــا

، صديقه الحميم ويقدم له الـدعم )المعنـوي او المـادي( فـي حالـة حصـول مناسـبة مفرحـة او محزنـة
ــــــق مــــــع دراســــــة كــــــروز ) ــــــه وهــــــذا يتف ــــــ  عالقات ــــــاظ عل ــــــة الحف ودراســــــة لجريكــــــا ، (7113وأهمي

إضـــافة . (2331وبالكلـــي) أويـــن وكــارت ودراســـة، (2332لرســون)ودراســـة ، (7117وميســبوف)
، النمذجـــة، إلـــ  توظيـــف بعـــ  الســـتراتيجيات التدريبيـــة فـــي البرنـــامج كرســـتراتيجية )لعـــب الـــدور

والممارســة الســلوكية والتعزيز(التــي كانــت عــامالا مهمــاا فــي تطــوير تلــك المهــارة ، والواجبــات البيتيــة
 (2331) تككافال وموستر  كدراسة، وتحسينها

كمـــا أن تقـــديم مجموعـــة مـــن المعلومـــات عـــن البرنـــامج التـــدريبي وأهدافـــه وأنشـــطته وبعـــ  
أفــــراد المجموعــــة )الفوائــــد التــــي يمكــــن أن يحققهــــا أدى إلــــ  تكــــوين قاعــــدة معرفيــــة لــــدى التالمــــذة 

ا مكنتهم من فهم ما يقومون به في أثناء تطبيـق البرنـامج أي فهـم إجـراءات التـدريب كمـ (التجريبية
قدامهم بدافعية عالية لتحقيق أهداف كل جلسة  ساهمت في تقبلهم لتنشطة والمهام المكلفين بها واا

واســتخدام مراحــل تدريبيــة )علــ  كــل مهــارة مــن المهــارات( متسلســلة ومنظمــة وتســير مــن ، تدريبيــة
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ل وعــدم النتقــا، مــن المراحــل علــ  المرحلــة التــي تســبقها واعتمــاد كــل مرحلــة، الســهل إلــ  الصــعب
إل  مرحلة جديدة إل بعد التأكد من إتقان التالمذة لها األمر الذي انعكس إيجاباا علـ  أداءهـم فـي 

استخدام نظام التعزيـز والمكافـلت الـذي عمـل علـ  حـث التالمـذة  اضافة ال ، أثناء التطبيق وبعده
و حـثهم ، تهمفي المجموعات عل  العمل بفاعلية أسهم في زيادة تفـاعلهم مـع اآلخـرين وتقـبلهم لـذا

ثـــم أن تطبيـــق البرنـــامج علـــ  التالمـــذة ذوي صـــعوبات الـــتعلم كـــان ، علـــ  المشـــاركة فـــي التـــدريب
فقـد حرصـوا علـ  ، معـه بريجابيـةما زاد اهتمامهم بهـذا البرنـامج وتفـاعلوا ، بالنسبة لهم خبرة جديدة
ظار البع  موعد الجلسة وانت، ومتابعة الواجبات البيتية بجدية واهتمام، اللتزام والمشاركة الفعالة

وتتفـق نتـائج البحـث الحـالي فيمـا يتعلـق بفاعليـة التـدريب فـي تنميـة مهـارات . القادمة بفارغ الصـبر
، (7113كــــــــروز)، (7111التواصــــــــل الجتمــــــــاعي مــــــــع نتــــــــائج دراســــــــات كــــــــالا مــــــــن مــــــــاثنيوس)

، (2331كافــــال وموســــترت)، (2332) كــــورت وجيفــــون، (7111روبنســــون)، (7112)اوهــــارلون
كمــا تتفــق نتــائج البحــث الحــالي فيمــا يتعلــق بفاعليــة التــدريب . (2331)، أويــن، (2332ين )الكســ

علــــ  مهــــارات التواصــــل الجتمــــاعي باســــتخدام فنيــــات لعــــب الــــدور والتعزيــــز والمناقشــــة والحــــوار 
ــــائج دراســــة كــــل مــــن بوســــيني وساســــين) ــــال وموســــترت، (7113والنمذجــــة والتشــــكيل مــــع نت ، كاف

 (7111، (ماثنيوس)7117(لجريكا وميسبوف )2377)، نووماك وآخري، (،2331)

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية

جاءت نتائج هذه الفرضية لتشير ال  وجود فروق بـين متوسـطي درجـات تالمـذة المجموعـة 
عل  مقياس مفهوم الـذات لمصـلحة المجموعـة التجريبيـة وهـذه  (الضابطة والتجريبية )عينة البحث

ج التــدريبي المقتــرح فــي البحــث الحــالي واألنشــطة التدريبيــة فيــه وكــان حجــم الفــروق تعــزى للبرنــام
كمـــا وجـــدت فـــروق ذات دللـــة ، األثـــر للبرنـــامج التـــدريبي كبيـــراا علـــ  مقيـــاس مفهـــوم الـــذات ككـــل

( بين متوسطي درجات تالمذة المجموعتين الضـابطة والتجريبيـة α≤05 ,0احصائية عند مستوى)
في التطبيق  (الجتماعي الرضا والسعادة، المظهر القلق، الكاديمي، السلوكي)في كل من أبعاده 

. يعـــود للبرنـــامج التـــدريبي المقتـــرح، البعـــدي لمقيـــاس مفهـــوم الـــذات لمصـــلحة المجموعـــة التجريبيـــة
ويمكـن تفسـير هــذه النتيجـة بعـدة أســباب هـي ان البرنـامج لــه أثـر ايجـابي علــ  فـي تحسـين مفهــوم 

حيث أن التدريب عل  مهـارات مفهـوم الـذات ، ذوي صعوبات التعلم الذات لدى ككل لدى التالمذة
يسهم في تحسين وتطوير عالقات التالمذة ذوي صعوبات التعلم وذلـك نظـراا ألن البرنـامج الحـالي 
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قد تضمن عدداا من المهارات التي تمكن التالمذة من فهم ذواتهم بطريقة صحيحة وتقبلها وتقديرها 
تكـــوين مفهـــوم ذات ، وتنمــي ثقـــتهم بـــذاتهم وقــدراتهم )مفهـــوم الــذات، ابيـــةوالنظــر إليهـــا بطريقــة إيج

ويمكـــن تفســـير ذلـــك ان التالمـــذة قـــد أصـــبحوا أكثـــر فاعليـــة فـــي مواجهـــة . الرضـــا الـــذاتي(، ايجــابي
قامــة عالقــات اجتماعيــة ناجحــة مــن خــالل التــدرب  الظــروف وأكثــر قــدرة علــ  التفاعــل اليجــابي واا

عي ومفهــوم الــذات ولســيما المهــارات المتعلقــة بمفهــوم الــذات التــي علــ  مهــارات التواصــل الجتمــا
زالـــة الخـــوف والتـــردد  أســـهمت فـــي تحســـين صـــورة المســـتقبل وكســـب الثقـــة بالـــذات وثقـــة اآلخـــرين واا

إضـافة إلـ  دور التعزيـز فـي ، والقلق مما يؤدي إل  الشعور بالسـعادة ومـن ثـم تنميـة مفهـوم الـذات
ــــة مفهــــوم الــــذات اليجــــابي ا ــــ  مهــــارات التواصــــل تنمي لــــذي اثبتــــت الدراســــات فائــــدة التــــدريب عل

 (2372الجتماعي في تنمية مفهوم الذات هياجنة والشكيري )

وأن التحســن فــي مفهــوم الــذات ككــل قــد يرجــع الــ  طبيعــة الجلســات التــي تضــمنها البرنــامج 
ت التي تساعدهم التدريبي والتي تهدف ال  تعليم التالمذة ذوي صعوبات التعلم بع  الستراتيجيا

في تحسين مفهومهم عن ذواتهم وذلك من خالل إدراك الصورة الواقعية للذات عـن طريـق التفاعـل 
وتــدريبهم أيضــاا علــ  كيفيــة اســتخدام العبــارات اليجابيــة وتوضــيح دور تلــك العبــارات ، الجتمــاعي

اســة الفــواعير وتتفــق نتيجــة هــذا البحــث مــع نتــائج دراســات كــل مــن در  فــي تحقيــق التعزيــز الــذاتي
التـي ، 1980)وتتفـق مـع نتـائج دراسـة بوسـيني وساسـين). 2003)ودراسة إلبوم وفـوجن) (2331)
شارت ال  اهمية استخدام اسـتراتيجيات تدريبيـة كـالتعزيز والنمذجـة والتغذيـة الراجعـة ولعـب الـدور أ

رسـها التالمـذة والواجبات البيتيـة فـي تحسـين مفهـوم الـذات كمـا أن طبيعـة النشـاطات التـي كـان يما
خالل الجلسات التدريبية ضمن مجموعات قد ساهمت في زيادة التفاعل الجتماعي وساعدهم في 

 . تحسين مفهومهم عن ذواتهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم وبقدراتهم ومهاراتهم وشعورهم بالنجاح

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة -

وق ذات دللــــة إحصــــائية بــــين جــــاءت نتــــائج الفرضــــية الثالثــــة لتشــــير إلــــ  عــــدم وجــــود فــــر 
متوسطي درجات المجموعة التجريبيـة فـي التطبيـق البعـدي والبعـدي المؤجـل علـ  مقيـاس مهـارات 

التواصـــل غيـــر ، الســـتماع، وفـــي كـــل مهـــارة مـــن مهاراتـــه )المحادثـــة، التواصـــل الجتمـــاعي ككـــل
صــداقة(األمر الــذي مهــارة تكــوين ال، مهــارة المشــاركة الجتماعيــة، التعبيــر عــن المشــاعر، اللفظــي

يعــد مؤشــراا علــ  اســتمرار فاعليــة البرنــامج بعــد مضــي فتــرة علــ  النتهــاء مــن التــدريب عليــه وأن 
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النتــائج إنمــا يؤكــد فاعليــة البرنــامج مــن خــالل قدرتــه علــ  تحقيــق األهــداف  اســتمرار الثبــات علــ 
 م الفنيـات التدريبيـة والتـيوتعـزو الباحثـة هـذه النتيجـة إلـ  اسـتخدا، المرجوة منه لفترة مستمرة نسبياا 

أثبتـــت الدراســـات والبحـــوث فاعليتهـــا فـــي تنميـــة مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي لـــدى التالمـــذة ذوي 
صــعوبات الــتعلم وتــدرب التالمــذة علــ  األنشــطة المتضــمنة فــي البرنــامج و المســتمدة مــن حيــاتهم 

وأتــاح لهــم تطبيــق تلــك ، ةاليوميــة التــي يعيشــونها ســاهم فــي انتقــال اثــر التــدريب إلــ  خــارج المدرســ
المهارات في عالقاتهم اليومية عل  )صعيد األسرة والزمالء والمعلمين وكل المحيطين بهم( األمر 

حيـث ذكـر المعلمـين أن التالمـذة ، المهـارات وتثبيتهـا والحتفـاظ بهـاالذي ساعد عل  ممارسة تلـك 
فقــد شــعروا ، تمــاعي والشخصــيالــذين خضــعوا للتــدريب قــد حققــوا فائــدة كبيــرة علــ  المســتوى الج

كمـا ذكـروا أن التالمـذة ، بتحسن في العالقة بين التالمـذة ذوي صـعوبات الـتعلم ونظـرائهم العـاديين
كما تحسنت نظـرة المعلمـين لهـؤلء التالمـذة األمـر الـذي شـجعهم علـ  ، أصبحوا أكثر ثقة بأنفسهم

التالمذة بأولياء أمورهم من خالل وكذلك تحسن عالقة هؤلء ، الستمرار في تطبيق تلك المهارات
يحـب  متابعتهم ألبنائهم ومساعدتهم في تطبيق الواجبات البيتية حيث ذكر بعضهم أن ابنه أصبح

وبعضــهم ذكــر أن ابنــه أصــبح اجتماعيــاا ، المدرســة وبعضــهم ذكــر أن ابــنهم قــد زادت ثقتــه بنفســه
( ســليمان 2331)، لســعايدة( ا7111ولــم تختلــف عــن نتيجــة دراســة أبــو شــقة )، ويرغــب بالدراســة

(2332) . 

 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة -

جـــاءت نتــــائج الفرضــــية الرابعــــة لتشــــير إلــــ  عــــدم وجــــود فــــروق ذات دللــــة إحصــــائية بــــين 
متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة فــي القياســين البعــدي والبعــدي المؤجــل علــ  مقياســمفهوم 

الرضـا والسـعادة( ، الجتمـاعي، القلـق، المظهـر، ديميالكـا، السـلوكي)الذات ككل وابعاده الفرعية 
عل  مفهوم الذات  ويمكن تفسير هذه النتيجة إل  الستراتيجيات المستخدمة في الجلسات التدريبية

سـاهمت  والممارسـة العمليـة، كالنمذجة ولعب الـدور واسـتخدام المعـززات المناسـبة والواجبـات البيتيـة
البرنــامج علــ  المــدى  كــان لهــا دور فــي اســتمرارية أثــرجلســات وخــارج الالــ  فــي انتقــال التــدريب 

نتــائج كـل مــن وتتفـق نتــائج الدراسـة الحاليـة مع. المحافظـة علــ  مـا اكتسـبوه مــن البرنـامجو الطويـل
 (2372( وهياجنة والشكيري )2331( أبو حسونة )2331دراسة الفواعير )



 

581 
 

وهـــاجر وفـــوجن  (7112ت )وتتفــق نتيجـــة البحـــث الحـــالي مـــع نتـــائج كــل مـــن دراســـة وانـــا-
، (2337البـــــوم وفـــــوجن) (2337( الكفــــوري )7111) واوهـــــارلون، (7111( روبنســــون )7112)

ــــــو 2332( والصــــــمادي )2332( وكارلســــــون وهــــــوبر)2331)، كافــــــال وموســــــترت ودراســــــة ( وأب
( التـــي بينـــت أن التـــدريب علـــ  مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي يســـهم فـــي تحســـين 2331حســـونة)

 . الكفاءة الجتماعية لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلمو ، مفهوم الذات

ويمكــن القــول أن اتفــاق نتــائج البحــث الحــالي ونتــائج بعــ  الدراســات الســابقة قــد يعــود إلــ  
وكــذلك مــن اإلجــراءات المنهجيــة ، اســتفادة الباحثــة مــن تلــك الدراســات فــي إجــراء الدراســة الوصــفية

عـن اخـتال ف نتـائج البحـث الحـالي عـن الدراسـات السـابقة  أمـا، المتبعة فـي بنـاء البـرامج التدريبيـة
ربمـــا يعــــود إلــــ  اخـــتالف طبيعــــة المجتمعــــات التـــي أجريــــت فيهــــا هـــذه الدراســــات والــــ  المهــــارات 
المســتهدفة فــي التــدريب واخــتالف أدوات القيــاس والتحليــل اإلحصــائي الــذي جــاء متفقــاا مــع أهــداف 

 . البحث الحالي
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 رحات:التوصيات والمقت -ثالثاً 

 التوصيات : -1

 في ضوء نتائج البحث فرن الباحثة تتقدم بالتوصيات التالية:

الهتمام بموضوع مهارات التواصـل الجتمـاعي ومفهـوم الـذات فـي المـدارس العامـة وتضـمين  (7
ــذات  المنهــاج مــادة خاصــة بــذلك علــ  أن تتضــمن التعريــف بالتواصــل الجتمــاعي ومفهــوم ال

 برامج التدريب عل  مهارات التواصل الجتماعي مفهوم الذات وكذلك التعريف ب، ومهاراته
إعــــداد وري تدريبيــــة لمعلمــــي مرحلــــة فــــي التعلــــيم األساســــي للتعريــــف بمهــــارات التواصــــل -2 (2

الجتمـاعي وأهميتهــا وتــدريبهم علـ  تنفيــذ بــرامج مهــارات التواصـل الجتمــاعي وطــرق تنميتهــا 
 . علموأساليب التعامل مع التالمذة ذوي صعوبات الت

، الستمرار في تطـوير مهـارات التواصـل مـن قبـل القـائمين فـي مجـال العلـوم النفسـية والتربويـة (2
بما يـتالءم مـع التغذيـة الراجعـة وتطلعـات الفئـة المسـتهدفة وتلبيـة الحاجـات المسـتجدة ومواكبـة 

 . المستجدات التربوية
هـــارة مـــن مهـــارات وذلـــك ألن لكـــل م، ضـــرورة اســـتهداف دراســـة عينـــات أخـــرى مـــن المتعلمـــين (1

التواصل الجتماعي لها مهاراتها الفرعية واحتياجاتها ومقوماتها النفسية التي تتناسـب مـع كـل 
 فئة عمرية

مـع التركيـز علـ  الجانـب ، ضرورة بناء بـرامج تدريبيـة تتنـاول دراسـة مهـارات تواصـلية مختلفـة (3
رته اإليجابيـة ويزيـد مـن صـو ، بشـكل يعـزز للتلميـذ، ول سيما في المجال التعليمي يالسيكولوج

 . ثقته بنفسه ليكون قادراا عل  مواجهة الضغوط ومواكبة تحديات العصر المتجددة
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 المقترحات : -2

 كما تقترح الباحثة إجراء األبحاث اآلتية 

إجراء دراسة مماثلة حول فاعلية البـرامج لـدى عينـات أخـرى مـن أفـراد المجتمـع لتشـمل مراحـل  (7
 . ماا عمرية وعينات أكبر حج

إجـــراء المزيـــد مـــن الدراســــات والبحـــوث التـــي تهـــتم بتنميــــة المهـــارات الجتماعيـــة بشـــكل عــــام  (2
 . والتواصل الجتماعي لدى فئة ذوي صعوبات التعلم في كافة المراحل العمرية والدراسية

تصـــميم بـــرامج تدريبيــــة مشـــابهة تهــــتم بتنميـــة مهــــارات أخـــرى لمهــــارات التواصـــل الجتمــــاعي  (2
 . لدى فئات صعوبات التعلمومفهوم الذات 

ضـــرورة تخصـــيص حصـــص دراســـية لتعلـــيم مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي ول ســـيما مهـــارتي  (1
ـــة تحتـــاج إلـــ  التـــدر  ـــيم حتـــ  تنمـــو بشـــكل الســـتماع والتحـــدث كونهـــا مهـــارات حيوي يب والتعل

 . طبيعي
ادة مهارات التواصل الجتماعي ومهارات مفهوم الذات( كم) إدخال المهارات الجتماعية (3

 دراسية مستقلة إل  المناهج التعليمية العامة في مرحلة التعليم األساسي 
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 مراجع اللغة العربيةأواًل: 

العـالج السـلوكي للطفـل أسـاليبه (:7112)والدخيل عبد العزيـز رضـوى ، عبد الستار، إبراهيم (7
، . ( المجلـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون713)، سلســـلة عـــالم المعرفـــة، ونماذجـــه مـــن حاالتـــه

 . الكويت
 . دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، االتصال الجماهيري( 7111صالح خليل)، أبو أصبع (2
 . األردن، عمان، دار الميسرة، سيكولوجية التنشئة االجتماعية( 7111صالح )، أبو جادو (2
أثــر برنــامج تــدريبي للمهــارات االجتماعيــة فــي تحســين مفهــوم ( 2331نشــأت) ،أبــو حســونة (1

رسالة دكتوراه غير ، الذات والكفاءة االجتماعية والتحصيل لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم
 . األردن، الجامعة األردنية، منشورة

، القـاهرة ،(2)، العـدد، عـالم الفكـر، المجلـد الحـادي عشـر، االتصال(: 7113أحمد )، أبو زيد (3
 . مصر

تعــديل بعــم خصــائص الســلو  االجتمــاعي لــدى األطفــال ذوي (: 7111ســعدة )، أبــو شــقة (2
 . مصر، جامعة طنطا، رسالة ماجستير غير منشورة، صعوبات التعلم

 سورية، شورات جامعة دمشقمن. التربية الخاصة بالطفل(: 2331غسان)، أبو فخر (1
لــــتعلم طــــرق التــــدريس واالســــتراتيجيات صــــعوبات ا: (2337)إبــــراهيم بــــن ســــعد، أبــــو نيــــان (1

 . السعودية، الريا ، . أكاديمية التربية الخاصة، المعرفية
عـداد لجنـة التـأليف والترجمـة لـدى دار شـعاع SPSS(2331اإلحصاء باسـتخدام  (1 (: ترجمـة واا

 . سورية، حلب، للنشر والعلوم
 . لبنان، يروتب، ( مؤسسة الرسالة7ط)، مشكالت وقضايا نفسية(:2331)، أمل، األحمد (73
تكنولوجيــــــا التعلــــــيم والتعلــــــيم (: 2331عمــــــر موســــــ  )، دلل ملحــــــس وســــــرحان، اســـــتيتية (77

 . األردن، عمان، دار وائل للنشر، 7ط، االلكتروني
ـــأثير(: 2332محمـــود حســـن )، إســـماعيل (72 ـــات الت ـــم االتصـــال ونظري ـــادل عل ـــدار ، 7ط، مب ال

 . القاهرة، العالمية للنشر والتوزيع
وعـالم ، علم االتصال المعاصر: دراسة فـي األنمـاط والمفـاهيم. (7111 )عبـد اهلل، الطويرقي (72

 . السعودية، الريا ، (2)ط، الوسيلة اإلعالمية
دار الكتـــاب الحــــديث للطباعــــة ، 7ط، قيــــاس الشخصــــية(: 2333بــــدر محمـــد )، األنصـــاري (71

 . الكويت، والنشر
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نيـــة وعالقتهـــا بـــالنظرة االضـــطرابات الســـلوكية والوجدا(: 2333آمـــال عبـــد الســـميع )، باظـــة (73
، مجلـــة البحـــوث النفســـية والتربويـــة، المســـتقبلية لـــدى األطفـــال الصـــم والمكفـــوفين والعـــاديين

  232- 721، مصر، ( كلية التربية جامعة المنوفية القاهرة7العدد)
مكتبـــة النجلـــو المصـــرية ، ســـيكولوجيا غيـــر العـــاديين(: 2332آمـــال عبـــد الســـميع )، باظـــة (72

 . القاهرة
كليــة التربيــة جامعــة الملــك ســعود  (7ط )، اضــطرابات التواصــل، (2333)، إيهــاب، يالبــبالو  (71

 . السعودية
حمــدي  ترجمــة:. معجــم علــم الــنفس المعاصــر(: 7117ج). م، ياروفســكي، أ ف، بتروفسـكي (71

 . مصر، القاهرة، :دار العالم الجديد، وعبد السالم رضوان، عبد الجواد
ـــؤ  (71 ـــة محمــد فـ ر المهــارات االنفعاليــة واالجتماعيــة لــدى طلبــة ُغــرف تطــوي (2332)د االبدارنـ

 رسالة ماجستير غير منشورة كلية الدراسات العليا الجامعة األردنية، المصادر
ـــدرة (:2332شـــادي )، البـــدارين (23 ـــة الق ـــار ســـكامبر فـــي تنمي ـــد األفك ـــة إســـتراتيجية تولي فاعلي

رسـالة ماجسـتير ، لـتعلماإلبداعية ومفهوم الذات لدى عينة أردنية من طلبـة ذوي صـعوبات ا
 . األردن، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، غير منشورة

 تالمـذة(: فاعليـة برنـامج مقتـرح لتنميـة مهـارات االسـتماع الناقـد لـدى 2337بدوي، ياسر ) (27
 مصر، اإلسكندرية، كلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة، الصف األول اإلعدادي

ـــتعلم دراســـة ميدانيـــة: (2331من علـــي )عبـــد الـــرح، محمـــد، بـــديوي (22 ر العلـــم دا، صـــعوبات ال
 . األردنواإليمان للنشر والتوزيع 

 . لبنان. مكتبة لبنان بيروت، ( التواصل الفعال2337يورك )، برس (22
التفــــاعالت االجتماعيــــة للطلبــــة ذوي صــــعوبات التعلميــــة مــــع ( 2332). مــــراد، البســــتنجي (21

 الجامعــة، منشــورة غيــر رســالة ماجسـتير. ة فــي عمــانالعــاديين فــي المــدارس العاديــ تالمــذةال
 األردن، ألردنيةا
(: دراســة مقارنــة بــين مفهــوم الــذات لــدى ذوي 2333مــأمون )، أســامة وغوانمــة، البطاينــة (23

ــاألردن ــد ب ــاديين فــي محافظــة ارب ــة الع ــتعلم والطلب المجلــة األردنيــة فــي العلــوم ، صــعوبات ال
  .721-722(:2( العدد )7مجلد )، التربوية

أثر التدرب على مهارات االتصال وحل المشكالت في (: 2331سهيلة محمود )، بنات صالح (22
رسـالة ، تحسين تقدير الذات والتكيف لدى النساء المعنفات وخفم مسـتوى العنـف األسـري

 . الجامعة األردنية، كلية الدراسات العليا، دكتوراه غير منشورة
التربـوي النفسـي لخبـرة مـن أنـا الموجـه ألطفـال من أنا ؟ البرنامج ( : 7112سعدية)، بهادر (21

 . الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ةالريام بين النظرية والتجرب
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ــــي (21 ــــد اهلل والعمــــادي، البيل ــــد اهلل والصــــمادي، محمــــد عب ــــد القــــادر عب ــــد، عب ــــد المجي . أحمــــد عب
 . الكويت، مكتبة الفالح، 7ط، . علم النفس وتطبيقاته(: 2337)
القــاهرة ، ( دار النهضـة العربيــة2ط)، علـم الــنفس التربــوي( 7111لحميـد جــابر)عبــد ا، جـابر (21

 . مصر
بعم الخصـائص النفسـية واالجتماعيـة لـذوي صـعوبات الـتعلم (: 7111مصطف  )، جبريل (23

 . 13-21:2العدد، جامعة المنصورة، مجلة كلية التربية، المرحلة اإلعدادية تالمذةمن 
الـــتعلم العالجـــي: األســـس النظريـــة والتطبيقـــات (:2333نصـــرة محمـــد عبـــد المجيـــد)، جلجـــل (27

 . مصر، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، العملية
المكتـب الجـامعي ، االتصال ووسائله في المجتمـع الحـديث(: 7111خيري خليـل )، الجميلي (22

 . مصر، اإلسكندرية، الحديث
، 7ط، قع والمثاليةمفهوم الذات والنضج االجتماعي بين الوا(:2372محمد كاظم)، الجيزاني (22

 . ألردنعمان ا، دار صفاء للنشر
ــتعلم العالجــي:(2333حــافظ نبيــل) (21 ــتعلم وال ، القــاهرة. مكتبــة زهــراء الشــرق، 7ط، صــعوبات ال

 . مصر
مستوى الحكم األخالقـي ومفهـوم الـذات لـدى المـرأة (: 7117)، خديجة عبد الرزاق، حباشنة (23

 . األردن، الجامعة األردنية، ير منشورةرسالة ماجستير غ، العاملة مقارنة بغير العاملة
دار الفجــر ، مهــارات االتصــال ليعالميــين والتربــويين والــدعاة(:7111حجــاب محمــد منيــر ) (22

 . مصر، القاهرة، للنشر والتوزيع
ــدعاة(:2332حجــاب محمــد منيــر ) (21 ــويين وال ــين والترب دار ، 3ط، مهــارات االتصــال ليعالمي

 . رمص، القاهرة، الفجر للنشر والتوزيع
المؤسسة الجامعية ، 7ط، االتصال الفعال في العالقات اإلنسانية( 7112مصطف )، حجازي (21

 . لبنان، بيروت، للدراسات والنشر والتوزيع
، دار الطليعـــة، 7ط، ( االتصـــال الفعـــال فـــي العالقـــات اإلنســـانية7111مصـــطف )، حجـــازي (21

 . لبنان، بيروت
، دار الفكــر العربــي، يب االتصــال(: مقدمــة فــي دراســة وســائل وأســال7111حمــدي )، حســن (13

 . مصر، . القاهرة
ذوي  تالمــذةدراســة مقارنــة للمهــارات االجتماعيــة بــين ال( 2331عبــد الحميــد ســعيد)، حســن (17

، مجلة جامعة أم القرى للعلـوم التربويـة والنفسـية، صعوبات التعلم والعاديين في سلطنة عمان
 . . 772-13، (7العدد)، المجلد األول
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مجلـــة ، مفهـــوم الـــذات وعالقتـــه بمســـتويات الطمأنينـــة واالنفعاليـــة(:7111د)محمـــو ، حســـين (12
 . 721-732( جامعة الكويت 2العدد )، العلوم الجتماعية المجلد الخامس عشر

، نموذج مقترح إلستراتيجية التدريس التشخيصي العالجي( 7113عبد اهلل علي )، الحصين (12
 . 13 -27، (32العدد)، السنة الخامسة عشر، مجلة رسالة الخليج العربي

ـــاد )، حمـــدان (11 ـــوي(: 2333محمـــد زي ـــة، 7ط، ســـيكولوجيا االتصـــال الترب ـــة الحديث ، دار التربي
 . األردنعمان 

نتـــاج الوســـائل التعليميـــة2332محمـــد محمـــود )، الحيلـــة (13 دار ، 2ط، (: أساســـيات تصـــميم وا 
 . األردن، عمان، المسيرة للنشر والتوزيع

ارات االجتماعية واالنفعاليـة للطلبـة ذوي صـعوبات الـتعلم المه (:2331احمد خالـد)، خزاعلة (12
 . األردن، األردنية الجامعة، منشورة غير رسالة ماجستير. والطلبة العاديين

دار ، التـــدريس العالجـــي لصـــعوبات الـــتعلم والتـــأخر الدراســـي(:2333عبـــد الباســـط)، خضـــر (11
 . مصر، القاهرة، الكتاب الحديث

، مكتبــة المجتمــع العربــي، 7ط، فــي صــعوبات الــتعلممقــاييس (:2377عمــر محمــد)، خطــاب (11
 . األردن

ــتعلم. (2332عمــر محمــد)، خطــاب (11 ــاييس فــي صــعوبات ال مكتبــة المجتمــع العربــي  7ط، مق
 . األردن، . للنشر والتوزيع

مكتبـــة ، ، 7ط. التربيـــة الخاصـــةالمـــدخل إلـــى ( 2333). منـــ ، جمـــال والحديـــدي، الخطيـــب (33
 . األردن، عمان، الفالح

العالقـــة بـــين مصـــادر الضـــغط التـــي يعـــاني منهـــا . (7111نزيـــه )، ســـيمه وحمـــدين، داوود (37
-232. (21العــدد)، األردن، مجلــة دراســات العلــوم التربويــة. ومفهــوم الــذات لــديهم تالمــذةال

221 . 
عالقــــة الكفــــاءة االجتماعيــــة والســــلو  الالجتمــــاعي المدرســــي . (7111). نســــيمه، داوود (32

صــيل الدراســي لــدى عينــة مــن طلبــة الصــفوف الســادس بأســاليب التنشــئة الوالديــة والتح
 11-22. (1العدد )األردن ، مجلة دراسات العلوم التربوية والثامن والسابع

تــأثير برنــامج للــتعلم التعــاوني علــى التحصــيل (: 2332محمــد إبــراهيم جــاد الســيد)، درويــي (32
رسالة . في القراءة ذوي صعوبات التعلم تالمذةاألكاديمي وتقدير الذات وقبول النظير لدى ال

 . مصر، جامعة طنطا-كلية التربية بكفر الشيخ ، ماجستير غير منشورة
دراسة تجريبية على عينة مـن ، تنمية مهارات التواصل االجتماعي، (2333حصة)، دغيشم (31

ــة الكويــت ــي المرحلــة الثانويــة بدول ــات المتفوقــات ف ، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، الطالب
 . البحرين
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النمــو والدافعيــة فــي توجيــه النشــاط الحركــي للطفــل (: 7111وخليفــة إبــراهيم)، مةأســا، راتــب (33
 . مصر، القاهرة، دار الفكر العربي، ، واألنشطة الرياضية المدرسية

رسـالة ، فاعلية السيكودراما في تنمية بعم المهارات لـدى الصـم( 2332عبد الفتاح)، رجب (32
 . مصر، جامعة القاهرة ،كلية التربية ببني سويف، دكتوراه غير منشورة

فاعلية استخدام تحليل الساللم الزمنية وتحليـل االنحـدار فـي دراسـة (: 2331عزيـزة)، رحمة (31
دراسـة إحصـائية ميدانيـة  )الذكاء لدى األفراد من عمر سبع سنوات حتى ثمانية عشر سـنة

 . سورية، جامعة دمشق، رسالة دكتوراه غير منشورة في محافظة دمشق(
ترجمـة نخبــة مـن أعضــاء قسـم وســائل ، االتصــال والســلو  اإلنســاني(: 7117برنـت )، روبـن (31

، الريـــــا ، معهـــــد اإلدارة العامـــــة، جامعـــــة الملـــــك ســـــعود، وتكنولوجيـــــا التعلـــــيم بكليـــــة التربيـــــة
 . السعودية

مجلــة ، (: مــا هــو التخلــف الدراســي ؟ و مــا هــي صــعوبات الــتعلم؟2337فيصــل )، الــزراد (31
. دار البشـر عمـان األردن، تصـدر عـن مؤسسـة الرسـالة. 2عـدد ال، الرسالة التربوية المعاصـرة

22-13 . 
، جامعـــة عـــين شـــمس، عـــالم الكتـــب، علـــم نفـــس النمـــو(: 7112حامـــد عبـــد الســـالم)، زهـــران (23

 . مصر، القاهرة
ـــدير الخصـــائص الســـلوكية لل7111). فتحـــي مصـــطف ، الزيـــات (27 ـــاييس تق ـــذة( مق ذوي  تالم

 . مصر، دار النشر للجامعات. صعوبات التعلم
صـــــعوبات الـــــتعلم : األســـــس النظريـــــة والتشخيصـــــية ( 7111فتحـــــي مصـــــطف  )، الزيــــات (22

 مصر  دار النشر للجامعات، القاهرة، المجلد الرابع –سلسلة علم النفس المعرفي ، والعالجية
صــــعوبات الــــتعلم االســــتراتيجيات التدريســــية والمــــداخل  (2331)فتحــــي مصــــطف ، الزيــــات (22

 مصر، القاهرة. عاتدار النشر للجام، 7ط، العالجية
أثر برنامج تدريبي في تنميـة المهـارات االجتماعيـة ( :2372نهـال)، ماهر و حداد، الزيادات (21

 ومفهـوم الـذات األكـاديمي والثقــة بـالنفس لـدى عينـة مــن ذوات صـعوبات الـتعلم فــي األردن
 . 222-222(: 1) 72المجلد ، األردن، مجلة العلوم التربوية والنفسية

 مصر، . كلية عين شمس، ، القاهرة، العالقات العامة( 7111عادل)، الزيادي (23
ط ، (:اخــتالط المــراهقين فــي وأثــره فــي مهــاراتهم االجتماعيــة2333). منــ  أبــو بكــر، زيتــون (22

 اإلمارات العربية المتحدة، العين ( دار الكتاب الجامعي7)
 . ألردنا، المكتبة الحديثة عمان، 7ط، مفاهيم اإلدارة الحديثة(:7112فؤاد)، سالم (21
ـــدى ال. (7111محمـــود وعـــواد أحمـــد )، ســـالم (21 ـــز الـــتحكم ل ـــوم الـــذات ومرك ذوي  تالمـــذةمفه

 . 213-221، (2)العدد ، النفسي اإلرشادمجلة . صعوبات التعلم
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 . العراق، بغداد، المكتبة الوطنية، المدخل في علم النفس(:7111جاسم )، هاشم، السامرائي (21
مفهـوم الـذات بـين الطـالب العـاديين والطـالب ذوي مقارنة  (:7111السرطاوي زيدان احمد ) (13

 . السعودية، الريا ، (1مجلة العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية المجلد )، صعوبات التعلم
أســباب تســرب الطلبــة مــن الجنســـين فــي كــل مــن مــدارس المـــدن ، (7111ناديــا)، ســرور (17

 . 711-711( :7)21، األردن، مجلة دراسات العلوم التربوية، واألرياف
(: فاعليــة برنــامج تــدريبي فــي تنميــة المهــارات االجتماعيــة 2331نــاجي منــور)، الســعايدة (12

 . األردن، الجامعة األردنية، رسالة دكتوراه غير منشورة، للطلبة ذوي صعوبات التعلم
(: تقــويم مهــارات التحــدث لــدى معلمــي الصــفوف 7112صــبحي عبــد القــادر عطيــة )، ســعد (12

ــى مــن التع ــثالث األول ــدائيال جامعــة ، كليــة التربيــة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، لــيم االبت
 مصر ، طنطا

فاعليــة الســيكودراما فــي تنميــة مهــارات التواصــل االجتمــاعي لــدى ( ؛2332ســليمان أحمــد) (11
 . مصر، كلية التربية بنها، رسالة ماجستير غير منشورة، ذوي صعوبات التعلم تالمذةال
ــتعلم واإلدرا  البصــري: تشــخيص وعــالج( 2332الســيد عبــد الحميــد)، ســليمان (13 ، صــعوبات ال

 . مصر، القاهرة، . دار الفكر العربي، 7ط
دار الكتــــاب ، ( موســــوعة التربيــــة الخاصــــة والتأهيــــل النفســــي2332سيســــالم كمــــال ســــالم) (12

 . اإلمارات العربية المتحدة، العين، الجامعي
بيـة الخاصـة وتأهيـل غيـر ( قاموس التر 7112عبـدالغفار)، والدماطي، عبد العزيز، الشخص (11

 . مصر، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية، العاديين
دارة األعمــال2332شــرف عبــد العزيــز) (11 ، (: نمــاذج االتصــال فــي الفنــون واإلعــالم والتعلــيم وا 

 . مصر، الدار المصرية اللبنانية 7ط
فـال تنمية اإلبداع للط. (2331و حسن مروة حسني علي)، أشرف محمد عبد الغني، شريت (11

 . األردن، . مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، ذوي صعوبات التعلم
. ( مقياس مايكل بست للكشف والتعرف على صعوبات الـتعلم2331). جويعد عيد، الشريف (13

 . األردن، . عمان، دار جهينة
القــاهرة . مكتبــة النهضــة المصــرية، 2ط، اضــطرابات اللغــة والتواصــل، (2337زينــب)، شــقير (17

 . مصر
، 7ط، (: أبحاث فـي علـم الـنفس االجتمـاعي وديناميـة الجماعـة7111جليل وديـع )، كورش (12

 . لبنان، طرابلس، دار الشمال للطباعة والنشر والتوزيع
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مـــدى تطبيـــق إجـــراءات تقيـــيم ذوي صـــعوبات الـــتعلم فـــي ، (2331)، أمينـــة إبـــراهيم، شـــلبي (12
، (31جامعــة المنصــورة العــدد )، مجلــة كليــة التربيــة يالمرحلــة االبتدائيــة فــي مملكــة البحــرين

 . 33-2:، الجزء الثاني
 . سورية، دمشق، دار كيوان، مفهوم الذات بين الطفولة والمراهقة، 2332، دعد، الشيخ (11
مشكالت األطفـال ، (: ترجمة نسيمة داوود ونزيه حمدي7111ميلمان هوارد: )، شارلز، شيفر (13

 . ردناأل، عمان، 7ط، والمراهقين وأساليب المساعدة فيها
نمـــو اإلنســـان مـــن مرحلـــة الجنـــين إلـــى مرحلـــة  (7111فـــؤاد)، أبـــو حطـــب، آمـــال، صـــادق (12

 . مصر. مكتبة النجلو المصرية، 1ط، المسنين
رؤية نظرية ، أبعاد العملية االتصالية(: 7111هناء حافظ )، سلوى عثمان وبدوي، الصديقي (11

 . مصر، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، وعملية وواقعية
(: أثــر برنــامج تــدريبي علــى مســتوى المهــارات الحركيــة ومفهــوم 2332علــي )، الصــمادي (11

جامعـة ، رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة، الذات والكفاية االجتماعية للطلبة ذوي صعوبات التعلم
 . األردن، عمان العربية للدراسات العليا

مجلـة . المدرسـيمفهوم الذات وعالقته بمتغيـري الجـنس والصـف  (:2332محمـد)، صوالحة (11
، ســـورية، جامعــة دمشــق، كليــة التربيــة، (2)7، اتحــاد الجامعــات العربيــة للتربيــة وعلــم الــنفس

12- 721 . 
مكتبــة ، أســاليب التعلــيم والــتعلم وتطبيقاتهــا فــي البحــوث التربويــة. (2332عفــت)، الطنــاوي (13

 . مصر، القاهرة، النجلو المصرية
وعـالم ، المعاصر: دراسة فـي األنمـاط والمفـاهيم علم االتصال. (7111عبـد اهلل )، الطويرقي (17

 . الريا  السعودية، 2ط، الوسيلة اإلعالمية
 . السعودية، الريا ، علم االتصال المعاصر(: 2337عبداهلل)، الطويرقي (12
ـــق( 2373أحمـــد)، الظـــاهر قحطـــان (12 ـــة والتطبي ـــين النظري ـــذات ب ـــل، 2ط، مفهـــوم ال . دار وائ

 . األردن
ــانوي مــن ذوي : (2333نــواف ملعــب)، الظفيــري (11 ــة الصــف األول الث الحاجــات النفســية لطلب

رسالة ، صعوبات تعلم الرياضيات وعالقتها بتقرير الذات: دراسة ميدانية في مدارس الكويت
 . سورية، دكتوراه غير منشورة جامعة دمشق

أنمـاط رعايـة القــيم وأثرهـا فـي مفهـوم الـذات لــدى (: 7117علـي وتـوق محـي الـدين)، عبـاس (13
 . 11-17، (2السنة التاسعة العدد )، مجلة العلوم الجتماعية، ألطفال في األردنعينة من ا

 . مصر، القاهرة، . دار غريب، 7ط، علم النفس االجتماعي(7117عبد الحليم محمود) (12
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 -المهــارات الجتماعيــة، (: دراســات فــي الصــحة النفســية7111محمــد الســيد)، عبــد الــرحمن (11
 . مصر، القاهرة. دار قباء، ، زء الثانيالج، الهوية -الستقالل النفسي

دار ، 7ط. اإلعاقـــة الســـمعية وبرنـــامج إعـــادة التأهيـــل: (2337محمـــد فتحـــي)، عبـــد الواحـــد (11
 . اإلمارات العربية المتحدة، العين، الكتاب الجامعي

أثــر برنــامج تــدريبي قــائم علــى إســتراتيجية الــتعلم : (2331)محمــد محمــود حســين، عبيــدات (11
ـــ ـــي تنمي ـــاوني ف ـــدى الالتع ـــة ل ـــتعلم تالمـــذةة المهـــارات االجتماعي رســـالة ، ذوي صـــعوبات ال
 . األردن، الجامعة األردنية، ماجستير غير منشورة

اإلدارة ، منظــور كلــي مقــارن، الســلو  اإلنســاني والتنظيمــي (:7113ناصــر محمــد)، العــديلي (733
 . السعودية، الريا ، العامة للبحوث

طفالنــا وصــعوبات الــتعلم أهميــة الكشــف المبكــر ( أ2331)، هــدى عبــد اهلل الحــاج، العشــاوي (737
 . السعودية، الريا ، دار العشاوي لتنمية ورعاية الطفل، ألطفال صعوبات قبل سن المدرسة

فاعليـة برنـامج تـدريبي قـائم علـى الـذكاءات المتعـددة (: 2373عمر محمد علي )، العكاري (732
رسـالة ، كالت الحسـابيةذوي صعوبات تعلم الحساب لتحسـين مهـارات حـل المشـ تالمذةلدى 

 . سورية، جامعة دمشق، ماجستير غير منشورة
ـــــيم(: 7111محمـــــد )، ربحـــــي والـــــدبس، عليـــــان (732 ، 7ط، وســـــائل االتصـــــال وتكنولوجيـــــا التعل

 . األردن، عمان، صفاء للنشر والتوزيع دار
(: االتصـــال المؤسســـي فـــي الفكـــر التربـــوي بـــين 2331العنـــاتي، ختـــام والعياصـــرة، علـــي ) (731

 . األردن، عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع، 7ط، لتطبيقالنظرية وا
 . األردن، مكتبة الوراق للنشر والتوزيع عمان، 7ط، ( صعوبات التعلم2331أحمد )، عواد (733
للكفـــاءة  مكونيـــل -والكـــرالخصـــائص الســـيكومترية لمقيـــاس . (2332)عــــواد أحمـــد أحمـــد  (732

المجلــة المصــرية للدراســات . العربيــةالبيئــة  االجتماعيــة التوافــق المدرســي علــى األطفــال فــي
 مصر. 13 -7( 21العدد )، المجلد الثاني عشر، النفسية

ــه بالتحصــيل الدراســي2332إبــراهيم )، عيســ  (731 ــذات وعالقت ــاد مفهــوم ال ــة اتحــاد . (: أبع مجل
 -72، ســـورية، جامعـــة دمشـــق، كليـــة التربيـــة، (2)1، الجامعـــات العربيـــة للتربيـــة وعلـــم الـــنفس

11 . 
(: أثـــر مهـــارات االتصـــال لـــدى المرشـــد والمسترشـــد علـــى 7113ين يوســـف )شـــير ، فريحـــات (731

 . األردن، إربد، جامعة اليرموك، رسالة ماجستير غير منشورة، فاعليته كما يراها المسترشد
كفاية التواصل المدر  لدى طالب الجامعة وعالقتها بمستوى  (7111حمدان محمود)، فضة (731

 . مصر، 221-227، (21العدد)، (73جلد)الم، كلية التربية بنها، األنا لديهم
أثر برنامج تـدريبي علـى الكفايـة المدركـة لـدى الطلبـة ذوي ( 2331احمد جـالل )، الفواعير (773
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 . األردن، الجامعة األردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، صعوبات التعلم
ـــال مصـــطف  ، القاســـم (777 ـــتعلم، (2333)جمـــال مثق دار صـــفاء للنشـــر ، أساســـيات صـــعوبات ال

 . األردن، عمان، لتوزيعوا
فاعليـــة برنـــامج تـــدريبي فـــي تنميـــة المهـــارات االجتماعيـــة (:2333فهـــد مبـــارك)، القحطــاني (772

ــة الســعودية تالمــذةلل ــة العربي ــي البســيط بالمملك رســالة ماجســتير غيــر ، ذوي التخلــف العقل
 . البحرين، جامعة الخليج العربي، منشورة

دار ، جيا ذوي االحتياجات الخاصـة وتـربيتهمسيكولو ، (2333عبد المطلب أمين )، القريطي (772
 . مصر، القاهرة، الفكر العربي

فاعليـة برنـامج تـدريبي لتنميـة مهـارات االتصـال بـين المعلـم والمـتعلم  (:2377كابور هند ) (771
 . سورية، جامعة دمشق، رسالة دكتوراه غير منشورة، وأثرها في التحصيل الدراسي للمتعلم

سلسـلة التربيـة الخاصـة تنميـة المهـارات ( 2332هشـام إبـراهيم )إيمـان و عبـد اهلل ، الكاشف (773
 . مصر، دار الكتاب الحديث، االجتماعية للطفال ذوي االحتياجات الخاصة

مركـــز ، صـــعوبات الـــتعلم األكاديميـــة بـــين الفهـــم والمواجهـــة( 2332محمـــد علـــي)، كامـــل (772
 . مصر، اإلسكندرية للكتاب

. ت وعالقتــه بالتنشــئة الوالديــة واألمــن النفســيتقــدير الــذا(: 7111عــالء الــدين )، كفــافي (771
ــــوم اإلنســــانية ــــد)، المجلــــة العربيــــة للعل جامعــــة ، مجلــــس النشــــر العلمــــي، (23العــــدد) (1المجل

 ، الكويت. 721ـ 733، الكويت
 . مصر، القاهرة، دار هجر، 7ط، الصحة النفسية(: 7111عالء الدين )، كفافي (771
، المنظور النسقي التصـالي، الج النفسي األسرياإلرشاد والع(: 7111عالء الدين )، كفافي (771

 . مصر، دار الفكر العربي، 7ط
ــادة (:2337صــبحي)، الكفــوري (723 ــي زي ــة ف ــى المهــارات االجتماعي ــامج للتــدريب عل ــة برن فعالي

، فعاليــة الــذات وتحســين الســلو  االجتمــاعي لــدى عينــة مــن االطفــال ذوي صــعوبات الــتعلم
 . 223-227( 7جامعة المنوفية العدد)، كلية التربية، مجلة البحوث النفسية

، دار الشــروق، التكنولوجيـا فــي عمليـة الــتعلم والتعلـيم(: 7111بشـير عبـد الــرحيم )، الكلـوب (727
 . األردن، . عمان

ترجمــة ، والنمائيــة األكاديميــةصــعوبات الــتعلم . (7111جــيمس)، وكالفانــت صــموئيل، كيــرك (722
 . السعودية. الريا ، هبيةمكتبة الصفحات الذ، سرطاوي وعبد العزيز سرطاوي

. الـدار الجامعيـة، 7ط، كيف ترفع من مهارات  اإلدارية في االتصـال، (7111أحمد )، ماهر (722
 . مصر، اإلسكندرية

 . مصر. القاهرة، دار غريب، 7ط، علم النفس االجتماعي( 7117عبد الحليم)، محمود (721
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، عي الحـــديثالمكتـــب الجـــام، مـــدخل إلـــى علـــم االتصـــال(: 2332منـــال طلعـــت )، محمـــود (723
 . . مصر، اإلسكندرية

كليـة ، منشـورات جامعـة دمشـق، الجـزء األول، القياس النفسـي( 2331) امطانيوس، مخائيل (722
 . دمشق، التربية

 . سورية، منشورات جامعة دمشق، علم نفس الطفولة والمراهقة( 7112مالك)، مخول (721
المـدارس الثانويـة بناء برنامج تـدريبي لمـديري ومـديرات (: 2333هاني محمود )، مصطف  (721

دار جريـر للنشـر ، 7ط، الحكومية لتطوير كفاياتهم اإلدارية فـي ضـوء احتياجـاتهم التدريبيـة
 . األردن، عمان، والتوزيع

لغويـة: دراسـة سـيكومترية  –اختبار الينوى لقـدرات الـنفس ( 2373)نوال إسماعيل، المطلق (721
ــيم األساســي فــي  لالختبــار علــى عينــة مــن ذوي صــعوبات الــتعلم فــي مــدارس مرحلــة التعل

 . سورية، جامعة دمشق، رسالة ماجستير غير منشورة، محافظة دمشق
ـــز، مكـــي حســـن (723 ـــم االتصـــال( 7113بركـــات)، وعبـــد العزي ـــى عل . ذات السالســـل، المـــدخل إل

 الكويت
اختبــار تقــدير الــذات للطفــال: ( 7117محمــد احمــد)، دســوقي، فــاروق، موســ  عبــد الفتــاح (727

 . مصر، قاهرةال، 1ط ، كراسة التعليمات
المهـارات االجتماعيـة لطلبـة المرحلـة االبتدائيـة وعالقتهـا بتحصـيلهم (7111). موفق محمـد (722

 . عمان، الجامعة األردنية. رسالة ماجستير غير منشورة. األكاديمي
الفــروق فــي مفهــوم الــذات والســلو  االجتمــاعي (: 2332)، محمــد عبــد اهلل ســلطان، الميــاح (722

ــتعلم األكاديميــة والعــاديين مــن  تالمــذةواالنفعــالي لــدى ال ــة  تالمــذةذوي صــعوبات ال المرحل
جامعـة الخلـيج العربـي ، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة. االبتدائية بالمملكة العربيـة السـعودية

 . مملكة البحرين
فاعلية برنامج إرشـادي جمعـي فـي تطـوير مهـارات االتصـال لـدى (: 2332محمود )، مياس (721

، رسالة ماجستير غير منشورة، وي ضعيفي االتصال في لواء الرمثاطلبة التعليم المهني الثان
 . األردن، الزرقاء، الجامعة الهاشمية

، دار النهضــة العربيــة، (: االتصــال اإلنســاني فــي علــم الــنفس7117محمــد أحمــد)، النابلســي (723
 . لبنان. بيروت

ية فـــي البـــرامج : تكامـــل المهـــارات االجتماعيـــة والســـلوك( 2333)، النـــدوة العربيـــة اإلقليميـــة (722
 . لبنان، بيروت، مكتب اليونسكو اإلقليمي، التعليم القائم على الجودة المدرسية:

، ، ( تــدريس ذوي اإلعاقــات البســيطة فــي الفصــل العــادي2333). صــالح عبــد اهلل، هــارون (721
 . السعودية، الريا ، الزهراء للنشر والتوزيع دار
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ذوي صــعوبات  تالمــذةجتمــاعي لــدى الســلو  التقبــل اال(:2331). صــالح عبــد اهلل، هــارون (721
ستراتيجية  . 21-72( 1السعودية العدد)، الريا ، ، مجلة التربية الخاصة، التعلم وا 

 تالمــذةمقيــاس تقــدير المهــارات االجتماعيــة الالزمــة لل. (2333). صــالح عبــد اهلل، هــارون (721
. الريـــا ، المجلـــة العربيـــة للتربيـــة الخاصـــة، ذوي صـــعوبات الـــتعلم فـــي المدرســـة العاديـــة

 . 737-773(:2العدد ). السعودية
فاعليـة برنـامج إرشـاد جمعـي فـي تنميـة (: 2372) فتحيـة، أمجد محمد و الشـكيري، هياجنة (713

مجلـــة الجامعـــة اإلســـالمية ، مفهـــوم الـــذات األكـــاديمي لـــذوي صـــعوبات الـــتعلم األكاديميـــة
 . 223-731 (:7( العدد)27للدراسات التربوية والنفسية مجلد )

، دار المسيرة، البرامج التربوية للفراد ذوي االحتياجات الخاصة(: 2333لة احمد)خو ، يحي  (717
 . األردن
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 أواًل: الملخص باللغة العربية:

 عنوان البحث:

ذوي  ةفاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات التواصل االجتماعي ومفهوم الذات لدى التالمذ
 . صعوبات التعلم

 . دمشقمدينة مدارس الصف الخامس من التعليم األساسي بذة دراسة تجريبية على تالم

 :تهاأسئلمشكلة البحث و  -أوالً 

 تتبلور مشكلة البحث من خالل محاولتها اإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي:

مــا فاعليــة برنــامج تـــدريبي فــي تنميــة مهــارات التواصـــل االجتمــاعي ومفهــوم الــذات لـــدى  -
 التالمذة ذوي صعوبات التعلم؟

 ويتفرع عن هذا التساؤل مجموعة األسئلة التالية:

مفهــوم الــذات لــدى و  المصــمم فــي تنميــة مهــارات التواصــل الجتمــاعيمــا طبيعــة البرنــامج التــدريبي  (7
 التالمذة ذوي صعوبات التعلم في الصف الخامس األساسي ؟ 

فاعليـــة البرنـــامج التـــدريبي المصـــمم فـــي تنميـــة مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي لـــدى التالمـــذة ذوي  مـــا (2
 ساسي ؟صعوبات التعلم في الصف الخامس األ

البرنـامج التـدريبي المصـمم فـي تنميـة مفهـوم الـذات لـدى التالمـذة ذوي صـعوبات الـتعلم  فاعليـة ما-2 (2
 في الصف الخامس األساسي؟

البرنــامج التــدريبي المصــمم فــي تنميــة مهــارات التواصــل الجتمــاعي لــدى التالمــذة هــل تســتمر فاعليــة  (1
ي أكثر من عشرين يومـاا علـ  النتهـاء بعد مض ذوي صعوبات التعلم في الصف الخامس األساسي

 من تطبيقه؟
البرنــامج التــدريبي المصــمم فــي تنميــة مفهــوم الــذات لــدى التالمــذة ذوي صــعوبات هــل تســتمر فاعليــة  (3

 بعد مضي أكثر من عشرين يوماا عل  النتهاء من تطبيقه؟ التعلم في الصف الخامس األساسي
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 أهمية البحث: -ثانياً 

 بالجوانب اآلتية: تتبلور أهمية البحث  

 األهمية النظرية:  -

إعداد برنامج تدريبي لتنمية مهارات التواصل الجتماعي ومفهوم الذات لدى التالمذة ذوي  .1
 . صعوبات التعلم

ومفهوم مهارات التواصل الجتماعي المعد في تنمية  البرنامج التدريبيالتأكد من فاعلية  .2
 . لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلمالذات 

 . ذوي صعوبات التعلمتوفير بيانات هامة للمعلمين والمختصين للعمل مع  .3

 . أهمية الفئة المستهدفة بالدراسة وهي فئة التالمذة ذوي صعوبات التعلم .4

مواكبة التوجهات الحديثة التي تنادي بأهمية دمج التالمذة ذوي صعوبات التعلم وتعليمهم في  .5
مساعدتهم عل  تنمية مهارات التواصل الجتماعي  البيئات والمدارس العادية لذا لبد من

 . تهم الجتماعيةءالمناسبة من أجل تحسين عالقاتهم الجتماعية ورفع مستوى كفا

حيث تعد من الدراسات األول  التي تبحث في موضوع ، جدة الدراسة عل  الصعيد المحلي .6
م في القطر العربي التواصل الجتماعي ومفهوم الذات لدى التالمذة ذوي صعوبات التعل

 . السوري

 األهمية التطبيقية:  -

ـــين كيفيـــة تنميـــة مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي ومفهـــوم الـــذات لـــدى  .7 يقـــدم نموذجـــاا تـــدريبياا يب
 . ذوي صعوبات التعلم التالمذة

ينمي البرنامج التدريبي قدرة التالمذة عل  اكتساب مهارات التواصل الجتماعي وتطبيقهـا فـي  .2
والنظـر ، األمر الذي قد يساعدهم عل  تحسـين عالقـاتهم مـع المحيطـين، آلخرينالتعامل مع ا

 . إل  ذواتهم بطريقة ايجابية ويزيد من تكيفهم الجتماعي وتوافقهم النفسي
يقــدم البرنــامج خبــرات ومواقــف حياتيــة يمــرون بهــا فــي حيــاتهم اليوميــة وكيفيــة التعامــل معهــا  .2

 . بطريقة مقبولة وتطبيق تلك الخبرات
 . يفيد المعلمين في تحسين طريقة تواصلهم مع هذه الفئة من التالمذة .1
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فــي تعريــف المعلمــين أهميــة تــدريب التالمــذة علــ  مهــارات التواصــل  تســهم نتــائج الدراســةقــد  .3
الجتماعي ومفهوم الـذات ممـا يسـاعد علـ  حـل المشـكالت التـي قـد يواجهونهـا داخـل الصـف 

 . ة ذوي الصعوبات التعلمية والتالمذة العاديينوتحسين العالقات الناجحة بين التالمذ

 أهداف البحث -ثالثاً 

 تحقيق األهداف اآلتية:  الحالي إل  البحث سع ي

برنــامج تــدريبي لتنميــة مهــارات التواصــل الجتمــاعي ومفهــوم الــذات لــدى التالمــذة ذوي تقــديم  (7
 . صعوبات التعلم

بـل الباحثـة فـي تنميـة مهـارات التواصـل فاعلية البرنامج التدريبي المعد من قمدى الكشف عن  (2
 . لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلم في الصف الخامس األساسي ومفهوم الذات الجتماعي

التوصل بناء عل  النتائج التي يسفر عنها البحث إل  عدد من المقترحات التـي قـد تسـهم فـي  (2
صـــعوبات الـــتعلم فـــي  لـــدى التالمـــذة ذويتنميـــة مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي ومفهـــوم الـــذات 

 . الصف الخامس األساسي

 :  بحثفرضيات الرابعاً: 

( بـــين متوســـطي درجـــات α≤0,05عنـــد مســـتوى دللـــة ) إحصـــائيةفـــروق ذات دللـــة ل توجـــد  .7
بعـد مهـارات التواصـل الجتمـاعي علـ  مقيـاس التالمذة في المجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة 

 . البعدي( )القياس. تطبيق البرنامج التدريبي مباشرة
( بـــين متوســـطي درجـــات α≤0,05عنـــد مســـتوى دللـــة ) إحصـــائيةفـــروق ذات دللـــة ل توجـــد  .2

ـــة ـــ  مقيـــاس تالمـــذة المجمـــوعتين الضـــابطة والتجريبي ـــذات  عل ـــامج مفهـــوم ال بعـــد تطبيـــق البرن
 . )القياس البعدي(. التدريبي مباشرة

ين متوسـطي درجـات ( بـα≤0,05عنـد مسـتوى دللـة ) إحصائيةفروق ذات دللة  ل توجد-2 .2
علــــ  مقيــــاس مهــــارات التواصــــل الجتمــــاعي فــــي القيــــاس  التالمــــذة فــــي المجموعــــة التجريبيــــة

 . والقياس المؤجل)المتابعة(. يالبعد
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( بـين متوسـطي درجـات α ≤05 ,0عنـد مسـتوى دللـة ) إحصـائيةفـروق ذات دللـة  ل توجـد .1
ـــة ـــاس  التالمـــذة فـــي المجموعـــة التجريبي ـــذاتعلـــ  مقي ـــاس البعـــدفـــ مفهـــوم ال ـــاس  يي القي والقي

 . المؤجل)المتابعة(

 خامساً: مجتمع البحث وعينته: 

( تلميـــذاا وتلميـــذة مـــن تالمـــذة الصـــف الخـــامس الساســـي 233تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن )
 -2373المســـجلين فــــي العـــام الدراســــي ) دمشــــق الرســـمية ( مــــدارس مدينـــة73والمنتظمـــين فـــي )

( تلميـــذاا وتلميـــذة اكتفـــت الباحثـــة منهـــا 22فقـــد تكونـــت مـــن )( وأمـــا العينـــة النهائيـــة للبحـــث 2377
( 27ثنين وثالثـــين تلميـــذاا وتلميـــذة ليمثلـــوا مجمـــوعتي البحـــث والواحـــد والثالثـــون المتبقيـــة مـــنهم )ابـــ

 سيمثلون العينات الستطالعية للبحث وذلك عل  النحو اآلتي:

قسيمهم إل  مجموعتين )تجريبيـة ( تلميذاا وتلميذة تم ت22العينة األساسية للبحث وتتكون من ) -
 . ( تلميذاا وتلميذة لكل منهما72وضابطة( بمعدل )

( تلميذاا 1العينة الستطالعية والتي تم تطبيق البرنامج التدريبي المستخدم عليها وتتكون من ) -
 . وتلميذة

( تلميــذاا 22عينــة الصــدق والثبــات لمقيــاس التواصــل الجتمــاعي ومفهــوم الــذات وتتكــون مــن ) -
 . تلميذةو 

 وقد تم في هذا البحث اعتماد التصميم التجريبي ذي المجموعتين:

( تلميذاا وتلميذة من تالمذة الصف الخامس 72وتتكون من ) المجموعة التجريبية: -أ
 . األساسي يعانون من صعوبات في التعلم وتتعر  هذه المجموعة للبرنامج التجريبي

لميذاا وتلميذة من تالمذة الصف الخامس ( ت72وتتألف من ) المجموعة الضابطة: -ب
 . ول تتعر  للبرنامج التجريبي، وتؤخذ كعينة ضابطة، األساسي يعانون من صعوبات في التعلم

 وتكونت عينة البحث من :

تلميــذاا  (22عينــة الصــدق والثبــات لمقــاييس التواصــل الجتمــاعي ومفهــوم الــذات تكونــت مــن ) (7
 . وتلميذة
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 . ( تلميذاا وتلميذة1لتي تم تطبيق البرنامج عليها تجريبياا تكونت من )العينة الستطالعية وا (2
تــــم تقســــيمهم إلــــ  مجمــــوعتين )تجريبيــــة . ( تلميــــذ وتلميــــذة22العينــــة األساســــية تكونــــت مــــن ) (2

 . ( تلميذا وتلميذة لكل منهما72وضابطة بمعدل )

 األدوات المستخدمة في البحث وهي: -

ـــــــــاس تقـــــــــدير ســـــــــلو  التلميـــــــــذ (أ  الت صـــــــــعوبات الـــــــــتعلم مـــــــــن إعـــــــــداد لفـــــــــرز حـــــــــ مقي
 ( Myklebust,1981مايكلبست)

 ( 7111من إعداد الزيات ) مقياس تقدير الخصائص السلوكية (ب 
 ( عل  البيئة السورية 2331الذي طورته رحمة) لقياس نسبة الذكاء(Raven)مقياس رافن (ج 
 . من إعداد الباحثة مقياس مهارات التواصل االجتماعي: (د 
 الذي طوره البدارين عل  البيئة(Piers- Harris). يرس هاريسلبمقياس مفهوم الذات:  (ه 

 (2117األردنية )

تم اختيار عينة البحـث مـن بـين تالمـذة الصـف الخـامس  الحدود المكانية للبحث: -سادساً 
 . 2377/ 2373( مدارس رسمية في مدينة دمشق للعام الدراسي 73األساسي المنتظمين في )

اسـتغرق تطبيـق البرنـامج حـوالي سـتة أسـابيع تقريبـاا بمعـدل  ث:الحدود الزمانية للبح-سابعاً 
 . جلستين باألسبوع ولكل جلسة حصتان دراسيتان

 إجراءات البحث: -ثامناً 

 قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية إلتمام البحث:

تحديــد اإلطــار النظــري للبحــث مــن خــالل دراســة معمقــة لتدبيــات التربويــة والدراســات الســابقة  (7
 . مفهوم الذات(، ومهارات التواصل الجتماعي، لة بمفاهيم البحث)صعوبات التعلمذات الص

ــذات لــدى التالمــذة  (2 تصــميم البرنــامج التــدريبي لتنميــة مهــارات التواصــل الجتمــاعي ومفهــوم ال
ذوي صــعوبات الــتعلم فــي الصــف الخــامس األساســي بمدينــة دمشــق وقــد تضــمن هــذا البرنــامج 

وأســلوب ، وخطـوات إعـداده ومكوناتـه، ديـد أهدافـه العامــة والفرعيـةوتح، التعريـف بـه وبأهميتـه)
، وكـــذلك األنشـــطة التدريبيـــة والوســـائل التقنيـــة المســـتخدمة، التـــدريب والفنيـــات المســـتخدمة فيـــه
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عداد دليل المعلم ويشتمل عل  مقدمة الدليل والخطة الزمنية ، ومدة تطبيقه، وأساليب التقويم واا
ودليـــل ، وعلـــ  أهـــداف البرنـــامج ومكوناتـــه واســـتراتيجيات تنفيـــذه، وتوجيهـــات تطبيـــق البرنـــامج

 . عملي تطبيقي للبرنامج المقترح
 إعداد أدوات البحث وتتضمن: (2

ومقياس تقدير ، الحصول عل  مقياس تقدير سلوك التلميذ لفرز حالت صعوبات التعلم -أ
ن هذه المقاييس ( للذكاء وتحديد صدق وثبات كل مRaven )الخصائص السلوكية ومقياس رافن

وكذلك ، الثالثة من خالل الدراسات السابقة التي استخدمت مثل هذه المقاييس في البيئة المحلية
إعداد مقياس لمهارات التواصل الجتماعي وتحديد صدقه من خالل عرضه عل  مجموعة من 

. ريسباإلضافة إل  الحصول عل  مقياس بيرس ها، ن إلبداء رأيهم فيه وحساب ثباتهالمحكمي
(Piers- Harris) لمفهوم الذات وتحديد صدقه من خالل عرضه عل  أيضاا عل  مجموعة من

 . المحكمين وحساب ثباته

اختيار عينة البحث بالعتماد عل  أدوات التشـخيص المسـتخدمة وقـد تكونـت مـن مجمـوعتين  (1
فـــي  إحـــداهما تجريبيـــة واألخـــرى ضـــابطة مـــن التالمـــذة ذوي صـــعوبات الـــتعلم والـــذين يدرســـون

 . الصف الخامس األساسي بمدارس مدينة دمشق
إجراء التطبيق القبلي لمقياس مهـارات التواصـل الجتمـاعي ومقيـاس مفهـوم الـذات علـ  عينـة  (3

العمـر  البحث قبل البدء بتطبيق البرنامج ومحاولة ضبط بقيـة المتغيـرات األخـرى للبحـث وهـي
الصـعوبة فــي الـتعلم وذلـك للتأكــد والـذكاء وبعـ  الخصـائص الســلوكية التـي تشـير إلــ  وجـود 

 . من تكافؤ العينة
إجراء التطبيـق البعـدي لمقيـاس مهـارات التواصـل الجتمـاعي ومقيـاس مفهـوم الـذات للحصـول  (2

 . عل  نتائج البحث
ـــق البعـــدي المؤجـــل )المتابعـــة( لكـــل مـــن مقيـــاس مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي  (1 إجـــراء التطبي

تفــاظ المجموعــة التجريبيــة بالمعلومــات والمعــارف ومقيــاس مفهــوم الــذات للكشــف عــن مــدى اح
 . بعد مرور أكثر من عشرين يوماا عل  تطبيق القياس البعدي المباشر
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استخالص النتائج وتحليلها ومعالجتها إحصائياا من أجل التأكد من صحة الفرضيات التي تـم  (1
التوصــــيات ومــــن ثــــم مناقشــــة هــــذه النتــــائج وتفســــيرها وتقــــديم مجموعــــة مــــن ، النطــــالق منهــــا

 . والمقترحات في ضوء نتائج البحث

 نتائج البحث -

 النتائج التي توصل إليها البحث :

  وجــود فــروق ذات دللــة إحصــائية عنــد مســتوى الدللــة(05 ,0≥α) درجــات  بــين متوســطي
فـي  علـ  مقيـاس مهـارات التواصـل الجتمـاعي التجريبيـةو الضـابطة  تينالمجمـوعالتالمـذة فـي 

 . تعزى للبرنامج التدريبي المقترح التجريبية ةالمجموعصالح التطبيق البعدي ل
  وجــود فــروق ذات دللــة إحصــائية عنــد مســتوى الدللــة(05 ,0≥α) بــين متوســطي درجــات

فـي التطبيـق البعـدي  مفهـوم الـذات علـ  مقيـاسالضـابطة و التجريبيـة  تينالمجموعالتالمذة في 
 . بي المقترحتعزى للبرنامج التدري التجريبية ةالمجموعلصالح 

 ل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية عنــد مســتوى الدللــة(05 ,0≥α) بــين متوســطي درجــات
فـــي التطبيـــق  علـــ  مقيـــاس مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعيالتجريبيـــة  ةالمجموعـــالتالمـــذة فـــي 

 . البعدي والتطبيق البعدي المؤجل
 ( 05 ,0ل توجـــد فـــروق ذات دللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الدللـــة) متوســـطي درجـــات بـــين

والبعــدي  -فــي التطبيــق البعــدي مفهــوم الــذاتعلــ  مقيــاس التجريبيــة  ةالمجموعــالتالمــذة فــي 
 . المؤجل
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 التوصيات والمقترحات: -

 التوصيات : -1

 في ضوء نتائج البحث فرن الباحثة تتقدم بالتوصيات التالية:

مـدارس العامـة وتضـمين الهتمام بموضوع مهارات التواصـل الجتمـاعي ومفهـوم الـذات فـي ال (7
ومفهــوم الــذات  -المنهــاج مــادة خاصــة بــذلك علــ  أن تتضــمن التعريــف بالتواصــل الجتمــاعي

 . مفهوم الذاتو وكذلك التعريف ببرامج التدريب عل  مهارات التواصل الجتماعي ، ومهاراته
مــاعي إعــداد وري تدريبيــة لمعلمــي مرحلــة التعلــيم األساســي للتعريــف بمهــارات التواصــل الجت (2

وأهميتهـــا وتـــدريبهم علـــ  تنفيـــذ بـــرامج مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي وطـــرق تنميتهـــا وأســـاليب 
 . التعامل مع التالمذة ذوي صعوبات التعلم

، الستمرار في تطـوير مهـارات التواصـل مـن قبـل القـائمين فـي مجـال العلـوم النفسـية والتربويـة (2
سـتهدفة وتلبيـة الحاجـات المسـتجدة ومواكبـة بما يـتالءم مـع التغذيـة الراجعـة وتطلعـات الفئـة الم

 . المستجدات التربوية
وذلـــك ألن لكـــل مهـــارة مـــن مهـــارات ، ضـــرورة اســـتهداف دراســـة عينـــات أخـــرى مـــن المتعلمـــين (1

التواصل الجتماعي لها مهاراتها الفرعية واحتياجاتها ومقوماتها النفسية التي تتناسـب مـع كـل 
 فئة عمرية

مـع التركيـز علـ  الجانـب ، تتنـاول دراسـة مهـارات تواصـلية مختلفـةضرورة بناء بـرامج تدريبيـة  (3
صـورته اإليجابيـة ويزيـد مـن ، بشـكل يعـزز للتلميـذ، ول سيما في المجال التعليمي يالسيكولوج

 . ثقته بنفسه ليكون قادراا عل  مواجهة الضغوط ومواكبة تحديات العصر المتجددة
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 المقترحات : -2

 األبحاث اآلتية  كما تقترح الباحثة إجراء

إجراء دراسة مماثلة حول فاعلية البـرامج لـدى عينـات أخـرى مـن أفـراد المجتمـع لتشـمل مراحـل  (7
 . عمرية وعينات أكبر حجماا 

إجـــراء المزيـــد مـــن الدراســــات والبحـــوث التـــي تهـــتم بتنميــــة المهـــارات الجتماعيـــة بشـــكل عــــام  (2
 . المراحل العمرية والدراسية والتواصل الجتماعي لدى فئة ذوي صعوبات التعلم في كافة

تصـــميم بـــرامج تدريبيــــة مشـــابهة تهــــتم بتنميـــة مهــــارات أخـــرى لمهــــارات التواصـــل الجتمــــاعي  (2
 . ومفهوم الذات لدى فئات صعوبات التعلم

ضـــرورة تخصـــيص حصـــص دراســـية لتعلـــيم مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي ول ســـيما مهـــارتي  (1
ـــة تحتـــاج ـــيم حتـــ  تنمـــو بشـــكل إلـــ  التـــدر  الســـتماع والتحـــدث كونهـــا مهـــارات حيوي يب والتعل

 . طبيعي
كمـــادة ( مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي ومهـــارات مفهـــوم الـــذات)إدخـــال المهـــارات الجتماعيـــة (3

 دراسية مستقلة إل  المناهج التعليمية العامة في مرحلة التعليم األساسي 
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 ثانيًا: الملخص باللغة االنكليزية

The effectiveness of a training program in the development of 
social communication skills and self-concept of students with 

learning difficulties.  
Experimental study on the fifth-grade students of basic education 

in Damascus.  

Research questions: 

The main question of the research is manifested as the following: 

 To what extent the training program designed to develop the social 
communication skills and the self-concept among students with 
learning difficulties is considered effective?  

The pervious main question has sub-questions, as the following: 

 What is the nature of the training program designed to develop of 
social communication skills and self-concept among students with 
learning difficulties in the fifth grade? 

 To what extent the training program designed to develop the social 
communication skills among students in the fifth grade with learning 
difficulties is considered effective?  

 To what extent the training program designed to develop the self-
concept among students in the fifth grade with learning difficulties is 
considered effective?  

 Would the training program designed to develop the social 
communication skills among students in the fifth grade with learning 
difficulties continue to be effective even after twenty days of its 
implementation? 
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 Would the training program designed to develop the self-concept 
among students in the fifth grade with learning difficulties continue to 
be effective even after twenty days of its implementation? 

Second: the importance of research: 

The following points determine the importance of the research:  

Theoretical Importance:  

1. Design a training program to develop the skills of social communication 
and the self-concept among students with learning difficulties.  

2. Checking the effectiveness of the training program to develop the skills 
of social communication and the self-concept among students with 
learning difficulties.  

3. Providing important data for teachers and specialists in working with 
those who have learning difficulties.  

4. Highlighting the importance of the studied category, which are students 
suffering from learning difficulties.  

5. Keeping updated concerning the recent tendencies which call for the 
importance of merging students with learning difficulties, and teaching 
them in regular environments and schools. Thus, they need to be 
helped and encouraged to develop the appropriate communicational 
skills in order to improve their social connections and to upgrade their 
social abilities.  

6. Drawing the attention to the novelty of the research, in terms of the 
local level. Since this study can be considered among the very first 
ones which investigate the topic of social communication and the self-
concept among students with learning difficulties in the Syrian Arab 
Republic.  
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Practical Importance: 

1. The present research provides a practical sample which shows the 
method applied in developing the skills of social communication and 
the self-concept among students with learning difficulties.  

2. The training program develops the students' ability to acquire the 
skills of social communications and its application with other 
members of the society. This would help them to improve their 
connections with the others, to look at themselves positively, and to 
improve their social adaption and psychological states.  

3. The program presents real and authenticated experiences which the 
students would go through in their daily lives, and how to deal with 
and imply those experiences in an acceptable way.  

4. The study benefits the teachers to improve the way they 
communicate and work with this specific category of students.  

5. The results of the research would contribute in introducing to the 
teachers the importance of training students on developing their 
skills of social communication and self-concept, that would help in 
dealing with the problems they might face inside the classroom and 
to improve the state of relations between students with learning 
difficulties and the normal students.  

Research Objectives: 

 The present research seeks to accomplish the following goals: 

1. Presenting a training program designed to develop the skills of social 
communication and self-concept among students with learning 
difficulties.  

2. Detection of the effectiveness of the training program prepared by the 
researcher in the development of social communication skills of 
students in the fifth grade with learning difficulties.  
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3. Presenting a number of suggestions, based on the results of the 
research, which might contribute in developing the skills of social 
communication and self-concept among students in the fifth grade with 
learning difficulties.  

Research Hypotheses: 

1. There are no statistically significant differences at the level of (0, 05≥α) 
between the mean scores of the students, in the experimental and 
control groups on a scale of social communication skills in the post-
test.  

2. There are no statistically significant differences at the level of (0, 05≥α) 
between the mean scores of the students, in the experimental and 
control groups on a scale self-concept in the post-test 

3.  No statistically significant differences at the level of significance (0, 
05≥α) between the mean scores of the students in the experimental 
group between tribal measurement and dimensional measurement on a 
scale of social communication skills.  

4. There are no statistically significant differences at the level of (0, 05≥α) 
between the mean scores of the students in the experimental group on 
the scale of the topic of self-concept regarding the dimensional 
measurement and the delayed measurement.  

The research community and sample: 

 The sample of the study consisted on (255) male and female students 
of the fifth grade, and which are organized in (10) official schools in 
Damascus city, whom are registered in the academic year of (2010 -2011). 
As for the final sample of the study, it consisted on (63) male and female 
students whom the researcher has included only (32) of them to represent 
each of the research's groups and the other (31) of them would represent the 
explanatory sample of the study, as the following:  
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1. The main sample of the study which includes (32) male and female 
students had been divided into two groups (the experimental and the 
control groups) on the rate of (16) students for each.  

2.  The explanatory sample which had been used to apply the training 
program on, and which consisted on (8) male and female students.  

3. The basic sample of validity and consistency for the scale of social 
communication and self-concept which consisted of (23) male and 
female students.  

During this research, an experimental design of two groups has been 
used: 

a. The experimental group: consisted of (16) male and female students of 
the fifth grade who face difficulties in learning, and this group has been 
selected to work with the training program.  

b. The control group: consisted of (16) male and female students of the 
fifth grade who face difficulties in learning, it has been selected to be 
as a controlling sample, and which had not been exposed to the 
training program.  

The sample of the research included:  

1. The basic sample of validity and consistency for the scale of social 
communication and self-concept which consisted of (23) male and 
female students.  

2. The explanatory sample which had been used to apply the training 
program on, and which consisted on (8) male and female students.  

3. The main sample of the study which includes (32) male and female 
students had been divided into two groups (the experimental and the 
control groups) on the rate of (16) students for each.  
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As for the tools used in the present study:  

a. The scale of estimating the student's behavior: to classify the 
conditions of learning difficulties, prepared by Myklebust, 1981.  

b. The scale of estimating the behaviorist characteristics: prepared by Al-
Zayat, 1999.  

c. Raven Scale: to measure the IQ, developed by Rahmah, 2004, 
concerning the Syrian environment.  

d. The scale of self-concept: by Piers Harris, which was developed 
concerning the Jordanian environment.  

The spatial boundaries of the research: 

A sample of the fifth grade students registered in (10) official schools 
in the city of Damascus for the academic year of 2010 – 2011 had been 
selected for the present study.  

The temporal boundaries of the research: 

The implementation of the program has taken about six weeks, on the 
rate of two sessions each week, and for each session two classes.  

The procedures of the research: 

 The researcher has taken the following steps in order to conduct the 
study: 

1. Shaping the theoretical framework of the study through conducting an 
in-depth study of the pervious educational literature which are related 
to the concepts and ideas of the research (learning difficulties, skills of 
social communication, and the self-concept).  

2. Designing the training program to develop the skills of social 
communication and the self-concept term among students on the fifth 
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grade with learning difficulties in Damascus city, and that program 
included (defining it and highlighting its importance; defining its major 
and minor goals, the steps needed to prepare it and its elements, its 
training style and the techniques used, the training activities and the 
technical means used, the evaluation methods, the duration of its 
application, preparing teacher's guidebook which includes the manual 
introduction, timeline plans, directions towards implementing the 
program, its goals, components, and implementation strategies, and 
finally a practical guideline for the proposed program.  

3. Preparing the tools of the research, including:  
 Obtaining a scale of estimating the student's behavior in order to sort 

the learning difficulties, a scale of estimating the behaviorist 
characteristics, and Raven's scale of IQ, determining the validity and 
the consistency for all of these three scales through the previous 
studies which used such scales in a local enjoinment, preparing a 
scale to measure the skills of social communication, determining its 
validity by presenting it to a jury to express their opinions of it and to 
measure its consistency. In addition to obtaining Piers Harris Scale of 
self-concept, measuring its validity by presenting it to a jury and 
measuring its consistency.  

4. Selecting the research sample depending on the diagnosis tools used, 
the sample included two groups; explanatory and controlling of 
students of the fifth grade with learning difficulties, and who study in 
Damascene schools.  

5. Implementing the pre-test of the scale of social communication skills 
and self-concept scale on the study sample before implementing the 
program and spotting the different variables of the study, which are the 
age, the IQ and some of the behaviorist characteristics which point to 
the existing of difficulties in learning.  
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6. Implementing the post-test of the scale of social communication and 
the scale of self-concept to obtain the research results.  

7. Doing the post-practice (controlling group) for the scale of social 
communication skills and the scale of self-concept to show the extent 
of which the explanatory group could retain information and knowledge 
after more than twenty days after applying the direct dimensional 
measurement.  

8. Drawing conclusions to be analyzed statically to confirm the validity of 
the hypotheses, then to discuss those results, explain them, and 
present a set of recommendations and suggestions.  

The Results of the study: 

 There are no statistically significant differences at the level of (0, 05≥α) 
between the mean scores of the students, in the experimental and 
control groups on a scale of social communication skills in the post-
test.  

 There are no statistically significant differences at the level of (0, 05≥α) 
between the mean scores of the students, in the experimental and 
control groups on a scale self-concept in the post-test 

  No statistically significant differences at the level of significance (0, 
05≥α) between the mean scores of the students in the experimental 
group between tribal measurement and dimensional measurement on a 
scale of social communication skills.  

 There are no statistically significant differences at the level of (0, 05≥α) 
between the mean scores of the students in the experimental group on 
the scale of the topic of self-concept regarding the dimensional 
measurement and the delayed measurement.  
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Recommendations and Suggestion:  

A. Recommendation:  
The following recommendations came at the end of the study, as 

follows:  

- Paying attention to the topic of the social communication skills and the 
self-concept in public schools, the inclusion of a special subject in the 
curriculum of it, and which should include defining the social 
communication and self-concept along with its skills, and finally 
defining the training programs of the communication skills and self-
concept.  

- Designing and preparing training workshops for teachers in the basic 
education level to define the skills of social communication and its 
importance and to train them to implement the skills of social 
communication, the ways to develop them, and the methods of dealing 
with students with learning difficulties.  

- Keeping developing the skills of communication by those working in the 
field of educational and psychological science, in accordance with what 
might be of a good use to the controlling feedback and the aspirations 
of the target group, to meet the new needs and to keep pace with the 
educational developments.  

- The need to target other sample of learners, that is because each skill 
of the social communication skills has its own minor skills, needs, and 
psychological elements which suit every different age group.  

- The need to build training programs which deal with studying different 
communicational skills, with placing an emphasis on the psychological 
side, particularly in the field of education, in a way that enhances the 
student's positive image and to increase his/her self-confidence to be 
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able to face the different pressures and to cope with the challenges of 
the new world.  

B. Suggestions: 
The researcher suggested the following topics to be researched:  

 Conduct a similar study on the effectiveness of the programs in other 
samples containing other members of the community, which might 
include different age levels and larger numbers.  

 Conducting more studies and researchers which deal with developing 
the social skills generally speaking, and the social communication 
among the category of those members who have learning difficulties of 
all ages and educational levels. 

  Designing similar training programs which deal with developing other 
skills of the social communication and the self-concept among 
categories of learning difficulties.  

 The need to devote special classes to teach the skills of social 
communication, especially the skills of listening and speaking, since 
being of a vital need to be trained and taught.  

 The introduction of social skills (skills of social communication and the 
skills of self-concept) as an independent subject into the public 
educational curriculum in basic education.  
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 ( 1ملحق )
 قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات البحث

 مكان عمله اختصاصه المحكماسم 
 جامعة دمشق التقويم والقياس رمضان درويي. د. أ
 جامعة دمشق علم نفس  علي نحيلي. د. أ
 جامعة دمشق علم نفس سليمان كاسوحة. د
 وزارة التربية السورية إرشاد نفسي وليد حمامية. د
 الجامعة األردنية التربية الخاصة محمود ملكاوي. د
 الجامعة األردنية التربية الخاصة يبعاكف الخط. د
 جامعة الطائف التربية الخاصة فرتاج الزوين. د
 جامعة دمشق علم نفس لينا علي. د
 جامعة دمشق  التربية الخاصة طاهر شريد. د
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 ( 2ملحق )
 ، مايكل بستعداد إ–تقدير سلو  التلميذ لفرز حاالت صعوبات التعلم  مقياس

 أواًل : االستيعاب السمعي والذاكرة :
 هل ترى أنه من ناحية :، من خالل مالحظت  وتقدير  لسلوكيات الطالب / الطالبة الذي أمام  

 فهم معاني الكلمات :

 . قدرة الطالب عل  الفهم لمعاني الكلمات بشكل عام ضعيفة جداا  (7
 . يواجه صعوبة في فهم بع  الكلمات (2
 . معاني الكلمات المناسبة لمستوى عمره وصفهيفهم  (2
 . يفهم معاني الكلمات تفوق مستوى عمره وصفه (1
 . قدراته عالية عل  فهم معاني الكلمات حت  المجردة منها (3

 إتباع التعليمات :

 . ل يستطيع إتباع التعليمات المعطاة له (7
 . يتبع التعليمات البسيطة مع حاجاته للمساعدة (2
 . معروفة لديه فقطيتبع التعليمات ال (2
 . يتذكر التعليمات المطولة ويتمكن من إتباعها بشكل جيد (1
 . يظهر قدرة عالية في إتباع التعليمات وتذكرها (3

 (فهم المناقشات الصفية)المحادثة : 

 . يظهر قصوراا واضحاا في النتباه للنقاي الصفي (7
 . يفتقر إل  فهم النقاي الصفي بالرغم من حرصه عل  النتباه (2
 . ي إل  النقاي الصفي المناسب بالمستوى عمره وصفه ويتابعهيصغ (2
 . يظهر النتباه للنقاي الصفي واستفادته منه (1
 . يمتاز بالنتباه والمشاركة الفعالة في النقاي الصفي (3
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 الذاكرة :

 . يعاني من الضعف الشديد في الذاكرة (7
 . يستطيع تذكر المعلومات مع التكرار (2
 . ت مقبولة وتناسب مستوى عمره وصفهقدرته عل  تذكر المعلوما (2
 . يظهر قدرة جيدة عل  تذكر المعلومات المتنوعة (1
 . قدرته عالية جداا عل  تذكر التفاصيل والمحتوى (3

 ثانيًا : اللغة : 

 هل ترى أنه من ناحية : ، من خالل مالحظت  وتقدير  لسلو  الطالب /الطالبة الذي أمام 

 المفردات : 

 . يفة جداا مفرداته اللغوية ضع – (7
 . مفرداته اللغوية مقبولة (2
 . مفرداته اللغوية مناسبة لمستوى عمره وصفه (2
 . مفرداته اللغوية تفوق لمستوى عمره وصفه (1
 . مفرداته اللغوية ممتازة وغنية جداا  (3

 القواعد : 
 . دائماا يستخدم جمالا ناقصة ذات أخطاء نحوية (7
 . أحياناا يستخدم جمالا ناقصة ذات أخطاء نحوية (2
 . تخدم جمالا سليمة مناسبة لمستوى عمره وصفهيس (2
 . يطهر قدرة لغوية جيدة جداا  (1
 . تحدث بالغة السليمة بصورة ممتازة (3

 تذكر المفردات :
 . غير قادر عل  تذكر المفردات المطلوبة (7
 . يجتهد في استعمال المفردات المناسبة له (2
 . قدرته عل  تذكر المفردات مناسب لمستوى عمره وصفه (2
 .   تذكر المفردات جيد جداا قدرته عل (1
 . يمتاز بالطالقة والمرونة في الحديث (3
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 سرد القصص : 

 .غير قادر عل  سرد القصص المفهومة (7
 .يواجه صعوبة في تنظيم أفكاره وترتيبها (2
 .مناسبة لمستوى عمره وصفه قدرته عل  تنظيم أفكاره (2
 .قدرته عل  تنظيم أفكاره متوسطة (1
 .رتيبهايفوق أقرانه في تنظيم أفكاره وت (3

 بناء األفكار : 
 .غير قادر عل  ربط أفكاره المشتتة وبنائها بصورة صحيحة (7
 .يواجه صعوبة في ربط أفكاره وبناءها بصورة صحيحة (2
 .قدرته عل  ربط أفكاره وبنائها مناسبة لمستوى عمره وصفه (2
 .قدرته عل  ربطة أفكاره وبنائها جيدة جداا  (1
 .ة ممتازةيفوق أقرانه في ربطة وبناء أفكاره بدرج (3

 ثالثًا: المعرفة العامة 

 هل ترى أنه من ناحية: ، من خالل مالحظاته وتقديره لسلوكيات الطالب / الطالبة الذي أمام 

 إدرا  أهمية الوقت:
 .ل يشعر بأهمية الوقت فهو دائماا متأخر (7
 .يراع  أهمية الوقت والحضور المبكر (2
 .مره وصفهقدرته عل  إدراك أهمية الوقت تتناسب مع مستوى ع (2
 .يهتم بالحضور المبكر ول يتأخر إل بسبب مقنع (1
 .يمتاز بالقدرة العالية عل  إدراك أهمية الوقت وتنظيمه (3

   إدرا  المكان:
 .ل يستطيع إدراك األماكن المألوفة لديه (7
 .غالباا يضيع في األماكن المألوفة لديه (2
 .يدرك األماكن المألوفة لديه بصورة مناسبة لمستوى عمره وصفه (2
 .قدرته عل  إدراك األماكن جيدة جداا  (1
 .يمتاز بالقدرة العالية عل  إدراك األماكن (3
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  (.....ثقيل –خفيف ، بعيد –قريب ، كبير –إدرا  العالقات: )صغير 

 .غير قادر عل  إدراك العالقات (7
 .قدرته عل  إدراك العالقات ضعيفة (2
 .فهإدراك العالقات مقبولة تتناسب مع مستوى عمره وص قدرته عل  (2
 .قدرته عل  إدراك العالقات جيدة جداا  (1
 .قدرته عل  إدراك العالقات ممتازة (3

  (...جنوب -غرب -شرق -شمال –يمين )تمييز االتجاهات : 

 .يعاني من ضعف شديد في تمييز التجاهات (7
 .يخطأ أحياناا في تمييز التجاهات (2
 .قدرته عل  تمييز التجاهات مقبولة ومناسبة لمستوى عمره وصفه (2
 .درته عل  تمييز التجاهات جيدة جداا ق (1
 .قدرته عل  تمييز التجاهات ممتازة (3

 رابعًا : التناسق الحركي : 

هـل تـرى أنـه مـن ، الـذي أمامـ  من خالل مالحظت  وتقدير  لسلوكيات الطالب / الطالبة
 ناحية : 

   (...التسلق، القفز، الركم، المشي)التناسق الحركي العام : 

 ام ضعيف جداا تناسقه الحركي الع (7
 .تناسقه الحركي العام مقبول  (2
 .تناسقه الحركي العام جيد ومناسب لمستوى عمره وصفه (2
 .تناسقه الحركي العام جيد جداا  (1
 .تناسقه الحركي العام ممتاز (3
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 التوازن الجسمي : 

 .جداا  ةقدرته عل  التوازن الجسمي ضعيف (7
 .مقبولة قدرته عل  التوازن الجسمي (2
 .جيدة ومناسبة لمستوى عمره وصفه الجسميقدرته عل  التوازن  (2
 .جيدة جداا  قدرته عل  التوازن الجسمي (1
 .ممتازة قدرته عل  التوازن الجسمي (3

 المهارات اليدوية : 

  (...الدقة في اليدين في التقاط األشياء الدقيقة أو الصغيرة الحجم) 

 .ضعيفة جداا  قدرته في استخدام يده (7
 .قدرته في استخدام يده مقبولة (2
 .جيدة ومناسبة لمستوي عمره وصفه درته في استخدام يدهق (2
 .جيدة جداا  قدرته في استخدام يده (1
 .قدرته في استخدام يده ممتازة (3

  السلو  الشخصي واالجتماعي :

 أمام  هل ترى أنه من ناحية :  من خالل مالحظت  وتقدير  لسلوكيات الطالب / الطالبة الذي

 التعامل :  

 .داخل الفصلدائماا يسبب اإلزعاج  (7
 .غالباا ما يقاطع اآلخرين في الحديث (2
 .قدرته عل  التعاون مع اآلخرين مناسبة لمستوى عمره وصفه (2
 .قدرته مع اآلخرين جيدة جداا  (1
 .قدرته مع اآلخرين ممتازة (3

 االنتباه والتركيز : 

 .قدرته عل  النتباه والتركيز ضعيفة جداا  (7
 .قدرته عل  النتباه والتركيز مقبولة (2
 .عل  النتباه والتركيز جيدة وتتناسب مع مستوى عمره وصفه قدرته (2
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 .جيدة جداا  قدرته عل  النتباه والتركيز (1
 .قدرته عل  النتباه والتركيز ممتازة (3

 التنظيم : 

 .قدرته عل  التنظيم ضعيفة جداا  (7
 .ل يهتم في تنظيم أعماله (2
 .قدرته عل  التنظيم مقبولة (2
 .مستوى عمره وصفهتتناسب مع  قدرته عل  التنظيم جيدة (1
 .قدرته عل  التنظيم ممتازة (3

 التصرفات في المواقف الجديدة : 

  (...تغيرات في نظام الحياة اليومية، حفلة، رحلة)

 .ل يستطيع التصرف مع المواقف الجديدة حيث تسبب له النفعال الشديد (7
 .يستجيب للمواقف الجديدة بدرجة ضعيفة (2
 .بة لمستوى عمره وصفهيستجيب للمواقف الجديدة بدرجة مناس (2
 .يستجيب للمواقف الجديدة بدرجة جيدة (1
 .يستجيب للمواقف الجديدة بدرجة ممتازة (3

 التقبل االجتماعي : 

 .ل يتقبله اآلخرون (7
 .أحياناا يتحمله اآلخرون (2
 .يتقبله اآلخرون بدرجة مقبولة  (2
 .يحيه اآلخرون بدرجة جيدة (1
 .يحيه اآلخرون بدرجة ممتازة (3

 المسؤولية : 

 .ادر عل  تحمل المسؤوليةغير ق (7
 .يتجنب تحمل المسؤولية (2
 .يتحمل المسؤولية المناسبة لمستوى عمره وصفه (2
 .يتحمل المسؤولية بدرجة جيدة (1
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 .يظهر روح المبادرة والحماس في تحمل المسؤولية (3
 انجاز الواجب : 

 .ل يقوم برنجاز واجباته مع توفر المساعدة والتوجيه له (7
 .باته مع توفر المساعدة والتوجيه لهنادراا ما يقوم برنجاز واج (2
 .يقوم برنجاز واجباته المطلوبة منه بصورة مقبولة (2
 .يقوم برنجاز واجباته المطلوبة منه بنفسه وبصورة جيدة جداا  (1
 .يقوم برنجاز واجباته المطلوبة منه بنفسه وبصورة ممتازة (3

 اللباقة مع اآلخرين :

 .غير مهذب مع اآلخرين (7
 .اآلخرين غالباا ل يراعي مشاعر (2
 .يظهر أحياناا سلوكيات غير مقبولة اجتماعياا مع اآلخرين (2
 .يحترم مشاعر اآلخرين بدرجة جيدة (1
 .يلتزم بالسلوك الجتماعي الممتاز مع اآلخرين (3
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 ( 3ملحق )
 ذوي صعوبات التعلم تالمذةاس تقدير الخصائص السلوكية لليمق

 ها أو تكرارهامدى تواتر  رقم الخاصية
 نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

     .ذكاؤه العام يبدو اقل من المتوسط بالنسبة لسنه أو مستوى صفه 7
يبــــدو مشــــتت النتبــــاه فتــــرة النتبــــاه أو التركيــــز ضــــئيلة أقــــل مــــن المتوســــط  2

 .بالنسبة لسنه أو صفه
    

ب مثـل : إغمـا  يبدو علـ  وجهـه تعبيـرات غيـر عاديـة عنـدما يقـرأ أو يكتـ 2
 .أو جحوظ العينين أو إمالة الرأس أو تقريب الكتاب أو الدفتر

    

ل يستطيع أن يجلس هادئا فـي الفصـل ، يبـدو قلقـا أو مـتملمال أو متضـايقا  1
 .من الدرس أو الحصة

    

يتجنـــــب مواقـــــف التســـــابق أو التنـــــافس التحصـــــيلي الفصـــــلي أوالمدرســـــي أو  3
 .الرياضي أو المهاري

    

تحصيله المدرسي الفعلي يبدو أقل من مستوى اسـتعداده للـتعلم أو ذكائـه أو  2
 .قدراته

    

     .حفظ أو فهم أو تذكر الدروس التي تعط  شفهياا  ويجد صعوبة في متابعة أ 1
     .خطه أو كتابته سيئة أو أقل من المتوسط بالنسبة لسنه أو صفه أو أقرانه 1
أو مزعجا يكثر من طلب الذهاب للحمام أو مقاطعـة يبدو متوترا أو مشوشا  1

 .المدرس
    

يتخلـــــ  بســـــرعة أو ل يبـــــالي بمحـــــاولت تحســـــين وضـــــعه الدراســـــي أو أداء  73
 .واجباته المدرسية

    

     .يبدو شاردا أو هائما أو خاضعا ألحالم اليقظة 77
     .اخل الفصليجد صعوبة في متابعة أو فهم المناقشات الدراسية التي تدور د 72
أو يحــــذف بعــــ  الكلمــــات أو الحــــروف فــــي  (يتخطــــ )يســــقط أو يتجــــاوز  72

 .القراءة الجهرية
    

     .دامع يميل إل  البكاء أو يبكي بسهولة في المواقف التي ل تستحق البكاء 71
    يبــدو ضــعيف الثقــة بقدراتــه و معلوماتــه يتــردد أو يتهــرب مــن التكليفــات أو  73
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 .لمسؤولياتالواجبات أو ا

ـــر  72 ـــا أو عشـــوائيا أو بـــال هـــدف أو غي ســـلوكه فـــي المواقـــف المختلفـــة ارتجالي
 .مرتبط بالموقف

    

     .يخطئ أو يخلط في إدراكه لمفهوم الزمن الماضي و الحاضر و المستقبل 71
يقرأ كلمة كلمة يكسر الكلمات أو يسقط الحروف فيضيع المعن  في القـراءة  71

 .الجهرية
    

     .يبدو غير قادر عل  تحمل مواقف اإلحباط أو الفشل أو النقد داخل الفصل 71
     .تبدو عليه مظاهر الالمبالة بالعمل المدرسي 23
يبدو عليه الضطراب أو التلعثم فـي أو الحـديث أو الفهـم القـراءة أو التعبيـر  27

 .عن نفسه
    

     .اا يجد صعوبة في التعبير عن األفكار لفظي 22
يبدو غيـر قـادر علـ  تنسـيق واجباتـه أو أعمالـه المكتوبـة أو تنظـيم إعـدادها  22

 .أو الهتمام بها
    

     .أعمال جماعية أييبدو حزيناا أو مهموماا أو معزولا غير مبال للمشاركة في  21
يبدو فاتر الهمة أو ضعيف الحيلة يستسلم بسهولة عنـدما يواجـه أيـه مشـكلة  23

 .عوبةأو ص
    

     .التلزر أو التحكم الحركي لديه يبدو اقل من المتوسط بالنسبة لسنه أو صفه 22
فكــرة أو موضــوع أو مشــكلة  أييبــدو غيــر قــادر علــ  تركيــز انتباهــه حــول  21

 .تناقي داخل الفصل
    

     .مهارات التهجي لديه اقل من المتوسط بالنسبة لسنه أو صفه أو أقرانه 21
     .و سهل الستثارة ميال للعدوان أو تخريب األشياء أو إتالفهايبد 21
يعـزو أو يرجــع فشـله الدراســي أو التحصــيلي إلـ  أســباب خارجـه عــن إرادتــه  23

 .مثل مرضه أو ظروفه
    

يبــدو مفرطــا فــي الحركــة يتــرك مقعــده كثيــرا يتحــدث إلــ  غيــره أثنــاء الــدرس  27
 .مثير ل زعاج

    

ر المتتابعـات مثـل : ترتيـب الحـروف فـي الكلمـات أو األعـداد يفشل فـي تـذك 22
 .المتسلسلة أو األحداث المتتابعة
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يبــدل الحــروف أو الكلمــات فــي القــراءة أو الكتابــة أو األعــداد مثــل : لقــب /  22
 .الخ 72/72713/31لقب / كلب 

    

ء إل  الضـحك يتسم سلوكه بالتحول المفاجئ كالتحول المفاجئ كالتحول من البكا 21
 .الخ..أو من الحزن المفاجئ إل  الفرح المفاجئ أو الغضب المفاجئ

    

نشـــاط حتـــ   أييبـــدو غيـــر مبـــال للمثـــابرة أو المنافســـة أو التحمـــل ل يســـتمر فـــي  23
 .يتمه

    

ل يتطـــوع ألي عمـــل فصـــلي أو مدرســـي و ل يتقبـــل المســـئوليات و يضـــيق  22
 .ذرعاا بها

    

لديه محدوداا فال يسـتطيع القيـام بـأي مهمـة أو يسـتمر فيهـا لفتـرة أمد النتباه  21
 .طويلة من الزمن

    

     .يفقد مواضع القراءة أو الكتابة أو الحروف عندما يقرأ أو يكتب 21
تفاعله الجتماعي يبـدو أقـل مـن المتوسـط بالنسـبة لعمـره الزمنـي أو مسـتوى  21

 .ذكائه أو صفه
    

     الفشل أكثر مما يبدو راغبا في النجاح مترددا أو مهموماا يبدو خائفاا من  13
يشـــكو مـــن مشـــكالت صـــحية أو جســـمية كالصـــداع أو المغـــص أو الدوخـــة  17

 .خالل األنشطة التنافسية
    

     .الفهم القرائي لديه اقل المتوسط بالنسبة لسنه أو صفه أو مستوى أقرانه 12
 
12 

لحروف المتشابه نطقـا أو شـكالا ك / ق ، يلتبس عليه أو يخطئ في كتابة ا
 .الخ....س / ث ، س/ ص ،

    

يبدو منزعجـا أو متـوترا أو مثيـرا للشـغب مقـاوم للمسـئولين مثيـرا للفوضـ  أو  11
 .الضطراب

    

     .يهمل واجباته المدرسية أو المنزلية دون سب معقول أو منتحال أعذار وهمية 13
     .منتحال أعذارا غير مقبولة أو حقيقية يكرر التغييب عن المدرسة 12
يجد صعوبة في حـل و فهـم المسـائل الحسـابية اللفظيـة و يضـيق ذرعـاا بـأي  11

 .نشاط عقلي حسابي أو رياضي
    

ل يراعي الفواصل و النقط عند القراءة أو يقف وقفـات غيـر مالئمـة للسـياق  11
 .فيضيع المعن 

    

    أو التنـافس  يلجديـدة أو مواقـف التحـدي األكـاديميميل إل  تجنـب المواقـف ا 11
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 .أو المسابقات

يبـــدو مشـــغول بذاتـــه متمركـــزا حولهـــا أكثـــر مـــن انشـــغاله بواجباتـــه أو وضـــعه  33
 .الدراسي أو تقدمه
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 (4ملحق )
 مقياس المصفوفات المتتابعة لرافن
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 (3ملحق )
 مقياس مهارات التواصل االجتماعي

 العبارة م
 مدى إظهار التلميذ للسلو 

 غالباً  أحياناً  أبداً 
    .يرحب باآلخرين بطريقة مناسبة 1
    .يتحدث بصوت مناسب 2
    .ينظر إل  اآلخرين عندما يتحدثون 3
    .ل يقاطع اآلخرين أثناء المحادثة 4
    .يبادر إل  الحديث مع اآلخرين 5
    .يستطيع إيصال أفكاره ل خرين ً
    .نفسه ل خرين يعرف)يقدم( 7
    .يطلب المساعدة من اآلخرين عند الحاجة 1
    .يشارك زمالءه في النشاطات الجماعية 8

    .يعتذر ل خرين عندما يخطئ 11
    .يتقبل النقد من اآلخرين 11
    .عل  ممتلكات اآلخرين يحافظ 12
    .ينظر إل  اآلخرين عندما يستمع إليهم 13

 يستخدم تعابير وجهية وحركات تدل عل  14
 .اهتمامه بما يسمع

   

    يستفسر عن األشياء غير المفهومة  15
    .ينتبه إل  ما يقوله اآلخرين 1ً
    .ينفذ توجيهات اآلخرين 17
    .سئلةيقاطع اآلخرين ليطرح أ 11

    .يترك مسافة مناسبة بينه وبين اآلخرين 18
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    .يستخدم بع  اإلشارات للتعبير عما يريده 21

21 
، الحزن، الفرح)يستطيع فهم تعبيرات الوجه

 الخ....الدهشة، السعادة، الخوف، الغضب
   

    .يستطيع فهم اإليماءات الجسدية 22
    .يتعرف عل  األصدقاء الجدد بسهولة 23
    .ينادي أصدقاءه بأسمائهم المحببة 24
    .لديه الكثير من األصدقاء 25
    .يشارك أصدقاءه في مناسباتهم 2ً
    .يحافظ عل  صداقاته 27
    .يشارك زمالءه في فرحهم 21
    .يراعي مشاعر اآلخرين 28
    .يعبر عن إعجابه باآلخرين 31
    .يتعاطف مع زمالئه في أحزانهم 31
    .يشكر اآلخرين عند تقديم المساعدة له 32
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 (6ملحق )
 لقياس مفهوم الذات لدى األطفال مقياس بيرس وهاريس

(Piers- Harris) 

 ال نعم الفقرات م
   أنا شخص طيب 7
   أكره المدرسة 2
   تصرفاتي سيئة داخل المنزل 2
   المدرسية كاملة ً أقوم بواجباتي  1
   زمالئي يتشاجرون معي باستمرار 3
   أنا مطيع في المنزل 2
   أنا ذكي 1
   لدي أفكار جيدة 1
   أحب القراءة 1
   أتأخر في إنهاء واجباتي المدرسية 73
   أنا جاهل في كثير من األشياء 77
   أصدقائي يحبون أفكاري 72
   أصدقائي يحبونني كثيرا ً  72
   وجهي جميل 71
   مظهري يضايقني 73
   أنا قوي 72
   مظهري حسن 71
   عيناي جميلتان 71
   أغضب بسرعة 71
   عادة أشعر بالحزن 23
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   مرتاح من نفسي دائما ً  27
   أخاف كثيرا ً  22
   كثيراً  ما أعاني من القلق 22
   أبكي بسهولة 21
   الناس يضايقوني 23
   الناس اآلخرين مختلف عن 22
   أحس أنني مهمل 21
   زمالئي في المدرسة يسخرون مني 21
   قليالً ما أشار  في المباريات الرياضية 21
   أخجل دائما ً  23
   أشعر بالسعادة 27
   أحب الناس 22
   أنسجم مع اآلخرين بسهولة 22
   أنا شخص مرح 21
   أنا مرتاح من نفسي 23
   أكون مختلفا ً أتمنى أن  22
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 ( 7ملحق )
 البرنامج التدريبي لتنمية مهارات التواصل االجتماعي ومفهوم الذات دليل المعلم

 مقدمة
 / أختي المعلمة أخي المعلم

وهـو ذو أهميـة خاصـة ، تقوم تنمية مهارات التواصل الجتماعي ومفهوم الـذات علـ  الـتعلم
يعانون من الضعف في هذه المهارات التواصـلية والتـدني فـي مفهـوم الـذات حيـث إن لتفراد الذين 

عمليــة الــتعلم تســاعد الفــرد علــ  الــتعلم بالســلوك الجتمــاعي الســليم وتنميــة الحساســية الجتماعيــة 
لديــه وكــذلك التــدرب علــ  أداء دوره فــي المجتمــع الــذي يعــيي فيــه باإلضــافة إلــ  اللتــزام بالســلوك 

والحساسية والوعي الجتماعي واللتزام بالمعايير الجتماعية التي تحكم كالا من السلوك اليجابي 
أضف إل  ذلك زيادة الدافعية للمشاركة الجتماعية والقدرة عل  ، الجتماعي والنفعالي وتوجههما

تاع حل المشكالت وتحقيق اكبر قدر ممكن من الستقاللية الذاتية والعتمـاد علـ  الـنفس والسـتم
ثــم أن عمليــة الــتعلم تتــيح الفرصــة أيضــاا لتنميــة مفهــوم الــذات لديــه وتكــوين صــورة ، بأوقــات الفــراغ

إيجابيـة نحـو الـذات والشـعور بـاألمن والتعامـل مـع األمـور الحياتيـة بكفـاءة ومسـاعدته علـ  تكــوين 
 .عالقات اجتماعية طيبة مع اآلخرين

عريضــة إلعــداد الفــرد إعــداداا علميــاا ونفســياا وتشــكل المرحلــة األساســية مــن التعلــيم القاعــدة ال
لهذا يجـب ، وتتبلور فيها المالمح الرئيسة للشخصية، واجتماعياا حيث تتشكل التجاهات والعادات

أن تـــولي األنظمـــة التربويــــة الهتمـــام الكــــافي بـــالبرامج التــــي تهـــتم بالجانــــب الجتمـــاعي والنفســــي 
، ة دون القتصــار علــ  الجانــب المعرفــي فقــطللتالمــذة بشــكل عــام وذوي صــعوبات الــتعلم خاصــ

وهنـا يبـرز دور تلـك البـرامج التـي تسـهم فـي تنميـة ، باعتبار أن التلميذ هـو محـور العمليـة التربويـة
علــ  المشــاركة الجتماعيــة وتســاعدهم علــ  اكتســاب الخبــرات والمعــارف والمهــارات  تالمــذةحــث ال

 .ةالتي يحتاجون إليها في حياتهم العلمية والعملي

ويــأتي البرنــامج التــدريبي لتنميــة مهــارات التواصــل الجتمــاعي ومفهــوم الــذات محاولــة مــن 
الباحثة إلضافة أفكار علمية وعملية حول تنمية مهـارات التواصـل الجتمـاعي ومفهـوم الـذات إلـ  

 رصيد معلمي مرحلة التعليم األساسي مما من شأنه دعم الجانب النفسي لدى تالمذتهم 
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 توجيهات
تم إعداد دليل البرنامج التدريبي بطريقة سهلة تسـمح للمـدرب بمزيـد مـن حريـة التصـرف  لقد

وهناك أمـور لبـد .ول يخل بأي جانب من جوانب تطبيقه، بما يحسن من فاعلية البرنامج التدريبي
 ولعل من أبرزها اآلتي :، من مراعاتها عند تطبيق البرنامج التدريبي

 قبل تطبيق جلسات البرنامج:
ــــامج ا - ــــامج بهــــدف اإلعــــداد المســــبق لجلســــات البرن ــــق البرن ــــ  مكــــان تطبي لحضــــور المبكــــر إل

 .ومراجعة أساليب تقديمها
 .تجهيز وترتيب التقنيات والوسائل التعليمية الخاصة بالجلسة التدريبية -
ــــــــوب إنجازهــــــــا مــــــــن ال - ــــــــة التوضــــــــيحية للمهــــــــام المطل ــــــــذ  تالمــــــــذةاســــــــتخدام األمثل ــــــــاء تنفي أثن

 .النشاط
 تالمـــــــــذةواإلجابـــــــــة عـــــــــن أســـــــــئلة ال، البرنـــــــــامج التـــــــــدريبي مـــــــــن جلســـــــــات توضـــــــــيح الهـــــــــدف -

 .والطريقة التي سينفذ بها واستفساراتهم حول البرنامج
علــــ  نظــــام العمــــل والقواعــــد المطلــــوب إتباعهــــا فــــي الجلســــة التدريبيــــة  تالمــــذةالتفــــاق مــــع ال -

لـــــب ط، احتـــــرام الـــــرأي، عـــــدم المقاطعـــــة، اللتـــــزام بالـــــدور، التحـــــدث بصـــــوت مناســـــب)مثـــــل
 الخ(.........المساعدة وتقديمها

 أثناء تنفيذ جلسات البرنامج : 
 .ذوي صعوبات التعلم في األنشطة المقدمة تالمذةمراعاة مشاركة جميع ال -
 .من خالل اإلنصات لهم والهتمام بما يقدموه من استجابات تالمذةاحترام ال -
 .ريبيتحديد الزمن الالزم لتنفيذ كل نشاط من أنشطة البرنامج التد- -
لتنفيـــــــذ األنشـــــــطة التدريبيـــــــة بدافعيـــــــة عاليـــــــة مـــــــن خـــــــالل تقـــــــديم التعزيـــــــز  تالمـــــــذةتحفيـــــــز ال -

 .والمكافلت
 .من خالل طرح األسئلة واألنشطة التدريبية تالمذةتقديم التغذية الراجعة لل- -
 .ذاتهم نعل  طرح أفكارهم والتعبير ع تالمذةمساعدة ال -
 .موضوع الجلسة التدريبية القادمة واستثارة جذب اهتمامهم حول تالمذةتحفيز ال -

 :بعد تنفيذ جلسات البرنامج التدريبي 
 :تقويم الجلسة التدريبية ويتم من خالل

فـــــي نهايـــــة كـــــل مرحلـــــة تدريبيـــــة( لتنشـــــطة المنفـــــذة للتأكـــــد مـــــن ) التقـــــويم المرحلـــــي (أ 
 .إتقان المهارة
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ـــــــائي (ب  ـــــــويم نه ـــــــ  حصـــــــتين  تق ـــــــة عل ـــــــد الجلســـــــة التدريبي ـــــــة )تمت لكـــــــل جلســـــــة تدريبي
 .يتين(دراس

البرنامج التدريبي لتنمية مهارات التواصل االجتماعي ومفهوم الذات لدى 
 التالمذة ذوي صعوبات التعلم

 أهمية البرنامج -أ

يهدف البرنامج المقترح في البحث الحـالي إلـ  تنميـة مهـارات التواصـل الجتمـاعي ومفهـوم 
لم لمسـاعدتهم علـ  القيـام بالـدور الذات لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلم من خالل التدرب والـتع

حيــث أن الســلوك المهــاري .الجتمــاعي الســليم فــي المواقــف المختلفــة وتحســين مفهــوم الــذات لــديهم
لـ  زيـادة الكفـاءة  المعقول والمقبول سيؤدي إل  نتائج جيدة وزيادة في التقبل والتأثير الجتماعي واا

ــالعجز وعــدم  ومــن ثــم ســيتحرر التلميــذ صــاحب الصــعوبة فــي، التواصــلية ــتعلم مــن اإلحســاس ب ال
كمــا أن تنميــة مفهــوم الــذات لــديهم يســاعدهم علــ  تقــدير الــذات واحترامهــا وتكــوين صــورة ، القــدرة

والقــدرة علــ  حــل المشــكالت وزيــادة القــدرة ، إيجابيــة نحوهــا وكــذلك زيــادة القــدرة علــ  الثقــة بــالنفس
، ية التــي قــد تظهــر لــديهم مــا أمكــنوالتخفيــف مــن حــدة المشــكالت الســلوك، علــ  تحمــل المســؤولية

أضف إل  ذلك أن بناء السلوك المهـاري الجيـد وتنميـة مفهـوم الـذات لـدى التلميـذ الـذي يعـاني مـن 
الصعوبة في التعلم قد ينعكس إيجابياا عل  أدائه للمهام األكاديمية وتحصليه الدراسي فتخـف حـدة 

ذا ما توافرت ال فقد تعالج صعوبات التعلم ظروف المساعدة المشكالت والصعوبات التعلمية لديه واا
نهائياا لسيما إذا لم يكن لها أسـاس فيزيولـوجي حـاد وقـد أشـارت دراسـات عـدة إلـ  أن زيـادة درجـة 

ومـــن بــين هـــذه الدراســـات ، التوافــق الشخصـــي والجتمـــاعي للتالمــذة يصـــحبه زيـــادة فــي التحصـــيل
 (7111، و)داوود( 2333، ليرنـــــــــــــــــــــــــــــر)و (2331، ( و)الفـــــــــــــــــــــــــــــواعير2331، )الســـــــــــــــــــــــــــــعايدة

(Kavale & Forness,1996) (وCook ,Green ,Meyer &Saey,2001) 

وانطالقــاا ممــا تشــير إليــه الدراســات مــن أن القصــور فــي مهــارات التواصــل الجتمــاعي يقــود 
إل  ظهور العديد من المشكالت السـلوكية والجتماعيـة والنفعاليـة وتـؤدي إلـ  العزلـة والنسـحاب 

حيــث أن القصــور فــي مهــارات التواصــل الجتمــاعي لــدى  ابات الجتماعيــةالجتمــاعي والضــطر 
األطفال عموماا وبخاصة األطفال ذوو صعوبات التعلم يتضمن صـعوبة فـي القـدرة علـ  المحادثـة 

وصــــعوبة فـــي التواصــــل غيــــر ، وكـــذلك صــــعوبة فـــي القــــدرة علـــ  الســــتماع واإلنصــــات ل خـــرين
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واعتماداا عل  ، وبة في التعبير عن الذات والمشاعروصعوبة في تكوين الصداقات وصع، اللفظي
ما تشير إليه أيضاا هـذه الدراسـات مـن أن التـدني فـي مفهـوم الـذات يـؤدي إلـ  الـنقص فـي الكفـاءة 

إل  تنمية مهارات التواصل الجتماعي ومفهوم الذات  الجتماعية والشخصية تظهر الحاجة ماسة
ت التعلم عل  وجـه الخصـوص لمسـاعدتهم علـ  زيـادة لدى األطفال عموماا واألطفال ذوي صعوبا

وهـذا مـا ، التحصيل لديهم وعل  زيادة قدرتهم عل  التكيف الشخصي والجتمـاعي وبشـكل إيجـابي
( وذلــك حــين أشــار إلــ  أن الضــعف فــي مهــارات التواصــل الجتمــاعي 2331أكــده أبــو حســونة )

واحترامهــا لــدى األطفــال ذوي صــعوبات  والكفــاءة التواصــلية والمشــاعر المتدنيــة نحــو تقــدير الــذات
نما علـ  التفاعـل الجتمـاعي لـديهم أيضـاا  التعلم ل ينعكس سلباا عل  التحصيل الدراسي فحسب واا
ويــؤدي إلــ  ظهــور العديــد مــن المشــكالت الســلوكية وبينهــا صــعوبة التكيــف والتفاعــل الجتمــاعي 

حول الذات باإلضـافة إلـ  تـدني القـدرة وانخفا  في تقبل اآلخرين لهم والشعور بالوحدة والتمركز 
 .(2، 2331، عل  تحمل المسؤولية وضعف الثقة بالنفس والعزلة الجتماعية )أبو حسونة

 أهداف البرنامج التدريبي-ب

 :للبرنامج رئيسالهدف ال -

إل  تنمية مهارات التواصل الجتماعي ومفهوم الذات لدى التدريبي المقترح يهدف البرنامج 
وذلــك مــن خـــالل  ذوي صــعوبات الــتعلم فــي مرحلــة التعلــيم األساســي )الصــف الخــامس( ةالتالمــذ

، والتواصـل غيـر اللفظـي، التدرب عل  المهارات التالية)المحادثة والستماع والتعبير عن المشاعر
 .والرضا الذاتي(، وتكوين مفهوم ذات إيجابي، وتكوين عالقات الصداقات، ةوالمشاركة الجتماعي

 :لبرنامج الفرعية لاألهداف  -

 : ةاآلتيمن المتوقع أن يحقق البرنامج األهداف الفرعية 

، وفوائـد كـل منهـا، تزويد التالمذة بمعلومـات عـن مهـارات التواصـل الجتمـاعي ومفهـوم الـذات -
 .سواء في المجال المدرسي أو الحياة عموماا ، ومجالت استخدامهما
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، المحادثـــة)الجتمـــاعي مهـــارات التواصـــل ة علـــ  تنميـــذوي صـــعوبات الـــتعلم دريب التالمـــذة تـــ -
تكــوين و  المشــاركة الجتماعيــة، التواصــل غيــر اللفظــيو ، و التعبيــر عــن المشــاعر، الســتماعو 

 .وتشجيعهم عل  استخدامها في المواقف المختلفة عالقة الصداقة
تنميـــة مفهـــوم بعـــ  المهـــارات التـــي تســـاعد فـــي ذوي صـــعوبات الـــتعلم علـــ   ةتـــدريب التالمـــذ -

وتشــجيعهم علــ  اســتخدامها فــي المواقــف . الــذاتي( االرضــ، ات)تكوين مفهــوم ذات ايجــابيالــذ
 . المختلفة

ممارسـة المهــارات التــي جـرى التــدرب عليهــا )خـارج الجلســات التدريبيــة فـي مواقــف واقعيــة مــن  -
خالل وظائف عملية )الواجب البيتي( ينجزهـا التالمـذة وتقـدم لهـم التغذيـة الراجعـة فـي الجلسـة 

فــي الجلســة  اليـة كــي تنتقـل مهــارات التواصــل الجتمـاعي ومفهــوم الـذات مــن إطــار التـدريبالت
 إل  بع  مواقف الحياة اليومية 

 محتوى البرنامج -ج
 المحتوى المعرفي للبرنامج: .1

والتواصـل ، بعد تحديد المهارات موضع البحث )المحادثة والستماع والتعبيـر عـن المشـاعر
وتكـوين مفهـوم  ومفهـوم الـذات، وتكـوين عالقـات الصـداقات، ةجتماعيـوالمشـاركة ال، غير اللفظـي
والرضـــا الـــذاتي( تـــم العتمـــاد علـــ  محتـــوى معرفـــي يتناســـب مـــع المســـتوى العمـــري ، ذات إيجـــابي

وهــو مســتمد مــن خبــرات عديــدة فــي بيئــة التلميــذ وتــرتبط بواقعــه الــذي ، والتعليمــي للفئــة المســتهدفة
 . يعيي فيه

 لبرنامج:المحتوى الوجداني ل .2
 ويتحدد من خالل النقاط اآلتية :

 . وزيادة دافعيتهم للمشاركة في األنشطة المقدمة تالمذةحث ال -
 . تعلموه من أنشطة في الحياة اليومية بممارسة ما تالمذةترغيب ال -
وتزيــــد مــــن  تالمــــذةاســــتخدام أنشــــطة تدريبيــــة تســــهم فــــي تــــدعيم التجاهــــات اليجابيــــة لــــدى ال -

 . ثقتهم بأنفسهم
 محتوى المهاري للبرنامج : ال .5

 ويتحدد من خالل األهداف اآلتية :
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علـ  ممارســة مهـارات التواصــل اللفظيـة وغيــر اللفظيـة والمشــاركة الجتماعيــة  تالمــذةتـدريب ال -
ومهارات مفهوم الذات من خالل األنشطة التدريبية المستخدمة في البرنامج والتي تتناسب مع 

 . حاجاتهم وميولهم وقدراتهم
علــ  ممارســة المهــارات التــي تــم التــدرب عليهــا فــي مواقــف فــي الحيــاة اليوميــة  تالمــذةلحــث ا -

 . المختلفة
 مهارات التواصل الجتماعي ومفهوم الذات المستهدفة في البرنامج: -

 تعرف كل مهارة من مهارات التواصل الجتماعي التي استهدفها البرنامج كما يأتي:

، آلخــرين مــن خــالل تبــادل األفكــار واآلراء معهـــمهــي مخاطبــة ا مفهــوم مهــارة المحادثــة:
مـع التـزام بالهـدوء ودرجـة صـوت مناسـبة ، والتركيز علـ  النقـاط الرئيسـية، وتقديم الحجج والبراهين

 . (733، 2331، للموقف وهي ضرورية لتوصيل المشاعر واألفكار ل خرين)خزاعلة

شـعر بـه الفـرد بطريقـة مقبولـة : تعني إظهـار حقيقـة مـا يمفهوم مهارة التعبير عن المشاعر
، والغضــب، أو مشــاعر ســلبية: كــالحزن، الرضــا، والســرور، وقــد تكــون ايجابيــة: كــالفرح، وصــادقة
 هألن عـدم إظهـار المشـاعر ل يمكـن اآلخــرون مـن معرفـة مـا نحـب ومـا نكــر ، والخـوف، والنزعـاج

 . (731، 2331، من تصرفاتهم اتجاهنا)خزاعلة

النتبـاه الكامــل للمتحـدث مـع متابعـة مـا يحـدث مـن التواصــل  هـو :مفهـوم مهـارة االسـتماع
 . (23، 2332، والسعي لفهم ما وراء الكلمات)مياس، اللفظي وغير اللفظي

فهــم دللت اإليمــاءات واإلشــارات  : قــدرة الفــرد علــ مفهــوم مهــارة التواصــل غيــر اللفظــي
والتعامـل معهـم ، م مـع اآلخـرينوالتفـاه، وربطهـا بمـدلولها اللفظـي، وحركات العينـين ووضـع الجسـم

ما بهما معاا)خزاعلة، بفاعلية إما بالتعبير اللفظي أو الغير اللفظي  . (731، 2331، واا

 : تعنـي قـدرة الفـرد علـ  تكـوين عالقـات مرضـية مـع اآلخـرينمفهوم مهارة تكوين الصـداقة
 . (722، 2331، ةوهي عملية مستمرة وليست آنية)السعايد، قائمة عل  الود والحترام المتبادل
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 : هي حسن التصرف في المواقف الجتماعيـة المختلفـةمفهوم مهارة المشاركة االجتماعية
وكات التـــي تقـــرب الشـــخص مـــن اآلخـــرين والقيـــام بالســـل، ســـواء كانـــت هـــذه المواقـــف فرحـــاا أم حزنـــاا 

 . (23، 2332، وعبد اهلل والبتعاد عن السلوكات التي تنفر اآلخرين منا)الكاشف

هي مجموعة التجاهات واألحكام والقيم التي يحملها الفرد فيما يتعلق مفهوم الذات:  مهارة
 (232، 7111، بسلوكه وقدراته ومظهره وكفاءته:)داوود وحمدي

هي مجموعة األفكار والتصورات التي يحملها الفـرد عـن نفسـه  :مفهوم مهارة الرضا الذاتي
 . (11، 2331، سواء كانت إيجابية أم سلبية)خزاعلة

جابيـة التـي يحملهـا الفـرد عـن : هـي مجموعـة مـن األفكـار اليمهارة مفهوم الذات االيجـابي
وتكـون هـذه األفكـار والتجاهـات ، والتي تتمثل بالثقة بالنفس وتقبـل الفـرد لذاتـه ورضـاه عنهـانفسه 

 . (772، 2331، مختلفة عن فكرة اآلخرين عنه)السعايدة

 واصل االجتماعي ومفهوم الذاتمراحل التدريب على مهارات الت. د

يتم التدريب عل  كل مهارة عبر مراحل متسلسلة ومبينة عل  بعضها البع  بحيث ل يتم 
لهـا وذلـك عـن طريـق التقيـيم لكـل  تالمـذةالنتقال من مرحلة إلـ  أخـرى إل بعـد التأكـد مـن إتقـان ال

 مرحلة وهذه المراحل هي:

 مرحلة التقديم للمهارة: -1

مـــن خـــالل تعريــــف ، وتحفيــــزهم علـــ  تعلـــم المهـــارة تالمـــذةلمرحلـــة تهيئـــة التســـتهدف هـــذه ا
إعطــاء كلمـــات مرادفـــة ، وكتابـــة مســم  المهـــارة علــ  الســـبورة، بالهـــدف مــن تعلـــم المهــارة تالمــذةال

تعريــف المهــارة بعبــارات واضــحة وســهلة وتوضــيح بعــ  المواقــف التــي تســتخدم ، لمفهــوم المهــارة
 . المهارة والفائدة المرجوة من استخدامها وشرح أهمية التدرب عل ، فيها
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 توضيح كيفية أداء المهارة بمثال: -2

للمهــارة بشــكل أنمــوذج مــن خــالل مثــال  تالمــذةتســتهدف هــذه المرحلــة توضــيح كيفيــة أداء ال
ـــم بعـــر  كيفيـــة أداء المهـــارة أو تنفيـــذ يوضـــح كيفيـــة المهـــارة خطـــوة  هـــذا األداء وفيهـــا يقـــوم المعل

 . خطوة

 وات أداء المهارة:شرح خط -5

والمواقــــف التــــي تســــتدعي ، وتســــتهدف هــــذه المرحلــــة التركيــــز علــــ  خطــــوات تنفيــــذ المهــــارة
ويصاحب ذلك كتابـة كـل خطـوة علـ  السـبورة بصـورة . والقواعد التي تحكم استخدامها، استخدامها

ن خطـوات أداء ال. ،متسلسلة أو كتابتها مسبقاا علـ  اللوحـات أو يشـار إليهـا أول بـأول مهـارة يـتم واا
 التدرب عليها من خالل اآلتي:

 . المهارة قراءة كل خطوة من خطوات -
 . (تحليل المهارة) كتابة الخطوات بطريقة متسلسلة -
 . المهمة التركيز عل  حفظ وكتابة الكلمات -
 . تنفيذ كل خطوة عل  حدا -

 مراجعة خطوات أداء المهارة : -1
داء المهــارة مــن خــالل المناقشــة وتقــديم لخطــوات أ تالمــذةوتســتهدف التأكــد مــن اســتيعاب ال
 . للتعليماتوتقيس التذكر والفهم ، أسئلة إلثارة وعي التالمذة حول المهارة

 الممارسة الموجهة للمهارة: -3
ــم وتوجيهــه تالمــذةوتســتهدف هــذه المرحلــة تــدريب ال ، علــ  أداء المهــارة تحــت إشــراف المعل

فـي مجموعـات بـأداء مهمـة أو نشـاط يخـص المهـارة بشـكل إفـرادي أو  تالمـذةوفيها يكلـف المعلـم ال
ويقـوم المعلـم أثنـاء التنفيـذ بتقـديم ، وتكون مشابهة نوعاا ما للتي قام بها المعلم فـي المرحلـة السـابقة

 لمناقشة األداء  تالمذةوفتح مجال لل، ومساعدتهم في حال وجود صعوبة تالمذةالتغذية الراجعة لل
 :ارسة(المم) مرحلة التطبيق العملي -6

وكــذلك تنميــة قــدراتهم ، مــن أداء المهــارة تالمــذةتســتهدف هــذه المرحلــة رفــع مســتوى تمكــن ال
حيـث يـتم ، علـ  اسـتخدامها فـي مواقـف جديـدة مشـابهة للمواقـف الطبيعيـة التـي يعـيي فيهـا التلميـذ

التدرب عل  المهارة في مواقف مختلفة وأماكن مختلفة مع أشخاص مختلفـين قـدر اإلمكـان بهـدف 
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وبقصـد تعمـيم تلـك المهـارة وجعـل التلميـذ أكثـر جـرأة فـي ، فـي محـك الواقـع العملـي تالمـذةدريب الت
 . وتقديم تغذية راجعة لكل السلوكيات التي يقدمها التلميذ، التعامل مع المواقف المباشرة

 المراجعة الختامية للمهارة: -1
رب عليهــا وذلــك مــن خــالل للمهــارة التــي تــم التــد تالمــذةوتتضــمن مراجعــة شــاملة مــن قبــل ال

، اإلجابة عـن األسـئلة التـي تتضـمن مراجعـة خطـوات المهـارة وكيفيـة تنفيـذها ومجـالت اسـتخدامها
 .(12 -11، 2333، )القحطاني الخ....مراجعة تعريف المهارة

 األسس التي يستند إليها البرنامج: -هـ 

 األسس العامة -

لــــذين يعــــانون مــــن الــــنقص فــــي مهــــارات مراعــــاة حقــــوق األطفــــال ذوي صــــعوبات الــــتعلم وا
التواصـــل الجتمـــاعي والتـــدني فـــي مفهـــوم الـــذات فـــي العـــالج وتقـــديم الخـــدمات التربويـــة والنفســـية 

 .وقابلية السلوك للتعديل والتغيير والتبديل، المالئمة لهم وكذلك حقهم في التقبل بدون قيد أو شرط

 األسس الفكرية  -

بهدف تنمية مهارات التواصل الجتمـاعي ومفهـوم الـذات صممت الباحثة البرنامج التدريبي 
ويمكن اإلشارة إل  التطبيقات العملية لهذا الهدف علـ  النحـو ، لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلم

 اآلتي:

المتعلقـــة بمهـــارات فـــي نمـــو الحصـــيلة المعرفيـــة للتلميـــذ تقـــديم المعلومـــات النظريـــة التـــي تســـهم  -
 اتالتواصل الجتماعي ومفهوم الذ

تــوفير األنشــطة المتنوعــة التــي تلبــي احتياجــات الممارســة والتــدريب المالئمــين ممــا يــؤدي إلــ   -
 .اكتساب هذه المهارات وتنمية مفهوم الذات وتطويرهما

اســـتخدام الحـــوار والمناقشـــة واإلصـــغاء  تالمـــذةاعتمـــاد الفنيـــات التدريبيـــة التـــي تتـــيح الفرصـــة لل -
المهارات ومفهوم الذات وذلك من خالل تبادل األفكار ل خر األمر الذي يسهم في تنمية هذه 

والمعلومــات واآلراء بيــنهم حــول هــذه المهــارات المقدمــة لهــم فــي الجلســة وكيفيــة تطــوير مفهــوم 
 .الذات
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 : ةاألسس االجتماعي -

الشخصـــية والجتماعيـــة التـــي لهـــا عالقـــة مباشـــرة  المهـــاراتبعـــ   اختيـــارحاولـــت الباحثـــة 
ذوي صـعوبات الـتعلم لمسـاعدتهم علـ   ةومفهوم الـذات لـدى التالمـذتماعي الج التواصل بمهارات
نتــاج  تطــوير  وذلــك مــن خــاللالتــي يمــرون فيهــا ســلوكيات اجتماعيــة مناســبة للمواقــف المختلفــة واا
 :اآلتي

ــــــامج - ــــــط البرن ــــــدريبي رب ــــــه اليوميــــــة الت ــــــي حيات ــــــذ ف ــــــي يحتاجهــــــا التلمي ــــــف التصــــــال الت  بمواق
 .المختلفة

 .للتلميذوالثقافية بالبيئة المحلية والجتماعية  ريبيالتد ربط البرنامج -
ذوي صــــعوبات الــــتعلم لتنميــــة خبــــراتهم  تالمــــذةأنشــــطة مرتبطــــة بالبيئــــة التــــي يعــــيي فيهــــا ال -

 .وربطها بالواقع الذي يعيشونه

 :ةاألسس النفسي -

م ومراعــاة حاجــاته، تالمــذةركــز البرنــامج علــ  مرحلــة النمــو والعمــر والفــروق الفرديــة بــين ال
ســتراتيجيات التــدريب التــي تناســب اســتعداداته، وميــولهم وذلــك مــن ، وقــدراتهم موتحديــد المهــارات واا

 يأتي: خالل التطبيقات العملية لهذه األسس كما

ــــــة مهــــــارات التواصــــــل  - ــــــ  تنمي ــــــدى التالمــــــذة يســــــاعد عل ــــــي مــــــألوف ل ــــــوى معرف ــــــار محت اختي
 الجتماعي 

صـــــــل الجتمــــــــاعي وتحفـــــــزهم علــــــــ  تنميــــــــة مهـــــــارات التوا  أنشـــــــطة تســـــــاعد التالمــــــــذة علـــــــ -
 .المشاركة والتفاعل مع اآلخرين بطريقة مقبولة

 .والتعبير عن أنفسهم، فهم ذواتهم  أنشطة تساعد التالمذة عل -
وتقـــــوم علـــــ  األلعـــــاب وســـــرد القصـــــص  ةأنشـــــطة تركـــــز علـــــ  األداء والتفاعـــــل بـــــين التالمـــــذ -

 .واستخدام أساليب الحوار والمناقشة

 أفكارهم ومشاعرهم  صعوبات التعلم عن وذو  ةتالمذأنشطة يعبر من خاللها ال -

 مبررات تصميم البرنامج التدريبي: -

 تكمن مبررات تصميم البرنامج التدريبي في النقاط اآلتية:
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ذوو صــعوبات الــتعلم خصــائص اجتماعيــة وانفعاليــة تميــزهم عــن غيــرهم مــن  تالمــذةيظهــر ال -
لهـــم  ورفـــ  الرفـــاق القبـــول الجتمـــاعي ويعـــانون مشـــكالت تتعلـــق بعمليـــة، العـــاديين تالمـــذةال

مفهـــوم الـــذات ممـــا يـــؤثر ســـلباا فـــي ، وضــعف مهـــارات التواصـــل الجتمـــاعي وتـــدني التحصـــيل
 .لديهم

مــع  واصــلالتــي تحــد مــن قدرتــه فــي الت اتعوقــمأحــد الالتواصــل لمهــارات  يشــكل افتقــار الفــرد -
 .اآلخرين والتفاعل معهم

  الكفايــة الجتماعيــة التــي تظهــر قــدرات األفــراد تعــد مهــارات التواصــل الجتمــاعي مؤشــراا علــ -
 .عل  التفاعل الجتماعي بفاعلية مع اآلخرين

 عناصر بناء البرنامج: -

 حرصت الباحثة عند بناء البرنامج عل  مراعاة بع  الجوانب في التصميم أبرزها اآلتي :

ذوي  تالمـذةلتصميم البرنامج بطريقة جذابة وشـيقة ليتناسـب مـع قـدرات وخصـائص وحاجـات ا (7
والستراتيجيات التعليميـة وأسـاليب ، واألنشطة، والمحتوى، صعوبات التعلم من حيث)األهداف

 التقويم( 
والستراتيجيات التعليمية وأساليب ، واألنشطة، الترابط بين محتوى البرنامج التدريبي واألهداف (2

 .لتحقيق أهداف البرنامج، التقويم
بحيـث ليــتم ، مراحـل متسلسـلة ومبنيـة علــ  بعضـها بعضـاا التـدريب علـ  أداء كـل مهـارة عبــر  (2

وذلـك عـن طريـق التقيـيم ، لها تالمذةالنتقال إل  المرحلة التي تليها إل بعد التأكد من إتقان ال
 .لكل مرحلة من مراحل البرنامج التدريبي

وذلــك بمــا ، مرونـة البرنــامج مــن خــالل التنــوع فــي األنشــطة الخاصــة بكــل جلســة مــن الجلســات (1
 .ذوي صعوبات التعلم تالمذةيتناسب مع طبيعة البرنامج وخصائص ال

ذوي صعوبات التعلم وذلك من خالل تقـديم أنشـطة ومهـام  تالمذةمراعاة الفروق الفردية بين ال (3
 .في البرنامج متنوعة تحثهم عل  المشاركة بفاعلية
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 الفئة المستهدفة في البرنامج التدريبي: -

الصــف الخــامس الحلقــة الثانيــة مــن التعلــيم األساســي  تالمــذةطبــق البرنــامج علــ  عينــة مــن 
ــــاتمــــن ذوي صــــعوبات الــــتعلم بعــــد فــــرزهم بنــــاءا علــــ   ذوي  تالمــــذةالخاصــــة بتشــــخيص ال المحك 

 .صعوبات التعلم

 مدة تطبيق البرنامج التدريبي: -

 .وبمعدل حصتين دراسيتين لكل يوم، ستة أسابيع بواقع يومين في األسبوع
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 يديةالجلسة التمه

 الزمن الفئة المستهدفة موضوع الجلسة الجلسة اللقاء

من ذوي  الصف الخامس تالمذة البرنامج التدريبي ( 1العامة) األول
 صعوبات التعلم

 حصتين دراسيتين

 

 

 الجلسة: فأهدا -

 يتوقع بعد النتهاء من الجلسة أن يكون التلميذ قادراا عل  اآلتي:
 .ريبي ومكوناتهأن يتعرف عل  البرنامج التد -أ

 .أن يتعرف عل  الهدف من البرنامج التدريبي -ب

 .أن يتعرف عل  التعليمات الخاصة بالبرنامج التدريبي -ج

 .بالبرنامج التدريبياألساليب والوسائل التدريبية المستخدمة أن يتعرف عل   -د

 

 
  

 : الوسائل التدريبية المستخدمة

 آللي، السبورة العاديةالسبورة، األقالم الملونة، الحاسب ا

 والمناقشة الحوارو ، والتغذية الراجعة، التعزيز األساليب التدريبية المستخدمة:
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 محتوى الجلسة التدريبية: -

 إجراءات تنفيذ الجلسة  الزمن

 تالمذة( التعارف بين المدربة وال1اإلجراء )

 .تعرف المدربة عن نفسها د20
 .عن أنفسهم تالمذةيعرف ال

 تعريف البرنامج التدريبي(2اإلجراء)

 د40

( جلسة تدريبية تضم 11برنامج مصمم من قبل الباحثة يتكون من ) البرنامج التدريبي:
لتواصل الجتماعي كل منها مجموعة من األنشطة التي تهدف إل  تنمية مهارات ا

، وتكوين الصداقة، المشاركة الجتماعية، والستماع، والتعبير عن المشاعر، )المحادثة
وتدعيم ، وفهم دللت إشارات التواصل اللفظية و غير اللفظية(و)مهارات مفهوم الذات

 مفهوم الذات اليجابي والرضا الذاتي(
 دريبي وفوائدهتوضيح الهدف العام من البرنامج الت (3اإلجراء)

 د20

والتعبير عن ، تنمية مهارات التواصل الجتماعي )المحادثةالهدف العام للبرنامج: 
وفهم دللت إشارات ، وتكوين الصداقة، المشاركة الجتماعية، والستماع، المشاعر

وتدعيم مفهوم الذات ، التواصل اللفظية و غير اللفظية( و)مهارات مفهوم الذات
 ضا الذاتي(اليجابي والر 

إن التدرب عل  البرنامج سوف يساعدك عل  تحسين فوائد البرنامج التدريبي: 
مهاراتك في التواصل مع اآلخرين ويزيد من تفاعلك معهم بما يسهم في تحسين نظرتك 

 .إل  ذاتك ويزيد من ثقتك بنفسك

 :( توضيح تعليمات البرنامج4اإلجراء)

 د40

اق يتضمن اللتزام الكامل بها وتتضمن هذه عر  تعليمات البرنامج وعقد اتف-
والتأكيد عل  اللتزام بحضور ، وموعدها، التعليمات اآلتي: تحديد مكان الجلسات

احترام وجهات نظر ، احترام الدور -اإلصغاء ل خر، في الموعد المحدد الجلسات
كبيرة ليتم كتابة هذه القواعد عل  ورقة ، اللتزام بانجاز الواجبات البيتية، اآلخرين

 .تعليقها في مكان بارز

 (د5لمدة ) في أماكنهم تالمذةاستراحة ال (5اإلجراء ) د5
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 بالبرنامج التدريبي بالوسائل التدريبية المستخدمة: التعريف (ًاإلجراء)

 د40

شرح محتوى أوراق ، شرح األساليب التي سيتم من خاللها التدرب عل  المهارات
الصور والرسوم ، الحاسب اآللي، التي سيتم تقديمهاعر  المكافلت ، النشاطات

، الخاصة بكل جلسة تدريبية وتعليقها في مكان بارز بعد النتهاء من التدرب عليها
 .شرح محتوى الواجبات البيتية

 إنهاء الجلسة وتقويمها(:ًاإلجراء)

 د48

 .تلخيص اإلجراءات السابقة
 واإلجابة عنها تالمذةتلقي أسئلة ال

 : تالمذةلة عل  الطرح أسئ
 -ما تعريف البرنامج التدريبي؟ 

 ما الفوائد التي سيقدمها البرنامج التدريبي؟ -
 اذكر مهارتين من المهارات التي ستتدرب عليها في البرنامج؟  -
 في أي يوم سيكون موعد الجلسة القادمة؟ وفي أي ساعة؟ -
 توزيع الواجب البيتي -
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 و ق    ن  ط  ألول
 

 

 

 د21مدة التنفيذ:  اسم النشاط: التعارف
 هدف النشاط تقديم الذات لآلخرين 

 محتوى النشاط التدريبي:

، ..............في.أسكن، ..............أعمل في، ............عمري، .......أنا اسمي، مرحباً 
 .................هواياتي المفضلة

 وأنت؟ -

 المهمة المطلوبة:

 عزيزي التلميذ المطلوب من :

 .والهوايات، ومكان السكن، والعمر، من خالل تقديم االسم، ف عن نفس  أمام زمالئ التعري -1

 .وتطبيق مهارة التعارف أمام المجموعة، اختيار زميل ل  -2

 ماذا تعرف عن زميل  ؟ -3

 .والتعزيز المناسب، التغذية الراجعة المناقشة، الفنيات التدريبية المستخدمة :لعب األدوار
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 و ق    ن  ط   ث ني
  

 

 

 د3مدة التنفيذ:  نشاط: التعرف على اآلخريناسم ال
 .النشاط: التعرف عل  اآلخرين هدف

وانتم ، وقد جلس في المقعد خجولا ، محتوى النشاط التدريبي: اليوم حضر إل  الصف زميل جديد
 .ستتعرفون عليه وتساعدوه في التعرف عليكم

 المهمة المطلوبة:

وما هي النقاط التي ، تعرف عل  زميلك الجديدعزيزي التلميذ المطلوب منك أن تذكر كيف ست
 معه؟  استناقشه

 ما األسئلة التي نطرحها عندما نتعرف عل  شخص جديد؟ -

 .الوسائل التدريبية المستخدمة

 .التعزيز المناسب، المناقشة، التغذية الراجعة الفنيات التدريبية المستخدمة:
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 الواجب البيتي: 

، مثل سنك يوبصحبتهم طفل صغير ف، تخيل أن اليوم ستأتي عائلة من الجيران لزيارتكم
 تتعرف عليه ؟ كيف س

 

 و ق    ن  ط   ث  ث
 

 

 

 د11مدة التنفيذ: اسم النشاط: مهارات التواصل االجتماعي
 .التعرف عل  مهارات التواصل الجتماعي هدف النشاط:

ولذلك لبد من التدرب عل  مهارات ، إن التواصل مع اآلخرين ضروري محتوى النشاط التدريبي
وفهم دللت إشارات ، التعبير عن المشاعر، الستماع، وهي )المحادثة، التواصل الجتماعي

الرضا ، ومفهوم الذات، وتكوين الصداقة، والمشاركة الجتماعية، نيهاالتواصل غير اللفظي ومعا
وهذه المهارات تساعدكم في التعبير عن أنفسكم بطريقة  (،الذاتي وتدعيم مفهوم الذات اإليجابي

 .واألصدقاء( بشكل أفضل، والمعلمين، والزمالء، وتمكنكم من التعامل مع اآلخرين)األهل، مقبولة

 المهمة المطلوبة:
 المطلوب منك تقييم مهاراتك التواصلية من خالل ملء النموذج اآلتي:

 ضع إشارة حول العبارات التي تنطبق عليك: 

 أبداا  أحياناا  دائماا  العبارة

    .أتعرف عل  اآلخرين بسهولة -1

    .أتواصل بشكل جيد مع عائلتي -2

    .أتواصل بشكل جيد مع أصدقائي -3

    .الناس اآلخرين أتواصل بشكل جيد مع -4

 .أوراق خاصة بالنشاط :الوسائل التدريبية المستخدمة
 .التعزيز المناسب، المناقشة، التغذية الراجعة الفنيات التدريبية المستخدمة:
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 مهارة المحادثة

 الزمن الفئة المستهدفة موضوع الجلسة الجلسة اللقاء

من ذوي  الصف الخامس تالمذة مهارة المحادثة (2) الثاني
 صعوبات التعلم

 حصتين دراسيتين

 

 .هدف الجلسة :تنمية مهارة المحادثة الفعالة مع اآلخرين -

 األهداف السلوكية :  -

 يتوقع بعد انتهاء الجلسة أن يكون التلميذ قادراا عل  اآلتي :

 .أن يعرف مهارة المحادثة -أ

 أن يذكر خطوات مهارة المحادثة -ب

  .ثةأن يطبق مهارة المحاد -ج

 

 

 

 

 

 

 

  

 : الوسائل التدريبية المستخدمة -

ـــي، ال ـــة، األســـبورة الحاســـب اآلل ـــة، أوراق بيضـــاء، أوراق النشـــاط الخاصـــة بمهـــارة قـــالم العادي الملون
 . ، ورقة الواجب البيتيمسجل، هاتفالمحادثة، 

 الفنيات التدريبية المستخدمة: -

 . النمذجة، و ، والمناقشةعةوالتغذية الراج، المناسب التعزيزو ، لعب األدوار
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 محتوى الجلسةالتدريبية: -

 إجراءات تنفيذ الجلسة الزمن

 (1اإلجراء )

 
 (د3)

 تالمذةالترحيب بال -

 .التذكير بأهم نقاط الجلسة السابقة

 : تالمذةطرح أسئلة عل  ال - 

 ما البرنامج الذي نتدرب عليه؟ 

 عرف عن زميلك الذي بجانبك؟

 عن أنفسنا؟ ما األشياء التي نذكرها عندما نعرف

 (: مناقشة الواجب البيتي2اإلجراء )

 (د11)
 .لعر  إجاباتهم تالمذةاختيار بع  ال -

الراجعة  لمناقشة اإلجابات المعروضة وتقديم التغذية تالمذةإتاحة الفرصة أمام ال -
 .ألدائهم

 التقديم للمهارة (5)اإلجراء 

 
 (د11)

 .كتابة اسم المهارة عل  السبورة -
ثلة لمواقف تستخدم فيها مهارة المحادثةإعطاء أم .-  

تقديم تعريف لمهارة المحادثة : مخاطبة اآلخرين من خالل تبادل األفكار واآلراء  -
مع التزام بالهدوء ودرجة ، والتركيز عل  النقاط الرئيسية، وتقديم الحجج والبراهين، معهم

 .صوت مناسبة للموقف

وعدم ، والستماع الجيد، تزام بالدور عند الحديثوللمحادثة آداب هي إلقاء التحية الل
 .ويمكن إتقان هذه المهارة من خالل التدرب عليها، مقاطعة اآلخرين

إعادة التعريف بلغتهم الخاصة تالمذةالطلب من ال - . 
استعرا  اإلجابات وتعزيز الصحيحة وتصويب الخاطئة - . 
شاعر واألفكار ل خرينمهارة المحادثة ضرورية لتوصيل الم فائدة المهارة: -  
 .للتعريف تالمذةطرح أسئلة للتأكد من فهم ال -
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 ( توضيح كيفيةأداء المهارة بمثال1اإلجراء )

 (د11)

المهارة  أداء:من خالل نشاط تدريبي يوضح خطوات تالمذةنمذجة المهارة أمام ال
 (تالمذةقصيرة مع أحد ال وتنفيذها )إجراء محادثة

 لطرح أسئلتهم واإلجابة عنها  مذةتالإفساح المجال لل – 

 .طرح بع  األسئلة وتقديم التغذية الراجعة لها -

 ( شرح خطوات أداء المهارة3اإلجراء )

 (د13)
 

 .عر  خطوات أداء المهارة المكتوبة بشكل مسبق -

 كتابة كل خطوة عل  السبورة وشرح محتواها وتنفيذها 

واستخدام نبرة صوت ، اآلخر خطوات مهارة المحادثة هي: النظر إل  الشخص
وعملية اإلنهاء ، الستماع الجيد والتركيز عل  النقاط الرئيسية للموضوع، مناسبة
 .للحديث

 .لتوجيه أسئلتهم واستفساراتهم تالمذةإتاحة الفرصة لل -

 .استعرا  األسئلة وتقديم اإلجابات -

 مهارةالخطوات أداء ( مراجعة 6اإلجراء )

 (د3)
 يذكر خطوة من خطوات المهارة أنلميذ الطلب من كل ت

 .طرح أسئلة للتأكد من استيعاب المهارة وتقديم التغذية الراجعة

 (1اإلجراء )

 .في أماكنهم تالمذةاستراحة ال (د3)

 ( ممارسة المهارة )التطبيق(8اإلجراء )

 
 (د21)

طة الخاصة من خالل تنفيذ األنش تالمذةتطبيق مهارة المحادثة التي تدرب عليها ال -
فساح المجال لمناقشة مالحظاتهم عن ، بالمهارة وتقديم تغذية راجعة عن األداء واا

 .أدائهم
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 ( إنهاء الجلسة وتقويمها9اإلجراء )

 
 د11

 تلخيص اإلجراءات السابقة 

 .واإلجابة عنها تالمذةتلقي أسئلة ال

 .طرح أسئلة وتقديم التغذية الراجعة -
 التقويم:

 حادثةعرف مهارة الم -

 ما خطوات تنفيذ مهارة المحادثة؟ -2

 اذكر عدداا من المواقف التي تتطلب منك استخدام مهارة المحادثة ؟ -3

 .توزيع الواجب البيتي -

 .التذكير بموعد الجلسة القادمة -

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 الواجب البيتي: -

 ما، حول موضوع معين  محادثة مع شخصأجري  -

 المهمة المطلوبة :

 سجل مالحظاتك حول هذه المحادثة موضحاا ما يأتي: 

 ـ كيف بدأت المحادثة

 ـ ما هو موضوع المحادثة؟

 ـ كيف أنهيت المحادثة؟ 

 بماذا شعرت عندما أنهيت الحديث؟ -

 بقت خطوات المحادثة التي تدربت عليها ؟هل ط -
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 و ق    ن  ط  ألول
 

 

 

 د40مدة التنفيذ: : مهارة المحادثةاسم النشاط
 دثة التعرف على مهارة المحا هدف النشاط:

 :محتوى النشاط التدريبي
 تغيب محمد عن المدرسة يوم أمس، واليوم عاد إلى الدوام في المدرسة فسارع رامي إلى استقباله ودار بينهما الحديث اآلتي 

 رامي: مرحبا
 محمد: مرحبا

 رامي: لماذا كنت غائبًا يوم أمس؟
 .للذهاب إلى الطبيب تواضطرر ، محمد: ألني كنت مريضاً 

 .نى ل  الشفاءرامي: أتم
 .محمد: أشكر ل  اهتمام 

 المهمة المطلوبة:
 األسئلة اآلتية :  تالمذةتطرح الباحثة على ال -

 كيف بدأ رامي حديثه ؟
 النظر إلى الشخص األخر.............برأي  إلى أين كان ينظر رامي عندما بدأ حديثه؟ -1
 .استخدام نبرة الصوت المناسبة..............برأي  كيف كانت نبرة صوت رامي خالل المحادثة؟ -2
 عدم مقاطعة اآلخر خالل المحادثة................برأي  متى كان محمد يبدأ كالمه ؟ -3

 البدء بالتحية ...............بماذا بدأ رامي حديثه ؟ -4

 البدء بالموضوع...............ما الموضوع الذي تحدث عنه رامي ؟ -5
 االلتزام بالموضوع............حه رامي لالستفسار عن الموضوع ؟ما السؤال الذي طر  -ً

 االلتزام بالموضوع....................بماذا أجاب محمد؟ -7

 .إنهاء المحادثة................كيف أنهى محمد الحديث؟ -1

 إجراء محادثة مشابهة مع احد الزمالء وتطبيق الخطوات التي تم التدريب عليها مسبقًا  -

 .الحاسب اآللي :لوسائل التدريبية المستخدمةا

 .التعزيز المناسب، المناقشة، التغذية الراجعة، : لعب األدوار التدريبية المستخدمةلفنيات ا
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  و ق    ن  ط   ث ني

 

 د40مدة التنفيذ: : محادثة قصيرةاسم النشاط
 .: التدرب على محادثة قصيرةهدف النشاط

 : محتوى النشاط التدريبي

 التي تمر بها في حيات  اليومية: أمام  بعم المواقف

 .دخلت إلى متجر لشراء قميص معروم أعجب  -

 .في الطريق أوقف  شخص ما وسأل  عن مدرسة موجودة في الحي -

 .شاهدت فيلمًا أنت وأصدقائ  وبعد أن انتهى تناقشت معه في موضوع الفيلم -

 .جاء إلى منزلكم ضيوف ووالدا  لم يكونا في المنزل -

 ة المطلوبة:المهم - 

 عزيزي التلميذ المطلوب من  تنفيذ اآلتي:

 .التوزع إلى مجموعات صغيرة )اثنين أو ثالثة( -1

جراء محادثة فيما بينهم عن المواقف المطروحة -2  .اختيار أحد هذه المواقف وا 

 .تطبيق خطوات مهارة المحادثة التي تم التدرب عليها أثناء مناقشة الموضوع -3

 ، اتهم عن األداءإبداء مالحظ -4

 أوراق خاصة بالنشاط.الوسائل التدريبية: 

 .والتعزيز المناسب، والتغذية الراجعة، والمناقشة، لعب األدوار :المستخدمةالتدريبية  الفنيات
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 و ق    ن  ط   ث  ث
 

 

 

 د3مدة التنفيذ: اسم النشاط: مقابلة إذاعية
  : التدرب على إجراء مقابلة شفويةهدف النشاط

أعلنت إدارة المدرسة عن إجراء مسابقة بمناسبة أسبوع النظافة واختيار : دريبيمحتوى النشاط الت
، وطلب من  إجراء مقابلة مع أعضاء الشعبة الفائزة بكأس النظافة، الشعبة المثالية في النظافة

 .وكتابة هذه المقابلة في مجلة الحائط

 المهمة المطلوبة:

 عزيزي التلميذ المطلوب من  تنفيذ اآلتي : -

 .اذكر بعم األسئلة التي يمكن أن تطرحها في المقابلة وتسجيلها على السبورة -1

اختيار تلميذين للعب دور)المذيع والشخص الذي يمثل المجموعة الفائزة( مع التركيز على  -2
 .تطبيق خطوات مهارة المحادثة

 السبورة العادية الوسائل التدريبية المستخدمة:

 .التعزيز المناسب، التغذية الراجعة، المناقشة، لعب الدور مة:الفنيات التدريبية المستخد
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 التعبير عن المشاعرمهارة 

 الزمن الفئة المستهدفة موضوع الجلسة الجلسة اللقاء

التعبير عن مهارة  (3) الثالث
 المشاعر

من ذوي  الصف الخامس تالمذة
 صعوبات التعلم

 حصتين دراسيتين

 

 .القدرة عل  التعبير عن المشاعر ووصفها ل خرين تنميةهدف الجلسة:  -

 السلوكية: فاألهدا -

 يتوقع بعد النتهاء من الجلسة أن يكون التلميذ قادراا عل  اآلتي:

أن يعرف مهارة التعبير عن المشاعر -أ . 

، الرضا( والمشاعر السلبية)الحزن، والسرور، )الفرح أن يميز بين المشاعر اليجابية -ب 
والخوف( ، الغضب  

 .أن يمارس مهارة وصف المشاعر والتعبير عنها -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المستخدمةلوسائل التدريبية ا -

 الملونة، بطاقة المشاعر، قبعات ملونة، مرآة. قالم العادية، األسبورة الحاسب اآللي، ال

 ورقة الواجب البيتي أوراق بيضاء، أوراق النشاط الخاصة بالمهارة، 

 المستخدمة:الفنيات التدريبية  -

 . النمذجة. والمناقشة الحوار، والتغذية الراجعة، التعزيز، لعب األدوار
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 محتوى الجلسة التدريبية -

 إجراءات تنفيذ الجلسة: الزمن
 ( 1اإلجراء )

 (د3)

 تالمذةالترحيب بال -

 .التذكير بأهم نقاط الجلسة السابقة

 : تالمذةطرح أسئلة عل  ال - 

 لجلسة السابقة؟ما هي المهارة التي تدربت عليها في ا -

 ما هي خطواتها؟ -
 (: مناقشة الواجب البيتي2)اإلجراء

 (د11)
 .لعر  إجاباتهم تالمذةاختيار بع  ال -

 .الراجعة ألدائهم لمناقشة اإلجابات المعروضة وتقديم التغذية تالمذةإتاحة الفرصة أمام ال -

 التقديم للمهارة (5)اإلجراء 

 (د11)

 .السبورة كتابة اسم المهارة عل  -
  -.إعطاء أمثلة لمواقف تستخدم فيها المهارة

تعني إظهار وتوضيح مشاعر الفرد تجاه  تقديم تعريف لمهارة التعبير عن المشاعر ووصفها: -
: مشاعر سلبية الرضا أم كانت، والسرور، : كالفرحالمشاعر إيجابيةسواء كانت هذه ، اآلخرين
والخوف، والنزعاج، والغضب، كالحزن . 

إعادة التعريف بلغتهم الخاصة تالمذةالطلب من ال - . 
استعرا  اإلجابات وتعزيز الصحيحة وتصويب الخاطئة - . 

من معرفة ما نحب وما نكره من تصرفاتهم اتجاهنا ظهار المشاعر ل خرين تمكنهمفائدة المهارة: إ . 
 .للتعريف تالمذةطرح أسئلة للتأكد من فهم ال-

 داء المهارة بمثالأ توضيح كيفية (1)اإلجراء 

 من خالل نشاط تدريبي يوضح خطوات أداء المهارة وتنفيذها  تالمذةنمذجة المهارة أمام ال (د11)
مع الصور وتقديم نموذج عن كل حالة وتمثيله بشكل واقعي من  قائمة تمثل المشاعرعر   -
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 .أو اللغة الخاصة خالل الرسم أو اإلشارة

 .داءتقديم التغذية الراجعة عن األ - 

 لطرح أسئلتهم واإلجابة عنها  تالمذةإفساح المجال لل – 

 .طرح بع  األسئلة وتقديم التغذية الراجعة لها -

 ( شرح خطوات أداء المهارة3اإلجراء )

 (د13)

 .عر  خطوات أداء المهارة المكتوبة بشكل مسبق -

 .كتابة كل خطوة عل  السبورة وشرح محتواها)فرح حزن غضب( وتنفيذها -

أن  تالمذةبيان أن اللون يعكس المشاعر: إن اللون يعكس المشاعر عر  قبعات ملونة والشرح لل -
واللون األخضر يعبر ، فاللون األسود يعبر عن الحزن، اللون يعكس المشاعر التي توجد داخل الفرد

 .واللون األحمر للتعبير عن الغضب، عن الفرح
 .م واستفساراتهملتوجيه أسئلته تالمذةإتاحة الفرصة لل -

 .استعرا  األسئلة وتقديم اإلجابات -

 مهارةل( مراجعة خطوات أداء ا6)اإلجراء 

 (د3)
 الطلب من كل تلميذ أن يذكر خطوة من خطوات المهارة -

 .طرح أسئلة للتأكد من استيعاب المهارة وتقديم التغذية الراجعة -

 .راتهملتوجيه أسئلتهم واستفسا تالمذةإتاحة الفرصة لل - -

 (1اإلجراء )

 في أماكنهم تالمذةاستراحة ال (د3)

 ( ممارسة المهارة )التطبيق(8)اإلجراء 

من خالل تنفيذ األنشطة الخاصة بالمهارة وتقديم تغذية  تالمذةتطبيق المهارة التي تدرب عليها ال - (د21)
فساح المجال لمناقشة مالحظاتهم عن أدائهم، راجعة عن األداء  .واا
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 (: إنهاء الجلسة وتقويمها9جراء )اإل

 (د11)

 تلخيص اإلجراءات السابقة  -

 .واإلجابة عنها تالمذةتلقي أسئلة ال -

 .طرح أسئلة وتقديم التغذية الراجعة -
 التقويم:

 عرف مهارة التعبير عن المشاعر؟ -7

 ؟ولماذا، واألشياء التي ل تعجبك فيها، ما هي األشياء التي تعجبك في الجلسة -2

 ما هي أكثر األشياء المحببة لديك في الجلسة ؟ ولماذا؟ -2

 .توزيع الواجب البيتي -

 .التذكير بموعد الجلسة القادمة -

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

  

 الواجب البيتي :

 رك خالل تلك الرحلة. قمت أنت وزمالئك برحلة إل  شاطئ البحر،صف مشاع -1

 اعرك في تلك اللحظة. مش صف، أثناء ركوبكم في الحافلة تعرضتم لحادث بسيط -2
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 و ق    ن  ط  ألول
 

 

 

 د 3مدة التنفيذ: اسم النشاط: التعبير عن المشاعر
 هدف النشاط: التعرف على المشاعر والتعبير عنها 

، والسرور(، كالفرح)يجابية إلتي نمر بها إما أن تكون مشاعر المشاعر ا التدريبي: محتوى النشاط
 .أو مشاعر سلبية )كالحزن والخوف والغضب( وتختلف هذه المشاعر من موقف آلخر

 المهمة المطلوبة:
 عابس(، حزين، )فرحفي حاالت انفعالية مختلفة مجموعة من الصور ألشخاص
 عزيزي التلميذ المطلوب من :

 أجب:أتأمل في الصورة ثم 
 هل أصبحت عيني  مرة بهذا المنظر؟، انظر إلى عينيه -1
 ما هي حالته؟ -2
 كيف يبدو؟، انظر إلى فمه -5
 .اذكر موقف يجعل  سعيدًا أو فرحاً  -1

 .صور ملونة :التدريبية المستخدمة الوسائل

 .المناسب التعزيز، .التغذية الراجعة، لعب الدور، المناقشة الفنيات المستخدمة:
 

 
 

  



 

581 
 

 و ق    ن  ط   ث ني
 

 

 

 د3مدة التنفيذ: اسم النشاط: وجه واحد ولكنه مختلف
 .التمييز بين المشاعر االيجابية والمشاعر السلبية :هدف النشاط

 :محتوى النشاط التدريبي
النظر إلى المرآة وتمثيل حالة الوجه في مواقف انفعالية مختلفة وبيان  تالمذةتطلب الباحثة من ال

 .إلى أخرى كيف تختلف مالمح الوجه من حالة
 المهمة المطلوبة :
اإلجابة عن األسئلة المطروحة من خالل التمثيل ووصف المشاعر التي  تالمذةتطلب الباحثة من ال

 .يتم التعبير عنها
 خائف؟، حزين، كيف يبدو فم  عندما تكون سعيد -
 كيف تكون مالمح الوجه عندما نكون سعداء ؟ -2
 غاضبين ؟كيف تكون مالمح الوجه عندما نكون  -5
 كيف تكون مالمح الوجه عندما نكون حزينين ؟ -1

 .مرآة :التدريبية المستخدمة الوسائل

 .التغذية الراجعةو ، المناسبالتعزيز و ، رادو لعب األ المستخدمة:التدريبية الفنيات 
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 و ق    ن  ط   ث  ث
 

 

 

 د11مدة التنفيذ: اسم النشاط: القبعات الملونة
 .من خالل اللون ها: وصف المشاعر والتعبير عنهدف النشاط

 محتوى النشاط التدريبي:

واللون األخضر ، فاللون األسود يعبر عن الحزن، أن اللون يعكس المشاعر التي توجد داخل الفرد
واللون األحمر للتعبير عن الغضب بعرم ثالث قبعات ملونة األولى تحمل اللون ، يعبر عن الفرح

والثالثة تحمل اللون األسود ، األحمر تعبر عن الغضبوالثانية تحمل اللون ، األخضر تعبر عن الفرح
 .وتعبر عن الحزن

 المهمة المطلوبة:

 عزيزي التلميذ المطلوب من  تنفيذ اآلتي: 

 .اختر أحد القبعات وتمثيل الحالة أمام المجموعة -1

 ؟الحالة التي اخترتهااذكر اللون الذي يعبر عن  -2

 .تهااذكر موقف ما يعبر عن الحالة التي اختر 

 الفرح الحزن الغضب()اللون الذي يعبر عن حالة

 .مناقشة األداء من قبل المجموعة -5

 .: قبعات ملونةالمستخدمة التدريبية الوسائل

 .المناسبوالتعزيز ، التغذية الراجعة، المناقشة المستخدمة:التدريبيةالفنيات 
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     بعو ق    ن  ط 
 

 

 

 د8مدة التنفيذ: : التعبير عن المشاعراسم النشاط
 .: إدرا  أهمية التعبير عن المشاعرالنشاط هدف

لكل منا طريقته في التعبير عن مشاعره لذا يجب علينا اظهار تل  : محتوى النشاط التدريبي
 .المشاعر والتعبير عنها بطريقة مقبولة

 المهمة المطلوبة:

 عبر عن مشاعر  في المواقف التالية:

 .عندما التقي بشخص جديد -أ

 .عالمة متدنيةعندما احصل على  -ب

 .عندما احصل على تقدير ممتاز في أحد المواد -ج

 .عندما يأخذ احد ما لعبتي دون أذني -ء

 .عيد ميالد صديقي -و

 السبورة العاديةالمستخدمة:  التدريبية الوسائل

 .المناسبوالتعزيز ، التغذية الراجعةو ، لعب األدوارالمستخدمة:التدريبية الفنيات 
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 اعاالستممهارة 

 الزمن الفئة المستهدفة موضوع الجلسة الجلسة اللقاء

من ذوي  الصف الخامس تالمذة الستماعمهارة  (4) الرابع
 صعوبات التعلم

 حصتين دراسيتين

 

 .تنمية القدرة عل  الستماع :هدف الجلسة -

 األهداف السلوكية: -

 يتوقع بعد انتهاء الجلسة أن يكون التلميذ قادراا عل :

 .تعرف عل  مفهوم مهارة الستماع الجيدأن ي -أ

 .أن يتدرب عل  الستماع الجيد -ب

 .أن يمارس مهارة الستماع الجيد -ج

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  .قبعات ملونة، األقالم الملونة، السبورة العادية، الحاسب اآللي: الوسائل التدريبية المستخدمة

 . ورقة الواجب البيتي، أوراق النشاط الخاصة بالمهارة، أوراق بيضاء 

، والمناقشة، والتغذية الراجعةالمناسب،  التعزيز، لعب األدوار الفنيات التدريبية المستخدمة:
 . والنمذجة
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 محتوى الجلسة التدريبية: -

 إجراءات تنفيذ الجلسة  الزمن
 (1اإلجراء )

 (د3)

 تالمذةالترحيب بال -
 .التذكير بأهم نقاط الجلسة السابقة -
 : تالمذةل  الطرح أسئلة ع - 

 .قبل الحضور إل  الجلسة تحدث عن مشاعرك
 .إلبداء مالحظاتهم عن تطبيق المهارة تالمذةفسح المجال لل -
 

 مناقشة الواجب البيتي (2اإلجراء)

 (د3)
 .لعر  إجاباتهم تالمذةاختيار بع  ال -

 مالراجعة ألدائه إتاحة الفرصة لمناقشة اإلجابات المعروضة وتقديم التغذية -

 التقديم للمهارة (5)اإلجراء 

 (د11)

 .كتابة اسم المهارة عل  السبورة -
الستماع إعطاء أمثلة لمواقف تستخدم فيها مهارة .-  

مع ، هوي النتباه الكامل للمتحدث: الستماع مهارة الستماع مفهوم تقديم تعريف ل -
ما وراء الكلمات من  متابعة ما يحدث من التواصل اللفظي وغير اللفظي والسعي لفهم

 .المتحدثي

إعادة التعريف بلغتهم الخاصة تالمذةالطلب من ال - . 
استعرا  اإلجابات وتعزيز الصحيحة وتصويب الخاطئة - . 

: يعد الستماع جزء كبير ومهم في عملية التواصل مع اآلخرين فائدة المهارة
ل التدرب عليهاويمكن تحسين هذه المهارة من خال.ويساعدنا عل  فهم ما يقولونه . 

 .للتعريف تالمذةطرح أسئلة للتأكد من فهم ال -
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 أداء المهارة بمثال توضيح كيفية (1)اإلجراء 

 (د11)

:من خالل نشاط تدريبي يوضح خطوات أداء المهارة  تالمذةنمذجة المهارة أمام ال
 وتنفيذها 

 لطرح أسئلتهم واإلجابة عنها  تالمذةإفساح المجال لل – 

 .ع  األسئلة وتقديم التغذية الراجعة لهاطرح ب -

 ( شرح خطوات أداء المهارة3اإلجراء )

 (د13)

 .عر  خطوات أداء المهارة المكتوبة بشكل مسبق -
 كتابة كل خطوة عل  السبورة وشرح محتواها وتنفيذها  -

 خطوات مهارة الستماع هي: 
 ، النتباه إل  الشخص المتحدث -
 ، المتحدث النظر إل  عين الشخص -
 عدم المقاطعة أثناء الحديث -
 ضمن موضوع المحادثة،  البقاء - 
 .الطلب من المتحدث توضيح بع  األشياء غير المفهومة -
 .لتوجيه أسئلتهم واستفساراتهم تالمذةإتاحة الفرصة لل -

 .استعرا  األسئلة وتقديم اإلجابات
 ( مراجعة خطوات أداء المهارة6)اإلجراء 

 (د3)
 طلب من كل تلميذ أن يذكر خطوة من خطوات المهارةال -

 .طرح أسئلة للتأكد من استيعاب المهارة وتقديم التغذية الراجعة -

 (1)اإلجراء 

 .في أماكنهم تالمذةاستراحة ال ( د3)

 ممارسة المهارة )التطبيق( (8اإلجراء )

 (د21)
األنشطة الخاصة بالمهارة  من خالل تنفيذ تالمذةمهارة التي تدرب عليها الالتطبيق  -

 .وتقديم التغذية الراجعة
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 ( إنهاء الجلسة وتقويمها9اإلجراء )

 
 (د11)

 تلخيص اإلجراءات السابقة  -
 .واإلجابة عنها تالمذةتلقي أسئلة ال -
 .وتقديم التغذية الراجعة اآلتية سئلةاألطرح  -

 التقويم:

 اذكر تعريف مهارة الستماع؟-1

 ؟ رة الستماعاذكر خطوات مها -2

 كيف يمكن أن تطور قدرتك لتصبح مستمعاا جيداا؟-3

 .توزيع الواجب البيتي -
 .التذكير بموعد الجلسة القادمة -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الواجب البيتي

 عزيزي التلميذ المطلوب من  :

، وصف بع  الحركات التي قام بها أثناء اسـتماعه لـك رة الستماع مع أحد والديكممارسة مها
 مالحظاتك عن تطبيق هذه المهارة : وكتابة

 هل يحسن )والدك، والدتك(الستماع الجيد؟

 نعم: لماذا؟

 ل: لماذا؟
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 لو ق    ن  ط  ألو
 

 

 

 د3مدة التنفيذ: اسم النشاط:مهارة االستماع 
 التعرف على مهارة االستماع هدف النشاط:

 :محتوى النشاط التدريبي

 في عملية التواصل يمكننا من فهم مايقولهاآلخريناالستماع مهم جدًا  -

 المهمة المطلوبة 

 عزيزي التلميذ المطلوب من : 

 االستماع واالنتباه إلى األصوات التي يتم سماعها ثم تسميتها

 ، مسجل آلي :المستخدمةالتدريبية  الوسائل

 .المناسبالتغذية الراجعة والتعزيز  المستخدمة: التدريبيةالفنيات 
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 و ق    ن  ط   ث ني
 

 

 

 د11مدة التنفيذ: اسم النشاط: المستمع الجيد
 .التعرف على خطوات مهارة االستماع الجيد هدف النشاط

 محتوى النشاط التدريبي:

صفات التي يجب أن يتمتع بها البعم هنا  و ، إن االستماع جزء مهم جدًا في عملية التواصل
 المستمع الجيد: 

 المهمة المطلوبة:

 ؟على السبورةبصفات المستمع الجيد قائمة  ليتسج

 .ضع إشارة حول الصفة التي تنطبق علي 
 ().أنظر إلى عين الشخص المتحدث -

 ().انتبه إلى المحادثة -

 ().أسأل أسئلة لها عالقة بموضوع الحديث -

 ().ال أقاطع الشخص الذي يتحدث -

 ().اطلب توضيح عن األشياء غير المفهومة -

 .أورق خاصة بالنشاط، السبورة العادية :مستخدمةال التدريبية الوسائل

 .المناسبوالتعزيز ، التغذية الراجعةو ، المناقشةالمستخدمة:التدريبيةالفنيات 
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 و ق    ن  ط   ث  ث
 

 

 

 د11مدة التنفيذ: .اسم النشاط: فوائد النوم واالستيقاظ مبكراً 
 .هدف النشاط : التدرب على مهارة االستماع

 القصة التالية محتوى النشاط التدريبي:سأقرأ 
 فسمع رؤوف يقول ألمه :، عاد والد رؤوف إلى المنزل

 .رؤوف: ال يمكن أن أنام قبل أن أشاهد أفالم الصور المتحركة لباباي
ذا سهرت يا ولدي فستتأخر غدًا عن المدرسة، األم: إنها الساعة العاشرة  .وا 

 .رؤوف : أنا ال يهمني السهر
 .حتى يستيقظ صباحًا وهو في اسعد حال، ضروري لينسان – يا ولدي -األم : لكن النوم باكراً 

وقدرة ، فأضاف أبو رؤوف قائاًل: إن النوم باكرًا يا ولدي يعطي التلميذ نشاطًا كبيرًا على فهم الدروس
 .ويمد اإلنسان بالحيوية والطاقة، كبيرة على كتابة الوظائف

 المهمة المطلوبة:
 اإلجابة عن األسئلة اآلتية: تالمذةمن الاالستماع إلى القصة المسجلة والطلب 

 ما هي أحداث القصة؟ -1
 لماذا لم ينم رؤوف باكرًا؟ -2
 لماذا يجب أن ينام رؤوف باكرًا؟ -3
 لماذا يجب أن ننام نحن أيضًا باكرًا ؟-4
 ماهي فوائد النوم باكرًا؟ -5
 برأي  هل كان تصرف رؤوف صحيحًا ؟ ولماذا ؟ -ً

 قصة مسجلةستخدمة :الوسائل التدريبية الم
 .والتعزيز المناسب، والتغذية الراجعة، الفنيات التدريبية المستخدمة: المناقشة
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     بعو ق    ن  ط 
 

 

 

 د3مدة التنفيذ: اسم النشاط: حل ألغاز
 التدرب على االستماع  هدف النشاط:

 التدريبي : محتوى النشاط 

 يا أحبائي استمعوا إلى قصتي :

ولي ، جسمي قوي، في الجبال والغابات ذات األشجار العديدة...ةأعيش في األماكن الباردة البعيد
أحب أكل سم  السلمون والبندق ، يا خسارة ليس لي ذيل، ولي مخالب حادة، سمي  وناعم فراء

وهذا يحميني  اً كبر وأصبح سمينأكبر و أوفي فصل الخريف ، أسبح جيداً ، والفاكهة والعسل واللحوم
كل األطفال تحبني ، سي في عمل حفرة في األرم تحمي جسميمن البردالشديد واعتمد على نف
 وتضمني بكل حنان عندما تنام هل عرفتموني اآلن؟، وتشتريني من محالت األلعاب

 المهمة المطلوبة:

 .وتسمية الحيوان الذي تتحدث عنه القصة حل اللغز

 .لعبة دب صغير، )بزل(، ملونة صورةالوسائل التدريبية المستخدمة :

 المناقشة التعزيز المناسب، : التغذية الراجعةالتدريبية المستخدمة الفنيات
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   خ مسو ق    ن  ط 
 

  

 

 د13مدة التنفيذ: اسم النشاط: المستمع الجيد
  ممارسة مهارة االستماع هدف النشاط:

 التدريبي : محتوى النشاط
 .وممارسة مهارة االستماع تالمذةإجراء محادثة قصيرة بين ال

 المهمة المطلوبة:

جراء محادثة عن موضوع ما)لعب أدوار المستمع والمتحدث(   زميل ل اختيار -  وا 

 .مع التركيز على تطبيق خطوات مهارة االستماع، ممارسة مهارة االستماع الجيد -

 .التعزيز المناسب، التغذية الراجعة، المناقشة، لعب األدوارالفنيات التدريبية المستخدمة: 
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 فظية وغير اللفظيةمهارة فهم إشارات التواصل الل

 الزمن الفئة المستهدفة موضوع الجلسة الجلسة اللقاء

فهم إشارات التواصل مهارة  5 الخامس
 اللفظية وغير اللفظية

من  الصف الخامس تالمذة
 ذوي صعوبات التعلم

 حصتين دراسيتين

 

 .تنمية مهارة فهم دللت إشارات التواصل اللفظية وغير اللفظيةهدف الجلسة : -

 األهداف السلوكية : -

 يتوقع بعد انتهاء الجلسة أن يكون التلميذ قادراا عل :

 .التواصل غير اللفظي أن يتعرف عل  مهارات-1

 .التواصل غير اللفظي أن يتدرب عل  مهارات-2 

 .أن يمارس مهارات التواصل اللفظية وغير اللفظية -3

  

 المستخدمة: الوسائل التدريبية -

 ة اإلشارات غير اللفظية، بطاقة السلوك غير اللفظي والمشاعر، صور، رسوم بطاق، أقالم

 المستخدمة: الفنيات التدريبية-

 ، التغذية الراجعة، التعزيز المناسب  .المناقشة، دوارالنمذجة، ولعب األ
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 محتوى الجلسة التدريبية: -

 سةإجراءات تنفيذ الجل الزمن

 (4اإلجراء )
 تالمذةالترحيب بال - (د8)

 .التذكير بأهم نقاط الجلسة السابقة

 :تالمذةطرح أسئلة عل  ال -

 ما المهارة التي تدربت عليها في الجلسة السابقة ؟ -

 ماهي خطواتها؟  -

 ( مناقشة الواجب البيتي2اإلجراء )

 
 (د40)

 .لعر  إجاباتهم تالمذةاختيار بع  ال -

الراجعة  لمناقشة اإلجابات المعروضة وتقديم التغذية تالمذةالفرصة أمام الإتاحة  -
 ألدائهم

 التقديم للمهارة (3)اإلجراء 

 
 (د40)

 .كتابة اسم المهارة عل  السبورة -
عر  نماذج للتواصل غير اللفظي و  إعطاء أمثلة لمواقف تستخدم فيها المهارة -

 .ر ماتعنيهالذي نمارسه خالل الحياة اليومية وتفسي
: قدرة تعريف مفهوم مهارة فهم دالالت إشارات التواصل اللفظية وغير اللفظية  -

، الفرد عل  فهم دللت اإليماءات واإلشارات وحركات العينين ووضع الجسم
وربطها بمدلولها اللفظي وغير ذلك مما يوجد في مواقف التواصل الجتماعي 

 .المختلفة

التعريف بلغتهم الخاصة إعادة تالمذةالطلب من ال - . 
استعرا  اإلجابات وتعزيز الصحيحة وتصويب الخاطئة - . 

:أن استخدام هذه المهارة بالشكل الصحيح يساعد الفرد عل  فائدة المهارة -
 .تطوير عالقات بناءة مع اآلخرين والتعبير عن حاجاته ورغباته بطريقة مقبولة
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فللتعري تالمذةطرح أسئلة للتأكد من فهم ال - . 
 توضيح كيفية أداء المهارة بمثال (4)اإلجراء 

:من خالل نشاط تدريبي يوضح خطوات أداء المهارة  تالمذةنمذجة المهارة أمام ال (د40)
 وتنفيذها 

 لطرح أسئلتهم واإلجابة عنها  تالمذةإفساح المجال لل –

 .طرح بع  األسئلة وتقديم التغذية الراجعة لها -

 طوات أداء المهارةشرح خ (5)اإلجراء 

 .عر  خطوات أداء المهارة المكتوبة بشكل مسبق - (د48)
 كتابة كل خطوة عل  السبورة وشرح محتواها وتنفيذها من خالل:

ربط اإلشارة غير اللفظية بمدلولها اللفظي الواردة في بطاقة اإلشارات غير  -
 .اللفظية

 .طاقة المشاعرربط السلوكات غير اللفظية بالمشاعر الواردة في ب -
 .لتوجيه أسئلتهم واستفساراتهم تالمذةإتاحة الفرصة لل -
 .استعرا  األسئلة وتقديم اإلجابات -

 ( مراجعة خطوات أداء المهارةً)اإلجراء 

 .الطلب من كل تلميذ أن يذكر خطوة من خطوات المهارة د (8)
 .طرح أسئلة للتأكد من استيعاب المهارة وتقديم التغذية الراجعة

 
 (7)اإلجراء 

 .في أماكنهم تالمذةاستراحة ال د(5)

 ( ممارسة المهارة )التطبيق(1اإلجراء )

 
 (د20)

من خالل تنفيذ األنشطة الخاصة  تالمذةتطبيق مهارة التي تدرب عليها ال -
فساح المجال لمناقشة مالحظاتهم عن ، بالمهارة وتقديم تغذية راجعة عن األداء واا

 .أدائهم
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 وتقويمها إنهاء الجلسة(:8) اإلجراء

 
 (د40)

 تلخيص اإلجراءات السابقة  -
 .واإلجابة عنها تالمذةتلقي أسئلة ال -
 التقويم-

 اذكر ثالث إشارات غير لفظية تعلمتها في الجلسة؟ -
 فسر ماتعنيه العبارات اآلتية: -2

 فراس: يهز رأسه لتعل  ولتسفل مبتسماا  -أ

 . خر محمرة الوجه ضاحكة ومنسجمةربا:تهز رأسها من جانب ل -ب

 .فادي: يبدو هادئاا ومتحفظاا ول يشارك في نشاط المحادثة -د 

 :تقديم التغذية الراجعة -

 .توزيع الواجب البيتي -
 ..التذكير بموعد الجلسة القادمة -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

118 
 

 و ق    ن  ط  ألول
 

 

 

 د3مدة التنفيذ: اسم النشاط: لعبة بدون كالم
 .إشارات التواصل غير اللفظي عرف علىالت هدف النشاط:

 التدريبي:النشاط محتوى 

 قبل الذهاب إلى المدرسةالفطور  أتناول، غسل وجهي وأنظف أسنانيأعندما استيقظ في الصباح 
 .أسير مسرعًا كي ال أتأخر، حمل مظلتيأوعندما يكون الطقس ماطرًا 

 المهمة المطلوبة:

 قدم اإلجابة المناسبة بدون استخدام الكالم:

 .أغسل وجهي بعد االستيقاظ-

 .قبل الذهاب إلى المدرسة أتناول القهوة -

 .أحمل المظلة عندما يكون الطقس ماطراً - 

 .أشعر بالحر الشديد-

 .عندما يكون الطعام لذيذًا أقول -

 اذكر إشارة غير لفظية؟ -

 أوراق خاصة بالنشاط، السبورة العادية.الوسائل التدريبية: 

 .النمذجة لعب األدوار التغذية الراجعة والتعزيز المناسب :المستخدمةالفنيات التدريبية 
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 و ق    ن  ط   ث ني
 

 

 

 د 11مدة التنفيذ: اسم النشاط: إشارات التواصل اللفظي وغير اللفظي
 .الهدف من النشاط: التدرب على ربط إشارات التواصل غير اللفظية بمدلولها اللفظي

 محتوى النشاط التدريبي:

هل غسلت يدي ؟ ، فهز رأسه للسفل، ت األم مازن هل ترغب بتناول الطعامسأل، حان وقت الغداء
، قدمت والدته له صحن الحساء، وعاد لتناول الطعام، قام مازن بغسل يديه.رفع حواجبه للعلى

، ثم وضع الملعقة مسرعًا وقد احمر وجهه، وتناول أول ملعقة حساء، فر  يديه وأخذ الملعقة، أوالً 
 .ثم عاد لتناول طعامه مبتسماً  انتظر خمس دقائق

 المهمة المطلوبة :

 المطلوب من  اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 فسر ما تعنيه العبارات اآلتية : -

 ...............................................هز الرأس للعلى واألسفل

 .............................................................رفع الحواجب

 ...............................................................فر  اليدين

 ............................................................احمرار الوجه

 ....................................................................االبتسام

 خاصة بالنشاط، السبورة العادية. أوراقالوسائل التدريبية: 

 .النمذجة لعب األدوار التغذية الراجعة والتعزيز المناسب :الفنيات التدريبية المستخدمة
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 و ق    ن  ط   ث  ث
 

 

 

 د40مدة التنفيذ: : ربط السلو  غير اللفظي بالمشاعراسم النشاط
 التدرب على فهم دالالت السلو  غير اللفظي وربطها بالمشاعرهدف النشاط:

 :النشاط التدريبيمحتوى 

دالالت السلو  غير اللفظي وربطها بالمشاعر من خالل التدرب على بطاقة المشاعر والسلو  غير 
  وربط هذه اإلشارات بمدلولها اللفظي، اللفظي

 المهمة المطلوبة:

 المطلوب من  : 

ذه اإلشارات تمثيل إشارات التواصل غير اللفظي والمشاعر التي تعبر عنها أمام المجموعة وربط ه -
 ، بمدلولها اللفظي

 اذكر إشارة غير لفظية والمشاعر التي تعبر عنها -

 صور، بطاقة المشاعر والسلو  غير اللفظيالوسائل التدريبية المستخدمة :

 .والتعزيز المناسب، النمذجة والتغذية الراجعة، : لعب األدوارالفنيات التدريبية المستخدمة

 

 

 

 

 

 

 

 ي:الواجب البيت

وبيـان بعـ  إشـارات التواصـل الغيـر اللفظيـة التـي المطلوب منـك إجـراء محادثـة مـع شـخص مـا 
 استخدمت أثناء المحادثة. 
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 جتماعيةمهارة المشاركة اال

 الزمن الفئة المستهدفة موضوع الجلسة الجلسة اللقاء

مهارة المشاركة  6 السادس
 الجتماعية

من ذوي  الصف الخامس تالمذة
 صعوبات التعلم

 حصتين دراسيتين

 

 تنمية مهارة المشاركة الجتماعية ل خرينهدف الجلسة:  -

 األهداف السلوكية: -

 لسة أن يكون التلميذ قادراا عل :يتوقع من التلميذ بعد انتهاء الج

 .أن يتعرف عل  مفهوم مهارة المشاركة الجتماعية -أ

 .أن يميز بين العادات الجتماعية الحسنة والعادات الجتماعية السيئة -ب

 .أن يمارس آداب المشاركة الجتماعية الحسنة -ج

 

  
 البيتي واجبال، قصص المستخدمة:الوسائل التدريبية  -

ار والتعزيــــز دو لعــــب األ، المناقشــــة، التغذيــــة الراجعــــة، النمذجــــة المســــتخدمة:التدريبيــــة لفنيــــات ا -
 المناسب. 
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 محتوى الجلسة التدريبية: -

 إجراءات تنفيذ الجلسة الزمن

 (1جراء )اإل

(3) 

 تالمذةالترحيب بال -
 .التذكير بأهم نقاط الجلسة السابقة

 :تالمذةطرح أسئلة عل  ال - 
 اذكر بع  اإلشارات الغير لفظية تعلمتها في الجلسة السابقة؟-
 .فسح المجال أمامهم إلبداء مالحظاتهم عن تطبيق المهارة -

 ( مناقشة الواجب البيتي2)اإلجراء
 

 (د11)
 .لعر  إجاباتهم تالمذةر بع  الاختيا -
 الراجعة ألدائهم لمناقشة اإلجابات المعروضة وتقديم التغذية تالمذةإتاحة الفرصة أمام ال -

 التقديم للمهارة (5)اإلجراء  -

 
 (د11)

 .كتابة اسم المهارة عل  السبورة -
المشاركة الجتماعية إعطاء أمثلة لمواقف تستخدم فيها مهارة .-  

مهارة المشاركة الجتماعية: هي حسن التصرف في المواقف الجتماعية مفهوم تعريف  -
والقيام بالسلوكات التي تقرب الشخص من ، سواء كانت هذه المواقف فرحاا أم حزناا 

 .والبتعاد عن السلوكات التي تنفر المجموعة من الشخص، اآلخرين
إعادة التعريف بلغتهم الخاصة تالمذةالطلب من ال - . 
ستعرا  اإلجابات وتعزيز الصحيحة وتصويب الخاطئةا - . 
فائدة المهارة: مشاركة اآلخرين تقربنا منهم بشكل جيد -   
 .للتعريف تالمذةطرح أسئلة للتأكد من فهم ال -

 أداء المهارة بمثال توضيح كيفية (1)اإلجراء 

 
 (د11)

 المهارة وتنفيذها  أداء :من خالل نشاط تدريبي يوضح خطوات تالمذةنمذجة المهارة أمام ال
 لطرح أسئلتهم واإلجابة عنها  تالمذةإفساح المجال لل – 
 .طرح بع  األسئلة وتقديم التغذية الراجعة لها -

 شرح خطوات أداء المهارة (3)اإلجراء 

 (د13)
 .عر  خطوات أداء المهارة المكتوبة بشكل مسبق -

 ها كتابة كل خطوة عل  السبورة وشرح محتواها وتنفيذ
خطوات مهارة المشاركة الجتماعية الحسنة هي: الترحيب باآلخرين ومجاملتهم واحترام 
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وحفظ ، والمشاركة في المناسبات الجتماعية وتقديم المساعدة عند الحاجة، المواعيد
 .وتقديم المديح ل خرين والستجابة له، األسرار

والشتم والتلفظ ، طالق األلقابالعادات السيئة التي يجب البتعاد عنها كالسخرية واا  -
 بكلمات نابية وعدم احترام مشاعر اآلخرين

 .لتوجيه أسئلتهم واستفساراتهم تالمذةإتاحة الفرصة لل -
 .استعرا  األسئلة وتقديم اإلجابات

 المهارة أداء مراجعة خطوات( 6اإلجراء )

 
 (د3)

 .الطلب من كل تلميذ أن يذكر خطوة من خطوات المهارة -
 .أسئلة للتأكد من استيعاب المهارة وتقديم التغذية الراجعة طرح -

 في أماكنهم  تالمذةاستراحة ال
 (1اإلجراء )

 في أماكنهم تالمذةاستراحة ال (د3)
 ( ممارسة المهارة )التطبيق(1اإلجراء )

 (د21)
من خالل تنفيذ األنشطة الخاصة بالمهارة  تالمذةتطبيق مهارة التي تدرب عليها ال -
فساح المجال لمناقشة مالحظاتهم عن أدائهم، تقديم تغذية راجعة عن األداءو   .واا

 (: إنهاء الجلسة وتقويمها9اإلجراء )

 
 (د11)

 تلخيص اإلجراءات السابقة 
 .واإلجابة عنها تالمذةتلقي أسئلة ال

 طرح أسئلة وتقديم التغذية الراجعة: -
 التقويم:

 ؟ عدد بع  العادات الجتماعية الحسنة -
 عدد بع  العادات الجتماعية السيئة؟ -
 .توزيع الواجب البيتي -
 .التذكير بموعد الجلسة القادمة -
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 و ق    ن  ط  ألول
 

 

 

 د11مدة التنفيذ: اسم النشاط: زيارة مريم
  التعرف على العادات االجتماعية الحسنة هدف النشاط:

 النشاط التدريبي:حمتوى 

مما اضطرها إلى الغياب عن ، يلها إلى المستشفىتم تحو ، في أحد األيام أصيبت ليلى بوعكة صحية
 .المدرسة

 المعلمة: ما هو سبب غياب ليلى عن المدرسة؟

 .فادي : أصيبت بوعكة صحية فنقلت إلى المستشفى

 المعلمة : وهل قمتم بزيارتها؟

 .أشرف: ال

ارتكم لها فزي، المعلمة : من الواجب يا أعزائي أن تقوموا بزيارة زميلتكم واالطمئنان عن صحتها
 .لذل  أريد منكم أن تقوموا بزيارتها ومراعاة آداب الزيارة، ستشعرها بالفرح واالهتمام بمشاعرها

 .عال: وما هي آداب الزيارة

والتحدث بصوت ، وعدم الجلوس لفترة طويلة، المعلمة: عليكم أواًل االتصال بها وأخذ موعد للزيارة
 .تعبير عن مشاعركم وأحاسيسكم تجاههاوال، المرضى اآلخرين امنخفم حتى ال تزعجو 

، قاموا به عن زيارة زميلتهم وطلبت منهم التحدث عن ما تالمذةوفي اليوم التالي سألت المعلمة ال
 .أثناء الزيارة

، وحملنا لها باقة من الورود الجميلة، فأجابت عال: اتفقنا أنا وثالثة من زمالئي للذهاب لزيارة ليلى
، ثم مكثنا لفترة قصيرة، ، الء كتب عليها تمنياتهم بالسالمة والشفاء العاجلوبطاقة باسم جميع الزم
 .ثم تمنينا لها الشفاء والسالمة، وما إذا كانت بحاجة إلى المساعدة، وسألناها عن صحتها
 .المعلمة: حسنًا فعلتم
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 المهمة المطلوبة:
 أجب عن األسئلة اآلتية:

 بزيارة ليلى ؟ تالمذةلماذا قام ال -

 عند قيامهم بزيارة ليلى ؟ تالمذةماذا أوصت المعلمة الب -

 ماهي آداب زيارة المريم؟ -

 هل سبق وأن شاركت زمالئ  في مناسباتهم ؟ تحدث عن ذل  ؟ -

 الوسائل التدريبية المستخدمة :قصة

 .والتعزيز المناسب، التغذية الراجعة، لعب األدوار، :الفنيات التدريبية المستخدمة
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 و ق    ن  ط   ث ني
 

 

 

 د3مدة التنفيذ: النشاط: أيمن المغرور اسم
 .: التعرف على العادات السيئةهدف النشاط

 محتوى النشاط التدريبي

يشتم زمالئه دائمًا ويسخر منهم يطلق عليهم ألقابًا غير مهذبة ، أيمن تلميذ في الصف الخامس
ولذل  تحدثوا معه  ،فاتفق زمالئه أن يجعلوه يتر  تل  العادة السيئة، وينعتهم بصفات غير محببة

لذل  قرروا أن ، ولكنه لم يستحب، عن هذا الموضوع وعبروا عن انزعاجهم من تصرفاته المسيئة
ويطلقوا عليه لقب أيمن المغرور مما أزعج أيمن وجعله يعيد التفكير في تصرفاته التي ، يبتعدوا عنه

لعادة السيئة التي جعلت ويتر  تل  ا، وقرر أن يعتذر لهم ويعبر عن أسفه، أبعدت زمالئه عنه
 .أصدقائه يبتعدون عنه فهو ال يستطيع أن يبقى وحيداً 

 المهمة المطلوبة :

 ماهي العادات السيئة التي يمارسها أيمن ؟ -

 كيف تصرف زمالء أيمن ليساعدوه على تر  تل  العادات السيئة؟ -

 وهل كان تصرفهم نافعًا؟ -

 كيف تصرف أيمن مع زمالئه؟ وماذا فعل؟ -

 برأي  تصرف أيمن صحيح ؟ لماذا؟ -
 .الوسائل التدريبية المستخدمة :قصة

 .التغذية الراجعة والتعزيز المناسب، المناقشة، لعب األدوار، النمذجة :الفنيات التدريبية المستخدمة
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 و ق    ن  ط   ث  ث
 

 

 

 د3مدة التنفيذ: اسم النشاط: مساعدة الرجل العجوز
 تقديم المساعدة لآلخرين هدف النشاط:

  التدريبي:ى النشاط محتو 
ياد في طريقهما إلى المدرسة شاهدا رجاًل عجوزًا يريد قطع الشارع، يوم أمس ، وبينما كان محمد وا 

 عن تأخر أنه بحجة ذل  محمد رفمف، لذل  طلب إليهما أن يساعداه، ويحتاج إلى من يساعده

لرجل العجوز كثيرًا ، ودعا له وقد شكره ا ، الشارع قطع في العجوز وساعد إياد اندفع بينما ،المدرسة
 .بالتوفيق ثم تابعا الولدان طريقهما إلى المدرسة ولم يتأخرا عن موعدها

 املهمة املطلوبة

 أجب عن األسئلة التالية : -

 ما هي المشاركة التي قام بها إياد؟ -1

 كيف تصرف محمد مع الرجل العجوز؟ ما رأي  بتصرفه؟ -2

 صرف محمد؟ما هي الجوانب السلبية في ت -3

 كيف تصرف إياد مع الرجل العجوز؟ ما رأي  بتصرفه؟-4

 ما هي الجوانب اإليجابية في تصرف إياد ؟ -5

 لو كنت في ذل  الموقف ماذا تفعل؟ -ً

 اذكر بعم العادات االجتماعية الجيدة التي تحب المشاركة فيها؟ -

 قصة مصورة :الوسائل التدريبية المستخدمة

 .لعب األدوار التغذية الراجعة والتعزيز المناسب، النمذجة :مستخدمةالفنيات التدريبية ال
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     بعو ق    ن  ط 
 

 

 

 د8مدة التنفيذ: التمييز بين العادات االجتماعية الحسنة و العادات السيئة: اسم النشاط
 .التمييز بين العادات االجتماعية الحسنة والعادات السيئة هدف النشاط:

 ف االجتماعية الحسنة والعادات السيئة التمييز بينها بعم المواق التدريبي: محتوى النشاط:
 .المهمة المطلوبة:

 ميز بين التصرف الصحيح والتصرف الخاطئ؟
 .وأحدثه كي ال يمل، أجلس لفترة طويلة، عندما أزور مريضاً  -
 .أشار  أصدقائي في مناسباتهم السعيدة فقط -
 .أشكر اآلخرين عندما يقدمون لي المساعدة -
 .بالضيوف ال أرحب -
 .أساعد األشخاص الذين يطلبون المساعدة -

 أوراق خاصة بالنشاط.الوسائل التدريبية: 

 .لعب األدوار التغذية الراجعة والتعزيز المناسب، النمذجة :الفنيات التدريبية المستخدمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :البيتيالواجب  -

الجتماعية في الحياة اليومية وتسجيل القيام برحدى المشاركات  تالمذةتطلب الباحثة من ال
 . المالحظات حول هذه المشاركة
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 مهارة تكوين عالقات الصداقة

 منالز  الفئة المستهدفة موضوع الجلسة الجلسة اللقاء

تكوين مهارة  7 السابع
 عالقات الصداقة

من  الصف الخامس تالمذة
 ذوي صعوبات التعلم

 حصتين دراسيتين

 

 تنمية القدرة عل  تكوين عالقات صداقة مع اآلخرينهدف الجلسة:  -

 األهداف السلوكية: -

 يتوقع بعد انتهاء الجلسة أن يكون التلميذ قادراا عل :

 .صدقاءأن يعرف مهارة تكوين األ -أ

 .أن يمارس المهارات التي تعزز الصداقة -ب

 .أن يتجنب السلوكات التي تفسد عالقات الصداقة -ج

 .أن يطبق ما تعلمه في عالقاته مع اآلخرين -د

  
 المستخدمة:الوسائل التدريبية  -

 . رسوم، بطاقات، أقالم، ألوان

 المستخدمة:التدريبية لفنيات ا -

 المناسب.  التعزيزالبيتي،  الواجب، النمذجة ولعب الدور والتغذية الراجعة
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 محتوى الجلسة التدريبية: -

 إجراءات تنفيذ الجلسة  الزمن
 (1اإلجراء )

 (د8)

 تالمذةالترحيب بال -
 .السابقةالتذكير بأهم نقاط الجلسة 

 :تالمذةطرح أسئلة عل  ال -
 اذكر بع  العادات الجتماعية الحسنة؟ -

 ( مناقشة الواجب البيتي2)اإلجراء

 
 (د40)

 .لعر  إجاباتهم تالمذةاختيار بع  ال -
الراجعة  لمناقشة اإلجابات المعروضة وتقديم التغذية تالمذةإتاحة الفرصة أمام ال -

 ألدائهم
 م للمهارةالتقدي (5)اإلجراء 

 
 (د40)

 .كتابة اسم المهارة عل  السبورة -
  -.إعطاء أمثلة لمواقف تستخدم فيها مهارة

تعني قدرة الشخص عل  تكوين عالقات مرضية  :مهارة الصداقةمفهوم تعريف ل -
 وهي عملية مستمرة وليست آنية ، قائمة عل  الود والحترام المتبادل، مع اآلخرين

إعادة التعريف بلغتهم الخاصة تالمذةالطلب من ال - . 
استعرا  اإلجابات وتعزيز الصحيحة وتصويب الخاطئة - . 
لجأ إل  أصدقائنا في كثير من األمور الصداقة مهمة جداا فنحن ن فائدة المهارة: -

 .وأحياناا قبل أن نلجأ إل  األهل
 .للتعريف تالمذةطرح أسئلة للتأكد من فهم ال -

 أداء المهارة بمثال توضيح كيفية (1)اإلجراء 

 (د40)

:من خالل نشاط تدريبي يوضح خطوات أداء المهارة  تالمذةنمذجة المهارة أمام ال
 وتنفيذها 

 لطرح أسئلتهم واإلجابة عنها  تالمذةإفساح المجال لل – 
 .طرح بع  األسئلة وتقديم التغذية الراجعة لها -
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 شرح خطوات أداء المهارة (3)اإلجراء 

 (د52)

 .ر  خطوات أداء المهارة المكتوبة بشكل مسبقع -
 كتابة كل خطوة عل  السبورة وشرح محتواها وتنفيذها 

المحافظة عل  ، المساعدة طلب، العتذار، المجاملة :خطوات مهارة الصداقة هي -
المشاركة في األلعاب واألنشطة ، الحقيقة وقول، النصائح وتقديم، واإلصغاء الجيد، األسرار
 .واتخاذ أصدقاء مشتركين، والمشاركة في المناسبات الجتماعية، الجماعية

وعدم ، والمنابزة باأللقاب، السخرية، السلوكيات التي تفسد عالقة الصداقة مثل الشجار -
فشاء األسرار، اإلصغاء إل  اآلخرين  .وفر  الرأي بالقوة، واا

 .لتوجيه أسئلتهم واستفساراتهم تالمذةإتاحة الفرصة لل -
 .عرا  األسئلة وتقديم اإلجاباتاست -

 مهارةأداء ال( مراجعة خطوات 6)اإلجراء 

 الطلب من كل تلميذ أن يذكر خطوة من خطوات المهارة (د2)
 .طرح أسئلة للتأكد من استيعاب المهارة وتقديم التغذية الراجعة

 (1اإلجراء )
 .في أماكنهم تالمذةاستراحة ال (د3)

 )الممارسة( ة( تطبيق المهار 8جراء )اإل

 (د51)
من خالل تنفيذ األنشطة الخاصة بالمهارة وتقديم  تالمذةتطبيق المهارة التي تدرب عليها ال -

فساح المجال لمناقشة مالحظاتهم عن ، التغذية الراجعة عن األداء وتعزيز األداء األفضل واا
 .أدائهم

 (إنهاء الجلسة وتقويمها9)اإلجراء

 (د51)

 ابقة تلخيص اإلجراءات الس
 .واإلجابة عنها تالمذةتلقي أسئلة ال

 طرح أسئلة وتقديم التغذية الراجعة: -
 التقويم:

 اذكر خطوتين من الخطوات التي تعزز عالقة الصداقة؟ -
 اذكر بع  األشياء التي تفسد عالقة الصداقة ؟  -
 .توزيع الواجب البيتي -
 .التذكير بموعد الجلسة القادمة -
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 و ق    ن  ط  ألول
 

 

 

 د 11مدة التنفيذ: لصديق الجديداسم النشاط: ا
 تكوين عالقة صداقة مع اآلخرين هدف النشاط:

  محتوى النشاط التدريبي:
تقدم الباحثة نموذج عن كيفية تكوين عالقة صداقة مع اآلخرين من خالل لعب دور الصديق مع 

 ومناقشة بعم األسئلة واألشياء المشتركة:، تالمذةاحد ال
 اريخ ميالد (ت، عمر ، قدم نفس )اسم  -
 ما هي هوايات  المفضلة؟ -
 ما هو لون  المفضل؟ -
 ما الذي تحبه في المدرسة؟ -
 ما الذي تكرهه في المدرسة؟ -
 ما الذي يزعج  في تصرفات اآلخرين؟ -
 ما هي األمنية التي ترغب في تحقيقها؟ -
 ما هي أفضل هدية حصلت عليها ؟ من قدمها ل ؟  -
 هل لدي  صديق مفضل ؟  -
 ؟ تحدث عن الصفات التي تحب أن تتوافر لدى صديق  -

 المهمة المطلوبة:
 عزيزي التلميذ المطلوب من  تنفيذ اآلتي: 

 .وترغب بتطوير عالقة صداقة معه، اختر زمياًل ترغب بالتقرب إليه -1
 .اطرح بعم األسئلة التي تحب أن تعرفها عنه -2
 .ناقش معه بعم األشياء المشتركة فيما بينكم -3

 أوراق خاصة بالنشاط.الوسائل التدريبية: 

 .والتعزيز المناسب، والمناقشة، النمذجة لعب األدوار التغذية الراجعة :الفنيات التدريبية المستخدمة
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   ط   ث نيو ق    ن

 

 

 

 

 د3مدة التنفيذ: اسم النشاط: أهمية الصديق

 ..التعرف على أهمية الصديق: هدف النشاط
 محتوى النشاط التدريبي:

ة جدا فنحن نتقاسم مع أصدقائنا أمور كثيرة )نبوح لهم بأسرارنا ونحدثهم عن كل الصداقة مهم
 (وعن أفكارنا وأحاسيسنا ومشاعرنا األحداث المهمة في حياتنا

 المهمة المطلوبة:
 اإلجابة عن األسئلة اآلتية: عزيزي التلميذ المطلوب من 

 لماذا يحتاج الشخص إلى األصدقاء؟ -
 وماذا تفعل أنت لصديق ؟ ،ماذا يفعل ل  صديق  -
 هل يشبه األصدقاء الجيدون األخ أو األخت ؟ بماذا يختلفون؟ -

 .: السبورة العاديةالوسائل التدريبية المستخدمة

 .والتعزيز المناسب، المناقشة، التغذية الراجعة، ولعب األدوار، النمذجةالفنيات التدريبية المستخدمة:
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 و ق    ن  ط   ث  ث
 

 

 

 د 3مدة التنفيذ: صديق اسم النشاط: إعالن مطلوب
 التدرب على اختيار صديقهدف النشاط:

 :التدريبي محتوى النشاط

 .ضع قائمة بالصفات التي تحب أن تتوفر فيه.ضع إعالنًا في مجلة المدرسة تطلب صديقاً 

 المهمة المطلوبة:

 .التوزع إلى مجموعات ووضع قائمة لبعم الصفات التي يجب أن تتوافر في الصديق الجديد-

 .على السبورة ثم وضع قائمة بصفات الصديق الجيد تالمذةكتابة الصفات التي يذكرها ال -
 أقالم ملونة، ورق كرتون، السبورة العاديةالوسائل التدريبية المستخدمة:

 .والتعزيز المناسب، المناقشة، التغذية الراجعة، لعب األدوار، النمذجةالفنيات التدريبية المستخدمة:
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     بعو ق    ن  ط 
 

 

 

 د 3مدة التنفيذ: النشاط: التعبير عن االعتذار اسم
  التدرب على تقديم االعتذار للصدقاء هدف النشاط:

 التدريبي : محتوى النشاط 
فاالعتذار للصدقاء عندما نخطئ ، هنا  أساليب كثيرة نعبر فيها عن أسفنا واعتذارنا ألصدقائنا -

 .يقربنا منهم ويقوي صداقتنا معهم
 :المهمة المطلوبة

 .مناقشة األسلوب الذي تعبرون فيه عن االعتذار ألصدقائكم-
 أكثر طريقة تستخدمها لالعتذار لصديق: -أ
 .تتحدث معه مباشرة -
 .ترسل له بطاقة أو رسالة أو هدية -
 .تصافحه وتعانقه -
 .تتر  الوقت يمر دون االعتذار له -
 ....................هل لدي  طريقة أخرى -
 ذي ترغب أن يعتذر ل  زميل  من خاللها:األسلوب ال -ب
 .يتحدث إلي  مباشرة -
 .يرسل ل  بطاقة أو رسالة أو هدية -
 .يصافح  ويعانق  -
 .يتر  الوقت يمر دون أن يعتذر إلي  -
 ....................هل لدي  طريقة أخرى -

 أقالم ملونة، ورق كرتون، العادية، السبورة الوسائل التدريبية المستخدمة:
 .والتعزيز المناسب، المناقشة، التغذية الراجعة الفنيات التدريبية المستخدمة:
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   خ مسو ق    ن  ط 
 

 

 

 د8:مدة التنفيذ :المهارات التي تعزز الصداقةاسم النشاط
 التدرب على المهارات التي تعزز الصداقة  هدف النشاط:

 التدريبي :حمتوى النشاط 

لذل  هنا  بعم المهارات التي يجب أن  لكل منا صديق يحبه ويرغب بالمحافظة على صداقته
أحفظ السر وأشاركه في اللعب مع اآلخرين وأقدم )أتدرب عليها حتى أحافظ على عالقة الصداقة معه

 .له النصيحة(

 المهمة المطلوبة:

ومناقشة تل  المواقف وبيان ، المطلوب من  تمثيل هذه المواقف وكيف تتصرف فيها كصديق
 .لصحيحالتصرف الخاطئ والتصرف ا

 .ثم قام سامر بإفشاء السر، فقرر أن يبوح به لصديقه سامر، لدى أحمد سر يخفيه عن اآلخرين -

يهاب -  .لكن إيهاب ال يعطيه الفرصة، أحب تلميذ جديد في الصف أن يصادق عالء وا 

 .إيمان تحب اإلطراء كثيرًا وصديقتها والء ال تجاملها أبداً  -

 ي ذكرها؟هل مرت مع  مواقف أخرى ترغب ف -

 أقالم ملونة، ورق كرتون، العادية، السبورة الوسائل التدريبية المستخدمة:

 .لعب األدوار، التعزيز المناسب، ، التغذية الراجعة، المناقشة الفنيات التدريبية المستخدمة:
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 مهارة مفهوم الذات
 الزمن الفئة المستهدفة موضوع الجلسة الجلسة اللقاء

من  الصف الخامس تالمذة ة مفهوم الذاتمهار  8 الثامن
 ذوي صعوبات التعلم

 حصتين دراسيتين

 

 .مفهوم الذات : تنميةهدف الجلسة  -

 األهداف السلوكية: -

 يتوقع بعد انتهاء الجلسة أن يكون التلميذ قادراا عل :

 .التعرف عل  ذاته المثالية -

التعرف عل  ذاته الجتماعية- . 

تعزيز مفهوم الذات - . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوسائل التدريبية المستخدمة

 بطاقات ملونة، أقالم للكتابة، كرتون، مسجل كاسيت، ألوان. أوراق

 المستخدمة: التدريبية لفنياتا -

 عزيز. التلعب األدوار، والتغذية الراجعة والمناقشة، 
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 محتوى الجلسة التدريبية: -

 إجراءات تنفيذ الجلسة الزمن
 (4اإلجراء )

 (د8)

 تالمذةالترحيب بال -
 .التذكير بأهم نقاط الجلسة السابقة

 :تالمذةطرح أسئلة عل  ال -
 اذكر خطوتين من الخطوات التي تعزز عالقة الصداقة؟-
 اذكر بع  األشياء التي تفسد عالقة الصداقة ؟  -

 : مناقشة الواجب البيتي(2)اإلجراء

 (د40)
 .لعر  إجاباتهم تالمذةاختيار بع  ال

الراجعة  لمناقشة اإلجابات المعروضة وتقديم التغذية تالمذةإتاحة الفرصة أمام ال -
 .ألدائهم

 التقديم للمهارة (3)اإلجراء 

 (د40)

كتابة اسم المهارة عل  السبورة - . 
دم فيها المهارةإعطاء أمثلة لمواقف تستخ .-  

تقديم تعريف لمفهوم الذات: هو مجموعة التجاهات واألفكار التي يحملها الفرد  -
 .تجاه ذاته ونفسه وتكون هذه األفكار والتجاهات مختلفة عن فكرة اآلخرين عنه

إعادة التعريف بلغتهم الخاصة تالمذةالطلب من ال - . 

الخاطئة استعرا  اإلجابات وتعزيز الصحيحة وتصويب - . 

: تساعدنا عل  فهم ذاتنا ومعرفة إمكاناتنا وقدراتنا بشكل أفضل فائدة المهارة -  

 .للتعريف تالمذةطرح أسئلة للتأكد من فهم ال -
 توضيح كيفية أداء المهارة بمثال (4)اإلجراء 

 (د40)

من خالل نشاط تدريبي يوضح خطوات أداء المهارة  تالمذةنمذجة المهارة أمام ال
 فيذهاوتن
 لطرح أسئلتهم واإلجابة عنها  تالمذةإفساح المجال لل –
 .طرح بع  األسئلة وتقديم التغذية الراجعة لها -
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 شرح خطوات أداء المهارة (5)اإلجراء 

 (د48)

 .عر  خطوات أداء المهارة المكتوبة بشكل مسبق -
 كتابة كل خطوة عل  السبورة وشرح محتواها وتنفيذها 

، عل  الخطوات اآلتية: فهم الذات تالمذةفهوم الذات من خالل تدريب التنمية مهارة م
إدراك الذات الجتماعية من خالل الهتمام بمشاعر اآلخرين ، إدراك الذات الخاصة

 ، والتواصل معهم ومساعدتهم
 .لتوجيه أسئلتهم واستفساراتهم تالمذةإتاحة الفرصة لل -

 .استعرا  األسئلة وتقديم اإلجابات
 ( مراجعة خطوات أداء المهارةً)جراء اإل

 الطلب من كل تلميذ أن يذكر خطوة من خطوات المهارة 
 .طرح أسئلة للتأكد من استيعاب المهارة وتقديم التغذية الراجعة

 (7)اإلجراء 
 في أماكنهم تالمذةاستراحة ال (د8)

 ( ممارسة المهارة )التطبيق(1)اإلجراء 

من خالل تنفيذ األنشطة الخاصة بالمهارة  تالمذةي تدرب عليها التطبيق المهارة الت - (د20)
فساح المجال لمناقشة مالحظاتهم عن أدائهم، وتقديم تغذية راجعة عن األداء  .واا

 وتقويمها إنهاء الجلسة :(8اإلجراء ) -

 (د40)

 تلخيص اإلجراءات السابقة 
 .واإلجابة عنها تالمذةتلقي أسئلة ال

 .التغذية الراجعة طرح أسئلة وتقديم -
 التقويم:

 مفهوم الذات؟ عرف مهارة -
 .البيتيالواجب توزيع  -
 التذكير بموعد الجلسة القادمة -

 

  



 

115 
 

  ألول و ق    ن  ط
 

 

 

 د40مدة التنفيذ: : مفهوم الذات اسم النشاط
 : تنمية فهم الذات هدف النشاط التدريبي

 خرين:لكل شخص منا صفات الخاصة التي تميزه عن اآلمحتوى النشاط التدريبي

:المهمة المطلوبة  

 عزيزي التلميذ المطلوب من :

أن تبصم بإبهام  على الورقة - . 

 قارن بصمت  مع زمالئ   -

 .ورق، محبرة الوسائل التدريبية المستخدمة :

 .التعزيز المناسب، المناقشة، التغذية الراجعة: الفنيات التدريبية المستخدمة
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 و ق    ن  ط   ث ني
 

 

 

 د40مدة التنفيذ: : مفهوم الذات اسم النشاط
 : تنمية فهم الذات هدف النشاط التدريبي

وله مكان في ، له اسمه الخاص به):كل شخص منا مهم في حد ذاته محتوى النشاط التدريبي
 ، الصف وفي األسرة وله صفاته التي تميزه عن غيره

:المهمة المطلوبة  

 عزيزي التلميذ المطلوب من :

 كون دائرة: 

 زميل  الذي على يمين   اهمس اسم  في أذن -

 .اهمس اسم  في أذن زميل  الذي على يسار  -

 اذكر اسم الجالس على يمين  ويسار  في اقل من عشر ثواني  -

 اختر زمياًل ل  وقارن نفس  معه بماذا تتشابهان وبماذا تختلفان -

 أوراق خاصة بالنشاط.الوسائل التدريبية: 

 والتعزيز المناسب.ة الراجعة والمناقشةالتغذي: الفنيات التدريبية المستخدمة
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 و ق    ن  ط   ث  ث
 

 

 

 د40مدة التنفيذ: مفهوم الذاتاسم النشاط: 
 : إدرا  الذات الخاصةهدف النشاط التدريبي

، وله مكان داخل األسرة، لكل فرد منا شكله الخاص وحياته الخاصة: محتوى النشاط التدريبي
 .عنهم في أشياء أخرى ونشتر  مع اآلخرين في بعم األشياء ونختلف

 :المهمة المطلوبة

 عزيزي التلميذ المطلوب من :

 (انظر إلى المرآة وقدم نفس  )اسم  عنوان  طول  لون شعر  وعيني  -

 إخوت ( كيف تقضي الوقت معهم ، والدت ، أفرادأسرت  )والد ، اذكر شيئًا ما عن -

 شعور  اتجاههم وشعورهم نحو  اذكر-

 .إلي  في البيت اذكر المكان المحبب -

 ما الذي تطمح إليه في المستقبل

 .:مرآة كبيرة الوسائل التدريبية المستخدمة

 .التغذية الراجعة التعزيز المناسب، المناقشة الفنيات التدريبية المستخدمة:

 
 

 

 

 

 

  



 

112 
 

     بعو ق    ن  ط 
 

 

 

 د3مدة التنفيذ: اسم النشاط: مفهوم الذات
 .: إدرا  الذات االجتماعيةهدف النشاط 

ونحن نعتمد في أشياء كثيرة ): كل واحد منا يحتاج للغير وهم يحتاجون إليه نشاط التدريبيمحتوى ال
وأناس ال نعرفهم يعدون لنا المالبس والغذاء ويقدمون ، على أناس حولنا كاألب واألم والمعلم

 .الخدمات التي نحتاجها كالخياط والخباز والبائع والطبيب

 المهمة المطلوبة 

 اآلتية أجب عن األسئلة -

 أن تقدمها لنفس  ؟ عما هي األشياء التي تستطي -

 تحتاج أن يقدمها اآلخرين صف مشاعر  اتجاههم؟ ما األشياء التي -

 أوراق خاصة بالنشاط.الوسائل التدريبية: 

 .المناقشة.التغذية الراجعة التعزيز المناسب :الفنيات التدريبية المستخدمة
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 الواجب البيتي :-

 قم بإعداد كتيب صغير تصف به نفس 
  .ارسم صورة لوجه  على الغالف

 ...................................اسمي 1ص -2
 ...................................أسكن
 سنوات ...................................عمري 2ص

 ...................................ميالدي
 صف لون شعر  طول  وزن  لون عيون   -3ص

  ._ قدم أسرت  ومشاعرهم نحو 4ص
 (العاب برامج تلفزيون، مأكوالت، _تحدث عن أشياء تحبها )ألوان5ص
صــدقاء تحــب أن أ، _تحــدث عــن أصــدقائ  الكبــار والصــغار النــاس الــذين تشــتاق إلــيهم ًص

 يبادلو  نفس المشاعر
األعمـال التـي ال تحـب القيـام بهـا ولكـن ، _ اكتب هوايات ، األعمال التي تحب القيام بها7ص

  .تشعر أنها مطلوبة من 
صـف مشـاعر معينـة تحـب أن ، _ اذكر أشياء عن نفسـ  تريـد أن يعرفهـا النـاس عنـ 1ص 

  .يشارك  الغير فيها
  - .ن رأي  في أي موضوعلدي  الحرية في التعبير ع 

 الصق أشكااًل وصورًا ألشخاص تحبهم أو اكتب لهم بعم العبارات  -
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 مهارة مفهوم الذات اإليجابي

 الزمن الفئة المستهدفة موضوع الجلسة الجلسة اللقاء

مفهوم مهارة  9 التاسع
 الذات اإليجابي

من ذوي  الصف الخامس تالمذة
 صعوبات التعلم

 حصتين دراسيتين

 

 تدعيم مفهوم الذات اليجابي هدف الجلسة: -

 األهداف السلوكية: -

 أن يكون التلميذ قادراا عل :يتوقع بعد انتهاء الجلسة 

 .التعرف عل  مفهوم الذات اليجابي -

 .التعرف عل  النقاط اليجابية لديه -

 .تعزيز مفهوم الذات اليجابي -
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ةمسجل السبورة العادية وأقالم الكتابة الخاصة:الوسائل التدريبية المستخدمة

والتعزيز ، المناقشة التغذية الراجعة، األدوار لعب: المستخدمةالتدريبية  لفنياتا -
 . المناسب
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 محتوى الجلسة التدريبية: -

 إجراءات تنفيذ الجلسة الزمن

 (4اإلجراء )

 (د8)

 تالمذةالترحيب بال -
 .السابقة التذكير بأهم نقاط الجلسة

 :تالمذةطرح أسئلة عل  ال -
 ما هي المهارة التي تدربت عليها في الجلسة السابقة؟ -
 عرف مهارة مفهوم الذات ؟ -

 : مناقشة الواجب البيتي(2)اإلجراء

 (د40)
 .لعر  إجاباتهم تالمذةاختيار بع  ال -
الراجعة  تغذيةلمناقشة اإلجابات المعروضة وتقديم ال تالمذةإتاحة الفرصة أمام ال -

 .ألدائهم
 التقديم للمهارة (3)اإلجراء 

 (د40)

كتابة اسم المهارة عل  السبورة - . 
  -.إعطاء أمثلة لمواقف تستخدم فيها المهارة

هي مجموعة من األفكار اليجابية التي تعريف مهارة مفهوم الذات االيجابي : -
 قبل الفرد لذاته ورضاه عنها والتي تتمثل بالثقة بالنفس وت، الفرد يحملها عن نفسه

إعادة التعريف بلغتهم الخاصة تالمذةالطلب من ال - . 
استعرا  اإلجابات وتعزيز الصحيحة وتصويب الخاطئة - . 

تساعدنا عل  احترام الذات وتقديرها والمحافظة عل  مكانتها :فائدة المهارة -
 .الجتماعية

 .للتعريف تالمذةطرح أسئلة للتأكد من فهم ال -
 توضيح كيفية أداء المهارة بمثال (4)اإلجراء 

 (د40)

من خالل نشاط تدريبي يوضح خطوات أداء المهارة  تالمذةنمذجة المهارة أمام ال
 .وتنفيذها

 لطرح أسئلتهم واإلجابة عنها  تالمذةإفساح المجال لل –
 .طرح بع  األسئلة وتقديم التغذية الراجعة لها -
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 اء المهارةشرح خطوات أد (5)اإلجراء 

 (د48)

 .عر  خطوات أداء المهارة المكتوبة بشكل مسبق -
 كتابة كل خطوة عل  السبورة وشرح محتواها وتنفيذها 

أجري حوارا مع ، خطوات مهارة تدعيم مفهوم الذات اإليجابي هي: ابدأ بكلمة أنا
 والبتعاد عن العبارات السلبية.استخدم العبارات اليجابية، النفس

 .لتوجيه أسئلتهم واستفساراتهم تالمذةالفرصة للإتاحة  -
 .استعرا  األسئلة وتقديم اإلجابات

 ( مراجعة خطوات أداء المهارةً)اإلجراء 

 الطلب من كل تلميذ أن يذكر خطوة من خطوات المهارة - (د8)
 .طرح أسئلة للتأكد من استيعاب المهارة وتقديم التغذية الراجعة -

 (7)اإلجراء 
 في أماكنهم تالمذةتراحة الاس (د5)

 ممارسة المهارة )التطبيق( (1اإلجراء )

من خالل تنفيذ األنشطة الخاصة بالمهارة  تالمذةتطبيق المهارة التي تدرب عليها ال - (د20)
فساح المجال لمناقشة مالحظاتهم عن أدائهم، وتقديم تغذية راجعة عن األداء  .واا

 يمهاوتقو  إنهاء الجلسة :(8اإلجراء ) -

 ( د40)

 تلخيص اإلجراءات السابقة 
 .واإلجابة عنها تالمذةتلقي أسئلة ال

 .طرح أسئلة وتقديم التغذية الراجعة -
 التقويم:

 مفهوم الذات اليجابي؟ عرف مهارة -
 ما هي خطوات مهارة تدعيم مفهوم الذات اليجابي -
 .البيتيالواجب توزيع  -
 التذكير بموعد الجلسة القادمة -
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   ط  ألولو ق    ن
 

 

 

 د8 مدة التنفيذ: : مفهوم الذات اإليجابياسم النشاط

 تكوين مفهوم إيجابي عن الذاتهدف النشاط :
 محتوى النشاط التدريبي:

 تقديم نموذج لتلميذ يعاني من صعوبة تعلمية تؤثر في تحصيله الدراسي على النحو اآلتي:

( راءة(وائل تلميذ في الصف الخامس ويعاني من صعوبة تعلمية في الق   

المشاركة في مسابقة الخطابة والشعر عوال أستطي، يقول : أنا إنسان عاجز . 

لكنني مبدع وموهوب في ، ثم يقول : صحيح إنني ال أستطيع المشاركة في مسابقة الخطابة والشعر
وكان لذل  دور كبير في ، فقد شاركت في مسابقات للرسم وحصلت على عدة جوائز، مجال الرسم

 .تي في كثير من المعارم الفنية المدرسيةرفع اسم مدرس

 المهمة المطلوبة :
 .مناقشة الفكرة مع المجموعة

 .وتثبيتها على السبورة تالمذةتسجيل النتيجة التي توصل إليها ال
 السبورة العادية وأقالم الكتابة الخاصةالوسائل التدريبية المستخدمة :

 .والتعزيز المناسب، والتغذية الراجعة، لمناقشةاو ، الفنيات التدريبية المستخدمة: لعب االدوار
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 و ق    ن  ط   ث ني
 

 

 

 د 3مدة التنفيذ: اسم النشاط مفهوم الذات اإليجابي

 .: تكوين مفهوم إيجابي عن الذاتهدف النشاط 
 محتوى النشاط التدريبي:

ونحن ال نستطيع ، وليس هنا  من شخص كامل وال شخص كله سيء، ال يوجد شخص كله جيد) -
فكل شخص يبرع في مجال ما ويفشل في آخر، وهذا ال يغير من صفات ، جميع المهمات أن نؤدي

 .وخصائص الفرد(

 المهمة المطلوبة :
 .مناقشة الفكرة مع المجموعة

 .وتثبيتها على السبورة تالمذةتسجيل النتيجة التي توصل إليها ال
 .الخاصةالسبورة العادية وأقالم الكتابة  الوسائل التدريبية المستخدمة :

 .والتعزيز المناسب، والتغذية الراجعة، المناقشة الفنيات التدريبية المستخدمة
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 و ق    ن  ط   ث  ث
 

 

 

 د11 :مدة التنفيذ اسم النشاط: العبارات الذاتية اإليجابية
 : التدرب على استخدام العبارات الذاتية اإليجابية هدف النشاط

 :محتوى النشاط التدريبي

لكنه استطاع بفضل إصراره ومثابرته أن يتفوق على ، علم في أحد الموادطفل يعاني من صعوبة ت
أنا ، وكان دائمًا يردد في داخله بعم العبارات االيجابية )أنا شاطر أنا مثابر، نفسه بجوانب عديدة

أنا ، أنا كسول، ويبتعد عن العبارات السلبية )أنا غبي (أنا واثق من نفسي، أنا فخور، متفوق
  (عاجز

 ة المطلوبة: المهم

لعب أدور مشابهة والتدرب على العبارات االيجابية التي تسهم في  تالمذةتطلب الباحثة من ال -
 .تعزيز مفهوم الذات لديهم

 السبورة العادية وأقالم الكتابة الخاصةأوراق خاصة بالنشاط،  :الوسائل التدريبية المستخدمة
 .والتعزيز المناسب، ناقشة التغذية الراجعةالم، لعب األدوارالفنيات التدريبية المستخدمة:
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     بعو ق    ن  ط 
 

 

 

 د 11مدة التنفيذ: اسم النشاط: الحديث مع الذات 
 .التدرب على إجراء حديث داخلي مع الذات هدف النشاط:

  محتوى النشاط التدريبي:

 أجرى سليم حوارًا مع نفسه على النحو اآلتي :

ضد فريق ، مباراة كرة القدم بملعب المدرسة يوم أمس كان من المقرر أن أشار  مع زمالئي في
لذل  ، وبسبب فشلي في امتحان الحساب في ذل  اليوم كان من الصعب علي مشاركتهم، آخر

ونتيجة لتوجيهاتي .اخترت أن أكون من المشجعين لهم وأقدم بعم التوجيهات لهم من خارج الملعب
، ئع وبارع محترف في لعب كرة القدمأنا شخص را استطاع زمالئي تحقيق الفوز )فقلت في نفسي،

 .وتوجيهاتي حققت الفوز لفريقي(

 المهمة المطلوبة:

 ما هي العبارات التي كنت ترددها في داخل  ، اذكر موقفًا مر مع  -

 .مناقشة أداء المهارة مع المجموعة -

 .مسجلة كاسيت الوسائل التدريبية المستخدمة:

 .التعزيز المناسب، المناقشة، الراجعة التغذية :الفنيات التدريبية المستخدمة

 

 

 

 

 

 

 الواجب البيتي: -

 عزيزي التلميذ المطلوب منك :

عل  ورقة الواجب ، وتسجيل مالحظاتك، أن تمارس مفهوم ذات ايجابي في تفاعلك مع اآلخرين
 . البيتي
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 مهارة الرضا الذاتي

 الزمن الفئة المستهدفة موضوع الجلسة الجلسة اللقاء

من  الصف الخامس تالمذة مهارة الرضا الذاتي 11 العاشر
 ذوي صعوبات التعلم

 حصتين دراسيتين

 

 .تنمية مهارة الرضا الذاتيهدف الجلسة :  -

 كية:األهداف السلو  -

 يتوقع بعد انتهاء الجلسة أن يكون التلميذ قادراا عل :

 .أن يعرف مهارة الرضا الذاتي -

 أن يتعرف عل  األشياء التي يحبها في نفسه  -

 .أن يتعرف عل  األشياء التي ل يحبها في نفسه -

 .أن يحول األشياء التي ل يحبها في نفسه إل  أشياء يحبها -

 

 

  

 الوسائل التدريبية المستخدمة

 البيتي الواجبلوان، ، مسجل كاسيت، أأوراق

 المستخدمة: التدريبية لفنياتا -

 عزيز. الت، ، والمناقشةلعب األدوار والتغذية الراجعة 
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 يبية:التدر  محتوى الجلسة -

 إجراءات تنفيذ الجلسة الزمن

 (4اإلجراء )

 (د8)
 تالمذةالترحيب بال -

 .التذكير بأهم نقاط الجلسة السابقة
 :تالمذةطرح أسئلة عل  ال -

 : مناقشة الواجب البيتي(2)اإلجراء

 (د40)
 .لعر  إجاباتهم تالمذةاختيار بع  ال -
الراجعة  المعروضة وتقديم التغذية لمناقشة اإلجابات تالمذةإتاحة الفرصة أمام ال -

 .ألدائهم
 التقديم للمهارة (3)اإلجراء 

 (د48)
 

كتابة اسم المهارة عل  السبورة - . 
  -.إعطاء أمثلة لمواقف تستخدم فيها المهارة

:هي النطباعات اليجابية التي يحملها الفرد تدفعه  مفهوم مهارة الرضا الذاتي -
  إل  تحقيق المزيد من أهدافه

إعادة التعريف بلغتهم الخاصة تالمذةالطلب من ال - . 
استعرا  اإلجابات وتعزيز الصحيحة وتصويب الخاطئة - . 

:تساعد عل  الشعور بالستقرار النفسيفائدة المهارة - . 

 .للتعريف تالمذةطرح أسئلة للتأكد من فهم ال -
 توضيح كيفية أداء المهارة بمثال (4)اإلجراء 

 (د40)

:من خالل نشاط تدريبي يوضح خطوات أداء المهارة  تالمذةمهارة أمام النمذجة ال
 (.نشيط، متفائل، وتنفيذها)وصف النفس بثالث كلمات:محبوب

 لطرح أسئلتهم واإلجابة عنها  تالمذةإفساح المجال لل –
 .طرح بع  األسئلة وتقديم التغذية الراجعة لها -

 شرح خطوات أداء المهارة (5)اإلجراء 

 .عر  خطوات أداء المهارة المكتوبة بشكل مسبق - (د48)
 كتابة كل خطوة عل  السبورة وشرح محتواها وتنفيذها 
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التعرف عل  األشياء التي يحبها في ، خطوات مهارة الرضا الذاتي هي: الثقة بالنفس
وتحويل األشياء التي ليحبها في نفسه إل  ، نفسه واألشياء التي ل يحبها في نفسه

 .من خالل تبديل األفكار السلبية بأفكار ايجابية.ء يحبهاأشيا
 .لتوجيه أسئلتهم واستفساراتهم تالمذةإتاحة الفرصة لل -

 .استعرا  األسئلة وتقديم اإلجابات
 ( مراجعة خطوات أداء المهارةًاإلجراء )

 الطلب من كل تلميذ أن يذكر خطوة من خطوات المهارة - (د8)
 .استيعاب المهارة وتقديم التغذية الراجعة طرح أسئلة للتأكد من -

 (7اإلجراء )

 في أماكنهم تالمذةاستراحة ال (د5)
 ( ممارسة المهارة )التطبيق(1اإلجراء )

 (د20)
من خالل تنفيذ األنشطة  تالمذةتطبيق مهارة الرضا عن الذات التي تدرب عليها ال -

فساح المجال لمناقشة مالحظاتهم و ، الخاصة بالمهارة وتقديم تغذية راجعة عن األداء اا
 .عن أدائهم

 وتقويمها إنهاء الجلسة (:8اإلجراء ) -

 (د40)

 تلخيص اإلجراءات السابقة 
 .واإلجابة عنها تالمذةتلقي أسئلة ال

 .طرح أسئلة وتقديم التغذية الراجعة -
 التقويم:

عرف مهارة الرضا عن الذاتي  -  
تستخدمها عندما تشعر أنك راضي عن ذاتك؟اذكر بع  العبارات اإليجابية التي  -  
إل  أشياء ، تحدث عن طريقتك المفضلة في تحويل األشياء المزعجة والسلبية -

يجابية  .محببة واا
 .البيتيالواجب توزيع  -
 .التذكير بموعد الجلسة القادمة -
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 و ق    ن  ط  ألول
 

 

 

 د8مدة التنفيذ: : أحب في نفسياسم النشاط
 المحببة في أنفسناالتعرف على األشياء هدف النشاط: 

 محتوى النشاط التدريبي:

 (متواضع، مجتهد، كريم، شعبي، مثابر، نشيط، محبوب، )هادل، هنا  أشياء نحبها في أنفسنا 

 المهمة المطلوبة:

 ولماذا؟، اختر ثالث صفات تعتقد أن  تتمتع بها

 اعمل قائمة باألشياء التي تحبها في نفس 

 .بالنشاط وأقالم للكتابة، أوراق خاصة، بورة العاديةالسالوسائل التدريبية المستخدمة :

 .والتعزيز المناسب، التغذية الراجعة، : المناقشةالفنيات التدريبية المستخدمة
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 و ق    ن  ط   ث ني
 

 

 

 د8مدة التنفيذ: : ال أحب في نفسي اسم النشاط
 .هدف النشاط:التعرف على األشياء التي ال أحبها

 النص محتوى النشاط التدريبي: 

 ألنها أشياء سلبية، هنا  أشياء ال نحبها في أنفسنا ونرغب في تغييرها

 المهمة المطلوبة:

وترغب في تغييرها.ال تحبها في نفس  اعمل قائمة عن األشياء التي  

 األشياء التي ال أحبها في نفسي :

1-............................ 

2-............................ 

 3-............................ 

 .أوراق خاصة بالنشاط وأقالم للكتابةالوسائل التدريبية المستخدمة :

 .: المناقشة التغذية الراجعة والتعزيز المناسبالفنيات التدريبية المستخدمة
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 و ق    ن  ط   ث  ث
 

 

 

 د11مدة التنفيذ: اسم النشاط: كرسي االعتراف
 ر إيجابية : التدرب على تبديل األفكار السلبية بأفكاهدف النشاط

 :محتوى النشاط التدريبي

:كل شخص منا يمتل  القدرة على تغيير األشياء السلبية التي يراها في نفسه إلى أشياء ايجابية من 
 .خالل التدرب على تبديل األفكار السلبية باألفكار االيجابية

 :المهمة المطلوبة

ه حتى ال تثير نظرات زمالئه اختيار تلميذ يجلس على كرسي االعتراف ووضع عصبة على عيني -
 األسئلة اآلتية: واإلجابة عن، االرتبا  لديه

 ما هو الشيء الذي يعجب  في نفس ؟ -

 ما هو الشيء الذي ال يعجب  في نفس ؟ -

 هل أنت سعيد بين أفراد المجموعة؟ -

 في المجموعة التي تنتمي إليها؟  ما رأي -

واألشياء ، ياء االيجابية التي يذكرها وكيف يثبتهاتطلب من المجموعة مناقشة التلميذ في األش -
 .السلبية وكيف يحولها إلى أشياء ايجابية

 .المناقشة والتعزيز المناسب، التغذية الراجعة، ولعب األدوار، :النمذجةالفنيات التدريبية المستخدمة
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     بعو ق    ن  ط 
 

 

 

 د 3مدة التنفيذ: اسم النشاط: ماذا يوجد في الصندوق
 .بل الذات وتقديرها: تقهدف النشاط

 : :يوجد داخل الصندوق صورة ألهم شخص في حيات  محتوى النشاط التدريبي

 المهمة المطلوبة:

 اجب عن األسئلة اآلتية: 

 ماذا يوجد داخل الصندوق -

 من هو الشخص المهم في حيات ؟ -
 من هو أحب الناس إلي ؟ -

 ات  ؟هل عرفت من هو أهم شخص في حي، ماذا وجدت في الصندوق -

 رأيته ؟ وهل تحب الشخص الذي، هل أنت سعيد بما رأيت -

 مرآة، : صندوق مغلقاألدوات التدريبية المستخدمة

 ، النمذجة لعب األدوار التغذية الراجعة والتعزيز المناسب المناقشةالفنيات التدريبية المستخدمة:

 

 

 

 
 

 الجلسة الختامية

 الزمن هدفةالفئة المست موضوع الجلسة الجلسة اللقاء

 الواجب البيتي: -

 عزيزي التلميذ المطلوب من  :

ها قبل اللتحاق بالجلسات، وعكسها إل  عبارات ايجابية. وسجل اذكر العبارات التي كنت تردد
 النتائج. 
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من ذوي  الصف الخامس تالمذة الجلسة الختامية 11 األخير
 صعوبات التعلم

 حصتين دراسيتين

 

 أهداف الجلسة : -

تقييم ومراجعة المهارات التي تم التدرب عليها-1 . 

تالمذةتقييم البرنامج التدريبي من قبل ال -2 . 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 .والتعزيز المناسب، والتغذية الراجعة، المناقشة الفنيات التدريبية المستخدمة :

 .السبورة العادية، أوراق العمل الخاصة بالتقويم الوسائل التدريبية المستخدمة:
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 التدريبية: محتوى الجلسة -

 تنفيذ الجلسة إجراءات الزمن

 (4اإلجراء )

 د(40)

 تالمذةالترحيب بال -
 .التذكير بأهم نقاط الجلسة السابقة-
 :تالمذةطرح أسئلة عل  ال -

 ماهي المهارة التي تدربت عليها في الجلسة السابقة؟
 ما الذي استفدته من التدريب عليها؟

 : مناقشة الواجب البيتي(2)اإلجراء

 (د40)
 .لعر  إجاباتهم مذةتالاختيار بع  ال -
الراجعة  لمناقشة اإلجابات المعروضة وتقديم التغذية تالمذةإتاحة الفرصة أمام ال -

 .ألدائهم
 (3)اإلجراء 

 (د15)

تلخيص المهارات التي تم التدرب عليها في البرنامج ذكر فائدة كل مهارة - . 
 .-.مراجعة أهم الخطوات واإلرشادات التي تم تعلمها

لطرح أسئلتهم واإلجابة عنها تالمذةل للفسح المجا - . 
 .طرح بع  األسئلة وتقديم التغذية الراجعة

 (4اإلجراء )

 (د5)
، األهل، جوانب التحسن في عالقاتهم مع اآلخرين)المعلمون تالمذةأن يذكر ال -

 الرفاق(
 تلخيص هذه الجوانب وتسجيلها عل  السبورة

 (5)اإلجراء 

 (د5)
زامهم ومواظبتهم في جلسات البرنامج والواجبات البيتية التي عل  الت تالمذةشكر ال
بها والطلب منهم استخدام مهارات التواصل الجتماعي التي تم التدرب عليها  اقامو 

 .وممارستها في حياتهم اليومية
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 وتقويمها إنهاء الجلسة( ً)اإلجراء 

 د(15)

خالل البرنامج التدريبي؟عدد مهارات التواصل الجتماعي التي تم التدرب عليها   
ماهي أهم الجوانب التي استفدت منها في البرنامج التدريبي؟ -2  
هل شعرت أن عالقاتك مع اآلخرين تحسنت بعد مشاركتك في البرنامج  -3

 التدريبي؟
 

 (7اإلجراء )

 في أماكنهم تالمذةاستراحة ال (د5)

 (: القياس البعدي1اإلجراء )

 (د31)

ثم وتحديد  تالمذةدي لتقويم مدى فاعلية البرنامج ومعرفة أثره عل  الإجراء القياس البع
 .موعد الجلسة القادمة إلجراء القياس البعدي المؤجل

عل  حضورهم جلسات البرنامج والتأكيد عل  تطبيق المهارات التي  تالمذةشكر ال -
 .تدربوا عليها في حياتهم اليومية
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 (8ملحق )
 البطاقات التدريبية

 

 (1بطاقة)
 بطاقة اإلشارات اللفظية وغير اللفظية

 اإلشارات غير اللفظية اإلشارات اللفظية
 الرأس يهتز لتعل  ولتسفل والوجه مبتسماا  نعم
 .يهز الرأس من جانب ل خر ويرفع الحاجب ال

 .يكون هادئاا ومحمر الوجه ول يشارك في نشاط المحادثة خجول
 .يهز بجسمه لتمام والخلف، عابس، يفرك يديه قلق
 .يحمر الوجه ضاحكاا أو منسحباا  محرج
 .يرجع ويتقدم لتمام يهدأ ويبدأ بالضحك مرتاح

 .يبتسم ويبدو مسروراا  في مزاج حسن
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 (2بطاقة )
 قائمة المشاعر

 حزين مشمئز محبوب
 مرفو  غير محترم خائف
 خائن را    متقلب
 آمن محرج قلق
 مميز حسود خجول
 شاكر حقود مخدوع
 مشدود غيور مرتاح
 يعتذر منعزل هادج
 منزعج متفائل حميم
 متقبل عصبي واثق
 متكبر مسالم مسرور
 ودود مهمل مرتبك
 عطوف مؤذي دفاعي
  ضائع اتكالي
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 (3بطاقة)
 بطاقة السلو  غير اللفظي

 المشاعر السلو  غير اللفظي م
 حزينة يون ديمة باكيةع 1
 متلهفة رشا تتنهد 2
تجلـــس لينـــا باســـتقامة وســـاكنة فـــي الكرســـي لـــم تجـــر أي اتصـــال  3

 .بالعين
 خجولة

 غضبانة .تضحك رنا في األوقات غير المناسبة 4
وجــه لــين منســحب وشــفاهها مغلقــة تبــدو إنهــا تحــدق بــك وجههــا  5

 .محمر قليالا 
 مرتاحة

وتنظـــر ، ي الكرســـي المجـــاور لـــكتأخـــذ نايـــا وضـــعية مرتاحـــة فـــ 6
 .مباشرة نحوك وصوتها عال وتتكلم بمعدل يبدو طبيعياا 

 غير مرتاحة

، تجلــــس هــــدى باســــتقامة وســــاكنة فــــي كرســــيها وشــــفتاها مطبقــــة 7
 .وعندما تتكلم بصوت عالي النبرة تتكلم بسرعة

 متوترة

تختار كلماتها بعناية فائقـة ، تتحدث من  الطالبة الجديدة بنعومة 8
 .تتجنب التصال العيني وتتكلم بشكل قليلو 

 هادئة

 

 


