ردمد1652 - 7189 :

ردمد (النشر اإللكرتوني)1652 – 7472 :

الربيد اإللكرتونيbuj@bu.edu.sa :

العدد التاسع والعشرون  ...ربيع الثاني 1443هـ  -ديسمرب 2021م

املوقع اإللكرتونيhttps://portal.bu.edu.sa/ar/web/bujhs :

العدد التاسع والعشرون  ...ربيع الثاني  1443هـ -ديسمرب  2021م

ردمد1652- 7189 :

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الباحة
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
مجلة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية
تصدر عن جامعة الباحة
مجلة دورية ـــــ علمية ـــــ محكمة

ردمد (النشر اإللكرتوني)1652- 7472 :

المحتويات
التعريف بالمجلة ...........................................................................................................................
الهيئة االستشارية لمجلة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ..............................................................
المحتويات......................................................................................................................................
مظاهر العظمة اإللهية في سورة األعلى :دراسة موضوعية.............................................................

1

توظيف القراءات القرآنية في تدبر القرآن......................................................................................

22

"جائز الحديث" عند المحدثين :دراسة تحليلية نقدية..................................................................................

51

د .سعيد بن محمد جمعان الهديه
د .عائشة عبد اهلل مطلق الطواله

د .عبد اهلل بن حسن بن غرمان الشهري

دراسة األحاديث التي وقع فيها الخطأ من الرواة وبيان أصلها الصحيح ومعرفة سبب الخطأ125 ..............
د .فيحان بن نايف البصيص

طلُو ُب َغا (ت879 :هـ) :تحقي ًقا ودراسة 151 ....................................
(مزيد التعريف) لزين الدين قاسم الحنفي ابن ُق ْ
د .محمد بن سالم بن عبداهلل الحارثي

أثر اختالف التوجيه اإلعرابي في الحديث النبوي193 ................................................................................
د .طـارق بن إبراهيم بن عبدالرزاق المسعود

دور الداعية في تحقيق األمن الفكري236 ............................................................................................
د .سليم بن سالم عابد اللقماني

المسائل الفقهية المتعلقة بوباء"كورونا" فيما يخص العبادات وبعض األحوال العامة وتخريج 272
أحكامها على القواعد األصولية والقواعد والفروع الفقهية.............................................................

د .سعيد بن أحمد بن علي آل عيدان الزهراني

مراتب الشهادة على األموال315 ...........................................................................................................
د .سعيد بن مبارك دخيل األكلبي

الظواهر التركيبية والداللية التي استنبطها ابن صالح التيمي (633ه) من تحليل الشواهد الشعرية 343
في كتابه (تُحفَةُ المُعْرِب وطُرفَةُ المُغْرِب).....................................................................................
د .مليحة بنت محمد بن ذعف القحطاني

كِتابُ األَسْبَابِ الضَّعيفةِ التي وُصِل بها إلى أُمورٍ مُنِيفةٍ تأليفُ :عبدِ العزيزِ بن جِدارٍ المِصْرِي (دراسةً 378
وتحقيقًا).......................................................................................................................................
د .فالح بن مرشد بن خلف العتيبي

واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الباحة ألساليب التقويم الحقيقي 404
من وجهة نظر الطلبة....................................................................................................................
د .بندر بن حمدان الزهراني

أثر التخطيط االستراتيجي في دعم الميزة التنافسية في الجامعات السعودية الناشئة441 ...................
د .خديجة مقبول الزهراني

دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية في الجامعات السعودية :دراسة ميدانية 488
بالتطبيق على جامعة الملك عبدالعزيز ..........................................................................................
د .عبدالواحد بن سعود الزهراني

الرؤيــــة :أن تكون مجلة علمية تتميز بنشر البحوث العلمية التي
تخدم أهداف التنمية الشاملة بالمملكة العربية السعودية
وتسهم في تنمية القدرات البحثية ألعضاء هيئة التدريس ومن
في حكمهم داخل الجامعة وخارجها.
الرسالة :تفعيل دور الجامعة في االرتقاء بمستوى األداء البحثي
لمنسوبيها بما يخدم أهداف الجامعة ويحقق أهداف التنمية
المرجوة ويزيد من التفاعل البناء مع مؤسسات المجتمع المحلي
واإلقليمي والعالمي.
رئيس هيئة التحرير:
د .مكين بن حوفان القرني
مدير التحرير:
د .محمد عبد الكريم علي عطية
أعضاء هيئة التحرير:
د .سعيد بن أحمد عيدان الزهراني
أستاذ مشارك بقسم الدراسات اإلسالمية
كلية العلوم واآلداب بالمندق جامعة الباحة
د .عبد اهلل بن خميس العمري
أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية
كلية العلوم واآلداب ببلجرشي جامعة الباحة
د .محمد بن حسن الشهري
أستاذ مشارك بقسم الدراسات اإلسالمية
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة الباحة
د .خديجة بنت مقبول الزهراني
أستاذ مشارك بقسم اإلدارة والتخطيط التربوي
كلية التربية جامعة الباحة
د .محمد بن عبد الكريم علي عطية
أستاذ مشارك بقسم اإلدارة والتخطيط التربوي
كلية التربية جامعة الباحة
ردمد النشر الورقي 7189 :ـــــ 1652
ردمد النشر اإللكتروني 7472 :ـــــ 1658
رقم اإليداع 1963 :ـــــ 1438
ص  .ب1988 :
هاتف00966 17 7274111 / 00966 17 7250341 :
تحويلة1314 :
البريد اإللكترونيbuj@bu.edu.sa :
الموقع اإللكترونيhttps://portal.bu.edu.sa/ar/web/bujhs:

العدد التاسع والعشرون  ...ربيع الثاني  1443هـ -ديسمرب  2021م

ردمد1652- 7189 :

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الباحة
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
مجلة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية
تصدر عن جامعة الباحة
مجلة دورية ـــــ علمية ـــــ محكمة

ردمد (النشر اإللكرتوني)1652- 7472 :

تابع المحتويات
المرونة النفسية وعالقتها بنمط الشخصية (أ ،ب) لدى طالب وطالبات الدراسات العليا بجامعة
الملك عبد العزيز.............................................................................................................................

541

د .صالح يحي حامد الغامدي

دور برامج الدمج (التربية الخاصة) في تعزيز العمل التطوعي وفق رؤية  2030من وجهة نظر 567
معلمي المرحلة الثانوية................................................................................................................
د .علي بن سعد القحطاني

المعيقات التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية مع أقرانهم العاديين من وجهه نظر المعلمين 595
وأولياء األمور بمدينة الباحة ووضع تصور مقترح للحد منها..........................................................................

الرؤيــــة :أن تكون مجلة علمية تتميز بنشر البحوث العلمية التي
تخدم أهداف التنمية الشاملة بالمملكة العربية السعودية
وتسهم في تنمية القدرات البحثية ألعضاء هيئة التدريس ومن
في حكمهم داخل الجامعة وخارجها.
الرسالة :تفعيل دور الجامعة في االرتقاء بمستوى األداء البحثي
لمنسوبيها بما يخدم أهداف الجامعة ويحقق أهداف التنمية
المرجوة ويزيد من التفاعل البناء مع مؤسسات المجتمع المحلي
واإلقليمي والعالمي.

د .ناصر عطية الزهراني

رئيس هيئة التحرير:

فعالية برنامج عالجي تكاملي في تنمية المهارات االجتماعية لدى تالميذ المدرسة االبتدائية ذوي 623
اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط.............................................................................................

د .مكين بن حوفان القرني

د .الحميدي محمد الضيدان  ............................................................. ................د .منى توكل السيد إبراهيم

درجة وعي طالب جامعة شقراء في المملكة العربية السعودية بالمواطنة الرقمية ومقترحاتهم لتنمية 663
الوعي بها ...........................................................................................................................................................
د .سلطان ناصر سعود العريفي

أثر إستراتيجية التخيل الموجه في تعليم التاريخ على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف 697
الثاني الثانوي......................................................................................................................................................
د .حنان عبدالجليل نجم الدين ...........................................................................أ .سمية محمد أحمد عريشي

جدوى دمج تقنية االنترنت وتطبيقاته مع الوسائل المبتكرة إلنقاذ غرقى المسابح والتحكم فيها عن بعد737 ....
د .إبراهيم بن عبداهلل الزهراني ،وآخرون

تصور مقترح لتوطين التدريب في المدارس الثانوية السعودية في ضوء االتجاهات الحديثة في التدريب 776
التربوي.................................................................................................................................................................
د .علي بن حمود الحربي

العمارة التقليدية للمنزل بمنطقة الباحة :قصر ابن رقوش التراثي أنموذجًا811 ....................................................
د .عبداهلل بن زاهر عطية الثقفي

إدارة األزمات في ظل جائحة كورونا وانعكاسها على اآلثار االجتماعية واالقتصادية على األسرة849 ....................
د .هنادي محمد عمر سراج قمرة

اتجاهات المرأة السعودية نحو التسوق اإللكتروني وعالقته بإدارة الدخل المالي في ظل التغيرات 883
االقتصادية ..........................................................................................................................................................
د نوره مسفر عطية الغبيشي الزهراني

مدير التحرير:
د .محمد عبد الكريم علي عطية
أعضاء هيئة التحرير:
د .سعيد بن أحمد عيدان الزهراني
أستاذ مشارك بقسم الدراسات اإلسالمية
كلية العلوم واآلداب بالمندق جامعة الباحة
د .عبد اهلل بن خميس العمري
أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية
كلية العلوم واآلداب ببلجرشي جامعة الباحة
د .محمد بن حسن الشهري
أستاذ مشارك بقسم الدراسات اإلسالمية
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة الباحة
د .خديجة بنت مقبول الزهراني
أستاذ مشارك بقسم اإلدارة والتخطيط التربوي
كلية التربية جامعة الباحة
د .محمد بن عبد الكريم علي عطية
أستاذ مشارك بقسم اإلدارة والتخطيط التربوي
كلية التربية جامعة الباحة
ردمد النشر الورقي 7189 :ـــــ 1652
ردمد النشر اإللكتروني 7472 :ـــــ 1658
رقم اإليداع 1963 :ـــــ 1438
ص  .ب1988 :
هاتف00966 17 7274111 / 00966 17 7250341 :
تحويلة1314 :
البريد اإللكترونيbuj@bu.edu.sa :
الموقع اإللكترونيhttps://portal.bu.edu.sa/ar/web/bujhs:

م2021 ه – ديسمرب1443  ربيع الثاين،)29(  العدد،جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية

فعالية برانمج عالجي تكاملي ف تنمية املهارات االجتماعية لدى تالميذ املدرسة االبتدائية ذوي اضطراب
 مىن توكل السيد إبراهيم.د

نقص االنتباه وفرط النشاط

أستاذ الصحة النفسية والرتبية اخلاصة املشارك ف قسم العلوم الرتبوية
كلية الرتبية ابجملمعة ف جامعة اجملمعة

 احلميدي حممد الضيدان.د
أستاذ علم النفس الرتبوي املشارك ف قسم العلوم الرتبوية
كلية الرتبية ابجملمعة ف جامعة اجملمعة

:امللخص

 االمددتماع،ة،هددد البحد احلددا إىل التحقددم مدن فعاليددة بددمجمع جيج د تكددامل يف تنميددة امله دارات االجتماجيددة املتمثلددة يف التعدداال االصدددا
 لدد تيميد الصد الثالد االبتدداي مدن وا اضدامان نقد االنتبدا افدما النكداا، حد املكدكيت، ضبط النفس، اتباع التعليمات،ااحملادثة
8(  تمااح العمم الزمين هلم ما بني،.هد1441/1440 املسجلني مبدارس التعليم العام االبتدايية مبحافظة اجملمعة يف الفص الدرام األال من العام
،10=) تلميد ا تقسديمهم جكدواييا إىل جممدوجتني (جتميبيدة ل17(  تكونت جينة البح مدن. ااجتمد البح احلا املنهع شبه التجمييب،)9.6 اابمتخدام مقيام (اضامان نق االنتبا،) أمبوع10( ع جلستال أمبوجيا ملدة،) جلسة جيجية بوا20(  تكول الربجمع من،)7=ضاباة ل
 اأشددارت نتددايع البحد إىل اجددود فددما دالددة إحصدداييا بددني متومدداات رتد درجددات،) الباحثددال: املهددارات االجتماجيددة) (إجددداد- افددما النكدداا
 اتمااح حجم أثم الدربجمع مدن،تيمي اجملموجتني التجميبية االضاباة جلى مقياس املهارات االجتماجية يف القياس البعد لصاحل اجملموجة التجميبية
 كم ددا أش ددارت النت دايع إىل ج دددم اج ددود ف ددما دال ددة إحص دداييا ب ددني، مم ددا ي دددل جل ددى فعالي دة ال ددربجمع يف تنمي ددة امله ددارات االجتماجي ددة،)% 91– 88(
 ممدا يكدإ إىل امدتممارية األثدم، التتبع ألفدماد اجملموجدة التجميبيدة- متوماات رت الدرجات جلى مقياس املهارات االجتماجية يف القيامني البعد
 ايف ضوء نتايع البح يوصى بضمارة التدخ ابلربامع العيجية التكاملية ملا هلا من فعالية يف.درها شهما، اإلجيايب للربجمع بعد تابيقه مبدة زمنية
. تنمية املهارات االجتماجية التعزيز دمع هؤالء التيمي اتوافقهم النفس ااالجتماج
.االنتبا افما النكاا؛ تيمي املمحلة االبتدايية

 بمجمع جيج تكامل ؛ ا ملهارات االجتماجية؛ اضامان نق:الكلمات املفتاحية

The Effectiveness of an Integrative Treatment Program in Developing Social Skills of Elementary
School Pupils with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Dr. Alhemaidi Mohammed Aldhaidan

Dr. Mona Tawakkul Ebrahim

Associate Professor of Educational psychology
Department of Educational Sciences,
College of Education, Majmaah University

Associate Professor of Mental Health & Special Education,
Department of Educational Sciences,
College of Education, Majmaah University

Abstract:
This study investigated the effectiveness of a multi-approach treatment program for improving social skills,
including cooperation and friendship, listening and speaking, following instructions, self-control, and problemsolving, in elementary school pupils with attention deficit hyperactivity disorder. The sample consisted of 17 male
pupils, aged 8 to 9.6 years, in third grade at Majmaah governorate elementary public schools, Saudi Arabia, in the
first semester of the school year 1440/1441 Hh. They were divided into two groups: control, N = 7, and
experimental, N = 10. The research adopted a quasi-experimental design. The participants completed two sessions
weekly for 10 school weeks. A social skills test was administered pre- and post-program, and again 1 month after
the program to follow up. Results showed statistically significant differences among the mean ranks of test scores
in both the experimental and control groups, favoring the experimental group in the post-assessment. In addition,
the absence of statistically significant differences in the follow-up assessment of the experimental group showed
that the program had a continuing positive effect on social skills (effect size = 81-91). Thus, the research
recommends intervention with the integrative treatment program to help support these students and enhance their
psychological and social adjustment.
Keywords: Social Skills, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Integrative Treatment Program, Elementary
School Pupils.
- 623 -

د .احلميد حممد الضيدال ،مىن توك السيد إبماهيم :فعالية بمجمع جي ج تكامل يف تنمية املهارات االجتماجية لد تيمي املدرمة االبتدايية وا اضامان نق
االنتبا افما النكاا.

مقدمة:

االنتبا مع فما النكاا (Attention Deficit Disorder With )ADHD

يعد اضامان نق
 Hyperactivityأحد أكثم اضاماابت الافولة شيوجا اميكن أل يستمم خيل فرتة املماهقة احىت ممحلة
البلوغ؛ اميث ه ا االضامان مثله مث االضاماابت النفسية األخم  ،بنية متاورة صقلها اتاويمها جلى مدار
العقود العديدة املاضية امتجابة للبح يف طبيعتها ابنيتها امد فعالية التدخيت النفسية ااالجتماجية االرتبوية
التكميلية اليت تسإ غالبا جنبا إىل جن مع العيجات الداايية ،اجدرا ما يؤثم اضامان نق االنتبا افما
النكاا جلى جمال اظيف ااحد فقط الكنه يؤثم جلى العديد من جوان رفاهية الفمد ،مبا يف ولك صحته
اجلسدية االوظاي األكادميية ااالجتماجية ااملهنية االعاطفية االسلوكية ااألداء املعميف (Posner, Polanczyk
).& Sonuga-Barke, 2020
ايوص نق االنتبا مع فما النكاا أبنه اضامان مناي جصيب يتضمن ظهور مستوايت من نق
االنتبا ا/أا فما احلمكة-االندفاجية ،اتكول تلك املستوايت غإ منامبة من الناحية النمايية لألطفال
) (DuPaul & Stoner, 2015مع ملوك حمك زايد ال يتنام مع املمحلة العممية اليت ميمال هبا ،ايكول
هؤالء األطفال معمضول خلام اإلصابة ابلسلوك املضاد للمجتمع ،اصعوابت العي،ات االجتماجية ،أا االحنما
مستقبي ،ابإلضافة إىل اخنفاض املهارات االجتماجية اتدين تقديم ال ات ،اتدين اإلجناز ،ااإلصابة ابالكتئان مما
جيعلهم أكثم جمضة لإلصابة ابضاماابت نفسية أخم  ،ختلم جبئا كبإا جليهم اجلى جايلتهم ااجملتمع & (Gallo
) .Posner, 2016جياة جلى ولك ،حيتاج هؤالء األطفال إىل أربعة أا مخس ممات أكثم من المجاية النفسية
الرتبوية من األطفال العاديني ).(Jensen et al., 2004
ااضامان نق االنتبا افما النكاا لد األطفال له العديد من املظاهم من أمهها صعوبة إتباع
التعليمات مواء يف املدرمة أا املنزل اجدم القدرة جلى أداء املهام اليومية املوكلة هلم ،ارفض األ،مال هلم اآلخمين
نتيجة لسلوكياهتم االجتماجية غإ املنامبة .ايظهم جلى ( )% 80منهم مككيت اإلخفا يف األداء األكادمي
( ،)Rajeev & Riaz, 2003أا إجادة ممحلة درامية ،االتسمن أا تمك املدرمة ،ب احلصول جلى شهادة
)(Anastopoulos et al. 2018؛ اه ا يعد مصدر ،لم احتد لآلابء ااملعلمني اخلدمات اإلرشاد املدرم .
اغالبا ما يواجه األطفال املصابول ابضامان نق االنتبا افما النكاا حتدايت اجتماجية نتيجة السلوك
املفما النكاا ااألفعال االندفاجية املتكمرة أا مقاطعة احلدي ) ،)McQuade & Hoza, 2015أا بسب
صعوابت احلفاظ جلى االنتبا أثناء التفاجيت االجتماجية (American Psychiatric Association,
) ،2013اجدم االمتماع لآلخمين ،ابدء احملاداثت يف أا،ات غإ منامبة ،فهم غالبا ما يفتقدال القدرة جلى
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االجتماج بد،ة ،االتقييم ال ايت ،ااملما،بة ال اتية (Hoza, 2007; Marton et al.,

) ،2009القد أظهمت نتايع درامة آلني ،اآخمال ) (Allen et al., 2016أل هؤالء األطفال لديهم ضع
يف األداء االجتماج االتعم جلى تعبإات الوجه ،كما جيدال صعوبة يف تكوين صدا،ات ااحلفاظ جليها االقبول
ضمن جمموجة األ،مال؛ ااالخفا يف حمااالت التواص مع اآلخمين بام إجيابية & (Bunford, Evans
)Langberg, 2018؛ ابإلضافة إىل أهنم مييلول إىل كسم القواجد يف األلعان التنافسية ،كما أهنم أكثم جمضة
من األطفال اآلخمين للجدل ابدء املكاجمات االيت تعد مصادر ااضحة إلزجاج أ،ماهنم مما يعمضهم خلام المفض
االجتماج  ،االكعور ابلوحدة االعزلة االنب االجتماج من ،ب أ،ماهنم (.)Mrug et al., 2012
اافقا لنتايع درامة هووا ،اآخمال ) Hoza et al., (2005اليت أجميت جلى ( )165طفي من
األطفال املصابني ابضامان نق االنتبا افما النكاا ليس لديهم صدا،ات متبادلة -اإل اجدت -فإل ه
الصدا،ات متي إىل أل تكول أ ،جودة اأ ،امتقمارا من تلك اخلاصة ابألطفال العاديني ،كما ككفت الدرامة
الاولية اليت أجماها نورماند اآخمال ) Normand et al. (2018لفح جودة الصدا،ة لد ( )87طفي من
وا اضامان نق االنتبا أنه جلى مد متة أشهم ،فقد طف ااحد من بني ك أربعة أطفال مصان
ابضامان فما احلمكة انق االنتبا صديقه ،انتيجة ل لك فإل هؤالء األطفال ال ين يعانول من نق
التفاجيت االجتماجية االصدا،ات لفرتة طويلة ،د يتعمضول للمزيد من املككيت يف املستقب (Hodgens,
).Cole, & Boldizar, 2000; Katz et al., 2011
األل العي،ات االجتماجية ه جزء مهم من صحة األطفال النفسية االعامة & (Patalay
) ،Fitzsimons, 2016فالصدا،ات ليست جممد متعة األعان ،إمنا تساجد األطفال جلى فهم اجهات النظم
األخم  ،ابناء املودة امهارات التواص ) ،(Rubin et al., 2005إل اجود جي،ات صدا،ات اجي،ات
إجيابية بني األ،مال أمم مهم جلميع األطفال للنمو النفس السليم.
امن خيل اجلهود املتضافمة ااملمارمة الدؤابة ،ميكن لألطفال املصابني ابضامان فما احلمكة انق
االنتبا تعلم املهارات االجتماجية ارفع معدل وكايهم االجتماج  .فعندما يتمتع األطفال مبهارات اجتماجية
جيدة ،فإهنم يتعايكول بكك أفض مع أ،ماهنم ،اياورال تقديما إجيابيا لل ات ،ايزيدال من احتمالية اختبارهم
للنجاح االجتماج ااملهين كبالغني ،حي تكإ األحباث أيضا أل املهارات االجتماجية االعاطفية اجليدة يف ممحلة
الافولة ممتباة ابلتعليم العا االتوظي  ،احتسني الصحة العقلية بكك جام يف ممحلة البلوغ (Jones,
).Greenberg, & Crowley, 2015
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اأتيت أمهية تنمية املهارات االجتماجية لألطفال وا اضامان نق االنتبا افما النكاا من أل ال ين
ميكنهم إدارة جواطفهم املوكهم يف املوا ،االجتماجية من هؤالء األطفال ميكن إجدادهم للنجاح االجتماج
حي تتضمن املهارات االجتماجية املهمة كاحلفاظ جلى اهلداء جند اإلحباا ،االتحل ابلصرب ،االتواص اجليد
ابلعني ،االتحدث بقدر منام  ،ااحلفاظ جلى املساحة الكخصية ،اتعلم األداء االجتماج املنام
) ،(Webster-Stratton & Reid, 2004القد وكم جميكام ،إليوت ،فانس؛ اكوك Gresham,
) Elliott, Vance, & Cook (2011أل املهارات االجتماجية تتضمن ،التعاال ،احلزم ،املسؤالية ،ضبط
النفس.
تظهم مماجعة األدن النفس الرتبو يف جمال البح احلا فاجليدة التدخيت العيجية اجلماجية يف
حتسني املهارات االجتماجية ل ا اضامان نق االنتبا افما احلمكة كالعيج النفس اجلماج  ،االعيج
اجلماج القايم جلى اللع  ،االعيج السلوك اجلماج كعيج أمام أا كعيج مساجد (American
) ،Academy of Pediatrics, 2011االعيج اجلماج ابلفن ،االسيكودراما ،االتثقي اتدري الوالدين
ااملعلمني ،ك لك جمموجات التدري جلى املهارات االجتماجية ،االتدري جلى إدارة املكاجم ،االتدري جلى
ضبط النفس ) ،(Wilkes-gillan et al., 2017كما اجد أل األنكاة اجلماجية املنظمة املمثلة يف الفم
المايضية أا النواد االجتماجية ميكن أل تساجد أيضا جلى حتسني األداء االجتماج هل الفئة ،اتعلم املهارات
االجتماجية ،اتكوين صدا،ات حول االهتمام املكرتك )(Howie, et al., 2010؛ حي يتعلموا ه املهارات
مبمار الو،ت من خيل التواجد مع العايلة االلع مع األطفال اآلخمين االتواجد يف املدرمة مع تكمار احملاالة
ااخلاأ.
ايعد التدخ ابلعيج ضماراي مواء ابلعيج اجلماج أا الفمد  ،لكن العيج اجلماج ،د يكول مفيدا
بكك أكرب ألنه مينح هؤالء األطفال فمصة للتفاج مع اآلخمين أثناء ممارمة املهارات االجتماجية(Flannery-
) .Schroeder, Choudhury, & Kendall, 2005االعيج اجلماج هو أحد أمالي العيج النفس
ااالجتماج الواجدة اليت يتم ممارمتها لألشخاص ال ين يعانول من مكاك ملوكية أا انفعالية من ،ب
متخصصني مؤهلني يف جمال الصحة النفسية ااملعاجلني املتخصصني اغإهم.
ايكمن اهلد األمام من التدخ ابلعيج اجلماج يف حتسني األداء االجتماج  ،االقصور املعميف،
االسلوكيات املصاحبة ،احتسني مهارات العي،ات الكخصية ااملكاك املمتباة ابألممة أا املدرمة (Pliszka,
)2007؛ حي تعد البيئة املدرمية الاميقة املثلى لتقييم اتكخي اجيج اضامان نق
ألل التدخيت اليت يتم تابيقها ابمتممار يف بيئة املدرمة ه األكثم فعالية
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اإلضافية للعيج اجلماج فتكمن يف مساجدة األفماد جلى حتديد السلوك غإ التكيف ،

ااملساجدة يف مواجهة الصعوابت الوجدانية من خيل رداد الفع اإلجيابية ،اتقدمي بيئة داجمة لألفماد ال ين لديهم
جتارن حياتية مماثلة ،ااحلد من مكاجم الوحدة ااالغرتان جن طميم اجلمع بني األفماد وا املككيت املكرتكة
)(Tartakovsky, 2016؛ اتقلي األجماض السلبية ،ااخنفاض الدافعية ،اإحداث تغيإات يف املوا،
االسلوك .فمن خيل اجملموجات ،ميكن لألشخاص أل ينمو معا؛ ايزداد الكعور ابالنتماء ،اال يتحقم من
خيل تبادل اخلربات املكرتكة ،كما أنه من السه تغيإ الناس يف جمموجات اليس جلى املستو الفمد
) .(Ezhumalai, et al., 2018اه ا ما أكدته الدرامات السابقة فف بمجمع جيج مجاج لألطفال
ال ين يعانول من ججز نفس ااجتماج اما إوا كانت التحسينات تعتمد جلى أداء األطفال يف ميا النكاا
املنظم لد ( )178طفي (مبتومط جمم زمين  ،)9.6أشارت النتايع إىل حتسنا ملحوظا يف املهارات االجتماجية
من خيل األنكاة املنظمة ) ،(Myerberg, Rich, Berghorst & Alvord, 2018افحصت درامة
شيخ ) Shaikh (2018فعالية العيج اجلماج لتحسني تقديم ال ات ااألداء االجتماج لد طين
اجلامعات وا اضامان نق االنتبا افما النكاا ،اأشارت النتايع إىل أل العيج اجلماج بني األشخاص
حيسن تقديم ال ات االكفاءة النفسية ااالجتماجية االنضع العاطف  .اه ا ما أشار إليه أيضا جكاشة ()2003
من أل العيج النفس اجلماج ينم الثقة يف النفس االقدرة جلى التعام مددع اآلخمين .القد درس جيول
اجإاس ) Gol & Jarus (2005أتثإ جيج مجاج يمكز جلى تدري املهارات االجتماجية ،من خيل مهن
وات مغز مث (الفن ،ااأللعان ،االابخ) لد جمموجة للتدري جلى املهارات االجتماجية مكونة من ()27
طفلة ،ا( )25طفي ) (ADHDتمااحت أجمارهم من ( )8- 5منوات ،اأشارت النتايع إىل حتسن األطفال
بكك ملحوظ.
ايعد العيج ابلفن تدخ جيج اتعليم مفيد لألطفال وا اضامان نق االنتبا افما احلمكة،
حي يوفم فمصة للتواص االجتماج ايسمح مبمارمة املهارات االجتماجية ،ايعزز التعلم ايساجد جلى إجادة
توجيه الاا،ة افما النكاا ( .)Safran, 2002كما أنه يسمح لألطفال أبل يصبحوا أكثم اجيا مبكاجمهم
املوكهم ،ابإلضافة إىل أنه يتيح مما،بة الاف يف بيئته االجتماجية .ايف ه ا السيا جند أل كاريز (Kariz,
) 2003أكدت فعالية العيج ابلفن يف حتسني املهارات االجتماجية لد األطفال حي أجمت درامة جلى ()5
أطفال من وا نق االنتبا افما النكاا ااجدت حتسن يف جمال التفاج االجتماج حي تعلم األطفال
اامتخدموا مهارات اجتماجية معينة للتواص بكك أفض مع أ،ماهنم اأالياء أمورهم ،من خيل امتككا
مكاجمهم االتعبإ جنها ،ازداد تقديمهم ل ااهتم ،اشعماا ابلثقة االكفاءة .ااتفم معها يف ولك شيين ،كمام ،
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مؤمين ) Shalani, Karami and Momeni (2017حي تفحصوا فعالية "مكماع فين مجاج ل ا فما
النكاا انق االنتبا " لد ( )24تلمي ا تمااحت أجمارهم بني ( )12- 8منة هد الربجمع إىل تنمية
التفاج اجلسد االلفظ  ،االعص ال هين االعم اجلماج  ،االصدا،ة ،ااالهتمام ابلتفاصي ااجملموجات،
ازايدة التحكم ،االعم التعااين ،ااحرتام الدار ،ااملهارات احلمكية الد،يقة ،اإدراك اجلسد الغة اجلسد يف شك
فن اتصميم ،اأظهمت النتايع فعالية الربجمع.
اأشار أاركييب افينيجم ( Orkibi and Feniger (2019إىل أل الدراما النفسية ه جيج نفس
جتمييب ااجد ألطفال  ADHDحي يتم فيه امتخدام لع األداار املوجه الكتسان األفكار االعم جلى ح
املككيت االجتماجية االكخصية ااحللول املمكنة.
يضا إىل املداخ السابقة امتخدام اللع اجلماج يف تنمية املهارات االجتماجية ألطفال ،ADHD
فمن خيل اللع ميكن لألطفال ممارمة مهاراهتم االجتماجية مبكك ممتع اميكنهم نق املهارات اليت تعلموها إىل
تفاجيهتم جند اللع مع زمييهم يف اللع )(Wilkes-gillan et al., 2017؛ اامتنادا إىل منظور نظمية
التعلم االجتماج  ،ميحص األطفال جلى فمصة جظيمة لتعلم كيفية التصم اجوا ،ه ا السلوك حبي تزيد
مهاراهتم االجتماجية بسب النم جة اليت يقوم هبا أ،ماهنم أثناء تفاجيت اجملموجة & (Fabiano, Schatz,
)Pelham, 2014؛ اأكد كوردييه اآخمال ) Cordier et al. (2010أل اللع مهنة مهمة يف ممحلة
الافولة االسيا الابيع ال يبين فيه األطفال ملوكيات امهارات اجتماجية معقدة ،اجندما يندمع طف
 ADHDيف اللع بداافع جوهمية ،فعلى األغل أنه يكتس ،درة متزايدة جلى احلفاظ جلى االنتبا
ااالمتممار يف املوا ،الصعبة.
اتوص حب أبو تمك ( )2018إىل فعالية امتخدام األلعان احلمكية يف خفض فما احلمكة من خيل
بمجمع من ( )10جلسات تابيقه جلى ( )40طفي  ADHDيف رايض األطفال .كما توص حب كاظم
( )2018إىل فعالية بمجمع ،ايم جلى اللع امتغم تابيقه ( )6أمابيع ااشتم جلى أنواع خمتلفة من األنكاة
االفعاليات اك لك التدري جلى بعض املهارات االجتماجية يف خفض النكاا الزايد لد لتيمي صفو الثاين
االثال االمابع االبتداي يف مدينة بغداد.
امن التدخيت الفعالة أيضا يف تنمية املهارات االجتماجية ألطفال  ADHDالتدري اجلماج جلى بناء
ه املهارات ،فالتدري جلى املهارات االجتماجية يسه التفاجيت اليزمة يف املستقب هل الفئة من األطفال
) .(Jijina & Sinha., 2016القد ،دم كوركم ) (Corkum, 2010تقييما لربجمع يسمى "العم معا"
للتدري جلى بناء املهارات االجتماجية لألطفال يف املدرمة من خيل األدن الكعيب ،لد ( )16طفي
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 ADHDامتغم ( )10أمابيع .اأشارت النتايع إىل فعالية الربجمع يف حتسني املهارات االجتماجية لد هؤالء
األطفال ،خاصة وا املهارات اللغوية العملية الضعيفة .كما ،يمت درامة فيفنم اآخمال Pfiffner et al.

) (2016فعالية بمجمع تدخ نفس ااجتماج يف تنمية مهارات احلياتية التعاانية ،مدته ( )12أمبوجا لد
( )135تلمي  ADHDمبتومط جمم ،در ( )8.4منوات ،أشارت النتايع إىل حتسن كبإ يف تقديمات
الوالدين ااملعلمني لألداء التنظيم ااألداء األكادمي ااملهارات االجتماجية االكخصية للتيمي  .ايتمث أحد
التحدايت يف بمامع املهارات االجتماجية القايمة جلى اجملموجة يف أل األطفال ال ينقلول دايما املهارات إىل موا،
جديدة مث ملع املدرمة (.)Bottema-Beutel, Park, & Kim, 2018
القد أثبت العيج السلوك املعميف فعاليته مع أطفال  ADHDحي أاصت درامة فيليز-فال-مإبك
اآخمال ) Vélez-van-Meerbeke et al., (2017ابلتدخيت النفسية ااالجتماجية ابمتخدام هنع
ملوك معميف يكم فهم العي،ات بني الوالدين االاف  ،اتعليم مهارات االتصال الفعال اليت تعزز السلوك
اإلجيايب ،ازايدة حتفيز األطفال من خيل امتخدام أنظمة املكافآت للسلوك اجليد افرتات االمرتاحة للسلوك غإ
املمغون فيه؛ اه ا ما أكدته نتايع درامة كوهلو اآخمال ) Coelho et al. (2017من فعالية بمجمع جيج
معميف ملوك مجاج يف مت جماالت كأهدا جيجية ،اه التثقي النفس  ،جلسات مع اآلابء امع
األطفال ،تدري الوالدين ،التخايط االتنظيم لآلابء ،ح املككيت ،التنظيم العاطف  ،اأشارت النتايع إىل أنه
مع العيج املعميف السلوك  ،زادت املهارات االجتماجية لألطفال ،اضبط النفس ،ا،ل من العناد .ك لك توص
نوفيك اآخمال ) Nøvik, et al (2020إىل فعالية بمجمع جيج ملوك معميف ) (CBTمدته ( )12أمبوجا
لد ( )99من للمماهقني  ADHDتمااحت أجمارهم بني ( )18-14منة اأشارت النتايع إىل حتسن أجماض
نق االنتبا اتنمية املهارات االجتماجية
اتستند معظم التدخيت السلوكية لألطفال ( )ADHDإىل تثقي الوالدين حول أمهية املهارات
االجتماجية ليتعلموا كيفية التواص الفعال مع أطفال  ADHDااالمتجابة هلم لتحسني املهارات االجتماجية ألل
اآلابء جموما هم أكثم اجيا حبالة أطفاهلم (.)Jijina & Sinha, 2016; Rahmani & Majidi, 2016
كما أل التدخ بتثقي الوالدين يؤثم إجيااب جلى التعاال اجلماج ااملكاركة االسلوك اولك من اجهة نظم
الوالدين ااملعلمني(Shabanpour, Mohammadyfar, TalePesand & Rezaei, 2017) .
ا،د توص حب أجمتوبولوس اآخمال ) (Anastopoulos et al., 2018إىل فاجلية العيج السلوك
املعميف يف إكسان مهارات متنوجة لد  ،ADHDمث مهارات ح املككيت ،االتعام مع حتدايت احلياة،
امهارات التفكإ ،اضبط النفس ،اإدارة الو،ت ،االتخايط ،االتنظيم ،ااضع األالوايت ،ه ا فضي جن
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التمامك يف املوا ،االجتماجية الصعبة ،االقضاء جلى السلبية ،االتخفي من مككيت التفاج االجتماج مع
األ،مال ،إىل جان التخفي من العزلة االمفض.
يف ضوء ما مبم جمضه؛ يتضح اجود جدة مداخ جيجية ،د تتكام معا للعم جلى ممجة جيج
،صور املهارات االجتماجية املصاحبة الضامان نق االنتبا افما النكاا املختلفة يف حماالة لتقدمي بمجمع
جيج مجاج تكامل لتمكينهم من حتقيم مهارات اجتماجية امساجدهتم جلى فهم األفكار ااملكاجم اضبط
النفس ،امهارات التعاال االصدا،ة ،امهارات االمتماع ااحملادثة ،ااتباع التعليمات ،فضي جن مهارات ح
املككيت االجتماجية.
مشكلة البحث:
اضامان نق االنتبا افما النكاا ( )ADHDهو اضامان مزمن يتص أبمناا مستممة من جدم
االنتبا  ،اكثمة احلمكة ،ااالندفاجية بصورة أكثم من السلوكيات املتو،عة من الاف مقارنة مع أ،مانه يف نفس العمم
أا الص الدرام  ،اتتضمن أجماض ه ا االضامان صعوبة احلفاظ جلى الرتكيز ااالنتبا  ،اصعوبة التحكم يف
السلوك ،افما النكاا (النكاا الزايد) .اتؤثم األجماض جلى الاف بكك مليب اجلى توافقه يف جماالت احلياة
املختلفة ايكم ولك؛ ،صور املهارات االجتماجية ،ايتص التيمي وا اضامان نق االنتبا افما النكاا
ببعض السلوكيات األكادميية ااملعمفية اليت متيزهم جن غإهم من التيمي العاديني حي يكإ ابركل (Barkley,
) 2005إىل أهنم يعانول من تدين مهارات التحصي األكادمي  ،صعوابت يف التعلم (القماءة بنسبة ،)%39 :8
(التهجئة بنسبة ( )%26 :12المايضيات بنسبة  )%23 :12اإحساس رد ء ابلو،ت ،اواكمة ج،صة فيما يتعلم
ابلعم اللفظ اغإ اللفظ  ،اجدم القدرة جلى التخايط ،اإحساس متضاي ابألخااء ،اججز ابإلبداع
السلوك املوجه حنو اهلد  .كما أهنم يعانول من مككيت يف النمو اإلدراك االقدرة املعمفية العامة اكما أل
لديهم مككيت يف العي،ات مع األممة ااأل،مال ،اتدين مفهوم ال ات (American Academy of
).Pediatrics, 2000
اينتكم اضامان نق االنتبا افما النكاا بنسبة كبإة حي يعد ااحدا من أكثم االضاماابت
السلوكية انتكارا بني التيمي اتتفاات نسبة انتكار ابختي الدالة ،االام املستخدمة للتعم جليه ،فعلى
املستو العامل ؛ اافقا لتقميم اجلمعية األمميكية للا النفس جام ( )2011فإل نسبة انتكار تقدر حبوا (11
 )%من جمموع تيمي التعليم العام .أما جلى املستو الوطين اافقا لدرامة البا اآخمال Albatti, et al.,
) )2017فقد بلغ ه ا املعدل ( )% 3.4يف المايض بني أطفال املدارس االبتدايية للعام (2016- 2015م)؛
اغات درامة القحااين ) ،(Alqahtani, 2010اليت أجميت يف مناقة جسإ ابململكة العمبية السعودية
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( )708مدرمة ابتدايية ابلغت نسبة االنتكار  .%2.7بينما أظهمت درامة جناح اآخمال Jenahi, et al.

) (2012أل اضامان نق االنتبا افما النكاا ينتكم بنسبة ( )% 3.5بني أطفال املدارس االبتدايية ال ين
ترتااح أجمارهم بني ( )15 -6جاما يف مدينة اخلرب ابململكة العمبية السعودية.
ايواجه العديد من أطفال  ADHDصعوبة يف األماميات ،مث بدء حمادثة ااحلفاظ جليها أا التفاج
مع شخ آخم باميقة تبادلية (جلى مبي املثال ،االمتماع ،االسؤال جن أفكار امكاجم الاف اآلخم،
االتناان يف احملادثة ،أا إظهار االهتمام ابلاف اآلخم) ،االتفااض اح النزاجات فور ظهورها ،ااملكاركة،
ااحلفاظ جلى املساحة الكخصية ،احىت التحدث بنربة صوت جادية ليست جالية جدا ،ا،د يبدا أهنم منسحبول
أا غإ مهتمني ابآلخمين، ،د يمتكبول أخااء اجتماجية أيضا بسب ،لة الوج مبكاجم اآلخمين أا صعوبة إدارة
جواطفهم ). (Gardner & Gerdes, 2015
يكافح هؤالء األطفال نتيجة لصعوبة احلفاظ جلى تمكيزهم االتحكم يف ملوكهم اجواطفهم لتلبية التو،عات
يف بيئات منظمة ،مث الفصول الدرامية أا أنكاة ما بعد املدرمة ،اتمتبط املككيت السلوكية لديهم مبستوايت
متزايدة من الصعوبة يف جي،اهتم مع املعلمني ااألطفال اآلخمين .ا،د يواجه املعلمول صعوبة يف التعاال ملعاجلة
املككلة.
أاضحت نتايع الدرامات السابقة اجود ،صور يف املهارات االجتماجية لد أطفال ADHDفأشارت
درامة جماميا ،جارا ،امانكيز ) García, jara & sánchez (2011اليت فحصت تصورات املعلمني
للكفاءة االجتماجية لد ( )21طفي يعانول من اضامان نق االنتبا افما النكاا ا( )28من أ،ماهنم
العاديني تمااحت أجمارهم من ( )12 -8جاما إىل اجود اختيفات كبإة يف املهارات االجتماجية بينهم ابني
ااألطفال العاديني .اككفت درامة كاربنرت ريتش اآخمال ) Carpenter-Rich et al., (2009جن ،صورا
يف األداء االجتماج لد ( )379من األطفال ااملماهقني  ADHDمتث يف رفض األ،مال اجدم النضع
االجتماج  .اأشار خليفة ،اجيسى ( )2019إىل أل هؤالء األطفال لديهم ،صور يف االنتبا االجتماج اصعوبة
يف املكاركة االجتماجية مع األ،مال .كما أهنم ،د يواجهول صعوابت يف أداء بعض األنكاة اليومية املالوبة لألفماد
ايف الكفاءة االجتماجية ) ،(Aghar, 2012حي ،در بإيس اهينكو ) Peris and Hinshaw (2003أل
أكثم من  %50من هؤالء األطفال يعانول من مكاك اجتماجية كبإة يف العي،ات مع األطفال اآلخمين،
ابإلضافة إىل ولك يظهمال درجة أكرب من الصعوابت مع السلوك املعارض ،العداانية ،من األطفال العاديني
اصعوابت يف العي،ات األممية ،امييلول إىل أل يكونوا أكثم ثمثمة املبية احتداي ،اأ ،امتثاال اتعااج؛ اطل
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املساجدة من اآلخمين بكك متكمر؛ اأ، ،درة جلى اللع االعم بكك مستق جن أمهاهتم . (Connor et
)al., 2010
امتنادا جلى ما جمضه؛ من درامات اأدبيات مابقة يف جمال البح ااحصاءات توضح ارتفاع نس
انتكار اضامان نق االنتبا افما النكاا ) ،(ADHDاما ينتع جن ه ا االضامان من مككيت اجتماجية
اتعليمية انفسية اآاثر ملبية طويلة املد ،د تؤثم جلى تقدم التلمي املصان به امنو االجتماج ااألكادمي
امهاراته االجتماجية يف ممحلة جممية مبكمة ،اموء التوافم املستقبل ااضامان جي،اته مع األ،مال ااملعلمني ،كما
أنه من أهم التحدايت ااملككيت اليت تواجه املعلمني يف املدارس االبتدايية ،اتعو أداء رمالتهم احتقيم أهدافهم
جلى الوجه األكم  ،ل لك ،من الضمار حتديد التدخيت القايمة جلى األدلة االيت ميكن أل حتسن املهارات
االجتماجية لينكأ هؤالء التيمي يف بيئة تمبوية ااجتماجية مليمة من خيل توفإ مزيد من التعزيز االت كإ
ابلسلوك االجتماج املنام يف املوا ،البيئية احلقيقية .كما أل هناك حاجة إىل مزيد من البح إلظهار فعالية
ه التدخيت ،امزجها ،يف ميا العيجات اجلماجية اتكام مداخلها ،ل لك حااال الباحثال البح جن
أفض الام االوماي األنكاة املعاصمة يف جيج تلك االضاماابت ،فتم التوص اىل أل العيج ال يعتمد
تكام املداخ اخاصة العيج اجلماج ،د يسهم يف تنمية املهارات االجتماجية .األمم ال دفع الباحثال إىل
ا،رتاح الربجمع العيج احلا اتقص فعاليته يف تنمية املهارات االجتماجية لتيمي الص الثال االبتداي وا
اضامان نق االنتبا افما النكاا
امن هنا ميكن صياغة مككلة البح يف السؤال المييس "ما فعالية برانمج عالجي متعدد املداخل ف
تنمية املهارات االجتماعية لتالميذ املدرسة االبتدائية ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط؟" ،ويتفرع
من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 .1ه ختتل رت درجات اجملموجتني التجميبية االضاباة يف القياس البعد للمهارات االجتماجية بعد
تابيم الربجمع العيج التكامل ؟
 .2ه ختتل رت درجات اجملموجة التجميبية يف القيامني (البعد – التتبع ) للمهارات االجتماجية بعد
تابيم الربجمع العيج التكامل بفاص زمين ،در شهما؟

هدف البحث:
بناء جيج تكامل التحقم من فعاليته يف تنمية املهارات االجتماجية لد تيمي املدرمة االبتدايية وا
اضامان نق االنتبا افما النكاا ،اامتممار فعاليته.
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أمهية البحث:
أوًال :األمهية النظرية:
 .1تسليط الضوء جلى أمهية تنمية املهارات االجتماجية لد تيمي املدرمة االبتدايية وا اضامان نق
االنتبا افما النكاا ،فعلى المغم من اجود بعض الدرامات اليت تناالت تنمية املهارات االجتماجية إال
أنه -يف حداد جلم الباحثال– ال توجد درامة جمبية تناالت تنمية املهارات االجتماجية من خيل بمجمع
جيج تكامل متعدد املداخ مما يؤكد أمهية ه ا البح .
 .2طبيعة ه ا االضامان السلوك االفئة اليت ميسها من تيمي املدرمة االبتدايية يف ممحلة جممية مبكمة
امعدالت انتكار املمتفعة ،يؤثم ولك ملبا جلى حياة الاف املصان به من نواح خمتلفة ،تتمث يف جدة
جوان أمهها ضع املهارات االجتماجية اك لك ما يتعلم ببعض الوظاي التنفي ية ،كالتخايط االتنظيم
اح املككيت ااختاو القمارات اضبط النفس.
 .3القاء الضوء جلى أمهية التدخ ابلعيج ابمتخدام مداخ متعددة تتكام فيما بينها اتابيقها مع هؤالء
التيمي مما يساجد املعلمني اأالياء األمور جلى إجادة توافم التيمي داخ املدرمة ااملنزل.
اثنيًا :األمهية التطبيقية:

 .1تتمث األمهية التابيقية هل ا البح يف كونه يقدم أداات جديدة كمقياس املهارات االجتماجية امقياس
اضامان نق االنتبا افما النكاا مما يثم املكتبة العمبية أبداات فاجلة يف اجملال ،ابإلضافة إىل تقدمي
بمجمع جيج متعدد املداخ ،د يسهم يف تنمية املهارات االجتماجية لد جينة البح ايفيد معلميهم
اأممهم من املكاركني يف الربجمع.
 .2ما يرتت جلى البح من نتايع ،د تسهم يف مد الفجوات املعمفية اتعزيز جودة افعالية اخلدمات
التعليمية االعيجية ااالرشادية لألطفال املصابني ابضامان نق االنتبا افما النكاا؛ اإمكانية
تعميمها جلى جينات مماثلة ،ااالمتفادة من ه النتايع يف البحوث االدرامات يف وات اجملال.
حدود البحث:
يتحدد البح احلا مبا يل :
• احلدود املكانية :بعض مدارس التعليم العام االبتدايية مبحافظة ابجملمعة.
• احلدود الزمانية :الفص الدرام األال من العام الدرام 1441 /1440هد
• احلدود البشرية :بعض تيمي الص الثال االبتداي وا اضامان نق
• احلدود املوضوعية :املهارات االجتماجية – بمجمع جيج تكامل .
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مصطلحات البحث:
الربانمج العالجي التكاملي :يعمفه الباحثال إجماييا يف البح احلا أبنه "جمموجة من اجللسات العيجية
اجلماجية املنظمة هلا أهدا احمددة مبكال ازمال اهلا جدد من األنكاة املخااة اهلادفة االسلوكيات املوجهة
لتيمي الص الثال االبتداي وا اضامان نق االنتبا افما النكاا اتتمث يف البح احلا ابملداخ
العيجية التالية :العيج ابلفن ،العيج ابللع املتنوع ،العيج ابلسيكو دراما ،العيج السلوك ااملعميف السلوك ،
التدري جلى بناء املهارات االجتماجية ،السمد القصص  ،التوجية االتثقي النفس للوالدين ااملعلمني".
املهارات االجتماعية :ه املهارات اليت تسمح للفمد خبلم العي،ات اإلجيابية مع اآلخمين .اتتضمن
اتصاالت الاف ابآلخمين ،ح املككيت ،اختاو القمارات ،ضبط ال ات ،امهارات العي،ات مع المفا
ااألصد،اء ) .(Becky & Spivey, 2021اتتمث يف البح احلا مبهارة (التعاال االصدا،ة ،االمتماع
ااحملادثة ،اتباع التعليمات ،ضبط النفس ،اح املككيت) .ايعمفها الباحثال إجماييا ابلدرجة اليت حيص جليها
تلمي الص الثال االبتداي جلى أبعاد مقياس املهارات االجتماجية املستخدم يف البح احلا .
التالميذ ذوو اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط :هم تيمي الص

الثال

االبتداي املقيدين

ااملنتظمني مبدارس التعليم العام االبتدايية ال ين ترتااح أجمارهم من ( )9.6 -8منة ال ين يعانول من اضامان
نق االنتبا افما النكاا اتنابم جليهم شماا جينة البح  .ايعمفهم الباحثال إجماييا يف ه الدرامة أبهنم
"التيمي ال ين حصلوا جلى درجة ،اع  113درجة فما أجلى (اإلرابع األجلى) جلى مقياس تقديم املعلم لوجود
أجماض اضامان نق االنتبا افما النكاا املستخدم يف البح احلا ااملتمثلة يف نق االنتبا افما النكاا
ااالندفاجية".
فروض البحث:

 .1توجد فما دالة إحصاييا بني متوما رت درجات اجملموجتني التجميبية االضاباة يف القياس البعد
جلى مقياس املهارات االجتماجية لصاحل اجملموجة التجميبية.
 .2ال توجد فما دالة إحصاييا بني متوما رت درجات اجملموجة التجميبية يف القيامني (البعد –
التتبع ) جلى مقياس املهارات االجتماجية بعد ممار شهم من تابيم الربجمع العيج التكامل .
األساليب االحصائية:
امتخدم البح احلا معام ارتباا بإمول؛ امعام ثبات ألفا كمانباخ للتحقم من ثبات أداات
البح االتحقم من االتسا الداخل للمقاييس كما امتخدمت أملون االحصاء اليابرامرت املتمث يف اختبار
- 634 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)29ربيع الثاين 1443ه – ديسمرب 2021م

مال ايتين – ايلكوكسول للتحقم من صحة فماض البح

االتعم جلى الفما بني رت

درجات اجملموجتني

(الضاباة االتجميبية) يف القيامني القبل  -البعد  ،االبعد  -التتبع .
اخلطوات اإلجرائية للبحث:
إلجداد ه ا البح اتبع الباحثال اخلاوات التالية:
 .1إجداد اإلطار النظم ااألداات املستخدمة اتقنينها.
 .2احلصول جلى املوافقات اليزمة إلجماء البح اتابيم أدااته من اجلهات التالية :جلنة أخي،يات البح
العلم جبامعة اجملمعة ،موافقة إدارة تعليم حمافظة اجملمعة ،موافقة أالياء أمور التيمي جينة البح  ،احلصول
جلى خاان تسهي مهمة ابح اتعميمه جلى املدارس موضع التابيم.
 .3مقابلة املعلمني القايمني مبتابعة التيمي امقابلة أالياء أمورهم لتوضيح هد اأمهية البح .
 .4تابيم مقيام اضامان نق االنتبا افما النكاا ااملهارات االجتماجية احتديد التيمي ال ين تقع
درجاهتم يف اإلرابع األجلى ااألدىن يف املقيامني جلى الرتتي .
 .5حتديد العينة االمتايجية االعينة األمامية اتقسيم تيمي العينة األمامية إىل جمموجتني ضاباة اجتميبية،
اإجماء التكافؤ بينهما يف العمم الزمين اال كاء ااملهارات االجتماجية ادرجة نق االنتبا افما النكاا.
 .6القيام بتابيم جلسات العيج اجلماج جلى اجملموجة التجميبية فقط.
 .7القياس البعد ملقياس املهارات االجتماجية للمجموجتني التجميبية االضاباة ،االقياس التتبع للمجموجة
التجميبية بعد ممار شهم من التابيم.
 .8التحقم من فماض البح ابمتخدام األمالي االحصايية املنامبة احتلي البياجت ابمتخدام حزمة التحلي
اإلحصاي ) (SPSSاتفسإ نتايع البح يف ضوء اإلطار النظم اصياغة التوصيات.
املنهجية واإلجراءات:

منهج البحث:
امتخدم ه ا البح املنهع شبه التجمييب ال يهد إىل حب أثم (املتغإ املستق ) اهو الربجمع
العيج التكامل يف (املتغإ التابع) ايتمث يف املهارات االجتماجية مع التصميم التجمييب جملموجتني متكافئتني
(ضاباة – جتميبية) اجم ،ياس ،بل -بعد للمجموجتني ،ا،ياس بعد  -تتبع للمجموجة التجميبية بفاص
زمين ،در شهم من انتهاء التابيم.

- 635 -

د .احلميد حممد الضيدال ،مىن توك السيد إبماهيم :فعالية بمجمع جي ج تكامل يف تنمية املهارات االجتماجية لد تيمي املدرمة االبتدايية وا اضامان نق
االنتبا افما النكاا.

جمتمع البحث:
متث جمتمع البح احلا يف تيمي الص الثال االبتداي املقيدين ااملنتظمني مبدارس التعليم العام
مبحافظة اجملمعة يف الفص الدرام األال من العام 1441/1440هد اجددهم ( )1172موزجني جلى ()62
مدرمة ابتدايية.
عينة البحث:
اختيار جينة مقصودة ممن انابقت جليهم شماا اختيار العينة اجددهم ( )127مح جينة جكوايية
جددها ( )53تلمي ا من املدارس االبتدايية التالية :اإلمام أيب حنيفة ()16؛ ابتدايية ابن القيم ()11؛ ابتدايية أيب
بكم الصديم ()9؛ ابتدايية اإلمام حممد بن جبد الوهان ( ،)17توزيعهم باميقة جكوايية بوا،ع ( )36جينة
امتايجية ،ا( )17تلمي ا جينة أمامية من وا اضامان نق االنتبا افما النكاا تمااحت أجمارهم الزمنية
ما بني ( )9.6 -8منوات مبتومط ( )8.8منوات ااحنما معيار ()0.982؛ تقسيمهم إىل جمموجني
متكافئتني (جتميبية ل =  – 10ضاباة ل = .)7
ااجلدال ر،م ( )1يوضح تكافؤ العينتني
التكافؤ بني اجملموعتني التجريبية والضابطة:

املثريات املستخدمة :توحيد حمتو التدري خيل ك جلسة مع مجيع تيمي اجملموجة التجميبية ،كما
حسان التكافؤ بني تيمي اجملموجتني التجميبية االضاباة يف العمم الزمين ،امقيام اضامان نق االنتبا
افما النكاا ااملهارات االجتماجية (إجداد :الباحثال) اال كاء ولك حىت ال يكول الختي ه املتغإات أثم
يف نتايع البح  ،ااجلدال ( )1يوضح ولك.
جدول ( )1يوضح نتائج حساب قيم " "Uملتوسطي رتب درجات تالميذ اجملموعتني التجريبية والضابطة على العمر الزمين ومقياسي اضطراب نقص االنتباه وفرط
النشاط -واملهارات االجتماعية (ن=)17

متغريات البحث

اجملموعة التجريبية ن = 10

اجملموعة الضابطة ن = 7

U

Z

العمر الزمين

7.63

61.00

8.43

59.00

25.000

.354

الذكاء

7.86

55.00

6.00

36.00

15.00

0.866

نقص االنتباه

8.85

88.50

9.21

64.50

33.500

.147

فرط احلركة

7.56

76.65

10.93

76.65

21.500

1.359

االندفاعية

9.35

93.50

8.50

59.50

31.500

.370

الدرجة الكلية

8.65

86.50

9.50

66.50

31.500

.344

التعاون والصداقة

10.05

100.50

7.50

52.50

24.500

1.090

االستماع واملادثة

10

100

7.57

53.00

25.000

1.052

اتباع التعليمات

10.70

107.00

6.57

46.00

18.000

1.791

متوسط الرتب جمموع الرتب متوسط الرتب جمموع الرتب
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متغريات البحث

اجملموعة التجريبية ن = 10

اجملموعة الضابطة ن = 7

U

Z

ضبط النفس

8.90

89.00

9.14

64.00

34.000

.104

حل املشكالت

9.25

92.50

8.64

60.50

32.500

.282

الدرجة الكلية

9.70

97.00

8.00

56.00

28.500

1.052

متوسط الرتب جمموع الرتب متوسط الرتب جمموع الرتب

الداللة

من اجلدال ( )1يتضح جدم اجود فما دالة إحصاييا بني متوما رت درجات اجملموجتني التجميبية
االضاباة جلى العمم الزمين ادرجة ال كاء امجيع أبعاد مقيام اضامان نق االنتبا افما النكاا ااملهارات
االجتماجية ادرجتهما الكلية لد اجملموجتني التجميبية االضاباة يف القياس القبل  ،مما يعىن اجود تكافؤ منام
بني اجملموجتني التجميبية االضاباة.
شروط اختيار عينة البحث:
راج يف تكوين اجملموجة العيجية ما يل :
• احلصول جلى درجات تقع يف اإلرابع األجلى جلى مقياس اضامان نق
(إجداد الباحثال).

االنتبا افما النكاا

• احلصول جلى درجات تقع يف اإلرابع األدىن جلى مقياس املهارات االجتماجية (إجداد الباحثال).
• اجود المغبة االقدرة جلى املكاركة أبداار معينة ضمن اجملموجة ،اتقب النقد باميقة منامبة ،حىت
يكول هناك تفاج اتقب االندماج مع اجلماجة مما يزيد من فاجلية العيج.
• موافقة أالياء أمور العينة التجميبية جلى املكاركة يف اجللسات اخلاصة بو األمم.
• خلو التيمي من أ إجا،ات حسية ،أا جقلية ،أا حمكية ،أا ملوكيات جدايية جتا اآلخمين.
أدوات البحث
 .1مقياس تقديم املعلم الضامان نق االنتبا افما النكاا (إجداد :الباحثال).
 .2مقياس املهارات االجتماجية لد تيمي املمحلة االبتدايية (إجداد :الباحثال).
 .3مصفوفات رافن املتتابعة امللونة (لألطفال) :تقنني (أبو حا ؛ اآخمال.)1979 ،
 .4الربجمع العيج التكامل (إجداد :الباحثال).
مقياس تقدير املعلم الضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط (إعداد :الباحثان):
اهلدف من املقياس:
تقديم درجة اجود أجماض اضامان نق

االنتبا افما النكاا لد التيمي من خيل املعلمني.

خطوات بناء املقياس:
إلجداد ه ا املقياس ،ام الباحثال مبا يل :
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.1

االطيع جلى األدبيات االدرامات السابقة مث  :املهإ اآخمال ( ،)2016العامس (،)2008
أجمتوبولوس اآخمال ) ،(Anastopoulos et al., 2018أاز ( ،)2008احلميد ( .)2017االكت
ااملماجع مث  ،مليمال ( ،)2014جبدربه ( .)2014جود ؛ افقإ (.)2016
االطيع جلى بعض املقاييس املماثلة ااالمتفادة منها يف إجداد فقمات املقياس مث  :مقياس اضامان نق
االنتبا املصحون ابلنكاا الزايد (الدمو)2006 ، ،؛ مقياس اضامان نق االنتبا املصحون ابلنكاا
الزايد (املمموم  ،)2011 ،مقياس انتبا األطفال اتوافقهم (البحإ ؛ اججيل ، )1997 ،مقياس تقديم
اخلصاي السلوكية ل ا صعوابت االنتبا افما النكاا (شليب ،)2009 ،مقياس التقديم التكخيص
لصعوابت االنتبا (الزايت )2015 ،مقياس تكخي اضامان ضع االنتبا املصحون بفما النكاا
(مماد  ،)2013 ،مقياس تقديم اضامان فما احلمكة اتكتت االنتبا لألطفال ااملماهقني اخلامس مبدينة
المايض .تعمي اتقنني (احلسني؛ اخبيت ،)2017 ،امقياس كونمز املعدل Conners Teacher
).Rating Scale -Revised (1997
مماجعة املعايإ التكخيصية اخلاصة بنق االنتبا افما احلمكة الواردة يف الدلي التكخيص ااالحصاي
اخلامس ليضاماابت العقلية ) (DSM-5,2013للجمعية األمميكية للا النفس .
بعد االطيع جلى األطم النظمية ااألدبيات السابقة العمبية ااألجنبية يف وات اجملال ،ام الباحثال إبجداد فقمات
املقياس احلا اصياغتها اجمضها يف صورهتا األالية جلى جمموجة من األمات ة احملكمني من أجضاء هيئة
التدريس املتخصصني يف جلم النفس االرتبية اخلاصة ا األخ آبرايهم امقرتحات التعدي .

.5

تكول يف صورته النهايية من ( )56جبارة تندرج حتت ثيثة أبعاد كالتا  :البعد األول :نق

.2

.3

.4

االنتبا اجدد

جبارته ( )20جبارة ممتبة من ( )20- 1جلى املقياس ،والبعد الثاين :فما النكاا اجدد جبارته ( )20جبارة
ممتبة من ( )40- 21جلى؛ أما البعد الثالث :فهو االندفاجية اجدد جباراته ( )16جبارة ممتبة من (- 41
 )56جلى املقياس.
تقدير الدرجات:
يتم تقديم درجات ه ا املقياس من خيل املعلم حي خيتار بدي من البداي املوجودة أمام ك جبارة
كالتا (دايما=  3درجات)( ،أحياج= درجتال)( ،جدرا=درجة ااحدة) ،اب لك تكول أجلى درجة جلى املقياس
ه ( )168درجة ،اأ ،درجة ه ( )56درجة ،االتلمي ال حيص جلى ( )113درجة فأكثم ميكول لديه
اضامان نق االنتبا افما النكاا حي يقع يف اإلرابع األجلى من املقياس.
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اخلصائص السيكومرتية ملقياس اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط:
الصدق:
صدق املكمني:
جمض املقياس جلى ( )10حمكمني من أمات ة جلم النفس االرتبية اخلاصة ،اطل منهم إبداء المأ
حول اضوح اكفاءة املفمدات ،فرتااحت نس اتفا احملكمني جلى املقياس ما بني ( ،)% 100 – 90ا
حتديد معدل ،بول العبارة بنسبة اتفا ( )% 90فأكثم ،ابعد إجماء التعدييت املالوبة أكد احملكمول جلى
صد املقياس اميءمته لعينة البح .
صدق املك اخلارجي:
التحقم من صد املقياس من خيل حسان معام االرتباا بني درجات جينة البح االمتايجية
(ل =  )36تلمي جلى مقياس اضامان تكتت االنتبا املصحون بفما احلمكة إجداد/مليمال ( )2017كمحك
خارج فبلغت ،يم معام االرتباا ( )0.88اه ،يمة موجبة ادالة جند مستو ( ،)0.01اه ،يم مقبولة
للصد .
االتساق الداخلي:

للتحقم من االتسا الداخل حسان معاميت ارتباا بإمول بني األبعاد بعضها البعض ابني األبعاد
االدرجة الكلية ،ااجدت النتايع أل مجيع معاميت االرتباا بني أبعاد مقياس اضامان نق االنتبا افما
النكاا االدرجة الكلية ،تمااحت الدرجات ما بني ( )0.91 – 0.77اه دالة جند مستو ( ،)0.01اه ا يدل
جلى تمابط األبعاد ببعضها اك لك ابلدرجة الكلية للمقياس.
الثبات:
ثبات ألفا كرونباخ:

حسان ثبات مقياس اضامان نق

االنتبا افما النكاا جلى ( )36تلمي ا

ابمتخدام كمانباخ ألفا ،ااجدت ،يم معاميت ثبات أبعاد املقياس كالتا (فما احلمكة -0.70نق
االنتبا  -0.73االندفاجية ،)0.74كما أل ،يمة معام ثبات املقياس كك بلغت ( ،)0.76اه القيم ممتفعة
اميكن الوثو هبا ،اتدل جلى أل املقياس يتمتع بدرجة منامبة من الثبات.
مقياس املهارات االجتماعية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية (إعداد :الباحثان):
اهلدف من املقياس:
حتديد درجة اجود املهارات االجتماجية من خيل تقديم املعلم لوجود املهارات االجتماجية أثناء أداء
بعض املوا ،من منظور اجتماج للتيمي .
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.6

خطوات بناء املقياس:
إلجداد ه ا املقياس ،ام الباحثال مبا يل :
االطيع جلى األطم النظمية االبحوث السابقة اليت تناالت املهارات االجتماجية بكك جام مث (الاإة،
 ،)2012ااملهارات االجتماجية ل ا اضامان نق االنتبا مث  :أبو زيد ( ،)2003حسونة (.)2007
جميكام ،إليوت ،فانس؛ اكوك )(Storebø et ،Gresham, Elliott, Vance, & Cook (2011
).(Landau & Moore, 1991) ،(Abikoff, 2004) ،al., 2012, 2019

.7

االطيع جلى بعض مقاييس املهارات االجتماجية مث ،ايمة املهارات االجتماجية (خليفة .)2006 ،نظام
تقديم املهارات االجتماجية  Social skills rating systemجميكام االيوت (Gresham & Elliot,
).2008
بعد االطيع جلى األطم النظمية ااألدبيات السابقة العمبية ااألجنبية يف وات اجملال ،ام الباحثال إبجداد فقمات
املقياس احلا اصياغتها اجمضها يف صورهتا األالية جلى جمموجة من األمات ة احملكمني من أجضاء هيئة
التدريس املتخصصني يف جلم النفس االرتبية اخلاصة ا األخ آبرايهم امقرتحات التعدي .

.9

تكول يف صورته النهايية من ( )36جبارة تندرج حتت مخسة أبعاد كالتا  :البعد األول :التعاال االصدا،ة

.8

بوا،ع ( )10جبارات ،البعد الثاين :االمتماع ااحملادثة ( )7جبارات ،البعد الثالث :اتباع التعليمات (،)7
البعد الرابع :ضبط النفس ( )6البعد اخلامس :ح املككيت بوا،ع ( )6جبارات.
 .10تقدير الدرجات
يتم تقديم درجات ه ا املقياس من خيل املعلم حي خيتار بدي من البداي املوجودة أمام ك جبارة
كالتا (دايما=  3درجات)( ،أحياج= درجتال)( ،جدرا=درجة ااحدة) ،اب لك تكول أجلى درجة جلى املقياس
ه ( )108درجة ،اأ ،درجة ( ،)36اب لك يكول التلمي احلاص جلى ( )72درجة فأ ،يكول لديه نق
يف املهارات االجتماجية.
اخلصائص السيكومرتية ملقياس املهارات االجتماعية:
 .1الصدق:
صدق املكمني:
جمض املقياس جلى ( )13حمكما من أمات ة جلم النفس االرتبية اخلاصة ،اطل منهم إبداء المأ
حول اضوح اكفاءة املفمدات ،فرتااحت نس اتفا احملكمني جلى املقياس ما بني ( ،)% 100 – 80ا
حتديد معدل ،بول العبارة بنسبة اتفا ( )% 80فأكثم.
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صدق املك اخلارجي:

حسان معام االرتباا بني درجات جينة البح االمتايجية (ل =  )36تلمي جلى ،ايمة املهارات
االجتماجية (خليفة )2006 ،كمحك خارج فبلغت ،يم معام االرتباا ( )0.89اه ،يمة موجبة ادالة جند
مستو ( ،)0.01اه ،يم مقبولة للصد .
االتساق الداخلي:
للتحقم من االتسا الداخل ألبعاد مقياس مهارات االجتماجية حسان معاميت ارتباا بإمول بني
األبعاد بعضها البعض ابني األبعاد االدرجة الكلية ايوضح جدال ( )2ه النتايع كالتا :
جدول ( )2قيم معامالت االرتباط بني األبعاد وبعضها البعض وارتباط األبعاد ابلدرجة الكلية ملقياس املهارات االجتماعية (ن)=36
االستماع واملادثة

اتباع التعليمات

ضبط النفس

حل املشكالت

أبعاد املقياس

التعاون والصداقة

التعاون والصداقة

---

االستماع واملادثة

**.875

---

اتباع التعليمات

**.901

**.882

---

ضبط النفس

**.885

**.871

**.841

---

حل املشكالت

**.875

**.821

**.801

**.811

---

الدرجة الكلية

**.932

**.894

**.896

**.856

**.882

** مجيع القيم دالة عند مستوى داللة ()0.01

يتضح من اجلدال ( )2أل مصفوفة ،يم معاميت االرتباا بني أبعاد مقياس املهارات االجتماجية االدرجة
الكلية تمااحت ما بني ( )0.932 – 0.811اه دالة جند مستو ( ،)0.01اه ا يدل جلى تمابط األبعاد
ببعضها اك لك ابلدرجة الكلية للمقياس.

 .2الثبات:
ثبات ألفا كمانباخ :حسان ثبات مقياس املهارات االجتماجية جلى ( )36تلمي ا ابمتخدام كمانباخ
ألفا ،اكانت ،يم معام ثبات بعد التعاال االصدا،ة ()0.78؛ ااالمتماع ااحملادثة ()0.77؛ ااتباع التعليمات
()0.72؛ اضبط النفس ()0.77؛ اح املككيت ()0.75؛ االدرجة الكلية ( ،)0.88اه املعاميت مقبولة،
اميكن الوثو فيها ،اتدل جلى أل املقياس يتمتع بدرجة منامبة من الثبات.
 .3مصفوفات رافن املتتابعة امللونة (لألطفال) :تقنني أبو حطب؛ وآخرون ()1979
مصفوفات رافن املتتابعة امللونة هو اختبار غإ لفظ لل كاء العام ،ايعترب أداة ،دمية جدا ،امع ولك
اختيار يف البح احلا نظما ألنه متوفم ،اله ،درة ميكومرتية ممتفعة ا تقنينه جلى البيئة السعودية (أبو حا ،
اآخمال ،)1979،كما أنه غإ متحيز ثقافيا ،امه االمتخدام ،اميكن تابيقه بكك مجاج ايستغم ا،ت
،صإ يف التابيم (متومط الو،ت  5د،ايم تقميبا) .يتكول االختبار من ( )36بندا تقدم للمفحوص يف ثيث
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جمموجات متدرجة الصعوبة ك منها تتضمن ()12مصفوفة ،اجملموجتني (أ)( ،ن) تتوماهم اجملموجة (أ .ن)
اه متوماة الصعوبة بني اجملموجتني .اينام األجمار من ( )11.6- 5.6تصميم ك مصفوفة يف صورة
مستاي به رموما أا أشكال متث البنية األمامية للسؤال ،ا،تاع منها جزء معني اتمك مكانه خاليا جلى شك
فماغ أبيض اللول .حتت املستاي ال ميث البنية األمامية للسؤال متة بداي خيتار املفحوص من بينها البدي
ال يكم اجلزء املتقاع يف البنية األمامية للسؤال ،يتم تقدمي معظم العناصم جلى خلفية ملونة جلع االختبار
حمفزا بصماي للمفحوصني .يتم تقدمي العديد من األمناا يف شك مصفوفة  2 × 2أا 3 × 3أا  4 × 4مما يعا
االختبار امسه.
ثبات وصدق االختبار:
يتمتع اختبار رافن امللول بدرجة جالية من الثبات؛ حي اجد رافن امعاانيه أل ثبات إجادة االختبار
تمااحت بني ( ،)0.90 –0.70اأبو حا ( )1979توص إىل معاميت ثبدات ممتفعدة اولك أيضا باميقة
اإلجادة ،ابتابيم معادلة كودر ريتكاردمول ( )20اليت امدتخدمها جليال ،االصماد ( )1988توصي إىل
معام ثبات ،در ( )0.89أما فيما يتعلم بصد االختبار فقد حسبت معاميت االرتباا بني درجات االختبار
االدرجات جلى بعض االختبارات اللفظية ااألدايية بني ( )0.75 -0.40يف الصورة األصلية لمافن اتضح أل
االرتباطات تمتفع مع االختبارات األدايية ،اتنخفض اخنفاضا نسبيا مع االختبارات اللفظية (جبد العال.)1984،
تطبيق وتصحيح االختبار
يعتمد ه ا االختبار يف تصحيحه جلى إدراك املتكاهبات االتماث بني األشكال ،اليختبار معايإ
تابيم االختبار بكك مجاج  ،اافقا ملعايإ التابيم
للتصحيح الفمد االتصحيح اجلماج ايف ه ا البح
اجلماج امفتاح التصحيح الوارد يف االختبار األصل تصحيح أارا اإلجابة جن طميم مفتاح التصحيح حي
حيس لك مؤال صحيح أجابه املفحوص ( )1درجة ،االسؤال ال مل جيي جنه يوضع له (صفم) ،مث جتمع
الدرجات الصحيحة اليت حص جليها املفحوص ملعمفة الدرجة الكلية .ا حسان الدرجات اخلام االمت املئينية
امعاميت ال كاء حس العمم الزمين ألفماد العينة ااندرجت درجات املفحوصني ضمن معيار القدرة العقلية
املتوماة ( )74- 50أ تعادل نس وكاء ترتااح من ( ،)99- 90ا امتبعاد مجيع التيمي ال ين حصلوا
جلى معام وكاء أ ،من .90
الربانمج العالجي التكاملي (إعداد الباحثان):

إلجداد ه ا الربجمع ،اما الباحثال بعم مسح شام ملا أتيح هلما من درامات السابقة ابمامع جيجية
تناالت موضوع البح ايف ضوء ولك ،ام الباحثال ببناء ه ا الربجمع.
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أهداف الربانمج:
 .1اهلدف العام:
تنمية املهارات االجتماجية لتيمي الص الثال االبتداي وا اضامان نق

االنتبا افما النكاا

 .2األهداف اإلجرائية:

• تنمية مهارة الصدا،ة االتعاال ااالنتماء للجماجة داخ املدرمة ااتباع التعليمات اانتظار الدار
اتنمية الثقة ابلنفس ،احتم املسئولية ،الضبط ال ايت اإبداء المأ حبمية ،اتبادل األداار ،االعم
مع اآلخمين بماح الفميم من خيل مكاركة هؤالء التيمي مع أ،ماهنم يف األنكاة اجلماجية املتنوجة
• تنمية القدرة جلى التفكإ اح املككيت االتغل جليها االقدرة جلى التخي اإدراك العي،ات.
• تنمية القدرة جلى التعبإ جن املكاجم اتفميغ التوتمات النفسية.
• تنمية مهارات االمتماع ااحملادثة االتواص اللفظ اغإ اللفظ .

أمهية الربانمج:
تتمث أمهية الربجمع فيما يل :
مساجدة التيمي جلى تنمية املهارات االجتماجية الضمارية للتواص احتقيم االندماج االتفاج االجتماج
االتوافم النفس ااالجتماج مع اآلخمين مث االلتزام ابلقواجد ااملعايإ اجلماجية ،ااكتسان معىن الوحدة
االتمامك االعم اجلماج  ،ااخلماج من إطار التممكز حول ال ات إىل اجلماجة.
األسس الت يستند إليها الربانمج:
 .1األسس النفسية :مماجاة الفما الفمدية بني التيمي اخصاي منوهم ،احاجاهتم ،اامتعداداهتم ،اميوهلم،
ا،دراهتم اخصايصهم السلوكية مث اضامان نق االنتبا افما النكاا اما يصحبه من ،صور
اجتماج .
 .2األسس الرتبوية :مييمة الربجمع لقدرات اإمكاجت التيمي  ،االتأكيد جلى االمتفادة من كافة
حوامهم ،اتوفإ الو،ت الكايف ألداء األنكاة املالوبة منهم؛ االتأكيد جلى أمهية إحساس التيمي أبمهية
الربجمع ابلنسبة هلم ،االتعزيز جند أداء السلوكيات املالوبة منهم؛ ااختيار حمتو اجللسات اتنظيمه حبي
يكول بسيط اشيم يف جوهم  ،امه من حي مد االنتبا االتحفيز.
 .3األسس االجتماعية :التأكيد جلى أمهية املهارات االجتماجية يف تغيإ السلوكيات املضامبة لد التيمي
مما يساجدهم جلى التفاج االجتماج االجيايب فيما بينهم بعضهم البعض؛ اإكساهبم مهارة الثقة ابلنفس،
احتم املسئولية ،الضبط ال ايت االقدرة جلى األداء يف مواجهة املوا ،االجتماجية.
- 643 -

د .احلميد حممد الضيدال ،مىن توك السيد إبماهيم :فعالية بمجمع جي ج تكامل يف تنمية املهارات االجتماجية لد تيمي املدرمة االبتدايية وا اضامان نق
االنتبا افما النكاا.

الفنيات املستخدمة ف الربانمج:
املكافآت ،التعزيز االجيايب (اللفظ  -املاد  -االجتماج ) املنا،كات اجلماجية ،العماض التعليمية ،القاء
احملاضمات ،لع الدار ،النم جة ااحملاكاة ،مقاطع الفيديو ،الدراس املصغمة اأارا العم .
التحقق من صالحية الربانمج:
صدق الربانمج:
جمض جلسات الربجمع جلى ( )4حمكمني من أمات ة الصحة النفسية االرتبية اخلاصة طُلِ منهم
إبداء المأ حول جلسات الربجمع اأهدفها ،احمتواها اطم تقوميها ،تمااحت نس االتفا جلى جناصم حتكيم
الربجمع ما بني ( ،)% 100 -84.61كالتا  :صيحية الربجمع للتابيم جلى جينة البح ( - )92.3ارتباا
هد اجللسة مبحتواها ( - )92.3ميءمة األنكاة ااملهام ملستو األطفال ( - )100منامبة حمتو اجللسة
ألهدافها ( - )84.61منامبة التقومي لقياس حتقم األهدا ( ،)100اتدجو ه النس إىل الثقة يف صيحية
الربجمع.
وصف الربانمج:
عدد اجللسات:
تضمن الربجمع ( )20جلسة مجاجية بوا،ع جلسة للمعلمني اجلسة ألالياء أمور اجملموجة التجميبية ،هتد
اجللسات إىل التعمي أبجماض اأمبان اضامان نق االنتبا افما النكاا ،اتعمي املهارات االجتماجية
امكوجهتا اامرتاتيجيات إدارة السلوك األمامية اليت ميكنهم امتخدامها لتنمية املهارات االجتماجية للتيمي  ،أما
جلسات التدخ العيج مع التيمي بلغ جددها ( )18جلسة اتمااح زمن اجللسات ما بني  45-30د،يقة يف
العم النكط ااملنا،كة.
املداخل العالجية املستخدمة ف الربانمج:
اجتمد الربجمع جمموجة من املداخ العيجية اجلماجية كالتا  :مدخ العيج النفس ابللع ايكم
(متمينات اإلمحاء-ألعان حمكية صغإة –كمة ،دم)  -مدخ العيج ابلفن (الممم احلم االممم املنظم االتلوين
اجتميع الصور اتلوينها ،الفن التككيل )  -مدخ العيج السلوك ااملعميف السلوك  -مدخ العيج النفس
ابلسيكودراما (مسمحية موهبيت اابداج االلع ابلدمى–تعبإ جسد  -لع األداار) مدخ السمد القصص
االجتماجية -مدخ الثقي النفس االرتبو للوالدين ااملعلمني).
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األنشطة املستخدمة ف الربانمج:

متثلت أنكاة الربجمع يف التا (أج امس ؛ لعبة السوبم ماركت؛ العماض المايضية البسياة؛ رمم حم جلى
المم ارمم منظم اجتميع اتلوين الصور؛ حمادثة هاتفية؛ لع كمة القدم؛ التككي جن طميم امتخدام العجاين
امللونة؛ طابور الصباح؛ اللع ابلدمى؛ تزيني اجتمي الفص ؛ إلقاء التحية جلى اآلخمين؛ لعبة احب اامتخمج؛
حتدث جن مهنتك؛ لعبة احلما اهلجايية؛ انتظم دارك؛ مسمحية موهبيت اابداج ؛ ،صة جباس بن فمجس؛
املتاهة).
األدوات املستخدمة ف الربانمج:

تتال تابيم الربجمع العديد من األداات ااأللعان مث ( :جماض بوربوينت  -لعبة السوبم ماركت –
صور – جمسمات للمهن اأداات ك مهنة  -أ،يم ملونة – أارا بيضاء -لوحات فلني -مق – ،اع
بيمتيك – ،وال للابع  -رم – كمات ملونة – ججاين ملونة – صلصال – دمى – أداات تزيني احلوايط –
،ص مصورة الكرتانية اار،ية (جباس بن فمجس االبحار مندابد) – ألعان فك اتمكي (ابزل) – متاهة خكبية
– لعبة األر،ام – لعبة احلما  -أجيم ملونة أصفم أخضم اأمحم -هات بيمتيك -أشكال هندمية).
ايوضح اجلدال ( )3اصفا خمتصما لعدد جلسات الربجمع اجنااين اجللسات اأهدا ك جلسة
ااألنكاة املصاحبة للجلسات كما يل :
رقم اجللسة

ملخصا ملتوى جلسات التدخل مع اآلابء واملعلمني وعددها واهلدف منها كما يلي:
جدول ()3
ً

عنوان اجللسة

اهلدف

النشاط

تثقي املعلمني

تعار امتهيد
التعمي ابلربجمع ،اأهدافه ،اأمهيته
للتيمي  ،ااملعلمني.
،واجد ضبط السلوك اإدارته
كيفية هتيئة البيئة الصفية للتيمي

دجوة املعلمني ال ين يقومول بتدريس التيمي ااشماكهم يف جلسة مجاجية بغمفة املصادر
للتعمي ابلربجمع اأهدافه اأمهيته مع جمض تقدمي حول اضامان نق االنتبا افما
النكاا ،اما ينتع جنه من ،صور يف املهارات االجتماجية .اأثم ولك يف السلوك االتعلم،
املنا،كة االرتكيز جلى تنمية الصرب ابناء جي،ة ادادة االتوضيح هلم أبهنم حمبوبول احمرتمول،
ابلمغم من مكاكلهم األ معلميهم يتو،عول أفض منهم.

2

تثقي الوالدين

تعار امتهيد
التعمي ابلربجمع ،اأهدافه ،اأمهيته
للتيمي  ،اللوالدين.
،واجد ضبط السلوك اإدارته

التعمي ابلربجمع اأمهيته لألبناء اأهدافه .مع جمض تقدمي جن أجماض اأمبان اضامان
فما احلمكة انق االنتبا  .امنا،كة أمهية تنمية املهارات االجتماجية اتكوين الصدا،ات
االتوافم مع اآلخمين ابلنسبة لألبناء .االتوضيح أل بعض األطفال ال يستايعول تعلم
املهارات االجتماجية مبفمدهم احيتاجول إىل دجم الوالدين يف ولك.

3

(متهيدية للتيمي )

التعار بني الباح اأفماد
اجملموجة التجميبية بعضهم البعض،
لتحقيم األلفة االثقة.

امتقبال الباح للتيمي يف لقاء مجاج  ،االرتحي هبم ،امنحهم الفمصة للتعمي
أبنفسهم لآلخمين ،شمح الربجمع للتيمي اتوضيح أهدافه اأمهيته ابلنسبة هلم ،االتفا بني
الباح االتيمي جلى مواجيد اجللسات اأماكنها ،ا،واجد العم يف اجملموجة.

4

أج امس

تنمية مهارات التواص البصم ،
ااالصغاء اإتباع التعليمات ،ابناء
الثقة ااالنتماء بينهم

يكمح الباح للتيمي كي يستجيبوا للنداء ابلنظم جندما يناد جليهم أا ي كم امسايهم،
حىت لو كانوا منهمكني يف اللع  -يُال من ك جضو يف اجملموجة تقدمي األجضاء
اآلخمين ابمتخدام أمسايهم ايتم تعزيز احملااالت الصحيحة.

5

لعبة (السوبم
ماركت)

تنمية مهارات املكاركة االتعاال
االتواص .

يقسم الباح التيمي إىل جمموجتني :جمموجة تقوم أبداار البايعني ااجملموجة االخم متث
أداار املكرتين من خيل ،يامهم بلعبة (البيع االكماء) السوبم ماركت

1
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رقم اجللسة

عنوان اجللسة

اهلدف

النشاط

6

العماض المايضية
البسياة

تنمية مهارات املكاركة االتعاال من
خيل (األلعان احلمكية الصغإة)

بعد جمض فيديو ألحد العماض المايضية البسياة جلى التيمي يتم تدريبهم جلى تنفي
بعض (األلعان احلمكية الصغإة) بصورة مجاجية مع شمح مبسط للعبة احلمكية اتوضيح
خاوات العم هلم.

7

رمم حم جلى
المم  -اجتميع
اتلوين الصور
رمم منظم
لألشكال اهلندمية

إاتحة الفمصة للتعبإ جن املكاجم
اامتككافها؛ ممارمة املهارات
االجتماجية؛ اإدارة الو،ت –
القدرة التنظيمية

،يام التيمي ابلممم احلم جلى المم اجتميع اتلوين الصور االممم املنظم الحتواء القلم؛
تابيم متارين خمتلفة ،ايمة جلى الفن مث اهلندمة ،ارمم األشكال ،اامتككا املواد الفنية
اامتخدام أجزاء اجلسم املختلفة للممم .يوضح الباح أمهية االنتهاء يف الو،ت احملدد .مث
ينا،كهم فيما رمسو اكي امتخدموا املساحة ااألداات.

8

حمادثة هاتفية

تنمية مهارة التواص اللفظ اغإ
اللفظ االصدا،ة .إكسان طم
ا،واجد إجماء احملاداثت.

منا،كة حول طم التواص اللفظ اغإ اللفظ مع اآلخمين ،أمهية الصدا،ة االتواص مع
اآلخمين ا،يامهم ابحلدي مع بعضهم البعض من خيل حمادثة هاتفية مجاجية امقاطع
الفيديو (االطمئنال جلى زمي مميض) ،لع األداار ،يتابع الباح احملاداثت

9

لعبة كمة القدم

تنمية مهارة العم يف فميم ااتباع
،وانني اللع ااملكاركة يف اللع

يقسم التيمي إىل جمموجتني ،اتوزع الكمات اليزمة لعم النكاا احلمك البدين اهو رك
الكمة ابلقدم ،أا التقاطها ا ،فها ابليد مع تغيإ الدار بني اجملموجتني أا الفميقني.

10

الفن التككيل
ابمتخدام العجاين
امللونة االصلصال

تنمية مهارة التعاال ااملكاركة،
تنمية القدرة جلى التعبإ جن
أنفسهم ،تنمية مهارات التواص

يقوم التيمي بعم أشكال متنوجة من الصور ااجملسمات ااألشكال ابلصلصال االعجاين
امللونة ،يقسم الباح التيمي إىل جمموجتني ،اتوزع األداات اليزمة لعم النكاا مث :
العجاين امللونة ا،اع الصلصال امللول ا،ااع بيمتيك ا،وال طبع.

11

طابور الصباح

تعدي السلوك االنسحايب االتحمر
من العزلة -تنمية القدرة جلى
التعبإ جن النفس ااملكاجم

،يامهم بعم نكيد الصباح من خيل (الكورال اجلماج ) امن خيل أملون (املنا،كة
اجلماجية) ،يقوم التيمي بعم حماكاة لاابور الصباح بداية من التممينات البسياة احتية
العلم االنكيد الوطين مع مماجاة مكاركة اجلماجة اتبادل االداار بينهم

12

اللع ابلدمى

تنمية مهارة مكاركة األ،مال ابللع
ابلدمى من خيل السيكودراما

13

تزيني اجتمي
الفص

تزيني الفص املدرم ابمتخدام جمموجة تكوين صدا،ات جديدة ااحلفاظ جليها من خيل
تنمية مهارة االنتماء االعم
متنوجة من األمالي لتعلم طم تكوين صدا،ات جديدة ااالحتفاظ ابألصد،اء القدامى –
اجلماج من خيل جتمي الفص
شمح اخلاوات األمامية للتعمي أبشخاص جدد االتعم جلى مواضيع مث مكاركة
املدرم -اإاتحة الفمصة المتخدام
األصد،اء لألنكاة
حوامهم املختلفة

يوضح الباح للتيمي كيفية ممارمة األلعان العبها مع اآلخمين -يقوم التلمي بنفسه
بتقليد الباح يف كيفية مكاركة اآلخمين يف األلعان العبها بكك مجاج امن خيل جم
نكاا مجاج (لوحة فنية ابمم الص  -تصميم الدم امسمح العمايس)

14

إلقاء التحية جلى
اآلخمين

تنمية مهارة التواص اللفظ اغإ
اللفظ من خيل إلقاء التحية

يعمض الباح ،صة اجتماجية من خيل الصور الور،ية املتسلسلة االيت تن جلى تقدمي
التحية لآلخمين أبلفاظ مفهومة يف املوا ،املختلفة .مث جمضها جلى اجلوال.

15

حتدث جن مهنتك

تنمية مهارة التواص مع اآلخمين
من خيل احلوارات البسياة

يعمض الباح صور لبعض املهن اجمسمات ألداات تلك املهن اخيتار ك تلمي أداات
مهنة ايتكلم جنها ايقوم ابحملاكاة الع األداار بكك مجاج مع زمييه.

16

احب اامتخمج
(لعبة احلما
اهلجايية ااألر،ام
العددية النا،صة)

تنمية مهارة التفكإ االرتكيز
االنتماء ،االتعاال ،ااملكاركة،
ااأللفة .تنمية مهارة االنتماء،
االتعاال ،ااملكاركة ،ااأللفة.

يوضح الباح للتيمي  ،لعبة أين احلم النا ،يف كلمة ا(ردة) ينقصها حم الماء
ايبح التيمي من خيل مسابقة جن احلم النا . ،اأين العدد النا ،يف لعبة األر،ام
( )10- 1احب اامتخمج العدد املنام لك صورة (شجماتل يبح جن العدد 2
ايلصقه جند صورة الكجماتل)

تنمية مهارة ضبط النفس؛ االرتي

يكمح الباح للتيمي أمهية انتظار الدار ااحرتام ،وانني اللعبة ايقسم التيمي إىل 3

17

انتظم دارك

اجدم االندفاجية– احرتام القوانني
ااتباع التعليمات

جمموجات مع ثيثة أجيم ملونة أحدهم أخضم ااآلخم أصفم االثال أمحم ايعين رفع العلم
األمحم أل يتو ،التلمي ااألخضم يسإ -ااألصفم يستعد للسإ اينظم الدار

18

مسمحية موهبيت

تنمية مهارة تقديم ال ات االثقة

يلتق الباح ابلتيمي يف مسمح املدرمة ايوضح هلم اهلد من اجللسة اهو أمهية الثقة
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عنوان اجللسة

اهلدف

النشاط

رقم اجللسة

اابداج

ابلنفس خيل العم املسمح
الع الدار (السيكودراما)

ابلنفس اتقديم ال ات ،مث يعمض جليهم الباح مسمحية (موهبيت اابداج ) ايتم توزيع
األداار جليهم ايال منهم جم خلفية للمسمحية ايتعاانوا لتنفي املالون.

19

،صة جباس بن
فمجس

تنمية القدرة جلى الرتكيز االتخي
ااإلدراك للعي،ات -ااتباع
تعليمات ممد القصة

يقوم الباح بسمد ،صة جباس بن فمجس ايال من التيمي الرتكيز يف األحداث
االكخصية اكي حاال البا الاإال مث يال منهم إجادة وكم أحداث القصة ابلرتتي
الزمين اتسلس األحداث ،اتكمر اخلاوات مع ،صة البحار مندابد.

20

املتاهة (تو. ،
فكم .ح )

تنمية مهارة التفكإ اح
املككيت

يوضح الباح للتيمي هد النكاا اهو كيفية حتديد املككلة اا،رتاح احللول املنامبة،
االتفكإ يف املو ،من خيل ألعان الفك االرتكي  ،ااملتاهة ،الع األداار

إجراءات تطبيق الربانمج:
تطبيق الربانمج :تابيم الربجمع يف البيئة املدرمية مباشمة مع التيمي (غمفة النكاا ،غمفة مصادر
التعلم ،فناء املدرمة ،غمفة املمشد الاييب) افم نوع اجللسة؛ اشتم الربجمع جلى دلي مه االمتخدام يعمض
ك جلسة يف مل بكك منظم ألنكاة اجللسة اهدفها احمتواها اطميقة التقومي االزمن املقدر مع املمانة يف
الو،ت حس متالبات اجللسة اخصاي التيمي  ،لسهولة إدارة الربجمع.
نتائج البحث:
للتحقق من صحة الفرض األول والذي ينص على "توجد فما دالة إحصاييا بني متوما رت

درجات اجملموجتني التجميبية االضاباة يف القياس البعد جلى مقياس املهارات االجتماجية لصاحل اجملموجة
التجميبية" ،امتخدم الباحثال األملون اإلحصاي اليابرامرت مال اتين ،Mann-Whitney– U Test
انتايع ه ا الفمض تتضح يف جدال ( )4كالتا :
جدول ( )4نتائج حساب قيم "  " Uملتوسطي رتب درجات اجملموعتني (التجريبية – والضابطة) ف املهارات االجتماعية ف القياس البعدي (ن=)17
البعد

اجملموعة

عدد العينة ن

متوسط الرتب

جمموع الرتب

معامل مان ويتىن U

قيمة Z

مستوى الداللة

حجم التأثري

التعاون

الضاباة
التجميبية

7
10

4.00
12.50

28.00
125.00

.000

3.441

0.01

89.00

الضاباة
التجميبية
الضاباة
التجميبية

7
10
7
10

4.00
12.50
4.00
12.50

28.00
125.00
28.00
125.00

.000

3.471

0.01

90.00

3.487

0.01

90.00

الضاباة
التجميبية
الضاباة

7
10
7

4.00
12.50
4.00

28.00
125.00
28.00

.000

3.454

0.01

89.00

التجميبية

10

12.50

125.00

.000

3.512

0.01

88.00

الضابطة
التجريبية

7

4.00

28.00

10

12.50

125.00

.000

3.421

0.01

91.00

الصداقة
اتباع التعليمات
ضبط النفس
حل املشكالت
الدرجة الكلية

.000

يوضح جدال ( )4اجود فما دالة إحصاييا بني متوما رت درجات اجملموجتني التجميبية االضاباة
يف املهارات االجتماجية يف القياس البعد  ،جند مستو داللة ( )0.01لصاحل العينة التجميبية ،كما تمااحت ،يم
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حجم أتثإ الربجمع ابمتخدام القانول (،سمة ،يمة  Zجلى ج ر )0.91 .-0.88( )nمما يعين أل (- 88
 )%91من تباين درجات العينة التجميبية يف القياس البعد للمهارات االجتماجية يعود ألثم جلسات الربجمع
اتكإ ه القيم املمتفعة حلجم أتثإ كبإ.
للتحقق من صحة الفرض الثاين والذي ينص على أنه " :ال توجد فما دالة إحصاييا بني متوما
رت درجات اجملموجة التجميبية يف القيامني (البعد – التتبع ) جلى مقياس املهارات االجتماجية بعد ممار شهم
من تابيم الربجمع العيج املقرتح" امتخدام اختبار ايلككسول  Wilcoxonلألزااج املتماثلة ،انتايع ه ا
الفمض تتضح يف جدال ( )5كالتا :
جدول ( )5يوضح نتائج حساب قيم " "Zملتوسطي رتب درجات العينة التجريبية على مقياس املهارات االجتماعية ف القياسني (البعدي – التتبعي) (ن=)17
اسم البعد
التعاون

الصداقة

اتباع التعليمات

ضبط النفس

حل املشكالت

الدرجة الكلية

الرتب

العدد

متوسط الرتب

جمموع الرتب

المت السالبة

1

2

2

المت املوجبة

2

المت املتسااية

7

اجملموع

10

المت السالبة

2

المت املوجبة

0

المت املتسااية

8

اجملموع

10

المت السالبة

2

المت املوجبة

1

المت املتسااية

7

اجملموع

10

المت السالبة

1

المت املوجبة

2

المت املتسااية

7

اجملموع

10

المت السالبة

2

المت املوجبة

0
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يوضح جدال ( )5جدم اجود فما دالة إحصاييا بني متوما رت درجات اجملموجة التجميبية يف مجيع
أبعاد مقياس املهارات االجتماجية يف القيامني (البعد -التتبع ) ،اب لك ،بول الفمض الثاين.
مناقشة النتائج وتفسريها:
توصلت نتايع البح بكك إمجا إىل اجود فما دالة إحصايية بني متوما رت درجات اجملموجتني
التجميبية االضاباة يف املهارات االجتماجية يف القياس البعد لصاحل اجملموجة التجميبية ،اجدم اجود فما دالة
إحصاييا بني متوما رت درجات اجملموجة التجميبية يف القيامني البعد االتتبع يف املهارات االجتماجية
املتمثلة يف التعاال االصدا،ة ،االمتماع ااحملادثة ،اتباع التعليمات ،ضبط النفس ،اح املككيت ،لد تيمي
الص الثال االبتداي من وا اضامان نق االنتبا افما النكاا.
ايمجع الباحثال فعالية الربجمع احلا إىل امتخدام العيج اجلماج بفنياته املتعددة اما له من أثم كبإ يف
الكس ال حققته أفماد اجملموجة التجميبية اتفو،ها جلى أفماد اجملموجة الضاباة املتكافئة معها يف القيامات
القبلية – اولك يف جلسات الربجمع املتعدد املداخ اليت تكاملت معا يف حتسني مستو املهارات االجتماجية،
األ ه ا الكس يعود للربجمع حي امتد أثم ه ا الربجمع بعد ممار شهم من تابيقه اظهم ولك يف جدم اجود
فما دالة إحصاييا بني متوما رت درجات اجملموجة التجميبية يف املهارات االجتماجية يف القيامني البعد
االتتبع  ،حي تمااح حجم أتثإ الربجمع من ( )91 -88اه ا يؤكد أل التدخ اجلماج ماهم يف حتسني
األداء االجتماج  ،احتسني مهارات العي،ات الكخصية اه ا ما أكد بليزكا ( )Pliszka, 2007من فعالية
التدخ اجلماج يف اكسان املهارات االجتماجية لتيمي ADHD؛ اما حققه التدخ اجلماج من فوايد
نفسية ااجتماجية اتمبوية جلى خمتل جوان شخصية التيمي  ،حي ،دمت األنكاة اجلماجية يف إطار الفميم،
فمصا أفض لنمو القيم االجتماجية املقبولة ،من خيل ،يم اجلماجة (الفميم) اجرب تفاج اجتماج ثم امتخدم
فيه التيمي مهاراهتم الفمدية اك ،دراهتم لصاحل جمموجتهم ،فاجتاداا التعاال اتعلموا التفاهم ااإليثار ااتباع
التعليمات ااحرتام القوانني االرتي اجدم االندفاجية االتواص اإلجيايب ااحرتام الدار ،االتغل جلى السلوك غإ
التكيف  ،اتقدمي بيئة داجمة هلم ااحلد من مكاجم الوحدة ااالغرتان جن طميم اجلمع بينهم اما هلم من خصاي
مكرتكة اه ا ما أكد ) ،(Tartakovsky, 2016اه ا يتفم مع ما أشارت إليه نتايع درامة (Myerberg,
)et al.,, 2018؛ ادرامة شيخ ) Shaikh (2018من فعالية العيج اجلماج يف حتسن الكفاءة النفسية
ااالجتماجية ،ااملهارات االجتماجية من خيل األنكاة املنظمة.
اميكن ارجاع فعالية الربجمع للعم اجلماج االفنيات املستخدمة اليت مامهت يف تعزيز أهدا الربجمع
حي جم أجضاء اجملموجة كموجهني لبعضهم البعض .فكانوا ميارمول املهارات معا من خيل لع األداار،
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ايعاول بعضهم البعض رداد فع إجيابية انقدا بناء ،ايكتسبول القوة من معمفة أهنم ليسوا احدهم يف صماجاهتم
االجتماجية .كما ماهم العم اجلماج يف تنمية النضع االجتماج ااالتزال االنفعا اختاى هؤالء األطفال حيز
األجنية إىل الكعور بماح الفميم الواحد ازايدة االنتماء االجتماج ااالرتباا من خيل تبادل اخلربات املكرتكة
) .(Ezhumalai, et al., 2018ااكتسان مهارات فكمية امعمفية اح اآلخمين اتقب المأ االمأ اآلخم
االقدرة جلى القيام بلع األداار االكعور ابملتعة ااملمح اتاويم تفاج اجتماج إجيايب ،االتعم جلى االمتماع
ااملكاركة االتنظيم امساجدة اآلخمين احتسني القدرة جلى ضبط النفس ،تنمية مكاجم السعادة االتفاؤل.
ك لك يمجع الباحثال فعالية الربجمع أيضا إىل التدخ العيج داخ البيئة املدرمية نفسها ألل
التدخيت اليت يتم تابيقها ابمتممار يف بيئة املدرمة ه األكثم فعالية فإ الباحثال أل أنكاة جلسات الربجمع
املتنوجة اليت ،دمت ألفماد اجملموجة التجميبية كانت مبثابة بيئة آمنه ،تعلم التيمي من خيهلا كيفية التفاج مع
أ،ماهنم ااالحتكاك هبم اال ميما األ ه األنكاة مجاجية اتدار حول متثي املوا ،اليت يماها التلمي يف بيئته
الوا،عية ايتعمض هلا يف حياته اليومية ال ا؛ انعكس ما تعلمه خيل الربجمع جلى املوا ،احلياتية احلقيقية احتسنت
مهاراته االجتماجية.
جياة جلى ما مبم؛ يمجع الباحثال فاجلية الربجمع إىل تنوع املداخ العيجية اجلماجية اليت اشتم جليها
الربجمع مبا يقاب تنوع املوا ،احلياتية للتيمي مواء ابلفن املتمث يف الممم احلم االممم املنظم االتلوين اجتميع
الصور اتلوينها االفن التككيل ؛ اتتفم ه النتايع مع ما توصلت اليه درامة شيين اآخمال Shalani, et
) al., (2017من فعالية "مكماع فين مجاج ل ا فما النكاا انق االنتبا " يف تنمية التفاج اجلسد
االلفظ  ،االعص ال هين االعم اجلماج  ،االصدا،ة ،االعم التعااين ،ااحرتام الدار ،ااملهارات احلمكية الد،يقة،
أا امتخدام السيكودراما املسمحية الع األداار املوجه يف اكتسان األفكار االعم جلى ح املككيت
االجتماجية االكخصية ارمبا كال ولك مفيدا يف تعليم املهارات االجتماجية اإلجيابية امن جتها
اممارمتها ) (Mikami & Khalis, 2017اه ا ما أكد أاركييب افينيجم ( Orkibi & Feniger,
 )2019إىل أل الدراما النفسية جيج نفس فعال ألطفال .ADHD
ك لك ماهم امتخدام اللع املتنوع احلم ااملنظم ال اشتم جلى متمينات اإلمحاء؛ ااأللعان احلمكية
الصغإة –اكمة القدم يف اكسان جينة البح املهارات االجتماجية املستهدفة ،اتتفم ه النتيجة مع ما توص
إليه حب كاظم ( )2018من فعالية بمجمع ،ايم جلى اللع لد تيمي املمحلة االبتدايية يف تنمية بعض
املهارات االجتماجية يف احلد من النكاا املفما لد تيمي املمحلة االبتدايية ،كما أشبع الربجمع املقرتح بكك
كبإ حاجاهتم لتفميغ طا،اهتم أثناء اللع  ،مما أظهم امتفادهتم منه بكك أكرب من اجملموجة الضاباة.
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كما ميكن أل تمجع فاجلية الربجمع إىل ارتباا موا،

أنكاة الربجمع مبكاجم احل

االتقب ااملتعة اليت

اجدها التيمي من خيل تلك االنكاة االيت كانت تتميز بعنصم التكويم ااإلاثرة مما ارتبط يف أوهاهنم أبل
موا ،التفاج مع اآلخمين ميكن أل حتقم هلم ولك الكعور اجليد ال اجدا خيل اجللسات اال ميما أهنم
اجداا التكجيع االتعزيز من الباح المييس امن احملياني هبم أثناء أدايهم لتلك األداار .امن مث ظهم آاثرها
اإلجيايب يف كافة موا ،التفاج االجتماج اليت يعيكول فيها حي اشتم الربجمع جلى أنكاة شيقة احمببة هلم
مما كال هلا األثم الكبإ يف حتسني مستو املهارات االجتماجية.
ارمبا تعود فعالية الربجمع إىل التدري جلى املهارات االجتماجية االتعاال االصدا،ة اممد القصة امهارات
التواص اللفظ اغإ اللفظ اه ا يتفم مع ما توصلت إلية درامة كوركم ) (Corkum, 2010من فعالية
بمجمع "العم معا" للتدري جلى بناء املهارات االجتماجية لألطفال يف املدرمة من خيل األدن الكعيب ،يف
حتسني املهارات االجتماجية لد ( )16طفي  ،ADHDادرامة فيفنم اآخمال )Pfiffner et al. (2016
اليت أكدت فعالية بمجمع تدخ نفس ااجتماج يف تنمية مهارات احلياتية التعاانية ،لد ( )135تلمي
 ADHDيف حتسني ااملهارات االجتماجية االكخصية.
ايم الباحثال أل فعالية الربجمع أيضا ،د تكول نتيجة مساجدة هؤالء التيمي من خيل تقدمي
ميحظات فورية امتكمرة حول السلوك غإ املنام أا األخااء االجتماجية أثناء اجللسات اجلماجية .اامتخدام
أنظمة املكافآت للسلوك اجليد افرتات االمرتاحة للسلوك غإ املمغون فيه ،ابإلضافة إىل دمع التدخ السلوك
إبشماك معلم اأالياء أمور اجملموجة التجميبية االتثقي الرتبو االنفس هلم بتعميفهم ابالضامان اأجماضه
اتعمي املهارات االجتماجية امكوجهتا اامرتاتيجيات إدارة السلوك األمامية اليت ميكنهم امتخدامها يف املدرمة
ااملنزل للعم مع التيمي  ،اأمهية تنمية املهارات االجتماجية ،رمبا كال ل لك أثما إجيابيا يف كيفية التواص الفعال
مع التيمي ااالمتجابة هلم اجلى تنمية مهارات التعاال اجلماج ااملكاركة االسلوك ،حي ،دم الباحثال جمموجة
من املنكورات االعماض التقدميية للمعلمني ااآلابء حتتو جلى معلومات اافية جن كيفية تعدي البيئة الصفية
ااملنزلية لتكول بيئة آمنة للتيمي ؛ اه ا يتفم مع ما توص إليه كوهلو اآخمال ) Coelho et al. (2017من
فعالية بمجمع جيج معميف ملوك مجاج يف تنمية املهارات االجتماجية ،اضبط النفس ،االعناد من خيل
جلسات مع اآلابء امع األطفال ،االتثقي النفس اتدري الوالدين ،التخايط االتنظيم لآلابء ،اح
املككيت .ك لك تتفم مع نتايع نوفيك اآخمال ) Nøvik, et al (2020اليت أشارت إىل فعالية بمجمع
جيج ملوك معميف ) (CBTللمماهقني  ADHDيف حتسن أجماض نق االنتبا اتنمية املهارات االجتماجية؛
كما تتفم مع ما توص إليه حب أجمتوبولوس اآخمال ) (Anastopoulos et al., 2018من فاجلية العيج
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السلوك املعميف يف إكسان مهارات متنوجة أطفال  ،ADHDمث مهارات ح املككيت ،امهارات التفكإ،
اضبط النفس ،اإدارة الو،ت ،االتخايط ،االتنظيم ،االتخفي من مككيت التفاج االجتماج مع األ،مال ،إىل
جان التخفي من العزلة االمفض .اب لك يتضح فعالية تكام املداخ العيجية يف حتسني املهارات االجتماجية
لعينة البح .
التوصيات:
يف ضوء نتايع البح احلا االتحقم من فعالية الربجمع العيج التكامل املستخدم يف ه ا البح
افعالية املداخ اليت اجتمد جليها يف تنمية املهارات االجتماجية لد تيمي املمحلة االبتدايية وا اضامان نق
االنتبا افما النكاا ،يوص الباحثال مبا يل :
 .1إجادة إجماء الربجمع جلى جينات مماثلة يف مماح جممية خمتلفة اأجداد أكرب ليمتفادة القصو من الربجمع.
 .2االمتفادة من الربجمع العيج التكامل املقدم يف ه ا البح لد اجلهات املعنية بتعليم اتدري ارجاية
األطفال وا اضامان نق االنتبا افما النكاا يف معاجلة القصور يف املهارات االجتماجية املختلفة
ااكساهبم املهارات االجتماجية الضمارية اليزمة لتوافقهم النفس ااالجتماج ادجمهم مع أ،ماهنم اآلخمين.
 .3ضمارة جقد النداات العلمية اليت تعد خصيصا ألالياء األمور ،ضمارة إاتحة الفمصة هلؤالء التيمي مبمارمة
األنكاة اجلماجية لتفميغ رغباهتم املكبوتة اإخماجها مما يتيح هلم مواجهتها االسيامة جليها اتمكها.
.1

.2

حبوث مستقبلية مقرتحة:
فعالية بمجمع جيج تكامل يف تنمية املهارات االجتماجية لد أطفال الماضة وا اضامان نق االنتبا
افما النكاا.
فعالية تنمية املهارات االجتماجية يف خفض أجماض نق االنتبا افما النكاا لد تيمي املمحلة االبتدايية
قائمة املراجع:

أوالً :املراجع العربية:
أبو تمك  ،إهلام حم الدين ( .)2018أثم امتخدام األلعان احلمكية يف ختفيض النكاا الزايد لد جينة من أطفال
الماضة مبدينة اخللي  ،رمالة ماجستإ (غإ منكورة) .جامعة اخللي  .كلية الدرامات العليا فلساني.
أبو حا  ،فؤاد زهمال ،حامد؛ خضم ،جل ؛ يوم  ،حممد مجي ؛ مومى ،جبد للا جبد احل ؛ حممود ،يوم ؛
صاد  ،آمال؛ جواط  ،ا،اد؛ ابدر ،فايقة ( .)1979تقنني اختبار رافن املصفوفات املتتابعة جلى البيئة
السعودية "املناقة الغمبية" كمامة التعليمات ،مكة املكممة ،جامعة أم القم
- 652 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)29ربيع الثاين 1443ه – ديسمرب 2021م

أبو زيد ،أمحد حممد جاد المن ( .)2003املهارات االجتماجية اجي،تها ابضامان االنتبا لد تيمي احللقة
األاىل من التعليم األمام  ،رمالة ماجستإ (غإ منكورة) كلية الرتبية ،جامعة حلوال.
أاز  ،أمحد ( .)2008األطفال واا النكاا احلدمك الزايد :التكخي االعيج .جملة كلية الرتبية ابلبحمين،
(.10 .117-114 ،)25
البحإ  ،جبد الم،ي أمحد؛ ججيل ،جفا حممد حممود ( .)1997مقياس انتبا األطفال اتوافقهم .كمامة
التعليمات ،القاهمة :مكتبة النهضة املصمية.
احلسني ،جبد الكممي حسني؛ خبيت صيح الدين فمح ( .)2017دالالت صد اثبات مقياس تقديم اضامان
فما احلمكة اتكتت االنتبا لألطفال ااملماهقني اخلامس مبدينة المايض" -الصورة املدرمية ااملنزلية" ،جملة
رمالة الرتبية اجلم النفس.23-1 ،57،
احلميد  ،ماجد ( .)2017ك ما هنا لك حول اضامان نق االنتبا افما احلمكة :الدلي العمل الكام
للمعلمني .جملة الرتبية اخلاصة االتأهي .171- 168 ،)17(5 ،
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