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  حصة دغيشم محمد الدغيشم  اســم الباحـث
تنمية مهارات الصداقة لدى عينة من طالبات المرحلة   عـنـوان البحث

دراسة تجريبية فارقة بين المتفوقات وغير : الثانوية
  المتفوقات

  عين شمس  جـامـعــــة
  البنات لآلداب والعلوم والتربية  ــــةكـلـيـ

  علم النفس  قـســــــم
  )م٢٠٠٨(الدكتوراه   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

تستهدف هذه الدراسة تنمية مهارات الصداقة لدى الطالبات مع مالحظة 
الفروق بين المتفوقات وغير المتفوقات فى المرحلة الثانوية، بناءا على 

دريبى مخطط يتم إعداده لهذا الغرض، وقد تم تقديمه فى صورة برنامج ت
دروس، وأنشطة تدريبية مقننة لفترة محددة، وبإتباع الضوابط العلمية 
الواجبة، ومن ثم مالحظة تأثير التدريب على هذا البرنامج على بعض قدرات 

  .الذكاء االجتماعى لديهن
  منهج الدراسة

مقارنة للتحقق من فعالية البرنامج تستهدف هذه الدراسة التجريبية ال
التدريبى المستخدم، فى تحقيق األهداف المرجوة فيه، والمتمثلة فى زيادة 
كفاءة مهارات الصداقة المختلفة، لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية 
المتفوقات وغير المتفوقات، ممن يتعرضن ألنشطة التدريب على هذه 
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لى تعزيز بعض قدرات الذكاء واالجتماعى، المهارات، وأثر ذلك التدريب ع
فضالً عن التحقق من صحة بعض الفروض الفارقة بصدد متغيرات الدراسة، 

وهكذا فإن هذه . وال سبيل لذلك سوى توظيف المنهج الوصفى المقارن
  .الدراسة تعتمد على المنهج التجريبى، والمنهج الوصفى

  استنتاجات الدراسة
برنامج له أثر واضح فى جميع متغيرات أن للتدريب على مهارات ال -١

، وبخاصة )االستبانة، والمقياس(اختبار مهارات الصداقة على الجزئين 
فى مهارة التعامل اإليجابى مع الخالفات، والمجموع الكلى لالستبانة 

أهمية : والمقياس، ولم تظهر فروق فى ثالثة متغيرات للمقياس هى
  .شعور باألمانالصداقة، مهارة المساعدة، ومهارة ال

وتبين حدوث نمو لجميع مكونات اختبار مهارات الصداقة بجزأيه  -٢
ألفراد المجموعات التجريبية، بينما حدث فاقد ) االستبانة، والمقياس(

، ماعدا أربع )االستبانة والمقياس(لكثير من مكونات االختبار بجزأيه 
 الصداقة، أهمية: هى) االستبانة(مكونات فى الجزء األول من االختبار 

ومهارة حسن المصاحبة، ومهارة الشعور باألمان، ومهارة التقارب، إال 
أن النمو الحادث فى المجموعة التجريبية كان أعلى مما حدث 

 .للمجموعة الضابطة

بمهارة التعامل اإليجابى مع الخالفات، وذلك فى الجزء األول من  -٣
فروق بينهما فى ، ولم يتضح وجود )االستبانة(اختبار مهارات الصداقة 

بقية المهارات األخرى، ومهارة التقارب بالنسبة للجزء الثانى من 
، فى موقف األداء القبلى على )المقياس(اختبار مهارت الصداقة 

 ).االستبانة والمقياس(االختبار بجزأيه 
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لم يظهر أى أثر للتدريب على البرنامج على مقياس الذكاء االجتماعى  -٤
ة، واختبار اإلدراك االجتماعى، واختبار التعبيرات اختبار الحالة النفسي(

، فى موقف القياس البعدى بين المجموعتين التجريبية )اإلنسانية
 .والضابطة

عند مقارنة أداء المتفوقات وغير المتفوقات من أفراد المجموعة  -٥
التجريبية لوحظ التميز الظاهر ألداء المتفوقات علي مقياس الذكاء 

ي اإلدراك االجتماعي و التعبيرات اإلنسانية وفي االجتماعي في قدرات
األداء الكلي علي المقياس وذلك في موقف األداء القبلي علي مقياس 

 .الذكاء االجتماعي

وفي موقف األداء البعدي لم يتبين وجود فروق بين المتفوقات وغير  -٦
المتفوقات في قدرات الذكاء االجتماعي بعد التعرض للبرنامج التدريبي 

ية مهارات الصداقة، مما يعني اقتراب غير المتفوقات من الطالبات لتنم
ر الذكاء االجتماعي، مما يبين أثر تفوقات في األداء علي اختباالم

التدريب علي مهارات الصداقة في رفع كفاءة قدرات الذكاء االجتماعي 
 . غير المتفوقاتالمختلفة لدي الطالبات

  
  
  
  
  
  
  


