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تربوي قائم عمى نظرية العقل في محاولة الكشف عن فاعمية برنامج راسة ىدفت ىذه الد        

راسة دولتحقيق أىداف ال، خفض المشكالت السموكية واالنفعالية لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمم

 المنيج ما قبل التجريبي تصميم المجموعة الواحدة ذات القياس القبمي والبعدي،وغاياتيا تم استخدام 

تم اختيارىم ات تعمم من منطقة وادي السير، ( أطفال ذوي صعوب01من ) الدراسة ت عينةنوتكو  

( سنة، كما 00-9تراوحت أعمارىم ما بين ) ،( إناث5( ذكور، و)5كعينة قصدية متيسرة، بواقع )

( جمسة تدريبية مدة كل منيا 01قائم عمى نظرية العقل عدد جمساتو ) برنامًجا تربوًيا الباحثة أعدت

( فقرة موزعة عمى 01السموكية واالنفعالية تكونت من )واستبانة لقياس المشكالت ، ( دقيقة14)

قامت الباحثة بإجراء قياس قبمي لممشكالت . و بعدين )المشكالت السموكية، المشكالت االنفعالية(

السموكية واالنفعالية عمى أفراد العينة، وقياس بعدي بعد تعر ض أفراد العينة لمبرنامج التربوي القائم 

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات أجل استخراج النتائج تم عمى نظرية العقل. ومن 

التباين المتعدد وتحميل  (ANOVA)المعيارية الستجابات أفراد العينة وتحميل التباين األحادي 

 .(MANCOVAالمشترك )



بين ( α=1.14أنو يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) وأشارت نتائج الدراسة    

المشكالت المتوسطات الحسابية لمدرجات القبمية والبعدية لمطمبة ذوي صعوبات التعمم عمى استبانة 

عمى نظرية العقل، كما أشارت نتائج الدراسة أنو  تعــزى لمبرنـامج التربوي القائمالسموكية واالنفعالية 

متوسطات الحسابية بين ال (α=0.05)ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

عمى استبانة المشكالت السموكية واالنفعالية تعزى لمتغيرات  لدرجات الطمبة ذوي صعوبات التعمم

 الجنس، والتفاعل بين البرنامج التربوي والجنس.

 نظرية العقل، المشكالت السموكية واالنفعالية، الطمبة ذوي صعوبات التعمم.  الكممات المفتاحّية:
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Abstract 

        This study aimed to try to reveal the effectiveness of an educational 

program based on the theory of mind in reducing behavioral and emotional 

problems among students with learning difficulties. The study sample 

consisted of 10 children with learning difficulties from the Wadi Al-Seer 

region, which were selected as an intentional sample available, with (5) 

males and (5) females, whose ages ranged between (9-11) years.  

      The researcher also prepared an educational program based on the 

theory of mind with (14) A training sessions, each session is 45 minutes 

long, and a questionnaire to measure behavioral and emotional problems 

consisted of (80) items distributed in two dimensions (behavioral problems, 

emotional problems). 

       The researcher conducted a pre-measurement of the behavioral and 

emotional problems of the sample members, and a post-measurement after 

the sample members were expose to the educational program based on the 

theory of mind. In order to extract the results, the arithmetic means and 

standard deviations of the responses of the sample members were 

calculated, the single analysis of variance (ANOVA) and the multiple co-

variance analysis (MANCOVA). 



       The results of the study indicated that there are statistically significant 

differences at the level of significance (α = 0.05) between the arithmetic 

averages of the pre and post scores for students with learning difficulties on 

the scale of behavioral and emotional problems due to the educational 

program based on the theory of mind. There are no statistically significant 

differences at the level of significance (α = 0.05) between the arithmetic 

means of the scores of students with learning difficulties on the scale of 

behavioral and emotional problems due to gender variables, and the 

interaction between the educational program and gender. 
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