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(: فعالية برنامج لتنمية المهارات االجتماعية لدى األطفال 2011).أماني فرحات عبدالمجيد
درجة الماجستير في التربية تخصص "علم   السلوكية المدرسية،الموهوبين ذوي المشكالت 
 جامعة دمنهور . -النفس التربوي ،كلية التربية نفس تربوي" من قسم علم 

 ملخص الدراسة
 مقدمة :

رجع هذه تيواجه الطفل الموهوب العديد من المشكالت التي تعوق نموه وتقدمه وقد   
وقد تكون هذه  ،المشكالت إلى عدم تفهم األسرة أو البيئة المدرسية إلى طبيعة الموهوب

فقد تكون بعض الصفات والخصائص التي يتحلى بها الطفل  ،المشكالت نابعة من الموهوب ذاته
الموهوب مصدًرا للعديد من المشكالت التي يتعرض لها. فرغبة الموهوب الدائمة وميله لتحقيق 

خفاء  ،عليهم الكمال تشعر زمالئه بأنه متعال   وقد يدفعه ذلك إلى االنعزال عنهم أو مجاراتهم وا 
ضاهم. ومن الخصائص التي تميز الموهوب أيًضا الحساسية تفوقه وادعائه الغباء لكي يكسب ر 

من أقرانه فقد يفرح أو يحزن من انفعالية االنفعالية حيث يكون الطفل الموهوب أكثر حساسية 
أقرانه شاًذا  فيعتبرهأشياء تبدو عادية بالنسبة ألقرانه مما يولد لديه شعور باالختالف عن اآلخرين 

كذلك الفجوة الضخمة  أو مختلًفا فيدفعه ذلك إلى االبتعاد عنهم واالنغماس في عالمه الخاص به.
لصالح النمو العقلي وذلك بسبب وعيه المعرفي  االنفعاليبن النمو العقلي للموهوب ونموه 

سبق يولد  اوكل م .اآلخرينعن  وينعزلومستوى ذكائه المرتفع  تدفعه ألن يتقوقع على نفسه 
كاالنسحاب عن أقرانه وامتناعه عن مساعدتهم أو  لدى الموهوب العديد من المشكالت السلوكية

 مشاركتهم أنشطتهم المختلفة، وكذلك تجنبه الدخول معهم في أي عالقات اجتماعية.
وتدريبه على م الموهوب يالتصدي لتلك المشكالت وذلك عن طريق تعليجب ولذلك  

جديدة تساعده على تحمل المسئولية وتوكيد ذاته وتنمية ثقته بنفسه والتحكم في مهارات اجتماعية 
 انفعاالته و المشاركة في األنشطة الجماعية والتفاعل والتواصل مع اآلخرين.
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 مشكلة الدراسة:

 تتحدد مشكلة الدراسة في األسئلة التالية :         
بتنمية المهارات االجتماعية لدى هل يتصف البرنامج التدريبي بالفاعلية فيما يتصل  -1

 األطفال الموهوبين ذوي المشكالت السلوكية المدرسية ؟
هل يتصف البرنامج التدريبي لتنمية المهارات االجتماعية بالفاعلية فيما يتصل بالتخفيف  -2

 من حدة المشكالت السلوكية التي يعاني منها الطفل الموهوب في المدرسة ؟

 أهداف الدراسة :

 الدراسة الحالية إلى :تهدف  
السلوكية المدرسية  تنمية المهارات االجتماعية لدى األطفال الموهوبين ذوي المشكالت -1

 عن طريق تدريبهم على البرنامج التدريبي المعد خصيًصا للدراسة.
 فيالذي تقدمه الدراسة الحالية  االجتماعيةالمهارات  تنمية التحقق من فعالية برنامج -2

المشكالت السلوكية المدرسية التي يعاني منها الطفل الموهوب من التخفيف من حدة 
خالل الكشف عن أثر البرنامج التدريبي لتنمية المهارات االجتماعية على التقليل من 

 حدة المشكالت السلوكية لدى الموهوب.

 عينة الدراسة:

وتلميذة من التالميذ الموهوبين الذين يعانون من  ا( تلميذً 26تكونت عينة الدراسة من )    
( سنة وهو ما يقابل الصف )الرابع 12-10مشكالت سلوكية مدرسية تتراوح أعمارهم مابين )

بمدرسة أحمد ماهر التجريبية للغات التابعة إلدارة حدائق القبة  االبتدائي والخامس والسادس(
 التعليمية بمحافظة القاهرة .

 :أدوات الدراسة 

 تمثلت أدوات الدراسة فيما يلي : 
 .(بأبو حطفؤاد )ترجمة وتقنين  ،اختبار المصفوفات المتتابعة. )إعداد جون رافن( -1
اختبار التفكير االبتكاري المصور )صورة ب( )إعداد بول تورانس( وترجمة وتقنين )عبد  -2
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 اهلل سليمان، فؤاد أبو حطب(.

 الباحثة(مقياس المهارات االجتماعية. )إعداد  -3

 قائمة المشكالت السلوكية. )إعداد الباحثة( -4

البرنامج التدريبي لتنمية المهارات االجتماعية لألطفال الموهوبين ذوي المشكالت  -5
 السلوكية المدرسية. )إعداد الباحثة(

 منهج الدراسة :

ة استخدمت الباحثة المنهج التجريبي ذا المجموعة التجريبية الواحدة وذلك لمعرفة فعالي 
البرنامج التدريبي المقترح لتنمية المهارات االجتماعية ومعرفة أثره على المشكالت السلوكية 

 المدرسية التي يعاني منها األطفال الموهوبين )عينة الدراسة(.
 فروض الدراسة :

 تضمنت الدراسة الحالية فرضان رئيسيان هما : 

المجموعة التجريبية )التالميذ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات  -1
الموهوبين ذوي المشكالت السلوكية المدرسية ( في القياسين القبلي والبعدى للمهارات 

 االجتماعية لصالح القياس البعدي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية )التالميذ  -2
في القياسين القبلي والبعدى للمشكالت الموهوبين ذوي المشكالت السلوكية المدرسية( 

 السلوكية لصالح القياس البعدى.

 إجراءات  الدراسة :

 والتي تضمنت عدة خطوات :

 تقنين أدوات الدراسة للتحقق من صدقها وثباتها وبالتالي صالحيتها لالستخدام. -1

 ا للمؤشرات التالية:فرز التالميذ الموهوبين وذلك طبقً  -2

 الدراسيالعام  فيدرجاتهم  إلى استناًداللتالميذ  الدراسيرتفاع مستوى التحصيل ا ▪
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 الدراسيالفصل  فيوكذلك درجاتهم  والثاني( بفصليه األول 2008-2009)
% فما 90الباحثة النسبة  اعتمدت( حيث 2010-2009) الدراسياألول للعام 

 .ى التحصيلتو رتفاع مسفوق كمؤشر ال

حيث التحصيل  مرتفعيعلى التالميذ  تطبيق اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن ▪
( فما فوق كمؤشر 40) التالميذ الحاصلين على الدرجةعلى الباحثة  اعتمدت

 .  85تقابل المئينى  (40ن الدرجة )إرتفاع مستوى الذكاء حيث ال

تطبيق اختبار التفكير االبتكاري المصور )صورة ب( لتورانس على التلميذ  ▪
التالميذ الحاصلين على الدرجة على الباحثة  اعتمدتالتحصيل والذكاء و  مرتفعي

 (136بتكارى حيث أن الدرجة )الا رتفاع تفكيرهمال ( فما فوق كمؤشر136)
بقة نكون قد حددنا الطفل ومن خالل الخطوات السا .87تقابل المئينى 

 .الموهوب

ات تحديد األطفال الموهوبين ذوي المشكالت السلوكية وذلك بتطبيق مقياس المهار  -3
ويكون ذلك هو التطبيق على األطفال الموهوبين االجتماعية وقائمة المشكالت السلوكية 

 القبلي ألدوات الدراسة على عينة الدراسة.

 تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعات تعاونية تنافسية غير متجانسة. -4

 تطبيق البرنامج التدريبي لتنمية المهارات االجتماعية على عينة الدراسة. -5

 أدوات الدراسة بعدًيا على عينة الدراسة. تطبيق -6
  المعالجة اإلحصائية:

 لإلجابة على أسئلة الدراسة قامت الباحثة بإجراء التالي:   
على  المقارنة بين درجات التالميذ الموهوبين ذوي المشكالت السلوكية )عينة الدراسة( -1

 قبل وبعد تطبيق البرنامج. االجتماعيةمقياس المهارات 
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المقارنة بين درجات عينة الدراسة على قائمة المشكالت السلوكية ببعديها )المشكالت  -2
المشكالت السلوكية االنفعالية( كما قيست بواسطة أداء التالميذ  ،االجتماعيةالسلوكية 

السلوكية )عينة الدراسة( على قائمة المشكالت السلوكية قبل  المشكالتالموهوبين ذوي 
 ج.وبعد تطبيق البرنام

المقارنة بين متوسط درجات عينة الدراسة على كل مشكلة من مشكالت القائمة حسب  -3
كما قيست بواسطة أداء التالميذ  ة،عدد التالميذ الذين يعانون من كل مشكلة على حد

السلوكية )عينة الدراسة( على قائمة المشكالت السلوكية قبل  المشكالتالموهوبين ذوي 
 وبعد تطبيق البرنامج.

قارنة بين درجات عينة الدراسة على قائمة المشكالت السلوكية ببعديها )المشكالت الم -4
المشكالت السلوكية االنفعالية( كما يقدرها معلمي التالميذ  جتماعية،السلوكية اال

 المشكالت السلوكية استمارةالموهوبين عينة الدراسة من خالل أداء المعلمين على 
 البرنامج.)صورة المعلم( قبل وبعد تطبيق 

المقارنة بين متوسط درجات عينة الدراسة على كل مشكلة من مشكالت القائمة حسب  -5
كما يقدرها معلمي التالميذ  ة،عدد التالميذ الذين يعانون من كل مشكلة على حد

 المشكالت السلوكية استمارةالموهوبين عينة الدراسة من خالل أداء المعلمين على 
 طبيق البرنامج.)صورة المعلم(  قبل وبعد ت

البرنامج وكانت األساليب اإلحصائية المستخدمة كالتالي باستخدام 
 :  Statistical Package of Social Science (SPSS)اإلحصائي 
 .Paired samples T-testاختبار )ت( للعينات المرتبطة  -1
 معامل بيرسون لالرتباط. -2
 معادلة ألفاكرونباخ لحساب ثبات المقياس. -3
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 معادلة مربع إيتا لحساب حجم تأثير البرنامج على متغيرات الدراسة. -4
 أهم نتائج الدراسة :

 تتضح نتائج الدراسة في النقاط اآلتية :

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية )التالميذ  -1
القبلي والبعدى للمهارات الموهوبين ذوي المشكالت السلوكية المدرسية( في القياسين 

لجميع أبعاد المهارات االجتماعية الستة بعد تطبيق  0.01االجتماعية عند مستوى 
البرنامج وذلك لصالح القياس البعدي حيث كان حجم تأثير البرنامج على الدرجة الكلية 

( وجاء أكبر تأثير للبرنامج على مهارة 0.87للمهارات االجتماعية كبيًرا حيث بلغ )
( يليها مهارة 0.684( يليها مهارة التعاطف فبلغ )0.829ط النفس حيث بلغ )ضب

( يليها مهارة 0.605( يليها مهارة تحمل المسئولية فبلغت )0.607التوكيد فبلغ )
( وذلك 0.583( وأخيًرا مهارة التعاون حيث بلغ )0.604التواصل مع األقران حيث بلغ )

 كما قيس بواسطة معادلة مربع إيتا.

في المجموعة التجريبية بين متوسطات درجات  ةإحصائي اللةدذات  جد فروقتو  -2
 لمشكالت السلوكية ببعديها )المشكالت السلوكية االجتماعية،لالتطبيقين القبلي والبعدي 

لجميع المشكالت عدا مشكلة  0.01عند مستوى والمشكالت السلوكية االنفعالية ( 
يست بواسطة أداء التالميذ الموهوبين ا قكم 0.05اإلهمال فكانت دالة عند مستوى 

لصالح القياس البعدي  )عينة الدراسة( على قائمة المشكالت السلوكية صورة التلميذ
وذلك بعد تطبيق البرنامج وكان حجم تأثير البرنامج على الدرجة الكلية للمشكالت 

سلوكية ( وكان حجم تأثيره على بعد المشكالت ال0.913السلوكية كبيًرا حيث بلغ )
االجتماعية أكبر من حجم تأثيره على بعد المشكالت السلوكية االنفعالية حيث بلغ 

( للمشكالت االنفعالية، وذلك كما قيست 0.768( للمشكالت االجتماعية، و)0.892)
 بواسطة معادلة مربع إيتا.
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في المجموعة التجريبية بين متوسطات درجات  ةإحصائي اللةدذات  توجد فروق -3
حسب عدد التالميذ  ةلمشكالت السلوكية لكل مشكلة على حدلن القبلي والبعدي التطبيقي

كما قيست بواسطة لجميع المشكالت  0.01 عند مستوى كل مشكلة الذين يعانون من
بعد  أداء التالميذ الموهوبين )عينة الدراسة( على قائمة المشكالت السلوكية صورة التلميذ

س البعدي حيث جاء أكبر حجم تأثير للبرنامج على تطبيق البرنامج وذلك لصالح القيا
( بينما كان أقل تأثير للبرنامج على مشكلة عدم 0.942مشكلة اإلهمال وقد بلغ )

 ( وذلك كما قيس بواسطة معادلة مربع إيتا.0.482االهتمام بمعاناة اآلخر فقد بلغ )

في  بيةالمجموعة التجريبين متوسطات درجات  ةإحصائي ذات داللةتوجد فروق  -4
 لمشكالت السلوكية ببعديها )المشكالت السلوكية االجتماعية،لالتطبيقين القبلي والبعدي 

لجميع المشكالت ماعدا مشكلتي  0.01عند مستوى  والمشكالت السلوكية االنفعالية(
كما يقدرها معلمي التالميذ  0.05اإلهمال والقلق من األقران فكانتا دالتان عند مستوى 

 المشكالت السلوكية استمارةنة الدراسة من خالل أداء المعلمين على الموهوبين عي
بعد تطبيق البرنامج وذلك لصالح القياس البعدي وكان حجم تأثير  )صورة المعلم(

( وكان حجم 0.890البرنامج على الدرجة الكلية للمشكالت السلوكية كبيًرا حيث بلغ )
تأثيره على بعد المشكالت السلوكية االجتماعية أكبر من حجم تأثيره على بعد 

( 0.659شكالت االجتماعية و)( للم0.829المشكالت السلوكية االنفعالية حيث بلغ )
 للمشكالت االنفعالية وذلك كما قيس بواسطة معادلة مربع إيتا.

في  المجموعة التجريبيةبين متوسطات درجات  ةإحصائي ذات داللةتوجد فروق   -5
حسب عدد التالميذ  ةلمشكالت السلوكية لكل مشكلة على حدلالتطبيقين القبلي والبعدي 

كما يقدرها معلمي التالميذ الموهوبين عينة  0.01وى الذين يعانون منها عند مست
بعد  )صورة المعلم( المشكالت السلوكية استمارةالدراسة من خالل أداء المعلمين على 

تطبيق البرنامج وذلك لصالح القياس البعدي حيث جاء أكبر تأثير للبرنامج على مشكلة 
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أثير للبرنامج على مشكلة عدم ( بينما كان أقل ت0.725عدم االهتمام باآلخر فقد بلغ )
 ( وذلك كما قيس بواسطة معادلة مربع إيتا.0.357تقديم العون اآلخر فقد بلغ )

يتضح مما سبق أن نتائج الدراسة أسفرت عن تحقق فروض الدراسة مما يدل على فعالية 
لوكية البرنامج التدريبي المستخدم في تنمية المهارات االجتماعية والتخفيف من المشكالت الس

 لدى األطفال الموهوبين ذوي المشكالت السلوكية المدرسية.
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The Effectiveness of a Program for Developing Social Skills of 

gifted children with Scholar Behavioral Problems 
 

Study presented to obtain a master's degree in Education (Educational 
Psychology). 

Faculty of Education - University of Damanhur - Department of    
Psychology. 

Abstract of the study: 
Introduction: 

A gifted child Faces many problems that hinder his growth and 
development, these problems may due to a lack of understanding of the 
family or the school environment to the nature of the gifted, and may be 
problems stemming from the gifted, may be some of the qualities and 
characteristics displayed by gifted child the source of many problems faced by 
them. Desire gifted permanent and a penchant for perfection of his colleagues 
feel that they have been paid by the bumptious to isolate them or keep up and 
hide his giftedness to gain their satisfaction. The characteristics of the gifted 
also sensitive emotional where the gifted child is more sensitive than his 
peers, he was happy or sad from things seem normal for companions which 
breed has a sense of difference from others, so his peers look to him as a 
different child, and give them to stay away from them and indulge in his own 
tags. As well as large gap between mental growth of gifted and emotional 
growth for the benefit of mental growth, because of the consciousness of 
knowledge and high level of intelligence driven, because his knowledge 
awareness and his high intelligence, all this characters driven them to isolate 
on themselves and their world. All the above creates many behavioral 
problems for gifted child. 

We must therefore overcome   these problems through learning the 
gifted child new social skills to help him to bear the responsibility and the self-
assurance and the development of self-confidence and to control emotions 
and to participate in group activities and to interact and communicate with 
others.  
The problem of the study: 

The problem of the study is determined by the following questions: 
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1. Is the training program characterized with effectiveness in the 
development of social skills in gifted children with scholar behavioral 
problems? 

2. Is the training program for the development of social skills 
characterized with effectiveness in reduction the severity of behavioral 
problems in gifted children with scholar behavioral problems? 

Objectives of the study: 
The present study aims at:  

1. Development of social skills in gifted children with behavioral problems 
through training them on the training program which the researcher 
prepared specially for the study.  

2. Verification of the effectiveness of social skills development program 
provided by the current study, in the alleviation from behavioral 
problems experienced gifted child by school by revealing the impact of 
the training program for the development of social skills to reduce the 
severity of behavioral problems with the gifted. 

The study sample:  

The study sample consisted of (26) gifted student who suffer from 
schooler behavioral problems, aged between (10-12) years, which 
corresponds to the grade (IV, V and VI) in the primary experimental 
language school of ahmed maher at hadaek elkoba educational 
directorate at Cairo governorate. 

Study Tools:  

The tools of the study are as follows:  
1. Test sequence of matrices. (Preparation of John Raven) translation 

and legalization of Fouad Obouhtab)  
2. Test of creative thinking photographer (Picture B) (setting Paul 

Torrance), translation and legalization (Abdullah Suleiman, Fouad Abu 
Hatab).  

3. Social Skills Measurement. (Prepared by the researcher)  
4. List of behavioral problems. (Prepared by the researcher)  
5. Training Program for the development of social skills for gifted children 

with behavioral problems in the school. (Prepared by the researcher). 
Methodology of the study:  

Researcher used experimental method with one experimental group to 
assess the effectiveness of the training program for the development of 
social skills and knowledge of its impact on the school behavioral 
problems experienced by gifted children (study sample).  
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The study hypotheses: 
 
The current study included two main hypotheses:  

1. There are significant differences between the mean scores of 
experimental group (gifted students with behavioral problems of 
school) in the pre and posttest of social skills for the benefit of the 
post test.  

2. There are significant differences between the mean scores of 
experimental group (gifted students with behavioral problems of 
school) in the pre and posttest of the behavioral problems for the 
benefit of posttest.  

 
The study Procedures: 

  
 Which included several steps: 
1. Legalization of study tools to verify the validity and reliability and 

therefore its suitability for use.  
2. Sort the gifted students according the following indicators:  

 High level of academic achievement of students based on 
their degrees in the school year (2008-2009) in the first 
and second semester, as well as in the first semester of 
the academic year (2009-2010), where the researcher has 
taken the ratio above 90% as an indicator of high 
achievement.  

 Application of test matrices for Ravin ,s matrices  on  the 
students with high achievement, and the researcher took 
the students who obtained the degree (40) and above as 
an indicator of the high level of intelligence as the class 
(40) corresponds to percentile 85. 

 Application of test creative photographed thinking (Photo 
b) by Torrance on Students with high achievement, 
intelligence, and the researcher takes pupils who obtained 
the degree (136) and above as an indicator of the high 
Creative thinking where that class (136) corresponds to 
percentile 87. And through the previous steps we have 
identified the gifted child.  

3. Determination of gifted children with behavioral problems by 
applying the measure of social skills and a list of behavioral 

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  الخدماتنشر المعرفة، وتقديم إنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

problems and be the pre-application of the study tools on the study 
sample.  

4. Division of the study sample to non-homogeneous competitive 
cooperative groups.  

5. Application of the training program for the development of social 
skills on the sample of the study.  

6. Post- application of the study tools on a sample of the study.  
 
Statistical treatment:  

           To answer the questions of the study, the researcher did the 
following:  

1. A Comparison between scores of gifted students with behavioral 
problems (study sample) to measure social skills before and after 
implementing the program.  

2. A Comparison between the degrees of the study sample to the list 
of behavioral problems with both dimensions (social behavioral 
problems, emotional behavioral problems) as measured by the 
performance of gifted students with behavioral problems (study 
sample) on the list of behavioral problems before and after 
implementing the program.  

3. A Comparison between the average scores of the study sample on 
each problem of the existing problems by the number of pupils who 
suffer from every problem individually as measured by the 
performance of gifted students with behavioral problems (study 
sample) to the list of behavioral problems before and after 
implementing the program.  

4. A Comparison between the degrees of the study sample to the list 
of behavioral problems with both dimensions (social behavioral 
problems, emotional behavioral problems,), as estimated by 
teachers of gifted students during the performance of teachers to 
form behavioral problems (photo of the teacher) before and after 
implementing the program.  

5. A Comparison between the average scores on each problem of the 
existing problems by the number of pupils who suffer from every 
problem individually as estimated by the teachers of gifted students 
during the performance of teachers to form behavioral problems 
(photo of the teacher) before and after implementing the program. 
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 The statistical methods used are as follows using the statistical 
program (SPSS) Statistical Package of Social Science:  

1. (T) test for linked samples (Paired samples T-test.)  
2. ETA equation (η2) to calculate the effect size of the program on the 

variables of the study.  
3. Pearson correlation coefficient. 
4. Cronbach's Alpha Equation to know the reliability of the scale 

 
The most important results of the study:    

 
1- There are significant differences between the mean scores of 

experimental group (gifted students with behavioral problems of 
school) in the pre and posttest of the social skills at the level of 0.01 in 
the six social skills tested dimensions after applying the program for 
the benefit of post – measurement. And the effect size of the program 
on the total degree of the social skills was 0.87, and the effect size of 
the program on self-control skill was the biggest effect rate of0.829, 
followed by empathy skill at 0.634, followed by self-assertion skill at 
0.607, followed by the responsibility skill at 0.605, followed by 
communication with peer's skill at 0.604, and cooperation skill at 0.583 
as measured by ETA equation.  

2- There are significant differences between the mean scores of 
experimental group in two applications pre and post for the behavioral 
problems with both dimensions (social behavioral  problems  , and 
emotional behavioral problems,) at the level of 0.01 for all the 
problems except the problem of neglect was a function at a level of 
0.05 as measured by the performance of gifted students (the study 
sample ) to the list of behavioral problems , after applying the program 
for the benefit of post – measurement. And the effect size of the 
program on the total degree of behavioral problems was 0.913, and 
the effect size of the program on the social behavioral problems was 
larger than its effect size on emotional behavioral problems, where 
amounted to 0.892 for the social behavioral problems, and 0.768 for 
the emotional behavioral problems as measured by ETA equation.  

3- There are significant differences between the mean scores of 
experimental group in two applications pre and post for the behavioral 
problems each problem separately by the number of pupils who suffer 
from every problem at the 0.01 level for all the problems as measured 
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by the performance of gifted students (study sample) to the list of 
behavioral problems, after applying the program for the benefit of post 
– measurement. Where was the largest effect size of the program on 
the problem of neglect that amounted to 0.942, While the least effect 
size of the program was on the problem of non- sense of the suffering 
of the other that amounted to 0.482, as measured by ETA equation.  

4- There are significant differences between the mean scores of 
experimental group in two applications pre and post for the behavioral 
problems dimensions (social behavioral problems, and  emotional 
behavioral problems) at the 0.01 level for all problems except the 
problem of negligence and anxiety of peer were significant at a level of 
0.05 as estimated by teachers of gifted students through the 
performance of teachers to form behavioral problems (Picture the 
teacher),  After applying the program for the benefit of post – 
measurement . And the effect size of the program on the total degree 
of behavioral problems was 0.890, and the effect size of the program 
on the social behavioral problems was larger than its effect size on 
emotional behavioral problems, where amounted to 0.829 for the 
social behavioral problems, and 0.659 for the emotional behavioral 
problems as measured by ETA equation.  

5- There are significant differences between the mean scores of 
experimental group in the pre and post applications for the behavioral 
problems for each problem separately according to the number of 
pupils who suffer from it at the level of 0.01 as estimated by teachers 
of gifted students during the performance of teachers on the form of 
behavioral problems (Picture of the teacher). after applying the 
program for the benefit of post – measurement. Where was the largest 
effect size of the program on the problem of non- interest in one 
another that amounted to 0.725, While the least effect size of the 
program was on the problem of non- present assistance to another 
that amounted to 0.357, as measured by ETA equation 

 
So This study has revealed the verification of its hypotheses. This in 

turn shows the effectiveness of the training program used in developing 
the social skills and reduction the severity of behavioral problems in the 
gifted children with scholar behavioral problems. 
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