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  : الملخص
ت  ذوات صعوباالطالباتلدى  االجتماعیة المھارات سعت الدراسة إلى التعرف على مستوى

: المتمثلة في، وعالقتھا ببعض المتغیرات ذات العالقة، التعلم في المرحلة المتوسطة بمدینة الریاض
وقد استخدمت ھذه الدراسة منھج ، والمرحلة الدراسیة، نوع الصعوبة التي تعاني منھا الطالبة

لتعلم  طالبة من الملتحقات ببرامج صعوبات ا) ٢٨٦(وتكونت عینة الدراسة من ، البحث الوصفي
من العدد الكلي للطالبات %) ٥٠(وتمثلت نسبة العینة  بمدینة الریاض، في المرحلة المتوسطة

وأظھرت النتائج أن مھارة السلوك ) ھـ١٤٣٦- ١٤٣٥(المسجالت في برنامج صعوبات التعلم لعام 
ة االجتماعي الصفي المقبول من أعلى المھارات لدى الطالبات ذوات صعوبات التعلم في المرحل

، ثم مھارة )٢٫٥٩(، یلیھا مھارة  التفاعل مع اآلخرین بمتوسط )٢٫٧٢(المتوسطة بمتوسط 
) ١٫٠٠(كما أظھرت أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند ).٢٫٣٧(المشاركة الفعالة بمتوسط 

بین متوسطات أبعاد مقیاس المھارات االجتماعیة لدى الطالبات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة 
و أظھرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في ، توسطة لصالح بعد السلوك الصفي المقبولالم

مستوى المھارات االجتماعیة لدى الطالبات ذوات صعوبات التعلم في بعد التفاعل مع اآلخرین، 
في الدرجة ) ٥٫٠٠(ولكن توجد  فروق دالة عند، تعود الختالف نمط صعوبة التعلم لدى الطالبات

+ القراءة، القراءة (ة للمھارات االجتماعیة بین الطالبات اللواتي لدیھن صعوبات تعلم في الكلی
، وبین الطالبات اللواتي لدیھن صعوبات تعلم في )الریاضیات+ الكتابة + الكتابة، القراءة 

أیضا أظھرت ).الریاضیات(، وذلك لصالح الطالبات اللواتي لدیھن صعوبات تعلم في )الریاضیات(
في الدرجة الكلیة للمھارات االجتماعیة بین طالبات الصف ) ٥٫٠٠(تائج وجود فروق دالة  عندالن
، وذلك لصالح طالبات )الثالث متوسط(وبین الطالبات الصف ) األول متوسط والثاني متوسط(

  ).الثالث متوسط(الصف 
Level of the social skills for Students with Learning Difficulties in the 

Intermediate Schools 
Ibtihaj Abdullah Alghilan 

Department Of Special Education – College Of Education – 
 King Saud University. 

The study has sought to recognize on the social skills level  for 
Students with Learning Difficulties in the intermediate schools in Riyadh ،
and its relationship with some related variables represented in: Kind of 
difficulty that the student suffers from ،and the study stage. This study has 
used descriptive methodology and the sample of the study is consisted of 
286 students joining to learning difficulties programs  in the intermediate 
schools in Riyadh. The rate of the sample has represented (50%) of the 
total number for students registered in learning difficulties programs for 
year (2004-2005). The results has showed that the accepted class social 
behavior skill is one of the highest skills for students with learning 
difficulties in the intermediate stage in average (2.72) followed by skill of 
interaction with others in average (2.59) ،then skill of the effective 
participation in average (2.37). As it showed that there isn't statistic 
significance in the social skills for students with learning difficulties after 
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interaction with others due to the differences of learning difficulty patterns 
for students ،but there is significant differences at (5.00) in the total degree 
for social skills among students that have learning difficulties in (Reading ،
Reading +Writing ،Writing+ mathematics) ،and among students that have 
learning difficulties in (Mathematics) ،that's for the sake of students that 
learning difficulties in (Mathematics). Also ،the results have showed that 
there are significant differences at (5.00) in the total degree for social skills 
between  students of the classes of (First and Second year) and students of 
third year in  the Intermediate Schools for girls ،that’s for the sake of girl- 
students of the third intermediate year.          

  : مقدمة الدراسة
التطورات شھد مجال التربیة الخاصة في العقود األخیرة العدید من التطورات، ومن ھذه 

فالتالمیذ ذوي صعوبات التعلم یعانون من مشكالت . االھتمام بمشاكل التالمیذ ذوي صعوبات التعلم
 تمتد لتطال بل األكادیمیة الجوانب في فقط ال تنحصر حقیقیة تحدیات یواجھون متعددة، فھم

  .(Wynn, 2008) السلوكیة والنفسیة واالجتماعیة الجوانب
میة التي یعاني منھا التالمیذ ذوي صعوبات التعلم المشاكل ومن المشاكل الغیر أكادی

وعلى الرغم من أن جمیع التالمیذ ذوي صعوبات التعلم ال یعانون من . االجتماعیة واالنفعالیة
مشاكل اجتماعیة وانفعالیة؛ إال أنھم یتعرضون أكثر من أقرانھم العادیین لمخاطر مواجھة ھذه 

عاني  بالفعل منھم من ھذه المشاكل فإن تأثیراتھا علیھم قد تكون أما من ی. النوعیة من المشكالت
وفي مراحل عمرھم الباكرة، كثیرًا ما ینبذھم أقرانھم فضًال عن . مستدیمة ومدمرة في آٍن واحد

ضعف نظرتھم إلى أنفسھم، وعند بلوغ سن الرشد یظل أثر سنوات النبذ والرفض قائمة وقد تكون 
  (Hallahan & Kauffman, 2006).امؤلمة ومریرة یصعب نسیانھ

وإن لالھتمام التربوي بھؤالء التالمیذ یزید من فرص تفاعلھم االجتماعي في البیئة الصفیة 
مما یسھل استثمار طاقاتھم ومھاراتھم وإنتاجھم ویجعلھم ، وفي رفع مستوى تكیفھم، والمدرسیة

  . األكبر الذین یعیشون فیھأكثر اعتمادًا على أنفسھم، مما ینعكس بالفائدة على مجتمعھم
االجتماعیة بشكل عام، وعند فئة التالمیذ ذوي صعوبات التعلم  بالمھارات ویعود االھتمام

للفرد مع  االجتماعیة الیومیة التفاعالت طبیعة تحدید في مھمًا عامًال كونھا بشكل خاص إلى
التوافق  عوامل من بالكفاءة، اتصافھا حالة في تعد والتي الحیاة المختلفة مجاالت في بھ المحیطین

  ).٢٠٠٧المیاح، (والمجتمعي  المستویین الشخصي على االجتماعي والنفسي
وتلعب المھارات االجتماعیة لدى التلمیذات ذوات صعوبات التعلم دورًا مھمًا في عملیة 

 فیھا؛ التوافق، فإما أن تسھل مثل ھذه العالقات والتفاعالت، وإما أن تعوقھا إذا كان ھناك عجزًا
فالطفل الخجول أو الذي یعاني القلق االجتماعي، إنما یعاني ضعفًا في عالقاتھ االجتماعیة، حیث 
نالحظ لدیھ أعراض التجنب واالنسحاب، وضعف التعبیر عن الذات، مما یعوق لدیھ المشاركة في 

 ).٢٠٠٥، عبداهللا(مختلف األنشطة االجتماعیة، ویعوق لدیھ النمو 
تتوفر  أن االجتماعي التي ینبغي التفاعل مستویات من أدنى حدًا ھناك أنالدراسات  وتشیر

توافقھ  بالوحدة النفسیة واالنعزال مما یتھدد الشعور إلى أقرب یصبح منھا حرم شخص، فإذا لكل
 فشل الحیاة االجتماعیة وتكرار إلى االجتماعیة یؤدي الكفاءة مھارات اإلجتماعي، حیث أن انخفاض

  ).٢٠٠٠جولمان، (األشخاص  بین المتبادلة العالقات وفشل قوالمشا الضغوط
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مستوى المھارات االجتماعیة لدى الطالبات : "ومن ھنا تحاول ھذه الدراسة الوقوف على
  ".ذوات صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة في مدینة الریاض

    :مشكلة الدراسة
اسة فئة التالمیذ ذوي صعوبات عند استعراض العدید من الدراسات السابقة والمھتمة بدر

التعلم، وجدت الباحثة أنھا في مجملھا توصي بإجراء المزید من الدراسات واألبحاث إلیجاد الحلول 
العلمیة للمشكالت المختلفة لتلك الفئات من التالمیذ، ومن ھذه الدراسات دراسة عبداهللا والشھاب 

یدان التربیة الخاصة باالضطرابات ، التي أوصت الى ضرورة اھتمام المختصین في م)٢٠١٣(
، التي أسفرت أن )٢٠٠٩(ودراسة عبدالحمید ، السلوكیة واالجتماعیة المصاحبة لصعوبات التعلم

ودراسة ھارون ،الطالب ذوي صعوبات التعلم لدیھم أیضَا صعوبات في المھارات االجتماعیة
 صعوبات التعلم یعانون ضعفًا في دراستھ لسلوك التقبل االجتماعي أًكد أن األطفال ذوي) ٢٠٠٤(

التي اسفرت عن ) ٢٠١١(المقداد وآخرون  في المھارات االجتماعیة في الصفوف العادیة ودراسة
وجود قصور في المھارات االجتماعیة لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم، ودراسة المیاح 

من الدراسات؛ ، وغیرھا الكثیر )١٩٩٦(، ودراسة السرطاوي )٢٠٠٧(ودراسة سلطان  ،)٢٠٠٧(
 سلوك التالمیذ ذوي صعوبات التعلم حیث خلصت أغلب تلك الدراسات إلى أنھ غالبًا ما یتمیز

 أو عن صعوبات التعلم نفسھا، قد تنتج واإلضطرابات النفسیة واالجتماعیة والتي ببعض الخصائص
 والتي التكیفیةغیر  بعض السلوكیات االجتماعیة تدفعھم إلى والتي بھم المحیطة البیئة تأثیر عن

  .ذلك اللغة أو غیر تأخر أو المواقف والتفاعالت االجتماعیة فھم سوء نتیجة لھم مالزمة تصبح
صعوبات  المھارات االجتماعیة لدى الطالبات ذوات موضوع التي تناولت ولندرة الدراسات

 بد ال  كان-باحثةحسب علم ال-وتحدیدًا في المرحلة المتوسطة ، التعلم في المملكة العربیة السعودیة
 لدیھم المستمرة أشكال اإلضطرابات السلوكیة من شكل ھي مستوى ھذه المھارات والتي تحدید من

 غرضھا الدراسة التي ھذه كانت أو صغیر، لذلك كبیر بشكل أو بعضھا سواء كلھا توجد قد والتي
التعلم في على مستوى المھارات االجتماعیة لدى الطالبات ذوات صعوبات  التعرف الرئیس

 وباألخص في العربیة الدراسات وخاصة الدراسات، من أغفلتھا كثیر المرحلة المتوسطة، والتي
الصف ونوع صعوبة التعلم التي یعاني منھا أفراد مجتمع  أثر متغیرات مجتمعنا السعودي، وتحدید

 .الدراسة في ھذه المھارات االجتماعیة
ما : "الیة یمكن بلورتھا في التساؤل الرئیس التاليوانطالقًا مما سبق فأن مشكلة الدراسة الح

مستوى المھارات االجتماعیة لدى الطالبات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة في مدینة 
  ".الریاض؟

  :أسئلة الدراسة
الطالبات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة  لدى االجتماعیة المھارات مستوى ما .١

  ؟في مدینة الریاض
ھل توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات أبعاد مقیاس المھارات االجتماعیة لدى الطالبات  .٢

  ذوات صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة في مدینة الریاض ؟
ھل توجد فروق دالة إحصائیًا في مستوى المھارات االجتماعیة لدى الطالبات ذوات صـعوبات         .٣

اني  التعلم في المرحلة المتوسطة في مد  ینة الریاض تعزى الختالف نمط صعوبة التعلم التي تـع
  ؟)القراءة، الكتابة، الحساب(منھ الطالبة 
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ھل توجد فروق دالة إحصائیًا في مستوى المھارات االجتماعیة لدى الطالبات ذوات صـعوبات         .٤
األول : (الــتعلم فــي المرحلـــة المتوســطة فـــي مدینــة الریـــاض تعــزى الخـــتالف صــف الطالبـــة      

  ؟) الثاني المتوسط، الثالث المتوسطالمتوسط،
  : أھداف الدراسة

 ذوات صعوبات التعلم في المرحلة الطالباتلدى  االجتماعیة المھارات الكشف عن مستوى -١
  . المتوسطة في مدینة الریاض

 في أبعاد مقیاس المھارات االجتماعیة لدى المتمثلة الكشف عن مستوى المھارات االجتماعیة -٢
 .بات التعلم في المرحلة المتوسطة في مدینة الریاض ذوات صعوالتلمیذات

 ذوات صعوبات التعلم في المرحلة  الطالباتالكشف عن مستوى المھارات االجتماعیة لدى -٣
القراءة، الكتابة، (نمط صعوبة التعلم األكادیمیة  المتوسطة في مدینة الریاض وفقا الختالف

 .التي تعاني منھا الطالبة) الحساب
 ذوات صعوبات التعلم في المرحلة  الطالباتوى المھارات االجتماعیة لدىالكشف عن مست -٤

األول المتوسط، الثاني لمتوسط،  (صف الطالبة المتوسطة في مدینة الریاض وفقا الختالف
 ).الثالث المتوسط

  :أھمیة الدراسة
  : األھمیة النظریة

ة عن واقع مستوى قد تعد ھذه الدراسة من الدراسات المھمة، التي تكشف بصورة مباشر .١
 .المھارات االجتماعیة لدى الطالبات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة

قد تستمد الدراسة أھمیتھا من أھمیة االھتمام بفئة الطالب من ذوي صعوبات التعلم بشكل عام،  .٢
وي  ذالطالبلما لھا من أھمیة وقیمة علمیة في دراسة واقع مستوى المھارات االجتماعیة لدى 

 .صعوبات التعلم
تناولت موضوع  والتي -الباحثة علم حسب -الدراسات النادرة من الدراسة قد تعتبر ھذه .٣

بالمملكة   المرحلة المتوسطةفي  ذوات صعوبات التعلمالطالباتالمھارات االجتماعیة لدى 
 .العربیة السعودیة، لذلك یؤمل أن تكون إضافة نوعیة للمكتبة العربیة بھذا المجال

  : ھمیة التطبیقیةاأل

إن تشخیص واقع مستوى المھارات االجتماعیة للطالبات ذوي صعوبات التعلم، أمر بمنتھى  .١
األمور  مساعدة المعلمین وأولیاء في الدراسة ھذه نتائج تسھم أن األھمیة، حیث یتوقع

میذ تعلیمیة وتربویة للتال برامج الفّعال، واقتراح التخطیط في القرار والمتخصصین وأصحاب
في  في ذلك المسعى، وكذلك النجاح درجات تحقیق أعلى یضمن بما صعوبات التعلم، ذوي
في  بالغة من أھمیة لھا من الطالب لما ھذه الفئة لدى المھارات االجتماعیة مستوى تنمیة

 .فرص تعلمھم األكادیمي وتفاعلھم االجتماعي تحسین

تقترح  الحقة تجریبیة أساس لدراسات توفیر في الدراسة ھذه نتائج ومن المتوقع أن تسھم .٢
 الطالب ذوي فئة لدى االجتماعیة المھارات لرفع مستوى محددة، تدریبیة برامج وأسالیب
 .صعوبات التعلم
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وتبرز أھمیة الدراسة أیضا في تطویر أدوات لقیاس مستوى المھارات االجتماعیة لدى  .٣
شرفین في التربیة الخاصة من الطالبات ذوات صعوبات التعلم، والتي تمكن الباحثین والم

 .استخدامھا في دراساتھم وأبحاثھم مستقبًال
  حدود الدراسة

اقتصر تطبیق ھذه الدراسة على مدارس المرحلة المتوسطة للبنات في مدینة  :الحدود المكانیة-أ
  .الریاض التي لدیھا برنامج صعوبات تعلم

  .   ھـ١٤٣٦-١٤٣٥دراسي الفصل الدراسي الثاني من العام ال :الحدود الزمانیة-ب
 التلمیذاتاشتملت الدراسة الحالیة على مستوى المھارات االجتماعیة لدى  :الحدود الموضوعیة-ج

، الصف(في ضوء بعض المتغیرات ،ذوات صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة بمدینة الریاض
  ).نوع الصعوبة

    :مصطلحات الدراسة
 المعرفیة المھارات من نسق" الغریب بأنھا یعرفھا: Social skills المھارات االجتماعیة
أو  االجتماعیة المعاییر مع تتفق اجتماعیة سلوكیات صدور تیسر التي والوجدانیة والسلوكیة

 مختلف مواقف والرضا في الفعالیة من مالئم قدر تحقیق في وتساھم معا أو كلیھما الشخصیة
 مھارات التواصل صور كافة في الكفاءة رمظاھ اآلخرین، وتنعكس االجتماعي مع التفاعل

للفرد  النفسي االجتماعي والتوافق االجتماعیة، المشكالت الذات، وحل وتوكید االجتماعي،
  ).١٢٢، ص ٢٠٠٥الغریب، (

تحصل  التي الدرجات: االجتماعیة إجرائیًا في الدراسة الحالیة بأنھا وتعرف الباحثة المھارات
مستوى المھارات االجتماعیة لدى الطالبات  التعلم على مقیاسعلیھا الطالبات ذوات صعوبات 

  .ذوات صعوبات التعلم  من إعداد الباحثة
 یشتمل مصطلح صعوبات التعلم على مجموعة غیر Learning disabilities :صعوبات التعلم

متجانسة من االضطرابات التي تظھر لدى التلمیذة على شكل صعوبات في واحدة أو أكثر من 
ارات األكادیمیة األساسیة مثل القراءة والكتابة واإلمالء والعملیات الحسابیة، وھذه المھ

 & Lerner)االضطرابات ذات منشأ بیولوجي مرتبط بوظائف الجھاز العصبي المركزي 
Kline,2012).  

 ویقصد بھن في ھذه :Students with learning disabilitiesذوات صعوبات التعلم  الطالبات
الطالبات في الصفوف األول الثاني والثالث المتوسطة واللواتي تم تشخیصھن في مدارسھن الدراسة 

بأن لدیھن صعوبات تعلم ویتلقین تدریسًا متخصصًا بواسطة معلمة صعوبات التعلم لجزء من یومھم 
  .الدراسي في غرفة المصادر

  :دراسات سابقة
معد  برنامج تدریبي أثر رفةمع وھي دراسة تجریبیھ ھدفت إلى) deroser,2004(دراسة 

 قبل المرغوبین من األقران غیر لسیطرة یتعرضون الذین األطفال لدى االجتماعیة لتنمیة المھارات
 وطالبة من طالًبا )٣٨١( العینة أفراد عدد اجتماعًیا، وبلغ یعانون قلًقا الذین واألطفال األقران،

تجریبیة؛  :مجموعتین إلى العینة تمدرسة حكومیة، وقسم) ١١( في االبتدائي الثالث الصف
عینة المجموعة  تكونت بینما وطالبة، طالًبا) ١٨٧( من التجریبیة المجموعة وضابطة، وتكونت

حققوا  قد التجریبیة المجموعة أفراد إلى أن الدراسة وأشارت وطالبة طالًبا )١٩٤( من الضابطة
المجموعة  بأفراد مقارنة الذاتیة  الكفایةالذات، وفي تقدیر وفي األقران، من قبل قبولھم تحسًنا في
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 السیطرة، سلوك انخفاض في تمثلت الفائدة الكبرى أن إلى أیًضا الدراسة الضابطة، وأشارت
 باألطفال التجریبیة مقارنة المجموعة في العدوانیین األطفال لدى العدائي والسلوك االجتماعي

  .الضابطة في المجموعة العدوانیین
نحو تصدیر لدور خدمة الجماعة مع جماعات : دراسة بعنوان) ٢٠٠٥(وأجرى الربیع 

ھدفت إلى معرفة المشكالت التي تواجھھ تلمیذات . التلمیذات الالتي یعانین من صعوبات التعلم
أو ، صعوبات التعلم للمرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المعلمات والمرشدات سواء مشكالت دراسیة

تلمیذة ) ٢٤٠(وكانت العینة مكونة من . یة في مدینة الریاضأو نفس، أو مسحیة، اجتماعیة
والمرشدات ، واستخدمت الباحثة استبیان وزع على المعلمات وأخصائیات صعوبات التعلم

االجتماعیات وأسفرت النتائج إلى أن التلمیذات ذوي صعوبات التعلم یعانین من ضعف القدرة على 
وفسرت ذلك أنھ قد  وكذلك مع المعلمة والمرشدة الطالبیة، ،تكوین العالقات االیجابیة مع زمیالتھن

  .یكون بسبب إحساس التلمیذة بأن قدرتھا أقل من زمیالتھا مما یجعلھا تمیل إلى االنطواء واالنعزال
 للطلبة التفاعل االجتماعي مستوى: دراسة بعنوان) ٢٠٠٦( والبستنجي الخطیب وأجرى

ھدفت .المتغیرات بعض ضوء في العادیة في المدارس نالعادیی مع الطلبة التعلم صعوبات ذوي
 والطلبة صعوبات التعلم ذوي من طالبًا وطالبة) ٢٨٤(االجتماعي لدى  لمعرفة مستوى التفاعل

 الجنس، تبعًا لمتغیرات مدینة عمان في العادیة المدارس مجموعة من في العادیین للمرحلة االبتدائیة
ذي  الطالب التحاق وعدد سنوات التعلم، صعوبة ونوعالصفي،  المدرسة، والمستوى وطبیعة

 خصیصًا لتلك الذي أعد االجتماعي مقیاس التفاعل تطبیق المصادر، وبعد بغرفة صعوبات التعلم
 الطلبة مع صعوبات التعلم ذوي الطلبة بین أن التفاعل االجتماعي إلى النتائج الدراسة، أشارت

 مھارات في داللة إحصائیة النتائج فروقًا ذات أظھرت ماكان إیجابیًا بدرجة متوسطة، ك العادیین
 ولنوع صعوبة التعلم األعلى، المستوى لمتغیر المستوى الصفي لصالح تعزى التفاعل االجتماعي

 ذوي الطلبة بین دالل إحصائیة ذات فروقًا تظھر النتائج لم في حین، القراءة ذوي صعوبات لصالح
التحاق  سنوات وعدد المدرسة، تبعًا لمتغیرات الجنس، وطبیعة العادیین صعوبات التعلم والطلبة

 من الباحثان بضرورة إجراء مزید أوصى بغرفة المصادر، وقد التعلم صعوبات الطالب ذي
التعلم  ذوي صعوبات من الطلبة أخرى لدى مجموعات الستقصاء المھارات االجتماعیة الدراسات

  .المجال ھذا في ینصب إال جھد الحالیة الدراسة وما األردن، في مناطق مختلفة من
 )٢٠٠٦( وھي دراسة تحلیلیة لعام (Kavale & Forness 2006)أما دراسة كال من 

وتوصلت إلى أن مشكالت المھارات االجتماعیة قد تظھر مبكرًا خالل سنوات المدرسة األولى وقد 
مھارات االجتماعیة في تستمر ھذه المشكالت حتى سن البلوغ، وینعكس التأثیر السلبي لضعف ال

الخطورة المتزایدة خالل المراھقة والبلوغ وذلك بالتسرب من المدرسة، واالضطراب الوظیفي 
وعندما یتفاعل ضعف المھارات االجتماعیة مع . النفسي وجنوح األحداث والسلوك اإلجرامي

ن سنة الماضیة ونتیجة ذلك وخالل العشری. صعوبات التعلم یكون ھناك احتمال لنتائج غیر محببة
زاد االھتمام بالمھارات االجتماعیة وعالقتھا بقدرة التالمیذ ذوي صعوبات التعلم على التعلم، حیث 

من ھؤالء التالمیذ یظھرون ضعفا واضحا في %) ٧٥(دراسة أن حوالي ) ١٥٢(أوضح تحلیل 
  .یةالمھارات االجتماعیة، ولدیھم مستویات متقاربھ من الضعف في المھارات االجتماع

 صعوبات ذوي األطفال بین مقارنة دراسة: دراسة بعنوان )٢٠٠٩( الحمید وأجرى عبد
 لدى المھارات االجتماعیة مقارنة ھدفت إلى .االجتماعیة المھارات األسویاء في واألطفال التعلم

 سقطمدینة م في االبتدائیة المرحلة في التالمیذ العادیین لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم بمثیالتھا
طَبق . على الفئتین السابقتین بالتساوي موزعین طالبًا )١٢٠(الدراسة  عینة وقد شملت العمانیة،
وإلیوت  من جریشام سابقًا المطّور المھارات االجتماعیة تقدیر نظام من المعدلة الصورة الباحث

)(Gresham and Elliott ،1987ذات فروق وجود إلى النتائج وتوصلت. عینة الدراسة  على 
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 نظام أبعاد في والطلبة األسویاء صعوبات التعلم ذوي الطلبة أداء بین متوسطات إحصائیة داللة
االجتماعیة والكفایة  المھارات بعدي في التالمیذ العادیین ولصالح التقدیر الثالثة ومقاییسھا الفرعیة،

  .المشكل السلوك بعد في التعلم صعوبات االجتماعیة، ولصالح ذوي
 المھارات مستوى: دراسة بعنوان) ٢٠١١(والجراح   من المقداد وبطاینةوأجرى كال

 نظر وجھة األردن من في التعلم ذوي صعوبات واألطفال األطفال العادیین لدى االجتماعیة
 التعلم صعوبات لدى الطلبة ذوي مستوى المھارات االجتماعیة استقصاء إلى ھدفت. المعلمین

 أو العمریة أو الفئة الجنس یختلف تبعا لمتغیري ذلك المستوى انك إذا وفیما والطلبة العادیین،
 الطلبة من وطالبة طالبًا )١٨١( منھم طالبًا وطالبة،) ٢٧٨(الدراسة  في شارك .التفاعل بینھما

 على غرف تحتوي مدارس من اختیروا التعلم، ذوي صعوبات وطالبة من طالبًا )٩٧(العادیین و
استخدمت  البیانات جمع  ولغرض.الثانیة إربد ربیة والتعلیم لمنطقةالت في مدیریة مصادر التعلم

الذي طوره ھارون  التعلم ذوي صعوبات االجتماعیة للطلبة المھارات مقیاس صورة معدلة من
 مستوى ذوي صعوبات التعلم أظھروا الطلبة العادیین والطلبة أن أشارت نتائج الدراسة) ٢٠٠٥(

 وجود إلى أیضًا النتائج وأشارت مع أفضلیة للطلبة العادیین، یةاالجتماع من المھارات متوسطًا
 صعوبات ذوي والطلبة العادیین االجتماعیة بین الطلبة مستوى المھارات في دالة إحصائیًا فروق
العادیات  الطالبات وأن وعلى أبعادھا الفرعیة، عام على األداة بشكل العادیین لصالح الطلبة التعلم

المھارات  المشاركین وخصوصًا في فئات الطلبة باقي من االجتماعیة ًا للمھاراتاألكثر امتالك كن
 إلى كما أشارت النتائج لوائح المدرسة وقوانینھا، وأتباع مناسبة عمل عادات إظھار المتصلة ببعدي

امتالكًا  أكثر كانوا )سنة١٢  سنوات، واألكبر من٩( العمریتین الفئتین من العادیین الطلبة أن
مع  التفاعل بعد في وعلى األخص ) سنة٩- ٧( الوسطى العمریة الفئة االجتماعیة من اراتللمھ

  .اآلخرین
بدراسة وصفیة تناولت أثر صعوبات التعلم على األداء ) (Stanberry ،2011وقامت 

للمرحلة .  طالب وطالبة١٢٠االجتماعي، على عینة من طلبة صعوبات التعلم، تكونت العینة من 
وصلت الدراسة إلى أنھ وجد أنھ إذا كان الفرد لدیھ صعوبات تعلم، مثل أن یكون لدیھ وت، األولیة

عدم مقدرة على المعالجة اللغویة، فإنھ من المحتمل أن یجد صعوبة في فھم ما یقولھ األخرون أو ما 
ھ  وجد أن الفرد الذي لدی- . یعنونھ، كما أنھ یمكن أن یجد مشكلة في التعبیر عن آرائھ في حدیثھ

 Attention-Deficit/Hyperactivity isorder (AD/HD)صعوبة االنتباه مع فرط الحركة
ممكن أن یعاني من صعوبة في فھم كالم األخرین وتصرفاتھم، ألن دماغھ منشغل بآمور اخرى، 

 .بالتالي سیكون محبطًا من سوء العالقة االجتماعیة وعدم تناغمھا
لمھارات االجتماعیة لدى التالمیذ ذوات صعوبات ا: دراسة بعنوان) ٢٠١٢(وأجرت البخیت 

ھدفت إلى التعرف على الفروق في المھارات . التعلم في المرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض
والفروق في المھارات باختالف ، االجتماعیة بین التلمیذات ذوي صعوبات التعلم والعادیات

 المستوى التعلیمي لألم ولألب، والمستوى الصفوف الدراسیة، نوع الصعوبة التي یعانین منھا،(
من العادیات ومنھن ) ١٤٩(تلمیذه منھن ) ٣٢٣(، وتكونت عینة الدراسة من)االقتصادي لألسرة

وتوصلت النتائج إلى وجود فروق دالة احصائیًا بین . تلمیذة من ذوات صعوبات التعلم) ١٧٤(
جمیع أبعاد المقیاس وفي الدرجة الكلیة التلمیذات العادیات والتلمیذات ذوي صعوبات التعلم في 

كما أشارت أیضًا إلى عدم . وجمیع ھذه الفروق لصالح التلمیذات العادیات، للمھارات االجتماعیة
وجود فروق ذات داللھ احصائیًا في تلك المھارات االجتماعیة بین التلمیذات ذوي صعوبات التعلم 

الدرجة الكلیة ،  االبتدائیة في جمیع األبعادفي الصفوف األولیة والصفوف العلیا من المرحلة
ووجود فروق ذات داللة إحصائیة في تلك المھارات االجتماعیة لدى . للمھارات االجتماعیة

حیث توجد فروق دالة ، التلمیذات ذوات صعوبات التعلم باختالف نوع الصعوبة التي یعانین منھا
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لكلیة للمھارات االجتماعیة بین التلمیذات في بعض مھارات االستجابة التفاعلیة وفي الدرجة ا
وبین التلمیذات اللواتي یعانون ، )القراءة وفي أكثر من مادة(اللواتي یعانین من صعوبات في المواد 

  ).اإلمالء(من صعوبات في مھارة 
 طلبة لدى التكیفیة غیر السلوكیات: دراسة بعنوان) ٢٠١٣(وأجرى عبداهللا والشھاب 

 السلوكیات االجتماعیة غیر على التعرف ھدفت إلى. لمرحلة األساسیة الدنیاا في صعوبات التعلم
إربد األردنیة، ومقارنتھا  مدینة في الدنیا في المرحلة األساسیة التعلم صعوبات طلبة لدى التكیفیة
 من) ٣٠٣(من  الصف؛ تكونت عینة الدراسة الجنس، :مساھمة متغیرات وتحدید العادیین، بالطلبة

 "وولكر"مقیاس الدنیا، استخدم الباحثان األساسیة في المرحلة والعادیین التعلم اتصعوب طلبة
 وثبات مناسبین، وتم استخدام صدق والذي یتمتع بدالالت المترجم التكیفیة غیر للسلوكیات

 عملیة التحلیل اإلحصائي، وأشارت في األحادي وتحلیل التباین ،)ت(الحسابیة واختبار  المتوسطات
 ثم الخارج، نحو السلوك الموجھ: التعلم التكیفیة لدى طلبة صعوبات غیر السلوكیات أن إلى النتائج
 توجد وأخیرًا االنسحاب، وأنھ النضج، عدم ثم األقران، المضطربة مع العالقات ثم االنتباه، تشتت
جد وتو التعلم، طلبة صعوبات لصالح كلھا التكیفیة السلوكیات غیر في إحصائیة داللة ذات فروق
 وتوجد النضج، عدم على مستوى اإلناث ولصالح تشتت االنتباه، مستوى على الذكور لصالح فروق
  .السلوكیات ككل مستوى الرابع على ثم الصف الخامس لصالح فروق

 :التعقیب على الدراسات السابقة
ضوع       بعد استعراض الدراسات السابقة ُیالحظ اشتراكھا مع الدراسة الحالیة في تناول مو

المھارات االجتماعیة لدى ذوي صعوبات التعلم من جھات مختلفة، واتفاقھا مع الدراسة الحالیة في 
استخدام المنھج الوصفي كأسلوب للبحث في معظمھا، وفي استخدام االستبانة كأداة للدراسة في 

  .معظمھا
د فروق ویالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة أن جمیع الدراسات اتفقت على وجو

كما ذكر في دراسة ، في المھارات االجتماعیة بین الطالب ذوي صعوبات التعلم والطالب العادیین
  .الشیخ، التي أشارت إلى وجود فروق دالة احصائیًا في بعد المھارات االجتماعیة لصالح العادیین(

عف القدرة ودراسة الربیع، التي أسفرت إلى أن التلمیذات ذوي صعوبات التعلم یعانین من ض
 وجود إلى نتائجھا ودراسة عبدالحمید التي توصلت، على تكوین العالقات االیجابیة مع زمیالتھن

 في والطلبة األسویاء صعوبات التعلم الطلبة ذوي أداء بین متوسطات إحصائیة داللة ذات فروق
المھارات  بعدي في التالمیذ العادیین ولصالح التقدیر الثالثة ومقاییسھا الفرعیة، نظام أبعاد

  .المشكل السلوك بعد في التعلم صعوبات االجتماعیة والكفایة االجتماعیة، ولصالح ذوي
االجتماعیة بین  مستوى المھارات في دالة إحصائیًا فروق وجود إلى ودراسة المقداد أیضًا توصلت

وآخرون،  عام شكلاألداة ب على العادیین لصالح الطلبة التعلم ذو صعوبات والطلبة العادیین الطلبة
ودراسة البخیت التي توصلت الى وجود فروق دالھ إحصائیًا بین التلمیذات العادیات والتلمیذات 
ذوي صعوبات التعلم على جمیع أبعاد المقیاس وفي الدرجة الكلیة للمقیاس وذلك لصالح الطالبات 

  ).العادیات
أن المھارات االجتماعیة لدى حیث أشارت بعض الدراسات الى ، وتفاوتت نتائج تلك الدراسات

وأشارت البعض األخر من الدراسات . الطلبة ذوي صعوبات التعلم منخفضھ كما في دراسة البخیت
الى أن التفاعل االجتماعي بین الطلبة ذوي صعوبات التعلم مع الطلبة العادیین كان ایجابیًا بدرجة 

  .الخطیب والبستنجيمتوسطة كما في دراسة المقداد والبطانیة والجراح ودراسة 



 

٥٢ ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                      مجلة البحث العلمى فى التربیة

      وتختلف الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في مجتمع الدراسة الذي طبقت فیھ وعدد أفراد 
 .العینة وفي األداة المستخدمة فیھا حیث ستطورھا الباحثة

ھا        كما یمكن أن تستفید الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في صیاغة أدواتھا واختیار أسالیب
اإلحصائیة المناسبة وأیضا في مقارنة نتائج الدراسة الحالیة بعد تطبیق أدواتھا بنتائج الدراسات 

 .السابقة من حیث االختالف واالتفاق
  :اإلطار النظري

 :المھارات االجتماعیة: أوًال
مجموعة من السلوكیات التي تعني اكتساب الطفل لمھارات تعرف المھارات االجتماعیة بأنھا 

ل المسئولیة وتوكیدًا لذات وضبط انفعاالتھ في مواقف التفاعل مع اآلخرین وبما یتناسب مع تحم
طبیعة الموقف، وكذلك اكتساب الطفل لمھارات التعاون والتعاطف والتواصل اللفظي وغیر 

  .)٢٠٠٠أبوجادو،(اللفظي
 مجموعة في والسلوكیات الظروف تنظیم على الفرد بقدرة االجتماعیة كما تعرف المھارات

 واجتماعیًا وشخصیًا الخطیب ثقافیًا مقبولة أھداف تحقیق نحو موحدة من األفعال الموجھة
محدده  االجتماعي مھارات التعلم منظور المھارات االجتماعیة من وتعد ،)٢٠٠٦(والبستنجي 

   .االجتماعیة الكفایة األساس لسلوكیات تشكل
 للفرد، ولقیامھ والعاطفي النفسي التكوین في مؤثرًا عامًال االجتماعیة المھارات تعد حیث

 المتوافقة اجتماعیًا تؤثر السلوكیات التعلم، وأن عملیة في بالوظیفة األكادیمیة المتمثلة بالمشاركة
 التعلم األكادیمي كفھم لنجاح المطلوبة السلوكیات وفي مباشر في التحصیل األكادیمي، بشكل

 المتوافقة السلوكیات فامتالك األسئلة، المھمة، وطرح أدیةت في واالستمرار التعلیمات واتباعھا،
 امتالكھا أن عدم حین في األكادیمي، للتعلم الفرصة تھیئة في مساعدًا یعد متطلبًا أساسیًا اجتماعیًا
 مع االجتماعي التفاعل فرص لقلة نتیجة للفشل ویقوده التعلیمیة، الفرد من مشكالت یضاعف
   )Elliott &demaray,2001(ومع المعلمین  األقران

وھناك عدة خصائص أساسیة ممیزه لمفھوم المھارات االجتماعیة أھمھا ما یشتملھ مفھوم 
المھارة االجتماعیة على البراعة والكفاءة والخبرة في أداء الفرد لنشاطاتھ االجتماعیة، ومختلف 

 القدرة على تحقیق أشكال تفاعالتھ مع اآلخرین، والعنصر الجوھري في أي مھارة اجتماعیة ھو
نتیجة فعالة في االختیارات من أجل الوصول إلى ھدف مرغوب، وتشتمل المھارات االجتماعیة 
على قدرة الفرد على الضبط المعرفي لسلوكھ ویھدف الفرد من وراء سلوكھ الحصول على التدعیم 

االجتماعي، وتتحدد االجتماعي من البیئة التي یعیش فیھا بالشكل الذي یحقق لھ التوافق النفسي و
المھارات االجتماعیة في ضوء جوانب معینة من سلوك الفرد، وخصالھ، وفي إطار المالئمة 

  ).٢٠٠٠(للموقف االجتماعي  عبد اهللا 
وإن الطفل في مرحلة الطفولة لدیھ فاعلیة ومرونة لتعلم المھارات االجتماعیة بسھولة، 

ل المسؤولیة التي تساعده على االعتماد على ویكون متحمسًا للعمل والتعاون والمشاركة وتحم
النفس والتفاعل االجتماعي مع المحیطین بھ، فیخرج الطفل من البیت إلى العالم األوسع واألرحب 
فیلتقي بالزمالء واألصدقاء والمدرسین والغرباء، والطفل السوي في ھذه المرحلة یطور المھارات 

ب المھارات الجدیدة التي تناسب ھذه المرحلة من االجتماعیة التي اكتسبھا في المنزل ویكتس
  .)١٩٩٧رفاعي، (العمر
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ویسعى الطفل في المرحلة االبتدائیة نحو االستقالل كما تظھر معان وعالقات جدیدة في 
المواقف االجتماعیة، فینمو الضمیر ومفاھیم الصدق واألمانة، كما ینمو الوعي االجتماعي 

  .)١٩٩٠زھران،(والمھارات االجتماعیة 
ویقل اعتماد الطفل على والدیھ بشكل ملحوظ وتنمو ذاتیتھ نتیجة استقاللھ ونتیجة مقدرتھ على 

  .القیام بالكثیر من األمور التي كانت تقدم لھ منقبل البالغین ممن حولھ
یتمیز بمھارات التعاون واالستقالل الذاتي والمشاركة والتقلید المتوسطة كما أن طفل المرحلة 

لحر، ویالحظ معلمو ھذه المرحلة أن ھناك بعض أنماط االلتزام بالنظام واألخالقیات والتنافس ا
والنظم المدرسیة واالنضباط في المواعید والتعاون مع الزمالء ومراعاة مشاعرھم 

  . )١٩٩٧كفافي،(
 : الكفاءة والقصور في المھارات االجتماعیة

رًا على االتصال مع الغیر، وعلى إقامة حتى یصبح الفرد ذا كفایة اجتماعیة علیھ أن یكون قاد
صالت معھم یستطیع بھا أن یتفاھم معھم ویفھمھم بلغة الحوار؛ كما یفھم ما عندھم من مشاعر 
وأحاسیس عن طریق لغة العیون وما یبدوا على وجوھھم من مالمح وأمارات تدل بما توحي بھ 

 كذلك على المشاركة الجماعیة للرائي على شعور اآلخرین وأحاسیسھم، وعلیھ أن یكون قادرًا
والمبادرة في الحدیث والمشاركة فیھ وأن یكون عنده في الوقت نفسھ أسلوب یستمیل بھ الغیر 
ویصغون إلیھ سواء بالوسائل اللفظیة المباشرة أم باإلیحاءات والدالالت المعنویة وقادرًا على 

  .)٢٠٠٠عدس، (استخدام اللغة بشكل سلیم مؤثر في نفوس السامعین 
وقد أظھرت األبحاث أن ھناك واحد من كل عشرة أطفال یعاني من مشكلة أو أكثر في 
المھارات االجتماعیة وقد یكون عدم الكفاءة االجتماعیة أو العجز االجتماعي أكثر إیالمًا ووضوحًا 

 وإنھا حقًا لحظة خطیرة لحظة، عندما یقترب الطفل من مجموعة من األطفال بھدف االنضمام إلیھم
أن یكون المرء محبوبًا أو مكروھًا من اآلخرین ینتمي إلیھم أوال ینتمي ولنا أن نتصور منظر طفل 
یحوم في مؤخرة مجموعة من األطفال یلعبون معًا ویرید االشتراك معھم ولكنھم یتركونھ خارج 

  ).٢٠٠٠جولمان، (مجموعتھم أن ھذا المنظر مؤثر ویمثل مأزقًا 
ات االجتماعیة مستقًال فیشكل اضطرابات یلعب فیھا القصور وقد یجئ القصور في المھار

الدور األساسي كما ھو الحال في حاالت القلق االجتماعي والخجل والتعبیر عن االنفعاالت 
كالعجز عن التعبیر عن (، أو السلبیة )كالعجز عن إظھار الحب والمودة واالھتمام(اإلیجابیة 

  ). ١٩٩٧كفافي،() االحتجاج أو رد العدوان
أن التراث السیكولوجي یؤكد على االرتباط بین القصور في ) ٢٠٠١حسیب،(فیما یؤكد 

المھارات االجتماعیة والعدید من االضطرابات الوجدانیة وخصوصًا االكتئاب والشعور بالوحدة 
  .النفسیة

 : خصائص األطفال ذوي القصور في المھارات االجتماعیة
یذكر أن من تنقصھم المھارات االجتماعیة تلك الخصائص ف) ٢٠٠٠جولمان،(یوضح 

یتسمون بالسخف لیس فقط في السلوكیات االجتماعیة بل أیضًا في التعامل مع مشاعر من یتقابلون 
یقحمون أنفسھم ویتطفلون على اآلخرین باألسئلة وحین یتكلمون ال یقولون إال كالمًا  فارغًا  ومعھم؛

ضعفاء مكتئبون ومھملون فضًال عن ذلك فھم  یعانون من وسطحیًا ویشعرون دائمًا باإلحباط وانھم 
  .العزلة االجتماعیة وفي الفصل یسيء فھم معلمھ واالستجابة لھ

والقصور في المھارات االجتماعیة یعني العجز والخیبة والفشل والخجل واالكتئاب واإلھمال 
والمدمرة على الشخصیة واإلحباط والعزلة وكل ھذه المشكالت واالضطرابات لھا أثارھا العنیفة 
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وكما أن القصور في المھارات االجتماعیة وراء العدید من االضطرابات السلوكیة والنفسیة 
  ).٢٠٠٣الخطیب وعید، (

  : أنواع المھارات االجتماعیة
یتمثل القصور في المھارات االجتماعیة قصورًا في ناحیة أو أكثر من أنواع المھارات 

اإلصغاء أو االستماع، البدء في الحوار، تشكیل ( اجتماعیة مبتدئة مثل مھارات: االجتماعیة التالیة
طلب المساعدة، االندماج مع اآلخرین، (، ومھارات اجتماعیة متقدمة مثل )الحوار طرح السؤال

أعرف مشاعرك، فھم مشاعر (، ومھارات الزمة للتعامل مع المشاعر مثل )إعطاء التوجیھات
، ومھارات الزمة )طلب اإلذن، المشاركة، المناقشة(ل للحالة مثل ، ومھارات تشكل بدائ)اآلخرین

، ومھارات التخطیط مثل )تقدیم الشكوى، التعامل مع األفراح(للتعامل مع الضغط واإلجھاد مثل 
  ).٢٠٠٣شوقي، ) (التقریر لعمل شيء، تحدید سبب المشكلة، وضع ھدف(

ي ربما تعاني من القصور تتمثل  أنواع أخرى للمھارات االجتماعیة التMoosویقدم موس 
مھارات اجتماعیة تساعد على بدء وتسھیل العالقات االجتماعیة والحفاظ علیھا بین األشخاص : في

ومھارات ) تكوین صداقات، والعالقات المتجانسة مع األسر والتي تمثل مكافأة في حد ذاتھا(مثل 
م االجتماعیة الھامة والشعور بالرضا من اجتماعیة تشجع وتدعم االلتزام بالعالقات الھامة أو النظ

التواصل اإلیجابي، ومھارات حل الصراعات في نطاق العمل الجماعي أو دخل (ذلك، مثل 
، ومھارات اجتماعیة تساعد في الوقایة من تھمیش اآلخرین لحقوق الشخص أو تعوق )األسرة

ؤدى إلى التعزیز وتقلل من ومھارات اجتماعیة ت) القدرة على اإلصرار أو الرفض(التعزیز، مثل 
التغذیة الراجعة السلبیة ألنھا ترتبط بالمعاییر والتوقعات الثقافیة المرتبطة بالسلوك االجتماعي 

)Moos ،2000.( 
الجبري والدیب، بعض المفاھیم التي أضافھا كال من وجونسون ) ١٩٩٨جونسو،(وأورد 

 : تعانة بھا في المواقف التعاونیة وھيالخاصة بالمھارات الشخصیة واالجتماعیة التي یمكن االس
وتعني قدرة الفرد على التعبیر عن أفكاره وآرائھ بوضوح والتي یتقبلھا زمالئھ  :مھارة الثقة .١

 : بالتأیید والترحیب وتتضمن مھارة الثقة نوعین من السلوك ھما
بحریة وتأیید من الوثوقیة وتعني القدرة على االنفتاح والمشاركة في األفكار والمعلومات  :األول

 .اآلخرین
الجدارة بالثقة وتعنى أن یكون اآلخرون قادرون على التعبیر عن أفكارھم بوضوح والتي  :الثاني

 . تنال التأیید والتشجیع من اآلخرین في جو یسوده المرح واالطمئنان
وتعني قدرة الفرد على أن یتصل بزمالئھ ویبادلھم أفكاره ویشاركھم في  :مھارة االتصال .٢

المعلومات التي یحتاجون إلیھا ویحاول كل فرد فھم أفكار اآلخرین وأشعارھم حتى یتمكنوا 
 . من الوصول إلى الھدف المشترك

وتعني السماح ألي عضو في الجماعة بالقیام بدوره ألداء مھمتھ : مھارة تتالي األدوار .٣
ثم یؤدي اآلخرون وینتظر زمالءه مدة معینة عند أداء دورھم ویعطونھ فرصة إلنجاز مھمتھ 

 .دورھم بالطریقة نفسھا
وتعني القدرة على المحافظة على العالقات االجتماعیة بین األفراد داخل : مھارة القیادة .٤

 . الجماعة بفعالیة كما تعني التأثیر المتبادل بین أفراد الجماعة من أجل تحقیق الھدف المشترك
تباینة بین األعضاء داخل الجماعة وتعني القدرة على حل اآلراء الم: مھارة حل الصراع .٥

 . والوصول إلى اتفاق یرضي جمیع أفراد الجماعة
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وتعني قدرة أعضاء الجماعة على استخدام اإلجراءات التجریبیة : مھارة تشغیل الجماعیة .٦
 . الخاصة بالتعاون أثناء تعلم المادة الدراسیة

 : رات االجتماعیة ھي، مجموعة أخرى من أھم المھا)٢٠٠٤(وقدم كذلك أبو ھاشم وحسن 
حیث نجد بعض التالمیذ ذوي مھارات اجتماعیة قد ال یكون اآلخرون : مھارات المشاركة .١

على استعداد أو غیر قادرین على المشاركة وأحیانًا یكون التالمیذ الذین یتجنبون العمل 
م مع االجتماعي خجولین وكثیرًا ما یكون الخجولین أذكیاء جدًا ولكنھم قد یعملون بمفردھ

وھؤالء یجدون صعوبة في العمل مع الجماعة وھناك التلمیذ النمطي الذي ، شخص آخر
یختار بسبب أو آخر أن یعمل بمفرده ویرفض المشاركة في المشروعات الجماعیة 

 . التعاونیة
تتوفر لدى معظم الناس خبرات العمل في جماعات كان أعضاءھا  :المھارات الجمعیة .٢

جتماعیة جیدة ولكي یكون عمال لجماعة جیدة یجب أن یتعلموا مریحین ولدیھم مھارات ا
 . المھارات االجتماعیة لیتفاعلوا بنجاح مع الجماعة

یعد التعاون أسلوبًا من أسالیب السلوك االجتماعي وتقتضي طبیعتھ التفاعل بین : التعاون .٣
لصداقة األفراد لتحقیق ھدف مشترك وینتج عن ذلك االھتمامات المشتركة بینھم وروح ا

 . ومشاعر السعادة وزیادة االتصال والمساعدة وتنسیق الجھود
وبالنظر إلى مكونات المھارات االجتماعیة التي سبق عرضھا یالحظ أن اكتسـاب أغلبھا یعتمد على 

وجود حاسة اإلبصار مثل االتصال بالعین، ومالحظة تعبیـرات وجـھ المتحدث، ومدى استیعاب 
ذه المھارات یصعب على األطفال ذوي اإلعاقة البصریة اكتسابھا أو الرسالة غیر اللفظیة، فھ

تعلمھا، أما المكونات األخرى فـیمكن تعلمھـا مـن خـالل التدریب والممارسة، وتؤثر في تفاعلھم في 
مھـارة االسـتقاللیة، (المواقف المختلفة وتساعدھم على التخفیف مـن حدة سلوكھم العدواني، مثل 

  ).ـة، مھـارة التعـاون والمشاركة، مھارة الحركة والتنقلمھـارة المحادث
  :األبعاد األساسیة للمھارات االجتماعیة

 :  تلك األبعاد على النحو اآلتي) ٢٠٠٦المخطي، (یذكر 
وتشمل السلوكیات المختلفة المقبولة اجتماعیًا والتي یمارسھا : المھارات االجتماعیة العامة .١

 . أثناء التفاعل مع اآلخرینالفرد بشكل لفظي أو غیر لفظي
ویقصد بھا التعامل بشكل إیجابي مع األحداث والمواقف : المھارات االجتماعیة الشخصیة .٢

 . االجتماعیة
 . وتشمل المبادرة بالحوار والمشاركة والتفاعل :مھارات المبادأة التفاعلیة .٣
یر من الحوار وطلب وتشمل القدرة على االستجابة لمبادرات الغ: مھارة االستجابة التفاعلیة .٤

 .المساعدة أو المشاركة
وتتمثل في إظھار المھارات الالزمة  :المھارات االجتماعیة ذات العالقة بالبیئة المدرسیة .٥

للتفاعل مع أفراد وأحداث البیئة المدرسیة وتشمل التعاون مع الطالب والمعلمین وطاقم 
 .اإلدارة

  :تنمیة واكتساب المھارات االجتماعیة
  : بان لتعلیم المھارات االجتماعیة، یتمثل فيھناك أسلو

 وفیھ یتم تعلم المھارات االجتماعیة بنفس أسـلوب تعلـیم المھـارات :التعلیم المباشر: األول
  .األكادیمیة
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عن طریق ثـالث اسـتراتیجیات ھـي التعزیـز االجتمـاعي، والتوقعات : التعلیم غیر المباشر: الثاني
قبلیة أو التوقعـات المدركـة للنـواتج ثـم النمـوذج االجتماعي، وتتمثل المتعلقة بالنواتج المست

  :استراتیجیة التعلم غیر المباشر في الخطوات التالیة
تحدید السلوك االجتماعي المراد تعلمھ عن طریق تعریف ھـذا السـلوك، ومراحـل تطوره،  .١

  .والظروف التي تثیر حدوثھ
 المھارة، وتقدیر مستوى أداء التالمیذ فیھا والتـي تكون تقدیر األھداف السلوكیة وذلك بتقدیم .٢

   .ناشئة من احتیاج التالمیذ لھا في المواقف االجتماعیة
  .تقییم مدى فاعلیة استراتیجیة تعلم المھارات .٣

  :أھمیة تنمیة واكتساب المھارات االجتماعیة
 عامة حیث ھي التي تعتبر المھارات االجتماعیة من المھارات ذات األھمیة في حیاة اإلنسان

تساعد على أن یتحرك نحو اآلخرین فیتفاعل، ویتعاون معھم ویشاركھم ما یقومون بھ من أنشطة، 
ومھام، وأعمال مختلفة، ویتخذ منھما ألصدقاء، ویقیم معھما العالقات، وینشأ بینھم األخذ والعطاء 

ر عن مشاعره، وانفعاالتھ فیصبح عضوًا فعاًال في جماعتھ یؤثر في اآلخرین، ویتأثر بھم، ویعب
واتجاھاتھ نحوھم، ویمكنھ ھذا اإلقبال علیھم من مواجھة ما یمكن أن یصادفھ من مشكالت اجتماعیة 
مختلفة، وبشكل أكثر وضوحًا یمكن تحدید أھمیة تنمیة واكتساب المھارات االجتماعیة في النقاط 

  :التالیة
 التكیف االجتماعي لـدى األطفـال داخل تعتبر المھارات االجتماعیة عامًال مھمًا في تحقیق .١

 .الجماعات التي ینتمون إلیھا وكذلك المجتمع
تفید المھارات االجتماعیة األطفال في التغلب على مشكالتھم وتوجیھ تفاعلھم مع البیئة  .٢

 .المحیطة
یساعد اكتساب األطفال لتلك المھارات على استمتاع ھؤالء األطفال باألنشـطة التـي  .٣

 وتحقیق إشباع الحاجات النفسیة لھمیمارسونھا 
یساعد اكتساب المھارات االجتماعیة األطفال على تحقیق قدر كبیـر مـن االسـتقالل الذاتي  .٤

 واالعتماد على النفس واالستمتاع بأوقات الفراغ
كما یساعدھم على اكتساب الثقة في النفس ومشاركة اآلخرین في األعمال التي تتفـق  .٥

 وقدرتھم وإمكانیاتھم
ویساعدھم أیضًا على التفاعل مع الرفاق واالبتكار واإلبداع في حدود طاقاتھم الذھنیـة  .٦

 ).٢٠١٤فرحات، (والجسمیة 
على أھمیة المھارات االجتماعیة حیث یشیر إلى أن مفھوم ) (Mobya,1993ویؤكد موبیا

مین في حیاتھ، تقییمات اآلخرین للفرد، وخاصة األفراد المھ :الذات یتأثر بعدة عوامل من أھمھا
وتظھر ھذه التقییمات من خالل عملیات التفاعل االجتماعي، ویؤكد دودج وآخرون على أن الكفاءة 
االجتماعیة المناسبة تزود الفرد باألساس الھام الذي یؤدي إلى عالقات قویة مع الرفاق، وإلى 

ولة ترتبط بعدد من النتائج النجاح الدراسي، وإن الكفاءة االجتماعیة غیر المناسبة أثناء مرحلة الطف
السلبیة بما فیھا انحراف األحداث ومشكالت الصحة العقلیة، وتطور نماذج من السلوك الال 

  .اجتماعي
وتعد المھارات االجتماعیة من الفنون االجتماعیة التي یستخدمھا اإلنسان مع أفراد المجتمع 

من التكیف النفسي واالجتماعي فیؤثر فیھم ویتأثر بھم ویحقق من خاللھا المستوى المناسب 
(Parnes ،2003).  
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 وتعد دراسة المھارات االجتماعیة لدى تالمیذ المدارس من أھم موضوعات علم النفس 
فھي نمط من أنماط السلوك الذي یرتبط بحیاة الطفل وتنشئتھ االجتماعیة، ویؤثر في المدرسي، 

صة؛ ألنھ في ھذه المرحلة یكتسب حیاتھ االجتماعیة بصفة عامة، وحیاتھ المدرسیة بصفة خا
مختلف المھارات والعادات السلوكیة واالتجاھات األساسیة الالزمة لتكوینھ كإنسان ویتمكن الطفل 
في ھذه المرحلة من تنمیة قدراتھ واستعداداتھ العقلیة والعالقات االجتماعیة الصحیحة وكیفیة 

  ).٢٠٠٣الخطیب وآخرون،  (ممارستھا
علمون یھتمون اھتمامًا كبیرًا بتدریب األطفال على اكتساب المھارات كما أن اآلباء والم

االجتماعیة وخاصة القدرة على التحدث مع اآلخرین والتفاعل في العملیات االجتماعیة والحیاتیة، 
فضًال عن تدریبھ على ممارسة بعض المھارات االجتماعیة الضروریة لتكوین صالت اجتماعیة 

دریب األطفال على االحتكاك البصري وتبادل التحیة والمناقشات طویلة المدى بما فیھا ت
 . واالحادیث

بدراسة أشار فیھا الباحثین ) .Kavale ،& Mostert 2005(وقام كال من كافلي وموسترت 
إلى أن العجز في التواصل االجتماعي اصبح عالمة ممیزة للطلبة من ذوي صعوبات تعلم محددة، 

والت لتحسین الوظائف االجتماعیة لدیھم من خالل التدریب، أما عن لذا بذلت العدید من المحا
  :مالمح العجز المھاري لھذه العینة فھي

العجز المھاري یحدث عندما ال یتعلم الطفل المھارات االجتماعیة أو المعرفیة في الطفولة  -
 .المبكرة والتي یمكن ان یستخدمھا في المواقف المالئمة

ا یتعلم الطفل المھارات االجتماعیة أو المعرفیة في الطفولة العجز المھاري یحدث عندم -
 .المبكرة ولكن یعجز في أن یستخدمھا أو یطبقھا في المواقف المالئمة

العجز في التحكم في الذات یعود إلى المواقف والسلوكیات السلبیة في تطبیق المھارات  -
 .عیةالمعرفیة، والتي ال تدعم التقدم في تطبیق المھارات االجتما

وأخیرًا یمكن القول أن نجاح الطفل في اكتساب المھارات االجتماعیة ال یسـاعده فقط في 
تحقیق التوافق االجتماعي، وإنما یعتبر شرطًا من شروط الصحة النفسیة والتبـادل االجتماعي 

ن اإلیجابي، والفشل في اكتساب تلك المھارات قد یسـبب االضـطراب النفسـي لألطفال؛ لذا أنھ م
الضروري االھتمام بتعلیم األطفال بعـض المھـارات االجتماعیـة، وضرورة التركیز على الفنیات 

التي قد تساعدھم على التخفیف ) الحوار والمناقشة، لعب الدور، التعزیـز السلوكي(اإلرشادیة التالیة 
 .من حدة سلوكھم العدواني

  :صعوبات التعلم: ثانیا
وعلى عات المھمة في الوقت الحاضر في مجال التربیة تعد صعوبات التعلم من الموضو

 الخاصة، والتي أعطیت اھتمام كبیر من المھتمین على اختالف األخص في مجال التربیة
اختصاصاتھم كاألطباء وعلماء النفس وعلماء التربیة وعلماء االجتماع والمعلمین وأولیاء األمور 

 في عملیات الكشف والتشخیص والتقییم والوعي وغیرھم، لتزاید أعدادھا نتیجة للتطور الحاصل
المتزاید ألولیاء األمور، الذین أصبحوا یقارنون أبناءھم بأقرانھم، حتى في األمور البسیطة، كما أن 
مظاھر صعوبات التعلم قد تشترك مع مظاھر فئات أخري، كاإلعاقة العقلیة والسمعیة والبصریة 

 .واللغویة
لحدیثة نسبیًا، قیاسًا بالفئات التقلیدیة األخرى، لكنھا تشكل شریحة وتعد ھذه الفئة من الفئات ا

كبیرة تفوق كل فئات التربیة الخاصة، وقد یمكن القول أن ھذه الفئة شائكة لتعدد أسبابھا ومظاھرھا، 
فقد یكون أحدھم لدیھ صعوبة تعلیمیھ لسبب ما، وقد یكون لسبب آخر مع فرد آخر لنفس الصعوبة، 
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ة نفسھا قد تكون مع شخصین ولكن األسباب مختلفة، وقد یكون متأخرًا في مظھر أو أي أن الصعوب
  .)٢٠٠٨الظاھر،(أكثر، لكنھ قد یكون مبدعًا في جوانب أخرى 

كما أن ھناك أسباب عدة لصعوبات التعلم ینبغي البحث عنھا وتشخیصھا بدقة، ومن ضمن 
 كاإلدراك واالنتباه والتذكر وإدراك الشكل ھذه األسباب یمكن اإلشارة إلى قصور العملیات النفسیة

  .والخلفیة أو القصور الوظیفي الدماغي الناجم عن نقص األكسجین أثناء الوالدة
  :تعریف صعوبات التعلم

 في التقریر الذي صدر عن قسم الصحة (Bull & Scerif,2001)أشار بل وسكیرف   
تفسیرات لمصطلح صعوبات التعلم ظھرت العامة بالوالیات المتحدة األمریكیة إلى أن ھناك عدة 

نتیجة اآلراء والتوجھات المتباینة لمختلف المھنیین والمؤسسات المھتمة بھذه المشكلة، وخالل ھذه 
الفترة التي تعددت فیھا ھذه التوجھات لتستقر اآلراء حول تعریف واحد شامل للخصائص التي 

تتعلق بتوجیھ التعریف نحو نماذج یتضمنھا ھذا المصطلح، وكانت محاور ھذه االختالفات 
تشخیصي معین للصعوبات أو إلى اعتبار أن صعوبات التعلم تشتمل على تصنیفات فرعیة تتضمن 
التأخر الدراسي، والتربیة الخاصة، والقصور العصبي، لمتغیر ممیز أو لسبب آخر، أو أن ھذا 

  . ابقةالمصطلح یتضمن أو یعنى جمیع الخصائص التي تتضمنھا المحاور الس
تشیر إلى تأخر أو اضطراب، وتعطل النمو في واحد أو " بأنھا) Kirk,1962(عرفھا كیر 

أكثر من عملیات التحدث والتخاطب، أو اللغة، أو القدرات، أو الكتابة، أو الحساب، أو أي مادة 
دراسیة أخرى ینتج عن إعاقة نفسیة تنشأ عن واحد على األقل من ھذین العاملین وھما اختالل 
األداء الوظیفي للمخ، واالضطرابات السلوكیة أو االنفعالیة وال تنتج صعوبات التعلم في الواقع عن 

، Hammill(التخلف العقلي، أو اإلعاقة الجسدیة، أو العوامل الثقافیة، أو التعلیمیة، أو التدریسیة 
  .)٢٠٠٤العشماوي،  (،)1991

مجموعة : إنھاى تعریف یشیر إل) ١٩٩٠(وقد قدمت الوكالة المشتركة لصعوبات التعلم 
واستخدام السماع،  متعددة من االضطرابات التي تظھر في صور صعوبات واضحة في اكتساب

، المھارات االجتماعیة، وتنشأ ھذه االضطرابات لدى الفرد بم، القراء، الكتابة، التفكیر، الحساالالك
  .)٢٠٠٥قداد والجراح البطاینة والم(وتعود إلى االختالف الوظیفي للجھاز العصبي

كما تعرف اللجنة الوطنیة األمریكیة صعوبات التعلم بأنھا مجموعة متجانسة من 
االضطرابات التي تتمثل في صعوبات واضحة في إكساب واستخدام قدرات االستماع والكالم 
والقراء واالستدالل الریاضي، ویفترض أن ھذه االضطرابات تنشأ نتیجة خلل في الجھاز العصبي 
المركزي، أو ربما تظھر مع حاالت أخرى كالتخلف العقلي أو العجز الحسي أو االضطرابات 

  ).٢٠٠٧عبد الرؤف، ) االنفعالیة
غیر متداول بین أولیاء األمور، وربما بین " صعوبات التعلم"وعلى الرغم من أن مصطلح 

ون معروفًا لدیھم بتسمیات أغلب المعلمین الذین یقومون بالتدریس لألطفال العادیین، إال أنھ قد یك
 -، بید إن ھذه التسمیات ترسم صورة غیر دقیقة"الغباء"أو " الكسل"، "التخلف العقلي"أخرى مثل 

ولقد بات من المعروف .  ال تعبر عن قدرات الطفل األخرى- فضًال عن كونھا تسمیات غیر علمیة
عض المقررات والمواد الدراسیة اآلن في أدبیات التربیة الخاصة أن ھناك اختالفًا  كبیرًا في ب

المقررة من حیث سمات الشخصیة، والخصائص السلوكیة واالجتماعیة، والقدرة على االستیعاب، 
كما إن األطفال ذوي صعوبات التعلم عادیون في تعامالتھم وتصرفاتھم ، والقابلیة للتعلم

  ).٢٠٠٧سلیمان، (الفردیة على مقاییس الذكاء ) ٩٠ - ٧٥(وسلوكیاتھم، وتقع معامالت ذكائھم بین 
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  : الخصائص والمشكالت التكیفیة االجتماعیة لدى ذوي صعوبات التعلم
  :لألطفال ذوي صعوبات التعلم خصائص تكیفیة واجتماعیة یمكن تحدیدھا بالنقاط التالیة

انخفاض مفھوم الذات لدیھم، حیث یتشكل مفھوم الذات متأخرًا مقارنة مع أقرانھم من نفس  .١
لطالب العادیین، لذلك فأن أھم قضیة اجتماعیة یعاني منھا الطالب ذوو صعوبات العمر من ا

التعلم ھي أنھم یرون أنفسھم فاشلین، ألنھم ینظرون ألنفسھم بسلبیة، بحیث أن ھذه السلبیة 
  (Thompson ،1988)تصبح تشكل الطبیعة الثابتة لدیھم

اجتماعیة تتدخل في عملیة كما أن الطالب ذوي صعوبات التعلم یظھرون صفات سلوكیة  .٢
تعلمھم مثل أحالم الیقظة والعدوانیة، ویتمیز ھؤالء األطفال أیضًا بصفات سلوكیة اجتماعیة 
مثل تحدي السلطة وعدم إكمال المھمات المطلوبة منھم واإلزعاج واالنسحاب االجتماعي، 

النقاش االجتماعي والرفض من قبل األقران والصعوبة في اتباع التعلیمات، وعدم المشاركة في 
ونوبات الغضب وعدم النضج االجتماعي والعدوان الجسدي وتخریب الممتلكات وصعوبة 

 ).٢٠٠٤حسونة، (العمل باستقاللیة 
ھناك ارتباط وثیق بین المھارات االجتماعیة والمشكالت التعلیمة التي یعاني منھا الطالب،  .٣

تماعیة قد یسبب عدم كفاءتھ في التعلم حیث أشارت الدراسات أن افتقار الطالب للمھارات االج
، أال أن الدراسات أظھرت أن )١٩٩٩داود، (وتدني تحصیلھ وانخفاض مفھوم الذات لدیھ 

األطفال الذین یظھرون سلوكًا ال اجتماعیًا غالبًا ما یعانون من تدني التحصیل الدراسي من سن 
 من صعوبة قرائیة وتأخر لغوي المرحلة االبتدائیة وحتى المرحلة الثانویة، كما قد یعانون

 .ومشكالت في االنتباه، وھذا بدورة یزید من احتمال تدني تقدیر الذات عند ھؤالء االطفال
تعتبر مشكالت تدني مفھوم الذات والكفاءة االجتماعیة والتحصیل لدى الطالب ذوي صعوبات  .٤

 Baumقدر بوم ودفلمایرالتعلم من أھم المشكالت االجتماعیة واالكادیمیة التي تواجھھم حیث ی
and Duffelmeyer (1988) من %) ٧٥-٣٥( نسبة انتشار السلوك أال اجتماعي بحوالي

 . مجموع الطالب الذین یعانون من صعوبات التعلم
حیث وجد أن الطالب الذین یعانون من صعوبات التعلم كثیرا ما یعانون من صعوبات في 

جد أن الطالب ذوي صعوبات التعلم أضعف في الكفاءة االجتماعیة ومن مختلف األعمار، وو
المھارات من رفاقھم الذین یعانون من صعوبات التعلم، وأن الطالب ذوي صعوبات التعلم 

. والتحصیل المنخفض سجلوا مشكالت أكثر من الطالب ذوي صعوبات التعلم والتحصیل المرتفع
نخفض على أنھم محدودین في وأن المعلمین یدركون الطالب ذوي صعوبات التعلم والتحصیل الم

المھارات االجتماعیة ولدیھم مشكالت سلوكیة أكثر من الطالب ذوي صعوبات التعلم والتحصیل 
المرتفع، ووجد أیضا أن تقبل وحب الرفاق للطالب ذوي صعوبات التعلم والتحصیل المنخفض كان 

ت السابقة وبوضوح إلى وأشارت الدراسا. أقل من الطالب ذوي صعوبات التعلم والتحصیل المرتفع
أن األفراد الذین یعانون من صعوبات التعلم ھم أضعف في المھارات االجتماعیة من الرفاق الذین 

  ).٢٠٠٤عشماوي، (ال یعانون من صعوبات التعلم 
أن ھؤالء األفراد ذوي صعوبات ) (Kavale &Forness,1996وبدأ واضحا في دراسة 

وھذا الضعف یظھر في مفھوم الذات . ھارات االجتماعیةالتعلم یظھرون ضعفًا واضحًا في الم
والموقع بین الرفاق والتكیف االجتماعي ومھارات االتصال والكفاءة االجتماعیة والسلوك داخل 

  .غرفة الصف، ولعب الدور والعزو
، إلى أن األطفال ذوي صعوبات ) (Jaana & George,1992بینما أشار جانا وجورج 

 أكادیمیة ویعانون من ضعف التوجھ نحو إنھاء المھمات، وضعف القدرة على التعلم لدیھم مشكالت
  . تحمل اإلحباط ونقص في المھارات االجتماعیة
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 إلى أن (Kavale & Forness 1996)وفي مراجعة الدراسات السابقة أشار كافل وفرونس 
د تستمر ھذه مشكالت المھارات االجتماعیة قد تظھر مبكرًا خالل سنوات المدرسة األولى وق

المشكالت حتى سن البلوغ، وینعكس التأثیر السلبي لضعف المھارات االجتماعیة في الخطورة 
المتزایدة خالل المراھقة والبلوغ وذلك بالتسرب من المدرسة، واالضطراب الوظیفي النفسي 
وجنوح األحداث والسلوك اإلجرامي، وعندما یتفاعل ضعف المھارات االجتماعیة مع صعوبات 

ونتیجة ذلك وخالل العشرین سنة الماضیة زاد االھتمام . التعلم یكون ھناك احتمال لنتائج غیر محببة
بالمھارات االجتماعیة وعالقتھا بقدرة التالمیذ ذوي صعوبات التعلم على التعلم، حیث أوضح تحلیل 

ات من ھؤالء التالمیذ یظھرون ضعفًا واضحًا في المھار%) ٧٥(دراسة أن حوالي ) ١٥٢(
االجتماعیة، وخالل السنوات الماضیة كان یعتقد أن صعوبات التعلم ھي السبب حیثما یكون ھناك 
ضعفًا تعلیمیًا أكادیمیًا واضحًا، ثم بدأت البحوث في السبعینیات من القرن الماضي تظھر أن واحدًا 

سقة مع الضعف في من ھذه األبعاد التي لھا عالقة ھو الكفاءة االجتماعیة والتي تكون واضحة ومتنا
المھارات االجتماعیة، مما ینعكس سلبیًا على كل من التحصیل األكادیمي والتفاعل االجتماعي 

&.(Parker Asher ،1987)  
إلى أن الطالب ذوي صعوبات  )Wallace& Gerald,1986(ویشیر واالس وجیرالد 

م الیقظة والعدوانیة التعلم یظھرون صفات سلوكیة اجتماعیة تتدخل في عملیة تعلمھم مثل أحال
ویتمیز ھؤالء أیضا بصفات سلوكیة اجتماعیة سلبیة مثل تحدي السلطة وعدم إكمال . والثرثرة

المھمات المطلوبة منھم واإلزعاج االجتماعي، والرفض من قبل االقران، والصعوبة في اتباع 
ي، والعدوان لتعلیمات وعدم مشاركة النقاش الجماعي، ونوبات الغضب وعدم النضج االجتماع

  ).٢٠٠٤حسونة، (الجسدي والسرقة وتخریب الممتلكات وصعوبة العمل باستقاللیة 
ویستنتج مما سبق أن الطالب الذین یعانون من صعوبات التعلم لدیھم مشكالت سلوكیة، 
ونقص في المھارات االجتماعیة وھم أقل تكیفا في الحیاة االجتماعیة ـ وفي الغالب أقل قبوًال 

  . مقارنة مع أقرانھم الذین ال یعانون من صعوبات التعلماجتماعیًا
  :المھارات االجتماعیة لدى ذوي صعوبات التعلم: ثالثًا

 االجتماعیة لدى األفراد المھارات بدراسة التعلم صعوبات میدان في الباحثین اھتمام تزاید
 صعوبات التعلم يذو األفراد امتالك مفاده أن نظري أساس على التعلم، اعتمادًا صعوبات ذوي

 ومھارات تواصل مناسبة، عمل كعادات - االجتماعیة الضروریة من المھارات مناسب لمستوى
 فرص تعلیمھم، تحسین سیسھم في -البیئة التعلیمیة في المتبعة األنظمة بتطبیق وااللتزام إیجابیة،

في  تكیفھم وإنتاجھم مستوى رفع وفي والمدرسیة، الصفیة البیئة في وتفاعلھم االجتماعي ودمجھم،
  ).٢٠٠٥ھارون، (بھ  یعیشون الذي األكبر مجتمعھم

 ضعفًا یواجھون ما غالبًا صعوبات التعلم ذوي األفراد أن األبحاث من مجموعة أفادت وقد
أشكال  من وغیرھا الصوت كنبرة وتفسیرھا، غیر اللفظیة وفھم الموضحات االجتماعیة في إدراك
الالزمة  االجتماعیة المھارات امتالكھم على یلقي بآثاره السلبیة ضعفال ھذا المختلفة وأن التواصل

صعوباتھم التعلمیة الخطیب  یفاقم من وبالتالي والتعلیمي، االجتماعي مع محیطھم والتكیف للنمو
القصور في  أن إلى تشیر السابقة األبحاث كبیرًا من عددًا أن من وبالرغم ،)٢٠٠٦(والبستنجي
كان ذاك  إذا فیما توضح ال تلك األبحاث أن إال التعلم، بصعوبات ة یرتبطاالجتماعی المھارات
التعلم  لصعوبات نتیجة أنھ أم لصعوبات التعلم، المسببة نفسھا العصبیة نتیجة اإلصابة یعد القصور

  .ذاتھا األكادیمیة
ذوي  األفراد أن نجد المھارات االجتماعیة، في للقصور نتیجة أنھ السابق األدب ویؤكد

   .للسخریة ما یتعرضون غالبًا التعلم، صعوبات
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ویشیر كثیر من الباحثین إلى أن ھنالك عالقة بین القصور في المھارات االجتماعیة، وبین 
صعوبات التعلم في كثیر من األوجھ فبعضھم یطرح الفكرة القائلة بأن عالقتھما تالزمیة الوجود 

، في حین یرى آخرون أن العالقة بین القصور وتعود للخلل الوظیفي في الجھاز العصبي المركزي
في المھارات االجتماعیة وبین صعوبات التعلم ھي عالقة ارتباطیة لكنھا لیست عالقة تامة؛ بمعنى 
أنھ ال یقتصر وجود القصور في المھارات االجتماعیة لدى األفراد ذوي صعوبات التعلم، فھناك 

  (Florian ،2007; Kavale ،2007). جتماعیة أفراد عادیون یعانون ضعفًا في المھارات اال
ویؤكد جریشام قلة البحوث التي تدعم وجود  عالقة سببیة بین القصور في المھارات 
االجتماعیة وبین صعوبات التعلم، من حیث تالزمھا مع الخلل الوظیفي في الجھاز العصبي 

د سببھ لصعوبات التعلم المركزي، بل ویرفض فكرة أنا القصور في المھارات االجتماعیة، یعو
األكادیمیة وقد أید كثیرون أفكار جریشام التي مفادھا أن ھناك عالقة ارتباطیة بین صعوبات التعلم 

 La(وبین القصور في المھارات االجتماعیة، وأن ھذه العالقة قد تكون مرتفعة لكنھا لیست سببیة 
Creca and Vaughn ،1992( ، ) ،٢٠١١البطاینة.(  

المھارات  في القصور التعلم وبین صعوبات عالقة بین لوجود المفسرة اتالفرضی ومن
كاالكتئاب أو  االضطرابات من غیرھا مع التعلم بوجود صعوبات تالزمیھ مالحظة ھو االجتماعیة،

ویمكن  العالقة، ھذه تفسر الفرضیات التي تتعدد الزائد حیث النشاط واضطراب االنتباه عجز
في  الذات ولرفض من األقران، أو مفھوم في لتدني تقود صعوبات التعلم أن احتمالیة في تلخیصھا
أو في  التعلم، صعوبات من ولمزید التحصیل لتدني یقود العالقات االجتماعیة ضعف أن احتمالیة
أو  نفسھ، العصبي المصدر تنشأ من االجتماعیة المھارات في والقصور التعلم صعوبات أن احتمالیة

، Lernerالنفسیة  األمراض بمختلف لإلصابة عرضة األفراد التعلم تجعل وباتأن صع احتمالیة في
2000).(  

 بدراسة ھدفت مقارنة المھارات االجتماعیة لدى الطلبة ذوي )٢٠٠٩(وقد قام حسن 
صعوبات التعلم بمثیالتھا لدى الطلبة األسویاء في المرحلة االبتدائیة في مدینة مسقط العمانیة، وقد 

وطَبق الباحث الصورة  طالبًا موزعین بالتساوي على الفئتین السابقتین؛) ١٢٠(دراسةشملت عینة ال
المعدلة من نظام تقدیر المھارات االجتماعیة المطّور سابقاً من جریشام وإلیوت على عینة الدراسة، 
توصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات أداء الطلبة ذوي صعوبات 

 والطلبة األسویاء في أبعاد نظام التقدیر الثالثة ومقاییسھا الفرعیة، ولصالح األسویاء في بعدي التعلم
 .المھارات االجتماعیة والكفایة االجتماعیة، ولصالح ذوي صعوبات التعلم في بعد السلوك المشكل

وعلى صعید متصل، یمكن القول إن القصور في القیام بتلك المھارات االجتماعیة لیس 
قتصرًا على األطفال الذین یعانون صعوبات التعلم، فغالبًا ما نالحظ أنواع القصور تلك واضحة م

في سلوكیات المضطربین سلوكیا وحتى لدى مجموعات من األطفال كما أكد بعض الباحثین أن 
درجة القصور في المھارات االجتماعیة تختلف باختالف نوع الصعوبة التعلمیة التي یواجھھا 

فعلى سبیل المثال أشار رورك ، )٢٠٠٦الخطیب، والبستنجي، (ل ذوي صعوبات التعلم األطفا
)(Rourk ،1995 أن األطفال الذین یعانون من صعوبات في الحساب، یكونون أكثر ضعفًا في 

 مجموعة من الصعوبات لدى أولئك األفراد تمثلت في صعوباتفقد وجد اللغة غیر اللفظیة 
 والوعي االجتماعي، ومھارات التفاعل االجتماعي، والتآزر الحركيالحساب، وحل المشكالت، :
، والتواصل، حیث كان لتحدید ھذه المجموعة المتجانسة من الصعوبات أھمیة بالغة في -اللمسي–

 .تطویر أدوات تشخیص دقیقة لصعوبات التعلم
ألطفال ذوي ویمثل متغیر الجنس تحدیًا آخر لدراسة القصور في المھارات االجتماعیة لدى ا

صعوبات التعلم، فبالرغم من كون الذكور معرضین لخطر المعاناة من صعوبات التعلم النمائیة 
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أكثر من اإلناث، إال أن الشائع ھو أن اإلناث من ذوي صعوبات التعلم یظھرن قدرًا أكبر من 
لمھارات القصور في المھارات االجتماعیة منھ لدى الذكور حیث یبدو أن آثار ذلك القصور في ا

االجتماعیة أقسى على اإلناث؛ ربما بسبب المعاییر والتوقعات ومما یدلل على ذلك ما ذھبت إلیھ 
بعض الدراسات التي وجدت أن اإلناث من ذوي صعوبات التعلم ھن أقل استجابة وتحسنًا للبرامج 

نة، وآخرون ، البطای(المختلفة التي تدّرب على تنمیة المھارات االجتماعیة من زمالئھم الذكور 
٢٠١١(.  

وذكر جولمان عن الفروق بین الجنسین في المھارات االجتماعیة، أن البنات یتعلمنَّ اللغة 
بسھولة وسرعة عن األوالد، وقد یشترك البنات واألوالد في سن العاشرة في العدوان الصریح 

ى اللعب في والمواجھة المفتوحة في حالة الغضب، والبنات عندما یلعبون معًا یحرصنَّ عل
مجموعات صدیقة قلیلة العدد مع التركیز على التقلیل الخالفات وزیادة التعاون فیما بینھن الي 
أقصى درجة وعندما یلعب األوالد في مجموعات أكبر مع التركیز على المنافسة، وقد نجد البنات 

شاعرھن وتوصیلھا خبیرات في قراءة اإلشارات العاطفیة اللفظیة وغیر اللفظیة وفي التعبیر عن م
لآلخرین أما األوالد فیصبحون خبراء في الحد من االنفعاالت التي تعرضھم لالنتقاد أو انفعاالت 

  .)٢٠٠٠جولمان، (الشعور بالذنب أو الخوف أو األذى 
الدراسات التي تناولت المھارات  االطالع على بعض العرض السابق ونتیجة خالل ومن

م، یمكن استخالص أن ھناك عالقة ارتباطیة بین صعوبات التعلم االجتماعیة لذوي صعوبات التعل
وبین القصور في المھارات االجتماعیة، كما أن القصور في المھارات االجتماعیة یحد من إمكانیة 
تكیف ذوي صعوبات التعلم في الفصل والمدرسة، ویقّید تفاعلھم مع زمالئھم ومعلمیھم، ویضّیع 

 .علیھم فرصًا كبیرة للتعلم
كما أكدت الدراسات أن حدة القصور في المھارات االجتماعیة یرتبط بأنواع دون غیرھا من 
صعوبات التعلم مثل اضطراب النشاط الزائد، وصعوبات الحساب، والصعوبات التعلمیة المختلطة، 
 وأخیرًا، بینت الدراسات أنھ على الرغم من أن الذكور أكثر إصابة بصعوبات التعلم من اإلناث، إال

أن اآلثار االجتماعیة لتلك الصعوبات ھي أشد قسوة على اإلناث؛ ربما بسبب التوقعات والمتطلبات 
  .ةیاالجتماع

إلى أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم یدركون مفھوم ) (Vaughn,2001وأشار فوجن 
الذات االجتماعي بشكل أفضل من مفھوم الذات االكادیمي، ویمكن تفسیر ذلك في ضوء الحقیقة 

یظھر كل الطالب الذین یعانون من صعوبات التعلم مشكالت وصعوبات أكادیمیة؛ في حین : لتالیةا
  .ال یظھرون جمیعھم مشكالت وصعوبات اجتماعیة

ومن أجل توضیح ھذا األمر نالحظ ان العدید من الدراسات اثبتت أنھ ال یوجد فروقًا ذا داللة 
لتعلیم وبقیة الطلبة على مقیاس إدراك الذات احصائیة بین الطلبة الذین یعانون من صعوبات ا

االجتماعي، في حین أن بعض الدراسات وجدت أن إدراك الذات االجتماعي للطلبة ذوي صعوبات 
التعلم كان منخفضا عندما تم مقارنتھم مع الطلبة ذوي التحصیل المتوسط أو العالي، وعند مقارنتھم 

بینما وجدت دراسة واحدة أن إدراك الذات . د فروقمع الطلبة ذوي التحصیل المتدني لم یتم إیجا
االجتماعي للطلبة ذوي صعوبات التعلم كان أعلى من بقیة الطالب، وأشارت نتائج الدراسة أن 
إدراك الذات االجتماعي المنخفض للطلبة ذوي صعوبات التعلم لھ عالقة بمستوى االحباط العالي، 

من الطلبة الذین یعانون من صعوبات التعلم ضمن وھكذا فإن مفھوم الذات االجتماعي للكثیر 
  . (Vaughn ،2001)المعدل المتوسط

إلى أن الدراسات أوضحت أن ) (Kavale and Forness ،1996وأشار كافال وفورنس 
من الطالب یعانون من صعوبات التعلم یظھرون ضعفا واضحا في مھاراتھم %) ٧٥(حوالي 
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 الدراسات أن الكفاءة االجتماعیة ھي واحدة من األبعاد وخالل السبعینیات أظھرت. االجتماعیة
 حیث یظھر الطلبة الذین یعانون من صعوبات ؛المھمة التي لھا عالقة بالضعف االكادیمي الواضح

التعلم مشكالت في الكفاءة االجتماعیة؛ والتي تؤثر بشكل سلبي على كا من التحصیل االكادیمي 
  .والعالقات االجتماعیة
 أن السلوك االجتماعي لدى (Gresham and Elliott,1989)م وایلیون ویضیف جرشا

  :الطلبة ذوي صعوبات التعلم یظھر نتیجة لحاالت ثالث ھي
 .عندما ال یكون الفرد قد تعلم أساسیات وضروریات المھارات االجتماعیة: نقص المھارة .١
 . أدائھاعندما یتم اكتساب المھارات من قبل الفرد ولكنة یخفق في: عجز األداء .٢

عندما یظھر الفرد بوضوح عددا داال من السلوكیات المزعجة والتي : العجز عن ضبط الذات
  .تتعارض مع اكتساب وأداء المھارات االجتماعیة المناسبة

اتھم الشخصیة      عندتأثیر المھارات االجتماعیة     ى تحصیلھم الدراسي وحی ذوي صعوبات التعلم عل
  :واالجتماعیة

یعانون من صعوبات التعلم مشكالت في المجالین األكادیمي واالجتماعي یظھر الطلبة الذین 
مقارنة مع رفاقھم الذین ال یعانون من صعوبات التعلم، وھذه المشكالت لھا عالقة بمستوى 

 وھم یعانون من مشكالت في مفھوم الذات (Vaughn,2001)المھارات االجتماعیة التي یمتلكونھا 
صیل حتى أصبحت ھذه المشكالت من الخصائص االنفعالیة واالجتماعیة والكفاءة االجتماعیة والتح

واالكادیمیة التي تمیزھم ومن أبرزھا انخفاض مفھوم الذات لدیھم، حیث یرون أنفسھم فاشلین، 
  .( Chapman,1988)ألنھم ینظرون ألنفسھم بسلبیة 

 بمراجعة(Bear ،Minke and Manning ،2002) وقد قام بیر وماینك وماننج 
للدراسات السابقة ووجدوا أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم یعانون من مشكالت في مجاالت متعددة، 
فباإلضافة لصعوبات التعلم األكادیمیة فإن كثیرا منھم یظھرون مشكالت سلوكیة أو ضعفا في 
المھارات االجتماعیة، وھم یعانون من رفض الرفاق لھم، ومن خالل إدراك ضعفھم المفترض في 

مجاالت االجتماعیة والسلوكیة والمھارات االجتماعیة، نستطیع فھم لماذا یدرك ھؤالء الطلبة ال
  .أنفسھم بشكل أقل إیجابیة في ھذه المجاالت الثالثة لمفھوم الذات

وفي مراجعة لما كتب حول مفھوم الذات واالدب المتعلق بالطلبة ذوي صعوبات التعلم، نجد 
 ضمن نطاق الدراسات النفسیة والتربویة، حیث أنھ یزود بمؤشرات  طویالأن لمفھوم الذات تاریخًا

تساعد في تحدید آثار األداء األكادیمي واالجتماعي على سعادة الطلبة، ویالحظ أن لمفھوم الذات 
أھمیة وثیقة الصلة بتقییم المجاالت األكادیمیة واالجتماعیة والریاضیة والعقلیة والجسمیة، 

 صعوبات التعلم وألسباب ثالثة كــما یشیر إلى ذلك وخصوصا لدى الطلبة ذوي
(Vaughn,2001 (وھي:  

عند مقارنة الطلبة ذوي صعوبات التعلم مع رفاقھم الذین ال یعانون من صعوبات، فإنھم  .١
یظھرون صعوبات في المجالین االجتماعي واألكادیمي، وھذا یدعم ویؤید الفرضیات التي 

بات التعلم قد یتأثر بشكل غیر مالئم باألداء األكادیمي تقول أن مفھوم الذات لدى طلبة صعو
 .المنخفض

یتم وصف األفراد ذوي صعوبات التعلم بأنھم یحتاجون إلى دعم ورعایة خاصة من أجل  .٢
 .تعزیز وتحسین أدائھم األكادیمي، وھذا الوصف قد یؤثر سلبا على مفھومھم لذواتھم

یختلف الطلبة ذوي صعوبات التعلم عن بقیة الطلبة الذین یعانون من ضعف أو عجز في  .٣
القدرات، فھم یظھرون قدرة عقلیة متوسطة أو فوق متوسطة، وھذا ال یتسق مع أدائھم 
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وھذه القدرة العقلیة المتوسطة أو فوق المتوسطة قد تجعلھم أكثر وعیا وإدراكا . األكادیمي
 . وھكذا فأن إدراكھم لذاتھم سوف یتأثرللتحدیات األكادیمیة،

ومفھوم الذات لدیھم أقل إیجابیة من مفھوم الذات لدى الطلبة العادیین، وھم یدركون قدراتھم 
األكادیمیة بشكل أقل إیجابیة  ویعانون من االندفاعیة والمشكالت السلوكیة، وتدني تقدیر الذات وھم 

دراسة أن ھناك عالقة بین ) ١٥٢(وقد أظھر تحلیل یعانون من مشكالت في الكفاءة االجتماعیة، 
صعوبات التعلم والكفاءة االجتماعیة، تنعكس سلبا على كل من التحصیل األكادیمي والتفاعل 

:  ومن المشكالت السلوكیة التي یعاني منھا ھؤالء الطلبة(Bear et al.,2002)االجتماعي 
اآلخرین لھم، وشعورھم بالوحدة والتمركز صعوبات التكیف والتفاعل االجتماعي، وانخفاض تقبل 

  .(Pavri and Lufig, 2000)حول الذات 
كما ویعانون من مشاعر متدنیة نحو تقدیر الذات واحترامھا، ویتسمون بتدني القدرة على حل 
المشكالت وتدني القدرة على تحمل المسؤولیة، والشعور بالفشل والعجز واالحباط وھم أكثر 

 سلوكیة مثل العدوان واالنسحاب االجتماعي والحركة الزائدة وتشتت عرضة لتطویر مشكالت
االنتباه والشعور بالرفض والقلق واالكتئاب والرغبة بالتخریب وإیقاف األذى وتحدى السلطة 
مقارنة مع أقرانھم الذین ال یعانون من صعوبات التعلم  وھم األقل شعورا بالثقة واألكثر عزلة 

  .)Most. 2000) ،Al-Yagon ،Tur - Kaspa and Margalitیین مقارنة مع الطلبة العاد
وینبغي اإلشارة إلى أن ھناك عالقة ارتباطیة بین صعوبات التعلم وكل من تدني مفھوم الذات 
والكفاءة االجتماعیة والتحصیل وتسبب معانة الطالب من صعوبات التعلم، وتدني مفھوم الذات 

 ال تقتصر على الطالب الذي یعاني منھا مباشرة، بل یمتد والكفاءة االجتماعیة والتحصیل مشكلة
  ).٢٠٠٨الظاھر، (أثرھا إلى االسرة والمعلمین وإلى كل من یھمھ شأن الطالب 

  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا
  :منھج الدراسة

د        ا توـج ع أو الظـاھرة كـم استخدمت ھذه الدراسة المنھج الوصفي الذي یعتمد على دراسة الواـق
ي الواقــع،  شكلة الدراســة    ـف ات عــن ـم ن طریــق جمــع المعلوـم ارات االجتماعیــة لــدى  ( ـع مــستوى المـھ

اض              ة الرـی ي مدیـن طة ـف ة المتوـس ي المرحـل م ـف ن صـعوبات تعـل انون ـم ق   ) الطالبات الالتي یـع د تحـق وـق
  :المنھج في ھذه الدراسة من خالل إتباع الخطوات التالیة

 االستفادة من اإلطار النظري والدراسات السابقة.  
 بیق دراسة میدانیة من خالل توزیع استبانات على أفراد عینة الدراسةتط.  
 تحلیل النتائج ومناقشتھا وتقدیم التوصیات. 

طة    الطالباتمثل مجتمع الدراسة جمیع     :مجتمع الدراسة  ة المتوـس ي المرحـل  ذوات صعوبات التعلم ـف
ي ال    طالبة)٥٧٢(بمدینة الریاض وھم     تعلم ـف ة    ملتحقات ببرنامج صـعوبات اـل طة بمدیـن ة المتوـس مرحـل

  .الریاض
طالبة من الملتحقات ببرامج صعوبات التعلم  في   ) ٢٨٦(شملت عینت الدراسة على      :عینة الدراسة 

ـــة الریـــاض  ـــة المتوســـطة بمدین ـــة  ، المرحل ـــسبة العین ـــت ن ـــات  %) ٥٠(وتمثل ـــي للطالب مـــن العـــدد الكل
  ). ھـ١٤٣٦-١٤٣٥(المسجالت في برنامج صعوبات التعلم لعام 

د            وتم ا  ي یوـج ات الـت طة للبـن ة المتوـس دارس المرحـل ختیار العینة بطریقة عشوائیة بسیطة من ـم
  ).شمال، وجنوب، وشرق، وغرب الریاض(بھا برنامج صعوبات تعلم 
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  :خصائص عینة الدراسة 
  : المعلومات األولیة

  : المعلومات الخاصة بالطالبات -١
  توزیع عینة الطالبات وفق العمر )١(جدول 

 نسبةال  العدد  العمر

  ٤٢٫٧  ١٢٢  سنة١٣-١٢من 

  ٣٩٫٩  ١١٤  سنة١٥-١٤من 

  ١٧٫٥  ٥٠  سنة١٥فوق 

  ١٠٠٫٠  ٢٨٦  المجموع

من % ٤٢٫٧من مفردات عینة الدراسة یمثلن ما نسبتھ ) ١٢٢(أن ) ١(یتضح من الجدول 
 سنة وھن الفئة األكثر من مفردات عینة ١٣ – ١٢إجمالي مفردات عینة الدراسة أعمارھن من 

من إجمالي مفردات عینة الدراسة أعمارھن % ٣٩٫٩منھن یمثلن ما نسبتھ ) ١١٤( بینما الدراسة،
من إجمالي مفردات عینة الدراسة % ١٧٫٥منھن یمثلن ما نسبتھ ) ٥٠( سنة، و١٥ – ١٤من 

  . سنة١٥أعمارھن فوق 
  توزیع عینة الطالبات وفق الصف الدراسي )٢(جدول 

 النسبة  العدد  الصف الدراسي

  ٤٩٫٧  ١٤٢ وسطاألول مت

  ٣١٫٨  ٩١ الثاني متوسط

  ١٨٫٥  ٥٣ الثالث متوسط

  ١٠٠٫٠  ٢٨٦  المجموع

من % ٤٩٫٧من مفردات عینة الدراسة یمثلن ما نسبتھ ) ١٤٢(أن ) ٢(یتضح من الجدول 
إجمالي مفردات عینة الدراسة صفھن الدراسي الصف األول متوسط وھن الفئة األكثر من مفردات 

من إجمالي مفردات عینة الدراسة و % ٣١٫٨منھن یمثلن ما نسبتھ ) ٩١(عینة الدراسة، بینما 
من إجمالي مفردات % ١٨٫٥منھن یمثلن ما نسبتھ ) ٥٣(صفھن الدراسي الصف الثاني متوسط، و

  .عینة الدراسة صفھن الدراسي الصف الثالث متوسط
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  توزیع عینة الطالبات وفق نوع الصعوبة )٣(جدول 

 بةالنس  العدد  نوع الصعوبة

  ١٢٫٦  ٣٦ قراءة

  ١٩٫٦  ٥٦ كتابة

  ٨٫٤  ٢٤ ریاضیات

  ٤١٫٣  ١١٨ كتابة+قراءة

  ١٨٫٢  ٥٢ ریاضیات+كتابة+قراءة

  ١٠٠٫٠  ٢٨٦  المجموع

من % ٤١٫٣٫٣من مفردات عینة الدراسة یمثلن ما نسبتھ ) ١١٨(أن ) ٣(یتضح من الجدول 
فئة األكثر من مفردات عینة كتابة وھن ال+ إجمالي مفردات عینة الدراسة نوع صعوبتھن قراءة 

من إجمالي مفردات عینة الدراسة نوع % ١٩٫٦منھن یمثلن ما نسبتھ ) ٥٦(الدراسة، بینما 
من إجمالي مفردات عینة الدراسة نوع % ١٨٫٢منھن یمثلن ما نسبتھ ) ٥٢(صعوبتھن كتابة، مقابل 

 من إجمالي مفردات %١٢٫٦منھن یمثلن ما نسبتھ ) ٣٦(ریاضیات، و+ كتابة + صعوبتھن قراءة 
من إجمالي مفردات عینة % ٨٫٤منھن یمثلن ما نسبتھ ) ٢٤(و، عینة الدراسة نوع صعوبتھن قراءة
  .الدراسة نوع صعوبتھن ریاضیات

  توزیع عینة الطالبات وفق مكان تلقي خدمات التربیة الخاصة )٤(جدول 

 النسبة  العدد  مكان تلقي خدمات التربیة الخاصة

  ٧٤٫٨  ٢١٤ غرفة المصادر

  ٥٫٦  ١٦ الفصل العادي

  ١٫٧  ٥ أخرى

  ١٦٫١  ٤٦ الفصل العادي+غرفة المصادر

  ١٫٧  ٥ أخرى+غرفة المصادر

  ١٠٠٫٠  ٢٨٦  المجموع

من % ٧٤٫٨من مفردات عینة الدراسة یمثلن ما نسبتھ ) ٢١٤(أن ) ٦(یتضح من الجدول 
 المصادر وھن الفئة األكثر إجمالي مفردات عینة الدراسة تلقین خدمات التربیة الخاصة في غرفة

من إجمالي مفردات عینة % ١٦٫١منھن یمثلن ما نسبتھ ) ٤٦(من مفردات عینة الدراسة، بینما 
منھن ) ١٦(الفصل العادي، مقابل + الدراسة تلقین خدمات التربیة الخاصة في غرفة المصادر 

تربیة الخاصة في الفصل من إجمالي مفردات عینة الدراسة تلقین خدمات ال% ٥٫٦یمثلن ما نسبتھ 
من إجمالي مفردات عینة الدراسة تلقین خدمات التربیة % ١٫٧منھن یمثلن ما نسبتھ ) ٥(العادي، و

من إجمالي مفردات عینة الدراسة % ١٫٧منھن یمثلن ما نسبتھ ) ٥(و، الخاصة في أماكن أخرى
  .أماكن أخرى+ تلقین خدمات التربیة الخاصة في غرفة المصادر 
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  توزیع عینة الطالبات وفق المكان الذي تعیش فیھ )٥(جدول 

 النسبة  العدد  المكان

  ٨٥٫٣  ٢٤٤ مع والدیھا

  ٤٫٩  ١٤ مع األب

  ٩٫١  ٢٦ مع األم

  ٠٫٧  ٢ مع غیرھما

  ١٠٠٫٠  ٢٨٦  المجموع

سبتھ        ) ٢٤٤(أن ) ٥(یتضح من الجدول     ا ـن ثلن ـم ة یـم ة الدراـس ردات عیـن ن مـف ن  % ٨٥٫٣ـم ـم
ا     إجمالي مفردات عینة الدرا    ة، بینـم سة یعشن مع الوالدین وھن الفئة األكثر من مفردات عینة الدراـس

سبتھ      ) ٢٦( ا ـن ل          % ٩٫١منھن یمثلن ـم اتھن، مقاـب ع أمـھ شن ـم ة یـع ة الدراـس ردات عیـن الي مـف ن إجـم ـم
) ٢(مــن إجمــالي مفــردات عینــة الدراســة یعــشن مــع  آبــائھن، و % ٤٫٩مــنھن یمــثلن مــا نــسبتھ ) ١٤(

  .من إجمالي مفردات عینة الدراسة یعشن مع غیرھما% ٠٫٧منھن تمثالن ما نسبتھ 
  توزیع عینة الطالبات وفق مدى إعادتھن لسنة دراسیة أو أكثر )٦(جدول 

 النسبة  العدد  اإلجابة

  ٢١٫٣  ٦١ نعم

  ٧٨٫٧  ٢٢٥ ال

  ١٠٠٫٠  ٢٨٦  المجموع

من % ٧٨٫٧من مفردات عینة الدراسة یمثلن ما نسبتھ ) ٢٢٥(أن ) ٦(یتضح من الجدول 
جمالي مفردات عینة الدراسة لم یعدن ألي سنة دراسیة وھن الفئة األكثر من مفردات عینة إ

من إجمالي مفردات عینة الدراسة عدن لسنة % ٢١٫٣منھن یمثلن ما نسبتھ ) ٦١(الدراسة، بینما 
  .دراسیة أو أكثر

  :أداة الدراسة
ع  ، بناء على طبیعة البیانات التي یرید جمعھا  ة وعلى المنھج المتـب ة أن   ، بالدراـس دت الباحـث وـج

ولــذلك قامــت الباحثــة بتــصمیم   "االســتبانة"األداة األكثــر مالئمــة لتحقیــق أھــداف ھــذه الدراســة ھــي   
ض    ،  استبانة وقد تمم تصمیم فقرات االستبانة من خالل االستفادة من اإلطار النظري  المتمثلة في بـع

  ).٢٠١٤،البتال) (ات التعلمدلیل التعرف على الطالب الذین لدیھم صعوب(الكتب ومنھا 
ة          ارات االجتماعـی ت للمـھ ي تطرـق ات الـت ن الدراـس والدراسات السابقة والمتمثلة في مجموعة ـم

  ).١٤٣١،البخیت(لدى الطالبات الالتي یعانون من صعوبات تعلم ومنھا دراسة 
تقــدیر المھــارات االجتماعیــة الالزمــة للتالمیــذ ذوي   " واالطــالع علــى مقیــاس صــالح ھــارون  

  ".وبات التعلم في الفصول العادیة صع
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اس      ، وتكونت االستبانة على ثالث أجزاء  ى المقـی ة عـل ات لإلجاـب ن تعلیـم الجزء األول عبارة ـع
ـــة والتـــي تتـــضمن المتغیـــرات الخاصـــة    ـــارة عـــن المعلومـــات والبیانـــات األولی امـــا الجـــزء الثـــاني عب

ة   (بالطالبات ة     ،  عمر الطالـب ي للطالـب صف الدراـس صعوبة   ، اـل وع اـل ة    ـن ا الطالـب اني منـھ ي تـع ان  ، الـت مـك
  ).مدى إعادة الطالبة لسنة دراسیة أو أكثر، عیش الطالبة

ن           ون ـم د مـك ور واـح ن مـح ون ـم تبانة فیتـك ن االـس ى    ) ٣٢(أما الجزء الثالث ـم سمھ إـل رة ومـق فـق
  :ثالثة أبعاد وھي

  . فقرات٩بعد التفاعل مع اآلخرین ویشتمل على -١
  . فقرة١١ى بعد المشاركة الفعالة ویشتمل عل-٢
  . فقرة١٢بعد السلوك االجتماعي الصفي المقبول ویشتمل على -٣

ة           سبیة التالـی ألوزان الـن ا ـل الل موازنتـھ اً (وقد تم استخدام مقیاس لكرت الراعي من ـخ ، ٤=دائـم
دى      )١=، نادرًا٢=، أحیاناً ٣=غالبًا ساویة الـم ستویات مـت ة ـم ى أربـع ، ثم تم تصنیف تلك اإلجابات إـل

  :لة التالیةمن خالل المعاد
  ٠٫٧٥ = ٤÷ ) ١-٤= (عدد بدائل األداة ÷ )  أقل قیمة-أكبر قیمة= (طول الفئة 

ة   ) ٧(وقد استخدمت الباحثة التوزیع التالي في الجدول        ل درـج ویحدد من خاللھ مدى معینًا لـك
  .حسب األوزان النسبیة األربعة ویتم في إطاره تفسیر ومناقشة النتائج

  فق التدرج المستخدم في أداة البحثتوزیع للفئات و )٧(جدول 

 مدى المتوسطات  الوصف

 ٤٫٠٠ – ٣٫٢٦  دائمًا
 ٣٫٢٥ – ٢٫٥١ غالبًا
 ٢٫٥٠ – ١٫٧٦ أحیانًا
 ١٫٧٥ – ١٫٠٠ نادرًا

  :صدق وثبات أداة الدراسة
  صدق أداة الدراسة: أوًال

رض الصورة تم التأكد من الصدق الظاھري ألداة الدراسة بع :الصدق الظاھري صدق المحكمین-أ
من األساتذة المتخصصین في التربیة ) ١٣(األولیة للمقیاس على عدد من المحكمین وعددھم 

وقاموا بتحكیمھ من حیث ، وجامعة حائل، وجامعة األمیرة نورة، الخاصة من جامعة الملك سعود
اھا وعلى ضوء المالحظات والمقترحات التي أبد، وضوح العبارة ومدى مالئمتھا ألھداف الدراسة

ملحق . المحكمین أجرت الباحثة التعدیالت الالزمة علیھا وأعدت أداة ھذه الدراسة بصورتھا النھائیة
  )٣(رقم 

ددھا          :الصدق االتساق الداخلي  -ب تطالعیة ـع ة اـس ى عیـن داخلي عـل ساق اـل ساب االـت قامت الباحثة بـح
ة الكلیـ          )٤٠( اده والدرـج اس وأبـع ود المقـی ل     ، وتم تحدید مدى االرتباط بین بـن الل معاـم ن ـخ ك ـم ة وذـل

   ).٨(ویوضح ذلك جدول ، وأظھرت قیم دالة إحصائیا، ارتباط بیرسون
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ة     .١ ة، بالدرج ارات االجتماعی اس المھ ود مقی ین بن ة ب اس العالق ون لقی اط بیرس امالت ارتب مع
 :الكلیة للبعد المنتمیة إلیھ

 لیة للبعد المنتمیة إلیھمعامالت ارتباط بنود مقیاس المھارات االجتماعیة بالدرجة الك )٨(جدول 
  )٤٠=ن : العینة االستطالعیة(

معامل   م  البعد
معامل   م االرتباط

معامل   م االرتباط
  االرتباط

٠٫٧٧٢٤  ٧ **٠٫٤٨٠٩  ٤ **٠٫٧١٣٦  ١** 
  التفاعل مع اآلخرین **٠٫٥٣٤٠  ٨ **٠٫٦٤٢٦  ٥ **٠٫٧٠٥٩  ٢
٠٫٧٦٩٩  ٩ **٠٫٧٥١٥  ٦ **٠٫٦٧٧٣  ٣** 
٠٫٧٣٦٥  ٩ **٠٫٧٨٣٦  ٥ **٠٫٥٢٨٥  ١** 
٠٫٥١٥٧  ١٠ **٠٫٨٦٨٩  ٦ **٠٫٧١٦٦  ٢** 
٠٫٧٢٣٥  ١١ **٠٫٧٦٦٧  ٧ **٠٫٧٧٩٠  ٣** 

  المشاركة الفعالة

٠٫٧٥١٥  ٨ **٠٫٨١٨٥  ٤**     
٠٫٦٩٧١  ٩ **٠٫٧٥٦٣  ٥ **٠٫٦٥٨١  ١** 
٠٫٧٤٠٨  ١٠ **٠٫٧٦٦٩  ٦ **٠٫٧١٠٠  ٢** 
٠٫٦٩٥٢  ١١ **٠٫٦٧٩١  ٧ *٠٫٣٧٢٤  ٣** 

السلوك االجتماعي 
  الصفي المقبول

٠٫٦٢٧٩  ١٢ **٠٫٦٩٦٠  ٨ **٠٫٧٨٦٩  ٤** 
  ٠٫٠١دالة عند مستوى ** 

ة         ) ٨(یتضح من الجدول     ة وداـل دھا موجـب ع بـع أن قیم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات ـم
  .فأقل مما یدل على صدق اتساقھا مع أبعادھا) ٠٫٠١(إحصائیًا عند مستوي الداللة 

ة  .٢ اس العالق ون لقی اط بیرس امالت ارتب ة   مع ة، بالدرج ارات االجتماعی اس المھ ود مقی ین بن  ب
  :الكلیة للمقیاس

العینة ( معامالت ارتباط بنود مقیاس المھارات االجتماعیة بالدرجة الكلیة للمقیاس )٩(جدول 
  )٤٠=ن : االستطالعیة

معامل   م معامل االرتباط  م
معامل   م االرتباط

 معامل االرتباط  م االرتباط

٠٫٥٩٩٥  ٢٥ **٠٫٦٠٩٦  ١٧ **٠٫٧٧٤١  ٩ **٠٫٦٣٣٣  ١** 
٠٫٦٩٠١  ٢٦ **٠٫٦٠٢٣  ١٨ **٠٫٤٦١٢  ١٠ **٠٫٦٠٦٥  ٢** 
٠٫٥٣٩٧  ٢٧ **٠٫٥٥٣٥  ١٩ **٠٫٦٢٢٧  ١١ **٠٫٦٧٨١  ٣** 
٠٫٦٩٨٥  ٢٨ **٠٫٦٨٥٤  ٢٠ **٠٫٦٨٣١  ١٢ *٠٫٣١٧٠  ٤** 
٠٫٥٨٣٨  ٢٩ **٠٫٤٩٣٥  ٢١ **٠٫٧٩٧٢  ١٣ **٠٫٥٣٨٧  ٥** 
٠٫٥٤٦٨  ٣٠ **٠٫٧٣٩٠  ٢٢ **٠٫٧٦٣٦  ١٤ **٠٫٧٤٦٩  ٦** 
٠٫٥٤٧٥  ٣١ **٠٫٥٧٦٨  ٢٣ **٠٫٨٣٩٣  ١٥ **٠٫٧٠٠٨  ٧** 
٠٫٥٠٧٦  ٣٢ **٠٫٦٢٢٩  ٢٤ **٠٫٦٨١٩  ١٦ **٠٫٤٥٣٩  ٨** 

  ٠٫٠٥دالة عند مستوى * 
   ٠٫٠١دالة عند مستوى ** 
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أن قــیم معامــل ارتبــاط كــل عبــارة مــن العبــارات مــع الدرجــة الكلیــة     ) ٩(یتــضح مــن الجــدول  
ة       للمقیاس موجبة ودالة إحصائیاً    ستوي الدالـل ع        ) ٠٫٠١( عند ـم ساقھا ـم ى صـدق اـت دل عـل ا ـی ل مـم فأـق

  .المقیاس
ة     .٣ ة، بالدرج ارات االجتماعی اس المھ اد مقی ین أبع ة ب اس العالق ون لقی اط بیرس امالت ارتب مع

  :الكلیة للمقیاس
العینة (معامالت ارتباط أبعاد مقیاس المھارات االجتماعیة بالدرجة الكلیة للمقیاس  )١٠(جدول 

  )٤٠=ن: ستطالعیةاال

 معامل االرتباط  البعد

 **٠٫٨٩٣٠  التفاعل مع اآلخرین
 **٠٫٩١٧١  المشاركة الفعالة

 **٠٫٨٧٤٠  السلوك االجتماعي الصفي المقبول

  ٠٫٠١دالة عند مستوى ** 
ة    ) ١٠(یتضح من الجدول    اس موجـب ة للمقـی أن قیم معامل ارتباط كل بعد من األبعاد مع الدرجة الكلـی

  .فأقل مما یدل على صدق اتساقھا مع المقیاس) ٠٫٠١(ائیًا عند مستوي الداللة ودالة إحص
    :ثبات األداة: ثانیًا

ـــة  ـــات أداة الدراـس ـــدى ثـب ـــاس ـم ـــاس(لقـی ـــة ) المقـی ـــتخدمت الباحـث ـــاخ(اـس ـــا كرونـب ـــة ألـف ) معادـل
)Cronbach's Alpha (α)  (    للتأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة، حیــث طبقــت المعادلــة علــى العینــة

  .  یوضح معامالت ثبات أداة الدراسة) ١١(تطالعیة لقیاس الصدق البنائي والجدول رقم االس
: العینة االستطالعیة(معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد مقیاس المھارات االجتماعیة   )١١(جدول 

  )٤٠=ن

 معامل ثبات ألفا كرونباخ  عدد البنود  البعد

 ٠٫٨٥  ٩  التفاعل مع اآلخرین
 ٠٫٩١  ١١  فعالةالمشاركة ال

 ٠٫٨٩  ١٢  السلوك االجتماعي الصفي المقبول

 ٠٫٩٥  ٣٢  مقیاس المھارات االجتماعیة

وھذا یدل على أن ) ٠٫٩٥ (أن معامل الثبات العام عال حیث بلغ) ١١(یتضح من الجدول 
  .المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من الثبات یمكن االعتماد علیھ في التطبیق المیداني للدراسة

  :ب المعالجة اإلحصائیةأسالی
لتحقیق أھداف الدراسة وتحلیل البیانات التي تم تجمیعھا، فقد تم استخدام العدید من األسالیب 

 Statistical Package forاإلحصائیة المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة
Social Sciences والتي یرمز لھا اختصارًا بالرمز )SPSS.(  
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دید طول خالیا المقیاس عد أن تم ترمیز وإدخال البیانات إلى الحاسب اآللي، ولتحوذلك ب
، ثم )٣=١- ٤(المستخدم في محاور الدراسة، تم حساب المدى ) الحدود الدنیا والعلیا(الرباعي 

بعد ذلك )  ٠٫٧٥= ٣/٤(تقسیمھ على عدد خالیا المقیاس للحصول على طول الخلیة الصحیح أي 
وذلك لتحدید ) أو بدایة المقیاس وھي الواحد الصحیح(اس لقیمة إلى أقل قیمة في المقیتم إضافة ھذه ا

  :الحد األعلى لھذه الخلیة، وھكذا أصبح طول الخالیا كما یأتي

  نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قیاسھ) نادرًا( یمثل ١٫٧٥ إلى ١من.  

  الف المحور المراد قیاسھنحو كل عبارة باخت) أحیانًا( یمثل ٢٫٥٠ إلى ١٫٧٦من.  

  نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قیاسھ) غالبًا( یمثل ٣٫٢٥ إلى ٢٫٥١من. 

  نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قیاسھ) دائمًا( یمثل ٤٫٠٠ إلى ٣٫٢٦من. 
 :وبعد ذلك تم حساب المقاییس اإلحصائیة التالیة 

صائص الشخصیة والوظیفیة ألفراد عینة الدراسة التكرارات والنسب المئویة للتعرف على الخ .١
  .وتحدید استجابات أفرادھا تجاه عبارات المحاور الرئیسة التي تتضمنھا أداة الدراسة

وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو  " Weighted Mean) " المرجح(المتوسط الحسابي الموزون  .٢
رات الدراسة األساسیة، مع انخفاض استجابات أفراد الدراسة على كل عبارة من عبارات متغی

  . العلم بأنھ یفید في ترتیب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي موزون
وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة  " Mean" المتوسط الحسابي  .٣

، مع العلم بأنھ یفید في ترتیب المحاور )متوسط متوسطات العبارات(عن المحاور الرئیسة 
  .لى متوسط حسابيحسب أع

 للتعرف على مدى انحراف "Standard Deviation"تم استخدام االنحراف المعیاري  .٤
استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغیرات الدراسة، ولكل محور من المحاور 
الرئیسة عن متوسطھا الحسابي، ویالحظ أن االنحراف المعیاري یوضح التشتت في استجابات 

ینة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغیرات الدراسة، إلى جانب المحاور الرئیسة، أفراد ع
 .فكلما اقتربت قیمتھ من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتھا بین المقیاس

للتعرف على ما ) Independent Sample T-test (للعینات المستقلة) ت(تم استخدام اختبار  .٥
ة إحصائیة بین اتجاھات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة إذا كانت ھنالك فروق ذات دالل

 .باختالف متغیراتھم التي تنقسم إلى فئتین
للتعرف على ما إذا كانت ھنالك فروق ذات داللة إحصائیة ) تحلیل التباین األحادي(تم استخدام  .٦

یفیة التي بین اتجاھات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف متغیراتھم الشخصیة والوظ
 .تنقسم إلى أكثر من فئتین
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  :عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا
ما مستوى المھارات االجتماعیة لدى الطالبات ذوات صعوبات التعلم في : السؤال األول

  ؟لمرحلة المتوسطة في مدینة الریاضا
  :التفاعل مع اآلخرین: البعد األول

امــل مـــع اآلخــرین فــي المواقـــف    للتعــرف علــى مـــدى إظھــار الطالبــات التفاعـــل وحــسن التع     
االجتماعیــة المختلفــة تــم حــساب التكــرارات والنــسب المئویــة والمتوســطات الحــسابیة واالنحرافــات      
المعیاریــة والرتــب الســتجابات مفــردات عینــة الدراســة علــى عبــارات محــور مــدى إظھــار الطالبــات   

ة     ا یوضـحھا     التفاعل وحسن التعامل مع اآلخرین في المواقف االجتماعیة المختلـف ائج كـم اءت النـت وـج
  :الجدول التالي

التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة وترتیبھا تنازلیًا إلجابات عینة  )١٢(جدول 
المعلمات عن مدى إظھار الطالبات التفاعل وحسن التعامل مع اآلخرین في المواقف االجتماعیة 

  المختلفة
  العبارة  م مدى إظھار الطالبات للسلوك

 نادرًا أحیانًا غالبًا دائمًا
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  المعیاري

تبتعد الطالبة عن المشاجرة مع  ٤ ١٤ ٤١ ٥٧ ١٧٢ ت
  ٤٫٩  ١٤٫٤  ٢٠٫١  ٦٠٫٦% .األخریات

١ ٠٫٩٠ ٣٫٣٦ 

تنادي زمیالتھا بأسمائھن التي  ٨ ٣٠ ٥٣ ١٠١ ١٠١ ت
  ١٠٫٥  ١٨٫٦  ٣٥٫٤  ٣٥٫٤% .یحبونھا

٢ ٠٫٩٨ ٢٫٩٦ 

 .تراعي ظروف زمیالتھا ٧ ٣١ ١٠٦ ٩٩ ٤٩ ت
%١٠٫٩  ٣٧٫٢  ٣٤٫٧  ١٧٫٢  

٣ ٠٫٩٠ ٢٫٥٨ 

تقیم عالقات شخصیة متبادلة مع  ٢ ٣٨ ١٠٢ ٨٧ ٥٩ ت
  ١٣٫٣  ٣٥٫٧  ٣٠٫٤  ٢٠٫٦% .الطالبات بشكل مرضَي

٤ ٠٫٩٦ ٢٫٥٨ 

تشارك الطالبة في األنشطة مع  ١ ٥٣ ١١٠ ٦٣ ٦٠ ت
  ١٨٫٥  ٣٨٫٥  ٢٢٫٠  ٢١٫٠% الطالبات الالتي في عمرھا

٥ ١٫٠٢ ٢٫٤٥ 

تتعامل الطالبة مع شكاوي  ٩ ٥٤ ١٠٣ ٧٨ ٤٩ ت
  ١٩٫٠  ٣٦٫٣  ٢٧٫٥  ١٧٫٣% .زمیالتھا بطریقة مالئمة

٦ ٠٫٩٩ ٢٫٤٣ 

تطلب الطالبة المساعدة من  ٣ ٧١ ٩٣ ٦٦ ٥٦ ت
  ٢٤٫٨  ٣٢٫٥  ٢٣٫١  ١٩٫٦% .زمیالتھا وقت الحاجة

٧ ١٫٠٦ ٢٫٣٧ 

 ٨١ ٩١ ٤١ ٧٢ ت
٥ 

تستخدم الطالبة تعبیرات 
من (اجتماعیة مناسبة مثل 

  ٢٨٫٤  ٣١٫٩  ١٤٫٤  ٢٥٫٣% .عند طلب حاجة) فضلك، شكرًا
٨ ١٫١٤ ٢٫٣٦ 

تقدم الطالبة التھاني لزمیالتھا  ٦ ٨٦ ٩٦ ٤٨ ٥٤ ت
  ٣٠٫٣  ٣٣٫٨  ١٦٫٩  ١٩٫٠% .في المناسبات السعیدة

٩ ١٫٠٨ ٢٫٢٥ 

  ٢٫٥٩  العام للبعد* سطالمتو

   درجات٤المتوسط الحسابي من * 
من خالل النتائج الموضحة أعاله یتضح أن مفردات عینة الدراسة موافقات أحیانًا على 
إظھار الطالبات التفاعل وحسن التعامل مع اآلخرین في المواقف االجتماعیة المختلفة بمتوسط 
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 إلى ١٫٧٦من (الرباعي نیة من فئات المقیاس وھو متوسط یقع في الفئة الثا) ٤٫٠٠ من ٢٫٥٩(
  . وھي الفئة التي تشیر إلى خیار أحیانًا على أداة الدراسة) ٢٫٥٠

ومن خالل النتائج الموضحة أعاله یتضح أن ھناك تفاوت في موافقة مفردات عینة الدراسة 
عیة المختلفة على مدى إظھار الطالبات التفاعل وحسن التعامل مع اآلخرین في المواقف االجتما

حیث تراوحت متوسطات موافقتھن على مدى إظھار الطالبات التفاعل وحسن التعامل مع اآلخرین 
وھي متوسطات تقع في الفئتین الثانیة ) ٣٫٣٦ إلى ٢٫٢٥ (في المواقف االجتماعیة المختلفة ما بین

على أداة الدراسة مما ) دائمًا/ أحیانًا (والرابعة من فئات المقیاس الرباعي واللتان تشیران إلى 
یوضح التفاوت في موافقة مفردات عینة الدراسة على مدى إظھار الطالبات التفاعل وحسن التعامل 
مع اآلخرین في المواقف االجتماعیة المختلفة حیث یتضح من النتائج أن مفردات عینة الدراسة 

لتعامل مع اآلخرین في موافقات دائمًا على واحدة من مالمح إظھار الطالبات التفاعل وحسن ا
تبتعد الطالبة عن المشاجرة مع " وھي) ٤(المواقف االجتماعیة المختلفة تتمثل في العبارة رقم 

 ).٤ من ٣٫٣٦(بمتوسط " األخریات 
ویتضح من النتائج أن مفردات عینة الدراسة موافقات غالبًا على ثالثة من مالمح إظھار 

رین في المواقف االجتماعیة المختلفة تتمثل في العبارات الطالبات التفاعل وحسن التعامل مع اآلخ
  :والتي تم ترتیبھا تنازلیًا حسب موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا غالبًا كالتالي) ٢ ، ٧ ، ٨(رقم 

بالمرتبة األولى من " تنادي زمیالتھا بأسمائھن التي یحبونھا " وھي) ٨(جاءت العبارة رقم  .١
 ).٤ من ٢٫٩٦(لدراسة علیھا غالبًا بمتوسط حیث موافقة مفردات عینة ا

بالمرتبة الثانیة من حیث موافقة "تراعي ظروف زمیالتھا " وھي) ٧(جاءت العبارة رقم  .٢
 ).٤ من ٢٫٥٨(مفردات عینة الدراسة علیھا غالبًا بمتوسط 

" تقیم عالقات شخصیة متبادلة مع الطالبات بشكل مرضَي " وھي) ٢(جاءت العبارة رقم  .٣
 ).٤ من ٢٫٥٨( الثالثة من حیث موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا غالبًا بمتوسط بالمرتبة

ویتضح من النتائج أن مفردات عینة الدراسة موافقات أحیانًا على خمسة من مالمح إظھار 
الطالبات التفاعل وحسن التعامل مع اآلخرین في المواقف االجتماعیة المختلفة تتمثل في العبارات 

والتي تم ترتیبھا تنازلیًا حسب موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا أحیانًا ) ٦، ٥، ٣ ،٩، ١(رقم 
  :كالتالي

" تشارك الطالبة في األنشطة مع الطالبات الالتي في عمرھا " وھي) ١(جاءت العبارة رقم  .١
 ).٤ من ٢٫٤٥(بالمرتبة األولى من حیث موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا أحیانًا بمتوسط 

بالمرتبة " تتعامل الطالبة مع شكاوي زمیالتھا بطریقة مالئمة " وھي) ٩(اءت العبارة رقم ج .٢
 ).٤ من ٢٫٤٣(الثانیة من حیث موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا أحیانًا بمتوسط 

بالمرتبة " تطلب الطالبة المساعدة من زمیالتھا وقت الحاجة " وھي) ٣(جاءت العبارة رقم  .٣
 ).٤ من ٢٫٣٧(موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا أحیانًا بمتوسط الثالثة من حیث 

من فضلك، (تستخدم الطالبة تعبیرات اجتماعیة مناسبة مثل " وھي) ٥(جاءت العبارة رقم  .٤
بالمرتبة الرابعة من حیث موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا أحیانًا "عند طلب حاجة ) شكرًا

 ).٤ من٢٫٣٦(بمتوسط 
بالمرتبة " تقدم الطالبة التھاني لزمیالتھا في المناسبات السعیدة " وھي) ٦(ة رقم جاءت العبار .٥

  ).٤ من ٢٫٢٥(الخامسة من حیث موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا أحیانًا بمتوسط 
یتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن أبرز مالمح إظھار الطالبات التفاعل وحسن 

واقف االجتماعیة المختلفة تتمثل في ابتعاد الطالبة عن المشاجرة مع التعامل مع اآلخرین في الم
األخریات  وتفسر ھذه النتیجة بأن الطالبات یجدن التوجیھ الالزم من أسرھن والمعلمات في ھذا 
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الجانب مما یجعلھن یحرصن على االبتعاد عن المشاجرة مع األخریات ولذلك نجد أن أبرز مالمح 
عل وحسن التعامل مع اآلخرین في المواقف االجتماعیة المختلفة تتمثل في إظھار الطالبات التفا

  .ابتعاد الطالبة عن المشاجرة مع األخریات
وتتفق ھذه النتائج والتي توضح ضعف الطالبات في ھذا الجانب مع نتیجة دراسة الربیع 

ى تكوین والتي بینت أن الطالبات ذوي صعوبات التعلم یعانین من ضعف القدرة عل) ٢٠٠٥(
، Kavale 2005(العالقات االیجابیة مع زمیالتھن، كما تتفق مع نتیجة دراسة كافلي  وموسترت 

& Mostert. ( والتي بینت أن العجز في التواصل االجتماعي اصبح عالمة ممیزة للطلبة من ذوي
 & Kavaleصعوبات تعلم محددة، كما وتتفق ھذه النتائج مع نتیجة دراسة كافلي وفرونسس 

Forness ،2006))  من الدراسات العدید من الذین یعنون من صعوبات % ٧٥والتي بینت أن
التعلم، لدیھم مستویات متقاربة من الضعف في المھارات االجتماعیة وھي ذات نتیجة دراسة المقداد 

 أظھروا ذوي صعوبات التعلم والطلبة الطلبة العادیین ، والتي بینت أن)م٢٠١١(والجراح  وبطاینة
العادیین، وتتفق أیضا مع نتیجة دراسة  أفضلیة للطلبة مع االجتماعیة المھارات من متوسطًا مستوى

، والتي بینت أنھ إذا كان الفرد لدیھ صعوبات تعلم، مثل أن یكون ) (Stanberry ،2011ستانبري
ھ األخرون لدیھ عدم مقدرة على المعالجة اللغویة، فإنھ من المحتمل أن یجد صعوبة في فھم ما یقول

  .أو ما یعنونھ، كما أنھ یمكن أن یجد مشكلة في التعبیر عن آرائھ في حدیثھ
  :المشاركة الفعالة: البعد الثاني

للتعرف على مدى إظھار الطالبات المشاركة الفعالة في المواقف االجتماعیة المختلفة تم 
لمعیاریة والرتب حساب التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات ا

الستجابات مفردات عینة الدراسة على عبارات محور مدى إظھار الطالبات المشاركة الفعالة في 
  :المواقف االجتماعیة المختلفة وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول التالي

التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة وترتیبھا تنازلیًا إلجابات عینة  )١٣(جدول 
  لمعلمات عن مدى إظھار الطالبات المشاركة الفعالة في المواقف االجتماعیة المختلفةا

  العبارة  م مدى إظھار الطالبات للسلوك
 نادرًا أحیانًا غالبًا دائمًا

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  المعیاري

 .تبتسم عند مقابلة زمیالتھا ٢ ١٩ ٧٥ ٩٧ ٩٥ ت
%٦٫٦  ٢٦٫٢  ٣٣٫٩  ٣٣٫٢  

١ ٠٫٩٣ ٢٫٩٤ 

 ..تصغي بعنایة للمتحدثة ١٠ ٢٣ ٨١ ١٠٩ ٧١ ت
%٨٫١  ٢٨٫٥  ٣٨٫٤  ٢٥٫٠  

٢ ٠٫٩١ ٢٫٨٠ 

تتعاون مع األخریات في تبادل  ٥ ٤٦ ١٠١ ٨٤ ٥٥ ت
  ١٦٫١  ٣٥٫٣  ٢٩٫٤  ١٩٫٢% .األدوات التعلیمیة

٣ ٠٫٩٨ ٢٫٥٢ 

 .تبادر بالحدیث مع زمیالتھا ٩ ٤٢ ١١٣ ٧٧ ٥٢ ت
%١٤٫٨  ٣٩٫٨  ٢٧٫١  ١٨٫٣  

٤ ٠٫٩٦ ٢٫٤٩ 

تحرص على إلقاء التحیة على  ٣ ٥٥ ١١٠ ٦٤ ٥٧ ت
  ١٩٫٢  ٣٨٫٥  ٢٢٫٤  ١٩٫٩% .زمیالتھا باستمرار

٥ ١٫٠٢ ٢٫٤٣ 

تعبر عن الذات بصورة ایجابیة  ١ ٦٧ ١١٠ ٦٤ ٤٥ ت
  ٢٣٫٤  ٣٨٫٥  ٢٢٫٤  ١٥٫٧% أمام زمیالتھا

٦ ١٫٠٠ ٢٫٣٠ 

ات مع تستطیع إقامة صداق ٤ ٨٨ ٩١ ٦٤ ٤٣ ت
  ٣٠٫٨  ٣١٫٨  ٢٢٫٤  ١٥٫٠% .زمیالتھا الجدد

٧ ١٫٠٤ ٢٫٢٢ 
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  العبارة  م مدى إظھار الطالبات للسلوك
 نادرًا أحیانًا غالبًا دائمًا

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  المعیاري

تشارك في تبادل الخبرات مع  ٦ ٨٧ ٩٦ ٥٨ ٤٤ ت
  ٣٠٫٥  ٣٣٫٧  ٢٠٫٤  ١٥٫٤% زمیالتھا

٨ ١٫٠٤ ٢٫٢١ 

 .تبادر بمصافحة الـأخریات ٧ ٩٥ ٨٧ ٥٦ ٤٧ ت
%٣٣٫٣  ٣٠٫٥  ١٩٫٦  ١٦٫٥  

٩ ١٫٠٨ ٢٫١٩ 

دیھا القدرة على تقدیم الخدمة ل ١١ ٩٢ ١٠٩ ٥٢ ٣١ ت
  ٣٢٫٤  ٣٨٫٤  ١٨٫٣  ١٠٫٩% .والدعم لألخریات

١٠ ٠٫٩٧ ٢٫٠٨ 

تقدم المدیح والثناء لآلخرین  ٨ ١٠٢ ١٢١ ٤٣ ١٩ ت
  ٣٥٫٨  ٤٢٫٥  ١٥٫١  ٦٫٧% .لألخریات إذا دعت الحاجة

١١ ٠٫٨٨ ١٫٩٣ 

  ٢٫٣٧  العام للبعد* المتوسط

   درجات٤ابي من المتوسط الحس* 
من خالل النتائج الموضحة أعاله یتضح أن مفردات عینة الدراسة موافقات أحیانًا على 

) ٤٫٠٠ من ٢٫٣٧(إظھار الطالبات المشاركة الفعالة في المواقف االجتماعیة المختلفة بمتوسط 
الفئة التي وھي ) ٢٫٥٠ إلى ١٫٧٦من  (وھو متوسط یقع في الفئة الثانیة من فئات المقیاس الرباعي

  . تشیر إلى خیار أحیانًا على أداة الدراسة
ومن خالل النتائج الموضحة أعاله یتضح أن ھناك تفاوت في موافقة مفردات عینة الدراسة 
على مدى إظھار الطالبات المشاركة الفعالة في المواقف االجتماعیة المختلفة؛ حیث تراوحت 

لمشاركة الفعالة في المواقف االجتماعیة المختلفة متوسطات موافقتھن على مدى إظھار الطالبات ا
وھي متوسطات تقع في الفئتین الثانیة، والثالثة من فئات المقیاس ) ٢٫٩٤ إلى ١٫٩٣ (ما بین

على أداة الدراسة؛ مما یوضح التفاوت في موافقة ) غالبًا/ أحیانًا (الرباعي واللتان تشیران إلى 
الطالبات المشاركة الفعالة في المواقف االجتماعیة مفردات عینة الدراسة على مدى إظھار 

المختلفة؛ حیث یتضح من النتائج أن مفردات عینة الدراسة موافقات غالبًا على ثالثة من مالمح 
، ٢(إظھار الطالبات المشاركة الفعالة في المواقف االجتماعیة المختلفة تتمثل في العبارات رقم 

  : حسب موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا غالبًا كالتاليوالتي تم ترتیبھا تنازلیًا) ٥، ١٠
بالمرتبة األولى من حیث موافقة "تبتسم عند مقابلة زمیالتھا " وھي) ٢(جاءت العبارة رقم  .١

 ).٤ من ٢٫٩٤(مفردات عینة الدراسة علیھا غالبًا بمتوسط 
من حیث موافقة بالمرتبة الثانیة "تصغي بعنایة للمتحدثة " وھي) ١٠(جاءت العبارة رقم  .٢

 ).٤ من ٢٫٨٠(مفردات عینة الدراسة علیھا غالبًا بمتوسط 
بالمرتبة "تتعاون مع األخریات في تبادل األدوات التعلیمیة " وھي) ٥(جاءت العبارة رقم  .٣

 ).٤ من ٢٫٥٢(الثالثة من حیث موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا غالبًا بمتوسط 
الدراسة موافقات أحیانًا على ثمانیة من مالمح إظھار ویتضح من النتائج أن مفردات عینة 

 ٣، ٩(الطالبات المشاركة الفعالة في المواقف االجتماعیة المختلفة، أبرزھا تتمثل في العبارات رقم 
  :والتي تم ترتیبھا تنازلیًا حسب موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا أحیانًا كالتالي) ٦ ، ٤ ، ١، 
بالمرتبة األولى من حیث موافقة "تبادر بالحدیث مع زمیالتھا "  وھي)٩(جاءت العبارة رقم  .١

 ).٤ من ٢٫٤٩(مفردات عینة الدراسة علیھا أحیانًا بمتوسط 
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بالمرتبة "تحرص على إلقاء التحیة على زمیالتھا باستمرار "وھي ) ٣(جاءت العبارة رقم  .٢
 ).٤ من ٢٫٤٣(وسط الثانیة من حیث موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا أحیانًا بمت

بالمرتبة الثالثة " تعبر عن الذات بصورة ایجابیة أمام زمیالتھا " وھي) ١(جاءت العبارة رقم  .٣
 ).٤ من ٢٫٣٠(من حیث موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا أحیانًا بمتوسط 

 بالمرتبة الرابعة من"تستطیع إقامة صداقات مع زمیالتھا الجدد " وھي) ٤(جاءت العبارة رقم  .٤
 ).٤ من٢٫٢٢(حیث موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا أحیانًا بمتوسط 

بالمرتبة الخامسة من " تشارك في تبادل الخبرات مع زمیالتھا " وھي) ٦(جاءت العبارة رقم  .٥
  ).٤ من ٢٫٢١(حیث موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا أحیانًا بمتوسط 

مالمح إظھار الطالبات المشاركة الفعالة في یتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن أبرز 
المواقف االجتماعیة المختلفة تتمثل في ابتسامھا عند مقابلة زمیالتھا وتفسر ھذه النتیجة بأن 
الطالبات یتمتعن بعالقات صداقة جیدة مع زمیالتھن ولذلك نجدھن یبتسمن عند مقابلة زمیالتھن 

مشاركة الفعالة في المواقف االجتماعیة المختلفة تتمثل ولذلك نجد أن أبرز مالمح إظھار الطالبات ال
  .في ابتسامھا عند مقابلة زمیالتھا

وتتفق ھذه النتائج والتي توضح ضعف الطالبات في ھذا الجانب مع نتیجة دراسة الربیع 
والتي بینت أن الطالبات ذوي صعوبات التعلم یعانین من ضعف القدرة على تكوین ) ٢٠٠٥(

 & Kavale 2005(ابیة مع زمیالتھن كما تتفق مع نتیجة دراسة كافلي  وموسترت یجالعالقات اإل
Mostert, ( والتي بینت أن العجز في التواصل االجتماعي اصبح عالمة ممیزة للطلبة من ذوي

 & Kavaleصعوبات تعلم محددة، كما وتتفق ھذه النتائج مع نتیجة دراسة كافلي وفرونسس
Forness 2006) (من الدراسات العدید من الذین یعنون من صعوبات % ٧٥ أن والتي بینت

التعلم، لدیھم مستویات متقاربة من الضعف في المھارات االجتماعیة وھي ذات نتیجة دراسة المقداد 
 أظھروا ذوي صعوبات التعلم والطلبة الطلبة العادیین ، والتي بینت أن)م٢٠١١(والجراح  وبطاینة
العادیین، وتتفق أیضا مع نتیجة دراسة  أفضلیة للطلبة مع االجتماعیة المھارات من متوسطًا مستوى

والتي بینت أنھ إذا كان الفرد لدیھ صعوبات تعلم، مثل أن یكون ) (Stanberry ،2011ستانبري
لدیھ عدم مقدرة على المعالجة اللغویة، فإنھ من المحتمل أن یجد صعوبة في فھم ما یقولھ األخرون 

  .أنھ یمكن أن یجد مشكلة في التعبیر عن آرائھ في حدیثھأو ما یعنونھ، كما 
  :السلوك االجتماعي الصفي المقبول: البعد الثالث

للتعرف على مدى إظھار الطالبات السلوك االجتماعي الصفي المقبول تم حساب التكرارات 
ت عینة والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب الستجابات مفردا

الدراسة على عبارات محور مدى إظھار الطالبات السلوك االجتماعي الصفي المقبول وجاءت 
  :النتائج كما یوضحھا الجدول التالي
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التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة وترتیبھا تنازلیًا إلجابات عینة  )١٤(جدول 
  لصفي المقبولالمعلمات عن مدى إظھار الطالبات السلوك االجتماعي ا

  العبارة  م مدى إظھار الطالبات للسلوك
 نادرًا أحیانًا غالبًا دائمًا

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  المعیاري

 .تلتزم بلوائح وضوابط المدرسة ١ ١٢ ٤٢ ٨١ ١٥٠ ت
%٤٫٢  ١٤٫٧  ٢٨٫٤  ٥٢٫٦  

١ ٠٫٨٧ ٣٫٢٩ 

 ١٢ ٤٤ ٧٩ ١٥٠ ت
١١ 

تنتقل من الصف إلى غرفة 
ئمة دون المصادر بطریقة مال

  ٤٫٢  ١٥٫٤  ٢٧٫٧  ٥٢٫٦% إحداث ضوضاء وإزعاج
٢ ٠٫٨٨ ٣٫٢٩ 

تنتظر في الصف منتظمة ألخذ  ٥ ٢٠ ٥٦ ١٢٤ ٨٥ ت
  ٧٫٠  ١٩٫٦  ٤٣٫٥  ٢٩٫٨% الدور

٣ ٠٫٨٨ ٢٫٩٦ 

تطلب اإلذن من المعلمة قبل  ٩ ٢٩ ٥٥ ١٠٣ ٩٨ ت
  ١٠٫٢  ١٩٫٣  ٣٦٫١  ٣٤٫٤% التحدث

٤ ٠٫٩٧ ٢٫٩٥ 

ال تتأخر عن أماكن النشاط  ١٠ ٢٥ ٦٩ ٨٧ ١٠٤ ت
  ٨٫٨  ٢٤٫٢  ٣٠٫٥  ٣٦٫٥% المتفق علیھا

٥ ٠٫٩٨ ٢٫٩٥ 

تقضي معظم أوقات فراغھا مع  ٣ ٣٢ ٨٥ ٨٥ ٨٣ ت
  ١١٫٢  ٢٩٫٨  ٢٩٫٨  ٢٩٫١% زمیالتھا

٦ ٠٫٩٩ ٢٫٧٧ 

تتعاون مع زمیالتھا في انجاز  ٢ ٣٥ ٩٣ ٨٨ ٦٨ ت
  ١٢٫٣  ٣٢٫٧  ٣١٫٠  ٢٣٫٩% العمل المطلوب

٧ ٠٫٩٨ ٢٫٦٧ 

 تنتبھ للمعلمة أثناء القیام بالشرح ٤ ٣٢ ١٠٢ ١٠٣ ٤٨ ت
%١١٫٢  ٣٥٫٨  ٣٦٫١  ١٦٫٨  

٨ ٠٫٩٠ ٢٫٥٩ 

تجیب على األسئلة المطروحة  ٦ ٥١ ١٠٥ ٩٣ ٣٦ ت
  ١٧٫٩  ٣٦٫٨  ٣٢٫٦  ١٢٫٦% من قبل المعلمة

٩ ٠٫٩٢ ٢٫٤٠ 

ل واثقة من انجازھا لألعما ١٢ ٦٧ ١١٣ ٤٥ ٦٠ ت
  ٢٣٫٥  ٣٩٫٦  ١٥٫٨  ٢١٫١% المسندة إلیھا

١٠ ١٫٠٦ ٢٫٣٤  

تحرص على اكتساب مكانھ بین  ٨ ٥٤ ١٢٣ ٧٢ ٣٥ ت
  ١٩٫٠  ٤٣٫٣  ٢٥٫٤  ١٢٫٣% زمیالتھا في الصف

١١ ٠٫٩٢ ٢٫٣١ 

تشارك في المناقشة داخل الفصل  ٧ ٨٥ ١٠٨ ٥٢ ٣٩ ت
  ٢٩٫٩  ٣٨٫٠  ١٨٫٣  ١٣٫٧% بصورة الئقة

١٢ ١٫٠١ ٢٫١٦ 

  ٢٫٧٢  العام للبعد* المتوسط

   درجات٤المتوسط الحسابي من * 
یتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن مفردات عینة الدراسة موافقات غالبًا على إظھار 

وھو متوسط یقع في الفئة ) ٤٫٠٠ من ٢٫٧٢(الطالبات السلوك االجتماعي الصفي المقبول بمتوسط 
وھي الفئة التي تشیر إلى خیار غالبًا على ) ٣٫٢٥ إلى ٢٫٥١من (ات المقیاس الرباعي الثالثة من فئ
  . أداة الدراسة

ومن خالل النتائج الموضحة أعاله یتضح أن ھناك تفاوت في موافقة مفردات عینة الدراسة 
على مدى إظھار الطالبات السلوك االجتماعي الصفي المقبول حیث تراوحت متوسطات موافقتھن 
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وھي ) ٣٫٢٩ إلى ٢٫١٦(لى مدى إظھار الطالبات السلوك االجتماعي الصفي المقبول ما بین ع
/ أحیانًا (متوسطات تقع في الفئتین الثانیة، والرابعة من فئات المقیاس الرباعي واللتان تشیران إلى 

إظھار على أداة الدراسة، مما یوضح التفاوت في موافقة مفردات عینة الدراسة على مدى ) دائمًا
الطالبات السلوك االجتماعي الصفي المقبول؛ حیث یتضح من النتائج أن مفردات عینة الدراسة 
موافقات دائمًا على أثنین من مالمح إظھار الطالبات السلوك االجتماعي الصفي المقبول تتمثل في 

راسة علیھما دائمًا واللتین تم ترتیبھما تنازلیًا حسب موافقة مفردات عینة الد) ١١، ١(العبارتین رقم 
  :كالتالي

بالمرتبة األولى من حیث "تلتزم بلوائح وضوابط المدرسة " وھي) ١(جاءت العبارة رقم  .١
 ).٤ من ٣٫٢٩(موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا دائمًا بمتوسط 

تنتقل من الصف إلى غرفة المصادر بطریقة مالئمة دون "وھي) ١١(جاءت العبارة رقم  .٢
بالمرتبة الثانیة من حیث موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا " عاج إحداث ضوضاء وإز

 . )٤ من ٣٫٢٩(دائمًا بمتوسط 
ویتضح من النتائج أن مفردات عینة الدراسة موافقات غالبًا على ستة من مالمح إظھار 

) ٢، ٣، ١٠، ٩، ٥(الطالبات السلوك االجتماعي الصفي المقبول أبرزھا تتمثل في العبارات رقم 
  :التي تم ترتیبھا تنازلیًا حسب موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا كالتاليو

بالمرتبة األولى من "تنتظر في الصف منتظمة ألخذ الدور " وھي) ٥(جاءت العبارة رقم  -١
 ).٤ من ٢٫٩٦(حیث موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا غالبًا بمتوسط 

بالمرتبة الثانیة من حیث " علمة قبل التحدثتطلب اإلذن من الم"وھي ) ٩(جاءت العبارة رقم  -٢
 ).٤ من ٢٫٩٥(موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا غالبًا بمتوسط 

بالمرتبة الثالثة من "ال تتأخر عن أماكن النشاط المتفق علیھا "وھي ) ١٠(جاءت العبارة رقم  -٣
 ).٤ من ٢٫٩٥(حیث موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا غالبًا بمتوسط 

بالمرتبة الرابعة من " تقضي معظم أوقات فراغھا مع زمیالتھا "وھي) ٣(العبارة رقم جاءت  -٤
 ).٤ من٢٫٧٧(حیث موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا غالبًا بمتوسط 

بالمرتبة "تتعاون مع زمیالتھا في انجاز العمل المطلوب "وھي) ٢(جاءت العبارة رقم  -٥
 ).٤ من ٢٫٦٧(سة علیھا غالبًا بمتوسط الخامسة من حیث موافقة مفردات عینة الدرا

ویتضح من النتائج أن مفردات عینة الدراسة موافقات أحیانًا على أربعة من مالمح إظھار 
والتي تم ) ٧، ٨، ١٢ ، ٦(الطالبات السلوك االجتماعي الصفي المقبول تتمثل في العبارات رقم 

  : أحیانًا كالتاليترتیبھا تنازلیًا حسب موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا
بالمرتبة األولى "تجیب على األسئلة المطروحة من قبل المعلمة "وھي ) ٦(جاءت العبارة رقم  .١

 ).٤ من ٢٫٤٠(من حیث موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا أحیانًا بمتوسط 
 بالمرتبة الثانیة من"واثقة من إنجازھا لألعمال المسندة إلیھا "وھي ) ١٢(جاءت العبارة رقم  .٢

 ).٤ من ٢٫٣٤(حیث موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا أحیانًا بمتوسط 
بالمرتبة " تحرص على اكتساب مكانھ بین زمیالتھا في الصف"وھي ) ٨(جاءت العبارة رقم  .٣

 ).٤ من ٢٫٣١(الثالثة من حیث موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا أحیانًا بمتوسط 
بالمرتبة " المناقشة داخل الفصل بصورة الئقةتشارك في "وھي ) ٧(جاءت العبارة رقم  .٤

 ).٤ من٢٫١٦(الرابعة من حیث موافقة مفردات عینة الدراسة علیھا أحیانًا بمتوسط 
یتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن أبرز مالمح إظھار الطالبات السلوك االجتماعي 

ر ھذه النتیجة بأن الطالبات الصفي المقبول تتمثل في التزامھن بلوائح وضوابط المدرسة وتفس
یحرصن على عدم التعرض للعقوبة في حالة مخالفة األنظمة واللوائح الصفیة؛ ولذلك نجدھن 
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یلتزمن بلوائح وضوابط المدرسة؛ حیث نجد أن أبرز مالمح إظھار الطالبات السلوك االجتماعي 
  .الصفي المقبول تتمثل في التزامھن بلوائح وضوابط المدرسة

) Kavale & Forness 2006(ه النتائج مع نتیجة دراسة كافلي وفرونسس وتختلف ھذ
من الدراسات العدید من الذین یعنون من صعوبات التعلم، لدیھم مستویات % ٧٥والتي بینت أن 

  .متقاربة من الضعف في المھارات االجتماعیة
ماعیة لدى الطالبات المتوسطات الحسابیة وترتیبھا تنازلیًا لمستوى المھارات االجت )١٥(جدول 

  ذوات صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة

االنحراف   الحسابي* المتوسط  األبعاد
 الترتیب  المعیاري

  ٢  ٠٫٧٠  ٢٫٥٩  التفاعل مع اآلخرین

  ٣  ٠٫٧٥  ٢٫٣٧  المشاركة الفعالة

  ١  ٠٫٦٣  ٢٫٧٢  السلوك االجتماعي الصفي المقبول

    ٠٫٦٢  ٢٫٥٧  الدرجة الكلیة للمھارات االجتماعیة

   درجات٤المتوسط من * 
أن مھارة السلوك االجتماعي الصفي المقبول من أعلى ) ١١(یتضح من الجدول رقم 

، یلیھا )٢٫٧٢(المھارات لدى الطالبات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة بمتوسط 
  ).٢٫٣٧(، ثم مھارة المشاركة الفعالة بمتوسط )٢٫٥٩(مھارة  التفاعل مع اآلخرین بمتوسط 

یتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن مھارة السلوك االجتماعي الصفي المقبول من 
اعلى المھارات لدى الطالبات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة وتفسر ھذه النتیجة بأن 

ارة الطالبات یجدن التوجیھ والتوعیة باألنظمة واللوائح الصفیة من قبل معلماتھن مما یحسن مھ
  .السلوك االجتماعي الصفي المقبول من لدى الطالبات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة

ھل توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات أبعاد مقیاس المھارات االجتماعیة : السؤال الثاني
  لدى الطالبات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة في مدینة الریاض ؟

لداللة الفروق بین متوسطات أبعاد مقیاس المھارات االجتماعیة لدى ) ت(اختبار  )١٦(جدول 
  الطالبات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة

المتوسط   األبعادالمقارنة
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   قیمة ف  المعیاري

  التعلیق  الداللة

 ٠٫٧٠ ٢٫٥٩ التفاعل مع اآلخرین
١ 

  ٠٫٧٥  ٢٫٣٧  المشاركة الفعالة
دالة عند  ٠٫٠٠٠ ٨٫٢٤

٠٫٠١توى مس

 ٠٫٧٠ ٢٫٥٩ التفاعل مع اآلخرین
٢ 

السلوك االجتماعي الصفي 
  ٠٫٦٣  ٢٫٧٢  المقبول

دالة عند  ٠٫٠٠٠ ٣٫٩١
٠٫٠١مستوى 
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المتوسط   األبعادالمقارنة
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   قیمة ف  المعیاري

  التعلیق  الداللة

 ٠٫٧٥ ٢٫٣٧ المشاركة الفعالة
٣ 

السلوك االجتماعي الصفي 
  ٠٫٦٣  ٢٫٧٢  المقبول

دالة عند  ٠٫٠٠٠ ٩٫٩٤
٠٫٠١مستوى 

 وبالتالي توجد فروق ذات داللة ٠٫١دالة عند مستوى ) ت(أن قیم ) ١٦(یتضح من الجدول 
إحصائیة بین متوسطات أبعاد مقیاس المھارات االجتماعیة لدى الطالبات ذوات صعوبات التعلم في 

  :المرحلة المتوسطة، وكانت تلك الفروق على النحو التالي
د  )المشاركة الفعالة(وبین بعد ) ع اآلخرینالتفاعل م(توجد فروق دالة في بعد    -١ ، وذلك لصالح بـع

رین   ( ة               ). التفاعل مع اآلـخ ي المرحـل تعلم ـف ات ذوات صـعوبات اـل أن الطالـب ة ـب ذه النتیـج سر ـھ وتـف
ن             دھن ـم ضل عـن ة أـف ة االجتماعـی ف الحیاتـی ي المواـق رین ـف ع اآلـخ المتوسطة یجدن أن التفاعل ـم

  .نظرا لطبیعة اإلعاقة عندھنالمشاركة الفعالة في األنشطة المختلفة 
الــسلوك االجتمــاعي الــصفي   (وبــین بعــد  ) التفاعــل مــع اآلخــرین  (توجــد فــروق دالــة فــي بعــد       -٢

وتفــسر ھــذه النتیجــة بــأن  ). الــسلوك االجتمــاعي الــصفي المقبــول (، وذلــك لــصالح بعــد )المقبــول
 الــصفي الطالبــات ذوات صــعوبات الــتعلم فــي المرحلــة المتوســطة یجــدن ان ممارســة الــسلوك      

ارج                 ن ـخ رین ـم ع اآلـخ ل ـم ن التفاـع دھن ـم المقبول تجاه زمیلتھن في الصف الدراسي أفضل عـن
  .البیئة الصفیة خارج المدرسة

ة  (توجد فروق دالة في بعد     -٣ شاركة الفعاـل د   ) الـم ین بـع ول    (وـب صفي المقـب اعي اـل سلوك االجتـم ، )اـل
ات ذوات  وتفسر ھ). السلوك االجتماعي الصفي المقبول   (وذلك لصالح بعد     ذه النتیجة بأن الطالـب

صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة یجدن ان ممارسة السلوك الصفي المقبول تجاه زمیلتھن     
ة                ة نظـرا لطبیـع شطة المختلـف ي األـن ة ـف شاركة الفعاـل ن الـم دھن ـم ضل عـن ي أـف صف الدراـس في اـل

  . اإلعاقة عندھن
ث  سؤال الثال ي مس    : ال ة إحصائیًا ف روق دال د ف ات  ھل توج دى الطالب اعي ل ارات االجتم توى المھ

ذوات صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة في مدینة الریاض تعزى الختالف نمط صعوبة التعلم 
  ؟)القراءة، الكتابة، الحساب: (التي تعاني منھ الطالبة

یة لداللة الفروق في مستوى المھارات االجتماع) ف(اختبار تحلیل التباین األحادي  )١٧(جدول 
  لدى الطالبات ذوات صعوبات التعلم باختالف نمط صعوبة التعلم

مجموع   مصدر التباین  البعد
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  ف

مستوى 
  التعلیق  الداللة

التفاعل مع  ٠٫٩٨ ٤ ٣٫٩٢ بین المجموعات
  ٠٫٤٨  ٢٨١  ١٣٥٫٢٤  داخل المجموعات اآلخرین

 غیر دالة ٠٫٠٩٠ ٢٫٠٤

مشاركة ال ١٫٦٩ ٤ ٦٫٧٧ بین المجموعات
  ٠٫٥٥  ٢٨١  ١٥٤٫٦٩  داخل المجموعات الفعالة

٠٫٠١٧ ٣٫٠٧ 
دالة عند 
مستوى 
٠٫٠٥ 

السلوك  ٠٫٩٤ ٤ ٣٫٧٦ بین المجموعات
االجتماعي 

الصفي 
 المقبول

  ٠٫٣٩  ٢٨١  ١٠٨٫١٦  داخل المجموعات
٠٫٠٤٧ ٢٫٤٤ 

دالة عند 
مستوى 
٠٫٠٥ 
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مجموع   مصدر التباین  البعد
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  ف

مستوى 
  التعلیق  الداللة

الدرجة  ١٫٠٩ ٤ ٤٫٣٧ بین المجموعات
الكلیة 

 للمھارات
  االجتماعیة

  ٠٫٣٧  ٢٨١  ١٠٣٫٩١  داخل المجموعات
٠٫٠٢١ ٢٫٩٥ 

دالة عند 
مستوى 
٠٫٠٥ 

، مما یشیر )التفاعل مع اآلخرین: (غیر دالة في بعد) ف(أن قیمة ) ١٧(یتضح من الجدول 
لطالبات ذوات إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى المھارات االجتماعیة لدى ا

  .صعوبات التعلم في ھذا البعد، تعود الختالف نمط صعوبة التعلم لدى الطالبات
المشاركة : ( في األبعاد٠٫٠٥دالة عند مستوى ) ف(أن قیم ) ٢١(كما یتضح من الجدول رقم 

ا ، وفي الدرجة الكلیة لمقیاس المھارات االجتماعیة، مم)الفعالة، السلوك االجتماعي الصفي المقبول
یشیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى المھارات االجتماعیة لدى الطالبات ذوات 
صعوبات التعلم في تلك األبعاد، تعود الختالف نمط صعوبة التعلم لدى الطالبات وباستخدام اختبار 

  ):١٨جدول (شیفیھ للكشف عن مصدر تلك الفروق 
لفروق في مستوى المھارات االجتماعیة لدى الطالبات اختبار شیفیھ لتوضیح مصدر ا )١٨(جدول  

  ذوات صعوبات التعلم باختالف نمط صعوبة التعلم

المتوسط   نمط الصعوبة  البعد
  قراءةریاضیات كتابة قراءة  الحسابي

 كتابة

قراءة  
كتابة  
 ریاضیات

الفرق 
  لصالح

        ٢٫٢٨ قراءة
          ٢٫٤٨ كتابة

ریاضیات  *        ٢٫٨٠ ریاضیات
            ٢٫٣٣ كتابة+قراءة

المشاركة 
 الفعالة

             ٢٫٢٢ریاضیات+كتابة+قراءة
           ٢٫٦٥ قراءة
 كتابة  *  *        ٢٫٨٩ كتابة

ریاضیات  *          ٢٫٩٢ ریاضیات
             ٢٫٦٩ كتابة+قراءة

السلوك 
االجتماعي 

الصفي 
 **المقبول

             ٢٫٥٩ریاضیات+كتابة+قراءة
           ٢٫٤٦ قراءة
             ٢٫٦٨ كتابة

ریاضیات  *  *      *  ٢٫٨٨ ریاضیات
             ٢٫٥٣ كتابة+قراءة

الدرجة الكلیة 
للمھارات 

  **االجتماعیة
             ٢٫٤٥ریاضیات+كتابة+قراءة

   ٠٫٠٥تعني وجود فروق دالة عند مستوى * 
ن       ) LSD(تم استخدام اختبار أقل فرق دال   **  دم تمـك روق لـع صدر الـف ن ـم شف ـع ار  للـك اختـب

  .شیفیھ من الكشف عنھا
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  : على النحو التالي٠٫٠٥وجود فروق دالة عند مستوى ) ١٨(یتضح من الجدول 
توجد فروق دالة في بعد المشاركة الفعالة بین الطالبات اللواتي لدیھن صعوبات تعلم في  .١

، وبین الطالبات اللواتي لدیھن صعوبات تعلم في )الریاضیات+ الكتابة + القراءة (
وتفسر ). الریاضیات(، وذلك لصالح الطالبات اللواتي لدیھن صعوبات تعلم في )ریاضیاتال(

ھذه النتیجة بأن الطالبات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة اللواتي لدیھن صعوبات 
فقط، قد أظھرن تفاعال في مستوي المھارات االجتماعیة فیما یتعلق ببعد ) الریاضیات(في تعلم 
 –الكتابة + ة الفعالة أفضل من الطالبات اللواتي لدیھن صعوبات تعلم في القراءة المشارك

نظرا ألن عدم القدرة على تعلم القراءة والكتابة یزید من صعوبة المشاركة ). الریاضیات
 .الفعالة في البیئة الصفیة

 لدیھن توجد فروق دالة في بعد السلوك االجتماعي الصفي المقبول بین الطالبات اللواتي .٢
، وبین الطالبات اللواتي )الریاضیات+ الكتابة + الكتابة، القراءة + القراءة (صعوبات تعلم في 

، وذلك لصالح الطالبات اللواتي لدیھن صعوبات تعلم في )الكتابة(لدیھن صعوبات تعلم في 
ة وتفسر ھذه النتیجة بأن الطالبات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة المتوسط). الكتابة(

فقط قد اظھرن تفاعال في مستوي المھارات ) الكتابة(اللواتي لدیھن صعوبات في تعلم 
االجتماعیة فیما یتعلق ببعد السلوك االجتماعي الصفي المقبول الفعالة أفضل من الطالبات 

 ).  الریاضیات–الكتابة + اللواتي لدیھن صعوبات تعلم في القراءة 
جتماعي الصفي المقبول بین الطالبات اللواتي لدیھن توجد فروق دالة في بعد السلوك اال .٣

، وبین الطالبات اللواتي لدیھن صعوبات )الریاضیات+ الكتابة + القراءة (صعوبات تعلم في 
). الریاضیات(، وذلك لصالح الطالبات اللواتي لدیھن صعوبات تعلم في )الریاضیات(تعلم في 

 التعلم في المرحلة المتوسطة اللواتي لدیھن وتفسر ھذه النتیجة بان الطالبات ذوات صعوبات
فقط، قد اظھرن تفاعال في مستوي المھارات االجتماعیة فیما ) الریاضیات (صعوبات تعلم فى

یتعلق ببعد السلوك االجتماعي المقبول الصفي أفضل من الطالبات اللواتي لدیھن صعوبات في 
 ).الریاضیات+ الكتابة + القراءة (

ي الدرجة الكلیة للمھارات االجتماعیة بین الطالبات اللواتي لدیھن صعوبات توجد فروق دالة ف .٤
، وبین الطالبات اللواتي )الریاضیات+ الكتابة + الكتابة، القراءة + القراءة، القراءة (تعلم في 

، وذلك لصالح الطالبات اللواتي لدیھن صعوبات تعلم )الریاضیات(لدیھن صعوبات تعلم في 
 وتفسر ھذه النتیجة بان الطالبات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة ).الریاضیات(في 

فقط، قد اظھرن تفاعال في ملحوظا ) الریاضیات (المتوسطة اللواتي لدیھن صعوبات تعلم في
في الدرجة الكلیة لمقیاس المھارات االجتماعیة أفضل من الدرجة الكلیة لنفس المقیاس 

  ).الریاضیات+ الكتابة + القراءة (للطالبات اللواتي لدیھن صعوبات في 
والتي بینت وجود فروقًا ) ٢٠٠٦( والبستنجي وتتفق ھذه النتائج مع نتیجة دراسة الخطیب

ذوي  لصالح لتوع صعوبة التعلم تعزى التفاعل االجتماعي مھارات في داللة إحصائیة ذات
ت ذوي صعوبات التعلم ، التي توصلت إلى أن التلمیذا) ٢٠٠٥(ودراسة الربیع . القراءة صعوبات

وكذلك مع المعلمة والمرشدة ، یعانین من ضعف القدرة على تكوین العالقات االیجابیة مع زمیالتھن
وفسرت ذلك أنھ قد یكون بسبب إحساس التلمیذة بأن قدرتھا أقل من زمیالتھا مما یجعلھا  .الطالبیة

  .تمیل إلى االنطواء واالنعزال
  
  



 

٨٣ ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                      مجلة البحث العلمى فى التربیة

ع  سؤال الراب روق  : ال د ف ات    ھل توج دى الطالب اعي ل ارات االجتم ستوى المھ صائیًا في م ة إح دال
ة                 اض تعزى الختالف صف الطالب ة الری ي مدین ة المتوسطة ف ي المرحل تعلم ف : ذوات صعوبات ال

  ؟)األول المتوسط، الثاني المتوسط، الثالث المتوسط(
ات االجتماعیة لداللة الفروق في مستوى المھار) ف(اختبار تحلیل التباین األحادي  )١٩(جدول 

  لدى الطالبات ذوات صعوبات التعلم باختالف الصف الدراسي

مجموع   مصدر التباین  البعد
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  ف

مستوى 
  التعلیق  الداللة

التفاعل مع  ٤٫٥٥ ٢ ٩٫٠٩ بین المجموعات
داخل  اآلخرین

  ٠٫٤٦  ٢٨٣  ١٣٠٫٠٧  المجموعات
٠٫٠٠٠ ٩٫٨٩ 

دالة عند 
مستوى 
٠٫٠١ 

 ٣٫٨٠ ٢ ٧٫٦٠ بین المجموعات
داخل  المشاركة الفعالة

  ٠٫٥٤  ٢٨٣  ١٥٣٫٨٦  المجموعات
٠٫٠٠١ ٦٫٩٩ 

دالة عند 
مستوى 
٠٫٠١ 

السلوك  ٢٫١٩ ٢ ٤٫٣٩ بین المجموعات
االجتماعي 

 الصفي المقبول
داخل 

  ٠٫٣٨  ٢٨٣  ١٠٧٫٥٣  المجموعات
٠٫٠٠٣ ٥٫٧٧ 

دالة عند 
مستوى 
٠٫٠١ 

جة الكلیة الدر ٣٫٢٦ ٢ ٦٫٥٢ بین المجموعات
للمھارات 
  االجتماعیة

داخل 
  ٠٫٣٦  ٢٨٣  ١٠١٫٧٥  المجموعات

٠٫٠٠٠ ٩٫٠٧ 
دالة عند 
مستوى 
٠٫٠١ 

التفاعل مع : ( في األبعاد٠٫٠١دالة عند مستوى ) ف(أن قیم ) ١٩(یتضح من الجدول 
، وفي الدرجة الكلیة لمقیاس )اآلخرین، المشاركة الفعالة، السلوك االجتماعي الصفي المقبول

المھارات االجتماعیة، مما یشیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى المھارات 
. االجتماعیة لدى الطالبات ذوات صعوبات التعلم في تلك األبعاد، تعود الختالف الصف الدراسي

  ):٢٠جدول (وباستخدام اختبار شیفیھ للكشف عن مصدر تلك الفروق 
اختبار شیفیھ لتوضیح مصدر الفروق في مستوى المھارات االجتماعیة لدى الطالبات  )٢٠(ل جدو

  ذوات صعوبات التعلم باختالف الصف الدراسي

الصف   البعد
  الدراسي

المتوسط 
  الحسابي

أول 
 متوسط

ثاني 
  متوسط

ثالث 
  الفرق لصالح متوسط

     ٢٫٥٥ أول متوسط

التفاعل مع      ٢٫٤٥ ثاني متوسط
 اآلخرین

 ثالث متوسط  * * ٢٫٩٥ ثالث متوسط

       ٢٫٣١ أول متوسط

 المشاركة الفعالة         ٢٫٢٧ ثاني متوسط

 ثالث متوسط  * *  ٢٫٧١ ثالث متوسط
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الصف   البعد
  الدراسي

المتوسط 
  الحسابي

أول 
 متوسط

ثاني 
  متوسط

ثالث 
  الفرق لصالح متوسط

       ٢٫٦٦ أول متوسط

         ٢٫٦٧ ثاني متوسط
السلوك 

االجتماعي 
 الصفي المقبول

 ثالث متوسط  * *  ٢٫٩٨ ثالث متوسط

       ٢٫٥١ أول متوسط

         ٢٫٤٧ ثاني متوسط
الدرجة الكلیة 

مھارات لل
  االجتماعیة

 ثالث متوسط  * *  ٢٫٨٨ ثالث متوسط

   ٠٫٠٥تعني وجود فروق دالة عند مستوى * 
  : على النحو التالي٠٫٠٥وجود فروق دالة عند مستوى ) ٢٠(یتضح من الجدول 

األول متوسط والثاني  (توجد فروق دالة في بعد التفاعل مع اآلخرین بین طالبات الصف .١
الثالث (، وذلك لصالح تلمیذات الصف )الثالث متوسط(وبین طالبات الصف ) متوسط
من ذوات صعوبات التعلم في بعد ) الصف الثالث(وتفسر ھذه النتیجة بان طالبات ). متوسط

من ذوات ) الصف األول والثاني المتوسط(أفضل تفاعال من طالبات " التفاعل مع اآلخرین"
  وبات التعلمصع

األول متوسط والثاني (توجد فروق دالة في بعد المشاركة الفعالة بین الطالبات الصف  .٢
الثالث (، وذلك لصالح طالبات الصف )الثالث متوسط(وبین طالبات الصف ) متوسط
من ذوات صعوبات التعلم في بعد ) الصف الثالث(وتفسر ھذه النتیجة بان طالبات ). متوسط

من ذوات ) الصف األول والثاني المتوسط(أفضل تفاعال من طالبات " ةلمشاركة الفعال"
  .صعوبات التعلم

األول (توجد فروق دالة في بعد السلوك االجتماعي الصفي المقبول بین الطالبات الصف  .٣
، وذلك لصالح طالبات الصف )الثالث متوسط(وبین طالبات الصف ) متوسط والثاني متوسط

من ذوات صعوبات التعلم ) الصف الثالث (ه النتیجة بان طالباتوتفسر ھذ). الثالث متوسط(
الصف األول  (أفضل تفاعال من طالبات" بعد السلوك االجتماعي الصفي المقبول"في 

  .من ذوات صعوبات التعلم) والثاني المتوسط
األول متوسط (توجد فروق دالة في الدرجة الكلیة للمھارات االجتماعیة بین طالبات الصف  .٤

، وذلك لصالح طالبات الصف )الثالث متوسط(وبین الطالبات الصف ) اني متوسطوالث
من ذوات صعوبات التعلم ) الصف الثالث (وتفسر ھذه النتیجة بان طالبات). الثالث متوسط(

الصف األول والثاني  (أفضل تفاعال من طالبات"الدرجة الكلیة للمھارات االجتماعیة " في 
 .التعلممن ذوات صعوبات ) المتوسط

وبشكل عام یعود السبب الرئیسي في تفوق طالبات الصف الثالث على طالبات الصف األول 
والثاني إلى الفروق الفردیة في النمو العقلي، واإلدراك، والتكیف االجتماعي بحكم فارق 

  .العمر الذي یحقق مستویات نضج أعلى عند المقارنة بین تلك الفرق الدراسیة
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 أظھرت ، حیث)٢٠٠٦( والبستنجي السابق مع ما جاءت بھ دراسة الخطیبتتفق نتائج الجدول 
لمتغیر المستوى الصفي  تعزى التفاعل االجتماعي مھارات في فروقًا ذات داللة إحصائیة النتائج
 .القراءة لصالح ذوي صعوبات صعوبة التعلم ولنوع األعلى، المستوى لصالح

  :توصیات الدراسة
من مستوى المھارات االجتماعیة لدى الطالبات ذوات صعوبات العمل على كل ما یحسن  .١

  .التعلم في المرحلة المتوسطة في مدینة الریاض
البحث في العوامل التي تحد من مستوى المھارات االجتماعیة لدى الطالبات ذوات صعوبات  .٢

  .التعلم في المرحلة المتوسطة في مدینة الریاض ووضع الحلول المناسبة لھا
 العمل والندوات العلمیة للبحث في كیفیة تحسین مستوى المھارات االجتماعیة أقامة ورش .٣

 .لدى الطالبات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة
أقامة المسابقات واألنشطة التي تحسن من مستوى المھارات االجتماعیة لدى الطالبات ذوات  .٤

  .صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة في مدینة الریاض
تضمین المقررات الدراسیة كل ما یعزز من مستوى المھارات االجتماعیة لدى الطالبات  .٥

  .ذوات صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة
توفیر فرص التدریب والتأھیل للمعلمات بما یسھم في مستوى المھارات االجتماعیة لدى  .٦

  .الطالبات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة
 دوري لواقع مستوى المھارات االجتماعیة لدى الطالبات ذوات صعوبات التعلم إجراء تقویم .٧

  .في المرحلة المتوسطة
القیام بالمزید من الدراسات والبحوث المستقبلیة حول سبل تحسین مستوى المھارات  .٨

 .االجتماعیة لدى الطالبات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة
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  :عربیةالمراجع ال
  .سیكولوجیة التنشئة االجتماعیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان. )٢٠٠٠ (أبو جادو، صالح

  .مكتبة زھراء الشرق : سیكولوجیة المھارات، القاھرة. )٢٠٠٤ (عليمحمد وأبو ھاشم السید
لة المھارات االجتماعیة لدى التالمیذ ذوات صعوبات التعلم في المرح). ٢٠١٢(ناھد ، البخیت

كلیة ، جامعة الملك سعود، الریاض، رسالة ماجستیر غیر منشورة. االبتدائیة بمدینة الریاض
 .التربیة

الخطاطبة، عبدالمجید  .السبایلة، عبید عبدالكریم الرشدان، مالك أحمد، .البطاینة، أسامة محمد
لمسیرة صعوبات التعلم النظریة والممارسة، الطبعة األولى، عمان ،دار ا. )٢٠٠٥(سلمان 

  .للنشر والتوزیع
علم النفس االجتماعي التربوي، ). ١٩٩٨ (الجبري، أسماء عبدالعال، محمد مصطفى الدیب

  .عالم الكتب :سیكولوجیة التعاون والتنافس والفردیة، القاھرة
المجلس الوطني : الكویت ).ترجمة لیلى الجبایلي(الذكاء العاطفي، ). ٢٠٠٠(جولمان، دانییال 
  .نون واآلدابللثقافة والف

 في األسویاء واألطفال التعلم صعوبات ذوي األطفال بین مقارنة دراسة). ٢٠٠٩( عبدالحمید حسن،
  .١١٢- ٧٠، )١ (١والنفسیة،  التربویة للعلوم القرى أم جامعة  مجلة .المھارات االجتماعیة

لمتفوقین والعادیین المھارات االجتماعیة وفعالیة الذات للطالب ا). ٢٠٠١(حسیب، عبدالمنعم عبداهللا
الھیئة المصریة  :القاھرة) ٥٩(، العدد )١٥(والمتأخرین دراسیًا، مجلة علم النفس، السنة 

  .العامة للكتاب
مناھج وأسالیب التدریس في التربیة الخاصة، عمان ). ٢٠٠٩ (جمــال،  والحدیدي، منى، الخطیب

  .، دار الفـكر
 االجتماعیة للطفل، الدار العلمیة للنشر والتوزیع، التنشئة). ٢٠٠٣(زھدي،الخطیب، إبراھیم وعید

  .األردن – عمان
 صعوبات ذوي للطلبة التفاعل االجتماعي مستوى). ٢٠٠٦(مراد  والبستنجي، جمال الخطیب،

العلوم  دراسات .المتغیرات بعض ضوء في العادیة في المدارس العادیین مع الطلبة التعلم
  .٩٥-٨٢ .)١ (٣٣. التربویة

عالقة الكفاءة االجتماعیة والسلوك الال اجتماعي المدرسي بأسالیب التنشئة ). ١٩٩٩(سیمة داود، ن
الوالدیة والتحصیل الدراسي لدى عینة من طلبة الصفوف السادس والسابع والثامن ، 

  .٤٨-٣٣) ١(٤مجلة دراسات العلوم التربویة، 
ت التلمیذات الالتي یعانین من نحو تصدیر لدور خدمة الجماعة مع جماعا). ٢٠٠٥(نوال ، الربیع

  .كلیة الخدمة االجتماعیة، الریاض، رسالة ماجستیر غیر منشورة. صعوبات التعلم
مدى فعالیة برنامج إرشادي في تنمیة بعض المھارات ). ١٩٩٧(رفاعي، عایده علي قاسم 

 االجتماعیة لدى عینة من األطفال المعاقین عقلیًا، رسالة دكتوراه غیر منشورة كلیة
  . عین شمسالتربیة جامعة

  .دار الفكر: عمان. ١ط. سیكولوجیة األطفال غیر العادیین). ٢٠٠١(فاروق ، الروسان
  .، عالم الكتب، القاھرة٥الطفولة والمراھقة، ط : علم تفس النمو ). ١٩٩٠ (زھران، حامد



 

٨٧ ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                      مجلة البحث العلمى فى التربیة

ذوي  بوالطال العادیین الطالب بین الذات لمفھوم مقارنة دراسة). ١٩٩٦(زیدان  السرطاوي؛
 سعود، جامعة الملك. ٨مجلد  اإلسالمیة، والدراسات التربویة العلوم مجلة التعلم، صعوبات
  .الریاض

". أسالیب التعرف والتشخیص في میدان التربیة الخاصة)."٢٠٠٧(سلیمان، عبد الرحمن سید 
  .القاھرة، الطبري للتوزیع والنشر

لیة، دراسات وبحوث نفسیة، القاھرة، دار المھارات االجتماعیة واالتصا). ٢٠٠٣(شوقي، طریف 
  .غریب للطباعة والنشر والتوزیع

الفروق في الكفاءة االجتماعیة بین التالمیذ العادیین وذوي صعوبات التعلم ). ١٩٩٨(سمیة ، الشیخ
جامعة ، البحرین، رسالة ماجستیر غیر منشورة. في الصف الرابع االبتدائي بدولة البحرین

  .یة التربیةكل، الخلیج العربي
صعوبات التعلم، الطبعة الثانیة األردن، عمان، دار وائل للنشر ). ٢٠٠٨(الظاھر، قحطان أحمد

  .والتوزیع
المؤسسة ) ٣ط(صعوبات التعلم، مفھومھ، تشخیٌصھا، عالجھا ). ٢٠٠٧(عبد الرؤوف، فاروق 

  .العربیة للعلوم والتقانة
السلوكات غیر التكیفیة لدى طلبة صعوبات ). ٢٠١٣. (عبد اهللا ، أیمن یحیى و الشھاب ، ابراھیم

التعلم في المرحلة االساسیة الدنیا، مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات التربویة 
  .٢٦٨-٢٣٥،)١(٢١والنفسیة،
بحـــوث فـــي علـــم الـــنفس االجتمـــاعي والشخـــصیة، القـــاھرة، دار غریـــب  ). ٢٠٠٠(عبــد اهللا، معتـــز  

 .للطباعة والنشر والتوزیع
فعالیــة برنــامج إرشــادي جمعــي فــي تنمیــة المھــارات االجتماعیــة        ). ٢٠٠٥(حمــد قاســم   م، عبــداهللا

  . ٦٥ -٤٧، ٢٣مجلة الطفولة والتنمیة، . وتحسین التكیف لدى األطفال
صعوبات التعلم، عمان، األردن، دار الفكر العربي للطباعة ). ٢٠٠٠ (عدس، محمد عبدالرحیم

  . والنشر
أطفالنا وصعوبات اإلدراك، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ). ٢٠٠٤(العشماوي، ھدى عبداهللا 

  . مكتبة الملك فھد الوطنیة، عمان
أساسیات البحث العلمي في التربیة والعلوم ). م١٩٩٢(عودة، أحمد سلیمان وملكاوي، فتحي حسن 

ان دار الفرق: عمان. ٤ط. عناصر البحث ومناھجھ والتحلیل اإلحصائي لبیاناتھ: اإلنسانیَّة
  .للطباعة والنشر

أھمیة تنمیة المھارات االجتماعیة في تعدیل السلوك العدواني، المجلة ). ٢٠١٤ (فرحات، سعاد
 .١١٨- ٩٣ص ) ٣(مجلد ) ١٦ (الجامعیة، عدد

علم النفس االرتقائي، سیكولوجیة الطفولة والمراھقة، القاھرة، مؤسسة ). ١٩٩٧(كفافي، عالء الدین
  . األصالة
  .المھارات االجتماعیة، أطفال الخلیج للدراسات والبحوث). ٢٠٠٦(یحیىالمخظي، جبران 

 لدى االجتماعیة المھارات مستوى). ٢٠١١(والجراح، عبدالناصر  وبطاینة، أسامة المقداد، قیس
 المعلمین، المجلة نظر وجھة األردن من في التعلم ذوي صعوبات واألطفال األطفال العادیین

  .٢٧٠-٢٥٣، )٣( ٧ ویة،العلوم الترب في األردنیة
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ذوي  لدى واالنفعالي االجتماعي والسلوك الذات مفھوم في الفروق). ٢٠٠٧(سلطان  المیاح؛
. العربیة السعودیة بالمملكة االبتدائیة المرحلة تالمیذ من التعلم األكادیمیة والعادیین صعوبات
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  .، أكادیمیة التربیة الخاصة٣٧-١٣واستراتیجیة تحسینھ، مجلة 
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   .والطباعة للطباعة والنشر
   : المراجع األجنبیة

Baum ،Dale. ،and Duffelmeyer ،Fred. (1988). Resource teacher 
perceptionsof the prevalence of social dysfunction among students 
withlearning disabilities. Journal of Learning Disabilities ،21 (6),380-
382 

Bear ،George.,Minke ،Kathleen. and Manning ،Maureen. (2002). 
Selfconceptof students with learning disabilities: Ameta 
analysis.School psychology review ،31 (3) ،405-427. 

Bull ،R. ،& Scerif ،G. (2001). Executive functioning as a predictor of 
children’s mathematics ability: Inhibition ،switching ،and working 
memory. Developmental Neuropsychology ،19(3) ،273-293.   

Chapman ،J. W. (1988). Learning Disabled Children’s Self- Concept. 
Review of Educational Research ،58 (3) ،347-371. 

DeRosier ،M. E (2004). Building relationships and combating bullying: 
Effectiveness of a school-Based social skills group intervention. 
Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology ،33(1) ،196-201.  

Elliott ،S. N. ،Malecki ،C. K. ،and Demaray ،M. K.(2001). New directions 
in social skills assessment and intervention for elementary and middle 
school students. Exceptionality ،9 (1) ،19-32. 

Florian ،L. (Ed.) (2007). The SAGE handbook of special education. 
London: Sage Publications. 

Goswami ،U. (2008). Foresight Mental Capital andWellbeing Project. 
Learning difficulties: Futurechallenges. The Government Office for 
Science ،London. 

Gresham ،F. M. & Elliott,S. N (1996). Social skills and rating system ،
A.G.S. 

 



 

٨٩ ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                      مجلة البحث العلمى فى التربیة

Gresham ،F. M. (1992). Social skills and learning disabilities: Causal ،
concomitant ،or correlation? School Psychology Review ،21 ،348-360.  

Gresham ،F. M. ،and Elliott ،S. N. (1987). Social skillsdeficits of learning-
disabled student: Issuses ofdefinition ،classification ،and assessment. 
Reading,Writing ،and Learning Disabilities ،3 ،131-148. 

Hallahan ،D. ،and Kauffman ،J. 2006. Exceptional Learner: Introduction to 
Special Education ،(8th Ed.). Needham Heights ،MA: Allyn and Bacon. 

Jaana ،Juvonen. ،and George ،Bear. (1992). Social Adjustment of 
Childrenwith and without Learning Disabilities in 
integratedClassrooms. Journal of Education Psychology ،84 (3)             ،
322-330. 

Kavale ،K. (2007). Quantitative research synthesis:meta-analysis of 
research on meeting specialeducational needs. In L. Florian (Ed.) ،The 
SAGEhandbook of special education. (pp. 207-221).London: Sage 
Publications. 

Kavale ،K. A. ،& Mostert ،M.P (2005) Social Skills Interventions for 
Individuals with Learning Disabilities،  
http://nichcy.org/research/summaries/abstract67. 

Kavale ،K.A. ،& Forness ،S.R (2006). Social Skill Deficits and Learning 
Disabilities: A Meta-Analysis Source. Journal of Learning Disabilities ،
29(3) ،226-237. 

Kristin Stanberry (2011) Learning difficulties and social skills: What's the 
connection.http://www.greatschools.org/parenting/social-skills/792-
learning-difficulties-and-social-skills.gs. 

La Greca ،A. M. ،and Vaughn. S. (1992).Socialfunctioning of individuals 
with learningdisabilities. School Psychology Review ،21 (3),340-347. 

Learner ،J. (2000). Learning disabilities: Theories ،diagnosis ،and teaching 
strategies. (8th Ed.).Boston: Houghton Mifflin Company. 

Lerner ،J. ،& Kline ،F. (2012). Learning disabilities and related disorders: 
Characteristics and teaching strategies (11thed.).Boston ،MA: 
Houghton Mifflin. 

Mobya ،M. (1993).Parental Behavior and African Adolescent’s Self-
Concept. School Psychology International ،14 (1) ،317-326. 

Moos ،R. (2000). Social skills training. In A. Kazdin (Ed.) Encyclopedia of 
psychology ،Vol. 7. Washington: Oxford University Press. 

 



 

٩٠ ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                      مجلة البحث العلمى فى التربیة

Most ،Tova. ،Al-Yagon ،Michal. Tur-Kaspa ،Hana and Margalit. 
Malka.(2000). phonological Awarness ،Peer Norminations ،and Social 
Competence Among Pre School Children At Risk for Developing 
Learning Disabilities. International Journal ofdisability ،47 (1) ،89-105. 

Parker ، J. ،and Asher ،S. (1987). Peer relations and later 
personaladjustment: Are low- accepted children at risk?. Psychological 
Bulletin ،102 (2) ،375-389. 

Pavri ،Shireen. ،and Lufig ،Richard. (2000). The Social face of 
InclusiveEducation: Are Students with Learning Disabilities 
ReallyIncluded in the Classroom? Preventing School- Failure ،45 (1), 
8-21. 

Rourke ،B. P. (Ed.). (1995). Syndrome of NonverbalLearning Disabilities: 
NeurodevelopmentalManifestation. New York: The Guilford Press. 

Stanberry Kristin (2011) Learning difficulties and social skills: What's the 
connection. http://www.greatschools.org/parenting/social-skills/792-
learning-difficulties-and-social-skills.gs. 

Thompson ،C. L. (1988). Counseling Children ،(2nd ed.). Pacific 
Grove.CA: Brooks/ Cole. 

Vaughn ،Sharon. ،(2001). The Social Functioning of Students withLearning 
Disabilities. Exceptionality ،9 (1) ،47-65. 

Wallace ،Kauffiman. and Gerald ،James. (1986). Teaching Learning 
andBehavior Problems. (3rd ed.). Columbus: Merrill Publishing 
Company. 

Wynn ،K. (2008) ،“Psychological foundations of number: Numerical 
competence in human infants.” Trends in Cognitive Sciences ،2  ،            
296 - 303. 

 


