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ات االجتماعيـة لـدى   هدفت الدراسة الحاليـة إلـى استقصـاء مسـتوى المهـار      :ملخص
الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة العاديين، وفيما إذا كان ذلك المسـتوى يختلـف   

) 278(شارك في الدراسة . تبعًا لمتغيري الجنس أو الفئة العمرية أو التفاعل بينهما
 وطالبـة  طالبـاً ) 97(طالبًا وطالبـة مـن الطلبـة العـاديين و    ) 181(طالبًا وطالبة، منهم 

صعوبات التعلم، اختيروا من مدارس تحتوي على غرف مصادر الـتعلم فـي    من ذوي
ولغــرض جمــع البيانــات اســتخدمت    . مديريــة التربيــة والتعلــيم لمنطقــة إربــد الثانيــة     

صــورة معدلــة مــن مقيــاس المهــارات االجتماعيــة للطلبــة ذوي صــعوبات الــتعلم الــذي   
ــة ال   ). 2005(طــوره هــارون   ــائج الدراســة أن الطلب ــة ذوي  أشــارت نت ــاديين والطلب ع

صــعوبات الــتعلم أظهـــروا مســتوى متوســـطًا مــن المهــارات االجتماعيـــة مــع أفضـــلية       
وأشارت النتائج أيضًا إلـى وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا فـي مسـتوى        . للطلبة العاديين

الطلبـــة العــاديين والطلبـــة ذوي صــعوبات الـــتعلم لصـــالح    المهــارات االجتماعيـــة بــين  
داة بشكل عام وعلى أبعادها الفرعية، وأن الطالبات العاديـات  الطلبة العاديين على األ

كن األكثر امتالكا للمهارات االجتماعية من باقي فئـات الطلبـة المشـاركين وخصوصـًا     
فــي المهــارات المتصــلة ببعــدي إظهــار عــادات عمــل مناســبة واتبــاع لــوائح المدرســة     

مـن الفئتـين العمـريتين األصـغر     وقوانينها، كما أشارت النتائج إلى أن الطلبة العـاديين  
كــــانوا أكثــــر امتالكــــًا للمهــــارات ) ســــنة 12أكثــــر مــــن (واألكبــــر ) ســــنوات 9 – 7(

وعلـى األخـص فـي    ) سـنة  12 – 9أكثـر مـن   (االجتماعية من الفئة العمريـة الوسـطى   
  ).صعوبات تعلم، مهارات اجتماعية: الكلمات المفتاحية. (بعد التفاعل مع اآلخرين

 
  
 

األنظمــة التربويــة فــي مختلــف دول العــالم إلــى    تســعى : مقدمــة
توفير فرص التعلم األكاديمي المناسب للطلبة على اختالف إمكاناتهم 
وقــدراتهم؛ لتمكيــنهم مــن تحقيــق أقصــى درجــات التكيــف واإلفــادة فــي  

وتعـد المهـارات االجتماعيـة    . المجتمعات اإلنسانية التي يعيشون فيها
فــي تحســين االســتفادة مــن فــرص   التــي يمتلكهــا الطلبــة عــامال رئيســا 

كانوا من الطلبة العاديين أم من ذوي االحتياجـات  أالتعلم تلك، سواًء 
ــة ذوي       ــى الطلبـ ــيع علـ ــد تضـ ــتعلم قـ ــرات الـ ــن خبـ ــرا مـ ــة؛ فكثيـ الخاصـ
االحتياجات الخاصة فـي المدرسـة العاديـة؛ إمـا نتيجـة لتـدني مسـتوى        

ــة ال    ــن الطلبـ ــرانهم مـ ــع أقـ ــة مـ ــة مقارنـ ــاراتهم االجتماعيـ ــاديين، أو مهـ عـ
لطبيعــة البيئــات التربويــة واالجتماعيــة المقيــدة التــي يتلقــون تعلــيمهم   
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Abstract: The study aimed at investigating the level of social skills 
amongst students with and without learning disabilities (LD), and 
whether it differs according to variables of gender, age or their 
interaction. Two hundred and seventy eight students (181 students 
without LD, and 97 students with LD) from schools which included 
resources rooms in Irbid Second Directorate of Education and 
Learning, were participated in the study. For the purpose of data 
collection, the study employed a modified version of the Social Skills 
Scale for Children with LD which was developed by Haroun (2005). 
The results of the study indicated that both children with and without 
LD demonstrated a moderate level of social skills, with higher means 
for children without LD on the total scale and its dimensions. 
Additionally, female children without LD had the highest level of 
social skills amongst the participating children, particularly in the 
skills of appropriate work habits and following school rules. The 
results also indicated that children without LD from the youngest and 
the oldest age groups (7-9 years and above 9-12 years, respectively) 
had a higher level of social skills than the children from the middle 
age group (above 12 years). (Keywords: learning disabilities, social 
skills). 

  
  

إلــى تقــديم تلــك الخـــدمات    التربويــة فــي بيئــات تربويــة خاصــة      
ضــــمن البيئــــة التربويــــة العاديــــة، تجســــيدًا لمفهــــوم الــــدمج الشــــامل   

(Inclusion)    ــاديمي الــــــــذي حــــــــل محــــــــل مفهــــــــوم الــــــــدمج األكــــــ
(Mainstreaming) وقد أدى هـذا  . الذي ظل مسيطرًا لفترة طويلة

اولــة ســن التشــريعات  التحــول إلــى قيــام األنظمــة التربويــة عالميــًا بمح  
وإدخــال الترتيبــات المالئمــة؛ لضــمان تقــديم خــدمات التربيــة الخاصــة   

. (Daniels and Porter, 2007)ضــمن البيئــة المدرســية العاديــة  
هــــل اســــتطاعت : ولكــــن، يبــــدو أن الســــؤال مــــا يــــزال مــــاثًال أمامنــــا

المدرسة العادية تمكين الفئات المختلفة من األفراد ذوي االحتياجـات  
متعلمــــين بوصــــفهم اصــــة، مــــن القيــــام بــــأداء أدوارهــــم المتوقعــــة الخ

ــاجحين علــى الصــعيدين األكــاديمي واالجتمــاعي؟       ,MacBeath)ن

Galton, Steward, MacBeath and Page, 2006).  
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ومن هنا، حاولت الدراسة الحالية اإلسهام في اإلجابـة عـن هـذا    
عيــة لفئــة  الســؤال مــن خــالل استقصــائها لمســتوى المهــارات االجتما     

األفراد ذوي صعوبات التعلم التي تمثـل تقريبـًا نصـف مجتمـع األفـراد      
، هــذا باإلضــافة إلــى   (Learner, 2000)ذوي االحتياجــات الخاصــة  

ــتعلم    ــعوبات الـ ــة ذوي صـ ــون فئـ ــي  (Learning Disabilities)كـ هـ
ــة المــدارس العاديــة فــي األردن      ــة الدراســة  (األكثــر وجــودًا فــي بيئ بيئ

ا األقــرب للطلبــة العــاديين مــن فئــات ذوي االحتياجــات ؛ كونهــ)الحاليــة
ففـــي األردن يلتحـــق الطلبـــة ذوو صـــعوبات الـــتعلم . الخاصـــة األخـــرى

بالمدارس العادية لتلقي تعليمهم فـي الصـفوف العاديـة لمعظـم يـومهم      
 Resourcesالدراســـي، ويلتحقـــون لـــبعض الوقـــت بغـــرف المصـــادر

Rooms - دمات التربيــة للحصــول علــى خــ  -إن وجــدت فــي مدارســهم
ــات      . الخاصــة ــة بوصــفها مــن المتطلب ــارات االجتماعي ــى المه وينظــر إل

ــي الصـــف      ــتعلم فـ ــعوبات الـ ــة ذوو صـ ــا الطلبـ ــي يحتاجهـ ــية التـ األساسـ
العــادي لضــمان حصــولهم علــى تعلــم وتفاعــل اجتمــاعي مناســبين فــي   

 The least restrictive learning(البيئـة التعليميـة األقـل تقييـدًا     

environment(.  

تزايــد اهتمــام البــاحثين فــي ميــدان صــعوبات الــتعلم منــذ بدايــة   
العقــدين األخيــرين مــن القــرن الماضــي بدراســة المهــارات االجتماعيــة   
لدى األفراد ذوي صعوبات التعلم، اعتمادًا على أسـاس نظـري مفـاده    
ــن       ــب مــ ــتوى مناســ ــتعلم لمســ ــعوبات الــ ــراد ذوي صــ ــتالك األفــ أن امــ

كعـــادات عمـــل مناســـبة، ومهـــارات  -ة المهــارات االجتماعيـــة الضـــروري 
ــة       ــي البيئــ ــة فــ ــة المتبعــ ــق األنظمــ ــزام بتطبيــ ــة، وااللتــ ــل إيجابيــ تواصــ

سيســهم فــي تحســين فــرص تعلمهــم، ودمجهــم، وتفــاعلهم    -التعليميــة
االجتمــاعي فــي البيئــة الصــفية والمدرســية، وفــي رفــع مســتوى تكــيفهم  

؛ 2005هــارون، (وإنتــاجهم فــي مجــتمعهم األكبــر الــذي يعيشــون بــه    
    ).;Lyon,1996; Kavale, 2007 2009حسن، 

وقــد أفــادت مجموعــة مــن األبحــاث أن األفــراد ذوي صــعوبات       
ــحات        ــم الموضــ ــي إدراك وفهــ ــعفًا فــ ــون ضــ ــا يواجهــ ــًا مــ ــتعلم غالبــ الــ
االجتماعية غير اللفظية وتفسيرها، كنبرة الصوت وغيرها مـن أشـكال   

 Lyon, 1996; San Moguel, Forness and)التواصـل المختلفـة   

Kavale, 1996; Rourke, 1995).      وأن هـذا الضـعف يلقـي بآثـاره
السلبية على امتالكهم المهارات االجتماعية الالزمة للنمو والتكيف مـع  
ــعوباتهم     ــن صــ ــاقم مــ ــالي يفــ ــي، وبالتــ ــاعي والتعليمــ ــيطهم االجتمــ محــ

وبالرغم من أن عـددًا كبيـرًا   ). 2006الخطيب والبستنجي، (التعلمية 
سـابقة تشـير إلـى أن القصـور فـي المهـارات االجتماعيـة        من األبحاث ال

يرتبط بصعوبات الـتعلم، إال أن تلـك األبحـاث ال توضـح فيمـا إذا كـان       
ذاك القصــور يعــد نتيجــة اإلصــابة العصــبية نفســها المســببة لصــعوبات  

 ,Gresham)التعلم، أم أنه نتيجة لصـعوبات الـتعلم األكاديميـة ذاتهـا     

1992; San Miguel et al., 1996; Swanson and Malone, 
1992).  

ويؤكـــــد األدب الســـــابق أنـــــه نتيجـــــة للقصـــــور فـــــي المهـــــارات  
االجتماعيـــــة، نجـــــد أن األفـــــراد ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم، غالبـــــًا مـــــا  
ــاديين، وأن       ــرانهم الع ــرفض والتجاهــل مــن أق يتعرضــون للســخرية وال

مثل تلك السلوكات غير المرحب بهـا مـن األفـراد العـاديين، قـد تزيـد       
مــن إمكانيــة انخــراط األفــراد ذوي صــعوبات الــتعلم بســلوكات منحرفــة  

 Heath and Wiener, 1996; La Greca and)اجتماعيــًا  

Vaughn, 1992).       ــى وجــود عالقــة حيــث تشــير بعــض األبحــاث إل
ارتباطية بين القصور في المهـارات االجتماعيـة فـي سـن مبكـرة، وبـين       

كــالجنوح، والتســرب مــن وجـود مشــكالت اجتماعيــة فــي أعمـار الحقــة   
المدرســة، واســتعمال المــواد المخــدرة، وغيرهــا مــن الممارســات ذات 

 ;Bryan and Lee, 1990)اآلثــار الســلبية علــى الفــرد والمجتمــع 

Furnham, 1986; La Greca and Vaughn, 1992; Monti, 
Abrams, Binkoff, and Zwick, 1986).  

القـة بـين القصــور   ويشـير األدب السـابق إلـى عــدة تفسـيرات للع    
فــي المهــارات االجتماعيــة وبــين صــعوبات الــتعلم، فبعضــهم يقتــرح أن   
ــا إلـــى خلـــل فـــي الجهـــاز العصـــبي المركـــزي،     العالقـــة التالزميـــة مردهـ
ويراها بعضهم اآلخر عالقـة ارتباطيـة غيـر تامـة، مؤكـدين أن الضـعف       
ــتعلم       ــيس مقتصــرًا علــى ذوي صــعوبات ال ــة ل فــي المهــارات االجتماعي

)Gresham, 1992.(    ليس ذلك فحسب، بل إن بعضهم ذهـب لـرفض
فكرة أن القصور في المهارات االجتماعية هو نتيجة لصـعوبات الـتعلم   

 ,San Miguel et al., 1996; Swanson and Malone)ذاتهـا  

ــة       .(1992 ــتعلم النمائيـ ــعوبات الـ ــن صـ ــة مـ ــواع معينـ ــود أنـ إال أن وجـ
 Attentionكاضـــــــــــطراب االنتبـــــــــــاه والنشـــــــــــاط الزائـــــــــــد  

Deficit/Hyperactivity Disorder (AD/HD)  ــا ومالزمتهـــ
لــدرجات مرتفعــة مــن القصــور فــي المهــارات االجتماعيــة قــد يســوغ         
وجهة نظر البعض في النظر إلى تالزمية صعوبات التعلم بالقصور في 
ــاداة ميرســر        ــدو أن هــذا هــو ســبب من ــة، بــل ويب المهــارات االجتماعي

(Mercer, 1997)    ور فـي المهـارات االجتماعيـة    بوجـوب النظـر للقصـ
مــن جهــة  . كأحــد محكــات التعــرف إلــى األفــراد ذوي صــعوبات الــتعلم   

أخــرى، يفيــد األدب الســابق بــأن نســبة انتشــار صــعوبات الــتعلم بــين     
الــــذكور، تصــــل إلــــى أربعــــة أضــــعاف نســــبة انتشــــارها لــــدى اإلنــــاث  

(Learner, 2000)   ــارات ــلبية للقصـــور فـــي المهـ ــار السـ ، إال أن اآلثـ
ماعية لدى الذكور قد تكون أقل منها لدى اإلنـاث؛ ربمـا بسـبب    االجت

التوقعـــات االجتماعيـــة العاليـــة والحساســـية االنفعاليـــة المرتفعـــة لـــدى   
ومـن  .  (Lyon, 1996; Swanson and Malone, 1992)اإلنـاث  

هنــا، ربمــا تبــرز أهميــة الجــنس بوصــفه محــددًا للقصــور فــي المهــارات 
  .لتعلماالجتماعية لدى ذوي صعوبات ا

وعليه، حاولت الدراسة الحاليـة استقصـاء فيمـا إذا كـان الطلبـة      
ــن      ــبًا مــ ــتوى مناســ ــون مســ ــي األردن يمتلكــ ــتعلم فــ ــعوبات الــ ذوو صــ

كعـادات  (المهارات االجتماعية الضرورية لوجودهم في الصف العـادي  
عمــل مناســبة، ومهــارات تواصــل إيجابيــة، وااللتــزام بتطبيــق األنظمــة    

ــي الصـــف  ــة فـ ــن    ، و)المتبعـ ــتوى يختلـــف عـ ــك المسـ ــان ذلـ ــا إذا كـ فيمـ
مســتوى المهــارات االجتماعيــة لــدى أقــرانهم العــاديين، تبعــًا لمتغيــري 

  .الجنس والفئة العمرية
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  مشكلة الدراسة وأسئلتها

علــــى الــــرغم مــــن كثــــرة الدراســــات التــــي تناولــــت المهــــارات        
االجتماعيـــة لـــدى األفـــراد ذوي صـــعوبات الـــتعلم عالميـــًا، وتواضـــع       

، فإن الدراسات التي تناولـت المهـارات االجتماعيـة لـدى     ًابيعددها عر
األطفال ذوي صعوبات التعلم في األردن تبقى قليلة العـدد نسـبيًا، إن   

ــرة    ــن مقتصـ ــم تكـ ــاحثين  -لـ ــم البـ ــب علـ ــب    -بحسـ ــة الخطيـ ــى دراسـ علـ
، وعلــــى بعــــض الرســــائل الجامعيــــة فــــي إطــــار  )2006(والبســــتنجي 

يــا فــي الجامعــات األردنيــة التــي  التــدريب البحثــي لطلبــة الدراســات العل
تناولت المهارات االجتماعيـة لـدى فئـات أخـرى مـن ذوي االحتياجـات       

ــى مســتوى المهــارات      . الخاصــة ــذا حاولــت هــذه الدراســة التعــرف إل ل
االجتماعية لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم في مدينة إربد األردنيـة  

ين تبعـًا لمتغيـري   ومقارنتها بالمهارات االجتماعية لدى أقـرانهم العـادي  
الجنس والفئة العمرية وذلك للتأكد مـن إمكانيـة تضـمين بعـد القصـور      
فــي المهــارات االجتماعيــة، العتبــاره أحــد محكــات التعــرف إلــى األفــراد 

وعلـى وجـه التحديـد، فقـد حاولـت      . ذوي صعوبات التعلم فـي األردن 
  :الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤالين اآلتيين

  ك المهـارات االجتماعيـة لـدى الطلبـة العـاديين      ما مستوى امـتال
  والطلبة ذوي صعوبات التعلم؟

       هــل يختلــف مســتوى امــتالك المهــارات االجتماعيــة ككــل وكــل
بعــد مــن أبعادهــا لــدى الطلبــة بــاختالف جــنس الطالــب، وفئتــه     

  العمرية، وتصنيفه، والتفاعل بين هذه المتغيرات؟

  أهمية الدراسة

لدراســة فـــي مســـاعدة المعلمـــين  يتوقــع أن تســـهم نتـــائج هـــذه ا 
وأولياء األمور والمتخصصـين وأصـحاب القـرار فـي التخطـيط الفّعـال،       
واقتـــراح بـــرامج مســـتقبلية لـــدمج الطلبـــة ذوي صـــعوبات الـــتعلم فـــي   
الصــف العــادي، وبمــا يضــمن تحقيــق أعلــى درجــات النجــاح فــي ذلــك    
المسـعى، وكـذلك فــي تنميـة مســتوى المهـارات االجتماعيــة لـدى هــذه      

ئة من الطلبـة؛ لمـا لهـا مـن أهميـة بالغـة فـي تحسـين فـرص تعلمهـم           الف
األكــاديمي، وذلــك تحقيقــًا ألحــد أهــداف اســتراتيجية التربيــة والتعلــيم  

وتحديـدًا،  . التي تبنتها وزارة التربية والتعلـيم األردنيـة  ) 2007(لعام 
ستسهم الدارسة الحالية في بعدها النظري في بحـث إمكانيـة تضـمين    

فـي المهـارات االجتماعيـة باعتبـاره أحـد محكـات التعـرف         بعد القصـور 
ــب المحكــات        ــى جان ــي األردن، إل ــتعلم ف ــراد ذوي صــعوبات ال ــى األف إل

ــتعلم     ــة فــي تعريــف صــعوبات ال أمــا علــى  . الموجــودة أصــًال، والمتمثل
الصـعيد البحثــي، فـإن نتــائج هــذه الدراسـة ستســهم فـي تــوفير أســاس     

وأساليب تدريبية محددة، لرفـع   لدراسات تجريبية الحقة تقترح برامج
  .مستوى المهارات االجتماعية لدى فئة الطلبة ذوي صعوبات التعلم

  :تتحدد نتائج الدراسة بما يأتي: محددات الدراسة

   تـــم اعتمـــاد عينـــة صـــعوبات الـــتعلم وفقـــًا لألســـس المتبعـــة فـــي
 .تشخيصهم في المدارس التي يلتحقون بها

  علـــى المـــدارس التـــي  مجتمـــع الدراســـة وعينتهـــا وقـــد اقتصـــرا
تتــــوافر فيهــــا غــــرف مصــــادر الــــتعلم التابعــــة لمديريــــة التربيــــة 

  .والتعليم في منطقة إربد الثانية

  التعريف اإلجرائي للمتغيرات

مجموعــة مــن الســلوكات واألفعــال التــي    : المهــارات االجتماعيــة 
يســـلكها الفـــرد لتحقيـــق أهـــداف مرغوبـــة علـــى الصـــعيدين الشخصـــي  

في الدراسة الحالية بالدرجة التي تقـّدر للطفـل   وتتحدد . واالجتماعي
للمهارات االجتماعية، التي تتمحـور فـي   ) 2005(على مقياس هارون 

عادات العمل المناسبة، ومهارات التواصل اإليجابيـة،  : ثالثة أبعاد هي
 .وااللتزام بتطبيق األنظمة المتبعة في الصف

لـــبعض هـــم الطلبـــة الملتحقـــون  : الـــتعلم الطلبـــة ذوو صـــعوبات
ــرف       ــي غـ ــة، فـ ــة الخاصـ ــامج التربيـ ــي ببرنـ ــومهم المدرسـ ــن يـ الوقـــت مـ
مصـــادر الـــتعلم فـــي مـــدارس مديريـــة التربيـــة والتعلـــيم لمنطقـــة إربـــد  
الثانيـة، الــذين تـم تشخيصــهم بــأنهم يعـانون مــن صـعوبات تعلــم وفقــًا     

كاالنتبـاه،  ) صـعوبات نمائيـة  (لألسس المتبعة فـي مدارسـهم األساسـية    
، واللغة الشـفهية، والتفكيـر، التـي قـد تبـدو آثارهـا       واإلدراك، والذاكرة

فـــي صـــعوبات فـــي القـــراءة، والكتابـــة، والحســـاب، والتهجئـــة والتعبيـــر  
، التــي يشــترط أال تعــود ألي إعاقــة، أو   )صــعوبات أكاديميــة (الكتــابي 

  .حرمان ثقافي أو اقتصادي

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

تنفيـذ لسلسـلة مـن السـلوكات      بأنهـا  ''Skill''تعّرف كلمة مهارة 
في حين يعرف الد ومـايز   ).Herbert, 1986(بهدف إنجاز مهمة ما 

(Ladd and Mize, 1983: 127)     قـدرة  "المهـارات االجتماعيـة بــ
الفـــرد علـــى تنظـــيم الظـــروف والســـلوكات فـــي مجموعـــة موحـــدة مـــن  
األفعـــال الموجهـــة نحـــو تحقيـــق أهـــداف مقبولـــة ثقافيـــًا واجتماعيـــًا        

وتعد المهارات االجتماعية من منظور الـتعلم االجتمـاعي   ". وشخصيًا
مهـــــارات محـــــددة تشـــــكل األســـــاس لســـــلوكات الكفايـــــة االجتماعيـــــة  

(Herbert, 1986).   ــام ــّرق جريشـ ــين  )Gresham, 1992(ويفـ بـ
المهـارات االجتماعيــة والكفايـة االجتماعيــة، حيــث ينظـر إلــى المهــارات    

في مواقـف محـددة لتأديـة     االجتماعية بوصفها سلوكات محددة تظهر
مهمــات اجتماعيــة بشــكل مناســب، فــي حــين تمثــل الكفايــة االجتماعيــة 
تقييمــًا مفــاده أن شخصــًا مــا قــد قــام بتأديــة مهمــة اجتماعيــة بكفــاءة     

وبعبارة أخرى، يبدو أن المهارات االجتماعية تشـير إلـى مـا    . واقتدار
ة عامــة يســتطيع الفــرد القيــام بــه فعــًال، ولــيس كونهــا خاصــية شخصــي   

  .يتصف بها

ــي مجــال        ــة الضــرورية ف ــارات االجتماعي ــى المه ــة عل ومــن األمثل
إبقـاء مسـافة مكانيـة مقبولـة      -على سـبيل المثـال ال الحصـر   -التواصل 

 Keeping personal space)من اآلخـرين فـي أثنـاء التحـدث إلـيهم      

while talking to others)،      والمشـاركة بالحـديث الجمـاعي بطريقـة
 Joining a conversation)ن مقاطعـة حـديث اآلخـرين    مناسـبة دو 

without interrupting others)،      وإنهـاء المحادثـة بطريقـة مناسـبة
)Ending a conversation appropriately.(     فعلـى الـرغم مـن أن
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ــرًا مــن تلــك المهــارات، إال أنهــم قــد ال         لــدى معظــم النــاس عــددًا كبي
قــد يبــدو مختلفــًا لــدى    يســتخدمونها بشــكل مســتمر، ولكــن الحــال     

ــتعلم، فــأغلبيتهم قــد ال يمتلكــون مثــل تلــك       األفــراد ذوي صــعوبات ال
المهـــــارات األساســـــية، وحتـــــى إن امتلكوهـــــا، فربمـــــا ال يســـــتطيعون 

  ).Gresham, 1992(استخدامها على نحو مستمر ومناسب 

 ,Gresham and Elliottوقد قّسم كل من جريشام  واليـوت  

قصـور فـي المهـارات االجتماعيـة إلـى أربعـة       المظلة الكبرى لل) (1987
ويشير إلى عدم  ؛(Skill Deficits) المهاراتفي  القصور: أنواع هي

 والقصــور. امــتالك المهــارات الضــرورية للتفاعــل المناســب مــع األقــران
، ويبـــــدو فـــــي عـــــدم أداء (Performance Deficits) األداء فـــــي

. امتالكهــــاالمهــــارات االجتماعيــــة بشــــكل مناســــب علــــى الــــرغم مــــن   
 Self-Control Skill)الــــذاتي  الضــــبط مهــــارة فــــي والقصــــور

Deficits)    ــارات ــة المهـ ــم ممارسـ ــرد فـــي تعلـ ، ويتمثـــل فـــي فشـــل الفـ
ــعب       ــة يصـ ــل دخيلـ ــود عوامـ ــة لوجـ ــب، نتيجـ ــكل مناسـ ــة بشـ االجتماعيـ
ضبطها واستبعاد أثرها، فمثًال قد يصعب على الشخص القلق نتيجـة  

مجموعة في نشاط ما، ألنه دائـم  وجود عجز لديه، تعلم كيف يشارك 
 الــذاتي الضــبط تأديــة والقصــور فــي.  التفكيــر فــي رأي المحيطــين بــه 

)Self-Control Performance Deficits(،  ويتضح في عدم الثبات
فـــي اســـتخدام المهـــارة االجتماعيـــة علـــى الـــرغم مـــن امتالكهـــا بســـبب 
ــة مـــن     ــثًال ظهـــور ردة فعـــل غيـــر مرحبـ ــة، فمـ ظهـــور اســـتجابات دخيلـ
المحيطـــين بالشـــخص، قـــد تقـــوده لعـــدم اســـتجابته بطريقـــة مرغوبـــة   

وممـا تجـدر اإلشـارة    . (Gresham and Elliott, 1987)اجتماعيـًا  
إليه، أنه على الرغم من وضوح تلك األنواع للمهارات االجتماعية، إال 
أنهــا ليســت دائمــًا محــددة المالمــح لــدى بــاحثين آخــرين، وبنــاًء علــى  

اســـــتخدام البـــــاحثين لمصـــــطلح المهـــــارات  ذلـــــك يمكننـــــا القـــــول إن 
، أو القصــور فــي المهــارات االجتماعيــة (Social Skills)االجتماعيــة 

(Social Skills Deficits)  2009حسن، (ليس واضحا دائمًا.(  

ويبــــدو مقبــــوًال أن األفــــراد الــــذين لــــديهم مهــــارات اجتماعيــــة  
ــاوض وروح الد    ــاع والتفـ ــارات اإلقنـ ــار مهـ ــنهم اختيـ ــة يمكـ ــة إيجابيـ عابـ

ــتخدامها    ــا واسـ ــف مـ ــبة لموقـ ــذين ال    . المناسـ ــك الـ ــين أن أولئـ ــي حـ فـ
يمتلكون مدى واسعًا من تلـك المهـارات، غالبـًا مـا تتصـف سـلوكاتهم       
بالعصــبية والعنــف، التــي قــد تزيــد بالتــالي مــن عــزلتهم، نتيجــة لعــدم       

وقد تنسحب هذه  ).Furnham, 1986(رغبة أقرانهم بالتعامل معهم 
فـــراد ذوي صـــعوبات الـــتعلم حيـــث إنهـــم يعـــانون  الفكـــرة علـــى فئـــة األ

ــف        ــة والعنــ ــف بالحديــ ــد تتصــ ــة، قــ ــر توافقيــ ــة غيــ ــلوكات اندفاعيــ ســ
)Lerner, 2000.(  

وقــد أظهــرت الدراســات أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة بــين الوظيفــة  
ــة  ــين    (Social Functioning)االجتماعيـ ــة، وبـ ــة الطفولـ ــي مرحلـ فـ

حيــث يشــير . الالحقــةالتكيــف النفســي واالجتمــاعي فــي مراحــل العمــر 
إلـى أن التفاعـل مـع األقـران      )Bryan and Lee, 1990(بـراين ولـي   

وتبــدو . يسـهم فــي تطــوير التفكيــر الشخصـي واألخالقــي واالجتمــاعي  
هــذه الفكــرة منطقيــة، فاألطفــال الــذين ال يمتلكــون مهــارات اجتماعيــة    
ــة         ــر وظيفي ــة غي ــروا ســلوكات اجتماعي ــر عرضــة ليظه ــة هــم أكث إيجابي

)Dysfunctional Social Behaviors(     ــي قــد فــي المســتقبل الت
ترتبط بضعف في أدائهم األكـاديمي، وصـحتهم النفسـية، ومـيلهم نحـو      

 ,Elliott, Malecki and Demaray, 2001; Herbert)الجنـوح  

1986; Furnham, 1986).    ــد بعـــض ــال، يؤكـ ــبيل المثـ ــى سـ فعلـ
ــدى ا      ــارات االجتماعيـــة لـ ــور فـــي المهـ ــويين أن القصـ لراشـــدين، التربـ

ــدر        ــران، وبمصـ ــع األقـ ــة مـ ــات طيبـ ــة عالقـ ــعف إقامـ ــي ضـ ــل فـ والمتمثـ
السلطة، والمحافظـة عليهـا، غالبـًا مـا تقلـل مـن كـم الفـرص التعليميـة          

 ,Furnham(ونوعهــا التـــي يمكـــنهم االســـتفادة مـــن المشـــاركة بهـــا  

1986.(  

أن المهـارات   )Elliott et al., 2001(ويـرى إليـوت وآخـرون    
مًال مــؤثرًا فــي التكــوين النفســي والعــاطفي للفــرد،  االجتماعيــة تعــد عــا

المتمثلـة   (Academic Functioning)ولقيامـه بالوظيفـة األكاديميـة    
ــتعلم   ــة الـ ــي عمليـ ــاركة فـ ــة   . بالمشـ ــلوكات المتوافقـ ــيفون أن السـ ويضـ

ــًا  ــي     )Prosocial Behaviors(اجتماعيــ ــر فــ ــكل مباشــ ــؤثر بشــ تــ
نجـــــاح الـــــتعلم التحصــــيل األكـــــاديمي، وفــــي الســـــلوكات المطلوبــــة ل   

األكــاديمي كفهــم التعليمــات واتباعهــا، واالســتمرار فــي تأديــة المهمــة،   
فــامتالك الســلوكات المتوافقــة اجتماعيــًا يعــد متطلبــًا . وطــرح األســئلة

ــة الفرصــة للــتعلم األكــاديمي، فــي حــين أن       أساســيًا مســاعدًا فــي تهيئ
، عدم امتالكها يضاعف من مشـكالت الفـرد التعليميـة، ويقـوده للفشـل     

ــع األقـــران ومـــع المعلمـــين     نتيجـــة لقلـــة فـــرص التفاعـــل االجتمـــاعي مـ
)Mercer, 1997.(  

 ,Gresham and Elliott)وقد أشار كل من جريشام  وإليوت 

إلـــى أن هنــاك طرقـــًا عديــدة لقيــاس القصـــور فــي المهـــارات      (1987
وبــالرغم مــن ذلــك يبــدو أن    . االجتماعيــة لــدى األطفــال والمــراهقين   

هـي األكثـر    )Sociometric Techniques(مترية األسـاليب السوسـيو  
 ;French and Tyne, 1982)اســتخدامًا لتحقيــق هــذا الغــرض  

Walker, Stieber and Eisert, 1991).   وباختصــار، فــإن هــذه
المقاييس تتطلب من أفراد مجموعـة مـا أن يوضـحوا إدراكـاتهم حـول      

و وبــالرغم مــن أن أســاليب القيــاس هــذه تبــد     . مجموعــة مــن رفــاقهم  
للوهلة األولى مهددة بقدر كبيـر مـن الذاتيـة، وضـعف فـي موثوقيتهـا،       
إال أنهــا أظهــرت وبشــكل متكــرر قــدرًا عاليــًا مــن المصــداقية والثبــات،   

 ,French and Tyne)وذلـك وفقـًا لخصوصـية المقيـاس المسـتخدم      

ومن األمثلة على تلك األساليب ما يعرف بترشيحات األقران  .(1982
Peer Nominations   وتقـديرات األقـران ،Peer Ratings  وأحكـام ،

 La Greca)، والمالحظـة الطبيعيـة   Teacher Judgmentsالمعلـم  

and Vaughn, 1992) .     ومن الطرق المتبعة للتأكـد مـن صـدق هـذه
ــي توفرهــا األســاليب الموجهــة نحــو        ــائج الت ــة النت األســاليب هــي مقارن

  .وجهة نحو الطلبةالمعلمين بتلك النتائج المتوفرة من األساليب الم

ومــن هنــا يالحــظ أن الســتخدام أحكــام المعلمــين أو تقــديراتهم   
فــي التعــرف إلــى مســتوى المهــارات االجتماعيــة لــدى األطفــال ذوي        
صعوبات التعلم في الدراسة الحاليـة سـندًا بحثيـًا واضـحًا، ربمـا كـون       
المعلمـــين هـــم األكثـــر درايـــة بطلبـــتهم، واألعـــرف بتحديـــد مســـتويات 

إضــافة لــذلك، يبــدو أن   .االجتماعيــة مــن بــاحثين خــارجيين مهــاراتهم 
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ــًا فـــي قيـــاس المهـــارات االجتماعيـــة؛ بســـبب عـــدم وجـــود    هنـــاك تنوعـ
تعريــــف موحــــد لمفهــــوم المهــــارات االجتماعيــــة، ولتنــــوع اهتمامــــات   

ــأ البـــاحثون  . البـــاحثين فـــي دراســـة المهـــارات االجتماعيـــة  فمـــثًال يلجـ
باعتبارهــا مؤشــرًا للمهــارات  المهتمـون بدراســة التفــاعالت االجتماعيـة  

يلجــأ االجتماعيــة فــي الغالــب ألســلوب المالحظــة الطبيعيــة، فــي حــين    
البــاحثون المهتمــون بدراســة العنــف فــي ســلوك األطفــال، أو مســتوى   
القصــــور فــــي المهــــارات االجتماعيــــة ألســــاليب ترشــــيحات األقــــران       

. ليـة وتقديراتهم، أو ألحكام المعلمين كما هو الحال في الدراسـة الحا 
وهـــذا مـــا يميـــز الدراســـة الحاليـــة عـــن دراســـة الخطيـــب والبســـتنجي   

ــن  )2006( ــة حسـ ــا أســـلوب    ) 2009(، ودراسـ ــد فيهمـ ــين اعتمـ اللتـ
التقريـــر الـــذاتي مـــن الطالـــب العـــادي والطالـــب ذي صـــعوبات الـــتعلم، 
األمــر الــذي قــد يتــأثر بالمرغوبيــة االجتماعيــة لــدى أفــراد العينــة مــن   

  .الفئتين

  ور في المهارات االجتماعية وصعوبات التعلمالعالقة بين القص

يشير كثير مـن البـاحثين إلـى أن هنالـك عالقـة بـين القصـور فـي         
المهــارات االجتماعيــة، وبــين صــعوبات الــتعلم فــي كثيــر مــن األوجــه         

)Florian, 2007; Kavale, 2007( .     فبعضـهم يطـرح الفكـرة القائلـة
، )Concomitantly Associated(بــأن عالقتهمــا تالزميــة الوجــود   

 Centralوتعـــود للخلـــل الـــوظيفي فـــي الجهـــاز العصـــبي المركـــزي   

Nervous System Dysfunction (CNSD) فـــي حـــين يـــرى ،
آخـــرون أن العالقـــة بـــين القصــــور فـــي المهـــارات االجتماعيـــة وبــــين       
صعوبات التعلم هـي عالقـة ارتباطيـة لكنهـا ليسـت عالقـة تامـة؛ بمعنـى         

المهــارات االجتماعيــة لــدى األفــراد أنــه ال يقتصــر وجــود القصــور فــي 
ذوي صــــعوبات الــــتعلم، فهنــــاك أفــــراد عــــاديون يعــــانون ضــــعفًا فــــي   

ويؤكد جريشام قلة البحوث التـي تـدعم وجـود    . المهارات االجتماعية
عالقــة ســببية بــين القصــور فــي المهــارات االجتماعيــة وبــين صــعوبات    

ــوظيفي فــي الجهــاز ال        ــا مــع الخلــل ال ــتعلم، مــن حيــث تالزمه عصــبي ال
المركـــزي، بـــل ويـــرفض فكـــرة أن القصـــور فـــي المهـــارات االجتماعيـــة 

وقــد . Gresham, 1992)(يعـود سـببه لصـعوبات الـتعلم األكاديميــة     
أيد كثيرون أفكار جريشام  التي مفادها أن هناك عالقة ارتباطيـة بـين   
ــة، وأن هــذه       ــتعلم وبــين القصــور فــي المهــارات االجتماعي صــعوبات ال

 ,Bryan and Lee)مرتفعــة لكنهـا ليسـت ســببية   العالقـة قـد تكـون    

1990; La Creca and Vaughn, 1992; San Miguel et al., 
1996; Swanson and Malone, 1992).   

ــتعلم       ــين صــعوبات ال ومــن الفرضــيات المفســرة لوجــود عالقــة ب
وبين القصـور فـي المهـارات االجتماعيـة، هـو مالحظـة تالزميـة وجـود         

، Depressionها مـن االضـطرابات كاالكتئـاب    صعوبات التعلم مع غير
 /Attention Deficitأو عجــز االنتبــاه واضــطراب النشــاط الزائــد   

Hyperactivity Disorder (AD/HD) .  حيــث تتعــدد الفرضــيات
التي تفسر هـذه العالقـة، ويمكـن تلخيصـها فـي احتماليـة أن صـعوبات        

ولـرفض   Low Self-Conceptالتعلم تقود لتـدني فـي مفهـوم الـذات     
، أو فــي احتماليــة أن ضــعف العالقــات Peer Rejectionمــن األقــران 

االجتماعية يقود لتدني التحصيل ولمزيد من صعوبات التعلم، أو في 

احتمالية أن صعوبات التعلم والقصور في المهـارات االجتماعيـة تنشـأ    
ــتعلم     ــة أن صـــعوبات الـ ــه، أو فـــي احتماليـ مـــن المصـــدر العصـــبي نفسـ

 ,Mercer)رضة لإلصـابة بمختلـف األمـراض النفسـية     تجعل األفراد ع

1997; Lerner, 2000) .     ــة مقــدار التحــدي ومــن هــذا يمكــن رؤي
ــتعلم، ووجـــود         ــعوبات الـ ــة بـــين صـ ــذه العالقـ ــي دراســـة هـ ــح فـ الواضـ
اضــطرابات نفســية مختلفــة وبــين القصــور فــي المهــارات االجتماعيــة،     

ــا بســـبب عـــدم و   جـــود بســـبب التـــداخل بـــين الســـبب والنتيجـــة؛ وربمـ
  .تعريفات واضحة وموحدة بين الباحثين في هذا الميدان

أن األطفـــــال ذوي   (Healy, 1987)وقـــــد وجـــــدت هيلـــــي 
ــذاكرة،       ــتعلم الــذين يعــانون صــعوبات فــي الترميــز وفــي ال صــعوبات ال
غالبًا ما يواجهون صعوبات أكاديمية، وقد يعانون ضعفًا في وظائفهم 

ــة ــت   . االجتماعي القصــور فــي المهــارات    فإحــدى مجــاالت بحثهــا تناول
االجتماعية لدى األفراد ذوي صعوبات التعلم وعالقتها بمهـارات حـل   

وقد  .(intrapersonal problem solving)المشكلة البين شخصية 
تضمنت أساليب حل المشكلة على تـدريب األفـراد علـى كيفيـة تعريـف      
ــائج       ــد النتــ ــة، وتحديــ ــول بديلــ ــاد حلــ ــدها، وإيجــ ــكالت وتحديــ المشــ

ا، والـــوعي بوجهـــات نظـــر اآلخـــرين، وتطبيـــق الحـــل األمثـــل  وتقييمهـــ
ــتعلم قــد    . واألكثــر فعاليــة  وأكــدت هيلــي أن األفــراد ذوي صــعوبات ال

أظهــروا ضــعفًا واضــحًا فــي حــل المشــكلة البــين شخصــية، وقــد عــدت  
هذه النتيجة منطلقًا لعدد من بـرامج التـدريب علـى تحسـين المهـارات      

 Forness and(ت الــتعلم االجتماعيــة لــدى األفــراد ذوي صــعوبا   

Kavale, 1996.(  

كمــــا أظهــــرت الدراســــات الســــابقة أن األطفــــال ذوي صــــعوبات 
ــة        ــة مــن المهــارات االجتماعي ــواع مختلف ــتعلم يعــانون قصــورًا فــي أن ال
ــة، واالســـتجابة لآلخـــرين فـــي مواقـــف     كفهـــم الموضـــحات غيـــر اللفظيـ

مقبولـة   اجتماعية جديدة، والقيام بتفاعالت اجتماعية أساسية بطريقة
(Bryan and Lee, 1990; San Miguel et al., 1996; 

Swanson and Malone, 1992) . فقــــد أجــــرى سوانســــون
دراسـة تحليليـة لنتـائج      (Swanson and Malone, 1992)ومـالوني 

بحثًا تناولت المهارات االجتماعيـة لـدى األفـراد ذوي صـعوبات     ) 39(
ائعة ارتبطت بالقصور في أفادت النتائج وجود ثالثة عوامل ش. التعلم

االستجابة لآلخـرين، والمهـارات المعرفيـة،    : المهارات االجتماعية وهي
كمـــا أفـــادت النتـــائج أن األفـــراد ذوي    . وضـــعف التكيـــف االجتمـــاعي  

صعوبات التعلم قد اختلفوا عـن أقـرانهم العـاديين فـي جوانـب القبـول       
، وعــدم االجتمــاعي، والــرفض االجتمــاعي، والحالــة المدركــة، والعنــف  

وهكــذا، فإنــه . النضــج، وأداء المهمــات، وحــل المشــكالت االجتماعيــة 
وبــالرغم مــن أنــه مــن غيــر الواضــح كيــف أن القصــور فــي المهــارات          
ــراد        ــدو واضــحًا أن األف ــه يب ــتعلم، فإن ــبط بصــعوبات ال ــة ارت االجتماعي
ذوي صعوبات التعلم هم أكثر عرضة من غيرهم، ألن يطوروا قصورًا 

  .جتماعيةفي المهارات اال

فــي دراســته لســلوك التقبــل االجتمــاعي  ) 2004(وأكــد هــارون 
أن األطفــــال ذوي صــــعوبات الــــتعلم يعــــانون ضــــعفًا فــــي المهــــارات       
االجتماعية في الصفوف العاديـة، وأن هـذا الضـعف يـأتي نتيجـة لعـدم       
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قدرة أولئك األطفال علـى القيـام بالعمليـات السـلوكية واللغويـة بشـكل       
مـــــتالك الطلبــــة ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم  مناســــب، حيـــــث إن ضــــعف ا  

للمهــارات االجتماعيــة، يــؤدي إلــى محدوديــة فرصــهم بإقامــة تفــاعالت   
ــالي يقــود لعــزلتهم، ويحــد مــن        مناســبة مــع زمالئهــم ومعلمــيهم، وبالت

  .إمكانية قيامهم بالمهام األكاديمية بكفاءة واقتدار

بدراســـــة هـــــدفت مقارنـــــة المهــــــارات    ) 2009(وقـــــام حســـــن   
ى الطلبـة ذوي صـعوبات الـتعلم بمثيالتهـا لـدى الطلبـة       االجتماعية لد

األســوياء فــي المرحلــة االبتدائيــة فــي مدينــة مســقط العمانيــة، وقــد         
طالبـًا مـوزعين بالتسـاوي علـى الفئتــين     ) 120(شـملت عينـة الدراسـة    

طَبـق الباحـث الصـورة المعدلـة مـن نظـام تقـدير المهـارات         . السابقتين
 Gresham and)جريشــام وإليــوت االجتماعيــة المطــّور ســابقًا مــن 

Elliott, 1987)   ــى عينــة الدراســة ــائج إلــى وجــود    . عل توصــلت النت
فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات أداء الطلبـة ذوي صـعوبات     
الــتعلم والطلبــة األســوياء فــي أبعــاد نظــام التقــدير الثالثــة ومقاييســها   

ة والكفايــة الفرعيــة، ولصــالح األســوياء فــي بعــدي المهــارات االجتماعيــ
  .  االجتماعية، ولصالح ذوي صعوبات التعلم في بعد السلوك المشكل

وعلـى صـعيد متصـل، يمكـن القـول إن القصـور فـي القيـام بتلــك         
ــانون        ــذين يعـ ــال الـ ــى األطفـ ــرًا علـ ــيس مقتصـ ــة لـ ــارات االجتماعيـ المهـ
ــًا مــا نالحــظ أنــواع القصــور تلــك واضــحة فــي       ــتعلم، فغالب صــعوبات ال

ســلوكيا وحتــى لــدى مجموعــات مــن األطفــال    ســلوكيات المضــطربين
كمــا أكــد بعــض البــاحثين أن درجــة   ). Gresham, 1992(العــاديين 

القصـــور فـــي المهـــارات االجتماعيـــة تختلـــف بـــاختالف نـــوع الصـــعوبة 
الخطيــــب (التعلميــــة التــــي يواجههــــا األطفــــال ذوو صــــعوبات الــــتعلم   

ــال، أشــار   ). Rourk, 1995 ;2006والبســتنجي،  ــى ســبيل المث  فعل
إلى أن األطفال الـذين يعـانون مـن صـعوبات      (Rourk, 1995) رورك 

في الحسـاب، يكونـون أكثـر ضـعفًا فـي اللغـة غيـر اللفظيـة، فقـد وجـد           
ــي صــعوبات        ــراد تمثلــت ف ــك األف ــدى أولئ : مجموعــة مــن الصــعوبات ل

الحســاب، وحــل المشــكالت، والــوعي االجتمــاعي، ومهــارات التفاعــل       
حيـث كـان لتحديـد    . لمسـي، والتواصـل  ال-االجتماعي، والتآزر الحركـي 

ــة بالغــة فــي تطــوير        هــذه المجموعــة المتجانســة مــن الصــعوبات أهمي
  . أدوات تشخيص دقيقة لصعوبات التعلم

بدراســة مســتوى ) 2006(وقــام كــل مــن الخطيــب والبســتنجي   
طالبــًا وطالبــة مــن ذوي صــعوبات    ) 284(التفاعــل االجتمــاعي لــدى   

وعة مـن المـدارس العاديـة فـي مدينـة      التعلم والطلبة العاديين في مجم
عمان تبعًا لمتغيـرات الجـنس، وطبيعـة المدرسـة، والمسـتوى الصـفي،       
ــب ذي صــعوبات        ــتعلم، وعــدد ســنوات التحــاق الطال ــوع صــعوبة ال ون

وبعد تطبيق مقياس التفاعل االجتماعي الـذي  . التعلم بغرفة المصادر
ــى أن الت       ــارت النتــــائج إلــ ــك الدراســــة، أشــ ــد خصيصــــًا لتلــ فاعــــل أعــ

االجتماعي بين الطلبة ذوي صعوبات الـتعلم مـع الطلبـة العـاديين كـان      
إيجابيـــًا بدرجـــة متوســـطة، كمـــا أظهـــرت النتـــائج فروقـــًا ذات داللـــة        
إحصـــائية فـــي مهـــارات التفاعـــل االجتمـــاعي تعـــزى لمتغيـــر المســـتوى 
الصــفي لصــالح المســتوى األعلــى، ولنــوع صــعوبة الــتعلم لصــالح ذوي 

حـــين لــــم تظهـــر النتــــائج فروقـــًا ذات داللــــة     فــــي. صـــعوبات القـــراءة  

إحصــائية بـــين الطلبــة ذوي صـــعوبات الــتعلم والطلبـــة العــاديين تبعـــًا     
لمتغيــرات الجــنس، وطبيعــة المدرســة، وعــدد ســنوات التحــاق الطالــب  

وقــد أوصــى الباحثــان بضــرورة . ذي صــعوبات الــتعلم بغرفــة المصــادر
جتماعيــة لـــدى  إجــراء مزيــد مــن الدراســـات الستقصــاء المهــارات اال     

مجموعات أخرى من الطلبة ذوي صعوبات التعلم في منـاطق مختلفـة   
  .من األردن، وما الدراسة الحالية إال جهد ينصب في هذا المجال

ويمثل متغير الجنس تحديًا آخر لدراسة القصـور فـي المهـارات    
ــتعلم    ــة لــدى األطفــال ذوي صــعوبات ال ــالرغم مــن كــون   . االجتماعي فب

طر المعاناة من صعوبات التعلم النمائيـة أكثـر مـن    الذكور معرضين لخ
اإلناث، إال أن الشائع هو أن اإلناث من ذوي صـعوبات الـتعلم يظهـرن    
قــدرًا أكبــر مــن القصــور فــي المهــارات االجتماعيــة منــه لــدى الــذكور      

)Lyon, 1996 .(      ــارات ــي المه ــك القصــور ف ــار ذل ــدو أن آث حيــث يب
ــا بســـ     ــاث؛ ربمـ ــى اإلنـ ــى علـ ــة أقسـ ــات  االجتماعيـ ــايير والتوقعـ بب المعـ

وممـا يـدلل علـى    ). Swanson and Malone, 1992(االجتماعيـة  
ذلك ما ذهبت إليـه بعـض الدراسـات التـي وجـدت أن اإلنـاث مـن ذوي        
ــتعلم هــن أقــل اســتجابة وتحســنًا للبــرامج المختلفــة التــي       صــعوبات ال

 La)تــدّرب علــى تنميــة المهــارات االجتماعيــة مــن زمالئهــم الــذكور     

Creca and Vaughn, 1992).  

ومـــن العـــرض الســـابق لمجموعـــة مـــن الدراســـات التـــي تناولـــت  
المهارات االجتماعية لدى ذوي صعوبات التعلم، يمكن استخالص أن 
هناك عالقة ارتباطية بين صعوبات التعلم وبين القصـور فـي المهـارات    
ــن       ــد مـ ــة يحـ ــارات االجتماعيـ ــي المهـ ــور فـ ــا أن القصـ ــة، كمـ االجتماعيـ

ــة تكيــف  ــد       إمكاني ــي الصــف والمدرســة، ويقّي ــتعلم ف ذوي صــعوبات ال
. تفــاعلهم مــع زمالئهــم ومعلمــيهم، ويضــّيع علــيهم فرصــًا كبيــرة للــتعلم 

ــة     ــارات االجتماعيـ ــور فـــي المهـ ــدة القصـ ــا أكـــدت الدراســـات أن حـ كمـ
يرتبط بأنواع دون غيرها من صـعوبات الـتعلم مثـل اضـطراب النشـاط      

وأخيـرًا،  . علمية المختلطـة الزائد، وصعوبات الحساب، والصعوبات الت
بينت الدراسات أنه على الـرغم مـن أن الـذكور أكثـر إصـابة بصـعوبات       
التعلم من اإلناث، إال أن اآلثار االجتماعيـة لتلـك الصـعوبات هـي أشـد      

. قســوة علــى اإلنــاث؛ ربمــا بســبب التوقعــات والمتطلبــات االجتماعيــة   
ــفها محاولــــ    ــة بوصــ ــة الحاليــ ــا، يمكــــن النظــــر للدراســ ة مــــن ومــــن هنــ

المحاوالت البحثية التي تسعى إلى التعرف إلى مـدى تالزميـة القصـور    
فــي المهــارات االجتماعيــة بصــعوبات الــتعلم، وكــذلك النظــر فــي مــدى   
ــد      ــاره أحـ ــة باعتبـ ــارات االجتماعيـ ــي المهـ ــور فـ ــمين القصـ ــة تضـ إمكانيـ

  .ذوي صعوبات التعلم في األردن دمحكات التعرف إلى األفرا

  إجراءات الدراسة 

طالبــًا ) 9782(تكــّون مجتمــع الدراســة مــن     :مــع الدراســة مجت
طالبـًا وطالبـة مـن    ) 462(منهم ) إناث 6227ذكور،  3555(وطالبة 

مدرسـة مـن مـدارس مديريـة     ) 21(ذوي صعوبات التعلم موزعين في 
  .التربية والتعليم لمنطقة إربد الثانية

طالبـــًا ) 278(شـــارك فـــي الدراســـة  :المشـــاركون فـــي الدراســـة
من الطلبـة ذوي صـعوبات   ) 97(طالبًا عاديًا، و) 181(ة، منهم وطالب
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مـــدارس للـــذكور ومدرســـتين  4(مـــدارس ) 6(الـــتعلم، اختيـــروا مـــن 
مدرسة تحتوي على غرف مصادر التعلم مـن  ) 21(من أصل ) لإلناث

مــدارس مديريــة التربيــة والتعلــيم لمنطقــة إربــد الثانيــة، خــالل الفصــل  
) 1(م، والجــدول 2009-2008اســي الدراســي الثــاني مــن العــام الدر 

  . يوضح توزيع أفراد الدراسة حسب متغيراتها المستقلة

الجــنس والفئــة   توزيــع أفــراد الدراســة حســب متغيــرات    ) 1(دول الجــ
  العمرية وتصنيف الطالب

  الفئة العمرية 

تصنيف
 الطالب

 أكثر منسنوات 9-7جنس الطالب
9  - 12 

  سنة

 12أكثر من 
 سنة

المجموع

 عادي
181=ن

 120 5 81 34  ذكر

 61 8 26 27 أنثى

 صعوبات
97= ن

 69 9 46 14  ذكر

 28 5 14 9 أنثى

اســــــتخدم البــــــاحثون مقيــــــاس المهــــــارات  :أداة الدراســــــة   
ــارون    ــده هـ ــة الـــذي أعـ ــن  ) 2005(االجتماعيـ ــون مـ ) 50(الـــذي يتكـ

ثالثــة أبعــاد تقــيس المهــارات االجتماعيــة المتمثلــة  فقــرة، موزعــة علــى
، والتفاعل مع اآلخرين )فقرة 11(ع لوائح المدرسة وقوانينها اتبافي 

، وهو أداة يمكن )فقرة 19( ، وإظهار عادات عمل مناسبة)فقرة 20(
ــع     ــا المعلمــــون بوضــ ــة، يســــتجيب عليهــ ــة مالحظــ اســــتخدامها كبطاقــ
تقديراتهم لمستوى المهارة االجتماعية لكل طالب وفق تدريج خـاص  

  .بذلك

مــن صــدق األداة بــأربع ) 2005( تحقــق هــارون :صــدق األداة
الصدق المنطقي، وصدق المضـمون، والصـدق التمييـزي،    : طرق هي

والصــدق االرتبــاطي، التــي أشــارت جميعهــا إلــى تمتــع األداة بــدالالت     
  . صدق مقبولة

ــام البـــاحثون بعـــرض المقيـــاس علـــى     ــة، قـ ــة الحاليـ وفـــي الدراسـ
والقيـاس  عشرة متخصصين في التربية الخاصة وعلم الـنفس التربـوي   

والتقـويم فـي جامعــة اليرمـوك، حيــث طلـب إلـيهم إبــداء آرائهـم بمــدى       
مناسبة فقرات األداة للبيئة األردنية، ومدى وضوح الفقـرات وانتمائهـا   

كمــا طلــب إلــيهم تحديــد فيمــا إذا كــان    . لألبعــاد التــي تنــدرج تحتهــا  
ــع     ــة العــــاديين، وقــــد أجمــ ــع الطلبــ يمكــــن اســــتخدام أداة الدراســــة مــ

ــرح      المحكمــون ع لــى انتمــاء الفقــرات لألبعــاد التــي تنتمــي إليهــا، واقت
بعضـــهم تعــــديل الصــــياغة اللغويــــة لعـــدد مــــن الفقــــرات، ومــــن هــــذه   

، وكلمــــة "الطــــالب"بكلمــــة " التالميــــذ"التعــــديالت اســــتبدال كلمــــة 
، كونهمــــا أكثــــر اســــتخداما فــــي البيئــــة  "الصــــف"بكلمــــة " الفصــــل"

االســتجابة ليصــبح األردنيــة، وتضــمنت التعــديالت أيضــًا تعــديل نمــط   
ــادرًا، أبــداً   ( ــًا، ن ــرًا، أحيان ، بــدًال مــن نمــط االســتجابة فــي    )دائمــًا، كثي

، كمــا أجمــع المحكمــون علــى  )دائمــًا، أحيانــًا، مطلقــاً (األداة األصــلية 
إمكانيـــة اســـتخدام األداة مـــع الطلبـــة العـــاديين باإلضـــافة للطلبـــة ذوي 

  .رتها النهائيةيبين األداة بصو) 1(صعوبات التعلم، والملحق رقم 

كما قام الباحثون بحساب معامالت االرتباط لكل بعد مـن أبعـاد   
األداة مـع األبعــاد األخــرى، ومـع األداة ككــل وذلــك علـى العينــة الكليــة،    

يبــين ) 2(، والجــدول )0.91-0.62(وقــد تراوحــت هــذه القــيم بــين   
ــدق       ــدالالت صـ ــع األداة بـ ــى تمتـ ــا إلـ ــير جميعهـ ــي تشـ ــيم، التـ ــذه القـ هـ

  .مقبولة

معــامالت االرتبـــاط لكــل بعــد مـــن أبعــاد األداة مـــع     ) 2(جــدول  
  األبعاد األخرى ومع األداة ككل

إظهار عادات المجال
عمل مناسبة

التفاعل مع 
  اآلخرين

اتباع لوائح 
المدرسة 
  وقوانينها

األداة 
  ككل

ــل ــادات عمـ ــار عـ إظهـ
  مناسبة

1        

      1 0.68 التفاعل مع اآلخرين
اتباع لوائح المدرسـة

  نينهاوقوا
0.62 0.67  1    

  1  0.82  0.91 0.89  األداة ككل

من ثبات األداة بطـريقتين  ) 2005(تحقق هارون : ثبات األداة
علـى  ) 0.94-0.90(االتساق الداخلي وقد تراوحت قيمـه بـين   : هما

واألداة ككــــل، والتجزئــــة النصــــفية بعــــد تصــــحيحها   الفرعيــــة األبعــــاد
  ).0.91-0.86(م بين بمعادلة سبيرمان براون حيث تراوحت القي

وفي الدراسة الحالية، تم التحقق مـن ثبـات المقـدرين، بحسـاب     
معامـــــل ارتبـــــاط بيرســـــون بـــــين تقـــــديرات المعلـــــم األول للمهـــــارات  

طالبًا، وتقـديرات المعلـم   ) 40(االجتماعية لشعبة من الطالب الذكور 
، )0.82(الثاني لهم، وقد بلغ معامل التوافق بـين تقـديري المعلمـين    

) 44(تم اتخاذ اإلجـراء نفسـه علـى شـعبة مـن مدرسـة للطالبـات         كما
ــين التقــديرين      ــة، وكــان معامــل التوافــق ب ــدلل هــذه  )0.86(طالب ، وت

المعـامالت علـى وجـود درجـة عاليــة مـن االتفـاق بـين المقـدرين، التــي         
ــتخدامها      ــمح باسـ ــة تسـ ــات مقبولـ ــدالالت ثبـ ــع األداة بـ ــى تمتـ ــير إلـ تشـ

  .ألغراض هذه الدراسة

، وكثيـرًا  )درجـات  5(أعطيت االستجابة دائمًا  :األداةتصحيح 
درجـة  (، وأبـدًا  )درجتـان (، ونـادرًا  )درجـات  3(، وأحيانـًا  )درجات 4(

وعليه، فإن أعلى درجة يمكن الحصول عليها على المقيـاس  ). واحدة
، وللحكــم علــى مســتوى امــتالك  )50(وأدنــى درجــة هــي  ) 250(هــي 

ينـــة الدراســـة تـــم تحويـــل هـــذه الطلبـــة للمهـــارات االجتماعيـــة لـــدى ع
درجـات، وذلـك بتقسـيم الدرجــة    ) 5-1(الـدرجات بحيـث تنحصـر بـين     

الكليــة للمقيــاس علــى عــدد فقراتــه، وقســمة درجــة البعــد علــى عــدد       
وبما أن مسـتوى المهـارات االجتماعيـة قسـم إلـى ثـالث       . فقراته أيضًا

، فقـد تـم تقسـيم الدرجـة     )مرتفعـة، ومتوسـطة، ومنخفضـة   : (فئات هي
وهـي فئـات المهـارات، فكـان     ) 3(علـى  ) 5(كلية على المقياس وهـي  ال

قــد اعتمــد بوصــفه طــوًال للفئــة التــي تحــدد مســتوى    ) 1.33(النــاتج 
  :امتالك المهارات االجتماعية، وهي كاآلتي

  مستوى منخفض في المهارات االجتماعية) 2.33- 1(من  
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  مستوى متوسط في المهارات االجتماعية) 3.67 -2.34(من 

  مستوى مرتفع في المهارات االجتماعية) 5-3.68(من  

  إجراءات الدراسة

  :تم تنفيذ الدراسة الحالية وفقًا لإلجراءات اآلتية

    اختيــار عينــة الدراســة مــن المــدارس المتعاونــة التــي تحتــوي
على غرف مصادر التعلم في مديرية التربية والتعليم لمنطقـة  

لــــــتعلم إربــــــد الثانيــــــة، حيــــــث إن الطلبــــــة ذوي صــــــعوبات ا
الملتحقون بغـرف المصـادر هـم مـن المصـنفين وفقـًا لألسـس        

وال بـد مـن اإلشـارة إلـى أن     . المعمول بها في هذه المـدارس 
، يعــود إلــى )ســنة 12أكثــر مــن (نقــص المشــاركين فــي الفئــة  

ــونهم ال     ــة؛ كـ ــة فـــي المـــدارس المتعاونـ ــداد هـــذه الفئـ ــة إعـ قلـ
أعمـارهم  يلقون اهتماما كافيا في المدارس مقارنة بمـن تقـل   

  .سنة) 12(عن 

     قيــام البــاحثين بعقــد لقــاء تحضــيري مــع مجموعــة المعلمــين
ــتهم فـــي   (Focus group)والمعلمـــات  ــترك طلبـ الـــذين اشـ

ــة     ــى األداة، ومناقشــ ــالع علــ ــة؛ بهــــدف االطــ ــة الحاليــ الدراســ
فقراتها، وتعرف إلى طريقة تعبئتهـا مـن الطلبـة، بغيـة توحيـد      
فهمهـــم لفقـــرات األداة، ممـــا يـــؤدي لمزيـــد مـــن الموضـــوعية  

 .والموثوقية في البيانات

  ة الخاصـة بالطلبـ   تقيام المعلمين والمعلمات بتعبئة االسـتبانا
 .العاديين والطلبة ذوي صعوبات التعلم خالل فترة أسبوعين

       ــأة مــن المعلمــين ــاحثون باســترجاع االســتبانات المعب ــام الب ق
والمعلمات، لتفريغها في جهاز الحاسوب، وإجـراء التحلـيالت   

 .اإلحصائية المناسبة

تعـد هـذه الدراسـة مـن      :تصميم الدراسـة والمعالجـات اإلحصـائية   
  :وقد تضمنت المتغيرات اآلتية) طيةاالرتبا(الدراسات الوصفية 

  : المتغيرات التصنيفية: أوال

 طالب عادي، وطالـب يعـاني   : وله فئتان هما: تصنيف الطالب
  .من صعوبات تعلم

 ذكور، وإناث(وله فئتان : الجنس.( 

 سنوات، أكثـر   9-7: (ولها ثالثة مستويات هي: الفئة العمرية
 ).سنة 12سنة، وأكثر من  12-9من 

وهـــو المهـــارات االجتماعيـــة بأبعادهـــا    : المتغيـــر التـــابع  : نيـــًاثا
ــة  ــرين،    (الثالثـ ــع اآلخـ ــا، والتفاعـــل مـ ــة وقوانينهـ ــوائح المدرسـ ــاع لـ اتبـ

  ).وإظهار عادات عمل مناسبة

ولإلجابة عن أسئلة الدراسة، تم حسـاب المتوسـطات الحسـابية    
تحليـل  واالنحرافات المعيارية، باإلضافة إلى تحليـل التبـاين الثالثـي، و   

  .التباين الثالثي متعدد المتغيرات

فيمـــا يلـــي عـــرض لنتـــائج هـــذه   :نتـــائج الدراســـة ومناقشـــتها
  :الدراسة ومناقشتها وفقًا لتسلسل أسئلتها

مــــا مســــتوى امــــتالك المهــــارات "لإلجابــــة عــــن الســــؤال األول 
تـم  " االجتماعية لدى الطلبة العاديين والطلبة ذوي صعوبات الـتعلم؟ 

ــطات ا  ــاب المتوســ ــديرات   حســ ــة لتقــ ــات المعياريــ ــابية واالنحرافــ لحســ
المعلمين والمعلمات علـى مجـاالت المقيـاس الثالثـة، وترتيبهـا تنازليـًا       

يوضـــح ) 3(تبعـــًا للمتوســـطات الحســـابية فـــي كـــل مجـــال، والجـــدول 
  :ذلك

) ع(واالنحرافـات المعياريـة   ) س(المتوسطات الحسابية ) 3(الجدول 
ــة ال   ــة لــدى الطلب ــة ذوي صــعوبات   للمهــارات االجتماعي عــاديين والطلب

  التعلم
تصنيف
 الطالب

اتباع لوائح العدد
المدرسة 
 وقوانينها

التفاعل مع 
 اآلخرين

إظهار عادات
عمل مناسبة

المقياس ككل

 ع س ع س ع س ع س

1813.040.653.050.623.040.653.040.56 عادي

مستوى
  المهارة

 متوسط متوسط متوسط  متوسط 

3.010.702.920.712.800.702.900.63 97 صعوبات

مستوى
  المهارة

 متوسط متوسط متوسط متوسط 

أن امــتالك الطلبــة العــاديين للمهــارات  ) 3(يالحــظ مــن الجــدول 
االجتماعيــــة علــــى األداة ككــــل جــــاء بمســــتوى متوســــط، حيــــث بلــــغ  

، وكذلك جاء بمستوى متوسـط علـى   )3.04(المتوسط الحسابي لهم 
ثة للمهارات االجتماعية، حيث كان بالمرتبـة األولـى مجـال    األبعاد الثال

، تـاله مجـال اتبـاع    )3.05(التفاعل مع اآلخرين بمتوسط حسابي بلـغ  
، وكــذلك مجــال )3.04(لــوائح المدرســة وقوانينهــا بمتوســط حســابي 

كمــا يالحــظ ). 3.04(إظهــار عــادات عمــل مناســبة بمتوســط حســابي  
ــتعل    ــة ذوي صــعوبات ال ــة جــاء   أن امــتالك الطلب م للمهــارات االجتماعي

ــغ المتوســــط     ــل، حيــــث بلــ ــًا علــــى األداة ككــ بمســــتوى متوســــط أيضــ
، وكـــذلك فقـــد جـــاء بمســـتوى متوســـط علـــى  )2.90(الحســـابي لهـــم 

األبعاد الثالثة للمهارات االجتماعية، حيث كان بالمرتبـة األولـى مجـال    
ــابي     ــا بمتوســـط حسـ ــة وقوانينهـ ــوائح المدرسـ ــاع لـ ــاله )3.01(اتبـ ، تـ

، وأخيــرًا )2.92(لتفاعــل مــع اآلخــرين بمتوســط حســابي بلــغ    مجــال ا
  ).2.80(مجال إظهار عادات عمل مناسبة بمتوسط حسابي بلغ 

ــة ــن ولإلجابـ ــاني  عـ ــؤال الثـ ــتالك   : السـ ــتوى امـ ــل يختلـــف مسـ هـ
المهارات االجتماعية ككل وكل بعد من أبعادها لدى الطلبة بـاختالف  

اعـــــل بــــين هـــــذه  جــــنس الطالــــب، وفئتـــــه العمريــــة، وتصــــنيفه، والتف    
المتغيرات؟ تم حسـاب المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة      
لتقـــديرات المعلمـــين علـــى الدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس تبعـــًا لمســـتويات 

ــب   ــنيف الطالــ ــرات تصــ ــعوبات (متغيــ ــادي، صــ ــة  )عــ ــنس، والفئــ ، والجــ
  . يوضح ذلك) 4(العمرية، والتفاعل بينها، والجدول 
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لتقـديرات المعلمـين علـى مقيـاس المهـارات االجتماعيـة وفـق متغيـرات تصـنيف          ) ع(واالنحرافـات المعياريـة   ) س(حسابية المتوسطات ال) 4( جدول

  والجنس والفئة العمرية) عادي، صعوبات(الطالب 
  

ــنيف  تصــــــــ
  الطالب

  
ــنس  جــــــ

  الطالب

    العمريةالفئة 
 سنة 12أكثر من  12-9أكثر من   سنوات 9-7  الكلي

 ع س ع س ع س ع س

 عادي 
 0.53 2.86 0.69 3.130.612.720.433.21 ذكر

 0.42 3.40 0.65 3.380.373.450.393.32 أنثى

 0.56 3.04 0.64 0.523.28 2.90 0.53 3.24 الكلي

 صعوبات
 0.66 2.89 0.83 2.810.532.870.663.14 ذكر

 0.57 2.90 0.70 2.620.513.070.532.91 أنثى

 0.63 2.90 0.77 2.740.522.920.643.06 الكلي
          

وجـود فـروق ظاهريـة فـي المتوســطات     ) 4(يتبـين مـن الجـدول    
ــزى      ــة تعــ ــارات االجتماعيــ ــتوى المهــ ــة لمســ ــة الكليــ ــابية للدرجــ الحســ
لمتغيرات تصنيف الطالب، وجنسه، وفئته العمرية، وللتعـرف فيمـا إذا   

ــة إحصــائيًا     إجــراء تحليــل   ، تــم) =0.05(كانــت هــذه الفــروق دال
  . يوضح ذلك) 5(، والجدول -Way ANOVA 3التباين الثالثي 

الدرجة (نتائج تحليل التباين الثالثي ألثر متغيرات تصنيف الطالب والجنس والفئة العمرية على امتالك المهارات االجتماعية ) 5(الجدول 
  )الكلية للمقياس

  مجموع مصدر التباين
 المربعات

   متوسط درجات الحرية
 المربعات

  قيمة 
 ف

 االحتمال

 0.001 11.030 3.15013.150 )عادي، صعوبات(تصنيف الطالب 

 0.107 2.614 0.74714.396 الجنس

 0.454 0.792 0.45220.569 الفئة العمرية

 0.017 5.791 1.65411.654 الجنس* تصنيف الطالب

 0.038 3.306 1.88820.944 الفئة العمرية* تصنيف الطالب

 0.118 2.506 0.68210.682  الفئة العمرية* الجنس

 0.906 0.099 0.5720.028 الفئة العمرية* الجنس* تصنيف الطالب

  75.9672660.286 الخطأ

 96.083277 مجموع التباين
 

وجــــــود فــــــروق دالــــــة إحصــــــائيًا ) 5(يتضــــــح مــــــن الجــــــدول 
)=0.001 (     ــزى ــة تعــ ــارات االجتماعيــ ــتوى المهــ ــي مســ ــر فــ لمتغيــ

، )3.04(تصنيف الطالب، ولصالح الطلبـة العـاديين بمتوسـط حسـابي     
ــعوبات     ــة ذوي صـ ــابي لـــدرجات الطلبـ ــغ المتوســـط الحسـ ــين بلـ فـــي حـ

) =0.017(، كما تبين أن هناك فروقًا دالة إحصائيًا )2.90(التعلم 
متغيـري تصـنيف    نفي مستوى المهارات االجتماعية تعزى للتفاعل بي

، فــإن )1(النظر إلــى رســم التفاعــل فــي الشــكل    الطالــب والجــنس، وبــ 
ــًا بـــين الـــذكور العـــاديين     ــًا، حيـــث إن هنـــاك فرقـ هنـــاك تفـــاعًال ال رتبيـ

  .واإلناث العاديات ولصالح اإلناث
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

صعوباتعادي 

ذآر
أنثى

  
  متغيري الجنس وتصنيف الطالب نالتفاعل بي: 1شكل

أن هنـاك فروقـًا دالـة إحصـائيا     ) 5(وكذلك يالحظ مـن الجـدول   
)=0.038  (ي مستوى المهـارات االجتماعيـة تعـزى للتفاعـل بـين      ف

متغيــري تصــنيف الطالــب والفئــة العمريــة، ومــن أجــل تحديــد مصــادر    
للمقارنات  (Scheffe-Test)هذه الفروق، تم استخدام اختبار شافيه 

  :ذلك) 6(البعدية، حيث يوضح الجدول 
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  على الدرجة الكلية للمهارات االجتماعية ة العمرية وتصنيف الطالبنتائج اختبار شافيه للمقارنات تبعا للتفاعل بين الفئ) 6(جدول 
المتوسط 
 الحسابي

 عادي تصنيف الطالب
7- 9 

عادي أكثر من
9- 12 

عادي أكثر من
12 

  صعوبات
7- 9 

  صعوبات أكثر
  12 - 9من 

  صعوبات أكثر
  12من 

     *  9 -7عادي من  3.24

         12 -9عادي من أكثر من  2.90
       12ي أكثر من عاد 3.28

      * 9 -7صعوبات من  2.74

      12 -9صعوبات من أكثر من   2.92

       12صعوبات أكثر من   3.06
          

وجــود فــروق ) 6(يتبــين مــن نتــائج اختبــار شــافيه فــي الجــدول  
ــة         ــين الطلب ــة ب ــارات االجتماعي ــة للمه ــة إحصــائيًا فــي الدرجــة الكلي دال

) 12أكثــر مــن  (ســنوات، والفئــة  ) 9 -7(لعمريــة العــاديين مــن الفئــة ا 
سنوات، وكـذلك بـين الطلبـة العـاديين مـن      ) 9 -7(سنة ولصالح الفئة 

ســـنوات، والطلبـــة ذوي صـــعوبات الـــتعلم مـــن ) 9 -7(الفئـــة العمريـــة 
سنوات ولصالح الطلبة العاديين، بينما لـم تكـن   ) 9 -7(الفئة العمرية 

ــة إحصــائيًا فــي الدرجــة     الكليــة للمهــارات االجتماعيــة  هنــاك فــروق دال
  . على باقي تفاعالت تصنيف الطالب وفئته العمرية

عــدم وجــود فــروق فــي مســتوى  ) 5(كمــا يالحــظ مــن الجــدول  
المهــارات االجتماعيــة علــى الدرجــة الكليــة تعــزى لمتغيــر الجــنس، أو     

لمتغير الفئة العمرية، أو للتفاعل بـين تصـنيف الطالـب، وجنسـه وفئتـه      
  .العمرية

رفــة فيمــا إذا كــان مســتوى امــتالك المهــارات االجتماعيــة       ولمع
لدى الطلبة العاديين والطلبة ذوي صـعوبات الـتعلم يختلـف بـاختالف     
جـــنس الطالـــب، أو فئتـــه العمريـــة، أو التفاعـــل بينهـــا علـــى مجـــاالت        
الدراســـة الثالثـــة، تـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات       

ــى هـــ   ــين علـ ــديرات المعلمـ ــة لتقـ ــح  المعياريـ ــاالت، حيـــث يوضـ ذه المجـ
  .ذلك) 7(الجدول 

لمستوى امتالك المهارات االجتماعية تبعًا لمتغيرات تصنيف الطالب وجنسه وفئته العمرية،  )ع(واالنحرافات المعيارية  )س(المتوسطات الحسابية  )7(جدول 
  على مجاالت المقياس الثالثة

اتباع لوائح المدرسة     
 وقوانينها

 إظهار عادات عمل مناسبة رينالتفاعل مع اآلخ

تصنيف 
 الطالب

العدد  الجنس الفئة العمرية
 )ن(

 ع س ع س ع س

  
  
  
  

 صعوبات

7-9  
 

 0.61 2.66 0.66 2.90 0.40 2.90 14 ذكر

 0.59 2.53 0.62 2.63 0.63 2.76 9 أنثى

 0.59 2.61 0.65 2.80 0.50 2.84 23 الكلي

  أكثر من
9-12  

 

 0.72 2.77 0.78 2.86 0.73 3.06 46 ذكر

 0.50 0.572.98 143.100.693.15 أنثى

 0.68 0.742.82 603.070.722.93 الكلي

 0.89 3.06 0.74 3.21 3.141.03 9 ذكر 12أكثر من 

 0.94 0.653.07 52.750.732.84 أنثى

 0.87 0.703.06 143.000.933.08 الكلي

 0.72 0.752.79 693.040.722.92 ذكر الكلي

 0.64 0.632.85 282.930.682.93 أنثى

 0.70 0.712.80 973.010.702.92 المجموع

  
  
  
  
  

 عادي

7-9  
 

 0.65 0.693.12 343.080.733.18 ذكر

 0.40 0.503.39 273.330.503.41 أنثى

 0.65 0.513.04 613.190.643.28 الكلي

  أكثر من
9-12  

 

 0.55 0.512.71 812.740.542.73 كرذ

 0.55 0.473.54 263.470.493.36 أنثى

 0.65 0.622.91 1072.910.612.88 الكلي

 0.86 0.662.95 53.380.703.37 ذكر 12أكثر من 

 0.75 0.723.34 83.360.843.28 أنثى

 0.78 0.673.19 133.370.763.32 الكلي

 0.62 0.612.83 1202.860.632.88 ذكر ليالك

 0.52 0.513.45 613.390.553.37 أنثى

 0.65 0.623.04 1813.040.653.05 المجموع
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وجـود فـروق ظاهريـة فـي المتوســطات     ) 7(يتبـين مـن الجـدول    
الحســـابية لمســـتوى المهـــارات االجتماعيـــة تعـــزى لمتغيـــرات تصـــنيف 

، وجنسـه، وفئتـه العمريـة، علـى     )طالب عـادي صعوبات تعلم، (الطالب 
تـم حسـاب    وللتعرف إلى داللة هـذه الفـروق،  مجاالت الدراسة الثالثة؛ 

قيمة هـوتلنج لمتغيـرات تصـنيف الطالـب، والجـنس، حيـث بلغـت قيمـة         
، وهي قيمة دالة إحصائيًا عنـد  )3.750(لمتغير تصنيف الطالب ) ف(

ــة   لمتغيــر الجــنس  ) ف(، وبلغــت قيمــة  ) =0.012(مســتوى الدالل

= (وهـــي قيمـــة دالـــة إحصـــائيًا عنـــد مســـتوى الداللـــة       ) 2.694(
،  كما تم حساب قيمة ويلكـس المـدا لمتغيـر الفئـة العمريـة،      )0.047

وهـــي غيـــر دالـــة إحصـــائيًا عنـــد     ) 0.504=ف(حيـــث بلغـــت قيمـــة   
يبــــين نتــــائج هــــذه ) 8(والجــــدول ).  =0.05(مســــتوى الداللــــة 

تبـــــاين متعـــــدد المتغيـــــرات التابعـــــة    التحلـــــيالت، ونتـــــائج تحليـــــل ال  
MANOVA لكل مجال من مجاالت المقياس ،.  

نتــائج تحليــل التبــاين الثالثــي متعــدد المتغيــرات التابعــة للفــروق بــين المتوســطات الحســابية علــى كــل مجــال مــن مجــاالت المهــارات          ) 8(الجــدول 
  االجتماعية وفق متغيرات الدراسة والتفاعل بينها

 مجموع يرات التابعةالمتغ مصدر التباين
 المربعات

  درجات
 الحرية

 متوسط

 المربعات

 االحتمال قيمة ف

  )عادي، صعوبات(تصنيف الطالب 
  Hotellings  =3.750قيمة هوتلنج 

  012.الداللة

 0.002 9.980 3.768 1 3.768 إظهار عادات عمل مناسبة

 0.006 7.624 2.876 1 2.876 التفاعل مع اآلخرين

 0.010 6.672 2.661 1 2.661هالمدرسة وقوانيناتباع لوائح ا

 الجنس
  Hotellings  =2.694قيمة هوتلنج 

  047. الداللة

 0.011 6.553 2.474 1 2.474 إظهار عادات عمل مناسبة

 0.499 0.458 0.173 1 0.173 التفاعل مع اآلخرين

 0.472 0.518 0.207 1 0.207هااتباع لوائح المدرسة وقوانين

 العمريةالفئة
=   Wilks' Lambdaقيمة ويلكس المدا 

                0.504         
 805. الداللة 

 0.446 0.809 0.305 2 0.611 إظهار عادات عمل مناسبة

 0.527 0.643 0.242 2 0.485 التفاعل مع اآلخرين

 0.582 0.543 0.216 2 0.433هااتباع لوائح المدرسة وقوانين

 0.025 5.113 1.930 1 1.930 إظهار عادات عمل مناسبة الجنس* تصنيف الطالب 

 0.074 3.223 1.216 1 1.216 التفاعل مع اآلخرين

 0.023 5.208 2.077 1 2.077هااتباع لوائح المدرسة وقوانين

 0.052 2.987 1.128 2 2.255 إظهار عادات عمل مناسبة الفئة العمرية* تصنيف الطالب 

 0.037 3.332 1.257 2 2.514 التفاعل مع اآلخرين

 0.120 2.141 0.854 2 1.707هااتباع لوائح المدرسة وقوانين

  الجنس* الفئة العمرية 
 0.57 2.899 1.094 2 2.188 إظهار عادات عمل مناسبة

 0.072 3.171 0.709 2 1.418 التفاعل مع اآلخرين

 0.056 2.912 1.161 2 2.322هااتباع لوائح المدرسة وقوانين

 0.801 0.223 0.084 2 0.168 إظهار عادات عمل مناسبة الفئة العمرية* الجنس* تصنيف الطالب 

 0.908 0.097 0.037 2 0.073 التفاعل مع اآلخرين

 0.678 0.389 0.155 2 0.310هااتباع لوائح المدرسة وقوانين

 الخطأ
   
  
  

   0.377 266 100.415 إظهار عادات عمل مناسبة

   0.377 266 100.357 التفاعل مع اآلخرين

   0.399 266 106.083هااتباع لوائح المدرسة وقوانين

 الكلي
  
  

    278 2557.917 إظهار عادات عمل مناسبة

    278 2625.360 التفاعل مع اآلخرين

    278 2672.223هااتباع لوائح المدرسة وقوانين

  

ــن   ــين مــــ ــدول يتبــــ ــائيًا   ) 8(الجــــ ــة إحصــــ ــروق دالــــ ــود فــــ وجــــ
)=0.002 (     في مستوى امتالك المهـارات االجتماعيـة فـي مجـاالت

 المهارات االجتماعية الثالثة تعزى لمتغير تصنيف الطالب، ففي مجـال 
إظهار عادات عمل مناسبة كانت هذه الفروق لصالح الطلبة العـاديين،  

فـــي حـــين بلــــغ    ،)3.04(حيـــث بلـــغ المتوســـط الحســـابي لـــدرجاتهم      
ــتعلم     ــة ذوي صــعوبات ال ، )2.80(المتوســط الحســابي لــدرجات الطلب

التفاعـل مـع اآلخـرين، فقـد كانـت هـذه الفـروق دالـة         وكذلك فـي مجـال   
ولصالح الطلبة العاديين، حيث بلغ المتوسط ) =0.006(إحصائيا 
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للطلبــــة ذوي ) 2.92(، فـــي حـــين بلـــغ    )3.05(الحســـابي لـــدرجاتهم   
اتبــاع لــوائح المدرســة وقوانينهــا كانــت  ي مجــال وفــ .صــعوبات الــتعلم

ولصــالح الطلبــة العــاديين أيضــًا،  ) =0.01(الفــروق دالــة إحصــائيا 
، في حـين بلـغ لـدرجات ذوي    )3.04(بمتوسط حسابي لدرجاتهم بلغ 

  ).  3.01(صعوبات التعلم 

ــدول   ــن الجـــ ــائيًا   ) 8(ويالحـــــظ مـــ ــة إحصـــ ــروق دالـــ وجـــــود فـــ
)=0.01 ( ــا ــة فـــي مجـــال  فـــي مســـتوى امـــتالك المهـ رات االجتماعيـ

إظهار عادات عمل مناسـبة تعـزى لمتغيـر جـنس الطالـب، وكانـت هـذه        
ــط       ــغ المتوسـ ــاديين، حيـــث بلـ ــة العـ ــن الطلبـ ــاث مـ ــالح اإلنـ ــروق لصـ الفـ

، فــــي حــــين بلــــغ المتوســــط الحســــابي  )3.45(الحســــابي لــــدرجاتهن 
ــذكور   ــة إحصــائيا     ). 2.83(لــدرجات ال ــا دال ــاك فروق ــين أن هن كمــا تب

)=0.025 (      نفي مستوى المهـارات االجتماعيـة تعـزى للتفاعـل بـي 
ــل      ــادات عمـ ــار عـ ــد إظهـ ــى بعـ ــنيف الطالـــب والجـــنس علـ متغيـــري تصـ

يالحـظ أن هنـاك   ) 2( لمناسبة، وبالنظر إلى رسم التفاعـل فـي  الشـك   
تفاعًال ال رتبيًا، حيث إن هناك تفاوتًا بين الذكور واإلنـاث مـن الطلبـة    

حين أن هنـاك فرقـًا طفيفـًا جـدًا بـين       العاديين ولصالح فئة اإلناث، في
  . الذكور واإلناث لدى فئة صعوبات التعلم ولصالح اإلناث أيضًا

2

2.2

2.4

2.6

2.8

3

3.2

3.4

3.6

صعوباتعادي 

ذآر
أنثى

  
تصـنيف الطالـب مـع الجـنس علـى بعـد إظهـار عـادات عمـل          ) 2(شكل 
  مناسبة

ــة إحصــائيًا   ) 8(وكــذلك يالحــظ مــن الجــدول    وجــود فــروق دال
)=0.023 (    ــز ــة تعــ ــارات االجتماعيــ ــتالك المهــ ــتوى امــ ــي مســ ى فــ

للتفاعل بين متغيري تصـنيف الطالـب والجـنس علـى بعـد اتبـاع لـوائح        
فـإن  ) 3(المدرسة وقوانينهـا، وبـالنظر إلـى رسـم التفاعـل فـي الشـكل        

هنــاك تفــاعًال ال رتبيــًا، وهــذا الفــرق هــو بــين الطلبــة الــذكور العــاديين  
واإلنـاث العاديـات ولصـالح اإلنــاث، أمـا الـذكور ذوو صـعوبات الــتعلم،       

  . وقوانينها من الذكور العاديين ةالتزامًا بلوائح المدرس فهم أكثر

2

2.2

2.4

2.6

2.8

3

3.2

3.4

3.6

صعوباتعادي 

ذآر
أنثى

  
تصــنيف الطالــب مــع الجــنس علــى بعــد اتبــاع لــوائح     ) 3(شــكل 

 المدرسة وقوانينها

أن هنـاك فروقـًا دالـة إحصـائيا     ) 8(وكذلك يالحظ مـن الجـدول   
)=0.037  (      في مستوى المهـارات االجتماعيـة تعـزى للتفاعـل بـين

والفئــــة العمريــــة علــــى بعــــد التفاعــــل مــــع   متغيــــري تصــــنيف الطالــــب
ومن أجل تحديد مصادر هذه الفروق، تم استخدام اختبـار  . اآلخرين
ــة، حيــث يوضــح الجــدول      (Scheffe-Test)شــافيه  ــات البعدي للمقارن

  :ذلك) 9(

  عد التفاعل مع اآلخريننتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية تبعا للتفاعل بين الفئة العمرية وتصنيف الطالب على ب) 9(جدول 
 

 عادي تصنيف الطالب المتوسط الحسابي
7- 9 

عــادي أكثــر
12 -9من 

عــــادي أكثــــر
 12من 

  صعوبات
 7- 9 

صعوبات أكثر
  12 -9من 

  صعوبات أكثر
  12من  

     *  9 -7عادي من  3.28

        12 -9عادي من أكثر من  2.88
       12عادي أكثر من  3.32

       9 -7صعوبات من  2.80

-9صـــعوبات مـــن أكثـــر مـــن    2.93
12 

      

       12صعوبات أكثر من   3.08
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وجــود فــروق ) 9(يتبــين مــن نتــائج اختبــار شــافيه فــي الجــدول  
ــة         ــين الطلب ــة ب ــارات االجتماعي ــة للمه ــة إحصــائيًا فــي الدرجــة الكلي دال

) 12مــن أكثــر (ســنوات، والفئــة  ) 9 -7(العــاديين مــن الفئــة العمريــة   
سـنوات، بينمـا لـم تكـن هنـاك فروقـاًَ دالـة        ) 9 -7(سنة ولصـالح الفئـة   

إحصــائيًا فــي بعــد التفاعــل مــع اآلخــرين علــى بــاقي تفــاعالت تصــنيف     
  . الطالب وفئته العمرية

عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا      ) 8(كما يالحظ مـن الجـدول   
انينهــا فــي مهــارتي التفاعــل مــع اآلخــرين، واتبــاع لــوائح المدرســة وقو   

يعزى لجنس الطالب، وعدم وجود فروق في كـل مجـال مـن المهـارات     
ــة العمريــة، وعــدم وجــود فــروق فــي المهــارات       االجتماعيــة تعــزى للفئ
االجتماعية تعـزى للتفاعـل بـين جـنس الطالـب وفئتـه العمريـة، وكـذلك         
عدم وجود فروق في مهـارة التفاعـل مـع اآلخـرين تعـزى للتفاعـل بـين        

سه، وعدم وجود فروق في مهارتي إظهار عادات تصنيف الطالب وجن
عمل مناسبة، واتباع لوائح المدرسة وقوانينها تعزى لتفاعـل تصـنيف   
ــع     ــة، إضـــافة إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق فـــي جميـ الطالـــب وفئتـــه العمريـ
المهـــارات االجتماعيـــة تعـــزى للتفاعـــل بـــين تصـــنيف الطالـــب وجنســـه  

  .وفئته العمرية

  : تفسير النتائج والتوصيات

ــارات   هــــدف ــاء مســــتوى المهــ ــة إلــــى استقصــ ــة الحاليــ ت الدراســ
االجتماعية لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم في مدينة إربد األردنيـة  
ومقارنتها بالمهارات االجتماعية لدى أقـرانهم العـاديين تبعـًا لمتغيـري     

ــة،    ــة العمري ــة عــن الســؤال األول للدراســة  الجــنس والفئ مــا : "ولإلجاب
االجتماعيــة لــدى الطلبــة العــاديين والطلبــة  مســتوى امــتالك المهــارات 

دلت النتائج إلـى أن الطلبـة العـاديين والطلبـة      "ذوي صعوبات التعلم؟
ــارات       ــن المهــ ــطًا مــ ــتوى متوســ ــروا مســ ــتعلم أظهــ ــعوبات الــ ذوي صــ
االجتماعية بشكل عام، مع أفضـلية للطلبـة العـاديين علـى األداة ككـل،      

  . وعلى أبعادها الفرعية الثالثة

للجــــزء األول مــــن هــــذه النتــــائج الخاصــــة بمســــتوى وبالنســــبة 
ــات      ــا أن توقعــ ــاديين، فربمــ ــة العــ ــدى الطلبــ ــة لــ ــارات االجتماعيــ المهــ
ــتهم      ــن طلبــ ــة مــ ــارات االجتماعيــ ــتوى المهــ ــة لمســ ــين المرتفعــ المعلمــ
العــاديين، هــو مــا أدى لتقــديراتهم علــى هــذا النحــو، حيــث إن أولئــك     

التحضــيري للبحــث   المعلمــين أبــدوا للبــاحثين الحــاليين خــالل اللقــاء   
استياءهم للمستوى المتواضع في المهارات االجتماعيـة الـذي يظهـره    
طلبتهم العاديون هذه األيام مقارنة بمستوى المهارات االجتماعية في 
أيامهم عندما كانوا يتعلمون في المدرسـة، وبالتـالي ربمـا كـانوا أكثـر      

تهم تشــددًا فــي تقــديرهم لمســـتوى المهــارات االجتماعيــة لــدى طلبـــ      
العـــاديين ممـــا كـــان عليـــه حـــالهم عنـــد تقـــديرهم لمســـتوى المهـــارات  
ــتعلم، وبالتــالي كانــت      االجتماعيــة لــدى طلبــتهم مــن ذوي صــعوبات ال
تقديراتهم للطلبة ذوي صعوبات الـتعلم أعلـى ممـا هـي عليـه متـأثرين       

. (Halo Effect)بهالــة معــرفتهم المســبقة لخصــائص هــؤالء الطلبــة   
 Kataoka, Van Kraayenoord)دراسـة  ويتفـق هـذا التفسـير مـع     

and Elkins, 2004)  التــي أكــدت أن توقعــات المعلمــين المنخفضــة

مــن الطلبــة ذوي صــعوبات الــتعلم تجعلهــم أكثــر مرونــة، وأقــل تشــددًا 
ــوا     ــة باعتبـــارهم أنهـــم ليسـ فـــي قبـــول ســـلوكات هـــذه الفئـــة مـــن الطلبـ

  . كالطلبة العاديين

خـتالف توقعـات المعلمـين    وبالرغم من ذلـك االعتبـار الهـام فـي ا    
ــاديون، وذوي (والمعلمـــــات وتقـــــديراتهم لطلبـــــتهم مـــــن الفئتـــــين    عـــ

ــم   -كمــا أشــرنا ســابقاً  -، إال أن المتوســطات الحســابية  )صــعوبات تعل
دلــت علــى أن الطلبــة العــاديين امتلكــوا مســتويات أعلــى مــن المهــارات  
االجتماعية مقارنـة مـع الطلبـة ذوي صـعوبات الـتعلم، وقـد يعـود ذلـك         

لــى أن الطلبــة ذوي صــعوبات الــتعلم أظهــروا مســتوى متواضــعًا مــن     إ
" إظهار عادات عمـل مناسـبة  " المهارات االجتماعية عمومًا، وفي بعد

وذلــــك ألن هــــذا البعــــد يتضــــمن المهــــارات  . علــــى وجــــه الخصــــوص
الدراســية التعلميــة التــي يتوقــع مــن الطالــب أن يمتلكهــا؛ ليــتمكن مــن     

دو هــذه النتيجــة منســجمة مــع األدب    وتبــ. اإليفــاء بمتطلبــات الــتعلم  
الــذي يؤكــد أن   (Goswami, 2008; Learner, 2000)الســابق 

ــي         ــدون ضــعفًا ملحوظــًا ف ــا يب ــًا م ــتعلم، غالب ــة ذوي صــعوبات ال الطلب
القيام باألعمـال الصـفية كاتبـاع التعليمـات الصـفية الكتابيـة والشـفوية،        

، والمشـاركة  وإكمال الواجبات، واالسـتمرار بـأداء المهمـة دون توقـف    
  .الصفية بشكل مالئم، وتقبل التغذية الراجعة من المعلم والزمالء

وفيمــا يتعلــق بفكــرة تالزميــة القصــور فــي المهــارات االجتماعيــة  
لدى الطلبة ذوي صـعوبات الـتعلم وإمكانيـة تضـمينها باعتبارهـا بعـدًا       
إضـــافيًا للتعـــرف إلـــى هـــذه الفئـــة مـــن الطلبـــة، كمـــا اقترحـــت ميرســـير 

(Mercer, 1997)   فإنــه علــى الــرغم مــن أن نتــائج الدراســة الحاليــة ،
أفادت بأن مسـتوى المهـارات االجتماعيـة لـدى الطلبـة ذوي صـعوبات       
ــائج ال     ــاديين، إال أن تلـــك النتـ ــة العـ ــه لـــدى الطلبـ ــتعلم هـــو أقـــل منـ الـ

وذلك ألن فئتي الطلبة المشـاركين  . يمكنها تأكيد هذه الفكرة أو نفيها
ظهرتـــــا مســـــتوى متوســـــطًا مـــــن المهـــــارات فـــــي الدراســـــة الحاليـــــة أ

لذا يرى الباحثون ضـرورة إجـراء المزيـد مـن الدراسـات      . االجتماعية
الستقصـاء هـذا الجانـب لـدى عينـات أكبـر عـددًا مـن الطلبـة العــاديين          
والطلبة ذوي صعوبات التعلم، ومن مناطق جغرافية أكبر من المنطقة 

لجمـع البيانـات    المبحوثة فـي هـذه الدراسـة، وباسـتخدام طـرق أخـرى      
  . باإلضافة إلى المعلمين

هــل يختلــف مســتوى  :" ولإلجابــة عــن الســؤال الثــاني للدراســة  
امتالك المهارات االجتماعية ككـل وكـل بعـد مـن أبعادهـا لـدى الطلبـة        
باختالف جنس الطالب، وفئته العمريـة، وتصـنيفه، والتفاعـل بـين هـذه      

إحصـــائيًا فـــي  أشـــارت النتـــائج إلـــى وجـــود فـــروق دالـــة " المتغيـــرات؟
ــة ذوي     ــاديين والطلبـ ــة العـ ــين الطلبـ ــة بـ ــارات االجتماعيـ مســـتوى المهـ
ــى     ــى األداة ككـــل وعلـ ــاديين علـ ــة العـ ــالح الطلبـ ــتعلم ولصـ ــعوبات الـ صـ

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع عــدد كبيــر مــن الدراســات    . أبعادهــا الفرعيــة
 ,Bryan and Lee, 1990; La Creca and Vaughn)السـابقة  

1992; San Miguel et al., 1996; Swanson and Malone, 
، والتي أفادت بضعف المهارات االجتماعيـة لـدى الطلبـة ذوي    (1992

وربما أن التفسير األكثر قبوًال لهذه النتيجـة المتفقـة   . صعوبات التعلم
مــع األدب الســابق هــو أن صــعوبات الــتعلم ربمــا تقــود إلــى تــدني فــي   
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بات التعلميـــة التـــي مفهـــوم الـــذات بســـبب إدراك الفـــرد لحجـــم الصـــعو  
، وبالتـالي قـد   )فهو طبيعي أو فـوق طبيعـي بقدراتـه العقليـة    (يواجهها 

فالنوع األول يبـدو فـي   : يفرض عليه هذا اإلدراك نوعين من التصرف
سلوك انعزالي يتمثل باالنكفاء على الذات، بهدف الوقاية من حـدوث  

بدو في مشاكل وصراعات نتيجة التفاعل مع اآلخرين، والنوع الثاني ي
التصــرف بطريقــة غيــر مالئمــة اجتماعيــًا كنــوع مــن االســتجابة لــرفض   

بأن الطلبـة ذوي  : كذلك يمكن القول. اآلخرين الفعلي أو المفترض له
االلتــزام بلــوائح المدرســة   مصــعوبات الــتعلم أقــل إدراكــًا لمخــاطر عــد  

وقوانينهـــا، وإظهـــار عـــادات عمـــل غيـــر مناســـبة، وعـــدم التفاعـــل مـــع   
ــور  ــرين بصـ ــذه      اآلخـ ــل هـ ــه مثـ ــون منـ ــرين يتقبلـ ــون اآلخـ ــبة، كـ ة مناسـ

  .السلوكات فيتكيف مع هذا الواقع معتقدا بأنه أمر طبيعي

وعلــى صــعيد التفاعــل بــين متغيــرات الدراســة علــى األداة ككــل     
وعلى أبعادها الفرعية فقد أفادت النتائج أن اإلناث العاديات كـن أكثـر   

الطلبــة المشــاركين فــي  امتالكــًا للمهــارات االجتماعيــة مــن بــاقي فئــات   
الدراسة، وخصوصًا في المهـارات المتصـلة ببعـد إظهـار عـادات عمـل       
مناسبة، ويبدو أن لهذه النتيجة تفسيرًا ربما يعود إلـى طبيعـة النظـرة    
والتربية األسرية والمجتمعية األردنية التي تحرص على تمكين اإلنـاث  

عـــدادهن مـــن امـــتالك مســـتويات مرتفعـــة مـــن المهـــارات االجتماعيـــة إل
وفقـا للثقافــة  -كأمهـات المسـتقبل، فجهــود كـل مــن األسـرة والمدرســة     

تنصــب علــى حمايــة اإلنــاث منــذ الصــغر مــن كــل مــا يشــوب      -العربيــة
ــة " ــورة الكاملـ ــات علـــى      " الصـ ــث تحـــرص المعلمـ ــة، حيـ للفتـــاة العربيـ

االلتــزام بالقيــام بكــل مــا مــن شــأنه المحافظــة علــى هــذه الصــورة وفقــًا 
ي إنتــاج طالبــات ملتزمــات بالســلوك علــى نحــو      لتوقعــات المجتمــع فــ  

. مرغــوب اجتماعيــًا، كيــف ال، وهــن معلمــات وأمهــات فــي الوقــت ذاتــه 
وعلــى الــرغم مــن ذلــك، ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن العالقــة بــين جــنس  
ــى عــدم       ــائج إل ــة ضــعيفة، إذ أشــارت النت الطالــب والمهــارات االجتماعي

االجتماعيـة، أو لتفاعـل    وجود أثر للجنس في الدرجة الكلية للعالقات
 .الجنس مع التصنيف والعمر، أو التفاعل بين التصنيف والجنس

ــائج إلــى عــدم       ــة، أشــارت النت ــة العمري ــر الفئ وفيمــا يتعلــق بمتغي
وجود أثر للعمر في المهـارات االجتماعيـة ككـل، وعلـى جميـع األبعـاد       
الفرعيــة، فــي حــين تبــين أن هنــاك أثــر لمتغيــر العمــر عنــد تفاعلــه مــع     
ــى أن الطلبــة         ــة ضــعيفة، حيــث أشــارت إل ــب، وهــي عالق تصــنيف الطال

كـــانوا أكثـــر ) ســـنوات 9 – 7(العـــاديين مـــن الفئـــة العمريـــة األصـــغر  
 12أكثــر مــن (امتالكــًا للمهــارات االجتماعيــة مــن طلبــة الفئــة العمريــة   

فــي بعــد التفاعــل مــع اآلخــرين وعلــى األداة ككــل، وربمــا يعــود   ) ســنة
ــة العــ   ــى أن الطلب ــك إل ــر     ذل ــة األصــغر كــانوا أكث ــة العمري اديين مــن الفئ

ــا التكيـــف     ــاولون فيهـ ــفية التـــي يحـ ــية والصـ ــايير المدرسـ ــًا بالمعـ التزامـ
والمواءمة مع المتطلبات التي تفرضها كل مـن بيئـة الصـف والمدرسـة     

فيمـا  -لب على تنفيذها معلم واحـد في هذه المرحلة التي يقوم في الغا
جميــع المــواد للطلبــة فــي    يعــرف بمعلــم الصــف الــذي يقــوم بتــدريس  

فـــي حـــين أن الطلبـــة العـــاديين مـــن الفئـــة  . -الصـــفوف الـــثالث األولـــى
العمرية األكبر ربما كانوا أكثر إدراكًا للمتطلبات االجتماعيـة للمرحلـة   

كبدايــة لمرحلــة المراهقــة، ممــا قــادهم   ) ســنة 12أكثــر مــن  (العمريــة 

ــبة    ــة المناســ ــارات االجتماعيــ ــل المهــ ــارت ال . لتمثــ ــا أشــ نتــــائج أن كمــ
ســـنوات، ) 9 – 7(المهــارات االجتماعيـــة للطلبـــة العـــاديين مـــن ســـن  

أفضل منها لدى أقرانهم مـن ذوي صـعوبات الـتعلم مـن الفئـة العمريـة       
نفسها األمر الذي قد يعود إلى إدراك ذوي صعوبات التعلم لوضـعهم  
واختالفهم عن غيرهم من الطلبة الحـاليين، أو بسـبب السـلوكات غيـر     

 Heath)مـن األقـران المتمثلـة فـي السـخرية والتجاهـل        المرحـب بهـا  

and Wiener, 1996; La Greca and Vaughn, 1992).  

وعلى صعيد التطبيقات والتوصيات التي خلصـت إليهـا الدراسـة    
بعـدها  -يد أكدت فـ بأن نتائج الدراسة الحالية ق: الحالية يمكننا القول

ــري ــي المن    -النظـ ــتعلم فـ ــعوبات الـ ــة ذوي صـ ــة  أن الطلبـ ــة المبحوثـ طقـ
واجهــوا قصــورًا فــي المهــارات االجتماعيــة، إال أنهــا لــم تســتطع تأكيــد 
تالزمية وجود الصعوبات التعلمية بالقصور في المهارات االجتماعيـة،  
مما يستدعي مزيدا من الدراسات فـي هـذا المجـال، أمـا بحثيـًا؛ فقـد       
ـــمجموعة      ــلوب الـ ــدادها أسـ ــراءات إعـ ــمن إجـ ــة ضـ ــتخدمت الدراسـ اسـ

ــًا مــا يــتم التقليــل مــن شــأنها فــي       Focus groupة البؤريــ التــي غالب
الثقافة البحثية في منطقتنا العربية مع أهميتها في تزويـدنا بمعلومـات   
نوعية عن ثقافة المعلمين المشاركين في البحث، وبالتـالي تمكننـا مـن    
تفسير النتائج بطريقة نوعية وأكثـر واقعيـة بعيـدا عـن قدسـية األرقـام       

أمـا تطبيقيـًا، فتقتـرح الدراسـة الحاليـة فـي ضـوء        . تربـوي في البحث ال
األولـــى تتعلـــق بتطـــوير المعلمـــين : النتـــائج المتـــوفرة ثـــالث توصـــيات

ــة ذوو صــعوبات       ــه الطلب لتوقعــاتهم المنخفضــة، لمــا يمكــن أن يقــوم ب
ــعوبات لـــــن    ــة ذوي الصـــ ــعة للطلبـــ ــديراتهم المتواضـــ ــتعلم، ألن تقـــ الـــ

ــارات اجتماعيـــ   ــتالك مهـ ــى امـ ــاعدهم علـ ــق   تسـ ــا تعيـ ــدر مـ ــل بقـ ة أفضـ
الوصول لمعلومات دقيقـة عـن حجـم المشـكلة التـي يعـانون منهـا، أمـا         
التوصية الثانية فتتمثل بدعوة الباحثين إلى التعاون مع المعلمـين إلـى   
اقتراح بـرامج تدريبيـة مـن شـأنها تحسـين المهـارات االجتماعيـة لـدى         

ن الـتعلم فـي   الطلبة ذوي صعوبات التعلم لتعظيم إمكانية استفادتهم م
ــداً   ــة األقــل تقيي ــات التربوي لتحقيــق الهــدف المنشــود مــن فكــرة    . البيئ

والتوصـــية الثالثـــة، يمكـــن مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة . الـــدمج الشـــامل
االنطالق إلى إجـراء مزيـد مـن الدراسـات علـى الطلبـة ذوي صـعوبات        
الــتعلم فــي عــدة مجــاالت ومقــارنتهم بــأقرانهم مــن الطلبــة العــاديين،         

عينات أكبر في المجتمـع األردنـي، أو فـي مجتمعـات عربيـة       وذلك على
  .أخرى
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1ملحق   
 مقياس تقدير المهارات االجتماعية للطلبة ذوي صعوبات التعلم

 أبدا نادرا حياناأ كثيرا دائما سلوك الطالب الرقم

      .يواظب على حضور دروسه بشكل منتظم 1

      .يتابع تعليمات المعلم وتوجيهاته الشفهية والمكتوبة 2

      .يحاول االستمرار في أداء المهمة المقدمة له دون توقف 3

      .يطلب المساعدة من المعلم أو الزمالء في الوقت المناسب 4

      .اء الواجبات المدرسية في المنزليواظب على أد 5

      .يستطيع تركيز انتباهه على مهمة ما لفترة كافية 6

      .يتذكر أكثر من توجيه لفظي في وقت واحد 7

      .يحضر األدوات التي يحتاجها في المدرسة 8

      .يبدأ بأداء الواجب الدراسي بعد انتهاء المعلم من شرحه للطلبة 9

      .يستفيد من وقت الفراغ بالمدرسة في أشياء مفيدة 10

      .ال يتشتت انتباهه بسهولة 11

      .يكمل الواجب المدرسي في الوقت المحدد له 12

      .يتقبل تصويب المعلم ألعماله المدرسية 13

      .يعرف جيدا مواطن قوته وضعفه 14

لمـدة ال تقـل عـن نصـف سـاعة دون االعتمـاد       يستمر فـي أداء الواجبـات المدرسـية 15
 . على أحد آخر

     

      .ينجز األعمال وهو في غاية االنسجام مع ذاته أو مع اآلخرين 16

      .يشارك في المناقشة الصفية بصورة مهذبة 17

      .يبدو واثقا من نفسه 18

      .ال يميل إلى االنخراط في أعمال روتينية متكررة 19

      . ال يستخدم ممتلكات اآلخرين دون إذنهم 20

      .يحترم ممتلكات اآلخرين كأن يعيد األشياء التي يستعيرها 21

      .يحترم الكبار ويذعن ألوامرهم 22

      .ال يتحدث أثناء حديث اآلخرين 23

      .يعي تأثيرات سلوكه على اآلخرين 24

      . يتحدث بصدق 25

      .ترم مشاعر اآلخرينيح 26

      .يظهر عادات صحية مقبولة كالمحافظة على نظافة مظهره 27

      .يعمل بطريقة مناسبة مع اآلخرين في سبيل انجاز العمل المطلوب 28

      .يتفاعل اجتماعيا مع األقران بشكل مناسب 29

      .يقيم عالقات جيدة مع الكبار 30

      .نشطة واأللعابيأخذ دوره في األ 31

      .يشارك في األنشطة االجتماعية 32

      .يقيم صداقات مع التالميذ اآلخرين 33

      .يطلب المساعدة من الطلبة اآلخرين عندما تكون هناك حاجة 34

عنـدما  " شـكرا"و"مـن فضـلك"يستعمل تعبيرات تدل على اللباقة االجتماعية مثل 35
 .يطلب شيء ما

     

      ).كتب، أقالم(يتعاون مع اآلخرين في تبادل الممتلكات كاألدوات التعليمية 36

      .يبدى روحا من الدعابة والفكاهة والمرح في التعامل مع اآلخرين 37

      .يتبع وينفذ خطط وقرارات اآلخرين 38

      .يعرض استعداده لمساعدة اقرأنه بالصف 39

      .قوانين الصفيلتزم بتعليمات و 40

ال يتغيـــب أو يتـــأخر عـــن أمـــاكن النشـــاط المتفـــق عليهـــا؛ كـــأن ال يصـــل متـــأخرا أو   41
 .يغادرها دون استئذان
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      .يمتنع عن الغش في االمتحانات 42

      .ال بشتم اآلخرين أو يسبهم 43

      .يطلب اإلذن من المعلم قبل الحديث 44

      .م قبل التحرك من مقعدهيطلب اإلذن من المعل 45

      .ال يقوم بمضايقة اآلخرين 46

بطريقـة  )مـن الصـف إلـى غرفـة المصـادر وبـالعكس(ينتقل من وضع تعلمـي إلـى أخـر 47
 .مالئمة دون إحداث ضوضاء أو إزعاج

     

ــول صــادر مــن أحــد           48 ــر مقب ــة حــول أي ســلوك غي ــإطالق التعليقــات البذيئ ال يقــوم ب
 .زمالئه

     

يلتزم بمراعاة السلوكيات المرغوبة عندما يكون في مجموعـة كبيـرة؛ كـأن ال يقـاطع      49
 . المجموعة بكالم ال يرتبط بموضوع المناقشة

     

      .ال يقوم بالتجوال في أرجاء غرفة الصف أثناء الدراسة 50
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