
  516 -503، 2014، 4، عدد 10 المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد

503  

الكفاءة وعالقتها بصعوبات التعلم  لدى الطلبة ذوياملشكالت السلوكية 
  من وجهة نظر املعلمني واألقران االجتماعية

  ***حسين النجاداتو **بسام العبدالالتو *هشام المكانين
  

 29/10/2014 تاريخ قبوله                   16/4/2014 تاريخ تسلم البحث

لـــــدى المشـــــكالت الســـــلوكية  هـــــدفت الدراســـــة الحاليـــــة التعـــــرف إلـــــى  :ملخـــــص
ــة ذوي ــتعلم   الطلبــ ــعوبات الــ ــا بصــ ــر    وعالقتهــ ــة نظــ ــن وجهــ ــة مــ ــاءة االجتماعيــ الكفــ

ــران  ــين واألقـ ــن   . المعلمـ ــة مـ ــة الدراسـ ــت عينـ ــن ذوي   ) 135(تكونـ ــة مـ ــًا وطالبـ طالبـ
ــديريات       ــة لمــ ــدارس التابعــ ــي المــ ــادر فــ ــرف المصــ ــين بغــ ــتعلم الملتحقــ ــعوبات الــ صــ

ولتحقيــــق . م2013/2014لعــــام الدراســــي التربيــــة والتعلــــيم فــــي إقلــــيم الجنــــوب ل
ــام البـــــاحثون ببنـــــاء   هما للمعلمـــــين اأحـــــد مقيـــــاس بصـــــورتينهـــــدف الدراســـــة قـــ

ــاالت       ــدى حـــ ــلوكية لـــ ــكالت الســـ ــى المشـــ ــم علـــ ــاديين للحكـــ ــة العـــ ــا للطلبـــ وثانيهمـــ
فقـــرة تقـــيس أبعـــاد النشـــاط  )34(تكونـــت كـــل منهمـــا مـــن  حيـــث. صـــعوبات الـــتعلم

ــد ــحوب ب الزائــ ــاه المصــ ــعف االنتبــ ــ ،ضــ ــحاب  ،دوانالعــ ــة، االنســ ــاد ،االعتماديــ . العنــ
ــد ــاس       وقــ ــتخدام مقيــ ــم اســ ــا تــ ــا، كمــ ــدقهما وثباتهمــ ــن دالالت صــ ــق مــ ــم التحقــ تــ

-Walkerمكونيـــــــــل  -والكـــــــــر(الكفـــــــــاءة االجتماعيـــــــــة والتوافـــــــــق المدرســـــــــي    

McConnell( .  
 شـيوعًا لـدى الطلبـة ذوي   أكثـر المشـكالت السـلوكية    أن الدراسـة  وقد أظهرت نتـائج  

النشــاط  بُبعــدهــي المشــكالت المرتبطــة  حســب تقــديرات المعلمــينبصــعوبات الــتعلم 
، تليهــا المشــكالت المرتبطــة بُبعــد االنســحاب، ثــم   ضــعف االنتبــاهالمصــحوب ب الزائــد

 وأقـــل المشـــكالت المرتبطـــة بُبعـــد العنـــاد، ثـــم المشـــكالت المرتبطـــة ببعـــد العـــدوان،
 ين قــدر األقــران أنفــي حــ .بُبعــد االعتماديــةمــا يــرتبط  المشــكالت الســلوكية شــيوعًا

صــعوبات الــتعلم هــي المرتبطــة  لــدى الطلبــة ذوي شــيوعًا أكثــر المشــكالت الســلوكية
، ثم المشكالت المرتبطـة بُبعـد العنـاد،    ضعف االنتباهالمصحوب ب النشاط الزائد ُبعدب

ثــم المشــكالت المرتبطــة بُبعــد االعتماديــة، ثــم المشــكالت الســلوكية المرتبطــة بُبعــد     
وأشـارت  . العـدوان  بُبعدتلك المرتبطة المشكالت السلوكية شيوعًا  وأقل االنسحاب،

صـعوبات   لدى الطلبـة ذوي ارتفاع درجة الكفاءة االجتماعية نتائج الدراسة أيضًا إلى 
ــة بمشــاركة     ــتعلم فــي المجــاالت المتعلق ــةال ــرانهم الضــحك     الطلب ــتعلم ألق صــعوبات ال

كمـا   .أوقات الفراغ بطريقة مالئمةوأقلها ما يرتبط باالستفادة من  ،واللعب والحديث
المشـكالت   شـيوع  وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي     عـدم  الدراسة نتائج أظهرت 

جود فروقـات  وو ،صعوبات التعلم بين المعلمين واألقران لدى الطلبة ذويالسلوكية 
صــعوبات  لــدى الطلبــة ذويذات داللــة إحصــائية بــين كــل مــن المشــكالت الســلوكية    

لـدى  ة نظـر المعلمـين مـع الكفـاءة االجتماعيـة والمشـكالت السـلوكية        التعلم مـن وجهـ  
 .ألقران مع الكفاءة االجتماعيةاصعوبات التعلم من وجهة نظر  الطلبة ذوي

ــة ذوي المشــكالت الســلوكية،  : الكلمــات المفتاحيــة  ــتعلم، الكفــاءة  الطلب صــعوبات ال
  .االجتماعية

يـة الخاصـة التـي    تعـد صـعوبات الـتعلم واحـدة مـن فئـات الترب       :مقدمة
يكتنفها الغموض من حيث التعريف واألسباب، ولذلك كثيرا ما توصـف هـذه   
ــن         ــتعلم مـ ــعوبات الـ ــال صـ ــد مجـ ــذا ويعـ ــة، هـ ــرة أو خفيـ ــا محيـ ــة بأنهـ االعاقـ

اآلباء والمربين والبـاحثين فـي ميـدان التربيـة الخاصـة      المجاالت التي شغلت 
 لقطاع كبير إذ يتناول دراسة الخصائص المميزة ؛وخاصة في األردن
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Abstract: This study aimed at identifying behavioral problems among 
students with learning disabilities and its relationship with their social 
competencies from their teachers' and peers' point view.  The sample 
of the study consisted of (135) students with learning disabilities 
enrolled in resource rooms in public schools in south Jordan for the 
academic year 2013/2014. Two versions of behavioral problems 
instruments were constructed; one for teacher rating and the other for 
peers rating to evaluate behavior problems. Each version consisted of 
(34) measure items: Hyperactivity with attention deficit, aggression, 
dependency, social withdrawal, and stubbornness tests were then 
validated and administrated to the sample of the study.  

The results of the study revealed that the most common 
behavioral problems among students with learning disabilities from 
teachers' point view are: Hyperactivity with attention deficit, social 
withdrawal, stubbornness, aggression and the least is dependency. The 
results also showed that the most common behavioral problems from 
peers point view were as follows: Hyperactivity with attention deficit, 
stubbornness, aggression. The results revealed also a high degree of 
social competencies among students with learning disabilities in the 
areas related to sharing their peers in laughing, playing, and talking 
and less social competencies when it comes to their leisure time. The 
results revealed also that there were no significant differences in 
behavioral problems among students with learning disabilities from 
teachers' point view with social competencies comparing to the rating 
of their peers. Finally, there are significant differences in behavioral 
problems among students with learning disabilities from teachers' 
point view with social competencies comparing to the rating of their 
peers. 
Keywords: Behavioral Problems, Learning Disabilities, Social 
Competency. 

  

طبيعة تلك الصعوبات، كما يدرس أنسب  إلىمن طلبة المدارس، والتعرف 
فيف من حدة تلك استراتيجيات وأساليب التدخل العالجي المناسبة للتخ

الطلبة على تؤثر الصعوبات قدر اإلمكان، حيث إن صعوبات التعلم مشكلة 
ليس فقط في الجوانب األكاديمية بل وفي الجوانب  الذين يعانون منها

  .االجتماعية أيضًا
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تعرف صعوبات التعلم بأنها تأخر أو إضراب أو تعطل 
خاطب أو النمو في واحدة أو أكثر من عمليات التحدث والت

اللغة أو القراءة أو الكتابة أو الحساب أو أي مادة دراسية 
، أو تنشأ عن كل من أو على ةأخرى تنتج عن إعاقة نفسي

األقل من واحدة من إختالل األداء الوظيفي للمخ أو 
 اإلضرابات السلوكية أو االنفعالية، وهي ليست في ذات الوقت

ية أو العوامل ناتجة عن التخلف العقلي أو اإلعاقة الحس
  ).Learner, 2003( الثقافية أو التدريسية أو التعليمية

وفي هذا الصدد يشير األدب التربوي المتعلـق بصـعوبات   
ــة للدراســـات     ــتعلم نتيجـ ــتعلم إلـــى تتعـــدد أنمـــاط صـــعوبات الـ الـ

  :المستفيضة في المجاالت التربوية والنفسية والعصبية لتشمل

العمليــــات النفســــية  الصــــعوبات النمائيــــة التــــي تركــــز علــــى -
األساسية التي يحتاجها الطفل للتعلم من مثل االنتباه والـذاكرة  

  .واإلدراك والتفكير واللغة

صعوبات التعلم األكاديميـة التـي تظهـر فـي القـراءة والكتابـة        -
والتهجئـــــة التعبيـــــر الكتـــــابي والشـــــفوي والمهـــــارات الحســـــابية 

ــبايلة والرشـــــــدان والخط (الرياضـــــــية  ــة والســـــ ــة، البطاينـــــ اطبـــــ
2005Hallahan and Kauffman and Pullen,2009;.(  

صـعوبات الـتعلم فئـة غيـر متجانسـة مـن حيـث         ويعتبر ذوو
الخصــائص فقــد تكــون هنــاك فــروق بــين األفــراد أو فــروق علــى  

فصــعوبات الــتعلم ليســت مفهومــًا موحــدًا  مســتوى الفــرد نفســه، 
وال تمثل مجموعـة متجانسـة مـن الطـالب، ولكنهـا تضـم حـاالت        

ختلــف كــل منهــا عــن االخــر وال يجمعهــم إال أنهــم ال يتعلمــون    ي
ومع ذلك يوجد مجموعة من بالطرائق التي يتعلم بها العاديين، 

ــة     ــة مــن الطلب ــك الفئ ــك    الخصــائص المشــتركة لتل ــا تل لعــل أهمه
الخصــــــــائص المرتبطــــــــة بمشــــــــكالت التحصــــــــيل األكــــــــاديمي 

رفيــة خلـل فــي العمليــات المع والخصـائص اإلدراكيــة المرتبطــة بال 
واضــــطرابات االدراك الســــمعي والبصــــري  المعرفيــــة وراءومــــا 

والحركي واضطربات االنتباه والتي تعتبر السمة المميزة للطلبة 
ــلوكية      ــائص الســـ ــن الخصـــ ــًال عـــ ــتعلم، فضـــ ــعوبات الـــ ذوي صـــ
واالندفاعيـــة والتهـــور والمشـــكالت االجتماعيـــة، والتـــي يمكـــن       

يخطئـون فـي   عزوها إلى ضعف االدراك االجتمـاعي لـديهم، فهـم    
تفســـــير مشـــــاعر االخـــــرين، وال يجيـــــدون قـــــراءة التلميحـــــات  
االجتماعيــة، وال يــدركون متــى يكــون ســلوكهم مزعجــًا لالخــرين 

Moor and Lagoni,2003) Mercer and Mercer,2001; 
Bers,2002;.(  

ــة لــدى هــؤالء      كمــا أن أي نقــص فــي المهــارات االجتماعي
ــاة، ب    ــع جوانــــب الحيــ ــة قــــد يــــؤثر فــــي جميــ ســــبب عــــدم الطلبــ

ــا يجـــــب وعـــــدم    اســـــتجاباتهم فـــــي المواقـــــف االجتماعيـــــة كمـــ

استجابتهم لمتطلبات الموقف االجتماعي، لذلك نجـد أن هـؤالء   
وقـد أشـارت   . الطلبة يخفقون في بناء عالقات اجتماعية سليمة

من الطالب الذين %) 59 -%34(الدراسات إلى أن ما نسبته 
 كل االجتماعيـة يعانون من الصـعوبات التعلميـة معرضـون للمشـا    

ــة   بشـــكل يجعلهـــم  عالقـــات اليفتقـــرون إلـــى االســـتمرار فـــي إقامـ
ممـــا يــدفعهم إلظهـــار   يجابيــة والمحافظـــة عليهــا  االجتماعيــة  اال

سلوكات عدوانيـة أو انطوائيـة األمـر الـذي يتسـبب فـي رفضـهم        
ــاديين    ــل األقــران الع ، وفــرض مشــاكل كثيــرة فــي عمليــة     مــن قب

طًا كبيـرًا يـؤدي بهـم إلـى عـدم      التْاقلم لمتطلبات المدرسة وإحبا
ــن       ــون عـ ــرين، فيمتنعـ ــع االخـ ــدماج مـ ــور واإلنـ ــي الظهـ ــة فـ الرغبـ
المشاركة في االجابات عن األسئلة أو المشـاركة فـي النشـاطات    

المقــداد والبطاينــة (الصــفية الداخليــة، وأحيانــا الخارجيــة منهــا   
، وتجـدر  );Shireen and Richard, 2000 2011والجـراح،  

ى أن القصــور فــي المهــارات االجتماعيــة تختلــف  اإلشــارة هنــا إلــ
بـــاختالف متغيـــرات عـــدة منهـــا نـــوع الصـــعوبة التعلميـــة التـــي        
يواجههـــا األطفــــال ذوي صــــعوبات الـــتعلم ومســــتواهم الصــــفي   

  ).2006الخطيب والبستنجي،(

ومن الخصائص االجتماعيـة للطلبـة ذوي صـعوبات الـتعلم     
، وصــعوبة صــعوبة تحمــل المســؤولية الشخصــية أو االجتماعيــة  

الضبط الذاتي فيما يصدر عـنهم مـن أفعـال تكـوين غيـر مناسـبة       
تجــاه االخــرين، واالنســحاب االجتمــاعي فهــم يتصــفون بالكســل    
وقلـة االتصــال االجتمــاعي بـاالخرين، والعدوانيــة تجــاه األخــرين   
ــة إذ     ــافة إلــــى االتكاليــ ــة، باإلضــ ــررة أو موجبــ ــر مبــ ــباب غيــ ألســ

ــداً    ــرون دائمـــًا اعتمـــادًا متزايـ علـــى اآلبـــاء والمعلمـــين أو    يظهـ
غيــرهم، وضــعف مفهــوم الــذات التــي تتصــف دائمــًا بالســلبية أو   

ــة  ــرون،  (المتدنيـــــــ ــة وآخـــــــ  ,Mercer ;1997 2005البطاينـــــــ
Vaughn,2001;.(  

ــا إلــــى أن هــــذه الخصــــائص ليســــت     ــارة هنــ وتجــــدر اإلشــ
خصائص محددة ومميزة لهم، فقد تشـترك مـع مشـكالت أخـرى     

ن شـدتها تختلـف مـن فـرد آلخـر،      ولكن بدرجات متفاوتة، كمـا أ 
وال يعني وجود أية خاصية من هذه الخصائص لدى الفرد على 

  .)2001،والجوزين رامز(أنه من ذوي صعوبات التعلم 

ــة    ــة جملـ ــاءة االجتماعيـ وعلـــى صـــعيد متصـــل، تمثـــل الكفـ
المهــارات المتعلمــة التــي تتضــمن المعرفــة بالمعــايير االجتماعيــة 

حـــل المشـــكالت االجتماعيـــة،  للســـلوك المقبـــول والقـــدرة علـــى 
والتعرف على االنفعاالت وفهمها فإن الفـرد يواجـه أثنـاء تفاعلـه     
مــع األقــران والرفــاق وأفــراد المجتمــع فــي المواقــف االجتماعيــة   
المختلفـــة الكثيـــر مـــن التحـــديات التـــي تتطلـــب منـــه عـــددًا مـــن    
المهــارات االجتماعيــة المختلفــة التــي تمنكــه مــن إيجــاد الحلــول    
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شكالت االجتماعيـة، وتدفعـه إلـى المشـاركة الفاعلـة فـي       لتلك الم
  ).1998الزيات،(مختلف المواقف االجتماعية 

ولما كانت هذه الخصائص مرتبطة بالطلبة العـاديين فإنهـا   
ــتعلم، حيــث أشــار       ــة ذوي صــعوبات ال ــر إرتباطــا لــدى الطلب أكث

ــال ذوي صــعوبات   ) 2005(الخطيــب والحديــدي   ــى أن االطف إل
التصرف في المواقف االجتماعية ويشعرون بعد التعلم يسيئون 

الكفايــة الشخصــية، وال يســتطعون إقامــة عالقــات اجتماعيــة مــع   
االخـــرين، ويميلـــون الـــى إظهـــار اســـتجابات غيـــر اجتماعيـــة أو   
عدوانيــة او انســحابية أو عــدم اطاعــة االوامــر، وهــذا مــا أكــده   

عنـدما     Hallahan and Mercer)2002( وميرسـر  هاالهـان 
 يتمتعــون ال الــتعلم صــعوبات وذو الطلبــة مــن العديــدأن  رأووا

 فـي  يكونوا قد إنهم بل االجتماعية، الكفاءة من مرتفع بمستوى
 لـديهم  يكـون  كمـا  أقـرانهم،  مـن  أقـل  اجتماعي وضع أو مستوى

 ال الــذين الطلبــة مــن بــأقرانهم قياســًا االصــدقاء مــن أقــل عــدد
   .التعلم صعوبات من يعانون

ق يواجـه األطفـال ذوي صـعوبات الـتعلم     وبناًء على ما سـب 
ــاعالتهم       ــي تفــ ــؤثر فــ ــة تــ ــة مختلفــ ــلوكية واجتماعيــ ــاكل ســ مشــ
االجتماعية وخاصة مع أقرانهم العـاديين، وهـذا مـا أكـده حسـن      

بدراســته التــي أشــارت إلــى وجــود فــروق ذات داللــة       ) 2009(
ــتعلم      ــعوبات الـ ــة ذوي صـ ــطات أداء الطلبـ ــين متوسـ ــائية بـ إحصـ

ــوياء لصــــ  ــة األســ ــلة   والطلبــ ــي جوانــــب المتصــ ــوياء فــ الح األســ
بالمهارات االجتماعية والكفاية االجتماعية ولصالح الطلبـة ذوي  

  . صعوبات التعلم في ُبعد السلوك المشكل

 )%30( حــواليإلــى أن  وتنبغـي اإلشــارة فــي هــذا الصــدد 
 رسـمي  بشـكل  تشخيصـهم  عند التعلم صعوبات ذوي الطلبة من

 أو االكتئـاب،  أو المفـرط،  يالحركـ  النشـاط  من يعانون أنهمتبين 
الـتعلم، فضـًال إلـى إفتقـار      صـعوبات  جانب لىإ ىآخر اتاضطراب

الطالـب للمهـارات االجتماعيـة ومـا يسـبب ذلـك فـي عـدم كفاءتـه          
في التعلم وتدني تحصيله وانخفاض مفهـوم الـذات لديـه، األمـر     

 مـن  أنمـاط  تطـوير  لخطـر  كبيـرة  بدرجـة  معرضـين  الذي يجعلهـم 
 عنــدما وخاصــة الحيــاة مــدى تســتمر جتمــاعياال التوافــق ســوء

 وبــذلك. أيضــا األكــاديمي التحصــيل مســتوى انخفــاض ظهــروني
ــُي ــة  ّدعـ ــعوبات وذوالطلبـ ــتعلم صـ ــذين الـ ــدون الـ ــكالت يبـ  المشـ

 مــــا بســــبب فعالــــة تــــدخالت لــــىإ ماســــة حاجــــة فــــي الســــلوكية
 ,Kauffmanوســــلوكية أكاديميــــة مشــــكالت مــــن يواجهونــــه

2005)(.  

ــا  ــام بهـ ــة قـ ــائج  فـــورنيس وكافيـــل وفـــي مراجعـ ) 152(لنتـ
%) 75(دراسة بحثت في المهارات االجتماعية تبين أن حوالي 

من الطالب ذوي صعوبات التعلم يعانون من عجز في المهـارات  

االجتماعيــة فــي الوقــت الــذي تمكــن فيــه هــذه المهــارات الطالــب  
مـــن التفاعـــل االيجـــابي والفعـــال مـــع األقـــران ومـــن ثـــم تشـــكيل   

مــة والمســاندة، وبنــاء رصــيد مــن الســلوكيات   الصــداقات الحمي
ــدوره يســـهم فـــي     ــة، وهـــذا بـ ــة المقبولـ واالســـتجابات االجتماعيـ
تطـــوير كفايتـــه االجتماعيـــة فـــي التعامـــل والتفاعـــل مـــع األقـــران  

  ).(Hallahan, Kauffman and Pullen,2009اآلخرين 

ن ســبب المشــكالت التــي يواجههــا إومــن هنــا يمكــن القــول 
الـــتعلم فـــي مجـــال العالقـــات االجتماعيـــة  صـــعوبات والطلبـــة ذو

عائـــد الـــى القصـــور الـــذي يعانونـــه فـــي المهـــارات االجتماعيـــة،   
وعدم تمتعهم بمستوى مرتفـع مـن الكفـاءة االجتماعيـة، وقـد ال      
يكــــون بمقــــدرة الطلبــــة ذوي الصــــعوبات التعلميــــة أن يــــدركوا  
المواقــف االجتماعيــة، فــال يتمتعــون بمســتوى المهــارة نفســها       

ن األقـــران العــاديين، وبالتـــالي ال يكــون بوســـعهم أن   كغيــرهم مــ  
يفهموا كيف يدركهم االخرون أو كيـف يحـاول األخـرون التـْاثير     

 ومهمـا فيهم، أو ال يدركون ما يريد االخرون مـنهم أن يفعلـوه،   
ــذي الســبب كــان  تلــك فــإن الســلوكية المشــكالت وراء يكمــن ال

 يفشـلوا  أنبـة  لطلل بالنسـبة  احتماًال األكثر من تجعل المشكالت
الســرطاوي والســرطاوي وخشــان وأبــو     ( واجتماعيــاً  أكاديميــًا
المشــكالت الســلوكية للطلبــة  األمــر الــذي جعــل). 2001جــودة،

ذوي صعوبات التعلم مجاًال نشـطًا للبحـث، مـن ذلـك مـا قـام بـه        
ــة والجـــراح   ــة هـــدفت إلـــى  ) 2011(المقـــداد وبطاينـ مـــن دراسـ

دى الطلبـــة ذوي استقصـــاء مســـتوى المهـــارات االجتماعيـــة لـــ    
صعوبات التعلم والطلبة العاديين في ضـوء متغيـرات الجـنس أو    

طالبـًا  ) 278(الفئة العمرية أو التفاعل معها تكونـت عينتهـا مـن    
ــًا وطالبــة مــن الطلبــة العــاديين    ) 181(وطالبــة مــنهم علــى   طالب

طالبــًا وطالبــة مــن ذوي صــعوبات الــتعلم اختيــروا مــن       ) 97(و
ــة    مــدارس تحتــوي علــى غــرف م   ــة تربي ــتعلم فــي مديري صــادر ال

أشــارت نتــائج الدراســة أن الطلبــة  . وتعلــيم منطقــة إربــد الثانيــة 
العــــاديين والطلبــــة ذوي صـــــعوبات الــــتعلم أظهــــروا مســـــتوى     

كمــا أشــارت النتــائج أيضــًا  . متوســطًا مــن المهــارات االجتماعيــة 
إلــى وجــود فــروق ذات داللــة احصــائيًا فــي مســتوى المهــارات        

لطلبـة العـاديين والطلبـة ذوي صـعوبات الـتعلم      االجتماعية بين ا
لصــالح الطلبــة العــاديين علــى األداة بشــكل عــام وعلــى أبعادهــا     
الفرعيـــة وأن الطالبـــات العاديـــات كـــن األكثـــر امتالكـــًا للمهـــارات 

وأشـارت النتـائج   . االجتماعية من باقي فئـات الطلبـة المشـاركين   
ــين العمــري      ــاديين مــن الفئت ــة الع ــى أن الطلب تين األصــغر كــذلك إل

كانوا أكثر امتالكًا ) سنة 12أكثر من (واألكبر ) سنوات 9 -7(
) سنة 12 -9أكثر من (للمهارات االجتماعية من الفئة الوسطى 

  .خاصة في بعد التفاعل مع اآلخرين
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ــام حســـن   بدراســـة هـــدفت ) 2009(وفـــي ذات الســـياق قـ
مقارنة المهارات االجتماعيـة لـدى الطلبـة ذوي صـعوبات الـتعلم      

مثيالتهـــا لـــدى الطلبـــة األســـوياء فـــي المرحلـــة االبتدائيـــة فـــي   ب
) 120(مدينة مسقط العمانيـة، وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن       

طالبًا موزعين على الفئتين بالتساوي، ولتحقيق هـدف الدراسـة   
طبــــق الباحــــث الصــــورة المعدلــــة مــــن نظــــام تقــــدير المهــــارات  

 Gresham(االجتماعيــة المطــور ســابقًا مــن جريشــام وإليــوت 

and Elliott,1987)  توصــلت النتــائج إلــى وجــود فــروق ذات ،
داللة إحصائية بين متوسطات أداء الطلبة ذوي صعوبات التعلم 
ــة األســوياء فــي أبعــاد نظــام التقــدير الثالثــة ومقاييســها       والطلب
الفرعيـــة، ولصـــالح أســـوياء فـــي بعـــدي المهـــارات االجتماعيـــة       

ــة، ولصــالح ذوي صــع    ــة االجتماعي ــتعلم فــي بعــد   والكفاي وبات ال
  .السلوك المشكل

 Thorell and Rydell)  2008,(كما قام ثوريل وريـدل  
المشــكالت الســلوكية ونقــص الكفــاءة االجتماعيــة بدراســة حــول 

النشـاط الزائـد المصـحوب    لدى عينـة ممـن يعـانون مـن أعـراض      
وتكونـت عينـة الدراســة    .وتـأثير العمــر والجـنس   بضـعف االنتبـاه  

ــن ــال فـــي ســـن       أطفـــالمـــن ) 60)مـ ــا قبـــل المدرســـة واألطفـ مـ
المدرســــة الــــذين يعــــانون مــــن مســــتويات عاليــــة مــــن إعــــراض 

ADHD.  أن األطفــال دون سـن الدراســة  النتـائج  أظهــرت  حيـث
أي مــن أنــواع  ال يختلفــون عــن األطفــال فــي ســن المدرســة فــي  

الكفــــــاءة بوفيمــــــا يتعلــــــق  ،المشــــــكالت الســــــلوكية المختلفــــــة 
وخصـائص المجموعـات    العمرن ال يوجد عالقة بيفاالجتماعية 
أما مشاكل السـلوك مـع األطفـال األكبـر سـنا، فقـد        .المستخدمة

اليوميــة والتــي يســببها  حيــاتهمكــان لهــا تــأثير ســلبي أكبــر علــى 
ــرة   ــتويات عـــبء األسـ ــاع مسـ ــال    ارتفـ ــاكل األطفـ ــع مشـ ــة مـ مقارنـ

الصغار، وخاصة بين األطفال الذين يعانون من مستويات عاليـة  
الــذكور كــانوا  كمــا أظهــرت النتــائج أن    .ADHDأعــراض  مــن

، الصـعوبات أكثر تضررا مـن اإلنـاث فيمـا يتعلـق بشـدة أعـراض       
واألكثر ارتباطا بالسلوكيات المشكلة، فضال عن اآلثـار السـلبية   

وهــذا يخــالف االعتقــاد الــذي يشــير إلــى تــأثر     . وعــبء األســرة 
اإلناث من تبعات صعوبات التعلم بشكل أكبر من الـذكور نتيجـة   

لحساســية المفرطــة لــديهن والنظــرة الثقافيــة لطبيعــة صــعوبات     ا
  .التعلم لديهن

بدراسـة  ) 2006(وقام كذلك كل من الخطيب والبستنجي 
طالبًا وطالبـة مـن ذوي صـعوبات    ) 284(مستوى التفاعل لدى 

الــتعلم الطلبــة العــاديين فــي مجموعــة مــن المــدارس العاديــة فــي  
طبيعــــة المدرســــة،  مدينــــة عمــــان تبعــــًا لمتغيــــرات الجــــنس، و    

والمستوى الصفي، ونوع صعوبة التعلم، وعدد سنوات التحـاق  
الطالب ذي صعوبات التعلم بغرف المصادر، أشارت النتائج إلـى  

أن التفاعــل االجتمــاعي بــين الطلبــة ذوي صــعوبات الــتعلم مـــع       
الطلبـــة العـــاديين كـــان إيجابيـــًا بدرجـــة متوســـطة، كمـــا أظهـــرت  

ــة إحصـــــ  ائية فـــــي مهـــــارات التفاعـــــل  النتـــــائج فـــــروق ذات داللـــ
ــر المســتوى الصــفي لصــالح المســتوى      االجتمــاعي تعــزى لمتغي

في . األعلى، ولنوع صعوبة التعلم لصالح ذوي صعوبات القراءة
فروقــًا ذات داللــة إحصــائية بــين الطلبــة    حــين لــم تظهــر النتــائج 

ذوي صــعوبات الــتعلم والطلبــة تبعــًا لمتغيــرات الجــنس، وطبيعــة 
وات التحــاق الطالــب ذي صــعوبات الــتعلم  المدرســة، وعــدد ســن 

  .بغرفة المصادر

 Jill, Michelle and( وكونـواي  وميشـيل  جـل  كمـا قـام  

Conway, 2005 (المهــــارات اختبــــار إلــــى هــــدفت بدراســــة 
 صـعوبات  ذوي األطفـال  لـدى  السـلوكية  والمشكالت االجتماعية

 عينة بلغت وقد. إخوان لديهم ليس أو أخوان لديهم ممن تعلم
 ضــــعفو تعلــــم صــــعوبات يعـــانون  ممــــن طفــــًال) 85( ةالدراســـ 

 أفـراد  تقيـيم  متـ  ،)ADHD( الزائد بالنشاط المصحوب نتباهاال
 التقــدير وســلم االجتماعيــة المهــارات ســلم باســتخدام الدراســة
 التعلم صعوبات ذوي األطفال أن النتائج أظهرت وقد، السلوكي

 عـات المجمو من سلوكية مشاكل وأكثر اجتماعية مهارة أقل هم
 المهــارات علــى األخــوان بعالقــات مميــز أثــر يوجــد وال األخــرى

   .السلوكية والمشكالت االجتماعية

دراسـة تناولـت    أجـرى فقد  )Nowicki, 2003(نويك  أما
ــة    ــة االجتماعيــ ــل األهليــ ــا وراء تحليــ ــةمــ ــديهم   للطلبــ ــذين لــ الــ

ــع الطلبـــة ذوي التحصـــيل الدراســـي       ــعوبات تعلـــم مقارنـــة مـ صـ
الطلبــة ذوي كــان أداء حيــث  المرتفــع،المــنخفض والمتوســط و 

ــط   ــع والمتوســـ ــيل المرتفـــ ــى التحصـــ ــاييس علـــ ــات ومقـــ مالحظـــ
أن  كمــا أظهــرت النتــائج . مرتفعــًا المعلمــين لألهليــة االجتماعيــة 

ــي     ــال منخفضــ ــم واألطفــ ــعوبات تعلــ ــديهم صــ ــذين لــ ــال الــ األطفــ
ــر مــن حيــث المصــاعب        التحصــيل األكــاديمي هــم فــي خطــر أكب

التحصــيل المتوســط والعــالي، كمــا   االجتماعيــة مقارنــة مــع ذوي
أن هــؤالء األطفــال ال يظهــرون مالحظــات ذاتيــة ودقيقــة للقبــول  

  . االجتماعي

ــكالت     ــة والمشــ ــاءة االجتماعيــ ــيم الكفــ ــعيد تقيــ ــى صــ وعلــ
ــار       ــياق اإلطـ ــي سـ ــتعلم فـ ــعوبات الـ ــال ذوي صـ ــلوكية لألطفـ السـ

ــام دايســـون   ــائلي قـ ــذات  ) (Dyson,2003العـ ــوم الـ ــيم مفهـ لتقيـ
ــي وإدراك  ــة    الكلـ ــاءة االجتماعيـ ــاديمي والكفـ ــذات األكـ ــوم الـ مفهـ

طفـًال مـن األطفـال    ) 19(والمشكالت السلوكية بدراسـة شـملت   
الــذين يعــانون مــن صــعوبات الــتعلم ومقــارنتهم مــع أقــرانهم مــن    
األقارب، أشارت نتائج الدراسة إلى أنه وبالرغم مـن أن األطفـال   

رب فـي  ذوي صعوبات التعلم ال يختلفـون عـن أقـرانهم مـن األقـا     
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مفهــوم الــذات الكلــي وإدراك الــذات األكــاديمي، إال أن والــديهم    
ــة أقــل، ومشــاكل ســلوكية       ــاءة اجتماعي ــديهم كف ــأن ل صــنفوهم ب

  . أكثر من أقرانهم من األقارب

تناولـــت الكفـــاءة بدراســـة  )(Ritter,2001قـــام ريتـــر  كمـــا
االجتماعية والمشاكل السلوكية للفتيات المراهقات ممن لـديهن  

تعلم، تم خاللها تقيـيم األهليـة االجتماعيـة والمشـاكل     صعوبات 
مراهقــة  ةفتـا  )51(السـلوكية باسـتخدام قائمــة الشـطب لســلوك    

قلــة  الدراســة حيــث أظهــرت نتــائج  .تعــاني مــن صــعوبات الــتعلم 
ــة مــع       ــاع المشــاكل الســلوكية بالمقارن ــة وارتف ــة االجتماعي األهلي

بات ال يعــــانين مــــن صــــعومجموعــــة أخــــرى للفتيــــات مراهقــــات 
  .التعلم

ــح      ــابقة يتضـ ــات السـ ــة األدب والدراسـ ــالل مراجعـ ــن خـ ومـ
للباحثين أن المشكالت السـلوكية للطلبـة ذوي صـعوبات الـتعلم     
قــد أخــذت اهتمامــًا نشــطًا علــى صــعيد متغيــرات محــددة مثــل      
العمر والجـنس، وقـد جـاءت الدراسـة الحاليـة لتضـيف إلـى تلـك         

شكالت السلوكية علـى  الجهود السابقة تحقيقًا إضافيًا لتأثير الم
الكفاءة اإلجتماعية مـن وجهـة نظـر األقـران والمعلمـين فـي بيئـة        

  .أردنية لم تشبع هذا الموضوع

  :وأسئلتهامشكلة الدراسة 

على الرغم من أن صعوبات الـتعلم عرفـت بالدرجـة األولـى     
على أنهـا صـعوبات أكاديميـة، إال أن العديـد مـن المـربين يـرون        

ــا أ   ــتعلم لهـ ــعوبات الـ ــة،    أن صـ ــاالت األكاديميـ ــاوز المجـ ــار تتجـ ثـ
ــكالت       ــى المشـ ــام إلـ ــه االهتمـ ــب أن يتجـ ــك يجـ ــن ذلـ ــا مـ وانطالقـ
الســـلوكية االجتماعيـــة، حيـــث ال يكفـــي التعامـــل مـــع الصـــعوبات  

فالطلبــــة ذوي . األكاديميــــة بمعــــزل عــــن الجوانــــب االجتماعيــــة
الصــعوبات التعلميــة يظهــرون مشــكالت فــي المجــالين األكــاديمي 

نــة مــع أقــرانهم الــذين ال يعــانون مــن صــعوبات واالجتمــاعي مقار
ــارات      ــتوى المهـ ــة بمسـ ــا عالقـ ــكالت لهـ ــذه المشـ ــتعلم وهـ ــي الـ فـ

  ).Vaughn,2001(االجتماعية التي يتصفون بها 

إن االهتمــام بالجانــب االجتمــاعي والســلوكي لألفــراد ذوي  
، صعوبات التعلم ال يقل أهمية عن االهتمـام بالجانـب األكـاديمي   

لحياة له عدة أبعاد كثيرة من حيث القدرة علـى  ألن النجاح في ا
والمشــــاكل . هموكيفيــــة الشــــعور تجــــاه االخــــرينالتعامــــل مــــع 

بـــين األطفـــال ذوي  االجتماعيـــة والســـلوكية هـــي أكثـــر انتشـــاراً 
ــاديين     ــال العـــــ ــتعلم مـــــــن غيـــــــرهم مـــــــن األطفـــــ صـــــــعوبات الـــــ

)Lerner,2000.(  

ــة    و ــات األجنبيــ ــن الدراســ ــد مــ ــود العديــ ــن وجــ ــالرغم مــ بــ
ــ ــت  والعربيـ ــي تناولـ ــكالتة التـ ــن    مشـ ــانون مـ ــذين يعـ ــال الـ األطفـ

 ،السـلوكية بشـكل خـاص    المشـكالت صعوبات التعلم بشكل عـام  
المشـــكالت الســـلوكية علـــى الكفـــاءة   تـــأثيرإال أن معرفـــة درجـــة 

ــة     ــرات ثابت ــة بقــي محــددًا بمتغي ــة للطلب األمــر الــذي  . االجتماعي
ذه يستدعي إجراء المزيد من الدراسـات إللقـاء الضـوء علـى هـ     

ــة مـــن     ــاءة االجتماعيـ ــا فـــي الكفـ ــلوكية وتأثيراتهـ المشـــكالت السـ
ــالمعلمين    ــلة بـ ــرات أخـــرى ذات صـ ــر متغيـ ــة نظـ ــران وجهـ  ،واألقـ

ــاط     ــذه الدراســـات عنـــد العلـــم بارتبـ ــراء هـ ــة إلجـ وتـــزداد الحاجـ
المشكالت السلوكية وتأثيراتها االجتماعية على التعلم والتكيـف  

  .االجتماعي

ــة تكمــــ   ــكلة الدراســ ــا كانــــت مشــ  إلــــىلتعــــرف ن فــــي اولمــ
فــي الكفــاءة االجتماعيــة للطلبــة   وعالقتهــاالمشــكالت الســلوكية 

، فــإن أســئلتها تنحصــر علــى مــن وجهــة نظــر المعلمــين واألقــران
  :اآلتية وجه التحديد في التساؤالت

األكثر صعوبات التعلم  للطلبة ذويما المشكالت السلوكية   -1
  من وجهة نظر معلمي التربية العادية؟شيوعًا 

ــلوكية    -2 ــكالت السـ ــا المشـ ــة ذويمـ ــتعلم   للطلبـ ــعوبات الـ صـ
 من وجهة نظر األقران؟األكثر شيوعًا 

صـعوبات الـتعلم    للطلبـة ذوي ما درجة الكفاءة االجتماعية  -3
 من وجهة نظر المعلمين؟ 

فــي ) α =05.0(هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية      -4
صـعوبات الـتعلم    للطلبـة ذوي المشـكالت السـلوكية   شيوع 
 علمين واألقران؟بين الم

للطلبـة  عالقـة بـين درجـة المشـكالت السـلوكية       توجدهل   -5
االجتماعية من وجهة نظر  تهمصعوبات التعلم وكفاء ذوي

 المعلمين واألقران؟

  أهمية الدراسة النظرية والتطبيقية

تكمـــن أهميـــة الدراســـة الحاليـــة فـــي مســـاعدة المختصـــين  
لطلبــة ذوي والمعلمــين فــي التعــرف إلــى المشــكالت الســلوكية ل   

صعوبات التعلم وإدراك تأثيراتها في الكفاءة االجتماعية لـديهم،  
فضــًال ألهميــة النتــائج المتحصــلة فــي التخطــيط الفّعــال للبــرامج؛  
ــة      ــاءة االجتماعيـ ــا بالكفـ ــلوكية وعالقتهـ ــكالت السـ ــة المشـ فمعرفـ
ــغل      ــور التـــي باتـــت تشـ ــن األمـ ــتعلم مـ ــعوبات الـ ــة ذوي صـ للطلبـ

وعلى وجه التحديـد تسـهم هـذه     .مخططي الدراسات ومنفذيها
ــة تضــــمنين        ــث إمكانيــ ــي بحــ ــدها النظــــري فــ ــي ُبعــ ــة فــ الدراســ
المشــكالت الســلوكية وتأثيراتهــا بالكفــاءة االجتماعيــة باعتبارهــا  
منعطــف فــي ســلوك الطلبــة ذوي صــعوبات الــتعلم إلــى القضــايا    
ــيط لبـــرامجهم        ــد التخطـ ــار عنـ ــين االعتبـ ــذها بعـ ــب أخـ ــي يجـ التـ
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إلــى أهميــة الدراســة فــي اإلجابــة عــن  الخاصــة وتنفيــذها، إضــافًة
  . أسئلتها

للدراســة فــي  وعلــى نحــو متصــل تتضــح األهميــة التطبيقــة 
إمكانيــة أن تكــون هــذه الدراســة نــواة لبــرامج تدريبيــة للتخفيــف   
ــة       ــاعالت االجتماعي ــأثيرات المشــكالت الســلوكية علــى التف مــن ت
ــاءة المرتبطـــة بهـــا، فضـــًال إلـــى البـــرامج التدريبيـــة التـــي        والكفـ

ــى      ــًا علـ ــنعكس إيجابـ ــة لتـ ــاءة االجتماعيـ ــين الكفـ ــتهدف تحسـ تسـ
  . سلوك الطالب ذي صعوبات التعلم اجتماعيًا

  محددات الدراسة 

  :بما يأتي تتحدد نتائج الدراسة
ــة أدوات - ــي     الدراسـ ــات التـ ــة البيانـ ــا ودقـ ــراءات تطويرهـ وإجـ

  .تجمع من خاللها
ــرا علـــى المعلمـــين      - ــا، وقـــد اقتصـ ــة وعينتهـ ــع الدراسـ مجتمـ

ــا غــرف      العــ ــوافر فيه ــي تت ــة فــي المــدارس الت اديين والطلب
 .مصادر في محافظات الكرك والطفيلة ومعان

وخصائصــها وطريقــة اختيارهــا ومــدى صــدقها   العينــة حجــم -
  . فقرات األداة إلىفي االستجابة 

  مصطلحات الدراسة

  :المشكالت السلوكية
أشكال السلوك غير السـوي التـي تصـدر عـن الفـرد وذلـك       

د خلل فـي الـتعلم يظهـر علـى شـكل تعزيـز السـلوك        نتيجة لوجو
). 2003يحيـى،  (غير التكيفـي أو عـدم تعزيـز السـلوك التكيفـي      

ــًا فــي إطــار الدراســة بأنهــا      وتعــرف المشــكالت الســلوكية إجرائي
ــن     ــدر عـ ــي تصـ ــي التـ ــر التكيفـ ــلوك غيـ ــكال السـ ــةأشـ ذوي  الطلبـ

المصــحوب النشــاط الزائــد : اآلتيــةصــعوبات الــتعلم فــي األبعــاد  
ــاه ب ــعف االنتبــ ــدوان ،ضــ ــة،  ،العــ ــحاباالعتماديــ ــاد ،االنســ ، العنــ

س المشـكالت السـلوكية المطـور مـن     اييبناًء علـى مقـ  والمحددة 
 ذيالـ  بالتقـدير قبل الباحثين، والذي يحدد المشـكلة السـلوكية   

  .من قبل معلميه وأقرانه يحصل عليها الطالب على المقياس

  : الطلبة ذوو صعوبات التعلم
الــذين يعــانون مــن اضــطراب فــي واحــدة أو  أولئــك الطلبــة 

أكثــر مــن العمليــات النفســية األساســية المتضــمنة فهــم اللغــة أو   
اســــتخدامها ســــواًء أكانــــت شــــفهية أم كتابيــــة، ويظهــــر هــــذا       
االضــــطراب علــــى شــــكل عجــــز عــــن االســــتماع، أو الكــــالم، أو  

علــى . القــراءة، أو الكتابــة، أو التهجئــة، أو العمليــات الرياضــية    
تمل فيــه صــعوبات الــتعلم المشــكالت التعلميــة التــي   نحــو ال تشــ

تعــود أساســًا إلــى اإلعاقــة العقليــة أو الســمعية أو البصــرية أو       

الســــلوكية أو الحركيــــة أو الحرمــــان البيئــــي أو االقتصــــادي أو  
 وذو الطلبـة ف عـرّ ، وُي)Hallahan and Mock,2003(الثقـافي  

الـذين   الطلبـة  صعوبات التعلم إجرائيًا في الدراسة الحالية بأنهم
صنفوا بأنهم يعانون من صـعوبات تعلميـة فـي المـدارس العاديـة      
وذلــــك بنــــاًء علــــى أســــس التصــــنيف المتبعــــة فــــي المــــدارس        
والمتضــمنة تطبيــق االختبــارات المقننــة وغيــر المقننــة باإلضــافة  
إلى طرائق جمع المعلومات والتـي تتضـمن مالحظـات المعلمـين     

  .يةودراسات الحالة والمقابالت األسر

  :الكفاءة االجتماعية -
ُيشــار إلــى الكفــاءة االجتماعيــة علــى أنهــا المهــارات التــي        
تستخدم لالستجابة في مواقف اجتماعية محددة والتي تتضمن 
شخصـــين أو أكثـــر يظهـــر خاللهـــا ســـلوك أي مـــن األشـــخاص       
المتفاعلين استجابة لسـلوك أي مـن األشـخاص المتفاعـل معهـم      

و غيــر لفظــي وبشــكل يحقــق  حيــث يكــون هــذا الســلوك لفظيــا أ 
ــول االجتمــاعي   وتعــرف  ).(Smart and Sanson,2001القب

الكفـاءة االجتماعيــة إجرائيـًا بالدرجــة الكليـة التــي يحصـل عليهــا     
ــر   ــاس والكــ ــى مقيــ ــب علــ ــة    -الطالــ ــاءة االجتماعيــ ــل للكفــ مكونيــ

  .والتوافق المدرسي

  :إجراءات الدراسةالطريقة و

  ةينوالعمجتمع ال
سة من جميع طلبة غرف المصـادر فـي   يتكون مجتمع الدرا

الصـــفوف مـــن الصـــف الثـــاني وحتـــى الســـادس األساســـي فـــي        
المدارس التابعـة لمـديريات التربيـة والتعلـيم فـي إقلـيم الجنـوب        

ــالغ عــددهم    ــًا ) 1573( والمتــوافر فيهــا غــرف مصــادر والب طالب
أمــا عينــة الدراســة   . م2013/2014وطالبــة للفصــل الدراســي   

طالبًا وطالبة ملتحقـين بغـرف المصـادر    ) 135(فقد تكونت من 
التابعة لمديرات التربية والتعليم فـي محافظـات الكـرك والطفيلـة     
ومعــان، والــذين تــم اختيــارهم بطريقــة عشــوائية عنقوديــة وفقــًا   
للمحافظـــات التـــي اســـتهدفتها الدراســـة ثـــم مـــديريات التربيـــة       

  .والتعليم التي تنتمي إليها والمدارس التي تتبع لها

  الدراسة تاوأد
بتطــوير  ونقــام البــاحث مــن أجــل تحقيــق هــدف الدراســة     

ــورتين  ــاس بصـ ــلوكية    مقيـ ــكالت السـ ــاس المشـ ــة ذويلقيـ  للطلبـ
مــن  صــعوبات الــتعلم وتأثيراتهــا فــي الكفــاءة االجتماعيــة للطلبــة 

إحــداهما للمعلمــين واألخــرى  وجهــة نظــر المعلمــين واألقــران،   
يعهــا علــى  تــم توزفقــرة، ) 34(لألقــران تكونــت كــل منهمــا مــن    

ــة متــدرج مــن    درجــات بحســب تــدرج ليكــرت   ) 4-0(ســلم إجاب
)likert(  ــو ــى نحـ ــي علـ ــدًا   : (الخماسـ ــرة جـ ــة كبيـ ــق بدرجـ تنطبـ

، )3(تنطبق بدرجة كبيـرة وأعطيـت الـرقم    ، )4(وأعطيت الرقم 
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تنطبــق بدرجــة  ، )2(تنطبــق بدرجــة متوســطة وأعطيــت الــرقم     
. )0(ال تنطبـــق وأعطيــت الـــرقم  ، )1(متدنيــة وأعطيـــت الــرقم   

النشــاط : وقــد جــاءت الفقــرات لتغطــي خمســة مجــاالت رئيســية   
 ،)14-1(وتمثله الفقـرات مـن    ضعف االنتباهالمصحوب ب الزائد

االعتمادية وتمثله الفقـرات   ،)19-15(وتمثله الفقرات  العدوان
العنـــــاد   ،)29-24(وتمثلـــــه الفقـــــرات   االنســـــحاب، )20-23(

إلـى أن بنـاء فقـرات    وتنبغي اإلشارة ). 34-30(وتمثله الفقرات 
األدب التربــوي والمقــاييس   هــذه األدوات تــم بعــد الرجــوع إلــى  

لالضــــطرابات   Walker-McConnell الســــابقة مثــــل مقيــــاس
   .مقياس بيركس لتقدير السلوكوالسلوكية، 

ولمعرفـة درجـة الكفـاءة االجتماعيـة للطلبـة ذوي صـعوبات       
توافـــق تـــم تطبيـــق مقيـــاس الكفـــاءة االجتماعيـــة والالـــتعلم فقـــد 

-Walkerمكونيـــــل  -المدرســـــي الـــــذي قـــــام بتطـــــويره والكـــــر

McConnell    ــواد ــد عـــ ــل احمـــ ــن قبـــ ــرجم مـــ ) 2002(والمتـــ
ــة، تأخــذ     فقــرة )43(والمكــون مــن   ــة مقــاييس فرعي تغطــي ثالث

أبـــدًا (: مســـتويات اإلجابـــة عليـــه خمســـة اختيـــارات علـــى نحـــو  
، وأحيانــًا وتعنــي )1(وتعنــي عــدم وجــود الكفــاءة وتأخــذ درجــة 

) 4و 3و 2(الكفـاءة بـدرجات متفاوتـة وتأخـذ الـدرجات      وجـود  
حسب التقدير المناسـب للطالـب، ودائمـًا وتعنـي وجـود الكفـاءة       

  ).5(بدرجة مرتفعة وتأخذ الدرجة 

  صدق األدوات 

ــة    ــورتها األوليــ ــة بصــ ــوير أدوات الدراســ ــد تطــ ــق بعــ تحقــ
صدق المحتوى وصـدق  : الباحثون من صدقهما بطريقتين هما

حقق مـن دالالت صـدق المحتـوى باتبـاع أسـلوب      البناء، وتم الت
عــدد مــن المحكمــين بلــغ     مراجعــة المحكمــين حيــث ُطلــب إلــى    

من أعضـاء الهيئـة التدريسـية فـي الجامعـة      عضوًا ) 14(عددهم 
مراجعة فقرات  األردنية وجامعة مؤتة وجامعة الحسين بن طالل

ــا ولمعرفــة مــدى مناســبة أدوات     األدوات  وذلــك لغايــات تحكيمه
ومــدى وضــوح الفقــرات وانتمائهــا لألبعــاد      ألهــدافها، ســةالدرا

وصـــدق  ليتحقـــق بـــذلك صـــدق المحتـــوىالتـــي تنـــدرج تحتهـــا، 
وقــد أجمــع المحكمــون علــى انتمــاء الفقــرات       .لــألدوات البنــاء

أظهــرت مالحظــاتهم بعــد اســترجاع   لألبعــاد التــي تنمــي إليهــا، و 
ــة  ــبة   اأدوات الدراسـ ــين بنسـ ــاق المحكمـ ــاء  % 100تفـ ــى بقـ علـ

جميع فقرات األدوات وشملت باقي مالحظـاتهم إعـادة الصـياغة    
ومن هـذه  ) 34، 23، 17(اللغوية لبعض الفقرات مثل الفقرات 

ــة    ــه "التعــديالت اســتبدال جمل  ،"يســتفزه" بكلمــة " يســخر من
، وكلمــة "اتخــاذ قراراتــه" بجملــة  "تحديــد مصــيره " وجملـة  

، كمــا شــملت تعــديالتهم كــذلك "معارضــًا" بكلمــة  "معانــدًا " 
: مثـــل )19 ،5(توضـــيح بعـــض الفقـــرات وتبســـيطها كـــالفقرات  

" يصـعب عليـه ضــبط نفسـه والثبـات فـي الــدور     " ايضـاح جملـة   
يتنمر " ، وإيضاح جملة "يصعب عليه االلتزام بالدور" بجملة 

يقـــوم بـــدور القائـــد  "بجملـــة" علـــى اآلخـــرين ويتســـلط علـــيهم 
  ". عنوةلآلخرين 

% 80أمــا مقيــاس األقــران فقــد كــان هنــاك اتفــاق بنســبة     
بحيـث   ةعلى ضرورة تعديل الصياغة اللغوية لجميع فقرات األدا

وفـي ضـوء   . يتم تقديم الفعـل علـى الفاعـل فـي صـياغة الفقـرات      
إجراء تعــــديالت علــــى أدوات الدراســــة ذلــــك قــــام البــــاحثون بــــ 

قـرات وتعـديل   الفبعـض  تغيير صـياغة  تم ها األولية حيث تبصور
اســـتجابة القتراحـــات المحكمـــين دون حـــذف أو  اآلخـــر  بعضـــها

  .إضافة أي فقرة من الفقرات في األداتين

  ثبات األدوات

ولحساب ثبات أدوات الدراسة تم استخدام معادلة كرونباخ 
ألفا، حيث أظهرت نتائج التحليل درجات مرتفعة من الثبات 

ي مقياس ألدوات الدراسة، إذ بلغت درجة ثبات صورت
) 0.96(المشكالت السلوكية للطلبة ذوي صعوبات التعلم 

درجة، وذلك تبعًا ألداء المعلمين واألقران على حٍد سواء، في 
حين بلغت درجة ثبات مقياس الكفاءة االجتماعية والتوافق 

  .بحسب تقديرات المعلمين) 0.95(المدرسي 

  الدراسة إجراءات

ألدوات  مبعد تطويره ونلتحقيق هدف الدراسة، قام الباحث
  :الدراسة بما يأتي

زيارة أولية لمدارس وزارة التربية والتعليم المتوافر فيها  -
وذلك لمعرفة مدى  في إقليم الجنوب؛ غرف للمصادر

التعاون الذي بإمكان إدارات المدارس ممثلة بمديريها 
ومديراتها تقديمه، والحصول على الموافقات األولية 

لحصول على المعلومات التي من بإجراء الدراسة، وا
 .للوصول إلى أفراد الدراسة ينشأنها أن تساعد الباحث

بتوزيع أدوات الدراسة على أفرادها بعد  ونقام الباحث -
الجلوس معهم وإيضاح أهمية الدراسة والغايات التي 
 تسعى إليها باإلضافة إلى إيضاح المطلوب من المعلمين

 .خالل التطبيق والطلبة العاديين

التنسيق مع مدرسي التدريب الميداني في جامعة مؤتة تم  -
نظرًا لالهتمام الكبير الذي  وذلك ،وجامعة الطفيلة التقنية

مدرسي التدريب الميداني في  من ونشعر به الباحث
 جامعة مؤتة وجامعة الطفيلة التقنية ورغبتهم في التعاون

إيضاح أهمية البحث الذي  إذ جرى. إلجراء الدراسة
توزيع عدد من وبه وتفسير فقرات األدوات،  ونقومي
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نسخ أدوات الدراسة عليهم ليقوموا بدورهم في توزيعها 
والتي  .والتحقق من استجاباتهم على المعلمين واألقران

 .دقيقة) 45-35(ينبغي أن ترصد في زمن يتراوح من 

  .يومًا) 25(مدة أداة الدراسة الموزعة والتي استغرقت جمع  -
  .التحليالت اإلحصائية المناسبة واستخراج النتائج إجراء -

  منهجية الدراسة وأسلوب تحليل البيانات

الدراســـة الحاليـــة هـــي دراســـة وصـــفية هـــدفت إلـــى مســـح   
ــتعلم     ــعوبات الـــ ــاالت صـــ ــة بحـــ ــلوكية المرتبطـــ ــكالت الســـ المشـــ

االجتماعيــة مــن وجهــة نظــر المعلمــين    الكفــاءةوتأثيراتهــا علــى  
المتوســـــــطات الحســـــــابية  حيـــــــث تـــــــم اســـــــتخدام. واألقـــــــران

ــن    ــة عــ ــة لإلجابــ ــات المعياريــ ــئلةواالنحرافــ ــاني  األول األســ والثــ
تحليـــل لإلجابـــة علـــى الســـؤال الرابـــع تـــم اســـتخدام  ووالثالـــث، 

داللـة الفـروق بـين    للتعرف إلى ) (MANOVAالتباين المتعدد 
المتوسطات الحسابية، أمـا السـؤال الخـامس فقـد تـم اسـتخدام       

عرفــة تــأثيرات المشــكالت الســلوكية    معامــل ارتبــاط بيرســون لم  
المرتبطــة بحــاالت صــعوبات الــتعلم مــن وجهــة نظــر المعلمــين         

  . واألقران على الكفاءة االجتماعية للطلبة

  متغيرات الدراسة

  :تشتمل الدراسة على نوعين من المتغيرات هي
وتتمثـل فـي الدراسـة بمتغيـر واحـد      : المتغيرات المسـتقلة  -

 مهو الطلبة ذوي صعوبات التعل

 :وتتمثل بمتغيري: المتغيرات التابعة -

النشـــاط (: المشـــكالت الســـلوكية بأبعادهـــا الخمـــس اآلتيـــة -1
االعتماديــة، ، العــدوان ،ضــعف االنتبــاهالمصــحوب ب الزائــد

  )العناد ،االنسحاب
  .الكفاءة االجتماعية -2

  تائج الدراسة ومناقشتهان

  :النتائج المرتبطة بالسؤال األول ومناقشتها
ــؤ   ــن السـ ــة عـ ــلوكية   "  األولال لإلجابـ ــكالت السـ ــا المشـ مـ

مـــن وجهـــة نظـــر األكثـــر شـــيوعًا صـــعوبات الـــتعلم  للطلبـــة ذوي
تــم حســاب المتوســطات الحســابية  " معلمــي التربيــة العاديــة ؟  

للطلبـة  واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة المشـكالت السـلوكية   
 )1(وجــدول  .صــعوبات الــتعلم مــن وجهــة نظــر المعلمــين ذوي

  .يوضح ذلك

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد المشكالت السلوكية للطلبة ذوي صعوبات التعلم األكثر شيوعًا من وجهة نظر   :1جدول
  المعلمين مرتبة تنازليًا

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي البعد
  0.91  2.10 النشاط الزائد المصحوب بضعف االنتباه

  0.99  1.86 االنسحاب
  1.11  1.67 العناد

  1.05  1.62 العدوان
  0.98  1.58 االعتمادية

  0.84  1.87 الدرجة الكلية

المتوســـط الحســـابي للدرجـــة    يبـــين الجـــدول الســـابق أن  
الكلية ألبعاد المشكالت السلوكية للطلبـة ذوي صـعوبات الـتعلم    

، أمـا أبعـاد   )1.87(األكثر شيوعًا من وجهة نظر المعلمـين بلـغ   
النشاط الزائد المصـحوب  " سلوكية فقد جاء ُبعد المشكالت ال

ــاه  ــة "بضــــعف االنتبــ ــى بالمرتبــ ــابي   األولــ ) 2.10(بوســــط حســ
" االنســحاب" ُبعــد  ، كمــا جــاء)0.91(معيــاري بلــغ  وانحــراف

) 1.86(الحســـابي   هفـــي المرتبـــة الثانيـــة، حيـــث بلـــغ متوســـط      
في المرتبـة   "العناد" ُبعد  ثم جاء) 0.99(المعياري  وانحرافه

المعيـاري   وانحرافه) 1.67(الثة حيث بلغ متوسطه الحسابي الث
قبـــل  فـــي المرتبـــة "العـــدوان" ُبعـــد ، فـــي حـــين جـــاء  )1.11(

ــرة، ــابي     األخيــ ــطه الحســ ــغ متوســ ــث بلــ ــه) 1.62(حيــ  وانحرافــ
  فقد جاء بالمرتبة " االعتمادية" ، أما ُبعد )1.05(المعياري 

ــغ   ــابي بلـ غ وانحـــراف معيـــاري بلـــ ) 1.58(األخيـــرة بوســـط حسـ
)0.98 (.  

ــة؛ وذلــك ألن مــن      ــائج منطقي ــاحثون أن هــذه النت ويــرى الب
أهـــم الخصـــائص الســـلوكية المرتبطـــة بالطلبـــة ذوي صـــعوبات      
ــحوب      ــد المصـ ــاط الزائـ ــة بالنشـ ــلوكات المرتبطـ ــي السـ ــتعلم هـ الـ
ــة       ــاه، ال ســيما أنهــا األكثــر مالحظــة واألكثــر قابلي بضــعف االنتب

لى مـا تفرضـه هـذه    للقياس من غيرها من المشكالت، باإلضافة إ
الســلوكات مــن تــأثير علــى العمليــة التدريســية خاصــة فــي ظــل      
ــا يفســـر     ــة، بينمـ ــة المتزايـــدة فـــي الصـــفوف العاديـ أعـــداد الطلبـ

بالمرتبــة األخيــرة إلــى أن  " االعتماديــة" البــاحثون مجــيء ُبعــد  
ــد        ــالمواد الدراســية فــي ظــل تزاي ــاديين ب إنشــغال المعلمــين الع

عادية ال يمكنهم من مراعاة الفـروق  أعداد الطلبة في الصفوف ال
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الفرديـــــة، إذ ال تســـــعف المواقـــــف الصـــــفية أو وقـــــت الحصـــــة   
ــة ذوي     ــة لـــدى الطلبـ ــلوك االعتماديـ ــاه لسـ ــين مـــن االنتبـ المعلمـ
صـــعوبات الـــتعلم، هـــذا فضـــًال إلـــى مـــا يفرضـــه النشـــاط الزائـــد   
المصحوب بضعف االنتباه وسلوك االنسحاب لدى الطلبـة ذوي  

للـذين جـاءا بالمرتبـة األولـى والثانيـة علـى       وا -صعوبات الـتعلم  
التـــوالي شــــيوعًا فــــي المشـــكالت الســــلوكية بحســــب تقــــديرات   

مـــن تجنـــب للمواقـــف التعليميـــة، وهـــذا يعنـــي بـــأن   -المعلمـــين 
الطالــب ســيتجنب كــذلك االعتمــاد علــى المعلمــين فــي المواقــف    
التعليمية على اختالفهـا بحكـم تشـتت انتباهـه أو نشـاطه الزائـد       

به لخبرات الفشل، ويرى الباحثون أن هذه النتيجة تتفـق  أو تجن
 )2005( وكونــــــواي وميشــــــيل جــــــلمــــــع مــــــا توصــــــل إليــــــه 

Jill,Michelle and Conway      فــي دراســتهم التــي أشــارت
 مهــــارة أقــــل هــــم الــــتعلم صــــعوبات ذوي األطفــــال أن نتائجهــــا

األخـــرى،  المجموعـــات مـــن ســـلوكية مشـــاكل وأكثـــر اجتماعيـــة
ة الحاليــة كــذلك مــع النتــائج التــي خلصــت    وتتفــق نتــائج الدراســ 

 Thorell and Rydell) 2008(إليهـا دراســة ثوريــل وريــدل  
األطفـال األكبـر    التي أشـارت إلـى وجـود مشـكالت سـلوكية لـدى      

ســنا، وخاصــة بــين األطفــال الــذين يعــانون مــن مســتويات عاليــة  
أشـارت نتـائج   Dyson )2003(، ودراسـة دايسـون   مـن أعـراض  

ألطفـــال ذوي صـــعوبات الـــتعلم لـــديهم كفـــاءة الدراســـة إلـــى أن ا
  . اجتماعية أقل، ومشاكل سلوكية أكثر من أقرانهم من األقارب

   :النتائج المرتبطة بالسؤال الثاني ومناقشتها
مـــا المشـــكالت الســـلوكية " لإلجابـــة عـــن الســـؤال الثـــاني 

مـــن وجهـــة نظـــر األكثـــر شـــيوعًا صـــعوبات الـــتعلم للطلبـــة ذوي 
ساب المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات    فقد تم ح" األقران؟ 

ــة لفقـــــرات أداة المشـــــكالت الســـــلوكية      للطلبـــــة ذويالمعياريـــ
ــتعلم ــعوبات الــ ــيوعاً  صــ ــر شــ ــران   األكثــ ــر األقــ ــة نظــ  .مــــن وجهــ

  .يوضح ذلك) 2(والجدول 

شيوعًا من وجهة نظر األقران  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت السلوكية للطلبة ذوي صعوبات التعلم األكثر :2 جدول
  مرتبة تنازليًا

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي البعد
  0.96 2.01 النشاط الزائد المصحوب بضعف االنتباه

  1.10 1.71 العناد
  1.03 1.64 االعتمادية
  1.01 1.59 االنسحاب
  1.11 1.57 العدوان

  0.87 1.78 الدرجة الكلية
المتوســـط الحســـابي للدرجـــة    نيبـــين الجـــدول الســـابق أ  

الكلية ألبعاد المشكالت السلوكية للطلبـة ذوي صـعوبات الـتعلم    
، أمـا أبعـاد   )1.87(األكثر شيوعًا من وجهة نظر المعلمـين بلـغ   

النشاط الزائد المصـحوب  " ُبعد  المشكالت السلوكية فقد جاء
ــاه  ــة "بضــــعف االنتبــ ــى بالمرتبــ ــابي   األولــ ) 2.01(بوســــط حســ

فــي " العنــاد" ُبعــد  ، كمــا جــاء)0.96(ي بلــغ معيــار وانحــراف
 وانحرافـه ) 1.71(الحسـابي   هالمرتبة الثانية، حيث بلـغ متوسـط  

فـــي المرتبـــة  "االعتماديـــة" ُبعـــد  ثـــم جـــاء) 1.10(المعيـــاري 
المعيـاري   وانحرافه) 1.64(الثالثة حيث بلغ متوسطه الحسابي 

ــة  "االنســحاب" ُبعــد ، فــي حــين جــاء  )1.03( قبــل  فــي المرتب
ــرة، ــابي     األخيــ ــطه الحســ ــغ متوســ ــث بلــ ــه) 1.59(حيــ  وانحرافــ
  فقد جاء بالمرتبة " العدوان" ، أما ُبعد )1.01(المعياري 

ــغ   ــابي بلـ ــغ  ) 1.57(األخيـــرة بوســـط حسـ وانحـــراف معيـــاري بلـ
)1.11 (.  

ويــرى البــاحثون أن هــذه النتــائج جــاءت علــى هــذا النحــو    
علــى ألن ســلوكات النشــاط الزائــد المصــحوب بضــعف االنتبــاه      
  اختالفها هي سلوكات مالحظة من قبل األقران حيث تمثل 

صورًا من عدم االلتزام بتعليمات المعلم بالوقت الذي يكثـر فيـه   
المعلــم تنبيــه الطالــب فــي الغرفــة الصــفية حــول ســلوكاته غيــر         
المقبولــة المعيقــة للتواصــل األكــاديمي، وهــذا يتفــق مــع نتــائج        

فــي  Thorell and Rydell.) 2008(دراســة ثوريــل وريــدل  
حـــين يفســـر البـــاحثون وجـــود الســـلوكات العدوانيـــة فـــي نهايـــة  
تقـــــديرات األقـــــران للمشـــــكالت الســـــلوكية المرتبطـــــة بحـــــاالت 
صـــعوبات الـــتعلم لعـــدم مشـــاركة الطلبـــة العـــاديين لطلبـــة غـــرف  
ــلوك      ــاط السـ ــرون أنمـ ــال يـ ــب فـ ــطة واللعـ ــاء األنشـ ــادر أثنـ المصـ

ليــــه كــــل مــــن العــــدواني لــــديهم، وهــــذا يتفــــق مــــع مــــا أشــــار إ 
كمــا . Vaughn )2001(وفوجــان  Mercer) 1997(ميرســر

ُيؤكــد ذلــك خصــائص الطلبــة ذوي صــعوبات الــتعلم وخاصــة مــا  
ارتبط منها بضعف قدراتهم علـى إقامـة العالقـات االجتماعيـة أو     

  .المحافظة على استمراريتها
  :النتائج المرتبطة بالسؤال الثالث ومناقشتها

درجة الكفاءة االجتماعيـة   ما" لإلجابة عن السؤال الثالث 
المعلمــين ؟ فقــد صــعوبات الـتعلم مــن وجهــة نظـر    للطلبـة ذوي 

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقـرات  
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ــن      ــتعلم مـ ــعوبات الـ ــة ذوي صـ ــلوكية للطلبـ ــكالت السـ   .يوضح ذلك) 3(وجهة نظر األقران، والجدول أداة المشـ
  تنازليًا واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة المشكالت السلوكية للطلبة ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر األقران مرتبةالمتوسطات الحسابية  :3جدول 

االنحراف المعياري الفقرةرقم الفقرة المتوسط الحسابي
 4 .الضحك أقرانه يشارك 3.40 1.24
 13 .الوقتمنطويلةلفترةاألقران مع يتحدث أو يلعب 3.29 1.20
 11 .األقرانمعالتفاعلفيالفراغوقتأو االستراحة فترة بقضي 3.17 1.24
 23 ).الوقتانتهاء،التأنيب،الثناء:مثال(المألوفةالسلوك لتوجيهات يستجيب 3.15 1.12
 5 .اآلخرينتجاهالوجدانية المشاركة يظهر 3.05 1.11
 17 .)الرسميةغير(العاديةواقفالمفياألقران مع بالحديث يبادر 3.05 1.21
 38 .هو يتحدثعندماأومعهيتحدثالذياآلخرالشخصإلىبالنظر التواصل على يحافظ 2.97 1.17
 14 .ذلكمنهيطلبونعندما أقرانه لمساعدة يسارع 2.97 1.09
 34 .بمهارةالمختلفةواألنشطةالرياضية التمارين يمارس 2.92 1.17
 24 .الجماعيةاألنشطةأوالمختلفةالمواقف في اآلخرين مع يتعاون 2.87 1.07
 19 .المطلوبةالمهامألداءوتوجيهاتهالمعلم لتعليمات بعناية يستمع 2.86 1.26
 35 .األقرانمعالحديث استمرارية على يحافظ 2.86 1.15
 20 .المعلمقبلمنإليهالموجهالسؤالعن اإلجابة يحاول أو يجيب 2.86 1.24
 6 .اآلخرينمع بسهولة صداقات يكون 2.85 1.22
 25 .األقرانمنمختلفة نوعيات مع يتعامل 2.85 1.10
 39 .مالئمةبطريقة األقران انتباه يجذب 2.82 1.06
 40 .األقرانمنوالمساعدة االقتراحات يتقبل 2.81 1.03
 36 .مشاركتهخروناآليرفضعندما للعب أخرى طريقة يجد 2.80 1.17
 31 .الخاصةلطريقتهوفقًاالفوزعدم تقبل في مرونة لديه 2.79 1.20
 37 .اآلخرين شعور يراعي 2.76 1.07
 29 .انفعاالته في يتحكم 2.72 1.15

1.17 2.70 
 طلب، المكان غادرةم ،العراكمشاكلتجنب:مثال(العدوانياآلخرينسلوك مع مالئمة بصورة يتكيف

 .)النفس عن الدفاع،  المساعدة

22 

1.18 2.69 
 باسم له النداء أو  ،معاكستهعند..)،الموضوعتغيير،تجاهل(بناءةوبطريق مقبول بشكل يستجيب

 .التدليل

10 

 28 ).الحصصوقتأوبالدورالحديثأثناء:مثال(اآلخرون يتحدث عندما ينصت 2.68 1.22
 41 .األنشطةفيالمشاركة أو تفاعللل األقران يدعو 2.67 1.12
 21 .المعلممندعمأقلمعمالئمعملأداءيستطيع:مثال( دراسية مهارات يظهر 2.65 1.15
 27 .اآلخرين لمتطلبات فورًا يستجيب 2.62 0.98
 26  )لخإ،المعانقة،المصافحة:مثال(مالئمنحوعلىاألقرانمع البدني التواصل يستخدم 2.60 1.11
 12 .غضببدوناألقران من البناء النقد يتقبل 2.57 1.21
 16 .اآلخرين باحتياجات إحساس لديه 2.57 1.06
 43 .مهاراتهلمستوىتبعًانسبيًامقبولة بكفاءة العمل ينجز 2.56 1.19
 18 .)امًاهدأوعنيفًايصبحأندونالموقفمعيتفاعل:مثال(مالئم بأسلوب الغضب عن يعبر 2.55 1.14
 1 .معهمتفاعلهالستمرارآخرشخصمنبدًالألنشطتهم ضمه إلى اآلخرون يسعى 2.51 1.05
 30 .)لخإ... ،لخاصةا المهارات،الخارجيالمظهر:مثال(الشخصيةهمصخصائ على اآلخرين يجامل 2.50 1.13
 33 .بهاالمكلف المهام أداء على يحرص 2.48 1.14
 42 .اإلرشاداتحسب المكتبية واجباته ييؤد 2.48 1.18
 32 .بدقةاالجتماعيةالمواقفيفسر:مثال االجتماعي بالذكاء يتمتع 2.41 1.42
 2 .معهمتفاعلهالستمراراألقران مع األنشطة في ينوع 2.41 1.04
 9 .ذلكالموقفتطلبإذاأقرانه بين بالتسوية يقوم 2.32 1.16
 15 .األقرانمعاألنشطة في القيادة دور يأخذ 2.31 1.18
 8 .مايءشأوماشخصعنمعلوماتتوفير تتطلب أسئلة يسأل 2.21 1.21
 7 .)الخ...،الحصةمنبفاعليةبستفيد،منظم:مثال(جيدة دراسية عادات لديه 2.20 1.22
 3 .مالئمةبطريقة الفراغ وقت من يستفيد 2.12 1.14
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 أقرانــه يشــارك" ن الفقــرة الرابعــة يبــين الجــدول الســابق أ
قـــد حصـــلت علـــى المرتبـــة األولـــى بوســـط حســـابي   "  الضـــحك

ــغ  ) 3.40( ــرة  )1.24(وانحـــراف معيـــاري بلـ ــا جـــاءت الفقـ ، كمـ
 مــن طويلــة لفتــرة األقــران مــع يتحــدث أو يلعــب" الثالثــة عشــر 

فـــي المرتبـــة الثانيـــة، حيـــث بلـــغ متوســـطها الحســـابي  "  الوقـــت
ثم جاءت الفقرة الحاديـة  ) 1.20(اري وانحرافها المعي) 3.29(

 مـع  التفاعـل  فـي  الفـراغ  وقـت  أو االستراحة فترة بقضي" عشر 
فـــي المرتبـــة الثالثـــة حيـــث بلـــغ متوســـطها الحســـابي  "  األقـــران

، فـي حـين جـاءت الفقـرة     )1.24(وانحرافها المعيـاري  ) 3.17(
  في " . مالئمة بطريقة الفراغ وقت من يستفيد" الثالثة 

ــة األ ــابي    المرتبـــ ــطها الحســـ ــغ متوســـ ــث بلـــ ــرة حيـــ ) 2.12(خيـــ
  ).1.14(وانحرافها المعياري 

ــة     ــاركة طلبــ ــائج إلــــى أن مشــ ــذه النتــ ــاحثون هــ ويعــــزو البــ
صعوبات التعلم ألقرانهم العاديين في الضحك واللعب والحـديث  
هي مالمح طبيعية للمرحلة العمريـة التـي يمـرون بهـا، كمـا أنهـا       

إلضـافة إلـى فرصـة لتفريـغ     وسيلة للتقـرب ومحاولـة لالنـدماج، با   
ويرى الباحثون أن هـذه  . الطاقات المكبوتة في أوقات التدريس

النتيجة تتفق مع نتـائج الدراسـة التـي قـام بهـا المقـداد وبطاينـة        
التـــي أشـــارت إلـــى أن الطلبـــة العـــاديين مـــن  ) 2011(والجـــراح 

أكثــر مــن (واألكبــر ) ســنوات 9 -7(الفئتــين العمــريتين األصــغر  
وا أكثــر امتالكــًا للمهــارات االجتماعيــة فــي ُبعــد      كــان) ســنة 12

كما تتفق نتائج الدراسة كـذلك مـع دراسـة    . التفاعل مع اآلخرين
ــتنجي   ــب والبسـ ــى أن   ) 2006(الخطيـ ــا إلـ ــارت نتائجهـ ــي أشـ التـ

التفاعل االجتماعي بين الطلبة ذوي صعوبات الـتعلم مـع الطلبـة    
فادة أمـــا ضـــعف اســـت. العـــاديين كـــان إيجابيـــًا بدرجـــة متوســـطة

الطلبــة ذوي صــعوبات الــتعلم مــن وقــت الفــراغ بطريقــة مالئمــة    
فيعزوها الباحثون إلى ضعف قـدرتهم علـى إدارة الـذات وافتقـار     
القـــدرة علـــى تنظـــيم وإدارة الوقـــت، وهـــذا ال يتفـــق مـــع نتـــائج   

التي أشارت إلى أنه وبالرغم من أن  Dyson) 2003(دايسون 
ــتعلم ال يختلفـــون  ــعوبات الـ ــال ذوي صـ ــرانهم مـــن   األطفـ عـــن أقـ

األقارب في مفهوم الذات الكلي وإدراك الذات األكاديمي، إال أن 
والــديهم صــنفوهم بــأن لــديهم كفــاءة اجتماعيــة أقــل، ومشــاكل     

  . سلوكية أكثر من أقرانهم من األقارب

  : النتائج المرتبطة بالسؤال الرابع ومناقشتها

ة هل توجد فـروق ذات داللـ  : " لإلجابة عن السؤال الرابع
في شيوع المشـكالت السـلوكية للطلبـة    ) α =05.0(إحصائية 

تــم اســتخراج " ذوي صــعوبات الــتعلم بــين المعلمــين واألقــران؟
المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة ألبعـاد المشـكالت     

) 4(السلوكية لكل من تقـديرات المعلمـين واألقـران، والجـدول     
  . يوضح ذلك

  واالنحرافات المعيارية ألبعاد المشكالت السلوكية لكل من تقديرات المعلمين واألقران المتوسطات الحسابية :4جدول 
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي التقدير  البعد
  

  النشاط الزائد المصحوب بضعف االنتباه
  0.918  2.10  المعلمين
  0.966  2.01  األقران
  0.942  2.06  الكلي

  
  العدوان

  1.053  1.62  المعلمين
  1.115  1.57  األقران
  1.082  1.60  الكلي

  
  االعتمادية

  0.981  1.58  المعلمين
  1.030  1.64  األقران
  1.004  1.61  الكلي

  
 

  االنسحاب

  0.994  1.86  المعلمين
  1.015  1.59  األقران
  1.012  1.73  الكلي

  
  العناد

  1.114  1.67  المعلمين
  1.108  1.71  األقران
  1.109  1.69  الكلي

ــدول   ــن الجــ ــظ مــ ــي   ) 4(ُيالحــ ــة فــ ــروق ظاهريــ ــود فــ وجــ
ــران للمشــكالت الســلوكية      ــديرات المعلمــين واألق متوســطات تق

. للطلبـــة ذوي صـــعوبات الـــتعلم االجتماعيـــةوعالقتهـــا بالكفـــاءة 
وللتعـــرف علـــى داللـــة هـــذه الفـــروق فقـــد تـــم اســـتخدام تحليـــل 

  .يوضح ذلك) 5(والجدول ). (MANOVAالتباين المتعدد 

لفحص الفـروق  ) (MANOVAحليل التباين المتعدد ت :5جدول 
  في متوسطات تقديرات المعلمين واألقران للمشكالت السلوكية

 
 )Wilks Lambda(ولكس المبدا 

  مستوى الداللة  القيمة
0.147  0.000  
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ويتضح من الجدول السابق عدم وجـود فـروق ذات داللـة    
شـكالت  احصائية في متوسطات تقديرات المعلمين واألقـران للم 

وُيرجــع البــاحثون ذلــك إلــى طبيعــة أبعــاد المشــكالت    . الســلوكية
السلوكية الخمسة التي شملتها الدراسة فهي من النـوع الظـاهر   
القابل للمالحظة والقياس والتي يصُعب اخفائها أو عدم االنتباه 
 إليهــا، كمــا ُيرجــع البــاحثون ذلــك إلــى إمكانيــة حــدوث نمــط مــن   

ــران بمالحظــات الم   ــأثر األق ــرتبط     ت ــي ت ــك الت علمــين ال ســيما تل
بـــــاجراءات اإلدارة الصـــــفية ومحـــــاوالت تنبيـــــه الطلبـــــة علـــــى      

وهـذ ال  . سلوكاتهم المشكلة وغيـر المقبولـة فـي اإلطـار الصـفي     
التـي أشـارت    Nowicki )2003(يتفق مع نتـائج دراسـة نويـك    

علـــى الطلبـــة ذوي التحصـــيل المرتفـــع والمتوســـط  إلـــى أن أداء 

كـان مرتفعـًا،    علمـين لألهليـة االجتماعيـة   مالحظات المومقاييس 
أن األطفــال الــذين لــديهم صــعوبات تعلــم واألطفــال منخفضــي     و

ــر مــن حيــث المصــاعب        التحصــيل األكــاديمي هــم فــي خطــر أكب
  .االجتماعية مقارنة مع ذوي التحصيل المتوسط والعالي

  : النتائج المرتبطة بالسؤال الخامس ومناقشتها

هــل هنــاك عالقــة بــين   " مس ولإلجابــة علــى الســؤال الخــا  
درجــة المشــكالت الســلوكية المرتبطــة بحــاالت صــعوبات الــتعلم    

فقـد  " والكفاءة االجتماعية من وجهة نظر المعلمين واألقران؟ 
يوضــح  ) 6(والجــدول  . تــم اســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون    

  .ذلك

  معامالت ارتباط المشكالت السلوكية مع الكفاءة االجتماعية :6جدول 
 االجتماعية الكفاءة الت السلوكيةالمشك

  0,29-*  السلوكية من وجهة نظر المعلمين مشكالتال

 0,20-* المشكالت السلوكية من وجهة نظر األقران

0,25-* المشكالت السلوكية من وجهة نظر المعلمين واألقران معًا

أن معامــل االرتبــاط بيرســون بــين  )6(رقــم ن جــدول يويبــ
ــلوكية ا ــتعلم مـــن   المشـــكالت السـ ــة بحـــاالت صـــعوبات الـ لمرتبطـ
ــين   ــر المعلمـ ــة نظـ ــرانوجهـ ــغ    واألقـ ــة بلـ ــاءة االجتماعيـ ــع الكفـ     مـ

      عنـــد مســـتوى الداللـــة  وهـــذه القيمـــة دالـــة إحصـــائياً ) 0.25-(
)α:05.0( ،      كما بلغ معامـل االرتبـاط بـين المشـكالت السـلوكية

وهــذه ) 0.29-(مــن وجهــة المعلمــين مــع الكفــاءة االجتماعيــة      
، في حـين  )α:05.0(يمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة الق

 األقـران بلغ معامل االرتباط للمشكالت السلوكية من وجهة نظر 
ًا وهــذه القيمــة دالــة إحصــائي) 0.20 -( مــع الكفــاءة االجتماعيــة

  ).α:05.0(عند مستوى الداللة أيضًا 

ويعــزو البــاحثون هــذه النتــائج إلــى أن وجــود المشــكالت       
ة لــدى طلبــة صــعوبات الــتعلم يتــداخل والقصــور فــي       الســلوكي

مستوى كفائتهم وتوافقهم االجتماعي إذا لم يكـن سـببًا لهـم أي    
ــة       ــد الدراســ ــت قيــ ــي كانــ ــلوكية التــ ــكالت الســ ــة المشــ ان طبيعــ
والمتمثلة في النشاط الزائد، العـدوان، االعتماديـة، االنسـحاب،    
العنــــاد، هــــي بطبيعتهــــا مشــــكالت تحــــد مــــن مســــتوى الكفــــاءة 
والتوافـــق االجتمـــاعي، وبالتـــالي يصـــبح مـــن المتوقـــع أن يكـــون  
الطلبة ذوي صعوبات التعلم الذين يظهـرون أيـًا مـن المشـكالت     

كمـا يـدل القصـور    . السلوكية السـابقة غيـر متـوافقين اجتماعيـاً    
فـــي الكفـــاءة االجتماعيـــة لـــدى الطلبـــة ذوي صـــعوبات الـــتعلم       

يتفق ضمنيًا  وهذا. مؤشرًا على وجود مشكالت سلوكية لديهم
وحسـن  ) 2011(مع ما توصل إليها المقداد وبطاينة والجـراح  

في دراساتهما التي أشارتا نتائجهما إلى وجود فروق ) 2009(
ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات أداء الطلبـة ذوي صـعوبات     

ــلوكية       ــكالت السـ ــعيد المشـ ــى صـ ــوياء علـ ــة األسـ ــتعلم والطلبـ الـ
  .اوالكفاءة االجتماعية المرتبطة به

  :التوصيات

وعلــى صــعيد مــا خلصــت إليــه الدراســة مــن نتــائج يمكــن      
ن نتائج الدراسـة الحاليـة أظهـرت أن عينـة الدراسـة فـي       إ: القول

منطقــة البحــث ُتظهــر مشــكالت ســلوكية مختلفــة فــي إطــار أبعــاد  
أداة الدراسة وأن لهذه المشـكالت دالالتهـا علـى صـعيد الكفـاءة      

باحثون في اإلطار البحثـي  وفي ضوء ذلك يوصي ال. االجتماعية
على ضـرورة العمـل علـى إجـراء المزيـد مـن الدراسـات للتعـرف         
ــعوبات      ــة ذوي صـ ــة بالطلبـ ــلوكية المرتبطـ ــكالت السـ ــى المشـ علـ
ــة        ــاطق بحثي ــة فــي من ــاءة االجتماعي ــى الكف ــا عل ــتعلم وتأثيراته ال
أخــرى خاصــة فــي إقليمــي الوســط والشــمال ومــن وجهــات نظــر  

باإلضافة إلى . األخوة واألخوات أخرى كوجهة نظر الوالدين أو
إجــراء المزيــد مــن الدراســات للتعــرف إلــى أثــر متغيــرات أخــرى   
ــي والمســـتوى       ــلوكية كالمســـتوى التعليمـ ــى المشـــكالت السـ علـ
االقتصــادي واالجتمـــاعي، باإلضـــافة إلــى حجـــم العائلـــة ودرجـــة   

كما يوصي الباحثون في اإلطار التطبيقي على . الترابط األسري
لـــى تطـــوير بـــرامج تدريبيـــة تقلـــل مـــن تـــأثير   ضـــرورة العمـــل ع

. المشــكالت الســلوكية المرتبطــة بالطلبــة ذوي صــعوبات الــتعلم  
والعمـــل كــــذلك علـــى تطــــوير بـــرامج تدريبيــــة لتنميـــة الكفــــاءة     

 .االجتماعية لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم
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