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فاعليةةبرنامةةادرربةةلاينيرلبمديةةبر لدجةةاا ّر البداعي ةةبر ل ةةا ل رعمةةلررررررر
لا  برشنهرر لطلنبرذويرصعوناّر لبعلمرفيردليايبربانيبرقصنبر ل لطر

ر.بلاينيب
 

 *مصطفى نوري القمش .د
  لدلخص

 
عندد اللببدة ي    ودات ات  الدتاب  فد   هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء المهارات االجتماعية

مديريددة بر يددة  صددبة الوددباخ    ددد ا تيددرت عينددة الدراسددة  اللريقددة الالددتادية البودديلة    بدد  عددد  
( طالبة من ي   وات ات التاب  ف  مديرية بر ية  صدبة الودباخ  ودمت  03( طالبًا  )03أفرا ها )

ضدددا لة(خ   دددد  مدددات المرمتعدددة الترريبيدددة عيندددة الدراسدددة  علدددتادياً إلدددى مرمدددتعتين  )برريبيدددة   
لبرنددامت بدددريب ط لتلددتير المهددارات االجتماعيددة  عبددى  ددضّ المرمتعددة المطددا لةخ     ددي  موددتت   
التطحوطددن فدد  المهددارات  االجتماعيددة  تسدداطة  ا تبددار  المهددارات االجتماعيددة  الددذ  أعددده جريلددا  

( 2991به الُمَارط ة الت   ا  يتسف )(خ  استخدامت وتر   Resham & Elliot, 1990 إليتت )
الت  بتتفر فيها  الالت ودد    ببدات فافيدة اضدراه هدذه الدراسدةخ  لترودير فرضديات و تلتيرها  

خ   ددد أرهددرت الدراسددة النتددادت  (ANCOVAالدراسددة اسددتخد  الباحددث بحبيددي التطبدداين الملددتر  )
 اآلبية 
( فد  المهدارات  االجتماعيدة α= 3030)لدة إحصدادية عندد مودتت   اللدة هنا  فدر  ي   ال -2

  ين المرمتعة الترريبية  المرمتعة الما لة ف  اال تبار الَباد   لصالح المرمتعة  الترريبيةخ 
( فد  المهدارات  االجتماعيدة α= 3030هنا  فدر  ي   اللدة إحصدادية عندد مودتت   اللدة ) -1

 لمتا اة  لصالح المرمتعة الترريبيةخ  ين المرمتعة الترريبية  المرمتعة الما لة  ف  ا تبار ا
( فددد  اال تبدددار α=3030لدددي  هندددا  مدددن فدددر  ي   اللدددة إحصدددادية عندددد مودددتت   اللدددة ) -0
 خاد البَ 

لبمهدددددارات  االجتماعيدددددة  دددددين المرمدددددتعتين الترريبيدددددة  المدددددا لة ياددددد   إلدددددى مت يدددددر  الردددددن  
  المرمتعة  التراعي  ينهما

 
 
 
 ، األردن.قاء التطبيقيةجامعة البل، كلية األمرية عالية*
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 :دقمة امل -1

ع االهتمعام  د البعاثثون  ن  منذ انبثاق مفهوم صعوبات التعلم يف مطلع  التعتينات معل القعلن الع،علكل،  ك 
جيعععال  ال كنصعععال ىقعععس علعععى دراععععة ااألعععاهل ااعلىيعععة تاألكادإيعععة، بعععا جيعععال  ن كتععععدا     دراععععة ااألعععاهل 

طفعععععععععاب تتي صععععععععععوبات العععععععععتعلم ععععععععععل  عععععععععريهم معععععععععل األطفعععععععععاب االجتماعيعععععععععة تاالنفعاليعععععععععة الععععععععع   يععععععععع  األ
(Mercer,1997) .  
ه يف التبعينات مل القلن الع،لكل ظهعلت دراععات كثعرية هعدى   ن    (Mercer,1997)تكذكل مريعل 

هذ  الدراعات  ق    دراعة ااألاهل االجتماعية تاالنفعالية لدى األطفاب تتي صعوبات التعلم. تقد تطل  
 نقص اإلدراك االجتماعي. ت نتبا ، ت،ت  االت مفهوم الذات،  تدينة مثا:    متغريات عد  

لطلبعة تتي صععوبات العتعلم د كعد معل االهتمعام يف عقعد الثمانينعات لثأليع  ااهعارات االجتماعيعة  تقد
. تال ك اب هذا االهتمام متتملاً، ىقد ازداد عدد ااقاالت يف هذا (Gresham,1982)مل القلن الع،لكل 

 (.1002مل جماالت الرتبية اخلاصة )البتتنجي،  اجملاب
دراعععة  251( ثللعع  نتععا     (Forness & Kavale,1996تيف ملاجعععه قععام وععا ىععورن  تكاىععا 

معل الطلبعة تتي صععوبات العتعلم كععانون معل قصعور  ٪55تتبّي   ن ثعوا   حبث  يف ااهارات االجتماعية،
،ععت ت يف تلبيععة ااتطلبععات االجتماعيععة األعاعععية لل يععاة مكواجهععون األىلاد تتت صعععوبات الععتعلم ىعع ىيهععا،

  .الرتثيال باآلخلكل تتقبا النقد تتلقي اادكح مل اآلخلكل ت عطاء تغذكة راجعة  جيابية :اليومية، مثا
ضعع  ااهعارات االجتماعيعة للطلبعة تتي صععوبات العتعلم يف  (      ن  (Vaughn,2001تك،ري ىون 

هم للتجاهعععا تلعععلىه زم  هعععم الععععادكّي وعععم. كمعععا كألهعععلتن ب،عععتا تاضعععح  لىعععة الصععع  كعععردي    تعلضععع
 مهارات اجتماعية  ري م  مة يف ااواق  ال  كتفاعلون ىيها م  اآلخلكل. 

ععد  ن   بعععه األطفععاب تتي صعععوبات الععتعلم إتععازتن بتثععلة اةععدكك تاابالغععة يف تتععلار موضععو   تقععد ِتج 
خشعع ال اآلخععلكل. كمععا كف،ععا هععرالء الطلبععة يف الععت تم بطبيعععة معععّي بععداًل مععل ىععتح بععام ااناق،ععة معع  األ

اةععععدكك  ت اةععععوار معععع  خشعععع ص جدكععععد حبيععععك قععععد ود ونععععه عععععل كععععا خشععععيء يف ثيععععا م يف  تب لقععععاء معععععه  
(Crealock  et al.,1993). 

معألععععم تتي صعععععوبات الععععتعلم كعععععانون مععععل      ن   (Mercer,1997)تيف هععععذا الصععععدد  خشععععار مريعععععل 
 ه اليهم. ت تقبا النقد ااوج   ،التواصا االجتماعي، تتتوكل ع قات صداقة م  اآلخلكلم،ت ت يف جماب 

ة يف ثعّي  اعا تلك  تقليدكاً على اا،عت ت األكادإي ع  تالدراعات العلبية تات الع قة بصعوبات التعلم
معل بينهعا تتجاها اا،ت ت االجتماعية)على ثتال علم الباثك(  مل خع ب حبثهعا يف متغعريات ةعددة 

تطعوكل بلنعام  تعدركت لتنميعة ااهعارات االجتماعيعة  علعى  ااهارات االجتماعية.   عري  ن الدراععة اةاليعة تلك ع
 لدى الطلبة تتي صعوبات التعلم يف األردن تالت قق مل ىاعليته جتلكبياً. 
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 :ةشكل  المراس   -2

ةاجات اخلاصة على تنمية قعدرا م    متاعدة الط م تتي ا - ب،تا عام -تتعى الرتبية اخلاصة 
. ىقععد ربطعع   الرتبيععة اخلاصععة بععّي ةحتصععيلية  م اجتماعيععهععذ  القععدرات       قصععى ثععد ستععل عععواء  كانعع

. ىضعع  هالتعليم األكادإي مل جهة تعملية التتي  االجتماعي مل جهة  خلى؛ اا وما مل آ ار متبادل
الجتماعيععة الجتماعيععة، تالعتعع  صعع يح، ىالقصععور يف التفععاءة ااإلجنععاز األكععادإي كععر ل عععلباً يف التفععاءة ا

 .كر ل علباً يف الت صيا
تكلى الباثك  نه على الل م مل تجود العدكد مل الدراعات األجنبية  ت العلبية ال  تناتل  خصعا ص 

ميعععة األطفعععاب العععذكل كععععانون معععل صععععوبات العععتعلم، معععازاب هنعععاك نعععدرة يف  ععععداد تتطعععوكل بعععلام  تدركبيعععة لتن
ااهعارات االجتماعيعة لفطفعاب تتي صععوبات العتعلم يف البيععة العلبيعة بصعفة عامعة،  تالبيععة األردنيعة  بصعفة 

 خاصة.
ة     عداد تتطوكل بلام   تنمية ااهارات االجتماعية لفطفاب تتي ت زاء هذا ااوق  هناك ثاجة ماع  

، تتلك لتد ج ء مل هذا القصعور يف اةاجات اخلاصة ب،تا عام، تتتي صعوبات التعلم ب،تا خال
االجتمععاعي  -ا كتععاعد علععى تنميععة التفاكععة االجتماعيععة تحتتععّي متععتوى التتيعع  النفتععيس عع ؛هععذا انانععال

 لدكهم.
الدراعععة اةاليععة  عععدو    تقععوب ىاعليعععة بلنععام  تعععدركت لتنميععة ااهعععارات االجتماعيععة للطلبعععة تتي  تألن  

 لة الدراعة يف خشتا خشراب على الن و اآليت: صعوبات التعلم، إتننا صيا ة م،ت
هي يمكن أن يدد    البرندامت التددريب  المودتخد  إلدى بنميدة المهدارات االجتماعيدة لبلببدة ي   

 وات ات التاب  المبحقين   ّر المصا ر ف  المدارس الاا ية؟
 :فرضيات المراس  -3

 اهتم  الدراعة باختبار الفلضيات الث ث اآلتية:  
( يف ااهعارات االجتماعيعة بعّي α ≥ 0005ىلتق تات داللعة  ثصعا ية عنعد متعتوى داللعة ) هناك -2

 متوعس درجات اجملموعة التجلكبية تمتوعس درجات اجملموعة  الضابطة  يف االختبار الَبعدي.
( يف ااهعارات االجتماعيعة بعّي α ≥ 0005هناك ىلتق تات داللعة  ثصعا ية عنعد متعتوى داللعة ) -1

ات اجملموعععة التجلكبيععة  تمتوعععس درجععات اجملموعععة الضععابطة يف اختبععار ااتابعععة علععى مقيععا  متوعععس درجعع
 ااهارات االجتماعية.

( يف ااهارات االجتماعية تع ى α ≥ 0005هناك ىلتق تات داللة  ثصا ية عند متتوى داللة ) -0
 اتغري  انن  تاجملموعة  تالتفاعا بينهما يف االختبار الَبعدي.

 :مي  المراس أه -4

عع يف ااهععارات االجتماعيععة بععّي الطعع م  د تجععود تععدن  لقععد زتدنععا العدكععد مععل الدراعععات بالنتععا   العع  ترك 
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 & Hagger)هعععاجل تىعععونتتي صععععوبات العععتعلم  كثعععل معععل نألعععلا هم الععععادكّي. ىقعععد  خشعععارت دراععععة 

Vaughn,1995)   مل جممو   ٪55ت ٪55 انت،ار اا،ت ت االجتماعية تالتلوكية تلاتث  بّي     ن
 الطلبة تتي صعوبات التعلم.

مفاهيم ااعلمّي  الباً ما تر ل يف اععتجابا م لط وعم،  ن تفعاع  م مع  الطع م  كضاو    تلك  ن  
 جيابية؛  تهذا ود مل تفاع  م م  نأللا هم العادكّي. كما كوجد لدى تالد ْي  تتي اةاجات اخلاصة  قا  
ة االتصعععاالت قل ععع :علم مرخشعععلات معينعععة للم،عععت ت االجتماعيعععة يف اانععع ب مثعععااألطفعععاب تتي صععععوبات العععت

 االجتماعية اإلجيابية م  األصدقاء تم  اآلخلكل.
لت قيععععق عمليععععة التفاعععععا  ؛كععععا تلععععك كععععدعو    لت،عععع  عععععل  عععععاليال تبععععلام   تتععععاعد هععععذ  الفعععععة

 تتمل ىيما كلي:االجتماعي ااناعال م  اآلخلكل. تمل هنا كلى الباثك  ن  مهية الدراعة 
 تا كان  التوجهعات اةدكثعة  تعدعو    دمع  األطفعاب تتي صععوبات العتعلم  يف ااعدار  العادكعة  -2
النفتعي يف  –تتلعك معل  جعا حتتعّي تتعيفهم االجتمعاعي ؛معل تطعوكل ااهعارات االجتماعيعة لعدكهم بعد   ى 

 تتغيري االجتاهات التلبية حنوهم.اادرعة العادكة ت قامة خشبتة مل الع قات االجتماعية م  اآلخلكل 
تعوىري بلنعام  عملعي للمعلمعّي ااهتمعّي بتطعوكل ااهعارات االجتماعيعة لعدى الطلبعة تتي الصعععوبات  -1

حتتعععّي التفععاع ت االجتماعيعععة الناج ععة بعععّي الطلبععة تتي الصععععوبات التعلميعععة يف التعلميععة؛ ىعععذلك كتععهم 
،ععتا ععععام، تتلععك كععنعت   جيابيعععاً علععى خش صعععية الفععلد نفتعععه تالطلبععة العععادكّي تااعلمعععّي ت ىععلاد اجملتمععع  ب

 م  اآلخلكل. قتهتع 
 ن انت،عععار مثعععا هعععذ  العععسام  يف ااعععدار  تتعميمهعععا تتطبيقهعععا علعععى الطععع م العععذكل كععععانون معععل  -0

يف ااهععارات االجتماعيععة مععل  جععا حتتععّي مهععارا م االجتماعيععة تع قععا م ب نفتععهم تاآلخععلكل  م،ععت ت
 مل ة. صبح ضلترة 

 ن اىتقار ااتتبة العلبية للسام  تات الع قة وذ  اا،تلة تعسز  مهيتهعا. تك معا الباثعك  ن كتعون  -4
 هذا السنام  بداكة إلعداد بلام  عدكدة يف البيعة العلبية تتطوكلها تتعدكلها.

 :التعريف اإلجرائي  ملصطلحات المراس  -5

ة الععذكل خش صعع  ثععالتهم علععى  اععم كألهععلتن هععم الطلبعع :الطلبةة  و   وةةع اات الةةتعل   -5-1
. تيف هععععذ  الدراعععععة كعععععل و  Mercer,1997)تباعععععداً تاضعععع اً بععععّي قععععدرا م الفعليععععة تحتصععععيلهم الععععواقعي )

عع م الطلبعة الععذكل صععنفوا علععى  ا  كععانون مععل صعععوبات تعلميععة يف ااععدار   مالطلبعة تتت صعععوبات الععتعلم بعع ا 
بععة يف هعذ  ااعدار ، ت معل هعذ  األعع  اععت دام  االختبعارات الع  العادكة بناء علعى  عع  التصعني  اات

م تتت صعوبات تعلم.    عد ا كلية األمرية  لتت ااتعلقة بتصني  الطلبة ب ا 
هي التلوكات ال زمة لفىعلاد اتعاعد م علعى  ن كتعلتوا بالطلكقعة  :املهارات االجتماعي  -5-2

اا،ت ت االجتماعية، تىهم الذات، تتوكيدها، تتتوكل الع قات  ااقبولة مثا القدرة على التواصا، تثا
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تيف هذ  الدراعة إثا متتوى ااهارات االجتماعية الدرجعة التليعة الع    .(Iannucci,2001االجتماعية )
 وصا عليها الطالال يف مقيا  ااهارات االجتماعية ااتت دم. 

ة كععذهال  ليهععا األطفععاب ااعوقععون بعععه هععي  ععلو خاصععة يف مدرعععة عادكعع :غةةرا املصةةا ر -5-3
(. 1005تاةدكععدي،  الوقعع  لتلقععي التعلععيم األكععادإي اإلضععايف علععى كععد  خصععا ي تلبيععة خاصععة )اخلطيععال

تأل ععلاه هععذ  الدراعععة اختععريت فعع  مععل  ععلو ااصععادر مل قععة بااععدار  العادكععة يف مدكلكععة تلبيععة قصععبة 
 التلس.  

 اآلتية: كتضمل الب ك اةدتد حم   المراس : -6
 1002/1005جلى تطبيق الب ك خ ب العام الدراعي الحد   ال مانية 
اقتصل  تطبيق الب ك على ةاىألة البلقاء/التلس. تتتون جمتم  الدراعة مل الطلبة  الحد   المكانية 

  تمل ك،عما ييع ،  تتي صعوبات التعلم اال قّي بغلو ااصادر يف اادار  العادكة يف تلبية قصبة التلس
 الطلبة تتي صعوبات التعلم يف يي  اادكلكات التابعة لوزارة الرتبية تالتعليم يف األردن.

 : راسات ساادق  -7

هنععاك العدكععد مععل الدراعععات العع  تتعلععق دوضععو  ااهععارات االجتماعيععة تصعععوبات الععتعلم، العع  ثاتلعع  
دى الطلبعة تتي صعععوبات العتعلم.  تىيمععا تقعوب ىاعليعة بععلام  تدركبيعة  تلفععة لتطعوكل ااهععارات االجتماعيعة لعع

   كلي عله وذ  الدراعات:
 المراسات العراي : -7-1

( دراعععععة هععععدى     تعععععلو متععععتوى التفععععاع ت االجتماعيععععة للطلبععععة تتي 1002 جععععلى البتععععتنجي )
( طالبعاً تطالبعة معل تتي  182صعوبات التعلم م  الطلبة العادكّي يف عمان. تتتون  عينة الدراععة معل )

التفعاع ت االجتماعيعة للطلبعة تتي صععوبات التعلميعة مع  الطلبعة  صعوبات التعلم. قعد  ظهعلت النتعا    ن  
الطلبعة تتي صععوبات العتعلم معل متعتوى الصع   العادكّي  جيابية بدرجة متوعطة، كما  ظهلت النتعا    ن  

صع  الثعاين. كمعا  ظهعلت اخلام  لدكهم تفاع ت اجتماعيعة  كثعل  جيابيعة منهعا لعدى الطلبعة يف متعتوى ال
الطلبة تتي صعوبات القلاءة لدكهم تفاع ت اجتماعية م  العادكّي يف اادرعة العادكة  كثل مل  النتا    ن  

الطلبعععة تتي الصععععوبات التعلميعععة اا تلطعععة، يف ثعععّي ال توجعععد ىعععلتق تات داللعععة  ثصعععا ية يف التفعععاع ت 
 العادكّي يف اادار  العادكة تبعاً اتغري انن . االجتماعية للطلبة تتي صعوبات التعلم م  الطلبة

( دراعة يف الب لكل هدى     معلىة الفلتق يف متتوكات التفاءة االجتماعية 2998ت جلت ال،يخ )
تتلميذة مل الت ميذ  اً ( تلميذ20  عينة الدراعة مل )بّي الت ميذ العادكّي تتتي صعوبات التعلم. تتتون  

تتلميععععذ  يف  اً ( تلميععععذ55لى مععععل الت ميععععذ تتي صعععععوبات الععععتعلم بلعععع  عععععددهم )العععععادكّي، تجمموعععععة  خعععع
ه عند ااقارنة بّي الت ميذ تتي صععوبات العتعلم تالععادكّي يف  بععاد الب لكل. تقد  ظهلت نتا   الدراعة  ن  

جتماعيعععة ااهععارات االجتماعيععة للتقعععدكل الععذايت، ظهعععلت ىععلتق يف  بعععاد اإلصعععلار  ععري اا  عععم، تااهععارات اال
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اا  معععة لصعععاة جمموععععة الععععادكّي. تعنعععد ااقارنعععة بعععّي العععذكور تاإلنعععاث يف  بععععاد ااهعععارات االجتماعيعععة  عععري 
ة  ثصا ياً يف بعد اإلصلار  ري اا  م لصاة الذكور. كمعا ظهعلت اا  مة للتقدكل الذايت، ظهلت ىلتق دال  

تعنععد ااقارنععة بععّي تتي صعععوبات الععتعلم تالعععادكّي يف   ثصععا ياً يف بعععد الغععرية لصععاة العععادكّي. ةىععلتق دال عع
ة  ثصععا ياً لصععاة العععادكّي. تعنععد  بعععاد ااهععارات االجتماعيععة اا  مععة لتقععدكل ااعلمععّي، ظهععلت ىععلتق دال عع

ااقارنعععة بعععّي تتي صععععوبات العععتعلم تالععععادكّي يف  بععععاد ااهعععارات االجتماعيعععة  عععري اا  معععة لتقعععدكل ااعلمعععّي 
ة  ثصا ياً لصاة العادكّي. تعند ااقارنة بّي الذكور تاإلناث يف  بعاد اوارات االجتماعيعة دال   ظهلت ىلتق

ة  ثصعا ياً يف  بععاد ااهعارات االجتماعيعة اا  معة لصعاة جمموععة العذكور. لتقدكل ااعلمّي ظهلت ىعلتق دال ع
ة  ثصعا ياً تقدكل ااعلمّي ظهلت ىلتق دال  تعند ااقارنة بّي الذكور تاإلناث يف  بعاد ااهارات االجتماعية ل
 يف  بعاد ااهارات االجتماعية  ري اا  مة لصاة جمموعة اإلناث. 

( دراععععة يف مصعععل  هعععدى     معلىعععة بععععه اخلصعععا ص النفتعععية تاالجتماعيعععة 2995ت جعععلى جسكعععا )
ي انععن  تصعععوبات لععذتي صعععوبات الععتعلم مععل ت ميععذ االثلععة األعاعععية تمععدى اخت ىهععا يف ضععوء متغععري 

ن  التعلم، تمدى اخت ىها مقارنة بالعادكّي مل الذكور تاإلناث تيف ماديت اللغة العلبية تاللكاضيات. تتتو  
( مععل اإلنععاث لععدكهم صعععوبات تعلميععة، كمععا بلغعع  عينععة 251( مععل الععذكور ت )255عينععة الدراعععة مععل )
د  ظهلت الدراعة النتا   اآلتية ىيما كتعلق ( مل اإلناث. تق251( مل الذكور ت )250الدراعة للعادكّي )

 باخلصا ص التلوكية تاالجتماعية: 
اختلفعع  اخلصععا ص النفتععية تاالجتماعيععة لععذتي صعععوبات الععتعلم بععاخت و انععن  تجمععاب صعععوبات   -
؛ ىقعععععد تجعععععدت ىععععلتق دال عععععة  ثصعععععا ياً بععععّي العععععذكور تتي صععععععوبات الععععتعلم يف معععععاديت اللغعععععة العلبيعععععة الععععتعلم

ت يف بعععععد الع قععععة باادرعععععّي لصععععاة الععععذكور تتي صعععععوبات الععععتعلم يف مععععادة اللكاضععععيات. كمععععا تاللكاضعععيا
تجععدت ىععلتق دال ععة  ثصععا ياً بععّي اإلنععاث تتات صعععوبات الععتعلم يف مععادة اللغععة العلبيععة تنألععريا ل يف مععادة 

 ضيات.اللكاضيات يف بعد الع قة باادرعّي لصاة اإلناث تتات صعوبات التعلم يف مادة اللكا
اختلفعع  اخلصعععا ص النفتعععية تاالجتماعيعععة لعععذتي صععععوبات الععتعلم عنهعععا لعععدى الععععادكّي معععل العععذكور  -

ىقععد كععان الفععلق لصععاة الععذكور يف التعبععري االنفعععا  تاالات ععة  تاإلنععاث يف مععاديت اللغععة العلبيععة تاللكاضععيات؛
ضععععبس االنفععععععا  تالتواىعععععق يف الضعععععبس االجتمعععععاعي تال اإلجتماعيععععة، يف ثعععععّي كععععان الفعععععارق لصعععععاة اإلنععععاث

 الدراعي.
( دراعة يف مصل هدى     تععدكا بععه خصعا ص التعلوك االجتمعاعي 2992كما  جلت  بوخشقة )  

لععدى األطفععاب تتي صعععوبات الععتعلم مععل خعع ب بلنععام  تععدركت علععى بعععه ااهععارات االجتماعيععة )ثتععل 
( 25( مععنهم تكععور ت)5تتلميععذة، ) اً ( تلميععذ11اا،ععاركة...  ( (، تتتونعع  عينععة الدراعععة مععل )–ااألهععل 

منهم  ناث. تقد  ظهلت نتا   الدراعة  تجود ىلتق تات داللة  ثصا ية بّي اجملموعة التجلكبية تالضابطة 
كمععا ة تتوكيدكععة تتواىععق اجتمععاعي (.  عععدي وصععول ااتغععريات اآلتيععة )مهععارات اجتماعيععة عععوك  يف القيععا  البَ 

علععى نفعع  ااتابعععة داللععة  ثصععا ية بععّي جممععوع  الدراعععة يف قيععا  تجععود ىععلتق تات بينعع  نتععا   الدراعععة 
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 ااتغريات  التابقة ىيما عدا متغري التوكيد الذايت.
 المراسات األجنبي : -7-2

هعدى     تقعوب  ىاعليعة بلنعام  للتعدركال علعى  (Robinson , 1999)تيف دراععة قعام وعا رتبنتعون 
للطلبعة  اعي تاا،عاركة تالع قعة مع  األقعلان، تحتتعّي مفهعوم العذات يف التفاعا االجتم ااهارات االجتماعية

تتي صععععوبات العععتعلم،  جلكععع   علعععى ععععبعة طععع م سعععل كععععانون معععل صععععوبات العععتعلم، تلقعععوا تعععدركباً يف 
ااهعععارات االجتماعيعععة، ت ظهعععلت النتعععا   حتتعععناً ملموععععاً يف ااهعععارات االجتماعيعععة بالنتعععبة ألىعععلاد اجملموععععة 

  التدركبية.
 كععععان اوععععدو قيععععا  ىاعليععععة بلنععععام  تععععدركت ةععععا    (Lemish, 1998)تيف الدراعععععة  جلاهععععا لععععيمش  

طفلعة( يف الصعفوو الثالعك  25طفعً  ت 50اا،ت ت االجتماعية لعدى األطفعاب تتي صععوبات العتعلم )
جتماعيععة اا،ععت ت اال تاللابعع  تاخلععام  األعاعععي،  ظهععلت النتععا   ىاعليععة السنععام  يف تطععوكل مهععارة ثععا  

لععدى الطعع م، قععدرة الطعع م علععى تعمععيم اعععت دام هععذ  ااهععارة يف اجملععاالت العع  مل كغطهععا السنععام . كمععا 
 داء ييع  الطع م تطعور تطعوراً  جيابيعاً تمعقعواًل يف اععت دام هعذ  ااهعارة   تض   م ثألعات ااعلمعّي  ن  

 اا،ت ت االجتماعية لدكهم. ةا  
ال   جلك  على  ثدى ع،لة ىتاة،    معلىة   ل التدرم على  (Hart,1996)هدى  دراعة هارت ت 

ااهارات االجتماعية يف الت صيا االكادإي تالتلوكات االجتماعية لدى الفتيات تتات صععوبات العتعلم. 
التعععدركال علعععى ااهعععارات االجتماعيعععة  د ى    حتتعععّي ااهعععارات االجتماعيعععة لعععدى  تقعععد  ظهعععلت النتعععا    ن  

 ن حتتعّي ااهعارات االجتماعيععة  د ى بعدتر     حتتعّي الت صعيا االكععادإي لعدى هعرالء الفتيععات الفتيعات ت 
 مل تتات صعوبات التعلم.

يف  ملكتععععا    تعععععلو   ععععل تععععدرك    (O’Halloran,1996)تقععععد هععععدى  كععععذلك دراعععععة اتهععععالوران  
ثعععا  مهعععارة  حتتعععّي تيفي اإلجتمعععاعااهععارات االجتماعيعععة ااباخشعععلة معععل خععع ب موقععع  تعليمعععي، يف التعععلوك 

سععععل كعععععانون مععععل  ( طفعععع ً 92مفهععععوم الععععذات.  جلكعععع  الدراعععععة علععععى  )حتتععععّي االجتماعيععععة ت   اا،ععععت ت
 حتتعّي هنعاك   علاً  جيابيعاً للتعدركال علعى ااهعارات االجتماعيعة يف صعوبات التعلم. تقعد  ظهعلت نتا جهعا  ن  

 صعوبات التعلم.  ىالطلبة تتيلد مفهوم الذاتحتتّي االجتماعية ت ثا  اا،ت ت مهارة 
 ثعا اوعدو يف تطعوكل ااهعارات  Bluechardt & Roy,1995) (تيف دراعة قعام وعا بلوكعارت ترتي 

( 25االجتماعيععة لععدى الطلبععة تتي صعععوبات الععتعلم يف ملثلععة التعلععيم األعاعععي،  تتتونعع  العينععة مععل ) 
 ( عععععنوات، ت ظهععععلت  النتععععا    ن  20 – 8طالبععععاً مععععل تتي صعععععوبات الععععتعلم، تلاتثعععع   عمععععارهم مععععابّي )

األطفععاب اا،ععاركّي يف السنععام  اكتتععبوا مهععارات اجتماعيععة، مععل خعع ب مععا  تضعع ته تقععدكلات ااعلمععّي يف 
 اادرعة. 

هععدى     مقارنععة ااألععاهل    (Stanford  & Hynd,1994)تيف دراععة قععام وععا عععتانفورد تهينععد
( 55التعلم سل  لعدكهم ن،عاح ثلكعي زا عد بلع  ععدد  ىلادهعا ) التلوكية تاالجتماعية للطلبة تتي صعوبات
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( طالبععاً، 55جمموعععة ضععع  االنتبععا  معع  ن،ععاح ثلكععي زا ععد تعععددها ) :طالبععاً قتععموا     عع ث جمموعععات
( طالباً، مث جمموعة صعوبات التعلم 15تجمموعة ضع  االنتبا  م  عدم تجود ن،اح ثلكي زا د تعددها )

آلبعاء تااعلمعّي. تقعد  ظهعلت لتقوِّم علوك هرالء األطفاب باعت دام تقدكل التعلوك ( طالباً. 25تعددها )
نتبعا  بعدتن نتبا  م  ن،اح ثلكي زا عد هعم  كثعل اضعطلاباً معل جمموععة نقعص االجمموعة نقص اال النتا    ن  

عععلاه هنععاك ت،ععاواً يف األ ن،ععاح ثلكععي زا ععد،  ت جمموعععة صعععوبات الععتعلم، يف ثععّي  ظهععلت الدراعععة  ن  
 نتبا  م  عدم تجود ن،اح زا د. االنت ابية تاالندىاعية يف كا مل جمموع  صعوبات التعلم تنقص اال

التعدركال علعى ااهعارات االجتماعيععة   خشعار     ن   التعابقة خنلعص سعا ععبق كلعه     ن معألعم الدراعععات
األمل الذي كعطي  مهية اوضو  تت ىا دة يف تنمية ااهارات االجتماعية لدى الطلبة تتي صعوبات التعلم، 

الب ك اةا  معل ثيعك  ععداد بلنعام  تعدركت لتنميعة ااهعارات االجتماعيعة تتعدركال الطلبعة تتي صععوبات 
فهم النفتععي يف ااععدار  الععتعلم عليععه مععل  جععا تنميععة مهععارا م االجتماعيععة تهععو مععا كتععاهم يف دجمهععم تتتععي  

 .العادكة
 :الطريدق   االجراءات -8
 :ع المراس جمتم -8-1

  جمتمعع  الدراعععة مععل الطلبععة تتي صعععوبات الععتعلم يف  ععلو ااصععادر اال قععة باادرعععة العادكععة يف كتعع ل  
(  لىعععة 25( طالبعععاً تطالبعععة معععوزعّي علعععى )520قعععدر ععععددهم حبعععوا  ) مدكلكعععة تلبيعععة قصعععبة التعععلس، العععذكل

بطلكقعععة  ( طالبعععاً ت طالبععة20) طالبععاً ت طالبعععة. مث اختععري (210القبلعععي علععى ) مصععادر. تقععد طبعععق اإلختبععار
 مصادر تابعة ادار  اادكلكة، مل  جا  جلاء الدراعة.مل ف   لو  ع،وا ية بتيطة

 :عين  المراس  -8-2

( طالباً تطالبة اختريتا بطلكقعة ع،عوا ية بتعيطة معل الطلبعة تتي صععوبات 20ف  عينة الدراعة مل )ت ل  
درعة العادكة، سل لدكهم عج  يف ااهارات االجتماعية بناًء على التعلم اال قّي بغلو ااصادر اال قة باا
تتون  ت  طالباً تطالبة،  50تتون  اجملموعة التجلبيية مل لقد نتا   ااقيا  القبلي تم ثألات ااعلمّي. 

 ( طالباً تطالبة مل الطلبة تتي صعوبات التعلم. 50اجملموعة الضابطة مل )
 :أ اة المراس  -8-3

العععذي طعععور   مقيددداس ن دددا  بقددددير المهدددارات االجتماعية)نودددخة المابددد ( هعععذ  الدراععععة اععععت دم يف
 .(2992ر  للبيعة األردنية كوع  )، تالذي طو  Gresham  &  (Elliot (1990,جلك،ام تاليوت 

 :ملدقياسا -8-4

نمععو ( ىقعلة تغطعي جوانعال متععددة معل جوانعال ال50كتع ل  ااقيعا  ااتعلعق بااهعارات االجتماعيعة معل )
االجتماعي، ال  كألهلها األطفاب تتت صعوبات التعلم. تكهدو ااقيا     تعلو األطفاب الذكل كععانون 
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 مل عج  يف ااهارات االجتماعية تم،ت ت يف التلوك االجتماعي.
 :ومق املدقياس -8-4-1

 تععععواىلت دالالت عدكععععدة عععععل صععععدق الصععععورة األصععععلية مععععل مقيععععا  جلك،ععععام ت ليععععوت لقيععععا  ااهععععارات
احملتععوى، تصععدق احملععك، تصععدق البنععاء، صععدق عععل  لفععو ااقيععا  تععواىل  دالالتر االجتماعيععة. ىقععد تكععل م

تواىلت دالالت كاىية عل صدق احملتوى للصعورة األردنيعة معل ااقيعا ، تتلعك معل  كما تالصدق التميي ي.
عععاتذة كليععة العلععوم خعع ب ملاثععا  عععداد تتطععوكل ااقيععا ،  ت ِعععله ااقيععا  علععى ننععة مععل احملتمععّي مععل  

ييعع  ىقععلات ااقيععا  مناعععبة للبيعععة األردنيععة، ت نععه إتععل  الرتبوكععة يف انامعععة األردنيععة الععذكل  يعععوا علععى  ن  
)  ختبعععار كاىيععععة أل عععلاه  جععععلاء الدراععععة اةاليععععةدالالت صععععدق اال اععععت دامه يف البيععععة األردنيععععة. كمعععا  ن  

 (. 2992كوع ،
 ثبات املدقياس: -8-4-2
ىقعد بلغع  دالالت الثبعات بطلكقعة دالالت  بات عدكدة ععل  بعات ااقيعا  بصعورته األصعلية،  تواىلتت 

تععواىلت دالالت عععل  كمععا. (85,0( يف ثععّي بلغعع  بطلكقععة  عععادة االختبععار )92,0االتتععاق الععداخلي )
علعى  ععادةاألردنية ثيك بلع  الثبعات بطلكقعة اإل ( للبيعة2990كوع  ) ها بات الصورة األردنية الذي طور 

(، 0090بلعع  الثبععات بطلكقععة االتتععاق الععداخلي  علععى ااقيععا  التلععي ) (، يف ثععّي0095ااقيععا  التلععي )
 (.2992)كوع ، هذا ااقيا  تتوىل ىيه دالالت  بات كاىية أل لاه الدراعة اةالية  تهذا كعين  ن  

 :التعليمات اخلاو  ااإلجاا  عن ان   املدقياس -8-4-3

( تكفتععل يف 50-2ااعلععم  ن كتععجا البيانععات األتليععة عععل الطالععال، مث كقععل  الفقععلات مععل )   كطلععال 
تتلك ب ن  ،علوك الطفا مل خ ب التعاما معه، مث ودد مدى قيام الطفا بالتلوك الذي تعس عنه الفقلة

كان كقوم تا    (،2دا لة ثوب اللقم ) ت كض  دا لة ثوب اللقم ) صفل (،  تا مل كتل الطفا كقوم بالتلوك،
علعى ااعلعم  ن كضع  دا علة ثعوب العلقم  ىعنن   بالتلوك دا معاً كقوم  ا  تا كان الطفاالطفا بالتلوك  ثياناً،  م  

(1). 
 :تعليمات التصحيح -8-4-4

( تااطلععوم هععو  ن كضعع  ااعلععم دا ععلة يف 1–مقيععا  مععل )صععفل كقععوم ااعلععم بتقععدكل عععلوك الطفععا علععى
ت ثعععا ععععلوك الطفعععا، مث جتمععع  األرقعععام ااوجعععودة يف هعععذ  االبععععات ب،عععتا  االبععع  العععذي كقابعععا تلعععك الفقعععلة

(. توذا إتل اةصوب على الدرجة التلية للطفا على ااقيا ، ال  تبل  يف 50-2عمودي للفقلات مل )
 ثدها األدىن )صفلاً ( تيف ثدها األعلى ) عتّي ( درجة.

 :التمرييب إجراءات تطبيق الربناةج -8-5

 تععععى ىل ىيهعععا  عععلو مصعععادراار ااعععدار  الععع  كتعععو تيعععد السنعععام  تتطعععوكل  بصعععورته النها يعععة، تاخبععععد  ععععدا
األطفععاب تتي صعععوبات الععتعلم، ثصععا الباثععك  علععى مواىقععة تزارة الرتبيععة تالتعلععيم لتطبيععق السنععام  علععى ب
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دععدكل الرتبيععة تتضععح  ااععدار  التابعععة ادكلكععة الرتبيععة تالتعلععيم لقصععبة التععلس. تمععل  جععا تلععك التقععى الباثععك
علمععي تمعلمععات  ععلو ااصععادر يف ااععدار  ااعنيععة تاختععار د اكععات الدراعععة ت هععداىها. تبعععد تلععك التقععى 

تلاتثع   عمعارهم ( مل معلمي  علو ااصعادر لتنفيعذ السنعام ، تهعرالء تكور1  ناث، 5منهم ما جمموعه )
( عععنوات، 2ت  5رتاتثعع  بععّي )ت الععتعلم ى( عععنة.  مععا خععسا م التعليميععة يف جمععاب صعععوبا51ت 12بععّي )

تقععد ِتضعع   وعم  هععداو الدراعععة   الرتبيععة اخلاصعة تلاتثع  مععره  م العلميعة بععّي الععدبلوم تالبتعالوركو  يف
 اً متتوبعع اً تععدركبي ار  ىععلاد الدراعععة تتطبيععق االختبععار. تقععدم الباثععك للمععدربّي دلععي ً تيععتدربععوا علععى عمليععة اخ

 عععدها بعععد صععيا تها بصععور ا النها يععة بنععاء علععى آراء احملتمععّي. لقععد تضععح  تضععمل جلتععات السنععام  العع 
الباثععععك تخشععععلة كععععا جلتععععة مععععل جلتععععات السنععععام  مععععل خعععع ب الععععدليا ااتتععععوم تاحملاضععععلات تاعععععت دام 
البطاقات تاعرتاتيجيات لعال األدتار تالتع ك  تالنمذجة تالتغذكة اللاجعة تكيفية دراعة اةالة للط م. كما 

تتلك للت كعد معل معدى  تقعاام إلجعلاءات ت ن،عطة  ؛َبا ااعلمّيطبيق عملي على كا جلتة مل ق   جلي ت
جلتععات السنععام . مث دروععم علععى السنععام  مععدة    ععة  كععام. تبعععدها طبععق السنععام  علععى خشععتا جمموعععات 

ية،  ثدمها تدركبية يف ف  مدار  باعت دام  علوبّي متتاملّي لتدركال الط م على ااهارات االجتماع
كقععوم علععى تععدركال الطلبععة علععى ااهععارات االجتماعيععة داخععا انلتععات التدركبيععة تاآلخععل كقععوم علععى تععدرم  

لت كعد معل معدى لالط م يف البي   ت اةياة العملية على ااهارات يف خشتا تاجعال بيع  كتابععه ااعدرم. ت 
جلتات تعدركال السنعام  تتقييمهعا  دتابعة تقان ااعلمّي تااعلمات تطبيق السنام  بتا دقة، قام الباثك 

. تجدكل بالذكل  ن  ااعلمّي الت موا الت اما كبرياً  بتنفيذ جلتات   وذ  الغاكة عد   مل خ ب منوتج للمتابعة 
لقععد نفععذ السنعععام   %(.95السنععام . ىلععم تقععا  نتعععبة التعع امهم يف  ي  جلتععة معععل جلتععات السنععام  ععععل )

 خدقيقة 25 عبو ، مد ا  تبواق  جلتة يف كا   ،تادة    ة خشهور تة،( جل29التدركت يف )
 :ي  المراس   املعاجل  اإلحصائي تصم -9

لت دكعععد معععدى ىاعليعععة السنعععام  التعععدركت لتنميعععة ااهعععارات االجتماعيعععة للطلبعععة تتي صععععوبات التعلعععيم، 
 العمععلت انععن ، ت نععام  التععدركت )الس  ةااتععتقل اتاعععت دم  الدراعععة التصععميم التجععلكت، لف ععص   ععل ااتغععري 

تكعان تااتغري التاب  )ااهارات االجتماعية (. العمل تاجملموعة (  تالتفاعا بّيتاجملموعة  انن  بّيتالتفاعا 
لعي تبععدي تقيعا  متابععة. تللت قعق قبالتصميم ااتت دم هو تصعميم اجملموععة التجلكبيعة تالضعابطة بقيعا  

السنععام ، اعععت دم  عععلوم  ىععلاد اا،ععاركّي يففتععّي ااهععارات االجتماعيععة لمععل   ععل السنععام  التععدركت يف حت
تاععععععععععت دام  ة تالضعععععععععابطةلبيعععععععععلت دكعععععععععد الفعععععععععلتق بعععععععععّي اجملمعععععععععوعتّي التج (ANCOVA) حتليعععععععععا التبعععععععععاكل

 .للمقارنات البعدكة ( Sadik)اختبار
 :نتائج المراس  -11

فرضي  على ةا يلي: "هناك نصت هذه ال  اليتالنتائج املتعلدق  االفرضي  األ ىل  -11-1

أفةرا    ( اة  ةت سةد  رجةات   α ≥ 1015فر ق وات  الل  إحصائي  عنم ةست ى  الل  ) 
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عةم     أفرا  اجملم ع  الضةااط    االتتبةار الب   ةت سد  رجات اجملم ع  التجريبي   

 :ةدقياس املهارات االجتماعي "

معل اجملمعوعتّي التجلكبيعة  ىعات ااعياركعة لتعا  تالختبار هذ  الفلضية ثتب  ااتوعطات اةتابية تاالحنلا
 تالضابطة ل ختباركل القبلي تالبعدي تاندتب التا  كوضح تلك.  

 (2رد ل )ال
المتتسلات الحوا ية  االنحرافات المايارية لدرجات أفرا  المرمتعة الترريبية  الما لة ف  اال تبارين القبب  

  الباد 

 تبار الباد اال  اال تبار القبب  اجملموعة
 االنحراّ المايار  التسا الحوا   االنحراّ المايار  التسا الحوا  

 0051 1015 00182 2051 التجلكبية
 00182 2025 00182 2025 الضابطة

متوععععس درجعععات  ىعععلاد اجملموععععة التجلكبيعععة يف االختبعععار القبلعععي كعععان   ن   التعععابقانعععدتب  ك ثعععن معععل 
(. تقعد بلع  1015رجعات  ىعلاد اجملموععة التجلكبيعة يف االختبعار البععدي  )(، يف ثّي بلع  متوععس د2051)

(،  يف ثّي بل  متوعس درجات  ىلاد 2025متوعس درجات  ىلاد اجملموعة الضابطة يف االختبار القبلي  )
(. تك ثن مل متوعطات درجات  ىلاد اجملموعتّي التجلكبية 2025اجملموعة الضابطة يف االختبار البعدي )

لضعععابطة  ن  هنعععاك ىلتقعععاً ظاهلكعععة. تللت،ععع  ععععل هعععذ  الفعععلتق  ثصعععا ياً اععععت دم حتليعععا التبعععاكل اا،عععرتك تا
(ANCOVAتاندتب التا  كوضح نتا   حتليا التباكل اا،رتك .). 

 (1رد ل )ال
جتماعية نتادت بحبيي التباين الملتر  لبرر    ين أفرا  المرمتعتين الترريبية  الما لة ف  ا تبار المهارات اال

 الباد 
 الداللةموتت   "ّ" متتسا المر اات  رجات الحرية مرمتع المر اات مصدر التباين

 0000 85028 5015 2 5015 القبب  اال تبار
 0000 102058 5055 2 5055 المرمتعات

 - - 00055 55 1022 الخلا
 - - - 59 25022 الكب 

ة ل ععععااجملمععععوعتّي التجلكبيععععة تالضععععابطة د درجععععات الفععععلتق بععععّي متوعععععطي كتضععععح مععععل انععععدتب التععععابق ان  
لععذا تقبععا  ؛( α ≥ 0005ة عنععد متععتوى داللععة ) ( تهععي دال عع102058 ثصععا ياً، ىقععد بلغعع  قيمععة و )

(  α ≥ 3030 جت  فر   يات  اللدة إحصدادية عندد مودتت   اللدة )  ال  تنص علعىالفلضية األت  
بتددري  ل)الت  بارضت  أفرا  المرمتعة الترريبية ف  المهارات االجتماعية ف  القياس الباد    ين

تقعد  (خعبى  رنامت بنمية المهارات االجتماعية(  أفرا  المرمتعة الما لة )الت  ل  بتاره لبتدري 
جعلاء مقارنعات بعدكعة لت دكعد اجتعا  داللعة الفعلتق.  تانعدتب التعا  كوضعح  مت ثتام ااتوعطات ااعدلة ت 
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 للمقارنات البعدكة. ( Sadik)لة تاختبارااتوعطات اةتابية ااعد
 (0رد ل )ال

لبمرمتعة ف  ا تبار المهارات االجتماعية  لبمقارنات البادية ( Sadik)المتتسلات الحوا ية المادلة  ا تبار
 الباد 

 الما لة المتتسا المادل المرمتعة
 0. 51 1010 الترريبية
 - 2028 الما لة

( يف ثعّي بلع  1010عس اةتايب ااععدب للمجموععة التجلكبيعة بلع  )ن الو  ك ثن مل اندتب التابق 
( لصععاة اجملموعععة 0 .51(  بفعارق ظععاهلي مقعدار  )2028ااتوععس اةتععايب ااععدب للمجموعععة الضععابطة )

 التجلكبية ال  خضع  للتدركال على ااهارات االجتماعية.
يبددد   هندددا  فدددر   يات  اللدددة  التددد  بدددنم عبدددى مدددا لنتدددادت المتابقدددة  الررضدددية الثانيدددة -23-1

(   دين متتسدا  رجدات أفدرا  المرمتعدة الترريبيدة  متتسدا  α ≥ 3030إحصادية عند مودتت   ) 
   رجات أفرا  المرمتعة الما لة ف  ا تبار المتا اةخ

تالختبار هذ  الفلضية ثتب  ااتوعطات اةتابية تاالحنلاىعات ااعياركعة لتعا معل اجملمعوعتّي التجلكبيعة 
 ابطة  يف االختباركل تاندتب التا  كوضح  تلك.تالض

 (4رد ل )ال
الترريبية  المتتسلات الحوا ية  االنحرافات المايارية لبدرجات عبى اال تبارين القبب   المتا اة لبمرمتعتين

  الما لة

 ا تبار المتا اة اال تبار القبب  المرمتعة
 االنحراّ المايار  التسا الحوا   االنحراّ المايار  التسا الحوا  

 0051 1021 00182 2051 الترريبية
 00182 2025 00182 2025 الما لة

الوعس اةتايب للمجموعة التجلكبية يف االختبار القبلعي بلع    ن   تبّي النتا   الواردة يف اندتب التابق 
اةتعايب للمجموععة (. تقعد بلع  الوععس 1021(، يف ثّي بلع  الوععس اةتعايب يف اختبعار ااتابععة )2051)

(، يف ثّي بل  الوعس اةتايب للمجموعة الضابطة يف اختبعار ااتابععة 2025الضابطة يف االختبار القبلي )
هنععاك ىلتقععاً ظاهلكعة. تاعلىععة اجتاهععات  (، تك ثعن مععل متوععطي اجملمععوعتّي التجلكبيععة تالضعابطة  ن  2025)

(. تانعدتب التعا  كوضعح نتعا   حتليعا ANCOVA) هذ  الفلتق  ثصا ياً اعت دم حتليا التباكل اا،رتك
 التباكل اا،رتك.

 (0رد ل )ال
 نتادت بحبيي التباين الملتر  لبرر    ين المرمتعتين الترريبية  الما لة ف  ا تبار المتا اة لبمهارات االجتماعية

 الداللةموتت   ّ متتسا المر اات  رجات الحرية مرمتع المر اات مصدر التباين
 0000 25055 1029 2 1029 تبار القبب اال 
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 0000 121055 21029 2 21029 المرمتعات
 - - 00051 55 1098 أالخل
 - - - 59 28022 الكب 

تبّي النتا   الواردة يف انعدتب التعابق  تجعود ىعلتق تات داللعة اثصعا ية يف اختبعار  ااتابععة للمهعارات 
( تدتعتوى داللعة  121025قيمعة ) يعة تالضعابطة، ىقعد بلغع  االجتماعيعة بعّي متوععطي اجملمعوعتّي التجلكب

(، تبعععذلك تقبعععا  α ≥ 0005معععل متعععتوى الداللعععة ااتعععت دمة يف هعععذ  الدراععععة )  ( تهعععي  قعععا  00000)
فددر   يات  اللددة إحصددادية عنددد موددتت   ددين متتسددا  رجددات أفددرا  الفلضععية العع  نصعع  علععى تجععود 

  ععل  دعععى  ن  لمرمتعددة المددا لة فدد  ا تبددار المتا اددة  المرمتعددة الترريبيددة  متتسددا  رجددات أفددرا  ا
السنععام  اعععتمل بعععد التوقعع  عععل تنفيععذ السنععام  التععدركت ب،ععهل، تلصععاة اجملموعععة التجلكبيععة العع  تعلضعع  

 لسنام   التدركال على ااهارات االجتماعية.
تقد ثتب  ااتوعطات ااعدلة  لاً ل ختبار القبلي على اختبار ااتابعة.  ن هناك  تك ثن مل اندتب 

جلكعع  مقارنععات بعدكععة لت دكععد اجتععا  الفععلتق الدالععة. تانععدتب التععا  كوضععح ااتوعععطات اةتععابية ااعدلععة  ت 
 للمقارنات البعدكة.  (Sadik)تاختبار

 (6رد ل )ال
لبمهارات  لبمرمتعة ف  ا تبار المتا اة لبمقارنات البادية (Sadik)المتتسلات الحوا ية المادلة  ا تبار

 االجتماعية
 الما لة المتتسا المادل المرمتعة

 0 .91 1020 الترريبية
 - 2028 الما لة

ن الوعععس اةتعايب ااعععدب للمجموععة التجلكبيععة يف اختبععار ااتابععة قععد بلعع   ك ثعن مععل انعدتب التععابق 
(، تبفععارق 2028ابعععة )( يف ثععّي بلعع  ااتوعععس اةتععايب ااعععدب للمجموعععة الضععابطة يف اختبععار اات1020)

(، تلصعععععاة اجملموععععععة التجلكبيعععععة الععععع  تعلضععععع  للسنعععععام  التعععععدركت يف ااهعععععارات  0 .91ظعععععاهلي مقعععععدار  ) 
 االجتماعية.

 ىلتق "هناك نص  هذ  الفلضية على ما كلي: ال  :النتائج املتعلدق  االفرضي  الثالث  -11-3
اجملموعععة  اهععارات االجتماعيععة تععع ى اتغععرييْ ( يف ا α ≥ 0005متععتوى  )  تات داللععة  ثصععا ية عنععد  

 عدي".تانن  تالتفاعا بينهما يف االختبار البَ 
انعن  تاجملموععة تالتفاععا  يتللت قق مل هذ  الفلضية  ثتعب  ااتوععطات اةتعابية التفاعليعة  اتغعري 

 بينهما.
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 (7رد ل )ال
 ال تبار الباد المتتسلات الحوا ية ببااً لمت ير  الرن    المرمتعة عبى ا

 الرن                  
 إناث ريفت  المرمتعة

 1018 1028 الترريبية
 2025 2022 الما لة

(، يف ثععّي 1028متوعععس درجععات الععذكور يف اجملموعععة التجلكبيععة بلعع  ) ك ثععن مععل انععدتب التععابق  ن  
اإلنعاث يف اجملموععة (، كما بلع  متوععس درجعات 2022بل  متوعس درجات الذكور يف اجملموعة الضابطة )

(. تك ثععععن مععععل 2025(، يف ثععععّي بلعععع  متوعععععس درجععععات اإلنععععاث اجملموعععععة الضععععابطة )1018التجلكبيععععة )
هنععاك ىلتقععاً ظاهلكععة. تللت،عع  عععل هععذ  الفععلتق  ثصععا ياً اعععت دم حتليععا التبععاكل  ااتوعععطات التععابقة  ن  

 ،رتك(. تاندتب التا  كوضح نتا   حتليا التباكل ااANCOVAاا،رتك )
 (8رد ل )ال

 االجتماعية الباد      نتادت بحبيي التباين الملتر  ابر المرمتعة  الرن   التراعي  ينهما ف  ا تبار المهارات 

مرمتع  مصدر التباين
 المر اات

 رجات 
موتت   ّ متتسا المر اات الحرية

 الداللة
 0000 8505 5010 2 5010 اال تبار القبب 

 0000 10105 5052 2 5052 المرمتعة
 0059 0055 0001 2 0001 الرن 
 0055 0058 0005 2 0005 المرمتعةXالرن  
   0005 55 1020 الخلا
    59 25022 الكب 

الفعلتق بعّي متوععطي درجعات العذكور تاإلنعاث يف ااهعارات االجتماعيعة   ك ثن مل اندتب التعابق  ن  
(، تهي  كس  0059) لة دتتوى دال  ،(0055ة و  )مل تبل  متتوى الداللة اإلثصا ية، ىقد بلغ  قيم

ه ال توجععد ىعععلتق تات (. تهععذا كعععين  ن عع α ≥ 0005مععل متععتوى الداللععة ااتععت دمة يف هععذ  الدراععععة ) 
تانععن  ىلععم   ا التفاعععا بععّي   ععل اجملموعععةداللععة  ثصععا ية بععّي الععذكور تاإلنععاث يف ااهععارات االجتماعيععة.  م عع

 (، دتععععتوى داللععععة 0058ى الداللععععة اإلثصععععا ية، ىقععععد بلغعععع  قيمععععة و ) تبلعععع  الفععععلتق وصوصععععه متععععتو 
 (.  α ≥ 0005(، تهي  كس مل متتوى الداللة ااتت دمة يف هذ  الدراعة ) 0055)

 :ةناقش  النتائج -11

 :ةناقش  النتائج املتعلدق  االفرضي  األ ىل  -11-1

صا ية يف متتوى ااهارات االجتماعية بّي  ظهلت نتا   حتليا التباكل اا،رتك تجود ىلق تي داللة  ث
. ىقعد  ظهعلت نتعا   االختبعار الفعلق لصعاة اجملموععة التجلكبيعة تكعان ،اجملموعة التجلكبية تاجملموععة الضعابطة
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لععى )العع  تعلضعع   لسنععام  التععدركال ع البعععدي تجععود ىععلق تا داللععة  ثصععا ية بععّي  ىععلاد اجملموعععة التجلكبيععة
 اجملموعة الضابطة، تكان الفلق لصاة اجملموعة التجلكبية. ( ت ااهارات االجتماعية

تتتفق نتا   هذ  الدراعة م  نتا   العدكد معل الدراععات الع  قامع  بتعدركال األطفعاب تتي صععوبات 
 Katheiueالتعلم ااهارات االجتماعية مل خ ب بلنام  تدركت ع جي .   ىهي تتفق م  نتا   دراعة )

& Hibbard 2001& Lemish 1998& Robinson ,1999  O’Halloran,1996 & 

Mathinos, 1988  Bluechart & Roy ,1995&   الع   خشعارت    حتتعلل ملمعو ل يف ااهعارات )
راععة مع  دراععة  بعو خشعقة االجتماعية بالنتبة ألىلاد اجملموعة  التدركبيةعوبات التعلم. تتتفق نتيجعة هعذ  الد

لنام  تدركت علعى ااهعارات االجتماعيعة لفطفعاب تتي صععوبات العتعلم ( ال   خشارت    ىاعلية ب2992)
 يف حتتّي بعه ااهارات االجتماعية ال  ِدرم الط م عليها. 

تقععد  كعععدت نتعععا   الدراععععات التعععابقة ىاعليعععة  بلنععام  التعععدركال علعععى ااهعععارات االجتماعيعععة يف حتتعععّي  
تعدركال علعى ااهعارات االجتماعيعة تت ىا عدة يف حتتعّي  ت  ن ال مهارات التفاعا االجتمعاعي  مع  اآلخعلكل،

ه كعمععا علععى هععذ  ااهععارات تحتتععّي متععتوى التفاكععة االجتماعيععة لفطفععاب تتي صعععوبات الععتعلم. كمععا  ن عع
حتتععّي مفهعععوم الععذات لعععدى األطفععاب تتي صععععوبات الععتعلم، تهعععذا كتععاعد األطفعععاب علععى  قامعععة ع قعععات 

 مل داىعيتهم حنو حتتّي متتوى الت صيا األكادإي.اجتماعية م  األقلان، ت ك كد كذلك 
مهععارة  خععلى مععل مهععارات اةيععاة ستنععة الععتعلم تاإلتقععان   تكتضععح سععا عععبق  ن ااهععارات االجتماعيععة كعع ي  

  تا ما توىلت األعاليال تالطلق انيدة يف تعليم ااهارة.
  منا لة النتادت المتابقة  الررضية الثانية -22-1

ليا التباكل اا،رتك تجود ىلق تي داللة  ثصا ية يف ااهارات االجتماعية بّي اجملموعة  ظهلت نتا   حت
  ل السنعام  اععتمل بععد االنتهعاء معل  الضابطة تاجملموعة التجلكبية لصاة اجملموعة التجلكبية، تكعين تلك  ن  

كال على ااهارات االجتماعيعة. تطبيق السنام  ب،هل، تلصاة اجملموعة التجلكبية ال  تعلض  لسنام  التدر 
 تهذا ك،ري     مدى ىاعلية   ل السنام  الذي بقي متتملاً ثىت بعد توق  التدركال على السنام  ب،هل.

 بو  ( تدراعةHart,1996 & Fahrngr1996) ات كا ملدراع نتا   تتتفق نتا   هذ  الدراعة م 
رات االجتماعيعععة، الععع   كعععدت نتا جهعععا   عععل ( العتقصعععاء   عععل التعععدركال علعععى بلنعععام  للمهعععا2992خشعععقة ) 
اععععتملاركة ت مجموععععة التجلكبيعععة الععع  تعلضععع  لسنعععام  التعععدركال لل ااهعععارات االجتماعيعععةيف حتتعععّي  السنعععام 

 .  كهاحتتل ااهارات االجتماعية لد
هعارات تإتل  ن تع ى هذ  النتيجة يف الدراعة اةالية     لقاء ج ء كبري مل مترتلية التدركال على اا

االجتماعيععة علععى عععاتق الطالععال نفتععه مععل خععع ب االعععتملار يف تطبيععق مععا تعلمععه يف انلتععات تنقععا   عععل  
للبيعععع ، تاعععععت دامها كععععذلك يف مواقعععع  تتطلععععال مثععععا هععععذ  ااهععععارات االجتماعيععععة، األمععععل الععععذي  د ى    

 . االثتفاظ وذ  ااهارات ثىت بعد االنتهاء مل ىرتة التدركال على السنام  ب،هل
تعلععى  كععة ثععاب كعتمععد مععدى اعععتملاركة ىاعليععة التععدركال علععى ااهععارات االجتماعيععة، علععى مععدى داىعيععه 
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 .وم تمدى ت،جي   قلاام تمعلميهم ،الط م يف االعتملار بتطبيق هذ  ااهارات
 :تائج املتعلدق  االفرضي  الثالث ةناقش  الن -11-3

ىععلق تي داللععة  ثصععا ية يف ااهععارات االجتماعيععة بععّي ظهعلت نتععا   حتليععا التبععاكل اا،ععرتك عععدم تجععود  
تتتفععق هععذ  النتيجععة معع  .  ىععلاد اجملموعععة التجلكبيععة تاجملموعععة الضععابطة كععع ى للتفاعععا بععّي انععن  تاجملموعععة

   عدم تجعود ىعلتق تات  االلتّي  خشارت( 2992) عامل تعوادت  (1002البتتنجي ) كا مل  ة دراعةجنتي
تفعق مع  تمل ت .ارات االجتماعيعة لعدى الطلبعة تتي صععوبات العتعلم تعع ى    انعن داللة  ثصعا ية يف ااهع
( ال   ظهلت ىلتقاً تات داللة  ثصا ية يف بعه ااهارات لصاة الذكور تيف 2998نتيجة دراعة ال،يخ )

اهععارات يف ثععّي مل تألهععل نتععا   الدراعععة اةاليععة ىلتقععاً يف ا بعضععها اآلخععل لصععاة اإلنععاث  كثععل مععل الععذكور.
م ييعاً اعتفادتا مل السنام  التدركت.  االجتماعية لصاة  ي  مل اننتّي، با  ا 

 :الت ويات -12

توصي الدراعة بضلترة اعت دام هذا السنام  مل قبعا االخشعدكل الرتبعوكّي  تمعلمعي الرتبيعة اخلاصعة  -2
 تتعميمه على اادار  ال  تعى باألطفاب تتي صعوبات التعلم.

ضعلترة  جعلاء حبعوث تقعوم علعى  ععداد بععلام  تدركبيعة ت،عما جوانعال النمعو اا تلفعة لعدى األطفععاب  -1
 تتي صعوبات التعلم عواء  كان  انفعالية  م اجتماعية  م معلىية  م  خ قية.

ضلترة بناء بلام  تعليمية تع جية ألتلياء األمور تااعلمّي لتنمية انوانال االجتماعيعة تاالنفعاليعة  -0
 دى  طفاوم تتي صعوبات التعلم؛ تتلك ثىت كتم تتاما دتر األعلة م  اادرعة.ل

ضلترة  جلاء حبوث لدراعة   ل الت تل يف ااهارات االجتماعية للطلبة تتي صعوبات التعلم على  -4
 الت تل يف الت صيا األكادإي تاا،اركة الصفية.
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 املراجع

 :املراجع العراي 

تعععععدكا بعععععه خصععععا ص التععععلوك االجتمععععاعي لععععدى األطفععععاب تتي (. 2992) دة.ععععععبععععو خشععععقة،   -
                           جامعة طنطا.      ، رعالة ماجتتريالتعلم صعوبات
االجتماعيعععة  للطلبعععة تتي صععععوبات التعلميعععة مععع  الطلبعععة (. التفعععاع ت 1001البتعععتنجي، معععلاد . ) -

 انامعة األردنية.  رعالة ماجتتري ،يف اادار  العادكة يف عمان العادكّي
ردن، . األ. مناه  ت عاليال التعدرك  يف الرتبيعة اخلاصعة (1005) مى. ياب تاةدكدي، اخلطيال،  -
 دار ثنّي. عمان:
(. بعععه اخلصععا ص النفتععية تاالجتماعيععة لععذتي صعععوبات الععتعلم مععل  2995جسكععا، مصععطفى. )   -

  .59-5 ،(52)، جملة كلية الرتبيةورة. جامعة اانص ت ميذ االثلة االعدادكة،
 تالفعععلتق يف التفاكعععة االجتماعيعععة بعععّي الت ميعععذ الععععادكّي تتتي صععععوبا(. 2998ال،عععيخ، .يعععة. ) -

 العليب. جامعة اخللي   ، رعالة ماجتتريالتعلم يف اللاب  االبتدا ي بدتلة الب لكل
بت صععععيلهم االبتدا يععععة تع قتهععععا   ااهععععارات االجتماعيععععة لطلبععععة االثلععععة(. 2992) كوععععع ، موىععععق. -

 . رعالة ماجتتري، انامعة األردنية.االكادإي
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