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  ملخص الدراسة

طلبة ذوي صعوبات التعلم من وجهة دى لاالجتماعیة لكفاءة او المعلم ب عالقة الطالب

  الحلقة األولى بمحافظة الداخلیة نظر معلماتهم في مدارس

  داد: حاكمة بنت خالد بن علي العبریةـــــــــــــــــإع

  راف: د. فتون خرنوبــــــــــــإش

دى لـاالجتماعیـة الكفـاءة المعلـم ب-هدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف على طبیعة عالقة الطالـب

طلبة ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر معلماتهم في مدارس الحلقة األولـى بمحافظـة الداخلیـة حسـب 

مصـادر فـي مـدارس الحلقـة ال علـى عینـة عشـوائیة مـن معلمـات غـرف الدراسـة حیث تمـت .نوع الصعوبة

) معلمـــة معالجـــة ٧٠و( ،اءة) معلمـــة معالجـــة صـــعوبة القـــر ٧٠( تكونـــت مـــناألولـــى بمحافظـــة الداخلیـــة 

طـالبین طالـب أو  باختیـار علـى أداتـي الدراسـةكل معلمة غرفة مصـادر  استجابتوقد ، صعوبة الحساب

 ، فبلـــغ عـــددهمبشـــكل عشـــوائيمــن طلبـــة صـــعوبات الـــتعلم بالصــف الثـــاني الملتحقـــین ببرنـــامج المعالجــة 

) STRSالمعلــم ( -عالقـة الطالـبمقیـاس  واسـتخدمت الدراسـة مقیاسـان همـا .وطالبـةطالًبـا ) ٢٠٨(ككـل

 WM)( والتكیـــف المدرســـياالجتماعیـــة اءة المعلـــم ومقیـــاس الكفـــ - عالقـــة الطالـــب نوعیـــةلتقیـــیم جـــودة و 

  .من الطلبة لدى أفراد العینةاالجتماعیة لتقییم الكفاءة 

بــین معلمـــات  ذات مســتوى عــالي مـــن الجــودة أشــارت نتــائج الدراســة إلـــى وجــود عالقــة إیجابیـــة

وٕالــى عــدم  ،ةاالجتماعیــمســتوى متوســط مــن الكفــاءة ، مــع والطلبــة ذوي صــعوبات الــتعلم مصــادرغرفـة ال

الطلبـــة تعـــزى  لـــدىاالجتماعیـــة الكفـــاءة مســـتوى و  المعلـــم-وجـــود فـــروق دالـــة فـــي طبیعـــة عالقـــة الطالـــب

علـم الم-إیجابیـة بـین عالقـة الطالـبارتباطیـة وجـود عالقـة ، كما أشارت النتائج إلـى لمتغیر نوع الصعوبة

تنبــأ بالكفــاءة یالمعلــم  -عالقــة الطالــبالقــرب فــي  أنلطلبــة ذوي صــعوبات الــتعلم، و االجتماعیــة والكفــاءة 

    .الصف الثاني من وجهة نظر معلماتهمفي لطلبة ذوي صعوبات التعلم االجتماعیة 

  ، صعوبات التعلم.ةاالجتماعیالكفاءة  ،المعلمب عالقة الطالب الكلمات المفتاحیة:

  



 

  ه 

Abstract  
Student-Teacher Relationship and Social Competence for Students with 

Learning Disabilities in The Sight of their Teachers in AL-Dakhilyah 
Governorate First Cycle Schools. 

By: Hakma Khalid Ali Al-Abri 

Supervision: Dr. Feton Kharnob 

This study aims to address the nature of student-Teacher relationship to social 

Competence  for students with learning disabilities in the sight of their teachers in AL-

Dakhilyah Governorate First Cycle Schools according to disability type The current 

study aims at identifying the nature of the student-teacher relationship and the social 

effectiveness for students with learning difficulties from the point of view of their 

teachers in Cycle one schools in Al Dakhiliyah Governorate according to the kind of 

difficulty. The study was carried out on a random sample of teachers of resource rooms 

in Cycle one schools in Al Dakhiliyah Governorate. The sample is composed of (70) 

teachers treating the difficulty of reading, and (70) teachers treating the difficulty of 

Mathematics. Each resource room's teacher responded to the two study tools through 

randomly choosing one or two students with learning difficulties in Class 2 who joined 

the treatment programme, and so their total number is (208) male and female students. 

The study uses two scales – that of the scale of the student-teacher relationship scale 

(STRS) for assessing the quality of the student-teacher relationship, the social 

effectiveness scale and school adaptation (WM) for assessing the social effectiveness 

for the sample of students. 

 The study showed a positive relation between Learning Resources Room 

Teachers and students with learning disabilities, a medium level of relation 

dependency, and a medium level of social competence. There was no significant 

differences in student-teacher relation nature could be referred to disability type. The 

results also showed that student-teacher relationship could predict the social 

competence of the second grade students with learning disabilities in the sight of their 

teachers. 

Key words: Student-Teacher Relationships, Social Competence, Learning 

Disabilities. 
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  المحتویات قائمة

  الصفحة  الموضـــــــــــــــــــــــــــوع

  أ  أسماء أعضاء لجنة المناقشة

  ب  إهداء

  جـ  شكر وتقدیر

  د  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  هـ  ملخص الدراسة باللغة اإلنجلیزیة

  ز -  و  حتویاتفهرس الم

  ط - ح قائمة الجداول

  ي قائمة األشكال

  ك قائمة المالحق

  ١١ - ١ الفصل األول: المدخل إلى الدراسة

  ٢  المقدمة

  ٥  مشكلة الدراسة وأسئلتها

  ٧  أهمیة الدراسة

  ٨  أهداف الدراسة

  ٨  حدود الدراسة

  ٩  مصطلحات الدراسة

  ٥٩ - ١٢  الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة

  ١٣  اإلطار النظري

  ١٣  المعلم  -أوال: عالقة الطالب

  ١٣  المعلم -مفهوم عالقة الطالب

  ١٤  المعلم -األسس النظریة لعالقة الطالب

  ١٨  المعلم -قیاس جودة  ونوعیة عالقة الطالب

  ١٩  المعلم في مجموعة من المتغیرات. -مساهمة عالقة الطالب

  ٢٢  معلم.ال –االستراتیجیات واآللیات المقترحة لزیادة جودة عالقة الطالب 

  ٢٤  االجتماعیة : الكفاءة ثانیا

  ٢٤  .ةاالجتماعیتعریف الكفاءة 

  ٢٥  .ةاالجتماعیوالمهارات االجتماعیة الفرق بین الكفاءة 

  ٢٦  .ةاالجتماعیمكونات ومحددات الكفاءة 



 

  ز 

  الصفحة  الموضـــــــــــــــــــــــــــوع

  ٢٨  لطلبة ذوي صعوبات التعلم.االجتماعیة الكفاءة 

  ٣١  ثالثا: صعوبات التعلم.

  ٣١  تعریف صعوبات التعلم

  ٣٣  لبة ذوي صعوبات التعلم.خصائص الط

  ٣٤  تصنیف صعوبات التعلم.

  ٣٧  نسبة انتشار صعوبات التعلم.

  ٣٨  لطلبة ذوي صعوبات التعلم.االجتماعیة المعلم بالكفاءة  -رابعا: عالقة الطالب

  ٤١  الدراسات السابقة

  ٤١  المعلم ببعض المتغیرات األخرى -ر األول: عالقة الطالبالمحو 

  ٤٦  وعالقتها ببعض المتغیرات األخرىاالجتماعیة المحور الثاني: الكفاءة 

  ٥٢  المعلم بالكفاءة االجتماعیة -المحور الثالث: عالقة الطالب

  ٥٨  تعقیب عام على الدراسات السابقة

  ٥٩  مدى االستفادة من الدراسات السابقة

  ٧٦ -  ٦٠  ثالث: منهجیة وٕاجراءات الدراسةالفصل ال

  ٦١ منهج الدراسة

  ٦١ مجتمع الدراسة

  ٦٢ عینة الدراسة

  ٦٣ أدوات الدراسة

  ٧٥ إجراءات الدراسة

  ٧٥ المعالجة اإلحصائیة

  ٩٢ - ٧٧  الفصل الرابع: عرض ومناقشة النتائج

  ٧٨  عرض ومناقشة أسئلة الدراسة

  ٩٣ التوصیات

  ٩٣ البحوث المقترحة

  ٩٥ المراجع العربیة 

  ٩٨ جنبیةالمراجع األ

  ١٢٣ -  ١٠٢ المالحق
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  الجداول قائمة

رقم 

 الجدول
 الصفحة وعـــــــــــــــــــــــــالموض

  ٦٢ تمع من الطلبة موزعین حسب نوع الصعوبةجأفراد الم ١

  ٦٣ أفراد عینة الدراسة الطلبة موزعین حسب نوع الصعوبة ٢

  ٦٥ توزیع عبارات مقیاس عالقة الطالب بالمعلم ٣

  ٦٧ المعلم بالدرجة الكلیة للمقیاس -مقیاس عالقة الطالب تباط عباراتمعامالت ار  ٤

المعلـم بالدرجـة الكلیــة للبعـد الــذي  –معامـل ارتبـاط عبــارات مقیـاس عالقـة الطالــب  ٥

  تندرج تحته

٦٨  

ــباالرتبــــاط معــــامالت  ٦ ــم بالدرجــــة الكلیــــة  -مــــن أبعــــاد مقیــــاس عالقــــة الطالــ المعلــ

 للمقیاس

٦٩  

ــبمع ٧ ـــاس عالقــــة الطالـ ـــة الفالكرونبــــاخ ال-امـــل الثبـــات لمقی معلـــم مــــن خـــالل طریق

 االختباروطریقة إعادة 

٦٩  

  ٧٠ االجتماعیةتوزیع عبارات مقیاس الكفاءة  ٨

  ٧٢ للمقیاس بالدرجة الكلیةاالجتماعیة مقیاس الكفاءة  عباراتمعامالت ارتباط  ٩

ــذي   ١٠ ـــارات مقیـــاس الكفـــاءة االجتماعیـــة بالدرجـــة الكلیـــة للبعـــد الـ معامـــل ارتبـــاط عب

  تندرج تحته

٧٣  

  ٧٤ یة للمقیاسلوالدرجة الكاالجتماعیة بین أبعاد مقیاس الكفاءة االرتباط معامالت  ١١

المعلـــم مـــن خـــالل  - القـــة الكفـــاءة االجتماعیــة الطالـــبمعامــل الثبـــات لمقیـــاس ع ١٢

 االختبارطریقة الفالكرونباخ وطریقة إعادة 

٧٤  

  ٧٥ االجتماعیةومقیاس الكفاءة  المعلم – عیار تصحیح مقیاس عالقة الطالبم ١٣

  ٧٨ المعیار المعتمد في تفسیر نتائج السؤال األول للدراسة حسب المتوسط الحسابي ١٤

ـــابیة  ١٥ ــبواالنحرافــــات المتوســــطات الحسـ ــم  -المعیاریــــة وطبیعــــة عالقــــة الطالــ المعلــ

 المعلم – مقیاس عالقة الطالب بعادسبة ألبالن

٧٩  

  ٨٠ حسب المتوسط الحسابي لدراسةل الثانيالمعیار المعتمد في تفسیر نتائج السؤال  ١٦

بالنسـبة االجتماعیـة المعیاریـة ومسـتوى الكفـاءة واالنحرافـات المتوسطات الحسـابیة  ١٧

 االجتماعیةلمحاور مقیاس الكفاءة 

٨١  

ــبواالنحرافــــات المتوســــطات الحســــابیة   ١٨   ٨٣لــــدى عینــــة  المعلــــم-لطبیعــــة عالقــــة الطالــ



 

  ط 

رقم 

 الجدول
 الصفحة وعـــــــــــــــــــــــــالموض

  الدراسة تبعا لمتغیر نوع الصعوبة

لــدى عینــة الدراســة تبعــا لمتغیــر  المعلــم -الطالــب - لطبیعــة عالقــةتبــاین تحلیــل ال  ١٩

  نوع الصعوبة

٨٤  

لـدى عینـة الدراسـة االجتماعیـة لمستوى الكفاءة واالنحرافات المتوسطات الحسابیة   ٢٠

  تبعا لمتغیر نوع الصعوبة

٨٥  

ع لـــدى عینــة الدراســة تبعــا لمتغیــر نـــو االجتماعیــة تحلیــل التبــاین لمســتوى الكفــاءة   ٢١

  الصعوبة

٨٦  

ــتجابات  ٢٢ ــون بـــین متوســـط اسـ ـــاس عالقـــة الطالـــب معامـــل ارتبـــاط بیرسـ ــم -مقی المعلـ

  االجتماعیة وفقا لمتغیر نوع الصعوبةمقیاس الكفاءة و 

٨٧  

أبعــــاد مقیــــاس عالقــــة نتــــائج تحلیــــل تبــــاین االنحــــدار التــــدریجي فــــي مــــدى إســــهام   ٢٣

  عیةاالجتماالكفاءة في التنبؤ بدرجات مقیاس المعلم  - الطالب

٨٩  

  

  

   



 

  ي 

 األشكال قائمة

 الصفحة الشكل  الرقم

 ١٧  المعلم - النموذج التصویري لعالقة الطالب ١

 ٣٤ تصنیف صعوبات التعلم ٢

 ٣٦ مهارات القراءة ٣

  

   



 

  ك 

  المالحق  قائمة

 الصفحة المالحق الرقم

  ١٠٣  رسالة تسهیل مهمة  ١

 أسماء المحكمین والمشاركین في إجراءات تكییف وموائمة مقیاس عالقة ٢

 یةُعمانعلى البیئة الاالجتماعیة مقیاس الكفاءة و  المعلم -الطالب
١٠٤ 

  ١٠٥  المعلم - النسخة األصلیة األجنبیة لمقیاس عالقة الطالب  ٣

  ١٠٦  االجتماعیة النسخة األصلیة األجنبیة لمقیاس الكفاءة   ٤

 ١٠٨  المعلم – مقیاس عالقة الطالبل المترجمة للعربیة النسخة األولیة ٥

مكونل للكفاءة  -مقیاس والكرل المترجمة للعربیة یةالنسخة األول ٦

  والتكیف المدرسياالجتماعیة 
١١١ 

 ١١٤ المعلم -الترجمة العكسیة لمقیاس عالقة الطالب  ٧

 ١١٥ ةاالجتماعیالترجمة العكسیة لمقیاس الكفاءة   ٨

 ١١٧  المعلم - تعدیالت المحكمین لمقیاس عالقة الطالب  ٩

 ١١٩  االجتماعیة تعدیالت المحكین لمقیاس الكفاءة   ١٠

 ١٢٢  المعلم - الصورة النهائیة لمقیاس عالقة الطالب  ١١

 ١٢٣  ةاالجتماعیالصورة النهائیة لمقیاس الكفاءة   ١٢

  

  

  

  

  

  

  



 

١  

  

  

  الفصل األول

 ةـــــــــــــى الدراســـــــــل إلــــــــــــالمدخ

 مقدمة الدراسة 

 وأسئلتها مشكلة الدراسة  

 أهمیة الدراسة  

 أهداف الدراسة  

  الدراسةحدود  

 ةمصطلحات الدراس 



 

٢  

  مقدمة الدراسة:

كــادیمي، والكفـــاءة ألالنجـــاح ا تحقیــق أهمیــة كبیــرة فـــي ذاتبـــین االطفــال والبـــالغین  ةقــالعال تعــد

كمـا تـدعم التطـور  ،األولـىألطفال خالل مرحلة ما قبل المدرسة وسنوات الدراسة لوالعاطفیة االجتماعیة 

وهنـــا یجـــب أن ، )Ogelman,Seven,2014(للطلبـــة المدرســـیةالعـــاطفي، والتنظـــیم الـــذاتي، والكفـــاءات 

عـین االعتبـار لمـا لـه مـن Student-Teacher Relationship المعلـم  -یوضـع دور عالقـة الطالـب

اتجـاه  هوتحدیـد مشـاعر  ،(Gavidia_Payne,et al,201)أهمیة في تطویر مفهـوم الـذات لـدى الطالـب 

  .)Myers & Pianta 2008,(وتكیفه المدرسي ،المدرسة

الكــادیمي نجــاز اإلالمعلــم غالبــا وحصــریا مــا تظهــر فــي البیئــة المدرســیة، ویعــد ا- ن عالقــة الطالــبإ

مجموعـة مـن المخرجــات وتسـهم فـي تحـدد  المعلـم - عالقـة الطالـبفـإن  ، وبالتـاليعنصـر مهـم فـي هـذه البیئـة

وج�ود ) ب(Knoell,2012 نویـل ، فقـد خلصـت دراسـة(Jerome,et al,2008)  لهـؤالء الطلـب األكادیمیـة

  .الطلبة لعالقتهم بمعلمیهمبین التقدم األكادیمي وتصور ارتباطیة عالقة 

بدراسـة هـدفت الختبـار مـدى إسـهام دقـة أداء (Jeffrey,et al. ,2010) وقـام جیفـري وآخـرون

طالًبــا ) ٧٦١المعلــم فـي اإلنجــاز األكـادیمي، وتضــمنت الدراسـة( - المهـام لــدى الطالـب، وعالقــة الطالـب

ــنخفضمهـــم مـــن معظ ـــات ذات الـــدخل المـ ـــات األقلی ، وتوصـــلت الدراســـة أن الطلبـــة الـــذین تـــربطهم عالق

 إیجابیة بالمعلمین ینجزون أكادیمیا حتى لو كانت دقة أداء المهام لدیهم منخفضة.

مـن ریـاض  طفـالً  )١٧٩( دراسـة طولیـة مـع )(Hamre,Pianta,2001أجرى هامر وبیانتـاكما 

ــم فــي-مــدى إســهام عالقــة الطالــبوكــان هــدف البــاحثین اكتشــاف  األطفــال حتــى الصــف الثــامن،  المعل

أشــارت النتــائج أن الصــراع واالتكالیــة فــي عالقــة و ، للطالــب الحقــا االكــادیمي باإلنجــاز األطفــال ریــاض

  أكادیمیا وسلوكیا.المعلم تتنبأ بشكل رئیسي بنتائج سلبیة  -الطالب

الســبل الستكشــاف ســعت العدیــد مــن الدراســات وعلــى مــدى الســنوات الخمــس والعشــرین الماضــیة قــد 

ذوي صــعوبات لطلبـة مثــل هـذه العالقــات  أهمیـةأن تتطـور مــن خاللهـا، و  المعلــم - لعالقــة الطالـبالتـي یمكـن 

ــة  ؛)Learning Disabilities )Granot,2014الـــتعلم ــة ألن الطلبـ ــون ذوي القـــدرات العلمیـــة العالیـ یمتلكــ



 

٣  

ــــق ـــى تحقیــــ ـــــدرة علـــــ ــــــع  القـــ ــــة مــ ـــات ایجابیــــ ــدراتهم عالقـــــ ـــــتثمار قــــــ ــتم اســـ ـــــ ــــین ویـ ــــن المعلمــــ ــل مــــ ــــكل أفضــــــ   بشــــ

 Murray)  جرینبـرجأشـارت نتـائج دراسـة مـاري و ، كمـا (Jerome,et al.,2009)تحصـیال  األقـل الطلبـة

,Greenberg,2001)  التــي اســتهدفت عــدد مــن فئــات اإلعاقــة وصــعوبات الــتعلم فــي دراســة مقارنــة للتعــرف

طلبــــة ذوي صــــعوبات الــــتعلم اللفئــــات، أشــــارت النتــــائج إلــــى أن المعلــــم لهــــذه ا - علـــى طبیعــــة عالقــــة الطالــــب

  یواجهون مخاطر أكبر في المدرسة مقارنة بالطلبة العادیین.

 االجتماعیــة فــي منتصــف القــرن العشــرین فــي محاولــة دمــج مفهــوم الكفــاءة االهتمــام ولقــد زاد 

Social competence علـى االعتمـاد د هـو السائاالتجاه ، حیث كان مع تعریف ذوي صعوبات التعلم

االتجـاه ال أن هـذا إ، أخـرى محكمـاتالذكاء للحكم على وجود صعوبة التعلم من عدمها دون النظر ألي 

ــم  ــــاد تغیــــــر وتــــ ــــاءة االعتمــ ــــى الكفــ ــد االجتماعیــــــة علــ ــبة الــــــذكاء والتباعــــ واالســــــتبعاد باإلضــــــافة إلــــــى نســــ

لمهمة فـي تحدیـد طبیعـة التفـاعالت من العوامل ااالجتماعیة )، مؤكدین بذلك أن الكفاءة ٢٠١٠(ابراهیم،

  ).٢٠٠٥(نصر،ختلفةالیومیة للفرد مع المحیطین به في مجاالت الحیاة الم

تشـــیر أن األطفـــال االجتماعیـــة أن الدراســـات والبحـــوث التـــي أجریـــت فـــي مجـــال الصـــعوبات  إال

ـــارات  ــــى المهـ ــــرون إل ـــتعلم یفتق ـــعوبات الـ ـــراناالجتماعیــــة ذوي صـ ـــى ، ویفتقــــرو فــــي التعامــــل مــــع األقـ ن إلـ

، االجتمــاعي، كمــا أنهــم یعــانون مــن الــرفض ةاالجتماعیــدراك المالئــم للمواقــف إل، واالحساســیة لآلخــرین

ــدى االجتماعیـــة )، ولتحقیـــق وتنمیـــة الكفـــاءة ٤٦: ٢٠١١،(علياالجتمـــاعيوســـوء التكیـــف الشخصـــي و  لـ

وخاصـــة رین خـــآلمثمـــرة مـــع ااجتماعیـــة البـــد مـــن بنـــاء عالقـــات  –صـــعوبات الـــتعلم  –أفـــراد هـــذه الفئـــة 

  .والتكیف المدرسي لدیهم االجتماعيتحقیق التوافق المعلمین ل

-بعالقــة الطالــباالجتماعیــة ) مــدى مســاهمة الكفــاءة Valeski,2000( حی��ث درس فالیس��كي

وخلصـت الدراسـة  ، من ریـاض األطفـال حتـى الصـف الثالـثطالًبا ) ٣٠٠المعلم في دراسة طولیة شملت(

بعـد عـام دراسـي،  االمعلـم عامـ-تـؤثر بطبیعـة عالقـة الطالـباالجتماعیـة ة أن التغیرات في مستوى الكفـاء

ك��ذلك اإلیجــابي بعالقــات داعمــة مــع معلمــیهم.  االجتمــاعيحیــث یــرتبط الطلبــة اللــذین یظهــرون التفاعــل 

تتنبــأ االجتماعیــة الســلوكیة و  أن الكفــاءة (Eisenhower,et al.,2007)توص��ل إیس��نھاورا وزمالئ��ھ



 

٤  

) بوجـود عالقـة (Waajid,2005عاقـة الذهنیـة، وخلـص واجـداإلعلم لذوي وغیر ذوي الم-بعالقة الطالب

المعلـم بدایـة  -طبیعـة عالقـة الطالـبو  العاطفیـة -ةاالجتماعیـدالة احصائیا بین كـل مـن مسـتوى الكفـاءة 

  العام الدراسي وبین االستعداد للمدرسة نهایة العام.

ـــى  ـــــ ــــز علــــ ـــــ ـــن التركیـــ ــــ ــــرغم مـــــ ـــــ ــــى الـــ ـــــ ــــاءةوعلـــ ـــــ ـــاهمة الكفـــ ـــــ ــدى مســــ ـــــ ــــــة  مـــــ ــــــةلاالجتماعیــــــ ـــــ   لطلبـ

 تـرى أیضـا فـي عالقـة تبادلیـةالتربویـة والدراسـات  البحوث  أن العدید من إالعلى تفاعلهم مع المعلمین، 

وهو مـا تسـعى الدراسـة  -اجتماعًیانشطا في تشكیل األطفال  تلعب دورا المعلم -عالقة الطالب جودةأن 

-عالقـة الطالـب (Birch& Ladd ,1997)الدو  بیـرشدرس  فعلـى سـبیل المثـال ،-الحالیة للكشـف عنـه

ــدى ( ـــم بـــالتكیف المدرســـي المبكـــر لـ ـــا ) ٢٠٦المعل )، وقـــد خلـــص الباحثـــان ٥,٥٨متوســـط أعمـــارهم(طالًب

المعلـــم بصـــعوبات التكیـــف المدرســـي،  -تكالیـــة فـــي عالقـــة الطالـــبالبوجـــود ارتبـــاط إیجـــابي قـــوي بـــین ا

  .السلبي نحو المدرسةاالتجاه ، و التحصیل الدراسيوانخفاض 

المعلــم -عالقــة الطالــبطبیعــة  (Zhang,Nurmi,2012) تشــانغ ونــورمي دراســةكمــا تناولــت 

مــا قبـــل لمجموعـــة مــن أطفـــال ســنتین  امتــدت دراســة طولیـــة فـــي بالمدرســـة والمنــزلاالجتماعیــة والكفــاءة 

ــینیو  ــود عالقــــة دالــــة إحصــــائیً إلــــى  هــــاأشــــارت أهــــم نتائج، و نالمدرســــة الصــ ا بــــین القــــرب فــــي عالقــــة وجــ

  بالمدرسة. لتحاقهمافي المنزل ألفراد العینة في السنة الثانیة من االجتماعیة المعلم والكفاءة  -الطالب

ـــم یلعـــب دورا هامـــا فـــي جمیـــع مراحـــل المســـیرة التعلیمیـــة  وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق نخلـــص أن المعل

ــم مــن فرصــة فریــدة لــدعم النمــ ــة الحلقــة األولــى مــن التعلــیم األساســي، لمــا للمعل و للطالــب، خاصــة مرحل

واألكـــادیمي للطالـــب فـــي هـــذه المرحلـــة، حیـــث أن العالقـــات اإلیجابیـــة بـــین الطالـــب والمعلـــم  االجتمـــاعي

 ،بالمهــارات الطالــب تزویــدتعمــل علــى و  تمكــن الطلبــة مــن الشــعور باألمــان والــدعم فــي البیئــة التعلیمیــة،

ــة، االجتماعیــة لالنخــراط فــي التفــاعالت إلیــه  یحتــاجوالــدعم الــذي  ،والثقــة تــدفع  والتصــرف بكفــاءةالفاعل

  األكادیمي، وتكیفه المدرسي لمستوى أفضل.إنجازه 

ــیتم تنـــاول عالقـــة الطالـــب ــكل محـــدد فیمـــا یتعلـــق بالصـــراع -وفـــي الدراســـة الحالیـــة سـ ـــم بشـ المعل

باإلضافة إلـى جـودة العالقـة ككـل كمـا تـدركها المعلمـات، ومحاولـة تسـلیط  تكالیة في العالقة،الوالقرب وا



 

٥  

ومـــدى إســـهامها فـــي  ،لطلبـــة ذوي صـــعوبات الـــتعلماالجتماعیـــة عالقتهـــا بالكفـــاءة  طبیعـــةالضـــوء علـــى 

  .لطلبة ذوي صعوبات التعلماالجتماعیة تحسین الكفاءة 

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

ــإن مشـــكلة الدراســـة تتمثـــل فـــي مـــدى فهـــم المعلمـــ ــا ســـبق فـ ـــا ممـ حقیـــق التوافــــق ألهمیـــة ت اتوانطالق

ــة ، وزیـــادة االنوالمدرســـي االجتمـــاعي ــاز االكـــادیمي لطلبــــة ذوي صـــعوبات الـــتعلم مـــن خـــالل جـــودة ونوعیــ جـ

 صـعوبات الـتعلم طلبـة ذويالطلبـة، فالمالحظـة المیدانیـة للممارسـات التدریسـیة تشـیر إلـى أن  بهـؤالء نعالقته

ة الفوضــى أو العــدوان كإثــار  ،فــي الفصــول الدراســیة االجتمــاعيحیــان یظهــرون ســوء الســلوك كثیــر مــن األ فــي

  على فرصة مشاركتهم األكادیمیة.جودة عالقتهم بالمعلمات، وبالتالي  ىعل مما یؤثر سلبا، حاباالنسأو 

بدراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى طبیعــة عالقــة  )(Birch& Ladd ,1997الد  و  بیــرش فقــد قــام

متوســـط  فـــي ریـــاض األطفـــالطالًبـــا ) ٢٠٦لـــدى عینـــة مـــن ( ،االجتمـــاعيالمعلـــم بمســـتوى التكیـــف  - الطالـــب

قـد هم، معلمـی مـع تكالیـةاعالقـات وثیقـة وأقـل تـربطهم أن الطلبـة الـذین ، فوجـد الباحثـان سـنة )٥,٥٨هم (أعمـار 

أنهــم یحبــون المدرســة أكثــر، وكــانوا أكثــر تفــاعال  ، كمــاات البصــریة واللغویــةاالختبــار حققــوا درجــات أعلــى فــي 

   راع مع معلمیهم.مقارنة باألطفال الذین اتسمت عالقتهم بالص ومشاركة في األنشطة الصفیة

ــري( سدر كمــــا  ــــبمــــدى  )Perry,2008بیــ ــى كــــل مــــن المشــــاركة  - تــــأثیر عالقــــة الطال ــم علــ ــ المعل

لطلبــة الصــفوف االولیــة مــن وجهــة نظــر المعلمــین  االجتمــاعيالمدرســیة، والكفــاءة األكادیمیــة، ونمــو الســلوك 

تلفـــة بوالیـــة نیویـــورك. مـــن الصـــف الثالــث فـــي ثـــالث مــدارس مخطالًبـــا ) ٨٠والطلبــة، حیـــث شـــملت الدراســة (

    للطلبة. والكفاءة األكادیمیة ،المعلم تتنبأ بالمشاكل السلوكیة - أظهرت النتائج أن عالقة الطالبو 

ـــول أن  ــــن القــ ـــــذلك یمكـ ــب وب ــــذي تربطـــــه الطالـــ ــــع معلمـــــه الـ ــــع عالقـــــة ایجابیـــــة وداعمـــــة مـ   یتمتـ

ــــتعلم ـــل فــــي الصــــفبدافعیــــة أفضــــل لل ــو أفضـ ــــى مــــ ،، ویتصــــرف بنحــ ـــتویات أعل ـــق مسـ ـــاز ویحقـ ن االنجـ

 ،  ) (Birch& Ladd ,1997 ذي تتســـم عالقتـــه بالصـــراع مـــع معلمـــهاألكــادیمي مقارنـــة بالطالـــب الـــ

(Rimm-Kaufman& Sandilos,2011) ،Hamre,Pianta,2001).(  



 

٦  

ـــالرغم مــــن و  ــــوعي بأهمیــــة الخبــــرات بـ ــة تنــــامي ال ــة الوااالجتماعیــ ــة  للطلبــــةرتباطیــ ــي البیئــ ـــادیین فــ العـ

ــم الباحثــة -  الدراســاترة فــي أن هنــاك نــد ، إالالمدرســیة  التــي ســلطت الضــوء علــى العالقــات -  علــى حــد عل

ــة  ـــ ـــع معلمـــــیهماالجتماعی ــــة ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم مــ ـــــة لطلبـ ــــة كانـــــت أو عربی ـــم كـــــونهم یشـــــكلون ، أجنبیـ رغــ

ـــذین یتلقـــون خـــدمات التربیـــة الخاصـــة فـــي المـــدارس لبـــةمـــن مجمـــوع الط )%٥٠,٥(  دراســـة جـــاء فـــيكمـــا  ال

(Benowitz,Joy ,2010) ٢٠١٣/٢٠١٤احصــائیات وزارة التربیــة والتعلــیم للعــام الدراســي(، كمــا أشــارت (

وطالبـــة، یمثلـــون مـــا طالًبـــا ) ١٢٨٧٩(ذوي صـــعوبات الـــتعلم فـــي الحلقـــة االولـــى قـــد بلـــغ  طلبـــةأن عـــدد إلـــى 

) أن ٢٠١٥(المعمریــة، كشــفت دراســةو  الســلطنة فــي ذلــك العــام الدراســي، لبــةمــن مجمــوع ط) %١٠,٥( نسـبته

ــد بلغــــتنســــبة  ـــي محافظــــة مســــقط قــ ـــل المدرســــة فـ ـــال مــــا قبـ ـــة لــــدى أطفـ ـــعوبات النمائیـ ، )%٦(انتشــــار الصـ

مـــن أطفـــال مـــا قبـــل المدرســـة فـــي نفـــس المحافظـــة معرضـــین الحقـــا للمعانـــاة مـــن صـــعوبات ) %١٣,١٥(وأن

ـــذهوبالتــــالي . نمائیــــة ــم اختبــــار هـ ـــروابط قــــد یكــــون مــــن المهــ ـــد الـ ــة ف عنـ ــة  ذوي صــــعوبات الــــتعلم،ئــ ــا لعالقــ لمــ

  كادیمي للطالب.إلوا االجتماعيالمعلم من آثار هامة وطویلة األمد لكل من النمو  - البالط

 ُعمـــانوبــذلك تطمـــح الباحثـــة لتكــون هـــذه الدراســـة إضــافة لمجـــال التربیـــة الخاصــة فـــي ســـلطنة  

مــن وجهــة لطلبــة ذوي صــعوبات الــتعلم المعلــم  - عالقــة الطالــب مســتوىالستكشــاف تســعى مــن خاللهــا 

باإلضـافة إلـى جـودة  والقرب واالتكالیةوبشكل محدد فیما یتعلق بالصراع  ،المصادر رفنظر معلمات غ

المعلــم  -العالقــة ككــل، كمــا تحــاول الباحثــة فــي هــذه الدراســة تســلیط الضــوء علــى طبیعــة عالقــة الطالــب

لطلبــة ذوي صــعوبات الــتعلم مــن وجهــة نظــر معلمــاتهم فــي مــدارس الحلقــة األولــى  االجتماعیــة بالكفــاءة 

  بمحافظة الداخلیة.

ــم  -وهنـــا تبـــرز مشـــكلة الدراســـة فـــي التســـاؤل الرئیســـي التـــالي: مـــا طبیعـــة عالقـــة الطالـــب المعلـ

الحلقــة األولــى  لطلبــة ذوي صــعوبات الــتعلم مــن وجهــة نظــر معلمــاتهم فــي مــدارساالجتماعیــة بالكفــاءة 

  ؟بمحافظة الداخلیة

   



 

٧  

  ویتفرع من السؤال الرئیسي السابق األسئلة التالیة:

 تعلم من وجهة نظر معلماتهم؟لالمعلم لطلبة ذوي صعوبات ا -عالقة الطالب ما مستوى. ١

 معلماتهم؟ نظر وجهة من التعلم صعوبات ذوي لطلبةاالجتماعیة  الكفاءة مستوى ما. ٢

ـــروق توجــــد هــــل. ٣ ـــائیة داللــــة ذات فــ ــــد احصــ ــتوى عن ـــي ) α≥٠,٠٥( الداللــــة مســـ  عالقـــــة طبیعــــةفــ

 القـراءة - الحسـاب – القـراءة( الصـعوبة نـوع لمتغیر تعزى المقیاس بعادأل بالنسبة المعلم -الطالب

 ؟)معا والحساب

ــــة ذات فــــروق توجــــد هــــل. ٤ ـــائیة دالل ــتوى عنــــد احصـ ــــة مســ ــتوى الكفــــاءة فــــي ) α≥٠,٠٥( الدالل مســ

ــبةاالجتماعیـــة   القـــراءة -الحســـاب - القـــراءة( الصـــعوبة نـــوع لمتغیـــر تعـــزى المقیـــاس ألبعـــاد بالنسـ

  ؟)معا والحساب

 الـــتعلم صـــعوبات ذوي لطلبـــةاالجتماعیـــة  بالكفـــاءة المعلـــم - الطالـــب عالقـــة طبیعـــة تختلـــف هـــل. ٥

 ؟)معا وحساب قراءة/حساب/قراءة( الصعوبة نوع باختالف

ـــدار مــــا. ٦ ـــهام مقـ ــب عالقــــةأبعــــاد  اسـ ـــم -الطالــ ـــي المعلـ ــــؤ فـ ــــة  بالكفــــاءة التنب  ذوي لطلبــــةاالجتماعی

 معلماتهم؟ نظر وجهة من التعلم صعوبات

  أهمیة الدراسة النظریة والتطبیقیة:

ــین اللـــذین تســـعى لتســـلیط  ـــرین الرئیسـ ــوعها والمتغی تكمـــن أهمیـــة هـــذه الدراســـة فـــي أهمیـــة موضـ

  .ةبللدى هذه الفئة الحساسة من الطاالجتماعیة المعلم والكفاءة -الضوء علیهما، وهما عالقة الطالب

  كما تنبع أهمیة هذه الدراسة في أنه:

ـــم الباحثـــة -یـــة ُعماناســـات فـــي البیئـــة التعـــد أولـــى الدر . ١ ــتند الـــى عالقـــة  ،-علـــى حـــد عل والتـــي تسـ

 لطلبة ذوي صعوبات التعلم. االجتماعیة المعلم بالكفاءة  -الطالب

 كادیمي.ألااالرتباط نجاز و إلیجابیة في اإلالمعلم ا -براز دور عالقة الطالبإ. ٢

 ،قــوة والضــعف فــي عالقــة المعلمــین بالطلبــةیمكــن اســتخدام مقــاییس الدراســة كــأداة رصــد لنقــاط ال. ٣

  أو التفاعل الصفي.االجتماعیة وكأداة في استقصاء العملیات 



 

٨  

تســعى إلــى مســاعدة المعلمــین والمرشــدین التربــویین فــي المــدارس علــى وضــع الخطــط العالجیــة . ٤

الــتعلم المدرســي لطلبــة ذوي صــعوبات و  االجتمــاعيرشــادیة المالئمــة لتعزیــز التكیــف إلالتعلیمیــة وا

 .بشكل خاص وبقیة الفئات الطالبیة بشكل عام

ة قائمــة قـد تسـاعد نتـائج الدراسـة القـائمین علـى العملیـة التعلیمیـة وأصـحاب القـرار لوضـع منـاهج تكاملیـ. ٥

 كادیمي.ألنجاز اإلتعلیمیة تحسن مستوى ااجتماعیة ، تخلق بیئة ةاالجتماعی على المهارات

  أهداف الدراسة:

  حالیة إلى التعرف على:تهدف الدراسة ال

  معلماتهم. نظر وجهة من التعلم صعوبات ذوي لطلبة المعلم -الطالب عالقةمستوى . ١

  .معلماتهم نظر وجهة من التعلم صعوبات ذوي لطلبةاالجتماعیة  الكفاءة مستوى. ٢

  بةالصعو  نوع لمتغیر تعزى المقیاس ألبعاد بالنسبة المعلم -الطالب عالقة طبیعة الفروق في. ٣

  .)معا والحساب القراءة -  الحساب – القراءة(

  الصعوبة نوع لمتغیر تعزى المقیاس بعادأل بالنسبةاالجتماعیة  الكفاءة مستوى الفروق في. ٤

  .)معا والحساب القراءة -الحساب -القراءة(

ــم - الطالــب عالقــة طبیعــة. ٥  نــوع بــاختالف الــتعلم صــعوبات ذوي لطلبــةاالجتماعیــة  بالكفــاءة المعل

  .)معا وحساب قراءة/حساب/قراءة( الصعوبة

 صــعوبات ذوي لطلبــةاالجتماعیــة  بالكفــاءة التنبــؤ فــي المعلــم -الطالــب عالقــة مقـدار إســهام أبعــاد. ٦

  معلماتهم. نظر وجهة من التعلم

  حدود الدراسة:

  .ةاالجتماعیالمعلم والكفاءة  -اقتصرت الدراسة على عالقة الطالب الحدود العلمیة: -

ـــم ود المكانیـــــة:الحـــــد - ــــتطب تــ ــــى فـــــي محافظـــــة یـ ــــة واالولـ ـــدارس الحلقـ ـــي مــ ــــة فـــ    – الداخلیــــــةق الدراسـ

  .ُعمانسلطنة 

مـن معلمـي غـرف  تطبیق الدراسة على عینة من طلبة صعوبات التعلم ومعلمیهم تم الحدود البشریة: -

  المصادر في مدارس الحلقة االولى في محافظة الداخلیة.



 

٩  

  م.٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسي الدراسة  في تطبیق  تم الحدود الزمانیة: -

  مصطلحات الدراسة:

 Student-Teacher Relationshipالمعلم  -عالقة الطالب. ١

أنها التفاعل االیجابي أو السلبي الذي یقـوم بـه المعلـم اتجـاه طالبـه أو   Wetherspoonیعرفها

  )٢٠١٣(الهدابیة،في اتجاه معلمهم بةالذي یقوم به الطل

مــع الطالــب أنهــا  اأن عالقتهــ ةدرك فیهــا المعلمــتــ: هــي الدرجــة التــي Conflict لصــراع عالقــة اأ. 

 سلبیة وخالفیة.

بالطالــب أنهــا  اأن عالقتهــ ةدرك فیهــا المعلمــتــ: هــي الدرجــة التــي Closeness  القــربعالقــة ب. 

  عالقة الود والمحبة والمیل والدفء العاطفي والتواصل المفتوح.

طالًبـا أن  ةدرك فیهـا المعلمـتـ: هـي الدرجـة التـي  Dependency عتمادیـةاال /االتكالیـة عالقـةج. 

ــــ ــــدا علیهــــ ــــــه معتمــــ ــین أنــ ــــ ـــروریة. امعـ ـــون ضـــــ ــــــدما ال تكـــــ ـــــاعدة عنــ ــب المســـ ــــــي، ویطلــــــ ـــكل كلــ  بشـــــ

 .)٩-٢٠٠٧،٨،(العنزي

الطالـب اتجاههـا علـى  النفعـاالتوتعرف إجرائیا أنها الدرجة التي تقـدرها معلمـة غرفـة المصـادر 

  في هذه الدراسة والمطبق على أفراد عینة الدراسة.المقیاس المستخدم 

 Social Competenceاالجتماعیة الكفاءة . ٢

والمهــارات االجتماعیــة  االســتجابةهــي  (Walker-Mcconel,1988)ماكنویــل  -یعرفهــا والكــر

وتســاهم فـــي تقبــل الرفـــاق، وفـــي  ،التــي تتـــیح للفــرد أن یبـــدأ ویحــافظ علـــى عالقــات إیجابیـــة مــع اآلخـــرین

  ).  ٢٠٠٩،١٣١بفعالیة وتوافق(علي،االجتماعیة مدرسي ناجح، وتتیح للفرد أن یسایر البیئة  یفتك

وتعــرف إجرائیــا فــي هــذه الدراســة " مجمــوع الــدرجات التــي یحصــل علیهــا الطالــب علــى مقیــاس 

  راسة والمطبق على أفراد العینة.المستخدم في الداالجتماعیة الكفاءة 
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  learning disabilitiesصعوبات التعلم . ٣

 National Joint Committee on Learning تعرفهــا اللجنــة القومیــة المشــتركة 

Disabilities )NJCLD(  والتـي تعبـر عـن نفسـها ضـطراباتالاعلى أنها مجموعة غیر متجانسـة مـن ،

أو الحــدیث أو القــراءة أو الكتابــة أو  ســتماعالاقــدرات  ســتخداماو  كتســابامــن خــالل صــعوبات دالــة فــي 

ویفتـرض أن تكـون  Intrinsicداخلیـة المنشـأ  /ذاتیه  ضطراباتالاأو القدرات الریاضیة. وهذه  ستداللالا

راجعة إلى خلل في الجهاز العصبي المركزي. ویمكـن أن تحـدث خـالل حیـاة الفـرد. كمـا یمكـن أن تكـون 

ه المشــكالت ال . لكــن هـذاالجتمـاعيمتالزمـة مـع مشــكالت الضـبط الـذاتي. ومشــكالت اإلدراك والتفاعـل 

ـــتعلم یمكـــن أن تحـــدث متزامنـــة مـــع بعـــض  تكـــون أو تنشـــأ بـــذاتها صـــعوبات تعلـــم. ومـــع أن صـــعوبات ال

ظـــروف اإلعاقـــة األخـــرى( مثـــل: قصـــور حاســـي أو تـــأخر عقلـــي أو اضـــطراب انفعـــالي جـــوهري) أو مـــع 

 -أنهـا  إال كـافي أو غیـر مالئـم) تعلـیم غیـر /(مثل: فروق ثقافیـة أو تـدریس Extrinsicمؤثرات خارجیة 

  .)٤٨: ٢٠٠٦(ملحم، لیست نتیجة لهذه الظروف أو المؤثرات - أي صعوبات التعلم

  تم تناول ثالثة أنواع من صعوبات التعلم في هذه الدراسة:

أنهـــا اضـــطراب لغـــوي  Orton Society: یـــرى  Dyslexiaصـــعوبات القـــراءة "العســـر القرائـــي" أ. 

الكلمــة المفـردة، ویعكــس فــي العـادة قــدرة غیــر  محـدد مــن منشــأ بنیـوي یتصــف بصــعوبة فـي تحلیــل

  )٣٦٧: ٢٠٠٣كافیة في المعالجة الصوتیة( الوقفي,

ــور  اضــــطرابأنهــــا  Myklebust: یعرفهــــا Dysgraphiaصــــعوبات الكتابــــة ب.  ــین الصــ ة أو خلــــل بــ

  ).٣٢٨:  ٢٠١٠(إبراهیم،العقلیة للكلمة والنظام الحركي

ــیات ج.  ـــتعلم فـــــي الریاضـــ ـــطراب: Dyscalculiaصـــــعوبات الــ ـــي مرحلـــــة الطفولـــــة أو  اضــ معرفـــــي فــ

  ). ٣٣٦-٣٣٥:  ٢٠١٠السوي للمهارات الحسابیة(ابراهیم، االكتساب اضطراب

معلمة تقـدم خـدمات تربویـة تعلیمیـة  : Learning Resources Roomمعلمة غرفة المصادر

 ،عوبةة لمـــدة زمنیـــة محـــددة بشـــدة الصـــطفـــال ذوي الصـــعوبات التعلیمیـــألمـــن ا محـــددمباشـــرة الـــى عـــدد 

رشـــاد ومســـاندة لعملهـــم مـــع ذوي إوخـــدمات غیـــر مباشـــرة لمعلمـــیهم مـــن جهـــة أخـــرى تكـــون علـــى صـــورة 

  )١٧١: ٢٠٠٣(الوقفي، ات التعلمصعوب
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كادیمیـة ألالمجـاالت ا فـي اضـطراباتوتعرف صعوبات التعلم اجرائیا في هذه الدراسـة علـى أنهـا 

للطالـــب، وهــي لیســـت  االجتمــاعيم التعلیمـــي و ، والتــي تعیـــق التقــدساســیة كاللغـــة العربیــة والریاضـــیاتاأل

ناتجة عن تلف دماغي أو تخلـف عقلـي أو إعاقـة جسـمیة أو اضـطراب انفعـالي حـاد أو حرمـان بیئـي أو 

  .ات التشخیصیة للصعوبةاالختبار لى تعلیمي أو ثقافي، وتتحدد بالدرجة التي یحصل علیها الطالب ع
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  الفصل الثاني

  سابقةاإلطار النظري والدراسات ال

  ار النظريـاإلطأوًال: 

  المعلم - عالقة الطالب أ.

  المعلم - مفهوم عالقة الطالب. ١

  المعلم -األسس النظریة لعالقة الطالب. ٢

  المعلم -قیاس جودة  ونوعیة عالقة الطالب. ٣

  المعلم في مجموعة من المتغیرات. -مساهمة عالقة الطالب. ٤

  المعلم.–زیادة جودة عالقة الطالب واآللیات المقترحة ل االستراتیجیات. ٥

  ةاالجتماعی: الكفاءة ب

  .ةاالجتماعیالكفاءة  تعریف. ١

  .ةاالجتماعیوالمهارات االجتماعیة بین الكفاءة  الفرق. ٢

  .ةاالجتماعیومحددات الكفاءة  مكونات. ٣

  .لطلبة ذوي صعوبات التعلماالجتماعیة  الكفاءة. ٤

  .: صعوبات التعلمج

  التعلم صعوبات تعریف. ١

  الطلبة ذوي صعوبات التعلم. خصائص. ٢

  صعوبات التعلم. تصنیف. ٣

  .صعوبات التعلم انتشارنسبة . ٤

  طلبة ذوي صعوبات التعلم.لاالجتماعیة المعلم بالكفاءة  -الطالب : عالقةد
  

  الدراسات السابقةثانًیا: 

  .قتها ببعض المتغیراتوعالالمعلم  –عالقة الطالب  تناولتالتي  الدراسات: األول المحور. ١

  ببعض المتغیرات.عالقتها و االجتماعیة الكفاءة  تناولتالتي  الدراسات: الثاني المحور. ٢

ا مـوعالقتهاالجتماعیـة المعلـم بالكفـاءة  –عالقـة الطالـب  تناولتالتي  الدراساتالثالث:  المحور. ٣

 ببعض المتغیرات.
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  أوًال: اإلطـار النظري

ــذا ا الباحثـــةتتنـــاول  أربعـــة محـــاور لفصـــل المفـــاهیم الرئیســـیة للدراســـة الحالیـــة مـــن خـــالل فـــي هـ

، ثـم المعلـم مـن خـالل تعریفهـا - لعالقـة الطالـبتوضـیحًا  المحـور األولحیث تقـدم الباحثـة فـي  ،رئیسیة

. ثـم تنتقـل الباحثـة للحـدیث مساهمتها االیجابیـة فـي العدیـد مـن المتغیـراتالنظریات التي تناولتها، وكذلك 

وعالقتهـا بطلبــة  ،التـي تناولتهـا التصـورات، و وتعریفهـااالجتماعیــة والخـاص بالكفـاءة  ر الثـانيالمحـو عـن 

والخـاص بصـعوبات الـتعلم وتعریفهـا،  المحور الثالـثذوي صعوبات التعلم ثم تنتقل الباحثة للحدیث عن 

یـة. ُعمانوال خاصـة فـي البیئـة العربیـة انتشـارهاوأنواعهـا، ونسـب  ،وخصائص الطلبة ذوي صعوبات الـتعلم

ـــة للحــــدیث عــــن  ــــم تنتقــــل الباحثـ ــــعث ــب المحــــور الراب ـــة الطالــ ـــاص بطبیعــــة عالقـ ــــاءة -والخـ ــــم بالكف المعل

  لطلبة ذوي صعوبات التعلم.االجتماعیة 

 Student-Teacher Relationship المعلم -عالقة الطالبأ. 

النسـبة لألطفـال فـإن بو ،الداعمة تعتبر هامة للتكیف والتفاعل طوال الحیاةاالجتماعیة العالقات 

مثــل المــدارس یمكــن أن تســاعد االجتماعیــة العالقــات مــع اآلخــرین كــالمعلمین، والــروابط مــع المؤسســات 

تـؤدي إلـى االسـتقرار  على تخفیف تأثیرات أحداث الحیاة المرهقة، كما إن إیجابیـة عالقـة الطالـب بـالمعلم

ــم النمــــو  فـــي األداء الســـلوكي الشخصـــي لــــدى الطلبـــة، وتضـــمن لهــــم التكیـــف المدرســـي الــــذي یحقـــق لهـ

علــى ذلــك ســوف یــتم التطــرق فــي هــذا الفصــل إلــى مفهــوم عالقــة  بنــاءً  .االجتمــاعيوالتطــور األكــادیمي و 

ــم -الطالــب ــم -المفســرة لهــا، وقیــاس جــودة ونوعیــة عالقــة الطالــب والنظریــات ،المعل وآثــار عالقــة  ،المعل

ومفهـوم الـذات اإلیجـابي،  ،ي، واألداء األكـادیميالمعلم اإلیجابیة علـى كـل مـن التكیـف المدرسـ -الطالب

والســلوك الخــارجي، والوظــائف الوقائیــة، كــذلك عرضــا الســتراتیجیات وآلیــات مقترحــة لزیــادة جــودة عالقــة 

  الطالب بالمعلم في البیئة الصفیة.

  المعلم - مفهوم عالقة الطالب. ١

فعـرف  س النظریـة التـي فسـرتها.األس باختالفالمعلم  -تعددت التعریفات لمفهوم عالقة الطالب

علـى أنهـا  المعلـم -عالقـة الطالـب Hughes,Gleason & Zhangكـل مـن هـاجیز وجلیسـون وزانـج 

ــد  ــدعم والتفاعـــل اإلیجـــابي الطلبـــةالجـــودة حیـــث یجـ ـــذین یعـــانون مـــن الصـــراع فـــي  الطلبـــة یقـــابلهم ،الـ ال
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ـــــي الصـــــــف( ــــیهم فــ ــیف). Westbrook,2012,1عالقـــــــاتهم بمعلمـــ ــــ ویضـــــ ـــن كونیـــ ـــــل مــــ ـــورن كــ ل وویلبــــ

Connell&Wellborn  العــاطفي مـــع باألمـــان  الطالــب إحســـاس هــي المعلـــم-الطالــب ةعالقـــ جــودة أن

ــین،   ــــ ـــــ ـــــ ــــتعلمأن و المعلمـ ـــــ ـــــ ـــة للـــ ـــــ ـــــ ـــــاس  ،الدافعیــــ ـــــ ـــــ ــــذا اإلحســـ ـــــ ـــــ ــــــرتبط بهـــ ـــــ ـــــ ـــیة تـ ـــــ ـــــ ــــاركة المدرســــ ـــــ ــــ والمشـــــ

Murray&Greenberg,2001,26)( كما وصـف كـل مـن جـارنر وواجـد .Garner&Waajid  عالقـة

  ).  Westbrook,2012,9واالتكالیة(ها اإلیجابیة والدعم مقابل الصراع على أن المعلم-الطالب

أربــع عوامــل   المعلــم تــتلخص فــي -أن عالقــة الطالــب )Piciullo,2009,10( بیســیولوویشــیر 

ــتماع،  ودعــــم الط  ،مــــا عنــــدهم أفضــــلوتحفیــــزهم لتقــــدیم  ،مرتفعــــة ســــتویاتمل لبــــةوهــــي الرغبــــة فــــي االســ

بأنهــا العالقــة التــي تتضــمن تبــادل متكــرر لمعرفــة  Pierattبیــرات یصــفها و  . ومعـاملتهم بــاحترام ومســاواة

 العـاطفياالرتبـاط ممـا یسـهم فـي بنـاء الثقـة و  ،توقعـات عالیـة بشـأنهم مـع وجـود ،قدرات الطلبة واهتمـامهم

  ).٦١، ٢٠١٣لهدابیة،(ا لدیهم

فره المعلــم جمیــع التعریفــات تتفــق فــي كــون الــدعم واالمــان العــاطفي الــذي یــو   فمــن الواضــح أن

وخالیـة  ،هـو العنصـر األساسـي فـي خلـق عالقـات وثیقـةللطالب من خالل الممارسات الصـفیة اإلیجابیـة 

المعلــم إجرائیــا -وممــا ســبق تعــرف الباحثــة عالقــة الطالــبمــن مظــاهر الصــراع واالتكالیــة مــع المعلمــین. 

ـــب اتجـــ ـــدرها معلمـــة غرفـــة المصـــادر النفعـــاالت الطال ـــى  عالقتـــه معهـــا اهعلـــى أنهـــا الدرجـــة التـــي تق عل

  المقیاس المستخدم في هذه الدراسة والمطبق على أفراد عینة الدراسة.

  المعلم - . األسس النظریة لعالقة الطالب٢

االجتماعیــة ء الــدور البــارز الــذي تلعبــه الــروابط و المعلــم فــي ضــ –أهمیــة عالقــة الطالــب تظهــر 

 .والتكیفـي،  والوقـائي لـدى الطالــب ،و االكـادیميبـین الطالـب والمعلـم فـي تحقیـق التطــور والنمـ العاطفیـةو 

المعلــم مــن جوانــب مختلفــة ومنهــا، نظریــة الـــتعلم  -لهــذا نجــد تعددیــة النظریــات المفســرة لعالقــة الطالــب

ـــــاعي ـــدورا  االجتمــ ــــــة ،Banduraلبانـــــ ـــــاط  ونظریـ ـــق) االرتبـــ ـــــولبي(التعلــــ ـــــدوافعBowlbyلبـــ ـــــــة الـــ  ، ونظری

، والنمـوذج البیئـي االجتمـاعيحـول المـنهج الثقـافي  ki Vigotsجوتسـكي، ونظریـة فی Maslow لماسـلو

  ، ونظریة االنظمة التطوریة.Bronfenbrenner الذي أعده برونفیرنر
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نظمــة ونظریــة األ االرتبــاط،وهمــا نظریــة  ،أن الباحثــة ســتتناول نظــریتین فقــط فــي هــذا الفصــل إال

  بیانتـا  العتمـادكــذلك  ،ب العربـيكـإثراء لـألد - حسـب علـم الباحثـة -التطوریـة لنـدرة تناولهمـا عربیـا 

Pianta  كمرجع نظري للمقیاس. للنظریتین -أداة الدراسة -المعلم -مؤلف مقیاس عالقة الطالب  

  Attachment theory)( التعلقنظریة أ. 

 االجتمـــاعيهنــاك تنـــامي فـــي فهــم الصـــفات التفاعلیـــة لشخصــیة األطفـــال فـــي التطــور العـــاطفي 

ل وخاصـة أهمیـة المقـدار الحقیقـي للتفاعـل الـذي یختبرونـه مـع معلمـیهم فـي ككـاالجتماعیـة خالل بیئـتهم 

یقدم المعلمون خـدماتهم كمقـدمي رعایـة بدیلـة عـن  Attachment التعلقا إلى النظریة المدرسة، واستنادً 

ــیة ــن" - نالوالــــدی – أصــــحاب العالقــــات األولیــــة واألساســ حیــــث یمكــــن ، والــــذین یــــوفرون "األســــاس اآلمــ

ــول للمعلمــــین  والعاطفیـــة فــــي المدرســـة بنــــاءً االجتماعیــــة البیئـــة  شــــافلألطفـــال استك علـــى ســــهولة الوصـ

ــن الطلبـــة مـــن تنظـــیم ســـلوكهم  المعلـــم -اإلیجابیـــة بـــین الطالـــبالعالقـــات ، فهموٕاحساســـهم باحتیاجـــات تمكـ

ــنهم مـــن والعـــاطفي االجتمـــاعي ـــات التعلـــیم فـــي المدرســـةالتكیـــ، وتمكـ ، وبـــذلك تـــم اســـتخدام  ف مـــع متطلب

الوالـــدین -مســـاهمات عالقـــة الطالـــبا علـــى اعتمـــادً  المعلـــم - عالقـــة الطالـــبفـــي تقیـــیم االرتبـــاط  نظریـــة

  ).Granot,2004( واالتكالیة ،والصراع ،والرفض ،والقبول ،التواجدك

وتعقیبــا علــى مــا ســبق نجــد أن هــذه النظریــة رغــم تركیزهــا علــى دور عالقــة الطفــل بوالدیــه فــي 

أنهـا تجاهلـت  إالكـاألقران والمعلمـین،  فـي المدرسـة جدیـدة أطـرافمـع تكوین أساس آمـن للطفـل لیتفاعـل 

-والثقافیــة والســمات الدیموغرافیــة لكــل مــن الطالــب والمعلــم فــي عالقــة الطالــباالجتماعیــة دور الخلفیــة 

فــــي تأثیرهــــا  للبیئــــة الصــــفیة العوامــــل الفیزیائیــــة وأ عامــــة، المعلــــم، كمــــا تجاهلــــت دور المنــــاخ المدرســــي

  ذه العالقة. وتعزیزها له

 Developmental Systems theory (DST)نظریة االنظمة التطوریة ب. 

 -لتشمل كیف تؤثر عالقة الطالب ،التعلقوسع عدد من الباحثین المفاهیم األساسیة من نظریة 

أن الدعم العـاطفي والتجـاوب النشـط همـا Pianta(1999) ، حیث أشار بیانتااالجتماعيالمعلم في نموه 

بـین الطالـب والمعلـم غنیـة  قة التـي تحقـق التكیـف النفسـي للطالـب، ووفقـا لهـذا تصـبح العالقـة سمة العال

ـــــوحباالتصـــــــال  ــــاءة  ،المفتــ ــــزز الكفـــ ــــا یعـــ ــاركة ممـــ ــــــة والـــــــدعم، والمشـــــ ــــــة االجتماعیـ ـــــة واألكادیمیـ والعاطفیــ
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بعالقـة إعادة تشكیل النموذج التصوري الخـاص  تم مث .Murray&Greenberg,2006,221)للطالب(

ــم الــذي -الــبالط تطـــور  التــي تــنص علــى أن ،طرحــه بیانتـــا تماشــیا مــع نظریــة األنظمــة التطوریـــة المعل

   .بیئتهو  شخصالبین  المضمنة في التفاعالتالدینامیكیة  العملیات من خاللیتم   وارتقاءه الشخص

    المعلم من المكونات الثالثة التالیة: -تتكون عالقة الطالب النموذجوفي هذا 

الدیموغرافیـة والنفسـیة  بصفة أساسیة تـؤثر السـمات :(الطالب والمعلم) للعالقة الممثلینفراد سمات األ. ١

نس، بیولوجیـة مثـل الجـ سـماتحیـث تتضـمن  ألفراد العالقة في طبیعة العالقة وجودتها،االجتماعیة و 

ـــات  ـــــ ــیةوعملیـ ـــــ ـــاع نفســ ـــــ ــــــل الطبـ ــــغط، مثـــ ــــل الضـــــ ــتجابة لعوامـــــ ـــــ ــــمات ، واالســ ــــــهوســـــ ــــل  اجتماعیـــ ـــــ   مث

ــبیلت درس فعلـــى ســـبیل المثـــال  .(Bear,et al,2006,50)ةاالجتماعیـــالمهـــارات و ، الشخصـــیة سـ

 -عالقـة الطالـبجـودة أثـر متغیـر الجـنس للمعلـم والطالـب فـي  ) Spilt ,et al ,2012وآخـرون(

فتوصــلوا إلــى أن عالقــة الطلبــة  ) معلمــا،٦٤٩و(، اطالبــ )١٤٩٣مــن( فتكونــت عینــة الدراســة المعلــم،

ــراعا واتكالیـــة بـــ مـــع  أكثـــر الـــذكور یصـــطدمون الطلبـــة وأنالمعلمین مقارنـــة مـــع المعلمـــات، أكثـــر صـ

ى ارتبــاط مــد بدراســة) Drugli,2013دروجلــي ( كمــا قــام .الطالبــاتب مقارنــة مــن الجنســین المعلمــین

المعلـــم بالعوامـــل الدیموغرافیـــة، والمشـــاكل الســـلوكیة، والصـــحة  -الطالـــبالقـــرب والصـــراع فـــي عالقـــة 

وطالبــة مــن الصــف األول حتــى الســابع طالًبــا ) ٨٢٥رســي لعینــة اشــتملت علــى (العقلیــة، واألداء المد

وجــود ارتبــاط قــوي بــین الصــراع فــي عالقــة  النتــائجأهــم وأظهــرت  ،فــي عــدد مــن المــدارس النرویجیــة

ــب ـــحة العقلیــــة والمشــــاكل الســـــلوكیة - الطالــ ـــم والصــ ــــر بـــــین ألفــــراد العینــــة المعلـ ـــود تبــــاین كبی ، ووجــ

  المعلم. - ة في تأثیرها على القرب في عالقة الطالبالمتغیرات الدیموغرافی

-عالقـة الطالـب أفـرادتفاعـل یالعالقـة:   اللها تبـادل المعلومـات بـین أطـرافالعملیات التي یتم من خ. ٢

ویعـد رؤیـة هـذا التفاعـل علـى أنـه حمـل  ،مثـل أي نظـام آخـر مسـتمرة المعلم في تبـادالت أو تفـاعالت

كمــا یجــب التركیــز  أو ال، للعالقــةتعزیــز  علــى أنــهرؤیــة التفاعــل د مجــر للمعلومــات أوســع نطاقــا مــن 

ـــى ــت الســـلوك، أو تبادلیــــة ت ،لغـــة الجســـدالمعلومـــات أو كیفیـــة تبادلهـــا (نبــــرة الصـــوت،  ةنوعیـــ عل وقیـ

 الفرصــة للنظــر إلــى داخــل هــذه الــروابط یتــیح البحــث حــول تفــاعالت الطالــب بــالمعلم كمــا  ،الســلوك)

ــم عــن التصــورات إیجابیــة  یعطــون لــى ســبیل المثــال، وجــد أن الطلبــةعف. ومعرفــة طبیعــة العالقــة معل
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وجـد أن انـدماج  كمـا ،یكون أكثر اندماجا مع الطلبة داخل البیئة الصفیة فـي الصـفوف األولیـة عندما

وأدت تلــك المشــاركة بــدورها إلــى أن یصــبح شــاركة الطلبــة فــي الفصــل الدراســي، مــن میعــزز  المعلــم 

  .Bear,et al,2006,51)(في عالقة تبادلیة ا وتفاعالالمعلمین أكثر اندماج

الـذي قـد یـدعم  كبیـرالمدرسي المجتمع ال عن المؤثرات الخارجیة: ال یتفاعل المعلمون والطلبة بمعزل .٣

ر عالقـات ی. لهذا من الصعب أن نفصل بـین مـدى تـأثأو یقید تطور العالقة الناتجة عن هذا التفاعل

 یتقاسـمان رابطـة تبادلیـة أنهمـاتـم إثبـات  وقـداآلخـر، فـي درسـي كـل منهمـا الطالب بـالمعلم والمنـاخ الم

)(Bear,et al,2006,52 وآخـرون إلفیـرا درس. حیـث (Elvira,et al.,2010)  العالقـة بـین عـدد

طلبة الغرفة الدراسیة والتفاعل بین الطلبة والمعلمین وأثر هـذه العالقـة علـى اإلنجـاز األكـادیمي لعینـة 

فأشــارت أهــم نتـــائج  ،) مدرســة ابتدائیــة هولندیـــة٤٦األطفــال والصــف األول فـــي ( مــن أطفــال ریـــاض

یوضـح ) ١(والشـكل التوضـیحي رقـم .سالبة بین التفاعل وحجـم الصـفارتباطیة عالقة  الدراسة لوجود

  :)(Bear,et al,2006,50 لبیانتا المعلم -النموذج التصوري لعالقة الطالب

  

   المعلم -  الطالب النموذج التصوري لعالقة )١شكل (

ـــبق بــــالقول أن فــــي  ــا سـ ــبویمكــــن تلخــــیص مــ ــم  - عالقــــة الطالــ ــال الطــــرفین المعلــ یستحضــــر كــ

العالقــة  طبیعــةواالحتیاجــات واألســالیب الســلوكیة التــي قــد تــؤثر فــي  واالنفعــاالتمجموعــة مــن األهــداف 

صــل الدراســي. التــي یســعون لتكوینهــا، وهــو مــا بــدوره یــؤثر علــى تفاعلهمــا مــع بعضــهما الــبعض فــي الف
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والخصــــائص الفیزیائیــــة للبیئــــة  ، كالمنــــاخیــــد بفعــــل مــــؤثرات خارجیــــة إمــــا أن تعــــزز أو تتق وهــــذه العالقــــة

، وبــذلك تكــون نظریــة األنظمــة التطوریــة مــن أفضــل النظریــات التــي فســـرت الصــفیة أو المدرســیة عامــة

جمیـع العناصـر المكونـة وتكمـن قوتهـا فـي شـمولها ل - وجهة نظـر الباحثـة -المعلم من  -عالقة الطالب

  أو المؤثرة في خلق عالقة إیجابیة بین الطالب والمعلم.

  المعلم       -ونوعیة عالقة الطالب. قیاس جودة ٣

 نـدرة فــي Pianta & Steinbergسـنة ماضـیة وجـد كـل مــن بیانتـا وسـتینبرج  ١٥منـذ حـوالي 

ــب وال ــین الطالـ ــت العالقـــات المبكـــرة بـ ــم الدراســـات والبحـــوث التـــي تناولـ ـــاتمعلـ ــكل مـــن أشـــكال عالق  كشـ

ــاط العالقـــة الخاصـــة بالطفـــل مـــن )التعلـــق(االرتبـــاط  ــال أنمـ ، ونقـــص النظریـــات التـــي تتعلـــق بعملیـــة انتقـ

ا للعالقــة بــین الطالــب قیاســا فریــدمالمنــزل إلــى محــیط المدرســة. واســتجابة لهــذا الــنقص قــام بیانتــا وطــور 

قدرتـه بهـذا المقیـاس وتمیـز . )(Wolfson,2009,6كمـا ذكرنـا سـابقا التعلـقنظریـة  ىعلـاعتمادا  والمعلم

  هي: قابلة للقیاس المعلم في ثالث أبعاد -على حصر عالقة الطالب 

  .  الخالفتعكس درجة فهم المعلم لعالقته مع طالب معین حیث توصف بالسلبیة و  الصراع:أ. 

ـــم لعالقتـــه مـــع طالـــب معـــین حیـــ درجـــةیعكـــس  القـــرب:ب.  عاطفـــة ث توصـــف بالـــدفء والفهـــم المعل

ضــمن  دعــم للمعلــم كمصــدرتجــاه اعتبــار الطلبــة  المفتــوح باإلضــافة إلــى درجــة شــعوره والتواصــل

  حدود الفصل. 

تعكس درجة فهم المعلم لعالقته مـع طالـب معـین حیـث یعتمـد بشـكل كلـي  :االعتمادیة /االتكالیةج. 

م. حیــث یعكــس ا لفصــله عــن المعلــبعلــى مســاندة المعلــم باإلضــافة إلــى درجــة اســتجابة الطفــل ســل

كمـــا أصـــبح مـــع هـــذا المقیـــاس مـــن   ،القـــرب أمـــان أكبـــر والصـــراع  واالتكالیـــة یعكســـان أمـــان أقـــل

الممكن دراسة ارتباط األمان بالعالقة بین الطالب والمعلم إذا كانـت مرتبطـة بالطفـل أو الفصـل أو 

ــــة و  ــــیلة األكادیمیــ ــــالي فــــــإن الحصــ ــــة. وبالتــ ــددةاالجتماعیــــــة المدرســ ـــاز ا - المتعــــ ــــادیمي اإلنجـــ ألكــ

ر ویشــا، األمــان فــي العالقــةبرتبط تــ - وســلوكیات العمــل اإلیجابیــةوالتفـاعالت الفعالــة مــع األقــران 

ــــــف ـــــ ـــــ ــــى التكیــ ــــ ـــــ ـــــ ــــر عل ـــــ ـــــ ـــــة كمؤشــــ ـــــ ـــــ ـــــا مجتمعـــ ـــــ ــــ ـــي إلیهــــ ـــــ ـــــ  Wolfson,2009,7)،()75المدرســـــ

Birch&ladd,1997,(. 
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  المعلم في مجموعة من المتغیرات. - . مساهمة عالقة الطالب٤

  المعلم في تنمیة مفهوم الذات االیجابي. - مساهمة عالقة الطالبأ. 

یسهم في تكوین مفهـوم ذاتـي إیجـابي لـدى والمبكر بین الطالب والمعلم  الجودةعالي  تفاعلالإن 

الطلبــة   )، حیــث أنGavidia-Payne,2014,125( الدراســي الطفــل فــي وقــت الحــق مــن ذلــك العــام

هم ویمیلــون إلــى رؤیــة أهمیــتهم مــن ناحیــة لــدیهم رؤى سلســة نســبیا عــن أنفســمدرســة لل دخــولهم فــي بدایــة

، وبمــا أن المعلمــین هـــم المصــدر األهــم للمعلومــات بالنســبة لألطفــال عـــن ردود أفعــال اآلخــرین تجــاههم

ــیهم یمیلـــون إلـــى تلقـــي ردود ا لبـــةأنفســـهم فـــإن الط ــون فـــي إنشـــاء عالقـــات إیجابیـــة مـــع معلمـ ـــذین ینجحـ ل

ــــــالل  ــــــة خـ ـــال اإلیجابیـ ــیهم، األفعــــ ــع معلمـــــ ــــــاعلهم مـــــ ــــــاتفـ ـــق  ألنهـ ــــن تخلــــ ــــــة عـــ ــــل إیجابیـ ـــــدیهم ردود فعـــ ــ   ل

  أن طلبـــة المعلمـــین  leflot & et al.لـــیفالت وآخـــرونویضـــیف ). Wolfson,2009,4أنفســـهم (

ــــین  ــــالمحبـ ـــا، والغیــ ــــداعمینوالمتــــــاحین عاطفیـــ ــــاعلین والــ ـــات العالیــــــة، والمتفــ ــین بشـــــأن التوقعـــ   ، ر متحفظــــ

ـــتخدموا أن  یتوقــــع ــاف فــــي تكــــوییسـ ــــة المطــ ــــم فــــي نهای ـــهم دعــــم المعل ـــن أنفسـ ــوم ذاتــــي إیجــــابي عـ ن مفهــ

(Gavidia-Payne,2014,125).   

 المعلم في تنمیة التكیف المدرسي. - مساهمة عالقة الطالبب. 

فـي الصـف  االجتمـاعيأنه على األقـل فـي الصـفوف األولیـة  یتـأثر التكیـف  Piantaیرى بیانتا 

وبالتـالي فإننـا نظـن ، ن الطفـل والمعلـم، وطبعا یتضمن ذلـك العالقـات بـیبالعالقات بین البالغین واألطفال

ــت مبكـــر یمكـــن أن تتنبـــأ بالمشـــكالت والنجاحـــات  ـــى فـــي وقـ ــین الطالـــب والمعلـــم حت أن جـــودة العالقـــة بـ

ــال األطفـــال الـــذین یـــرت .الالحقـــة ــبیل المثـ مـــن المعلمـــین فـــي  بط لـــدیهم األمـــان بمقـــدمي الرعایـــةعلـــى سـ

، واستكشــاف البیئــة المدرســیة األقــرانتفاعــل بــین الصــفوف األولیــة  یشــاركون بصــورة أكثــر فعالیــة فــي ال

بـین ، ویكونوا محبـوبین أكثـر ظهرون قابلیة أكبر لتكوین صداقاتویكون لدیهم تقدیر أكبر للذات،  كما ی

ویظهــرون المشـــاعر الســلبیة والمواقــف العدوانیـــة بصــورة أقــل عـــن زمالئهــم الــذین ال یشـــعرون زمالئهــم، 

، ةاالجتماعیـفـي تكـوین الكفـاءات  تلعـب دورا هامـات المبكـرة مـع المعلمـین ن العالقـاباألمان، وبالتـالي فـإ

  .(Hamre &Pianta,2001,626) ةلى تكیف إیجابي في الصفوف األولیتترجم إ ما والتي غالبا
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أن العالقــة بــین الطالــب والمعلــم  تكــون حیویــة للغایــة لشــعور الطالــب Caputo وأشــار كــابوتو

فـــي مناقشـــة االهتمامـــات الشخصـــیة  ، ونجـــد الطلبـــة لـــدیهم رغبـــة قویـــةســـةالمدر مـــع  االتصـــالباالنتمـــاء و 

  .)Piciullo,2009,35مع معلمیهم(االجتماعیة والمشاكل 

لـــذین أظهــروا عالقـــات آمنـــة ومترابطـــة مـــع معلمـــیهم فـــي األطفـــال ا أنبــل  ذهـــب آخـــرون  إلـــى 

ـــوا ت ،قبــــل المدرســــةمرحلــــة مــــا  ــدالت قبــــول أذلــــك فــــي الصــــفوف األولیــــة  بعــــدلقـ علــــى فــــي العالقــــات معــ

 ،انعــزاال وعدوانیــة أكثــر تعاطفــا وحساســیة مــع زمالئهــم، وكــانوا أقــل ، وكــانوامــن قبــل أقــرانهماالجتماعیــة 

ویشاركون في أكثر األلعاب تعقیدا مع زمالئهم بالمقارنـة مـع األطفـال اللـذین أظهـروا عالقـات غیـر آمنـة 

لوك عالقــة مــع المعلمــین تكــون متنبــئ قــوي بســمــع معلمــیهم فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة، وبالتــالي فــإن ال

  .)Eisenhower ,et al. ,2007,2-3(من العالقة مع والدیه الطفل الالحق مع أقرانه أكثر

 الوظائف الوقائیة.تنمیة المعلم في  - مساهمة عالقة الطالبج. 

تـي تعمـل كعامـل أن العالقات مع المعلمین هي واحدة من أكثر الموارد الفریدة والمعروفة لألطفـال وال

 Hamre(التـي تواجـه الطفـل فـي البیئـة المدرسـیة المشـكالتالناتجـة عـن مجموعـة مـن  األخطـاروقـائي ضـد 

&Pianta,2001 وقویــا لـدى الطلبــة  بـارزاالعالقــات اإلیجابیـة مــع المعلمـین یبــدو أنهـا تلعــب دورا أن )، حیـث

 (Eisenhower ,et al. ,2007,3)يمسـاهمتها فـي تكـیفهم المدرسـ مـن خـاللمنخفضـي األداء االكـادیمي 

Birch&ladd,1997),( واحتمــال أقــل لإلیقــاف مــن كیات عمــل أفضــل ومشــاكل انضــباط أقــل، وتتنبــأ بســلو ،

  .(Eisenhower ,et al. ,2007,3)المدرسة الحقا في الصفوف األولیة 

  االكادیمي. تطور األداءالمعلم في  - مساهمة عالقة الطالبد. 

أن یظهـر المعلـم اللـین تجـاه الطلبـة والمـادة، المعلـم  - ه لعالقـة الطالـبفـي فهمـالطالب  یفترض

یتم تكوینها لتعزیز الـتعلم والنمـو األكـادیمي لـدى الطالـب، كمـا یمكـن أن  والمعلموأن العالقة بین الطالب 

لذلك حاولت الكثیر من الدراسـات التحقیـق فـي ) (Piciullo,2009,10تكون عامل مساعد على اإلنجاز

  .المعلم – ادیمیة التي ترتبط بعالقة الطالبیلة األكالحص
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- فــي عالقــة الطالــب واالتكالیــةأن كــل مــن القــرب ) Birch,Ladd,1997فوجــد بیــرش  والد (

  األطفال.  ریاضالخاص بالمهارات اللغویة والبصریة في  األداءیسهمان في  المعلم

ن بــأن محاولـة الحصــول أن الطلبــة یؤمنـو  Montalvo & Roedelوتوصـل مونتـالفو ورودي 

ــم فربمــا  ــم یحــب الطلبــة المعل علــى رضــا معلمــیهم یمكــن أن تــؤدي إلــى تحســن البیئــة الصــفیة، وأنــه إذا ل

، ولكنــه لــن یكــون مكــتمال بشــكل صــحیح. والعكــس بــالعكس إذا أحــب المحــددیســلمون العمــل فــي الوقــت 

، وسـوف تكـون مـواقفهم واجبـاتهمبـذل المزیـد مـن الجهـد فـي و  ،المعلم فإنهم سیرغبون فـي إرضـاءه الطلبة

  .)Piciullo,2009,34إیجابیة،  وسوف یحاولون أن یكونوا ودودین مع المعلم (

إلــى التعــرف فیمــا إذا كــان إدراك الطلبــة لرعایــة  Wentzel(1997)كمــا هــدفت دراســة وینتــزل 

لتخـــرج بـــأن وجهـــدهم االكـــادیمي، اجتماعیـــة الطلبـــة نحـــو تحقیـــق أهـــداف  بســـعيواهتمـــام المعلمـــین یتنبـــأ 

ـــم ــدعم المعلـ ــدما یشـــــعرون بـــ ـــتعلم عنـــ ـــي أنشـــــطة الـ ــون فــ ــون بقیمـــــة وأهمیـــــة(  ،الطلبــــة ینهمكـــ ـــم یحظـــ وأنهــ

    ).٢٠١٣،٢٢٣،الزعبي

والمعلـم وبــین  أن العالقـات بـین الطالـب  Hughes &Kwokكمـا وجـد كـل مـن هـاجیز وكـوك 

سـاهم فـي انخفـاض مسـارات ، فإنهـا تعنـدما تكـون غیـر داعمـة للطلبـة ذوي عسـر القـراءة الوالدین والمعلم

  .)Piciullo,2009,35(األولیة الصفوفلدیهم في  اإلنجاز

األكــادیمي لألطفــال  المعلمــین تتنبــأ بــالتطور مــع العالقــات المبكــرة لألطفــال جــودة فــإن وبالتــالي

، وأن الجوانـب المجهـدة فـي )Eisenhower ,et al. ,2007(إلنجـازات المدرسـیة مـع مـرور الوقـتوا

  ).(Waajid,2005,59بالمعلم تؤثر عكسیا على المشاركة واالنجاز في الصف عالقة الطالب

  .المشاكل السلوكیة خفض المعلم في - مساهمة عالقة الطالبه. 

العالقـة بـین سـلوك  Sackett &Chun(1998)دراسة مثیرة لالهتمام اختبر ساكیت وتشـن في 

هـادئ أو غیـر هـادئ، فوجـدا أن أربعـة الطالب الغیر تكیفي في الصـف ومـدى  فهمـه للمعلـم متـى یكـون 

تحسنا في السلوك عندما كانوا مع المعلم الذي وصـفوه بأنـه هـادئ، ومـن أجـل  اظهروامن خمسة طالب 

وأن یظهر للطلبـة بأنـه یهـتم  دافئة، أن یوصف المعلمین بأنهم هادئین یجب علیهم تطویر عالقة إیجابیة

  .)Piciullo,2009,34( بهم
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بــأن األطفــال اللــذین یكــون لــدیهم  Pianta &Colleaguesوكــولیجس تــابیانكمــا أقــر كــل مــن 

فإنـــه یكـــون لـــدیهم  ،وقلیلـــة الصـــراع مـــع معلمـــیهم فـــي انطالقـــة عـــامهم فـــي ریـــاض األطفـــال عالقـــة قـــرب

مشـــكالت ســـلوكیة أقـــل، ومســـتویات عالیـــة مـــن الكفـــاءة الســـلوكیة فـــي الصـــف األول والثـــاني أكثـــر مـــن 

  )Eisenhower ,et al. ,2007,2المتوقع (

، فإنـه یحـدث انخفـاض فـي مشـاكل ام المعلـم بمعاملـة طالبـه بـاحترامأنه إذا قـ القولوبذلك یمكن 

، وأدائهـم األكـادیمي یصـبح أفضـل عنـدما یكـون لـدیهم رضافة أن الطلبة یعملون بجـد أكبـاالنضباط، باإل

  ).Piciullo,2009,34(مبنیة على االحترام مع معلمیهم عالقة

ـــذلك  ــب جــــودة عالقـــة فــــي أنبق ســـا ممــــنخلــــص وب ــم -الطالــ ــاهم فــــي المعلــ والقبــــول الســــلوك تسـ

وأن  .مي لدى الطلبة في الصـفوف األولیـة، والمشاركة واألداء األكادیوالمواقف تجاه المدرسة االجتماعي

لـذین لــدیهم عالقـات إیجابیـة ومتقاربــة مـع المعلمـین یكونــوا جـاهزین بصـورة أفضــل للمشـاركة فــي الطلبـة ا

لـذین لـدیهم عالقـات أن الطلبـة افـ ، فـي المقابـلالـتعلم آلخرین وتسخیر طـاقتهم نحـوواصل مع ابیئتهم والت

مع المعلمین ربما یكونـوا أقـل شـعورا باألمـان العـاطفي وغیـر مهیئـین  صراعاالتكالیة والمضطربة وتتسم ب

  .أكبر للمشاركة في بیئتهم والتعلمبصورة 

  المعلم. –دة جودة عالقة الطالب المقترحة لزیا األسالیبو  االستراتیجیات. ٥

وأســالیب زیــادة إیجابیــة عالقــة الطالــب بــالمعلم ذات فعالیــة عنــدما تــنجح فــي  اســتراتیجیاتتعتبــر 

تزوید الطلبة بأكبر كم من المفردات العاطفیة، وتحسین القدرة على توصـیل المشـاعر األساسـیة للخبـرات 

وتعـد كافـة تلـك العناصـر وحـدات  ،إلدارة مشاعرهم وتحسین قدرتهم ،مزید من الثقة وٕاكسابهمالشخصیة، 

التـي  االسـتراتیجیاتبناء هامة لتطویر العالقات اإلیجابیة بین الطالـب والمعلـم. وتتبنـى الباحثـة مجموعـة 

 فـــي كتـــاب احتیاجـــات االطفـــال الجـــزء الثالـــث Hamre &Piantaیانتـــااقترحهـــا كـــل مـــن هـــامر وب

(Bear,et al,2006,54-55):  

 ى المحادثات المتكررة عن أمور خاصة بالطالبالحرص علأ. 

یعــد التحــدث إلـــى الطلبــة بشـــأن حیــاتهم خـــارج المدرســة أحــد الطـــرق التــي یلجـــأ إلیهــا المعلمـــون 

إلظهار اهتمامهم وتقـدیرهم للطلبـة، حیـث مـن المهـم أن یظهـر المعلمـون اهتمامـا حقیقیـا بإجابـات الطلبـة 
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، وتــذكر المعلومــات الرئیســیة (كاســم الفریــق الریاضــي، أو ، وســؤالهم أســئلة للمتابعــةاإلنصــاتمــن خــالل 

الصــف الــذي قضــى بــه الطالــب وقتــا صــعبا، للســؤال عنــه الحقــا)، وغالبــا مــا تكــون تلــك الحــوارات أكثــر 

  .راحة من خالل عقدها أثناء تنفیذ األنشطة المرحة

 أن یكون المعلم متاحا للطلبة ممن یمرون بوقت صعب.ب. 

المدارس موردا هامـا للطـالب الـذین یعـانون مـن صـعوبات، لكـن غالبـا مـا  قد یمثل الراشدون في

یكون الیوم الدراسي مكتظا بالنسبة للمعلمین إلتاحة أنفسهم للطلبة بتلـك الطریقـة، ولهـذا مـن الممكـن مـن 

دقیقـة قبـل أو بعـد المدرسـة، حتـى ولـو كـان  )٣٠(إلـى  )١٥( خالل إخطار الطلبة بتـوافر المعلمـین لمـدة

أیام قلیلة أسبوعیا، یمكن أن یقـدم المعلمـون منفـذا هامـا للطلبـة الـذین یحتـاجون إلـى التحـدث إلـى  لبضعة

  شخص بالغ.

 بأفكار الطلبة.االهتمام إظهار ج. 

  المعلمــون علــى تأســیس عالقــات أكثــر إیجابیــة حتــى أثنــاء األوقــات األكادیمیــة  یعمــلیمكــن أن 

ـــذلك ـــام بـ ـــرق للقیـ ـــدى الطـ ـــي. وٕاحـ ـــن الیــــوم الدراسـ ـــة رؤاهــــم وأفكــــارهم حــــول  مـ ـــن خــــالل مشــــاركة الطلبـ مـ

 الموضوعات األكادیمیة. 

 استخدام استراتیجیات إدارة السلوك.د. 

ــویر  تعـــد األســـالیب التـــي یختارهـــا المعلمـــون للتعامـــل مـــع الســـلوكیات الســـلبیة هـــي المفتـــاح لتطـ

تـیح حـدود واضـحة عالقات داعمة بداخل الفصل الدراسي، حیث أن خطط إدارة السلوك جیدة التصمیم ت

أن یـتم  ، وتخلق الفـرص لمـنح الطلبـة تعقیبـات إیجابیـة حـول سـلوكیاتهم، وتضـمنلبةلتنظیم سلوكیات الط

  واالحترام للطلبة.االهتمام تنفیذها عبر طرق تعمل على إیصال 

ــــي أكــــــدت و  ــــة التـ ـــن الدراســـــات التربویــ ـــــه مـــ ــتهان فی ـــود عـــــدد ال یســــ ـــــا وجـــ ــــح لن ـــبق یتضــ ـــا ســ   ممــ

ـــات  ــــى أن العالقـــ ــ ــــــةاالعل ــــــة یجابی ـــــلیم للطلب ــور السـ ــــا للتطــــ ــ ــرا جوهری ـــد أمــــ ــین تعـــ ـــــة والمعلمــــ ــین الطلبـ ــــ . ب

ــــــال، ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ،Valeski,2000(،(Murray&Greenberg,2001)(،(Birch&Ladd,1997)مث

(Waajid,2005)،)Perry,2008(،  حمایـــةلـــذا یجـــب التركیـــز علـــى تلـــك العالقـــات علـــى أنهـــا عامـــل 
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، والمزیــد مــن والمزیــد مــن الكفـاءة االكادیمیــة، درســيالمنـاخ الممــن األمــان فــي  المزیـد لــه ، تــوفر للطالـب

المعلــم  -فــي عالقــة الطالــب واالتكالیــة الصــراعؤدي ، قــد یــوفــي المقابــل. األقــرانالتواصــل اإلیجــابي مــع 

ــب االط حیـــث یصـــبحاالكـــادیمي، اإلخفـــاق  إلـــى ـــى لـ  المهـــارات الكتســـابالتفاعـــل الفعـــال غیـــر قـــادر عل

  في الصف والبیئة المدرسیة عامة. الحصول علیهاالتي یتم االجتماعیة األكادیمیة و 

  Social Competenceاالجتماعیة : الكفاءة ثانًیا

ــور یهــــدف  ـــذا المحــ ـــین الكفــــاءة تســــلیط الضــــوء علــــى طبیعــــة العالقــــةلهـ والكفــــاءة االجتماعیــــة  بـ

ذوي خاصــة فیمـا یتعلــق بطلبــة الحلقـة االولــى مــن التعلـیم األساســي، و  مرحلــةفــي  الطلبـةلــدى  االكادیمیـة

بینهـا وبـین  ، والتفریـقةاالجتماعیـعریف الكفـاءة تالفصل  هذا تتناول الباحثة فيسوف التعلم، و  صعوبات

ومحــددتاها، وأخیــرا أهمیــة تحقیقهــا لــدى طلبــة االجتماعیــة ، كــذلك مكونــات الكفــاءة ةاالجتماعیــالمهــارات 

    .تعلم اتصعوبذوي 

  .ةاالجتماعیتعریف الكفاءة  .١

(عبــدالوهاب،  واحــدة مــن أكثــر المفــاهیم شــیوعا فــي العلــوم الســلوكیةتماعیــة االجتعتبــر الكفــاءة 

، ةاالجتماعیــعــن القــدرة علــى المشــاركة الفاعلــة فــي المواقــف االجتماعیــة وتعبــر الكفــاءة  ،)١٩، ٢٠٠٨

ــنا(القویدر،  االجتمـــاعيوتظهـــر لـــدى األطفـــال مـــن خـــالل ســـلوكهم  ــع أقـــرانهم ورفـــاقهم ومـــع االكبـــر سـ مـ

أن الكفـاءة بصـفة عامـة تمثـل  Bandura & Shunk(1981)أشـارا بانـدورا وشـونك  ). وقـد٢٠١٠،٣٠

وٕامكانیـة تغییــر  ،القـدرة علـى أداء السـلوك الـذي یحقـق النتـائج المرغوبــة، فـي المواقـف والجوانـب المختلفـة

كنویـل ما -كمـا یعرفهـا والكـراالجتماعیة ). إن الكفاءة ١٢١ ،٢٠١٣ ،(خیر اهللا الواقع والتأثیر في البیئة

(Walker-Mcconel,1988) ظ التــي تتــیح للفــرد أن یبــدأ ویحــاف والمهــاراتاالجتماعیــة هــي االســتجابة

، وتسـاهم فـي تقبـل الرفـاق، وفـي توافـق مدرسـي نـاجح، وتتـیح للفـرد أن على عالقات إیجابیة مع اآلخرین

اسـتخدام المهـارات  ). وهـي أیضـا القـدرة علـى٢٠٠٩،١٣١بفعالیـة وتوافـق(علي،االجتماعیـة یسایر البیئة 

ــــــة  ـــاة(االجتماعیــــــ ـــــ ـــب الحیــــ ـــــ ـــن جوانــــ ـــــ ـــــب مــــ ـــــ ــــــل جانــ ــــي كــــــ ــــ ــــــا Ruegg,2003فــــ ــــام  )، ویعرفهــــــ ـــــ جریشـــ

Gresham,1981) إلـى زیـادة  االجتمـاعي) أنها سلوكیات یفضـي اتیـان الطفـل بهـا فـي مواقـف التفاعـل
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كه أو نتــائج ســلبیة لســلو احتمــال تلقیــه تعزیــز اجتمــاعي ایجــابي دائــم، وتقلیــل احتمــاالت حصــول عقــاب 

). كمـــا أنهــا عرفـــت لـــذوي االحتیاجــات الخاصـــة علــى أنهـــا الخصـــائص ٢٠١٤،٣٢٩(طــاهر،االجتماعي

وتحقیــق التوافـــق  ،المثمــرة مــع اآلخــریناالجتماعیــة واالنمــاط الســلوكیة الالزمــة للتفاعــل وبنــاء العالقـــات 

واالخـتالط  ،یطـةلـدیهم، واكسـابهم المهـارات التـي تمكـنهم مـن الحركـة النشـطة فـي البیئـة المح االجتماعي

واشـــباع احتیاجـــاتهم  ،ةاالجتماعیـــوتحســـن مـــن مكـــانتهم  ،االجتمـــاعيوالتقـــدیر  ،واالنـــدماج فـــي المجتمـــع

ــتفهم والثقــــة بــــالنفس، والتقلیــــل مــــن شــــعورهم بالقصــــور والعجــــز والدونیــــة  ــب والــ النفســـیة إلــــى االمــــن والحــ

  ).  ٢٠١٢،٨٤،(محمود

 Invisibleعداد داخلـــي ذهنـــي غیـــر مرئـــيكإمكانیـــة أو اســـتاالجتماعیـــة وینظـــر إلـــى الكفـــاءة 

potentialite  ـــازات (األداءات) باعتبارهـــــا ــــن االنجــ ـــددا مـ ــــیة، وتتضـــــمن عــ ـــــة وشخصـ ــــن طبیعـــــة ذاتی مـ

ــــ١٩، ٢٠٠٨مؤشـــرات تـــدل علـــى حـــدوث الكفـــاءة لـــدى المتعلم(عبـــدالوهاب، نها )، كمـــا تتمیـــز الكفـــاءة بأ

مــو، إنمــا تعتمــد علــى تكامــل الجوانــب شــاملة ومدمجــة بمعنــى ال تعتمــد علــى جانــب واحــد مــن جوانــب الن

. وبــذلك تكـون الكفــاءة )١٨ ،٢٠٠٨ عبـدالوهاب،( والشخصــیة االجتماعیـةو العقلیـة والجسـمیة واالنفعالیــة 

وٕاذا مـا أضـفنا  ،) أنهـا جـزء مـن الكفـاءة الكلیـة للشخصـیة االنسـانیة٢٠١٠كما أشار القویـدر(االجتماعیة 

  .لجسمیة والنفسیة أصبحت لدینا شخصیة متكاملةإلیها المهارات االكادیمیة والمهارات ا

التــي یحتاجهــا الفــرد لكــن االجتماعیــة المهــارات هــي االجتماعیــة الكفــاءة وبــذلك یمكــن القــول أن 

ـــي حیاتــــه  ــــنجح فـ ــــی ـــن اســــتخدام  الإ ،ةاالجتماعی المهــــارة المناســــبة للموقـــــف أن الكفــــاءة تكمــــن فــــي حسـ

مـع  عالقاتـهن له النجـاح فـي الحفـاظ علـى اسـتمراریة نفسه، وتضم نع، مما یحقق للفرد الرضا المناسب

إجرائیـا فـي هـذه الدراسـة علـى أنهــا مجمـوع الـدرجات التـي یحصـل علیهـا الطالـب علــى ، وتعـرف اآلخـرین

  المستخدم في الدراسة والمطبق على أفراد العینة.االجتماعیة مقیاس الكفاءة 

  .ةیاالجتماعوالمهارات االجتماعیة الفرق بین الكفاءة  .٢

الكفـاءة هـو حتمیـة الحكـم بالقصـور فـي مسـتوى االجتماعیـة المهـارات یعتبر العجـز فـي اكتسـاب 

ــــ ـــرى، ةاالجتماعی ــــل  فیـ ـــارات Mcfall )1982ماكف ـــددة االجتماعیــــة ) أن المهـ ـــن ســــلوكیات محـ عبــــارة عـ
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ــورة تتســـم بالكفـــاءة فـــي المهـــام  ـــرد لـــألداء بصـ ــتخدمها الف هـــي فاالجتماعیـــة أمـــا الكفـــاءة  ،ةاالجتماعیـــیسـ

). كــذلك یــرى ٢٠١٣،١٥٧األقــران (خیــر اهللا، و ، والوالــدین، المعلمــینمصــطلح تقییمــي قــائم علــى أحكــام 

) أنهمــا مترابطتــان ولكنهمــا لیســتا متماثلتــان بحیــث ال تحــل أحــدهما محــل األخــرى، ٢٠١٠،٣٠القویــدر(

ـــارات  ــــة فالمهـ ــین تمثــــلب تعلمهــــا وأداؤهــــا فــــي مواقــــف معینــــةات یجــــیســــلوكاالجتماعی الكفــــاءة  ، فــــي حــ

بــین Gresham ات فــي مواقــف معینــة. ویمیــز جریشــام یاألحكــام والتقییمــات لهــذه الســلوكاالجتماعیــة 

 بإنـه ینـتج عـن الفشـل فـي اكتسـاب ،االجتمـاعيعـن الـنقص فـي األداء االجتماعیـة النقص في المهـارات 

بینمـــا  ،المقبـــول عياالجتمـــاقلـــة الفـــرص لـــتعلم المهـــارة والتعـــرض لنمـــاذج الســـلوك االجتماعیـــة المهـــارات 

للســلوكیات  وقلــة التعزیــزاالجتماعیــة ینــتج عــن قلــة الفــرص ألداء المهــارة  االجتمــاعيالــنقص فــي األداء 

  ).٢٠١٠،١٠٠علي، ( المهاریةاالجتماعیة 

  .ةاالجتماعی. مكونات ومحددات الكفاءة ٣

  دة تصورات:من خالل ع اعیةاالجتمالباحثین إلى مكونات ومحددات الكفاءة  منویرى العدید 

    Haager & Vaughn (1997)تصور هاجیر وفون  .أ

تتـــألف مـــن أربعـــة مكونـــات ذات أهمیـــة بالغـــة االجتماعیـــة أن الكفـــاءة  وفـــونحیـــث یـــرى هـــاجیر 

وتتمثـل هـذه المكونـات  ،والثقـة بـالنفس ،بالنسبة للفرد حتى یشعر بالحب مـن اآلخـرین والتقبـل مـن جـانبهم

  فیما یلي:

  .ةاالجتماعیللمهارات  االستخدام الفعال. ١

 تكیفیة. عدم وجود سلوكیات ال. ٢

 العالقات االیجابیة مع اآلخرین.. ٣

 الدقیقة التي تتالءم مع العمر الزمني للفرد.االجتماعیة المعرفة . ٤

ــــاءة  ـــارات االجتماعیــــة فالكف ــود مهـ ـــرد وجــ ــود اجتماعیــــة ال تعنــــي مجــ جیـــــدة وال مجــــرد عــــدم وجـــ

ــا مـــن هـــذه  ،ســـلوكیات ال تكیفیـــه مـــن جانبـــه ولكنهـــا تعـــد فـــي الواقـــع بمثابـــة مفهـــوم معقـــد یتضـــمن خلیطـ

  .)٢٠٠٧،٣٠٥كوفمان وآخرون، (هالالهان، العناصر األربعة معا
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    ) Spivak &shor ,1974تصور سبفاك وشور( .ب

تتمثل في وعـي الفـرد وحساسـیته بمشـكالت العالقـات االجتماعیة ویرى سبفاك وشور أن الكفاءة 

  دلة مع اآلخرین وقدرته على:المتبااالجتماعیة 

 .تولید أو تخلیق الحلول المناسبة لهذه المشكالت. ١

ـــة ومقبولـــة لتحقیـــق أو انجـــاز األهـــداف . ٢ فـــي إطـــار خطـــة محـــددة االجتماعیـــة تحدیـــد وســـائل فعال

 المسار والتوقیت.

 لوك.بالس، قبل االتیان ةاالجتماعییات المحتملة لألفعال توقع وصیاغة النواتج أو التداع. ٣

 تحدید وتفهم دوافع وسلوكیات اآلخرین.. ٤

ــیطرة الفـــرد علـــى مـــا  ــثالث األخیـــرة یالحـــظ أنهـــا تتطلـــب اكتســـاب وسـ وبـــالنظر إلـــى المكونـــات الـ

معهــم، وفـــي اطـــار الطـــرح  االجتمـــاعيأو اتخــاذ منظـــور اآلخـــرین عنــد التفاعـــل  مراعـــاةیعــرف بمهـــارات 

  ).٢٠٠٩،١٣(أبوحالوة، ةاالجتماعیللكفاءة اعیة االجتمالنظري السابق ظهر نموذج تجهیز المعلومات 

فــنالحظ أن التصــور االول یركــز علــى كیفیــة حصــول الفــرد علــى التقبــل والحــب مــن اآلخــرین، 

، أمــا التصــور الثــاني فركــز علــى خطــوات حــل االجتمــاعيوالثقــة بــالنفس مــن خــالل تفاعلــه فــي الموقــف 

ـــة الفشـــل فـــي الموقـــف المشـــكالت  ــد مـــع ال االجتمـــاعيفـــي حال تركیـــز علـــى مراعـــاة منظـــور اآلخـــرین عنـ

  معهم. االجتماعيالتفاعل 

أمـــا التصـــور الـــذي تتبنـــاه الباحثـــة فـــي الدراســـة الحالیـــة واعتمـــدت مقیاســـه كـــأداة لتقیـــیم مســـتوى 

) Walker & Mcconell,1995مكونیـل ( -لـدى عینـة الدراسـة، فهـو تصـور والكـراالجتماعیـة الكفاءة 

  من خالل المكونات التالیة: االجتماعیة الكفاءةالذي یعرض 

ــم االجتمــاعيالســلوك  :أ. المكــون األول والــذي یعكــس اهتمــام المعلــم  ،المدرســي المفضــل لــدى المعل

للســلوك  االجتمـاعيبالحساسـیة والتعـاطف والتعـاون والســیطرة علـى الـنفس ونمـاذج أشــكال النضـج 

ص السـلوكیة لـذوي صـعوبات في العالقات بـین األقـران، والـذي یمثـل حكـم وتقـدیر للمعلـم للخصـائ

عالیــة، فعنــدما یــدخل األطفـال البیئــة المدرســیة یتوقــع مــنهم  تنبؤیــهالـتعلم أساســا تشخیصــا لــه قیمـة 
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عــرض أشــكال مــن الســلوك الســلیم تبعــا لمــا یطلبــه المعلمــون الــذین یمثلــون الســلطة الضــابطة مــن 

 خالل البیئة المدرسیة.

ســي المفضــل لــدى األقــران، مــع بدایــة دخــول المدرســة المدر  االجتمــاعيالســلوك  المكــون الثــاني:ب. 

ــول الوقـــت الـــذي یقضـــیه معهـــم فــــي  ــران علـــى الطفـــل، وذلــــك بســـبب طـ ـــزداد تـــأثیر جماعـــة األقـ ی

ـــتعلم االكـــادیمي،  ــون بتنظـــیم، وتوجیـــه، ومراقبـــة ال المدرســـة، فـــالمعلمون فـــي مجـــال المدرســـة یقومـ

منتظم هیكلیا والذي یعكـس قـیم األقـران  تعمل بشكل غیراالجتماعیة ویتركون دینامیكیات النظراء 

فــي االجتماعیــة التــي تحكــم دینامیكیــات األقــران والعالقــات  االجتمــاعيالخاصــة بأشــكال الســلوك 

 ).٢٠١٢،٢٠٥بیئة اللعب الحر(العطیة،

والتنــافس الشــریف، والمشــاركة فــي  ،والمیــل للمدرســة ،التــآلفیتضــمن والــذي  التكیــف المدرســي:ج. 

 .(Hamre &Pianta,2001,625)والتحكم في الذات البیئة المدرسیة 

  لطلبة ذوي صعوبات التعلم. االجتماعیةالكفاءة  .٤

للتالمیذ ذوي صعوبات الـتعلم جانبـا هامـا تـتم دراسـته بصـورة جیـدة داخـل  االجتماعيویعد البعد 

ن أن مجــال صــعوبات الــتعلم، ومــع بدایــة الســبعینات مــن القــرن الماضــي أوضــح عــدد كبیــر مــن البــاحثی

ـــعوبات  ــــتعلم لــــــدیهم صــ ــعوبات الـ ـــذ ذوي صــــ ـــن التالمیــ ــــكالتهم  باإلضـــــافةاجتماعیــــــة العدیـــــد مـــ إلــــــى مشــ

، وبــالرغم مـن أن المفهــوم األساسـي لــذوي صـعوبات الــتعلم بتركیـزه علــى صـعوبات التحصــیل ةاالجتماعیـ

ن التالمیـذ ، فـإن العدیـد مـن البحـوث أكـدت علـى أوانفعالیـةاجتماعیـة  ارتباطـاتلیـة ال یشتمل على احتما

ت عیــوب المهــارابســبب  عــن أقــرانهم العــادیینأكبــر مخــاطرة مســتوى ذوي صــعوبات الــتعلم تكــون لــدیهم 

نسـبة انتشـار  Baum & Duffelameyerحیث یقـدر بـوم ودفلمـایر )،٦١٨ ،٢٠٠٥(نصر، ةاالجتماعی

ـــــوالي ــــاعي بحــ ـــي)%٧٥-%٣٥(الســــــلوك الالجتمـــ ــع ط فــــ ـــة ذويمجتمــــ ــــدر،  لبــــ ــتعلم (القویـــ ــعوبات الـــــ صـــــ

مـــن األطفـــال ذوي صـــعوبات %) ٧٥أن( )Mosian,1998)، كمـــا كشـــفت دراســـة موزیـــان (٢٠١٠،٣١

ــتعلم لـــدیهم انخفـــاض فـــي الكفـــاء  )، وقـــد ٢٠٠٧،٤٧(الكفوري، ةاالجتماعیـــوخبـــرة المواقـــف االجتماعیـــة ال

مــع بعــض االجتماعیــة دراســة تناولــت الكفــاءة  )١٥٢(ـلــ Parker & Asher(1987)أظهــر تحلیــل 
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تـنعكس سـلبا علـى كـل االجتماعیـة أظهر وجود عالقة بـین صـعوبات الـتعلم والكفـاءة  ،ىالمتغیرات األخر 

  .)٢٠١٠،٣٣(القویدر، االجتماعيمن التحصیل األكادیمي والتفاعل 

ذوي صــعوبات الـــتعلم یظهـــرون أن الطلبـــة ) Jordan,1998قــد أظهـــرت نتــائج دراســـة جــوردن(

اسـات التـي تناولـت المقارنـة فـي مسـتوى الكفـاءة ، كمـا خرجـت معظـم الدر ةاالجتماعیـضعفا في المهـارات 

ذوي صـــعوبات الـــتعلم بنتیجـــة وجـــود فـــروق دالـــة فـــي مســـتوى  لبـــةالعـــادیین وبـــین الط للطلبـــةاالجتماعیـــة 

-Tur)،(٢٠٠٥) ,(نصـــر،٢٠٠٤شـــریت (و  العـــادیین كدراســـة أحمــد لبــةلصـــالح الطاالجتماعیـــة الكفــاءة 

Kaspa,1993.(  

السـلوكیة التـي یتمیـزون بهـا عـن غیـرهم النشـاط الحركـي الزائـد و االجتماعیة ومن أهم المشكالت 

ــــانیین وآخـــــرون،٢٠١٢،٢٠٧(العطیـــــة، ـــة الســــــریعة ٢٠١٤) (المكـ ـــــرات االنفعالیــ ـــى التغی ــــافة إلــ )، باإلضــ

، والســـلوك الغیـــر االجتمـــاعي االنســـحابوالقهریـــة أو عـــدم الضـــبط، وتكـــرار غیـــر مناســـب لســـلوك مـــا، و 

، باإلضافة أن لدیهم قصـورا فـي مهـارات التواصـل )٢٠١٢،٢٠٧طیة،اجتماعي، والسلوك الغیر ثابت(الع

 االجتمـاعيالتي تظهـر قـدرات األفـراد علـى التفاعـل االجتماعیة التي تعد بمثابة المؤشر الرئیسي للكفاءة 

  ).٢٠١٤،٣٧٣عطا، ،بفاعلیة مع اآلخرین( أبو الفضل

الیـة الذاتیـة والمهـارات ) للكشـف عـن إمكانیـة أن تكـون الفعAnderson,2000(فسعى أندرسـون

فــي لعینــة مــن طلبــة ذوي صــعوبات الــتعلم االجتماعیــة ومتغیــرات أخــرى كمتنبئــات بالكفــاءة  االجتماعیــة 

المهــارات وخلصــت الدراســة أن  الصــف الثالــث حتــى الســادس فــي مدرســة تعلــیم أساســي بمدینــة تكســاس،

، كمـــا صـــعوبات الـــتعلم لبـــة ذويلطیـــة االجتماعبالكفـــاءة  تتنبـــأالســـلوكیة والجـــنس  والمشـــاكلاالجتماعیـــة 

المشــكالت الســلوكیة لــدى طلبــة ذوي صــعوبات  للتعــرف علــى )٢٠١٤المكــانین وآخــرون( دراســةهــدفت 

وطالبــة طالًبـا ) ١٣٥(مـن  لعینـة مــن وجهـة نظـر المعلمـین واالقــراناالجتماعیـة الـتعلم وعالقتهـا بالكفـاءة 

الملتحقـــین بغـــرف المصـــادر فـــي المـــدارس فـــي الصـــف الثـــاني حتـــى الســـادس مـــن ذوي صـــعوبات الـــتعلم 

ـــة وقـــد أظهـــرت النتـــائج ، بـــاألردنالتابعـــة لمـــدیریات التربیـــة والتعلـــیم فـــي إقلـــیم الجنـــوب  وجـــود عالقـــة دال

لـدى طلبـة ذوي صـعوبات الـتعلم مـن وجهـة نظـر االجتماعیـة إحصائیا بین المشكالت السـلوكیة والكفـاءة 

  .واألقرانالمعلمین 
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طالًبــا ) ٣٠) فــي دراســة أجراهــا علــى عینــة مــن (Tur-Kaspa,1993كاســبا(-خلــص تــرو كمــا

ـــعوبات  ـــن ذوي صــ ــــتعلممـ ــا مختلفــــا فـــــي معالجـــــة ، أن ال ــتعلم یظهـــــرون نمطـــ ـــعوبات الــ األطفـــــال ذوي صــ

)، حیـــث یبـــدون نمـــط اســـتجابة ١٩٨٦( ةاالجتماعیـــوفقـــا لنمـــوذج دودج للكفـــاءة االجتماعیـــة المعلومـــات 

مختلفــة عــن نظــرائهم اجتماعیــة ة، واظهــار أنمــاط مســاهمات مختلــف بمــیلهم الختیــار حلــول ذاتیــة ضــعیف

مقارنــة  االجتمــاعيالعـادیین، ویظهــرون مــیال أكبــر فـي اســتخدام عوامــل خارجیــة لتبریـر نجــاحهم وفشــلهم 

    .بزمالئهم العادیین، وفي الوقت نفسه عزو نجاحهم ألسباب شخصیة

ات الـتعلم، وضـرورة أن یحـتفظ للطلبـة ذوي صـعوباالجتماعیـة یتضـح أهمیـة تحقیـق الكفـاءة  كما

جیـدة، وعالقـات صـداقة مسـتمرة ودائمـة وقـدرة اجتماعیـة هؤالء الطلبة بكفاءات شخصیة أكیـدة وعالقـات 

ــــكالت  ــــل المشـــ ــــعلـــــــى حـــ ـــي ،ةاالجتماعیـــ ـــــافي فــــ ــق الكــ ـــدیهم التوافـــــ ــــق لــــ ـــــى یتحقـــ ــیة حتــ ـــاة المدرســـــ  الحیــــ

ــود، ویشــــیر). ٢٠٠٥،٦١٩(نصــــر، ــــة الكفــــاءة ٨٧-٢٠١٢،٨٦(محمــ ــــة اال) أن أهمی ـــي جتماعی ـــل فـ تتمثـ

وهـي تعتبـر مؤشـرا قویـا للتوافـق  ،لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة االجتماعيتحقیق النمو االنفعالي، و 

واالنجاز األكـادیمي، ویضـیف أنهـا تتمثـل  االجتماعياالنفعالي، وضرورة من أجل الحصول على التأیید 

  فیما یلي:

 .النجاح في التفاعل مع اآلخرین والتكیف معهم. ١

 فهم مشاعر اآلخرین ووجهات النظر المختلفة.. ٢

 القدرة على التعاون مع الكبار واألقران.. ٣

 ضبط النفس العاطفي.. ٤

 القدرة على حل النزاعات بطریقة بناءة.. ٥

 واالستفادة من بیئة التعلم في المدرسة. ،العمل مع جماعة. ٦

 السیطرة على المشاعر السلبیة في المدرسة.. ٧

 درة على استیعاب المواد الدراسیة.الق. ٨

هـــي القـــدرة علـــى االســـتخدام النـــاجح للمهـــارات االجتماعیـــة وممـــا ســـبق یمكـــن القـــول أن الكفـــاءة 

 االجتمـاعي، وتظهـر لـدى األطفـال مـن خـالل سـلوكهم الحیاتیة الیومیـة المواقفالمناسبة في االجتماعیة 
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ماكنویـل هـي االسـتجابة  -كمـا یعرفهـا والكـرجتماعیـة االإن الكفـاءة . اكبر سنً مع أقرانهم ورفاقهم ومع األ

وخاصـــة  ،والمهـــارات التـــي تتــیح للفـــرد أن یبـــدأ ویحــافظ علـــى عالقـــات إیجابیــة مـــع اآلخـــریناالجتماعیــة 

الكثیــر مــن  أشــارتفقــد  .األقــران والمعلمــین إذا مــا ســلطنا الضــوء علــى البیئــة الصــفیة والمدرســیة عامــة

ـــات  ــــاءة  لمســــــاهمةالدراســـ ــــــة االالكفــ ــون جتماعی ــــــي تكــــ ــــین ف ـــــة والمعلمــ ــــین الطلبـ ــــة بــ ـــات اإلیجابیــ   العالقـــ

 &Demirkaya).، ودراسة(Eisenhower,et al.,2007) )، ودراسةValeski,2000(كدراسة دراسة

Bakkaloglu,2015).  

ــــاءة و  ـــق الكف ـــق االجتماعیــــة تحقـ ــدیر للطلبــــة االجتمــــاعيالتوافـ ـــع، والتقـــ ـــي المجتمـ ، واالنــــدماج فـ

مــن والحــب والـــتفهم ، واشــباع احتیاجــاتهم النفســیة إلــى األةاالجتماعیــمكــانتهم  وتحســن مــن ،االجتمــاعي

ـــة بــــالنفس، والتقلیــــل مـــن شــــعورهم بالقصــــور والعجـــز والدونیــــة كمــــا یتضـــح أهمیــــة تحقیــــق الكفــــاءة . والثق

ضـرورة أن یحـتفظ هـؤالء الطلبـة بكفـاءات شخصـیة مـن خـالل للطلبـة ذوي صـعوبات الـتعلم، االجتماعیة 

ــدیهم التوافــق الكــافي فــي الحیــاة المدرســیة جیــدة،اجتماعیــة قــات أكیــدة وعال  ، حیــث تعتبــرحتــى یتحقــق ل

)، Ball,2012كمـــا أشـــارت كـــل مـــن دراســـة بـــول ( األكـــادیمي واالنجـــاز ،للتكیـــف المدرســـيمؤشـــرا قویـــا 

  .)Yukay Yuksel,2013( ودراسة

  صعوبات التعلم ثالثًا: 

األكبـر باعتبارهـا واحـدة مـن االهتمـام التعلم تأخـذ یالحظ في اآلونة األخیرة أن مشكلة صعوبات 

الـى نسـبة انتشـارها المقلقـة فـي طـالب المرحلـة االبتدائیـة رغـم تـوافر  باإلضـافةمجاالت التربیـة الخاصـة، 

ن وأولیــاء ین  والمعلمــییممــا أدى إلــى شــعور التربــو  ،كــل االمكانــات والظــروف المالئمــة للــتعلم الجیــد لهــم

سـوف یـتم التطـرق لتعریـف صـعوبات وممـا سـبق  ف علـى مسـیرة طالبهـم التعلیمیـة.األمور بالحیرة والخو 

  وتصنیف الصعوبات في هذا الفصل. ،ونسبة إنشار صعوبات التعلم ،التعلم، وخصائص هؤالء الطلبة

  تعریف صعوبات التعلم. ١

ا هـذ ،األطفال الذین یعانون من صـعوبات فـي الـتعلم یشـكلون فئـة غیـر متجانسـة علـى اإلطـالق

فضال عن غموض المقصود مـن الصـعوبات الخاصـة لحداثـة مجـال البحـث فیهـا، وربطهـا بالقصـور فـي 
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، وبمظـــاهر االضـــطرابات فـــي الـــتعلم والســـلوك مـــن جهـــة الجهـــاز العصـــبي المركـــزي مـــن ناحیـــة وظـــائف

الوصـــول إلـــى تعریـــف محـــدد وواضـــح لصـــعوبات الـــتعلم  كـــان أن لهـــذا فـــإن  ).٩ ،٢٠٠٩،أخرى(حســـین

تــم دراســته مــن قبــل عــدد كبیــر مــن المهتمــین فــي المجــال  ألنــهللعــاملین فــي هــذا المیــدان،  تحــدیا صــعبا

والتربـوي، فتعـددت التعریفــات بتعـدد التخصصـات، ولكـن عنــد تنـاول كـل مـن تعریــف  االجتمـاعيو الطبـي 

تشـاریة الوطنیـة وتعریف المعهد الدولي لألمـراض العصـبیة والعمـى، وتعریـف الهیئـة االس ،)١٩٦٢كیرك(

ــــاقین ـــال المعـــــ ـــــ ـــتعلم  ١٩٦٨،١٩٧٧(لألطفـ ـــــ ـــعوبات الـ ـــــ ــــة لصـ ـــــ ـــــاریة الوطنی ـــة االستشــــ ـــــ ـــف الهیئـ ـــــ )، وتعریـ

فإننـا نجـد أنهـا جمیعـا رغـم نقـاط التبـاین بینهـا إال  ، )١٩٩٠(ومكتب التربیـة األمریكـي )،١٩٨٨،١٩٩٠(

(اضـــطراب العملیـــات النفســـیة االساســـیة، مكونـــات المشـــتركة الخمســـة االساسیةأنهـــا ضـــمت المحكـــات وال

  ومكون  االستبعاد). ،االجتماعياالكادیمي، المكون االنفعالي و  مكون القصور ،الذكاء

مكتـــب التربیـــة  وفـــي محاولـــة  للوصـــول إلـــى أكثـــر المكونـــات اتفاقـــا بـــین هـــذه التعریفـــات أصـــدر

ــمى "أفــــراد" ذوو  ١٩٩٧األمریكــــي عــــام ( ــت مســ ـــتعلم تحــ ـــعوبات الـ ـــراد ذوي صـ ـــمي لألفـ ) التعریــــف الرسـ

یشـیر فیـه لمصـطلح ،Individuals with Learning Disabilities Act (ILDA)صـعوبات تربویـة

تفریــد  بغـرض Specific Learning Disabilities (SLD)جدیـدا هـو صـعوبات خاصـة فـي الـتعلم 

"اضطراب في واحدة أو أكثر من العملیات النفسـیة األساسـیة المتضـمنة فـي  الصعوبة وعرفها على أنها:

ــتخدام اللغــــة  ــن خــــالل نقــــص القــــدرة علــــى المنطوقــــة أو المكتوبــــة والتــــي تتبــــدى أو تظهــــر فهــــم أو اســ مــ

، ویتضـمن مصــطلح أو إجـراء العملیــات الحسـابیة هجئـةالت، القــراءة، الكتابـة كیـر، التحـدث،، التفاالسـتماع

التلـــف المخــي، خلـــل بســیط فـــي  ،الصــعوبات االدراكیــة :فـــي الــتعلم حـــاالت Specificصــعوبات نوعیــة 

ــخ، ال ــیادوظـــائف المـ ـــا) النمائیـــة ، الحبســـةیسلكسـ ـــتعلم ال ،(األفازی  وأن مصـــطلح صـــعوبات نوعیـــة فـــي ال

أو اإلعاقــات الخاصـــة  Disabilitiesیتضــمن مشــكالت الــتعلم والتــي ترجــع مشــكالتهم إلــى الصــعوبات 

حـــاالت المعـــاقین عقلیـــا او  حلجســـمیة، كمـــا ال یتضـــمن هـــذا المصـــطل، واإلبصـــار أو اإلعاقـــات ابالســـمع

فــي النــواحي البیئیــة أو الثقافیــة أو  Disadvantageانفعالیــا أو الــذین یعــانون مــن قصــورا المضــطربین 

  ).٢٠٠٨،٤٥،"(السید االقتصادیة
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یكون لدیـه فـارق بسـنة أو سـنتین فـي الذي یعاني من صعوبات التعلم  الطالبوبلغة بسیطة فإن 

فـس العمـر الزمنـي، ومـن أقرانـه فـي نفـس الصـف الدراسـي وفـي ن عـن مسـتوى مستوى التحصـیل الدراسـي

وبـین قدراتـه الداخلیـة  - المـنخفض المسـتوى التحصـیلي -الخارجیـة الظـاهرة  قدراتـهبـین ثم یحدث تباعد 

فیظهر القصور واضحا في اللغة الشـفویة التعبیریـة، والفهـم، والقـراءة، ، المتمثلة في مستوى ذكائه العادي

    .المقبول االجتماعيوالحساب، واالتجاهیة، والسلوك 

  خصائص الطلبة ذوي صعوبات التعلم.. ٢

  إلى: ذوي صعوبات التعلم الطلبةخصائص وسمات  )٦١-٥٧ ،٢٠١٥الخطیب، (یصنف

  من صعوبات في اللغة االستقبالیة والتعبیریة. الطلبة الخصائص اللغویة حیث یعانيأ. 

ـــائص الســـــلوكیة و ب.  ـــث یعـــــانياالجتماعیـــــة الخصــ ــب مـــــن التعبیـــــرات االنفعالیـــــ الطلبـــــة حیــ ة والغضـــ

، والســلوك االجتمــاعيك القصــور فــي االســتیعاب ، وكــذلاعیــة، كمــا قــد یظهــر النشــاط الزائــدواالندف

  .االجتماعيغیر 

ــة فــي مشــكالت التــوازن العــامالخصــائص الحركیــة اج.  ویتعثــر  باألشــیاء، فنجــد الطفــل یــرتطم لمتمثل

  .بسهولة ویجد صعوبة في االمساك ورمي األشیاء

ة متمثلـــة فــي انخفــاض التحصـــیل الواضــح فــي واحـــدة أو أكثــر مــن المهـــارات الخصــائص المعرفیــد. 

  .األكادیمیة األساسیة

ــؤالء الطلبــــة لــــدیهم مشــــكلة فــــي الخصــــائص ه.  اإلدراكیــــة المنقســــمة لــــإلدراك الســــمعي والبصــــري فهــ

  ، وربطها مع بعضها البعض.ن األشیاء وٕادراك عالقات األشیاءالتمییز بی

وخاصـة التفكیـر  ،كیر فقد یعاني هؤالء الطلبة من مشـكالت فـي التفكیـرصعوبات في عملیات التفو. 

، وال بـد لنـا مـن التـذكیر بـأن هنـاك عالقـة شكالت في التنظیم وتسلسل األفكارالمجرد ویواجهون م

  بین التفكیر واللغة وأن العالقة بینهما دینامیكیة فیما بینهم.
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  تصنیف صعوبات التعلم. .٣

  تفاق على تصنیف صعوبات التعلم إلى تصنیفین رئیسیین هما:هناك ا یكونیكاد كما 

ویقصـد بهـا تلـك الصـعوبات  Developmental Learning Disabilities صعوبات التعلم النمائیـةأ. 

ـــاه نـــاول العملیـــات مـــا قبـــل األكادیمیـــةالتـــي تت ، والتـــي تتمثـــل فـــي العملیـــات المعرفیـــة المتعلقـــة باالنتب

، وهـذه العملیـات تشـكل أهـم األسـس التـي یقـوم علیهـا النشـاط العقلـي ر واللغةإلدراك والذاكرة والتفكیوا

المعرفــي للفــرد ومــن ثــم فــإن أي اضــطراب أو خلــل یصــیب واحــدة أو اكثــر مــن هــذه العملیــات یفــرز 

  )٢٠٠٥،٢٣،بالضرورة العدید من الصعوبات األكادیمیة الالحقة ویكون السبب الرئیسي لها (علي

وهــي تشــمل الصـــعوبات  Academic Learning Disabilitiesكادیمیــة  صــعوبات الــتعلم األب. 

ـــالق ـــــ ــــة بـ ــــــةالخاصـــــ ــــة، والتهجئـــ ــــ ــــــة راءة، والكتابـ ـــ ــــة بالكتاب ـــعوبات الخاصـــــ ـــــ ــــابي والصـ ــــ ــــــر الكتـ ، والتعبیـــ

، كمــا أنهــا نتیجــة ومحصــلة لصــعوبات الــتعلم النمائیــة أو أن عــدم قــدرة )١٠٠-٢٠١٠،٩٩(الســعید،

ــؤثر ع ـــــ ــ ــدرات ی ـــــ ـــك القــ ـــــ ـــم تلـ ـــــ ـــــى تعلـ ــــ ــــــذ عل ــــــة التلمیـــ ـــ ــــــل التعلیمی ــــــي المراحـــ ـــ ـــتعلم ف ــــ ــ ـــــابه ال ـــى اكتســــ ـــــ لـ

ـــــة(علي، ــــیحيو  ).٢٠١١،٥٧التالیـــ ــكل التوضــــ ـــــ ــم( الشـ ـــــ ــــح )٢رقـ ـــتعلم  یوضــــ ــــ ـــعوبات الـ ــــــنیف صـــــ تصــ

  :)٢٠٠٩،٦٣(حسین،

  

  توضیحي لتصنیف صعوبات التعلم )٢( شكل

 أنـــــــــــــــــــــواع صعوبــــــــــــــــــــــات التعلتــــــــــــــــــــم

 الصعوبات النمائیة

 الصعوبات الثانویة

 التفكیر

 اللغة الشفهیة

 الصعوبات األولیة

 االنتباه

 االدراك

 التذكر

 الصعوبات االكادیمیة

 القراءة

 الكتابة

 التهجئة

 الحساب
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مـــن  والحســـاب باعتبارهـــا وبات األكادیمیـــة الخاصـــة بـــالقراءة،علـــى الصـــع الضـــوءوســـوف نســـلط 

  ت الدراسة الحالیة:مصطلحات ومتغیرا

تعــد القــراءة مشــكلة أساســیة بالنســبة Dyslexia صــعوبات الــتعلم الخاصــة بــالقراءة "عســر القــراءة" . أ

ألغلـب التالمیــذ ذوي صـعوبات الــتعلم، وتقـدر نســبة التالمیـذ ذوي صــعوبات الـتعلم الــذین یعـانون مــن 

% مـن ١٠لم عنـد حـوالي وتبـدو واضـحة المعـا، )٢٠١١،٣١٣%(بینـدر،٩٠مشكالت القراءة بحـوالي 

وقد یكون هذا عائـدا إلـى مراكـز اللغـة فـي الـدماغ والتـي  ،حیث یعانون منها أكثر من اإلناث ،الذكور

 ).٢٠١٠،١٦١تتمیز بأنها أكثر نضجا عند اإلناث حتى سن البلـوع وسـنیین المراهقـة األولى(السـعید،

دة فـــي تعلـــم القــراءة تعـــزى إلـــى وتعــرف حالـــة عجـــز أو عســر القـــراءة بأنهـــا" حالــة مـــن الصـــعوبة الحــا

اضطرابات وظیفیة فـي الجهـاز العصـبي المركـزي أو ألسـباب جینیـة أو وراثیـة أو نتیجـة الضـطرابات 

في النضج العصبي الوظیفي، وتعبر عن نفسها في عدم القدرة أو العجر عن تعلم القـراءة مـن خـالل 

   ).١٩٩٨،٤٣٤األسالیب العادیة للتدریس داخل الفصل المدرسي(الزیات،

: التعــرف علــى الكلمــة والفهــم القرائــي، القــراءة إلــى مكــونین رئیســیین همــا ویمكــن تقســیم مهــارات

وبینمــا یــتم التركیــز علــى التعــرف علــى الكلمـــات  ).٢٠٠٥أو العملیتــین متكــاملتین(علي، المكــونینوكــال 

لنصــوص موضــوع القــراءة یــتم التركیــز علــى الفهــم القرائــي ومعــاني ا ،ل المراحــل األولــى لــتعلم القــراءةخــال

یوضــح  التــالي )٣( الشــكل التوضــیحي رقـمو . )٢٠١١،٣١٧(بینـدر، خـالل المراحــل الالحقـة لــتعلم القــراءة

  :)٢٠١١،٣١٧تقسیم مهارات القراءة(بیندر،
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  توضیحي لمهارات القراءة )٣(شكل

ــتعلم الخاصــة بالحســاب . ب بات یعرفهــا دلیــل التعامــل مــع أطفــال الصــعو dyscalculia صــعوبة ال

 Students with) ٢٠١٤الخاصــة بــالتعلم  الصــادر عــن مكتــب التربیــة والتعلــیم بوالیــة فرجینیــا (

Virginia’s Guidelines for EducatingSpecific Learning Disabilitie   بأنهـا عــدم

وتسلسـل  ،والقواعـد والصـیغ والمهـارات الحسـابیة األساسـیة ،القدرة على فهم وتذكر مفـاهیم الریاضـیات

) أن من العوامل المساهمة فـي صـعوبات الحسـاب هـو ٣١٧-٢٠٠٨،٣١٢لعملیات. ویشیر(بطرس،ا

كمـا یسـهم القصـور فـي  ،قصور في اللغة التي ترتبط بتحصیل المفاهیم الحسابیة والعملیات الریاضـیة

 ،واالنتبـاه، وتكـوین المفهـوم أیضـا فـي حـدوث الصـعوبة ،والتكامل الحسـي ،المكاني –التمیز البصري 

اإلضافة إلى عدم القدرة على حل المشكالت ووضع فروض لحلها. كما أن مشـكالت الـذاكرة تسـبب ب

، وأیضـا تجعلـه ینسـى خطـوات ق الحسابیة أو المعلومـات الجدیـدةله عدم القدرة على االحتفاظ بالحقائ

ـــــوات ــــددة الخطـــ ـــائل متعــــ ــــــي المســـــ ـــــة فــ ــــل خاصـــ ـــیة  ،الحــــ ــــ ــــوز الریاضـ ــــى الرمــــ ـــــذكره لمعنــــ ــــق تـــ وتعیــــ

  ).٢٠١٥،٧٣،(الخطیب

   

 مهــــــــــــــــــــــــــارات القــــــــــــــــــــــــــــراءة

 التعرف على الكلمة

 الداللة

 السیاق

 المفردات

 فك الشفرة

 الكلمات المرئیة

 مداخل التجمیع

 أصوات الكالم

 الوعي الفونیمي

 طالقة القراءة

 القراءة الصماء

 التلقائیة

 التراكیب

 فهم القراءة

 التقدیر

 التقویم

 الفهم االستداللي

 الفهم الحرفي
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  . نسبة انتشار صعوبات التعلم.٤

معرفـــة حجـــم المشـــكلة أمـــر ضـــروري للعـــاملین فـــي اإلدارات التربویـــة لكـــي  أن فیـــه الشـــكوممـــا 

نسـبة  ، وتشـیر بعـض الدراسـات أنمعهـا، وتقـدیم خـدمات فـي مجالهـا، تشخیصـا وعالجـا یحسـنوا التعامـل

ـــتعلم  ـــعوبات الــ ـــار صــ ــــراوحانتشــ ــــین تتـ ـــات أن هـــــذه  الإ ،)%٣٠-%١(بـ ــــالمفهوم والمحكــ ــــأثر بـ ـــب تتـ النســ

ــعوبات التعلیمیــــة ، )٢٠٠٤،واألســـالیب واألداة المســــتخدمة فــــي التشــــخیص (الـــوقفي وتتفــــاوت نســــبة الصــ

ــــذكور ــــة ال ــــین الطلب ـــذریا ب ــبة تفاوتــــا جـ ــــذكور )١:٤( واإلنــــاث بنســ ـــار لصــــالح ال ــبة انتشـ ـــت نســ ، وٕاذا قورنـ

مـــن المجمـــوع الكلـــي  )%٥١,١(ا تمثـــلفئـــات التربیـــة الخاصـــة نجـــده صـــعوبات الـــتعلم بغیرهـــا مـــن نســـب

  ).٢٠٠٣،لفئات التربیة الخاصة (الوقفي

 ،والكشـف المبكـر للصـعوبات ُعمـانأما بالحدیث عن نسـب انتشـار صـعوبات الـتعلم فـي سـلطنة 

ذوي  طلبــــة) تشــــیر إلــــى أن عــــدد ٢٠١٣/٢٠١٤فــــإن احصــــائیات وزارة التربیــــة والتعلــــیم للعــــام الدراســــي(

مــن ) %١٠,٥( وطالبــة، یمثلــون مــا نســبتهطالًبــا ) ١٢٨٧٩(االولــى قــد بلــغ صــعوبات الــتعلم فــي الحلقــة 

) أن نســبة انتشــار ٢٠١٥، كمــا كشــفت دراســة (المعمریــة،الســلطنة فــي ذلــك العــام الدراســي لبــةمجمــوع ط

) %١٣,١٥(، وأن)%٦(الصــعوبات النمائیــة لــدى أطفــال مــا قبــل المدرســة فــي محافظــة مســقط قــد بلغــت

  .ة في نفس المحافظة معرضین الحقا للمعاناة من صعوبات نمائیةمن أطفال ما قبل المدرس

 تحــدیا كــان الــتعلم لصــعوبات وواضــح محــدد تعریــف إلــى الوصــول أنونلخــص مــا ســبق بــالقول 

 الطبــي المجــال فــي المهتمــین مــن كبیــر عــدد قبــل مــن دراســته تــم ألنــه المیــدان، هــذا فــي للعــاملین صــعبا

 البــد مــن تنــاول المكونــات نجــداال أننــا  ،التخصصــات بتعــدد یفــاتالتعر  فتعــددت والتربــوي، االجتمــاعيو 

مـن بقیـة فئـات التربیـة  سـلیم لهـذه الفئـة مـن الطلبـة لتفریـدالتالیة في كل تعریـف لنصـل  االساسیة الخمسة

ــیة العملیــــات اضــــطراب وهــــي:الخاصــــة  ـــیة، النفســ ــون الــــذكاء، االساسـ ــور مكــ ــون االكــــادیمي، القصــ  المكــ

ــون ،االجتمــــاعيو  االنفعــــالي ــتبعاد ومكــ ـــعوبات الــــتعلم بمجموعــــة مــــن  ).االســ ـــز طلبــــة ذوي صـ ـــا یتمیـ كمـ

 الحركیـــة الخصــائص، و واالندفاعیـــة الغضــبكاالجتماعیـــة و  الســلوكیة الخصـــائص، و اللغویــةالخصــائص 

 فــي الواضــح التحصــیل انخفــاض فــي متمثلــة المعرفیـة الخصــائص، و العــام التــوازن مشــكالت فــي المتمثلـة
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ــیة األكادیمیـــة اراتالمهـــ مـــن أكثـــر أو واحـــدة  بـــین التمییـــز فـــيالمتمثلـــة  اإلدراكیـــة الخصـــائص، و األساسـ

  .التفكیر عملیات في صعوبات، و البعض بعضها مع وربطها ،األشیاء عالقات وٕادراك األشیاء

  لدى طلبة ذوي صعوبات التعلم.االجتماعیة المعلم بالكفاءة  - عالقة الطالب رابًعا:

فقــد  لألطفــال،رتباطیــة االالعالقــات و االجتماعیــة میــة الخبــرات علــى الــرغم مــن تنــامي الــوعي بأه

واهتمـت  ،العجـز عـن الـتعلمنسبیا على األطفال في سن المدرسـة الـذین یعـانون مـن دراسات قلیلة ركزت 

بــین  الــروابطقــد یكــون مــن المهــم بشــكل خــاص اختبــار هــذه و  ،مــع معلمــیهماالجتماعیــة عالقــاتهم  بجــودة

والحفــاظ األطفــال علــى تكــوین  ةقــدر حیــث  .)Murray&Greenberg,2001,25(الطلبــةهــذه الفئــة مــن 

فـــي ســـنوات المدرســة المبكـــرة هـــي االجتماعیــة مواجهـــة البیئـــة المناســبة لعلــى األســـالیب واالســـتراتیجیات 

ـــار أكــــادیمي  ).Hamre&Pianta,2001,625(مقبــــولوأداء ســــلوكي  ،عوامــــل مهمــــة فــــي تأســــیس مسـ

مــن هــذه الفئــة یعــانون مــن خطــر تطــور المشــكالت  لبــةفــإن الط ســابقا، كمــا تــم ذكــره علــى ذلــك وعــالوة

ــتم الكثیـــر مــــن العــــاملین بالمجــــال ، مالتكیــــف لـــدیه اخــــتاللو اإلضــــافیة االجتماعیـــة  ولكــــن لألســــف ال یهــ

تقــع خــارج ف ،العجــز عــن الــتعلمعلــى أنــه مــن خصــائص ذوي االجتماعیــة باعتبــار القصــور فــي الكفــاءة 

علـى ف .ومعانـاة الطالـب منهـاممـا ال یـتم االنتبـاه لوجودهـا المحددة  صعوبةاللتصنیف ممیزة الخصائص ال

 learning disabilitiesلـذین یعـانون مـن صـعوبات فـي الـتعلما لبـةسبیل المثـال علـى الـرغم مـن أن الط

 لبـةوجود تضارب بین األداء اإلدراكـي واإلنجـازات فـإن العدیـد مـن هـؤالء الطب معلمیهممعروفین من قبل 

ــــ ـــــ ـــــا قــ ـــــ ـــواأیضـ ـــــ ــــــلوكل د تعرضـــ ـــــاكل ســـــ ـــــ ــــــالیةمشـ ـــعوبات  ،, وٕاهمـــــ ــــ ــــراكم الصــــ ـــــ ــ ــــــى ت ـــــ ــؤدي إل ـــــ ــدیهمتــــ ـــــ  لــــ

Murray&Greenberg,2001,25)(.  

المبكـرة فـي المدرسـة االجتماعیـة هؤالء األطفـال الـذین لـدیهم القـدرة الناجحـة علـى اجتیـاز البیئـة ف

ث یتقــدمون وخبــرتهم حیــاالجتماعیــة یحصــلون علــى بدایــة أفضــل ویســتمرون فــي االســتفادة مــن معــرفتهم 

فــي  االجتمـاعي صـفوف الحلقـة األولـى والثانیـة مـن التعلـیم األساسـي، وبـذلك فـإن مهـارات التكیـفخـالل 

والتنــافس الشــریف والمشــاركة فــي البیئــة المدرســیة والــتحكم  حــب المدرســةالفصــل والتــي تتضــمن التــآلف و 

 -األولیــة الصــفوفل فــي علــى األقــ -الواضــح  مــنٕانــه ، و المدرســةفــي الــذات تــرتبط بنجــاح األطفــال فــي 



 

٣٩  

جـــودة  وبالتـــالي فإننـــا نظـــن أن، الطلبـــةو  المعلمـــینفـــي الفصـــل بالعالقـــات بـــین  االجتمـــاعي التكیـــفتـــأثر 

والمعلم حتـى فـي وقـت مبكـر فـي مسـیرة الطفـل المدرسـیة یمكـن أن تتنبـأ بالمشـكالت  الطالبالعالقة بین 

  .)Hamre&Pianta,2001,625(والنجاحات الالحقة

بدراسـة هـدفت إلـى التعـرف علـى طبیعـة عالقـة  ) (Birch& Ladd ,1997الدو  شبیـر   قـامفقد 

)، ٥.٥٨متوسـط أعمـارهم (طالًبـا ) ٢٠٦لـدى عینـة مـن ( االجتمـاعيالمعلـم، ومسـتوى التكیـف  -الطالب

ــود  إلــــىوقــــد أشــــارت أهــــم النتــــائج  ــب تكالیــــةالاإیجــــابي قــــوي بــــین  ارتبــــاطوجــ ــم -فــــي عالقــــة الطالــ المعلــ

  السلبي نحو المدرسة.االتجاه و  ،التحصیل الدراسيوانخفاض مدرسي، بصعوبات التكیف ال

التعــرف علــى طبیعــة العالقــة بــین ) دراســة هــدفت إلــى Valeski,2000( فالیس��كي أجــرىكمــا 

، األكــادیمي لطلبــة المرحلــة االبتدائیــة باإلنجــازالمعلــم وعالقتهمــا  -وعالقــة الطالــباالجتماعیــة الكفــاءة 

المعلــم عــام -تتنبــأ بجــودة عالقــة الطالــباالجتماعیــة مســتوى الكفــاءة  فــيرات وخلصــت الدراســة  أن التغیــ

  بعد عام دراسي، وتسهم المشاركة الصفیة في االنجاز االكادیمي.

 للكشـــف عـــن طبیعـــة Murray &Greenberg,2001)مـــاراي وجـــرین بـــرج (وهـــدفت دراســـة 

 ذوي وغی��ر ذوي لألطف��ال عياالجتم��او المدرس��ي الع��اطفي  التكی��ف ورواب��ط  المعلم��ین م��ع العالق��ات

) MMD)، والتخلـــف العقلـــي البســـیط(LD(صـــعوبات الـــتعلم أن طلبـــةوقـــد أشـــارت أهـــم النتـــائج  ،اإلعاق���ة

یواجهـــون مخـــاطر أكبـــر فـــي البیئـــة المدرســـیة مقارنـــة بالطلبـــة العـــادیین، ووجـــود عالقـــة دالـــة بـــین عالقـــة 

  لبة ذوي االعاقة والعادیین.والعاطفي والمدرسي لدى الط االجتماعيالمعلم والتكیف -الطالب

المعلــم المبكـــرة لألطفـــال  -عالقـــة الطالـــب (Eisenhower,et al.,2007)إیس���نھاوراودرس 

ــیم ةاالجتماعیـــالكفـــاءة الســـلوكیة، الكفـــاءة كـــل مـــن مســـاهمة ، و ذوي وغیـــر ذوي اإلعاقـــة الذهنیـــة ، التنظـ

ا مـن والیتـي عادًیـ طفـالً  )٨٢(و ،من ذوي اإلعاقـة طفالً  )٥٨على(اشتملت عینة في هذه العالقة ل الذاتي

السـلوكیة  الكفـاءة، وكشـفت النتـائج أن بنسلفانیا وكالیفورنیا خضعوا للدراسة من سن الثالثة حتـى السادسـة

  المعلم لذوي وغیر ذوي االعاقة الذهنیة.-تتنبأ بعالقة الطالباالجتماعیة و 



 

٤٠  

ــــة ال  ــــات تبادلی ــــین عالقــــة اومــــن جهــــة أخــــرى وإلثب ــبعالقــــة والتــــأثیر ب ــــاءة  -لطالــ المعلــــم والكف

المعلـم علـى كـل  -تأثیر عالقـة الطالـبالستكشاف دراسة هدفت ) Perry,2008بیري(، أجرى ةاالجتماعی

لطلبـــة الصـــفوف االولیـــة مـــن  االجتمـــاعيمـــن المشـــاركة المدرســـیة، والكفـــاءة األكادیمیـــة، ونمـــو الســـلوك 

ــا ) ٨٠(شــملتوجهــة نظــر المعلمــین والطلبــة،  ث فــي ثــالث مــدارس مختلفــة بوالیــة مــن الصــف الثالــطالًب

  ، والكفاءة األكادیمیة. المعلم تتنبأ بالمشاكل السلوكیة -أن عالقة الطالب نتائجهاأهم  ، وأظهرتنیویورك

جوهریــا یــدعم فكــرة أن األطفــال یطــورون أســالیب عمــل دلــیال االرتبــاط قــدم واضــعي نظریــة لق��د 

بــراتهم المبكــرة فــي العالقــات مــع البــالغین ومقــدمي اعتمــادا علــى خ ،ةاالجتماعیــبعالقــاتهم فریــدة خاصــة 

علـى ، فوالفعالیـة فـي خبـرات األطفـال المدرسـیة ،المبكـر ذي بدوره یساعد على تشـكیل التطـوروال، الرعایة

یشـاركون بصــورة  الصـفوف األولیـةسـبیل المثـال األطفـال الـذین یــرتبط لـدیهم األمـان بمقـدمي الرعایـة فــي 

ویكـون لـدیهم تقــدیر أكبـر للـذات كمــا  ،واستكشـاف البیئــة المدرسـیة قـران،ین األأكثـر فعالیـة فـي التفاعــل بـ

ویظهــرون المشــاعر الســلبیة  أقــرانهمیظهــرون قابلیــة أكبــر لتكــوین صــداقات ویكونــوا محبــوبین أكثــر بــین 

یتعرضــون لخطــر الكفــاءة  حیــث ،باألمــانالــذین ال یشــعرون  أقــرانهموالمواقــف العدوانیــة بصــورة أقــل عــن 

تقـدیرهم لـذاتهم. وبالتـالي فـإن العالقـات المبكـرة مـع البـالغین تلعـب دورا وانخفـاض المنخفضة ماعیة االجت

ـــاءات  ـــوین الكفــ ـــىاالجتماعیـــــة هامـــــا فـــــي تكــ ـــرجم إلــ ـــا تتــ ـــي غالبـــــا مــ ـــي تكیـــــف  والتــ ـــابي فــ الصـــــفوف إیجــ

ــــول ، )Hamre&Pianta,2001,625(األولیـــــة ــن القــ ـــذلك یمكـــ ـــبة إن وبــ ـــام بالنســـ ــور اإلدراكـــــي هــ التطـــ

المعلم بـ تجاهـل عالقـة الطالـب ال یمكـنولكـن  ،االجتمـاعيتكیفهم لو  ،فال الصغار لتهیئتهم للمدرسةلألط

  .)Waajid,2005,9(االجتماعيو  االنفعاليالتي تدعم تطورهم 

وأخیرا فإنه مـن الواضـح أن العالقـة بـین الطلبـة والمعلمـین تعـزز مـن قـدرات الطلبـة للتعبیـر عـن 

المعلـم لیسـت أحادیـة -لدیهم، كما أنـه مـن الواضـح أن عالقـة الطالـب األمانو أفكارهم وزیادة شعور الثقة 

 فـــي التـــأثیر، فبـــالرغم مـــن ان المعلـــم هـــو مصـــدر الســـلطة فـــي العالقـــة ولكـــن ســـلوكیات الطالـــباالتجـــاه 

تــؤثر علــى ســلوك المعلــم والعكــس بــالعكس. وبالتــالي یمكــن القــول أنــه كلمــا االجتماعیــة ومســتوى كفاءتــه 

اكتســاب المعلــم أكثــر فعالیــة، فــإن ذلــك یجعــل مــن الطلبــة أكثــر فعالیــة فــي  -قــة الطالــبكــان طرفــي عال

    .وجعل التعلیم تعاونیا المهارات الخاصة بهم،



 

٤١  

  الدراسات السابقة

في هذا الفصل إلقـاء الضـوء علـى الدراسـات السـابقة المتعلقـة بمتغیـرات الدراسـة مـن خـالل  سیتم

فضــًال عــن  ،التــي طبقــت علیهــا وأهــم األدوات التــي اســتخدمتها والعینــاتتوضــیح أهــداف تلــك الدراســات 

تعرض الدراسات والبحـوث السـابقة المرتبطـة بموضـوع الدراسـة الحالیـة ، وسیتم النتائج التي توصلت إلیها

  هي: محاورمن خالل ثالثة 

ـــتعرض األول:المحــــور  ـــى یسـ ـــوء علـ ــب الدراســــات التــــي ســــلطت الضـ ـــة الطالــ ــم  –عالقـ   وعالقتهــــا المعلــ

  .ض المتغیراتببع

ـــتعرض الثـــــاني: المحـــــور ـــى یســ ــوء علــ ـــي ســـــلطت الضـــ ــــات التــ ــــاءة  الدراسـ   وعالقتهـــــا االجتماعیـــــة الكفـ

  المتغیرات.ببعض 

ـــتعرض المحــــور الثالــــث: ــب یسـ ـــة الطالــ ـــي ســــلطت الضــــوء علــــى عالقـ ــــاءة –الدراســــات التـ المعلــــم بالكف

  ببعض المتغیرات. وعالقتهااالجتماعیة 

  ألحدث منها:من األقدم حتى ا الدراساتنستعرض 

ــة الطالــباألولالمحــور  ــي ســلطت الضــوء علــى عالق ــم  –: الدراســات الت وعالقتهــا المعل

  .أخرىمتغیرات ب

لتقیـــیم المســـاهمات الفردیـــة والجماعیـــة للطلبـــة  الدراســـة هـــدفت  (Wolfson,2009)دراســـة ولفســـون . ١

األول والثـاني، حیــث  المعلـم وأبعادهـا الفرعیـة لـدى عینـة مـن الصـفین –والمعلمـین فـي عالقـة الطالـب

للصـف الثـاني مـن مـدارس منطقـة بیتسـبرغ. طالًبـا ) ٤٤ا، و() طالًبـ٩٦بلغ عدد طلبـة الصـف األول (

مالحظــة ســلوكیات الطفــل  وقــد ســجل الوالــدین الســلوكیات التــي أظهرهــا أطفــالهم باســتخدام مقیــاس

(Achenbach,1981; CBCL)،  باســتخدام قائمـة االجتمــاعيوســجلوا انـدماجهم(Buss and 

Plomin,1984;EAS) ،  وقــد قــّیم المعلمــین جــودة ونوعیــة عالقــاتهم مــع الطلبــة باســتخدام مقیــاس

. وأظهــرت أهــم النتــائج وجــود ارتبــاط إیجــابي بــین (Pianta,2001;STRS)المعلــم -عالقــة الطالــب

رب فـي القـو  المعلم، ووجود ارتباط سلبي بین العـدوان -الصراع في عالقة الطالبو  المشاكل السلوكیة

  العالقة بالمعلم.



 

٤٢  

المعلــم –دراســة لمعرفــة مــدى مســاهمة عالقــة الطالــب الســعت  (DeTeso,2011)دراســة دي تیســو .٢

فــي تحســین مهــارة الفهــم القرائــي لعینــة مــن طلبــة الصــف الثــاني مــع التركیــز علــى المتغیــرات األخــرى 

ا مــن ســبع مــدارس ) معلًمــ١٤ا، و() طالًبــ٢٢٥التــي تــؤثر فــي الفهــم القرائــي، وقــد تكونــت العینــة مــن (

مختلفـــة بمدینـــة غـــرینتش، وتـــم اســـتخدام مقیـــاس لیكـــرت والمالحظـــة مـــن قبـــل المعلمـــین لتقیـــیم جـــودة 

ــب بــــالمعلم وتقــــارب األقــــران، ومــــدى تفــــاعلهم فــــي الصــــف. وكــــذلك بطاقــــة المالحظــــة  ،عالقــــة الطالــ

CLASS)،ـــیم غرفـــــة الصـــــف ـــدعم العـــــاطفي، وتنظــ ــفیة مثـــــل الــ ــرات الصـــ ـــاء  ) لتســـــجیل المتغیـــ واعطــ

المعلــم فــي تحســین -التعلیمــات المســاعدة. وخلصــت الدراســة إلــى عــدم مســاهمة جــودة عالقــة الطالــب

 مهارة الفهم القرائي ألفراد العینة.

المعلـم مـن وجهـة نظـر طلبـة  -لتعـرف علـى طبیعـة عالقـة الطالـب  ) هدفت(Knoell,2012دراسة . ٣

 مســتوى مــ
ّ
واشــتملت عینــة الدراســة علــى  .ادي مختلــفالصــف الخــامس فــي مدرســتین ابتــدائیتین ذاتــي

 (CMS) مـن مدرسـتین فـي وسـط غـرب لینكـولن. تـم اسـتخدام مسـح الخـرائط الصـفیة طالًبـا ) ٥١٥(

األكـادیمي  مالتقـدكما تـم اسـتخدام مقیـاس  ،المعلم من وجهة نظر الطلبة -لفهم طبیعة عالقة الطالب

(MAP)  .وأشارت أهم النتائج إلى عـدم وجـود فـروق دالـة للتأكد من المستوى األكادیمي ألفراد العینة

أنــه توجـــد  إالالمعلـــم مــن وجهــة نظـــر الطلبــة بــین المدرســـتین، -إحصــائیا فــي طبیعـــة عالقــة الطالــب

ــة فــي الشــعور بتــأثیر المعلــم علــى حیــاة الطلبــة مــن وجهــة نظــرهم لصــالح المــدارس الثریــة،  فــروق دال

كادیمي وتصور الطلبـة لعالقـتهم بمعلمـیهم لـدى طلبـة وأیضا وجود ارتباط دال إحصائیا بین التقدم األ

 المدارس الثریة.

أثـر متغیـر الجـنس للمعلـم والطالـب  الدراسـة تناولـت)  Spilt ,et al ,2012دراسة سبیلت وآخرون (. ٤

) معلمــا قّیمــوا ٦٤٩) طالبــا، و(١٤٩٣المعلــم، فتكونــت عینـة الدراســة مــن( -فـي جــودة عالقــة الطالــب

). وأشــارت أهــم النتــائج إلــى (STRS-Fالمعلــم  -ن خــالل مقیــاس عالقــة الطالـبعالقـتهم بالطلبــة مــ

أن عالقـة الطلبـة أكثـر صـراعا واتكالیـة بـالمعلمین مقارنـة بالمعلمـات، وأن الطلبـة الـذكور یصــطدمون 

 أكثر مع المعلمین من الجنسین مقارنة بالطالبات.



 

٤٣  

ارتبــاط القــرب والصــراع فــي عالقــة  مــدىهــدفت الدراســة لمعرفــة ) Drugli,2013 دراســة دروجلــي(. ٥

المعلم بالعوامل الدیموغرافیة، والمشاكل السلوكیة، والصـحة العقلیـة، واألداء المدرسـي لعینـة  -الطالب

 وطالبة من الصف األول حتى السابع فـي عـدد مـن المـدارس النرویجیـة.طالًبا ) ٨٢٥اشتملت على (

 STRS المعلم-لبة باستخدام مقیاس عالقة الطالبوقد قّیم المعلمین جودة ونوعیة عالقاتهم مع الط

المعلــم -وجــود ارتبــاط قــوي بــین الصــراع فــي عالقــة الطالــب ). وأظهــرت أهــم النتــائج٢٠٠١(بیانتــا، 

ووجـود تبـاین كبیـر بـین المتغیـرات الدیموغرافیـة فـي تأثیرهـا علـى  ،والصحة العقلیة والمشاكل السلوكیة

 المعلم. -القرب في عالقة الطالب

الدراســـة إلـــى تقصـــي هـــدفت  Gavidia_Payne,et al,2014)وآخـــرون( بـــاین -جافیـــدیادراســـة . ٦

ــذات بــین أطفــال المــدن والقــالفروقــات  ، والتعــرف علـــى رى فــي والیــة فیكتوریــا  وأســترالیافــي مفهــوم ال

ــم. تضـــمنت -، وعالقــة الطالـــبةالوالــدین المدرســـی مشــاركة، و تطبیعــة العالقــة بـــین مفهــوم الـــذا المعل

ـــا ) ٢١٩لدراســـة (عینـــة ا ) ســـنة. وتـــم اســـتخدام ثالثـــة مقـــاییس فـــي ١٤-٧تتـــراوح أعمـــارهم بـــین (طالًب

ـــذات (  ــــوم الـــ ــــاس مفهــ ـــي علــــــى التــــــوالي: مقیــ ــــة هـــ ــــ ،BYI-SCD)الدراســ ــدین إســ ـــاركة الوالــــ تبانة مشـــ

ــیة ـــــ ـــــ ــبالمدرســـ ــــ ـــــ ــــ ــــة الطال ــــ ـــــ ــ ـــاس عالق ـــــ ــــ ـــ ــث)، ومقی ــــ ـــــ ــیرة -(إعداد الباحــــ ـــــ ـــــ ـــــخة القصـــ ـــــ ــــم النســـــ ـــــ ــــ ــ  المعل

)Pianta,Stuhlman,2004;STRS_SF( . وأشارت أهم النتائج إلى عـدم وجـود فـروق كبیـرة دالـة

رتباطیـة ووجـود فـروق دالـة فـي طبیعـة العالقـة اال ،في مستوى مفهـوم الـذات بـین طلبـة الریـف والمـدن

 بین طلبة الریف والمدن.لدین المدرسیة مشاركة الواومفهوم الذات، و  ،المعلم -لطالببین عالقة ا

دراســـة العالقــة الغیـــر تناولــت ال (Lucas-Molina,et al,2015)دراســة لوكــاس مولینـــا وآخــرون . ٧

ــم والطالــب ووجــود ظــاهرة تحــرش األقــران. اشــتملت عینــة الدراســة ( طالًبــا ) ١٨٦٤إیجابیــة بــین المعل

) مدرسـة عامـه فـي اسـبانیا، ٢٧ا مـن () معلًمـ٤٩) سـنة، ومـن (١٣-٨وطالبـة تراوحـت اعمـارهم بـین(

والطلبـة المشــاركون أیضـا قــدموا  ،الطلبــة مـن خــالل تقـاریر ذاتیــةحیـث قــّیم المعلمـون جــودة عالقـتهم ب

تقاریر ذاتیـة قّیمـوا مـن خاللهـا عالقـتهم بـالمعلمین ومـدى تعرضـهم لتحـرش األقـران. وخرجـت الدراسـة 

ــم ارتباطیــــة بنتیجــــة وجــــود عالقــــة  ــ ــین المعل ــران والعالقــــة الغیــــر اإلیجابیــــة بــ ـــاهرة تحــــرش األقــ ــین ظـ بــ

  دم من المعلم للطلبة أدى إلى تقلیص هذه الظاهرة والحد منها.والطالب، وأن الدعم المق



 

٤٤  

بـــبعض  اوعالقتهـــالمعلـــم  -عالقـــة الطالـــبمـــن خـــالل العـــرض الســـابق للدراســـات التـــي تناولـــت 

  االتي: اتضحالمتغیرات 

ــور - عالقـــة بـــین ، فبعضـــها بحـــث فـــي طبیعـــة العالقـــة مـــن حیـــث الهـــدف الرئیســـي لدراســـات هـــذا المحـ

، ودراسـة )Drugli,2013( ا، مثـل دراسـةغیرات الدراسة االخرى التي ارتبطت بهـومت المعلم -الطالب

(Lucas-Molina,et al,2015)، )ودراســـة(Knoell,2012 ودراســـة ،(Birch& Ladd 

المعلـم فـي متغیـرات الدراسـة -، وأخرى هدفت إلى التحقـق مـن مـدى مسـاهمة عالقـة الطالـب(1997,

ـــل دراســــــة ـــي ارتبطـــــت بهـــــا مثــ ــــرى التــ  ، ودراســــــةMurray &Greenberg,2000)(األخـ

DeTeso,2011)ودراســــة ،((Knoell,2012)،  ـــدى مســـــاهمة ــق مــــن مـ ــدفت إلـــــى التحقــ وأخــــرى هــ

، ودراســـة Wolfson,2009)المعلـــم كدراســـة( -متغیـــرات الدراســـة األخـــرى فـــي جـــودة عالقـــة الطالـــب

)Spilt ,et al ,2012.(  

وتراوحـت  ،طلبـة مـدارس التعلـیم األساسـي هي منجمیع العینات المستخدمة في دراسات هذا المحور  -

 Murray)بین طلبة الصفوف من االول وحتى السابع، جمیعهم مـن الطلبـة العـادیین مـا عـدا دراسـة(

&Greenberg,2000 .اشتملت عینة من الطلبة العادیین وذوي اإلعاقة  

ــتخدم  المعلـــم وأبعادهـــا الفرعیـــة، -فـــي قیـــاس عالقـــة الطالـــب دراســـات هـــذا المحـــوراختلفـــت  - حیـــث اسـ

 Birch& Ladd) ) كدراســة٢٠٠١) لبیانتــا(STRSالمعلــم ( –بعضــها مقیــاس عالقــة الطالــب 

 Spilt(، كمـا اسـتخدمت دراسـة)Drugli,2013( ، ودراسـة(Wolfson,2009) ةودراسـ ،(1997,

,et al ,2012المعلـم ( -) النسـخة المعدلـة مـن مقیـاس عالقـة الطالـبSTRS-F وتـم اســتخدام ،(

 ،(Lucas-Molina,et al,2015)، ودراســـة (DeTeso,2011)حظـــة فـــي دراســـةبطاقـــات المال

ـــاس النـــــاس فـــــي حیـــــاتي ( (Murray &Greenberg,2000)واســــتخدمت دراســـــة  )، PIMLمقیــ

مـن خـالل تطبیقـه فـي مقـابالت  CMS)مسح الخرائط الصـفیة( Knoell,2012)واستخدمت دراسة (

  شبة منتظمة للطلبة.



 

٤٥  

عالقـة عـن وجـود عالقـة بـین  المعلـم -عالقـة الطالـبسـات التـي تناولـت من حیث النتائج كشفت الدرا -

ــم -الطالــب  Birch& Ladd)فقــد أوضــحت نتــائج دراســة  ،والعدیــد مــن المتغیــرات االخــرى المعل

ــود عالقـــة  (1997, ـــة إحصـــائیاعـــن وجـ ــب دال ـــم -بـــین االتكالیـــة فـــي عالقـــة الطالـ صـــعوبات و  المعل

ــف المدرســــي،  ــو المدرســــة،االتجــــاه و  ،اســــيالتحصــــیل الدر وانخفــــاض التكیــ وبینــــت دراســــة  الســــلبي نحــ

(Lucas-Molina,et al,2015)  بـین ظـاهرة تحـرش األقـران والعالقـة عن وجود عالقة موجبة بـین

 بـین سـالبةعـن وجـود عالقـة  )Wolfson,2009(وبینت دراسة ، الغیر اإلیجابیة بین المعلم والطالب

ــب موجبــــة ، وعالقــــةبــــالمعلم فــــي العالقــــة القــــربو  العــــدوان ــین الصــــراع فــــي عالقــــة الطالــ ــم  -بــ المعلــ

وج��ود ارتب��اط دال إحص��ائیا ب��ین التق��دم إلــى  (Knoell,2012)وأشــارت دراســة  ،والمشــاكل الســلوكیة

 .األكادیمي وتصور الطلبة لعالقتھم بمعلمیھم لدى طلبة المدارس الثریة

معلــم عــن وجــود فــروق دالــة ال-كــذلك مــن حیــث النتــائج كشــفت الدراســات التــي تناولــت عالقــة الطالــب -

ــب ـــي طبیعــــة عالقــــة الطالــ ـــائیا فـ ــراد العینــــات، ف-إحصـ ــین أفــ ــــم بــ  Murray)كشــــفت دراســــة المعل

&Greenberg,2000) ) ـــــالي ـــــ ـــطراب االنفعــ ـــــ ــــــة ذوي االضــــ ـــــ ـــي EDأن الطلبـ ـــــ ـــف العقلــــ ـــــ )، والتخلــــ

)، والتخلـف LD) هم األقل رضا عن عالقاتهم بمعلمیهم، وأن طلبـة صـعوبات الـتعلم (MMDالبسیط(

ــیط(ال ـــة العـــــادیینMMDعقلــــي البســ ــــة بالطلبـ ـــة المدرســـــیة مقارن ـــي البیئـ ـــون مخـــــاطر أكبــــر فـ ، ) یواجهـ

أن عالقـة الطلبـة أكثـر صـراعا واتكالیـة بـالمعلمین   (Spilt ,et al ,2012) وأوضـحت نتـائج دراسـة

 ،الطالبـاتب مقارنـة مـن الجنسـین مع المعلمـین أكثر الذكور یصطدمون الطلبة وأنمقارنة بالمعلمات، 

المعل�م -عدم وجود فروق دالة إحص�ائیا ف�ي طبیع�ة عالق�ة الطال�ب) Knoell,2012(وأشارت دراسة 

من وجھة نظر الطلبة بین المدرستین، اإل أنھ توجد فروق دالة في الشعور بت�أثیر المعل�م عل�ى حی�اة 
 الطلبة من وجھة نظرھم لصالح المدارس الثریة.

المعلـم فـي تحسـین مهـارة الفهـم -ة جـودة عالقـة الطالـبعدم مسـاهموبینت نتائج بعض الدراسات عن  -

  .(DeTeso,2011)كما في دراسة القرائي 

   



 

٤٦  

  وعالقتهـــا االجتماعیـــة الكفـــاءة  : الدراســـات التـــي ســـلطت الضـــوء علـــىالثـــاني المحـــور

  ببعض المتغیرات.

ــور دراســـة. ١ ــبا( -تــ ــتوى) Tur-Kaspa,1993كاســ مهــــارات معالجــــة  هــــدفت الدراســــة إلـــى معرفــــة مســ

االجتماعیــة لــدى طلبــة ذوي صــعوبات الــتعلم باســتخدام نمــوذج دودج للكفــاءة االجتماعیــة معلومــات ال

Dodge,1986) ( ) ــتملت عینـــة الدراســـة علـــى ـــد اشـ مـــن ذوي طالًبـــا ) ٣٠كإطـــار عمـــل نظـــري، وق

متوســط التحصــیل الدراســي طالًبــا ) ٣٣مــنخفض التحصــیل الدراســي، (طالًبــا ) ٢٩صــعوبات الــتعلم، (

مت الدراســة دواسـتخ ،ثالــث والرابـع، والصـف الســابع والثـامن فــي مـدارس مدینـة شــیكاغومـن الصـف ال

 ومقابلــة، )(SIPS;Dodge,1986ةاالجتماعیــمقیــاس مهــارات معالجــة المعلومــات : المقــاییس التالیــة

لتقیـیم  )Bryan, 1991ومقیـاس تقیـیم اللغـة ( ،Sobol et al., 1983) (االجتماعیـة المسـاهمات 

ــــارات التعب ــــاءة مهـــــ ـــــ ـــــاس الكف ــتیعابها، ومقیـــــ ــــ ــــة واســــ ـــــ ـــــالمفردات اللغوی ــــر بـــــ ــــــة یــــــ ــــــف االجتماعیــــ والتكیــــ

إلـى وجـود فــروق وقـد أشـارت أهـم النتـائج  .)Walker,McConnell,1988;1991) WM;المدرسـي

ــوات الخمــــس لمعالجـــــة المعلومـــــات لصـــــالح  الطلبـــــ ة  ذوي ذات داللــــة إحصـــــائیة فـــــي تطبیـــــق الخطـــ

لصــالح  االجتمــاعيعوامــل خارجیــة لتبریــر النجــاح والفشــل  ، واســتخدامالمســتوى التحصــیلي المتوســط

  عزو النجاح ألسباب شخصیة لصالح طلبة ذوي صعوبات التعلم.، و طلبة صعوبات التعلم

ــوردن (. ٢ ــنهج  Jordan,1998)دراســــة جــ ــــأثیرات مــ ـــم لت ـــة الستقصــــاء مــــدى إدراك المعلـ ســــعت الدراسـ

ـــارات  ــــة المهـ ـــى الكفــــاءة االجتماعی ــــة علـ ــــة لطاالجتماعی ــیم  ذويلب ـــة التعلــ ـــعوبات الــــتعلم فــــي مرحلـ صـ

مــن ذوي صــعوبات الــتعلم تــم تدریســهم فــي طالًبــا ) ٥٦وقــد تــم تطبیــق هــذه الدراســة علــى ( ،األساســي

) مدارس تعلیم أساسي بمدینة لویزیانا الشمالیة الشـرقیة، كمـا تـم تطبیـق ٨صفوف تربویة خاصة في (

االجتماعیـة علـى المهـارات البرنامج التـدریبي لعینة وقد تلقى أفراد ا .تصمیم شبه تجریبي لهذه الدراسة

أسابیع وفـق مـنهج والكـر  )١٠(دقیقة یومیا لما یزید عن  )٤٥-٤٠(من معلمي التربیة الخاصة لمدة 

قبلیـة وبعدیـة لتقیـیم  وكاختبـارات. ACCEPTS; Walker,at al. ,1988)( ةاالجتماعیـللمهـارات 

ومقیـاس الكفـاءة  ،) لتحدید المسـتوىACCEPTSستخدم اختبار(ا ة تمألفراد العیناالجتماعیة الكفاءة 

مــن إعــداد  اختبــار، وكــذلك (WM ;Walker,McConnell,1995)والتكیــف المدرســياالجتماعیــة 



 

٤٧  

ــنهج المهـــارات االجتمـــاعيالمعلمـــین  لقیـــاس الســـلوك  ـــم یقـــدم االجتماعیـــة . وخلصـــت الدراســـة أن مـ ل

لـدى أفـراد العینـة، وأن الطلبـة ذوي صـعوبات الـتعلم ة االجتماعیـالـدعم المناسـب لرفـع مسـتوى الكفـاءة 

 .ةاالجتماعییظهرون ضعفا في المهارات 

طلبـة ذوي لاالجتماعیـة مستوى الكفـاءة حاولت الدراسة التعرف على  Brown,1999)(دراسة براون . ٣

مــوذج ، وتــم اتبــاع النمــن وجهــة نظــر المعلمــین واألقــران المتقبلــین مــن قبــل أقــرانهمصــعوبات الــتعلم 

  Vaughn and Hogan (1990)الـذي اقترحــه فــون وهوجـاناالجتماعیــة الشـامل فــي الكفـاءة 

مــــن ذوي صـــعوبات الــــتعلم طالًبـــا ) ٣٢٠كإطـــار العمـــل النظــــري فـــي الدراســــة، وقـــد شـــملت الدراســــة(

مختلفـة بمدینـة مـونتلایر. ولتمیـز طلبـة  ابتدائیـة) مـدارس ٤والعادیین من الصـف الرابـع والخـامس فـي (

ــتعلم عـــن أقـــرانهم العـــادیین تـــم اســـتخدام النســـخة القصـــیرة مـــن مقیـــاس وكســـلر لألطفـــال صـــعو  بات الـ

)WISC-III ; Wechsler, 1991 ومقیـاس االنجـاز الموحـد ،()WRAT-3; Wilkinson, 

) لتقیــیم تقــبلهم Asher, Dodge ,1986ألشــر ودودج (االجتماعیــة )، ومقیــاس العالقــات 1993

ـــذاتيمــــن وجهــــة نظــــر األ اجتماعًیــــا ــران، ومقیــــاس التصــــور الـ  ;Harter,1988 &SPPLD (قــ

Renick(  ــذاتي للطلبــة لمــدى تكــیفهم للمعلمــین االجتماعیــة ، ومقیــاس المهــارات االجتمــاعيللتقیــیم ال

وأشـارت  أهـم النتـائج إلـى وجـود   .(SSRS-T ;Gresham & Elliott, 1990)لغریشـیام وٕالیـوت 

حسـب تقیـیم األقـران لصـالح الطلبـة االجتماعیـة لكفـاءة فروق دالـة إحصـائیا فـي مجـاالت محـددة فـي ا

العــادیین، ووجــود تبــاین فــي مســتوى صــعوبات الــتعلم تبعــا لمتغیــر الجــنس، وكــذلك تبــاین فــي صــفات 

 طلبة صعوبات التعلم والعادیین من وجهة نظر المعلمین.بین  االجتماعيالسلوك 

ــون (. ٤ ــــة أندرســــ ـــدفت ) Anderson,2000دراسـ ــــالهـــ ــــة لمعرفــ ـــارات دراسـ ة مــــــا اذا كـــــان بإمكــــــان المهـــ

ــمنت  ،ذوي صــــعوبات الــــتعلم لطلبــــةاالجتماعیــــة بالكفــــاءة  أنبــــتوفعالیــــة الــــذات أن تاالجتماعیــــة  وتضــ

الصـفوف مـن الثالـث حتـى السـادس  ذوي صـعوبات الـتعلم فـي مـن ) طالبـة١٢، و(اطالًبـ) ٢١(العینة 

الیــة الــذات مــن مقیــاس المفهــوم فع مقیــاسوقــد تــم اشــتقاق  فــي مدرســة تعلــیم أساســي بمدینــة تكســاس.

ــب ــــذاتي للطالــ ـــم اســــتخدام  ،)SSCS;Gresham,1995( ال ـــارات  مقیــــاسبینمــــا تـ االجتماعیــــة المهـ

ـــارات SSRS-T(للمعلمــــین  ـــاس للمهـ ــــ) كمقیـ ــنیف الحــــاالت  ،ةاالجتماعی ــتخدام مقیــــاس تصــ ـــم اســ وتـ



 

٤٨  

ــــــة  ـــكلاالجتماعی ــــاءة  (TOPS)المشــــ ـــــاس للكفـــ ــــكمقیــ ــــة أن . ةاالجتماعیـــ ــــت الدراســـ ــــوخلصـــ ارات المهـــ

 مقارنـة صـعوبات الـتعلم لبـة ذويلطاالجتماعیـة بالكفـاءة  تتنبأوالمشاكل السلوكیة والجنس االجتماعیة 

  .ألفراد العینةاالجتماعیة مؤشر ذو فائدة في التنبؤ بالكفاءة التي لم یثبت أنها  فعالیة الذاتب

فـــي أبعـــاد الكفـــاءة علـــى طبیعـــة الفـــروق  لتعـــرفإلـــى ا الدراســـة هـــدفت )٢٠٠٤وشـــریت(عـــواد دراســـة . ٥

مســـتوى  وهـــل توجــد فـــروق فــيالمتفــوقین والعـــادیین وذوي صــعوبات الــتعلم،  الطلبـــةبــین االجتماعیــة 

وطالبــة طالًبــا  )٤٢(، تكونــت العینـة للدراســة مـنتعـزى لمتغیــر الجـنس الطلبــةبـین االجتماعیــة الكفـاءة 

لبـة مــن ذوي صـعوبات الــتعلم، وطاطالًبــا ) ٣٢و(وطالبـة مــن العـادیین، طالًبــا ) ٧٦و( مـن المتفـوقین،

وقائمـة المؤشـرات السـلوكیة الممیـزة  ،قائمة المؤشرات السـلوكیة الممیـزة للتالمیـذ المتفـوقینعلیهم  طبق

ــــــة ــفوفات المتتابعــ ـــــار المصـــــ ــــــاحثین)، واختبـــ ــــداد: البـ ــتعلم (إعــــ ــــ ــعوبات الـ ـــــــذوي صــــــ ـــــرافن ل ـــة لـــ   الملونــــ

 يوالتكیف المدرساالجتماعیة كفاءة لمكونیل ل -ومقیاس والكر ،)١٩٨٧(إعداد: عبدالفتاح القرشي، 

(WM;Walker,McConnell,1995).  وخلصــت الدراســة بوجــود فــروق دالــة إحصــائیا فــي مســتوى

ــوقیناالجتماعیــــة الكفــــاءة  ــــة المتفــ ــــاءة لصــــالح الطلب ـــي الكف ــــة إحصــــائیا فـ ـــا لــــم یوجــــد فــــروق دال ، كمـ

  .تعزى لمتغیر الجنساالجتماعیة 

وتفاعالتهمـا علـى أبعـاد  الصـعوبة، والجـنس،أثیر كـل مـن نـوع تهدفت لدراسة  )٢٠٠٥دراسة (نصر، .٦

 ،مــن العــادیینطالًبــا ) ٢٧وضــمت عینــة الدراســة(الصــف الرابــع االبتــدائي، لطلبــة االجتماعیــة الكفــاءة 

ــا ) ٢٤ذو عســر قرائــي، و(طالًبــا ) ٢٤و( ) مدرســة ١٢ذو عســر حســاب فــي الصــف الرابــع فــي (طالًب

د الباحـــث) لتقیـــیم الكفـــاءة عـــدا(إاالجتماعیـــة باحـــث مقیـــاس الكفـــاءة واســـتخدم ال ،بكفـــر الشـــیخ ابتدائیـــة

فــروق ذات داللــة  ومــدى تحقــق أبعادهــا لــدى أفــراد العینــة. وخلصــت الدراســة إلــى وجــوداالجتماعیــة 

ولـم یكـن هنـاك تـأثیر دال  ،لصـالح الطلبـة العـادیین وبعـض أبعادهـااالجتماعیـة الكفـاءة  فـياحصائیة 

 .ةاالجتماعیاد الكفاءة على مدى تحقق أبع للجنس

هــدفت الدراســة للتعـرف إلــى طبیعــة العالقــة بـین مفهــوم الــذات األكــادیمي ) Ball,2012( ولدراسـة بــ. ٧

 لــدى المــراهقین ذوي صــعوبات الــتعلم فــي ضــوء بعــض المتغیــرات الدیموغرافیــة.االجتماعیــة والكفــاءة 

فـي صفین السـابع والثـامن بمدرسـة من ذوي صعوبات التعلم في الطالًبا ) ٧٦تضمنت عینة الدراسة (
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 ,DOSC-S; Michael) ورمقیــاس مفهــوم الــذات المطــ  اســتخداموقــد تــم  بالمــدیل، كالیفورنیــا.

Smith, & Michael, 1989)،  ــــاءة و ـــاس الكفـ ـــي االجتماعیـــــة مقیــ ـــــف المدرســ والتكی

WM;Walker,McConnell,1995).( دالــة إحصــائیاعالقــة  وأشــارت أهــم النتــائج إلــى عــدم وجــود 

، ووجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي كــل مــن ةاالجتماعیــمفهــوم الــذات األكــادیمي والكفــاءة  بــین

  تعزى لمتغیر الجنس.االجتماعیة والكفاءة  ياألكادیممفهوم الذات 

ــتوى الســــلوك Yukay Yuksel,2013یوكســـل (یوكـــاي دراســـة . ٨ ) هــــدفت الدراســـة الستقصـــاء مسـ

ووجـــود صـــعوبات الـــتعلم،  ،اســـي مـــن حیـــث المســـتوى الصـــفيلطلبـــة مرحلـــة التعلـــیم األس االجتمـــاعي

ــا ) ٨٣والــذكاء. حیــث تكونــت عینــة الدراســة مــن ( ــا ) ٨٣مــن ذوي صــعوبات الــتعلم، و(طالًب مــن طالًب

) ســنوات فــي الصــف األول وحتــى الثالــث بمــدارس فــي مدینــة ٩-٧العــادیین، تراوحــت أعمــارهم بــین(

فــي  االجتمــاعي) ومقیــاس الســلوك WISC-Rء ( اســطنبول، واســتخدم الباحــث اختبــار وكســلر للــذكا

). أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى عـدم وجـود SSBS ; Kenneth, W. Merrell (1993,المدرسـة 

تبعـــا لمتغیـــر الصـــف، ووجـــود فـــروق دالـــة فـــي الكفـــاءة االجتماعیـــة فــروق دالـــة إحصـــائیا فـــي الكفـــاءة 

الـــة فـــي مســـتوى الســـلوك المعـــادي تبعـــا لمتغیـــر الجـــنس لصـــالح االنـــاث، ووجـــود فـــروق داالجتماعیـــة 

للمجتمــع تبعــا لمتغیــر الجــنس لصــالح الــذكور، كمــا وجــدت الدراســة أن معــدل الــذكاء یمكــن أن یتنبــأ 

  واألكادیمیة، والسلوك المعادي للمجتمع.االجتماعیة بالكفاءة 

ي المشــكالت الســلوكیة لــدى طلبــة ذو  للتعـرف علــى هــدفت الدراســة )٢٠١٤المكــانین وآخــرون( دراسـة. ٩

مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــین واالقـــران، وتكونـــت عینـــة االجتماعیـــة صـــعوبات الـــتعلم وعالقتهـــا بالكفـــاءة 

ـــتعلم طالًبــــا ) ١٣٥(الدراســــة مــــن  فــــي الصــــف الثــــاني حتــــى الســــادس وطالبــــة مــــن ذوي صــــعوبات الـ

 ،نبـاألردالملتحقین بغرف المصادر فـي المـدارس التابعـة لمـدیریات التربیـة والتعلـیم فـي إقلـیم الجنـوب 

ــین وثانیهمـــا للطلبـــة  ــاحثون ببنـــاء مقیـــاس بصـــورتین أحـــداهما للمعلمـ ولتحقیـــق هـــدف الدراســـة قـــام البـ

ـــة ذويالعـــادیین للحكـــم علـــى المشـــكالت الســـلوكیة  ـــتعلم، كمـــا تـــم اســـتخدام مقیـــاس  لطلب صـــعوبات ال

لتقیــیم  )٢٠٠٢) ترجمــة أحمــد عــواد(Walker-McConnellي(المدرســوالتكیــف االجتماعیــة الكفــاءة 

الى عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائیة فـي  ، وقد أظهرت النتائج ألفراد العینةاالجتماعیة كفاءة ال



 

٥٠  

ــتعلم بــین المعلمــین واألقــران، وٕالــى  مســتوى شــیوع المشــكالت الســلوكیة لــدى الطلبــة ذوي صــعوبات ال

عوبات لــدى طلبــة ذوي صــاالجتماعیــة وجـود عالقــة دالــة إحصــائیا بــین المشــكالت الســلوكیة والكفــاءة 

  التعلم من وجهة نظر المعلمین واألقران.

ـــن خـــــالل  ــت  العـــــرضمــ ـــابق للدراســـــات التـــــي تناولـــ ــــاءة الســ ــــاالجتماعیـــــة الكفـ ــــبعض  اوعالقتهـ بـ

  تضح االتي:یالمتغیرات 

الكفـــاءة بـــین ، فبعضـــها بحـــث فـــي طبیعـــة العالقـــة مـــن حیـــث الهـــدف الرئیســـي لدراســـات هـــذا المحـــور -

ـــي ارتبطــــت بهــــومتغیــــرات الدراســــة االخــــاالجتماعیــــة  ـــل دراســــةرى التـ  ، ودراســــة)Ball,2012( ا، مثـ

)، وهـــدفت دراســـات أخـــرى للتعـــرف ٢٠١٤ودراســـة (المكـــانین وآخـــرون، ،)٢٠١٤المكـــانین وآخـــرون(

وتحقــق أبعادهــا لــدى أفــراد العینــة تبعــا لمتغیــرات أخــرى االجتماعیــة علــى الفــروق فــي مســتوى الكفــاءة 

ــــــة( ـــــ ــــــة ،Kaspa,1993)كدراســــ ـــــ ـــریت( (Brown,1999)ودراســــ ـــــ ـــــ ــواد وشــ ـــــ ــــ ــــــة  ،)٢٠٠٤عــــ ـــــ ودراســــ

، وأخــرى هــدفت إلــى )Yukay Yuksel,2013 ودراســة(، (Ball,2012))، ودراســة٢٠٠٥نصــر(

بهـــا،  التنبـــؤوٕامكانیـــة االجتماعیـــة التحقـــق مـــن مـــدى مســـاهمة متغیـــرات الدراســـة األخـــرى فـــي الكفـــاءة 

 .)Yukay Yuksel,2013 (، ودراسة)Anderson,2000(كدراسة 

تضـــمنت طلبـــة مــن ذوي صـــعوبات الـــتعلم مـــن  ســـتخدمة فــي دراســـات هـــذا المحــورجمیــع العینـــات الم -

  طلبة الصفوف من الثاني وحتى الثامن في مدارس التعلیم األساسي.

ــاءة  دراســـات هـــذا المحـــوراختلفـــت  -  ــة فـــي قیـــاس مســـتوى الكفـ ـــة، حیـــث اســـتخدم االجتماعیـ وأبعادهـــا الفرعی

ــر ـــــها مقیــــــاس والكــــ ـــــل - بعضـ ـــــة )(WM;Walker,McConnell,1995مكونیـ  ،Jordan,1998)(كدراسـ

 )Tur-Kaspa,1993(كمــا اســتخدمت دراســـة ،Ball,2012)( ودراســـة ،)٢٠٠٤وشــریت(عــواد ة ودراســ

وتـــم  ،(WM; Walker,McConnell,1988;1991) والتكیـــف المدرســـياالجتماعیـــة مقیـــاس الكفـــاءة 

ــــذاتي ــور الـ ـــاس التصـــ ــــ  )Harter,1988) &SPPLD; Renick اســـــتخدام مقیــ ــــاس المهـ ارات ومقیـ

 (SSRS-T; Gresham & Elliott, 1990) االجتماعیة 
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مقیـــاس تصـــنیف الحـــاالت  (Anderson,2000)، واســـتخدمت دراســـة Brown,1999)( فـــي دراســـة -

مـــن االجتماعیـــة ) مقیـــاس الكفـــاءة ٢٠٠٥، واســـتخدمت دراســـة نصـــر(TOPS)المشـــكل(االجتماعیـــة 

فـي  االجتمـاعي) مقیـاس السـلوك Yukay Yuksel,2013 ( إعـداد الباحـث، كمـا اسـتخدمت دراسـة

ـــــانین SSBS ;Kenneth, W. Merrell (1993, المدرســــــة ـــة المكـ ـــتخدمت دراســـ )، واســـ

  ).٢٠٠٢ترجمة أحمد عواد( (WM)والتكیف المدرسياالجتماعیة ) مقیاس الكفاءة ٢٠١٤وآخرون(

الكفــاءة عــن وجــود عالقــة بــین االجتماعیــة الكفــاءة مــن حیــث النتــائج كشــفت الدراســات التــي تناولــت  -

وجــود  إلــى عــدم (Ball,2012)ســةنتــائج درا أشــارت فقــد ،والعدیــد مــن المتغیــرات االخــرىاالجتماعیــة 

المكـــانین دراســـة  أشـــارتو  ،ةاالجتماعیـــمفهـــوم الـــذات األكـــادیمي والكفـــاءة بـــین  دالـــة إحصـــائیاعالقـــة 

لـدى الجتماعیـة اوجود عالقة دالة إحصائیا بین المشكالت السـلوكیة والكفـاءة ) إلى ٢٠١٤( وآخرون

  طلبة ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر المعلمین واألقران.

عـــن وجـــود فـــروق دالـــة االجتماعیـــة كـــذلك مـــن حیـــث النتـــائج كشـــفت الدراســـات التـــي تناولـــت الكفـــاءة  -

  (Tur-Kaspa,1993) كشـفت دراسـةبـین أفـراد عیناتهـا، فاالجتماعیة إحصائیا في مستوى الكفاءة 

اللـــة إحصـــائیة فـــي تطبیـــق الخطـــوات الخمـــس لمعالجـــة المعلومـــات لصـــالح  وجـــود فـــروق ذات دعـــن 

ـــط ـــیلي المتوســ ــتوى التحصــ ــــة  ذوي المســـ ــــل  ،الطلبـ ـــل خارجیـــــة لتبریـــــر النجـــــاح والفشـ ـــتخدام عوامــ واســ

ــباب شخصــــیة لصــــالح طلبــــة ذوي و  ،لصــــالح طلبــــة صــــعوبات الــــتعلم االجتمــــاعي عــــزو النجــــاح ألســ

وجــود  فــروق دالــة إحصــائیا فــي مجــاالت  عــن Brown,1999)(، وكشــفت دراســة صــعوبات الــتعلم

تبـاین فـي صـفات كـذلك حسب تقییم األقران لصـالح الطلبـة العـادیین، و االجتماعیة محددة في الكفاءة 

أوضــحت نتــائج  ،طلبــة صــعوبات الـتعلم والعــادیین مـن وجهــة نظــر المعلمـینبـین  االجتمــاعيالسـلوك 

لصـالح االجتماعیـة صائیا فـي مسـتوى الكفـاءة فروق دالة إح) عن وجود ٢٠٠٤( عواد وشریت دراسة

تعــزى لمتغیــر الجــنس، االجتماعیــة ، كمــا لــم یوجــد فــروق دالــة إحصــائیا فــي الكفــاءة الطلبــة المتفــوقین

ــود) ٢٠٠٥(نصــــر، وخلصـــت دراســــة االجتماعیــــة الكفــــاءة  فــــيفــــروق ذات داللــــة احصــــائیة  إلــــى وجــ

علــى مــدى تحقــق أبعــاد  أثیر دال للجــنسولــم یكــن هنــاك تــ ،لصــالح الطلبــة العــادیین وبعــض أبعادهــا

ــــالكفــــاءة  ـــد توصــــلتBall,2012، أمــــا دراســــة (ةاالجتماعی ــــة  ) فقـ ــود فــــروق ذات دالل ــــى عــــدم وجــ إل
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تعــزى لمتغیــر الجــنس، وكشــفت االجتماعیــة والكفــاءة  يإحصــائیة فــي كــل مــن مفهــوم الــذات األكــادیم

تبعـا االجتماعیـة الكفـاءة  ) عن عدم وجود فـروق دالـة إحصـائیا فـيYukay Yuksel,2013(دراسة 

  تبعا لمتغیر الجنس لصالح االناث.االجتماعیة لمتغیر الصف، ووجود فروق دالة في الكفاءة 

ــن حیــــث النتــــائج كشــــفت الدراســــات التــــي تناولــــت الكفــــاءة  - مــــدى مســــاهمة عــــن االجتماعیــــة وأیضــــا مــ

) Anderson,2000( دراسـةك وٕامكانیـة التنبـؤ بهـااالجتماعیـة متغیـرات الدراسـة األخـرى فـي الكفـاءة 

االجتماعیـــة بالكفـــاءة  تتنبــأوالمشـــاكل الســلوكیة والجـــنس االجتماعیــة المهـــارات أن  التــي خلصـــت إلــى

ـــتعلم لبـــة ذويلط ــذاتب مقارنـــة صـــعوبات ال مؤشـــر ذو فائـــدة فـــي التنبـــؤ التـــي لـــم یثبـــت أنهـــا  فعالیـــة الـ

التــي وجــدت أن معــدل  (Yukay Yuksel,2013)  ألفــراد العینــة، ودراســةاالجتماعیــة بالكفــاءة 

  .ةاالجتماعیالذكاء یمكن أن یتنبأ بالكفاءة 

المعلـم  –المحور الثالث: یستعرض الدراسـات التـي سـلطت الضـوء علـى عالقـة الطالـب 

  وعالقتها بمتغیرات أخرى.االجتماعیة بالكفاءة 

) بدراســة  (Birch& Ladd ,1997الد  و  ) قـام  بیـرش (Birch& Ladd ,1997الد و  دراسـة بیـرش .١

لــدى عینــة مـــن  االجتمــاعيالمعلــم، ومســتوى التكیــف  - هــدفت إلــى التعــرف علــى طبیعــة عالقــة الطالـــب

) STRSالمعلــم( - )، وقـد اســتخدم الباحثـان مقیـاس عالقـة الطالـب٥.٥٨متوسـط أعمـارهم (طالًبـا ) ٢٠٦(

). TRSSAلمدرســي(طبیعـة عالقـة هــؤالء الطلبـة بمعلمـیهم، ومقیـاس المعلمــین لتقیـیم التكیـف ا الستقصـاء

ــود  ـــى وجــ ــائج إلـ ــاطوقــــد أشــــارت أهــــم النتــ ـــة الطالــــب ارتبــ ــــین االتكالیــــة فــــي عالقـ ــــم  - إیجــــابي قــــوي ب المعل

  السلبي نحو المدرسة.االتجاه و  ،التحصیل الدراسيوانخفاض بصعوبات التكیف المدرسي، 

الكفـــاءة  ) هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى طبیعـــة العالقـــة بـــینValeski,2000(فالیســـكيدراســـة  .٢

األكـادیمي لطلبـة المرحلـة االبتدائیـة. شـملت  باإلنجـازالمعلم وعالقتهمـا  -وعالقة الطالباالجتماعیة 

خضــعوا لدراســة طولیــة امتـدت مــن ریــاض األطفــال حتــى الصــف الثالــث طالًبــا ) ٣٠٠عینـة الدراســة (

الدراسـة مقیـاس سـلوك في عدد من المدارس المختلفة بوالیة كالیفورنیـا. وقـد اسـتخدم الباحـث فـي هـذه 

والتكیـف المدرسـي ألفـراد االجتماعیـة لتقیـیم الكفـاءة  (CBS; Ladd and Profilet, 1996)الطفـل 



 

٥٣  

 ,STRS;Pianta & Steinberg,1992; Pianta)المعلـم  -العینـة، ومقیـاس عالقــة الطالـب

1994; Pianta, Steinberg, & Rollins, 1995)،   جـزء ومقیـاس المشـاركة االكادیمیـة  وهـو

)،  TRSSA; Ladd, and colleagues,1997 للمعلمـین( االجتمـاعيمـن مقیـاس تقیـیم التكیـف 

ات التحصـیلیة فـي مـادتي القـراءة االختبـار وقام المعلمون بتقیـیم المسـتوى األكـادیمي للطلبـة مـن خـالل 

والحســـاب لكـــل مســـتوى صـــفي خـــالل الخمـــس ســـنوات. وخلصـــت الدراســـة  أن التغیـــرات فـــي مســـتوى 

المعلم عام بعد عام دراسي، وتسـهم المشـاركة الصـفیة -تتنبأ بجودة عالقة الطالباالجتماعیة الكفاءة 

 في االنجاز االكادیمي.

إلـــى التعـــرف علـــى  هـــدفت الدراســـة Murray &Greenberg,2001)(مـــاراي وجـــرین بـــرج دراســـة .٣

والعـاطفي للطلبــة مـن ذوي اإلعاقــة والعـادیین بلــغ  االجتمــاعيالمعلــم بـالتكیف -طبیعـة عالقــة الطالـب

مــن الصــفین الخــامس والســادس، حیــث تــم اســتخدام مقیــاس النــاس فــي حیــاتي طالًبــا ) ٢٨٩عــددهم (

)PIML; Cook, Greenberg, & Kusche, 1995(  طبیعــة عالقــة الطلبــة بمعلمــیهم لفهـم

بغـرض   (TCRS; Hightower et al., 1986)والبیئـة المدرسـیة، ومقیـاس تقیـیم الطفـل للمعلمـین

وتكـــیفهم المدرســـي. وقـــد أشـــارت أهـــم النتـــائج أن الطلبـــة ذوي االضـــطراب االجتماعیـــة تقیـــیم كفـــاءتهم 

عالقـــاتهم بمعلمـــیهم، وأن  ) هـــم األقــل رضـــا عــنMMD( )، والتخلـــف العقلــي البســـیطEDاالنفعــالي (

) یواجهــون مخــاطر أكبــر فــي البیئــة MMD( )، والتخلــف العقلــي البســیطLDطلبــة صــعوبات الــتعلم (

 االجتمـاعيالمعلم والتكیـف -المدرسیة مقارنة بالطلبة العادیین، ووجود عالقة دالة بین عالقة الطالب

 والعاطفي والمدرسي لدى الطلبة ذوي االعاقة والعادیین.

) هـدفت الدراسـة إلـى الكشـف عـن طبیعـة العالقـة بـین االسـتعداد للمدرسـة، (Waajid,2005اسة واجـد در  .٤

المعلـــم لـــدى أطفـــال مـــا قبـــل المدرســـة. اشـــتملت عینـــة  - العاطفیـــة وعالقـــة الطالـــب - ةاالجتماعیـــوالكفـــاءة 

فرجینیــا. ) سـنوات مــن ثـالث مـدارس مختلفــة بوالیـة ٤- ٣) طفــال تراوحـت أعمـارهم بــین(٥٨الدراسـة علـى (

للتعــرف علــى طبیعــة عالقــة  ;(STRS; Pianta,1988)المعلــم  - تــم اســتخدام  مقیــاس عالقــة الطالــب

ــــب ـــــ ــ ــاءة  - الطال ـــــ ــــــاس الكفــــ ـــــ ـــم، ومقی ـــــ ـــ ــــالمعل ـــــ ــ ـــــة - ةاالجتماعی ـــــ ـــــل المدرسـ ـــــ ـــا قبـ ـــــ ـــــال مـــ ــــ ـــة ألطفــ ـــــ ـــ  العاطفی

(PSP;LaFreniere & Dumas, 1996)  العاطفیــة ألفــراد  - ةاالجتماعیــلقیــاس مســتوى الكفــاءة



 

٥٤  

 .(DIAL; Mardell-Czudnowski, Goldenberg,1998)یــاس االســتعداد للمدرســة العینــة، ومق

، العاطفیـة - ةاالجتماعیـوأشـارت أهـم النتـائج إلـى وجـود عالقـة دالـة احصـائیا بـین كـل مـن مسـتوى الكفـاءة 

المعلـم بدایـة العـام الدراسـي وبـین االسـتعداد للمدرسـة، ووجـود عالقـة إیجابیـة بـین  - طبیعة عالقة الطالـبو 

  الكفاءة العاطفیة ألفراد العینة.و  المعلم - القرب في عالقة الطالب

هــدفت الدراســة للتعــرف علـى الفــروق فــي طبیعــة  (Eisenhower,et al.,2007)إیســنهاورا دراسـة  .٥

مـع األخـذ باالعتبـار مسـاهمة كـل  ،المعلـم لألطفـال ذوي وغیـر ذوي اإلعاقـة الذهنیـة -عالقـة الطالـب

ـــة الدراســــة ةاالجتماعیــــو مــــن الكفــــاءة الســــلوكیة،  ــتملت عینـ ـــذاتي فــــي هــــذه العالقــــة، واشــ ـــیم الـ ، والتنظـ

) طفـــال عادیـــا مـــن والیتـــي بنســـلفانیا وكالیفورنیـــا خضـــعوا ٨٢) طفـــال مـــن ذوي اإلعاقـــة، و(٥٨علـــى(

للدراسة من سن الثالثة حتـى السادسـة. فـي سـن السادسـة خضـع أفـراد العینـة لمقیـاس مالحظـة سـلوك 

)، (PCIRS;Belsky, Woodworth, & Crnic, 1996فـل والوالـدین التفاعـل بـین الط-الطفـل

االجتماعیـة ، ومقیـاس تقیـیم المهـارات (STRS; Pianta, 2001) المعلـم-ومقیـاس عالقـة الطالـب

وقائمـة سـلوك  ،(SSRS-P and SSRS-T; Gresham & Elliott, 1990)للوالـدین والمعلـم 

). (CBCL and TRF;Achenbach, 1991) ونمــوذج تقریــر للمعلـم١٨-٦األطفـال لألعمــار(

وأكثــر صــراعا واعتمــادا  ،المعلــم لــذوي االعاقــة الذهنیــة أقــل قربــا-وكشــفت النتــائج أن عالقــة الطالــب

تتنبـــأ بعالقـــة االجتماعیــة مقارنــة بغیـــر ذوي االعاقــة، كمـــا أشــارت النتـــائج إلـــى أن الكفــاءة الســـلوكیة و 

  المعلم لذوي وغیر ذوي االعاقة الذهنیة. -الطالب

المعلــم علــى كــل مــن  -تــأثیر عالقــة الطالــبالستكشــاف هــدفت الدراســة )Perry,2008دراســة بیــري(. ٦

لطلبـة الصـفوف االولیـة مـن وجهـة  االجتماعيالمشاركة المدرسیة، والكفاءة األكادیمیة، ونمو السلوك 

ـــا ) ٨٠نظـــر المعلمـــین والطلبـــة، حیـــث شـــملت الدراســـة ( مـــن الصـــف الثالـــث فـــي ثـــالث مـــدارس طالًب

ـــورك.م ـــــة نیویــ ــتخدمت ختلفـــــة بوالی ــب واســـ ـــ ـــة الطال ـــاس عالقــ ــ ــــة مقی ــم( -الدراسـ  Pianta,1992المعلـــ

(STRS;  الجهریـةلتصور المعلمین للعالقـة، ومقیـاس الطالقـة فـي القـراءةCBMORF; Shinn & 

Shinn, 2002)  نســخة ) لتصــور الطلبــة للعالقــة مــع معلمــیهم، ومقیــاس تقیــیم الكفــاءة األكادیمیــة

-ةاالجتماعیــومقیــاس تقیـیم المهــارت  ،(ACES_TF; DiPerna & Elliott, 2000)معلمـینال



 

٥٥  

عـدم وجــود أظهـرت النتـائج  .(SCRS-BP; Gresham & Elliot, 1990)المشـاكل السـلوكیة

المعلــم، كمــا أظهــرت  -الطالــب عالقــة دالــة بــین وجهــة نظــر المعلمــین والطلبــة حــول طبیعــة عالقــة

  .والكفاءة األكادیمیة للطلبة ،أ بالمشاكل السلوكیةالمعلم تتنب -النتائج أن عالقة الطالب

هـدفت الدراسـة الـى التعـرف إلـى طبیعـة العالقـة  (Zhang ,Nurmi,2012) تشـانغ ونـورمي دراسـة .٧ 

ألطفال مـا قبـل المدرسـة الصـینیون. وتضـمنت عینـة االجتماعیة المعلم والكفاءة  -بین عالقة الطالب

ـــــالً ١١٨الدراســــــة ( ـــالث مــــــدارس ) طفـ ــــن ثـــ ـــــاس  مــ ــتخدمت الدراســــــة مقیـ ــین. اســــ ــــة بكــــ   مختلفــــــة بمدینــ

االجتماعیـة ، ولتقیـیم الكفـاءة (STRS; Pianta & Steinberg, 1992)المعلـم -عالقـة الطالـب

ــــــر  ـــــي المبكـــ ــــــلوك المدرســــ ـــیم الســـ ـــــ ـــــاس تقیـ ــــان مقیــــ ــتخدم الباحثـــــ ـــــ ــــة اســ ـــي المدرســـــ ــــــة فــــــ ــــــراد العینـــ ألفـــ

السلوك المدرسـي المبكـر  ومقیاس تقییم ،(ESBRS—T; Caldwell & Pianta, 1991)للمعلمین

فـي المنـزل. االجتماعیـة لتقیـیم الكفـاءة   (ESBRS—P; Caldwell & Pianta,1991) للوالـدین

 ،ةاالجتماعیـالمعلـم والكفـاءة -أشارت أهم النتائج إلـى وجـود عالقـة دالـة إحصـائیا بـین عالقـة الطالـب

ض مـن الصـراع بعـد ثالثـة المعلم، ومستوى مـنخف-ووجود مستوى عالي من القرب في عالقة الطالب

-شــهور مــن االلتحــاق بالمدرســة، كــذلك وجــود عالقــة دالــة إحصــائیا بــین القــرب فــي عالقــة الطالــب

  ة الثانیة من إلتحاقهم بالمدرسة.في المنزل ألفراد العینة في السناالجتماعیة المعلم والكفاءة 

ســة إلــى التعــرف علــى ) هــدفت الدراDemirkaya& Bakkaloglu,2015دراسـة دمركــي وبــاكلولو(. ٨

المعلـم ألطفــال مـا قبــل المدرسـة مــن ذوي وغیـر ذوي االحتیاجــات -الفـروق فـي طبیعــة عالقـة الطالــب

المعلـم. تضـمنت عینـة  -الخاصة، والتعرف على المتغیرات التي من الممكن أن تتنبـأ بعالقـة الطالـب

ي االحتیاجـات الخاصـة مـن ذو  ) طفـالً ٥٤من غیر ذوي االحتیاجات الخاصـة، و( ) طفالً ٥٤الدراسة(

ــم  –فــي مــدارس مدینــة أنقــرة. تــم اســتخدام مقیــاس عالقــة الطالــب   ،(STRS;Pianta,2001)المعل

أظهـرت النتـائج  وجـود فـروق دالـة  .(PKBS-2) المدرسة والروضـة ما قبلومقیاس السلوك ألطفال 

اصــة، كمــا أن المعلــم لصــالح الطلبــة ذوي االحتیاجــات الخ -فــي مســتوى الصــراع فــي عالقــة الطالــب

  المعلم. -والمشاكل السلوكیة تتنبأ بالقرب والصراع في عالقة الطالباالجتماعیة المهارات 



 

٥٦  

ــد العـــــرض  ـــابقبعـــ ــب الســ ـــ ـــة الطال ــت عالقــ ـــــي تناولـــ ـــات الت ــــاءة  -للدراســ ـــم وعالقتهـــــا بالكفـ المعلــ

  یتضح اآلتي:االجتماعیة 

ف علــى طبیعــة العالقــة بــین مــن حیــث الهــدف الرئیســي هــدفت جمیــع دراســات هــذا المحــور إلــى التعــر  -

، (Eisenhower,et al.,2007)دراســـةواضـــافت  ،ةاالجتماعیـــالمعلـــم والكفـــاءة  -عالقـــة الطالـــب

االجتماعیــة التحقــق مــن مــدى مســاهمة الكفــاءة  (Demirkaya& Bakkaloglu,2015) ودراســة

  ، ودراسة المعلم -ومتغیرات أخرى بعالقة الطالب

ـــات  - ـــع العین ــدا فـــي درا المســــتخدمةجمی ــال مـــا قبــــل المدرســـة، مـــا عــ ــن أطفـ ــور هـــي مــ ســـات هــــذا المحـ

فقــد تكونــت عینتهــا مــن طلبــة الصــف الخــامس والســادس  Murray &Greenberg,2001)(دراســة

  من ذوي وغیر ذوي االعاقة.

المعلــم وهــي مقیــاس عالقــة -اتفقــت دراســات هــذا المحــور فــي األداة المســتخدمة لقیــاس عالقــة الطالــب -

مقیـاس فقـد اسـتخدمت  Murray &Greenberg,2001)(دراسـة عـدا) مـا STRSالمعلـم( -الطالـب

، اإل أنهـا اختلفـت فـي )PIML; Cook, Greenberg, & Kusche, 1995النـاس فـي حیـاتي (

 Birch& Ladd) ، فاسـتخدمت دراســةةاالجتماعیـاألدوات التـي تـم اسـتخدامها فـي قیــاس الكفـاءة 

ــیم التكیــف المدر  مقیــاس (1997, فقــد  Valeski,2000)، أمــا دراســة ()TRSSAســي(المعلمــین لتقی

 Murray) ، أمـا دراسـة(CBS; Ladd and Profilet, 1996)اسـتخدمت مقیـاس سـلوك الطفـل 

&Greenberg,2001)  فقـد اسـتخدمت مقیـاس تقیـیم الطفـل للمعلمـین(TCRS; Hightower et 

al., 1986)، وفـي دراسـة Waajid,2005) طفیـة ألطفـال مـا قبـل العا-ةاالجتماعیـ) مقیـاس الكفـاءة

 Eisenhower,et)وفــي دراســة ، (PSP;LaFreniere & Dumas, 1996) المدرســة

al.,2007) )ونمـوذج تقریـر للمعلـم١٨-٦مقیـاس وقائمـة سـلوك األطفـال لألعمـار ( (CBCLand 

TRF;Achenbach, 1991)،  اسـتخدمت دراسـة(وPerry,2008 مقیـاس تقیـیم الكفـاءة األكادیمیـة (

 Zhang)كمـا اسـتخدمت دراسـة ،(ACES_TF; DiPerna & Elliott, 2000)نسـخة المعلمـین

,Nurmi,2012)  تقیـیم السـلوك المدرسـي المبكـر للمعلمـینمقیـاس(ESBRS—T; Caldwell & 

Pianta, 1991))واســتخدمت دراســة ،Demirkaya& Bakkaloglu,2015 مقیــاس الســلوك (

 .(PKBS-2)ألطفال ماقبل المدرسة والروضة



 

٥٧  

-المحور عن وجـود عالقـة دالـة إحصـائیا بـین عالقـة الطالـبنتائج كشفت جمیع دراسات من حیث ال -

عـن وجـود  (Birch& Ladd ,1997)  أو أحـد أبعادهـا، فكشـفت دراسـةاالجتماعیـة المعلـم والكفـاءة 

وانخفـاض المعلـم بصـعوبات التكیـف المدرسـي، -إیجابي قوي بـین االتكالیـة فـي عالقـة الطالـب ارتباط

ــود  عـــن )(Waajid,2005الســـلبي نحـــو المدرســـة، وكشـــفت دراســـةاالتجـــاه و  ،راســـيالتحصـــیل الد وجـ

الكفـاءة العاطفیـة ألفـراد عینـة الدراسـة، وكشـفت و  المعلـم-عالقة إیجابیة بین القرب في عالقـة الطالـب

-وجـود عالقــة دالـة إحصـائیا بـین القـرب فـي عالقـة الطالــب عـن (Zhang ,Nurmi,2012)دراسـة

  في المنزل ألفراد العینة في السنة الثانیة من إلتحاقهم بالمدرسة.جتماعیة االالمعلم والكفاءة 

ــــاءة  - ــــــائج أن الكفـــــ ـــت النتـــ ــــ ــــا بینــ ــــــة كمــــ ــباالجتماعیـــ ــــ ـــــــة الطالـــ ــــــئ بعالقــ ـــل كمتنبـــ ــــ ــــــا -تعمـ ـــم كمـــ المعلــــــ

 &Demirkaya).، ودراسـة(Eisenhower,et al.,2007) )،  ودراسـةValeski,2000(دراسـة

Bakkaloglu,2015).  

ـــرت دراســـــة - ــــاكل الســـــلوكیة-أن عالقـــــة الطالـــــب )Perry,2008(وأظهــ ــــأ بالمشـ ـــــم تتنبـ ــــاءة  ،المعل والكفـ

  األكادیمیة للطلبة. 

   



 

٥٨  

  تعقیب عام على الدراسات السابقة:

  السابق للدراسات السابقة: العرضمن خالل 

حســب  -المعلــم، ونــدرة الدراســات العربیــة  -نجــد وفــرة الدراســات األجنبیــة التــي تناولــت عالقــة الطالــب -

ــم الباحثـــةع لثالثة(الصـــراع، المعلــم خاصـــة بحصـــرها فــي األبعـــاد ا -التـــي تناولــت عالقـــة الطالـــب - ل

ـــات  القــــرب، االتكالیــــة)، ـــتعلم، كــــذلك وفــــرة الدراسـ ــون معدمــــة لفئــــة طلبــــة ذوي صــــعوبات الـ وتكــــاد تكــ

 وعالقتهـــا بمتغیـــرات أخـــرى لطلبـــة ذوياالجتماعیـــة األجنبیـــة والعربیـــة التـــي تناولـــت موضـــوع الكفـــاءة 

، ، ممــا یــدلل علـــى أنهــا بعــد مــن أبعــاد تشـــخیص صــعوبات الــتعلم ال یمكــن تجاهلـــهصــعوبات الــتعلم

التــي  - علــى حــد علــم الباحثــة - یــةُعمانتعتبــر الدراســة الحالیــة مــن أولــى الدراســات العربیــة والوبــذلك 

  لطلبة ذوي صعوبات التعلم.االجتماعیة المعلم بالكفاءة  -تناولت طبیعة عالقة الطالب

دراســات المحــور الثالــث التــي  مــع جمیــعمــن حیــث الهــدف مــن الدراســة فقــد تشــابهت الدراســة الحالیــة  -

  .ةاالجتماعیالمعلم والكفاءة  -بین متغیري عالقة الطالباالرتباط تناولت 

ومـــن حیـــث الفئـــة المســـتهدفة فقـــد تشـــابهت الدراســـة الحالیـــة مـــع جمیـــع دراســـات المحـــور الثـــاني التـــي  -

  وعالقتها ببعض المتغیرات لطلبة ذوي صعوبات التعلم.االجتماعیة تناولت الكفاءة 

ــــــة - ــــة الحالی ـــــي الدراســ ــــتخدمة فـ ــث المســ ــــبة ألدوات البحــــ ــــا بالنســ ــــــة  ،أمــ ــــاس عالق ـــتخدمت مقیــ ـــد اســـ   فقـــ

ــب ــــ ـــــ ــ ــم( -الطال ـــــ ـــــ ــــــةSTRSالمعلـ ـــــ ــــــا دراســ ـــــ ــــــة  ،(Wolfson,2009)) كمــ ـــــ  ،)Drugli,2013(ودراســ

 ،)(Waajid,2005، ودراســـة)Valeski,2000()، ودراســـة (Birch& Ladd ,1997ودراســـة

 Zhang) )، ودراســـةPerry,2008ودراســـة( ،(Eisenhower,et al.,2007)  ودراســـة 

,Nurmi,2012)ودراســة ،(emirkaya& Bakkaloglu,2015)،  كمــا اســتخدمت الدراســة الحالیــة

ـــــر ــــــاس والكـــــ ــــ ــــاءة  -مقی ـــــ ــــــل للكفـ ــــ ــــــة مكونی ــــ ـــي(االجتماعی ـــــ ــف المدرســ ـــــ ـــ ــــــة WM)والتكی -Tur(كدراســــ

Kaspa,1993(ــــــة، ود ـــــ ـــــ ـــــ ــواد ، و Jordan,1998)( راســـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــة عــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــریت(دراســــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ، )٢٠٠٤وشــ

  .)٢٠١٤المكانین وآخرون( دراسة، و )Ball,2012(ودراسة

   



 

٥٩  

  وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في:

 تحدید متغیرات الدراسة وتعریف المصطلحات.. ١

 ).ةاالجتماعیاءة المعلم ومقیاس الكف-اختیار األدوات المناسبة للدراسة( مقیاس عالقة الطالب. ٢

 انات.یتحدید منهج الدراسة وٕاجراءاتها واألسالیب اإلحصائیة المناسبة لمعالجة الب. ٣

 صیاغة أسئلة الدراسة الحالیة بناء على ما أسفرت عنه نتائج الدراسات السابقة.. ٤

 االستفادة من كیفیة عرض ومناقشة النتائج وتفسیرها.. ٥

 ع العربیة واألجنبیة المتصلة بموضوع الدراسة.الوصول لبعض المصادر والمراج. ٦

ــب ا وبنــــاءً وختاًمــــ ــت عالقــــة الطالــ ــم بالكفــــاءة  -علــــى نتــــائج الدراســــات الســــابقة التــــي تناولــ المعلــ

، فـإن ةاالجتماعیـالمعلـم والكفـاءة  -التي خلصت إلى وجـود عالقـة دالـة بـین عالقـة الطالـبو االجتماعیة 

، ممـا یزیـد مـن منطقیـة للطلبـةاالجتماعیـة سـین مسـتوى الكفـاءة المعلم تسهم فـي تح-أبعاد عالقة الطالب

  الربط بین المتغیرین معا في هذه الدراسة.

   



 

٦٠  

  

  الفصل الثالث

  منهجیة وٕاجراءات الدراسة

 منهج الدراسة 

 مجتمع الدراسة 

 عینة الدراسة 

 أدوات الدراسة 

 إجراءات الدراسة 

 اإلحصائیة األسالیب 

  

    



 

٦١  

  الفصل الثالث

  ةـــــــــــــراءات الدراســـــــــــة وٕاجـــــــــمنهجی

یعـــرض هـــذا الفصـــل المنهجیـــة المتبعـــة فـــي الدراســـة الحالیـــة، ومجتمـــع وعینـــة الدراســـة، كـــذلك 

ــیكومتریة لهــــا،  ــراءات ترجمتهـــا وٕاعــــدادها، وٕایجـــاد الخصــــائص السـ یتضـــمن عرضــــا ألدوات الدراســـة وٕاجــ

عــرض األســالیب االحصــائیة المتبعــة لمعالجــة ، ویختــتم الفصــل بالدراســةوٕاجــراءات تطبیقهــا علــى عینــة 

  البیانات وتحلیلها واالجابة عن أسئلة الدراسة وتحقیق أهدافها.

  منهج الدراسة:أوال: 

الدراسـة الحالیـة تتبــع المـنهج الوصــفي وهـي مــن الدراسـات االرتباطیــة، وهـذا النــوع مـن الدراســات 

ي التعــرف علــى مــدى هــذه العالقــة مــن ناحیــة یفیــد فــي تقــدیر العالقــة بــین متغیــر أو أكثــر مــن ناحیــة وفــ

). حیـــث تســـعى الباحثـــة فـــي هـــذه الدراســـة إلیجـــاد طبیعـــة العالقـــة بـــین متغیـــري ٢٠٠٨ أخـــرى (العـــزاوي،

) ومتغیــر نــوع الصــعوبة كمتغیــر مســتقل، ةاالجتماعیــالمعلــم والكفــاءة  -الدراســة ببعضــها(عالقة الطالــب

لطلبـة ذوي صـعوبات االجتماعیـة علـم بـالتنبؤ بالكفـاءة الم -ومحاولة اكتشاف مدى إسـهام عالقـة الطالـب

التعلم من وجهة نظر معلماتهم في مدارس الحلقة األولى بمحافظة الداخلیـة، مـع التنویـه أن العالقـة بـین 

  المتغیرین ال تعني عالقة سبب ونتیجة.

  مجتمع الدراسة:ثانیا: 

الثــاني فــي مــدارس الحلقــة األولــى  طلبــة صــعوبات الــتعلم بالصــفمــن تكــون مجتمــع الدراســة الحالیــة 

) طالـب وطالبــة وفقـا لسـجالت معلمـات برنــامج ٤٥٤مـن التعلـیم األساسـي بمحافظـة الداخلیــة والبـالغ عـددهم (

م، ٢٠١٦/٢٠١٧فــــي المحافظــــة للعــــام األكــــادیمي  - معلمــــات غــــرف المصــــادر - معالجــــة صــــعوبات الــــتعلم

ــا ) ١٦٩حیــث بلــغ عــدد طلبــة ذوي صــعوبة القــراءة ( ــا ) ٨٣طالبــة، وعــدد طلبــة صــعوبة الحســاب (و طالًب طالًب

ـــراءة والحســـاب معـــا ( ــدد طلبـــة صـــعوبة الق ـــا ) ٢٠٢وطالبـــة، بینمـــا بلـــغ عـ ــة طالًب ــد اســـتجابت عینـ ـــة. وقـ وطالب

ــدارس الحلقـــة األولـــى  ــن معلمـــات غرفـــة المصـــادر فـــي مـ محافظـــة الداخلیـــة البـــالغ عـــددهن فـــي بعشـــوائیة مـ

ــي الدراســــة، بحیـــث ( ) معلمـــة علــــى٢١٣مجتمـــع الدراســــة المتیســــر( ــة بنســــبة (٥٨أداتــ %) هــــن ٥١,٣) معلمــ
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%) هـــن معلمـــات معالجـــة صـــعوبة حســـاب. ٤٨,٧) معلمـــة بنســـبة (٥٥معلمـــات معالجـــة صـــعوبة قـــراءة، و(

  حسب متغیر نوع الصعوبة. من الطلبة ) یبین توزیع أفراد مجتمع الدراسة١رقم( والجدول

  )١جدول رقم (

  ب نوع الصعوبةأفراد المجتمع من الطلبة موزعین حس

  المجموع  القراءة والحساب معا صعوبة  صعوبة الحساب  صعوبة القراءة  

طلبة صعوبات التعلم 

  بالصف الثاني
٣٧,٣(  ١٦٩(%  

٨٣  

)١٨,٢(%  

٢٠٢  

)٤٤,٥(%  

٤٥٤  

)١٠٠(%  

  عینة الدراسة:ثالثا: 

  على عینتین: الدراسةاشتملت عینة 

ـــــة االســـــتطالعیة:. ١ ــن ( العین ـــــا ) ٣٠وتكونـــــت مـــ ـــــة، و(و طالًب ــــن ١٥طالب ــــة مصـــــادر مـ ــــة غرفـ      ) معلمـ

معلمــات برنــامج معالجــة صــعوبات الــتعلم فــي مــدارس الحلقــة األولــى مــن التعلــیم األساســي بمحافظــة 

 الدراسة.الداخلیة
ّ
  ، بغرض التحقق من الخصائص السیكومتریة ألداتي

رس الحلقـــة األولـــى مـــن معلمـــات غـــرف المصـــادر فـــي مـــدا تـــم اختیـــار عینـــة الدراســـة العینـــة األساســـیة:. ٢

 Richard Jaguarوباســتخدام معادلــة ریتشــارد جیجــر ،طةبالطریقــة العشــوائیة البســیبمحافظــة الداخلیــة 

ـــة مـــن المجتمـــع المتیســـر، فقــــد  ــة غــــرف ١٤٠علـــى أداتـــي الدراســـة ( اســـتجابتلتحدیـــد حجـــم العین ) معلمـ

ــن معلمـــات ٧٠مصـــادر، بحیـــث ( ــة هـ ) ٧٠، و(%)٥٠(تهمعالجـــة صـــعوبة القـــراءة یمـــثلن مـــا نســـب) معلمـ

 بشـــكل عشـــوائي كـــل معلمـــة غرفـــة مصـــادرت وقـــد اختـــار الحســـاب معالجـــة صـــعوبة معلمـــة هـــن معلمـــات 

عشــوائیا مــن ســجل أســماء طلبــة  ا أو رقمــینوذلــك عــن طریــق اختیــار رقمــ ،طــالبین مــن طالبهــالطالــب أو 

ــة  ـــین ببرنــــــامج المعالجــــ ـــاني الملتحقـــ ـــف الثـــ ـــعوبات الــــــتعلم بالصـــ ــــصـــ ـــة األولــ ــــي مــــــدارس الحلقـــ فبلــــــغ  ،ىفــ

والجــدول مــن الطلبــة،  % ) مــن مجتمــع الدراســة٤٦وطالبــة ممثلــین مــا نســبته تقریبــا (طالًبــا ) ٢٠٨(عــددهم

  حسب نوع الصعوبة. من الطلبة ) یبین توزیع أفراد العینة٢(رقم
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  )٢الجدول رقم (

  أفراد عینة الدراسة من الطلبة موزعین حسب نوع الصعوبة

  المجموع  قراءة وحساب معاصعوبة   صعوبة حساب  صعوبة قراءة  

طلبة صعوبات التعلم 

  بالصف الثاني

٥٤  

)٢٦(%  

٣٧  

)١٨(%  

١١٧  

)٥٦(%  

٢٠٨  

)١٠٠(%  

  أدوات الدراسة:رابعا: 

  لإلجابة عن أسئلة الدراسة الحالیة، وتمثلت في: مقیاسانالباحثة  استخدمت

  جمة وتكییف الباحثة.وتر  ،(Pianta,2001)نتا االمعلم لبی –الطالب مقیاس عالقة المقیاس األول:

ـــــاس  المقیــــــــــــاس الثــــــــــــاني: ـــــ ــــاءةمقیــ ـــــ ــــــة  الكفـــ ـــــراالجتماعیــــــ ـــــ ــــي والكــ ـــــ ـــف المدرســـ ـــــ ــــل -والتكیــــ ـــــ   مكونیـــ

) (Walker & McConnell,1988.وترجمة وتكییف الباحثة ،  

  یة:ُعمانوموائمتها للبیئة ال تكییفها خطواتو  إلجراءاتوفیما یلي وصف 

 ال. ١
ّ
ــق علـــم الباحثـــة_ نـــدرة فـــي مراجعـــة األدبیـــات التربویـــة والنفســـیة لمقیاســـي دراســـة، وقـــد وجـــدت _وفـ

وفــي ضــوء ذلــك ارتــأت الباحثــة أن تكــون هــذه ، هــذین المقیاســیناســتخدمت الدراســات العربیــة التــي 

  الدراسة وأدواتها إضافة لألدب العربي. 

إلــى اللغــة العربیــة مــن قبــل مــدرب تربــوي فــي  )٤(،)٣ملحــق( ترجمــة المقیاســین مــن اللغــة االنجلیزیــة. ٢

تـــم الجمـــع بــین التـــرجمتین، والخـــروج ، ثــم جمــة معتمـــدة  فـــي اللغــة االنجلیزیـــةلغــة االنجلیزیـــة، ومتر ال

  ).٦(،)٥بالنسخة النهائیة العربیة للمقیاسین ملحق (

ـــارات . ٣ ــوح العبــــ ـــــر لوضــــ ـــافة أي تغییــ ـــتم إضـــ ـــم یـــ ــــة المترجمــــــة، ولــــ ــــخة العربیــ ــــة للنســـ           المراجعــــــة اللغویــ

 قبل المترجمین.وسالمة صیاغتها اللغویة من 

الترجمــة العكســیة للنســخة العربیــة إلــى لغتهــا االصــلیة (اإلنجلیزیــة) مــن قبــل متــرجم معتمــد، لضــمان . ٤

ــین التــــرجمتین ـــق( التطــــابق بــ ـــات)٨(،)٧ملحـ ــــة بعــــض االختالفـ ـــد وجــــدت الباحث ـــیطة ، وقـ ــــین  البسـ ب

 .ارة في المقیاسین، إال أنه لم یتم تغییر صیاغة أي عبالترجمتین، نظرا الختالف خصائص اللغتین
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ـــق. ٥ ــــن التحقــ ــیكومتریة الخصـــــائص مـ ـــي الســـ ــــن الدراســـــة ألداتــ ـــى تطبیقهـــــا خـــــالل مـ ــ ــراد عل  العینـــــة أفـــ

 االستطالعیة (سیتم التفصیل الحقا).

 ).١٢(،)١١(ملحق للمقیاسین النهائیة للصورة الوصول. ٦

 Student –Teacher Relationship Scale المعلـم) –مقیـاس عالقـة (الطالـب  :األداة األولـىأ. 

)Pianta,2001 STRS;( 

ســـنوات،  )٨-٤(هــو عبــارة عــن أداة لمعلــم الصــفوف االولیــة فــي المرحلــة االبتدائیــة مــن عمــر 

اد عبارة یسـتخدم لتقیـیم فهـم المعلـم لعالقـة طالـب معـین معـه، خصوصـا فیمـا یتعلـق بأبعـ )٢٨(یتألف من

معلـم أن عالقتـه مـع الطالـب أنهـا سـلبیة : هـي الدرجـة التـي یـدرك فیهـا الConflic  صـراعال ثالثـة هـي:

: هـي الدرجـة التـي یـدرك فیهـا المعلـم أن عالقتـه بالطالـب أنهـا عالقـة Closeness القـرب ، ووخالفیـة

هـي الدرجـة التـي  : Dependency االتكالیة(االعتمادیـة)و ، ود ومحبة ودفء عاطفي وتواصل مفتوح

ـــم أن  ــین أنـــه معتمـــدا علیـــطالًبـــا یـــدرك فیهـــا المعل ــون ه بشـــكل كلـــي، ویطلـــمعـ ب المســـاعدة عنـــدما ال تكـ

، علـــم الكلیـــة لعالقـــة طالـــب معـــین معـــه: وهـــي وجهـــة نظـــر المالدرجـــة الكلیـــة(جودة العالقـــة)، ضـــروریة

قـــص ملحـــوظ فـــي ، والتـــي تعكـــس نن العالقـــة إیجابیـــة بشـــكل عـــالوالعالمــات العالیـــة للمجمـــوع تـــوحي بـــأ

ــمت عینــــة  )Pianta,2001(راســــةوتعتبـــر د .الخـــالف واالتكالیــــة هـــي الدراســــة األصـــلیة للمقیــــاس، وضـ

ــن ( ــدق أبعــــاد ٢٧٥وطالبــــة، و(طالًبــــا ) ١٣٥٣مكونــــة مــ ــتجابوا للمقیــــاس، وبلــــغ صــ ) معلمــــا ومعلمــــة اســ

كمــا تمتـع المقیــاس بثبــات  ،)٠,٧٤( والمجمــوع الكلـي )٠,٦٤، ٧٨,.٠، ٠,٨٨( المقیـاس الثالثــة كالتـالي:

ـــى  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــالي: (علــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــاده كالتــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــي. ) وللمج٧٦ ،.٨٨ ،.٩٢أبعـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــوع الكلـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  )٠,٨٧( مــ

  .)STRS-Professional Manual( )٢٠١٣)(البستنجي،٢٠٠٧(العنزي،
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  توزیع العبارات على أبعاد المقیاس. یبین) ٣والجدول رقم (

  )٣الجدول رقم (

  المعلم –توزیع عبارات مقیاس عالقة الطالب

  المالحظات  المجموع  العبارات  أبعاد المقیاس

  صراعال
٢٢، ٢٠ ،١٩، ١٨، ١٦، ١٣، ٢،١١ ،

٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣  
  السالباالتجاه البعد في   ١٢

  القرب
٢١، ١٥، ١٢، ٩، ٧، ٥، ٤، ٣، ١ ،

٢٨، ٢٧  
١١    

  السالباالتجاه البعد في   ٥  ١٧، ١٤، ١٠، ٨، ٦  االتكالیة (االعتمادیة)

  ٢٨  وع ــــــــــــــــمجمال

 تصحیح المقیاس:. ١

تــدریجات لیكــرت (ینطبــق تمامــا، ینطبــق  ) درجــات حســب٥یســتخدم المقیــاس ســلم التقــدیر مــن(

ــد مــــا، ال ینطبـــق تمامــــا) ــتخدملحـــد مـــا، محایــــد، ال ینطبـــق لحـ  التصــــحیح مفتـــاح المقیــــاس ، وبالتـــالي اسـ

  :یلي فیما ذلك توضیح ویمكن الخامسي، لیكرت تدریج على المعتمد

 جـةالدر  تمثـل بحیـث درجـة،) ٦٠-١٢(بـین ) عبـارة١٢مـن( المكون الصراع بعد درجات تراوحت

 یحصـــل درجـــة أعلـــى) ٦٠( الدرجـــة وتمثـــل ،الصـــراع بعـــد فـــي الطالـــب علیهـــا یحصـــل درجـــة أقـــل) ١٢(

  .  البعد هذا على الطالب علیها

ــت ـــات تراوحــ ــــرب بعــــد درجـ ــون الق ــــین عبــــارة)١١( مــــن المكــ ــث درجــــة،) ٥٥-١١( ب ــــل بحیــ  تمث

 یحصـل درجـة ىأعلـ) ٥٥( الدرجـة وتمثـل القـرب، بعـد فـي الطالـب علیهـا یحصل درجة أقل) ١١(الدرجة

  .البعد هذا على الطالب علیها

ــت ــون) االعتمادیـــة( االتكالیـــة بعـــد درجـــات تراوحـ ـــارات) ٥( مـــن المكـ  درجـــة،) ٢٥-٥( بـــین عب

) ٢٥( الدرجـــة وتمثـــل االتكالیـــة، بعـــد فـــي الطالـــب علیهـــا یحصـــل درجـــة أقـــل) ١١( الدرجـــة تمثـــل بحیـــث

  .البعد هذا على الطالب علیها یحصل درجة أعلى

  )لالتكالیة الخام الدرجة - ٣٠( +) للقرب الخام الدرجة( +) للصراع الخام الدرجة -٧٢( = الخام لیةالك الدرجة

  



 

٦٦  

ــبة ــت وبالنسـ  أمـــا ،)٦٠+١٢ المحتملـــة الـــدرجات( نـــاتج بعـــد الصـــراع هـــو فـــي) ٧٢( فـــإن للثوابـ

 وابـــتالث هـــذه تســـتخدم وبـــذلك .)٢٥+ ٥ المحتملـــة الـــدرجات( نـــاتج فهـــو االتكالیـــة بعـــد فـــي) ٣٠(الثابـــت

ــــیر ـــــ ـــــ ـــــ ــــاني لتفســــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــة المعــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــدرجات المختلفــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــة للـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــة العالیـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــى والمنخفضــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــل علــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  كـــــ

  ).STRS-Professional Manual)(٢٠١٣)(البستنجي،٢٠٠٧بعد(العنزي،

 الخصائص السیكومتریة للمقیاس:. ٢

وطالبـة مـن خـارج طالًبـا ) ٣٠عینة بلغت ( باختیارلمعرفة صدق وثبات المقیاس، قامت الباحثة 

راسـة، وتــم تطبیـق المقیــاس علـى العینــة مـرتین حیــث كانـت الفتــرة بـین التطبیــق االول العینـة االساســیة للد

  ، حیث تم استخراج صدق وثبات المقیاس ویتضح ذلك من خالل االتي:أسبوعینوالثاني 

  :یقتین للتحقق من صدق المقیاس هماتم استخدام طر  صدق المقیاس:أ. 

لـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین بلـــغ رض المقیـــاس عالتحقـــق منـــه مـــن خـــالل عـــ تـــم وقـــد :الصـــدق الظـــاهري - 

التربیــة وعلـم الـنفس لمعرفــة مـدى صــالحیة  الجـامعیین المختصــین فـي األسـاتذةمــن ) ٢(ملحـق) ٦(عـددهم

للبعــد الــذي تقیســه، مــع  عبــارةالمقیــاس مــن حیــث الســالمة اللغویــة ووضــوح التعلیمــات ومــدى انتمــاء كــل 

  .  )٩ملحق ( ضرورة مراعاتها أشاروا إلى الحرص على إضافة التعدیالت والمالحظات التي

تــم التحقــق مــن صــدق االتســاق الــداخلي ألداة الدراســة مــن خــالل حســاب  صــدق االتســاق الــداخلي: -

للمقیــاس، وقــد أشــارت النتــائج إلــى ان  الكلیــةمتوســط درجــة كــل عبــارة والدرجــة  بــین االرتبــاط معامــل 

) یبـــین ٤درجـــة الكلیـــة للمقیـــاس. والجـــدول(ال جمیـــع العبـــارات تتمتـــع بدرجـــة ارتبـــاط قویـــة مـــع متوســـط

  معامالت ارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلیة للمقیاس.

   



 

٦٧  

  )٤جدول(

  المعلم بالدرجة الكلیة للمقیاس- معامالت ارتباط عبارات مقیاس عالقة الطالب

 العبارة بیرسوناالرتباط معامل  العبارة بیرسوناالرتباط معامل 

**
١٥ ٠,٤١٧ **

١ ٠,٤٣٢  

**
١٦ ٠,٦٨١ **

٢ ٠,٦٩٦ 

**
١٧ ٠,٣٢١ **

٣ ٠,٢٦٦ 

**
١٨ ٠,٥٢٩ **

٤ ٠,٣١٧ 

**
١٩ ٠,٢٥٧ **

٥ ٠,٤٦٦ 

**
٢٠ ٠,٥٨٧ **

٦ ٠,٣١٤ 

**
٢١ ٠,١٥٠ **

٧ ٠,٥٦٠ 

**
٢٢ ٠,٥٥٢ **

٨ ٠,٣٢٢ 

**
٢٣ ٠,٤١٠ **

٩ ٠,٢١٣ 

**
٢٤ ٠,٥٤٧ **

١٠ ٠,٣٧٧ 

**
٢٥ ٠,٤٤٨ **

١١ ٠,٥٣٠ 

**
٢٦ ٠,٥٦٢ **

١٢ ٠,٢٦٥ 

**
٢٧ ٠,٣٠٨ **

١٣ ٠,٤٦٨ 

**
٢٨ ٠,٥٩٦ **

١٤ ٠,٣٦١ 

  )٠,٠١ α≤دالة عند مستوى (* 

المعلـم مـن خـالل حسـاب -االتسـاق الـداخلي لمقیـاس عالقـة الطالـب صـدقكذلك تم التحقق مـن 

المقیـاس وبـین  عبـاراتمـن  عبـارةكـل  درجـة ارتبـاط معامل ارتبـاط بیرسـون لمعرفـة درجـةاالرتباط معامل 

مــن  عبــارةمعــامالت ارتبــاط بیرســون لكــل ) ٥درج تحتــه، ویوضــح الجــدول(للبعــد الــذي تنــالدرجــة الكلیــة 

  .بالدرجة الكلیة للبعد الذي تندرج تحتهاالجتماعیة مقیاس الكفاءة عبارات 

   



 

٦٨  

  )٥(جدول

  معلم بالدرجة الكلیة للبعد الذي تندرج تحتهال –الطالبمقیاس عالقة  لعباراتمعامل ارتباط بیرسون 

  البعد الثالث: االتكالیة  عد الثاني: القربالب  البعد األول: الصراع

  االرتباط  رقم الفقرة  االرتباط  رقم الفقرة  االرتباط  رقم الفقرة

٠,٣٩٩ ٦ **٠,٥٨٢ ١ **٠,٧٢٢  ٢** 

٠,٦٢٠ ٨  **٠,٦٠٢ ٣  **٠,٦٥٥ ١١** 

٠,٦٤٣ ١٠ **٠,٣٦٩ ٤  **٠,٥٤٥  ١٣** 

٠,٦١٧ ١٤ **٠,٥٨٧ ٥  **٠,٧١٢  ١٦** 

٠,٧٠٥ ١٧ **٠,٥٧٦ ٧ **٠,٥٩٥ ١٨** 

٠,٦٢٥ ٩ **٠,١٨٣ ١٩**     

٠,٥٨٣ ١٢ **٠,٦١٤ ٢٠**      

٠,٥٧٤ ١٥ **٠,٦٤٣ ٢٢**     

٠,٤٠٥ ٢١ **٠,٣٧٦  ٢٣**     

٠,٦٩٩ ٢٧ **٠,٦١٧ ٢٤**     

٠,٦٧٨ ٢٨  **٠,٦١٥ ٢٥**     

٠,٦٩١ ٢٦**         

  ٠,٠١ ≤ α** عند مستوى داللة 

) بــین ٠,٠١ ≤ αســتوى داللــة (وقــد أظهــرت النتــائج وجــود ارتبــاط إیجــابي دال إحصــائیا عنــد م

المقیـــاس والدرجـــة الكلیـــة للبعـــد الـــذي تنتمـــي إلیـــه فـــي المقیـــاس، حیـــث تراوحـــت  عبـــاراتمـــن عبـــارة كـــل 

)، فـي حـین ٠,٧٢٢(و ) ٠,١٨٣الصـراع والدرجـة الكلیـة للبعـد بـین ( بعـد عباراتبین االرتباط معامالت 

 )،٠,٦٩٩() و٠,٣٦٩(الكلیـــة للبعـــد بـــینبعـــد القـــرب والدرجـــة  عبـــاراتبـــین االرتبـــاط تراوحـــت معـــامالت 

). ٠,٧٠٥() و٠,٣٩٩تكالیـة والدرجـة الكلیـة للبعـد بــین(اال عبـارات بعـدبـین االرتبـاط تراوحـت معـامالت و 

  المقیاس. عباراتمن  عبارة وبالتالي لم یتم استبعاد أي

ــم مــن خــالل حســاب - كــذلك تــم التحقــق مــن صــدق االتســاق الــداخلي لمقیــاس عالقــة الطالــب  المعل

ذلــك علــى  انـت جمیعهــا دالــة إحصــائیا ممــا یــدلوكالمقیــاس الثالثــة والدرجــة الكلیــة بعــاد أبــین االرتبــاط معامـل 

  بعاد المقیاس والدرجة الكلیة للمقیاس.أبین االرتباط ) یبین معامالت ٦تمتع المقیاس بالصدق. والجدول(

   



 

٦٩  

  )٦(رقم  جدول

  المعلم والدرجة الكلیة للمقیاس -بین ابعاد مقیاس عالقة الطالباالرتباط معامالت 

  بالدرجة الكلیة للمقیاساالرتباط معامل   أبعاد المقیاس

  *٠,٨٨  صراعال

  *٠,٥٥ القرب

 *٠,٥٧  االتكالیة

  )٠,٠١ ≤α*دالة إحصائیا عن مستوى ( 

  ثبات المقیاس:. ٢    

  ویتضح ذلك من خالل االتي

ویتضـح  االختبـارنبـاخ وطریقـة اعـادة من اجل حساب ثبات المقیاس تـم اسـتخدام طریقـة الفالكرو 

  )٧ذلك من خالل الجدول رقم(

  )٧جدول رقم (

  االختبارمعامل الثبات  لمقیاس عالقة الطالب بالمعلم من خالل طریقة الفالكرونباخ وطریقة اعادة 

  االختبارطریقة اعادة   طریقة الفالكرونباخ  محاور المقیاس

  **٠,٩١٩  ٠,٨٣٥  القرب

  **٠,٩٠٨  ٠,٧٧٥  االتكالیة

  **٠,٨٩٨  ٠,٨٣٦  المجموع الكلي

  )٠.٠١≤α( لة عند مستوى**دا

)، ٠,٨٣٥ -٠,٧٧٥( اخ ألبعـاد المقیـاس تراوحـت مـا بـیننالحظ ان معامالت ثبـات ألفـا لكرونبـ

)، أیضــــا معــــامالت الثبــــات لألبعــــاد بطریقــــة إعــــادة ٠,٨٣٦ككــــل بلــــغ ( للمقیــــاسمــــا معامــــل ثبــــات ألفــــا أ

) وتعــد ٠,٨٩٨)، أمـا معامــل الثبـات للمقیـاس ككـل فقـد بلـغ (٠,٩٠٨-٠,٨٨٢(بـینتراوحـت مـا  االختبـار

  ات وصالحة ألغراض الدراسة.هذه القیمة مقبولة للثب

   



 

٧٠  

 &WM; Walker( مكونیـل -والتكیـف المدرسـي والكـراالجتماعیـة مقیـاس الكفـاءة  :األداة الثانیـةب. 

McConnell,1988).    

) ٤٣مـن( ألداةوتتكـون ا .لتالمیـذ المرحلـة االبتدائیـة االجتماعیـةالمهـارات  خاللـهیم المعلم من یق

ـــارات  ــف المهــ ـــىةاالجتماعیـــــعبـــــارة إیجابیـــــة لوصـــ ـــي: ، وتنقســـــم إلــ ــتویات فرعیـــــة هــ ـــالث مســـ الســـــلوك  ثــ

ضــج لــدى : یشــمل تقیــیم الحساســیة، التعــاطف، التعــاون، ضــبط الــنفس، والنالمقبــول للمعلــم االجتمــاعي

یتنـــاول القـــیم والعالقـــات فـــي  المقبـــول لألقـــران: جتمـــاعياالالســـلوك و ، عبـــارة )١٦(الطفـــل ویتكـــون مـــن

، ویشـمل دعــوة األقـران للعــب، المشـاركة فــي االنشـطة، والمصــالحات عنـدما یتطلــب ةاالجتماعیــالمواقـف 

ـــماالمــــــر،  ـــــاس )١٧(ویضـــ ــــن عبــــــارات المقیـ ـــــارة مــ ـــارات التكیــــــف المدرســــــي: و ، عبـ ــمل عــــــرض مهـــ   یشــــ

ــــــا ــــــة لتوجیهـ ــتماع بعنایـ ــتقلة، واالســـــ ــــــة المســـــ ـــمالدراسـ ــــ ــم(ت المعل ـــارات١٠، ویضـــــ ــــ ــــــة .) عب ـــــر دراسـ ــ   وتعتب

 (Walker &McConnell,1988)مـن ریـاض طالًبـا ) ١٨١٢، وشملت (هي الدراسة األصلیة للمقیاس

 )٠,٨٩- ٠,٦٩( ، وتمتــع المقیـاس بصـدق تـراوح بــینفـي مدینـة نیویـورك األطفـال حتـى الصـف الســادس

للمجمــوع الكلــي ) ٠,٩٤(و الثالثــة، ألبعــاده )٠,٩٥( الكلــي، وبثبــات بلــغ فــوق والمجمــوعألبعــاده الثالثــة 

 .(Worthington,Harrison,1990)للمقیاس

  )٨تتوزع العبارات كما في الجدول (و 

  )٨(رقم  الجدول

  ةاالجتماعیتوزیع عبارات مقیاس الكفاءة 

  المجموع  اراتــــــــــــــــــــــالعب  أبعاد المقیاس

  المقبول للمعلم االجتماعيالسلوك 
٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢٤، ٢٢، ١٨، ١٦، ١٢، ١٠ ،٩، ٥ ،

٤٠، ٣٩، ٣٧، ٣٦ ،٣١  
١٦  

  المقبول لألقران االجتماعيالسلوك 
٣٠، ٢٥، ١٧، ١٥، ١٤، ١٣، ١١، ٨، ٦، ٤، ٢، ١ ،

٤١، ٣٨، ٣٥، ٣٤، ٣٢  
١٧  

  ١٠  ٤٣، ٤٢، ٣٣، ٢٧، ٢٣، ٢١، ٢٠، ١٩، ٧، ٣  التكیف المدرسي

  ٤٣  المجمـــــــــــوع
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 :س. تصحیح المقیا٣

 درجــــة احتســـاب تــــم، ) درجـــات حســـب تــــدریجات لیكـــرت٥یســـتخدم المقیـــاس ســــلم التقـــدیر مــــن(

 الدرجــة لحســاب األبعــاد جمیــع علــى درجاتــه وجمــع بعــد كــل علــى درجاتــه بجمــع المقیــاس علــى الطالــب

 الدرجــة لتّعبــر درجــة،) ٢١٥-٤٣( بـین المقیــاس علــى الكلیــة الدرجـة وتتــراوح ،ةاالجتماعیــ للكفــاءة الكلیـة

 العینـــة، أفــراد لـــدى الالتكیفــي الســلوك فـــيوانخفــاض  ،ةاالجتماعیـــ الكفــاءة مســتوى ارتفـــاع عــن مرتفعــةال

ـــــدت ــــ ــــــة واعتمــ ـــي الباحثـــــ ـــــ ــــــحیح فـــ ـــى التصـــــ ـــــ ـــ ـــاب عل ـــــ ــــدى حســـ ــــ ـــتویات مـــ ــــ ـــي المســــ ـــــ  الخماســـ

Worthington,Harrison,1990)(.  

 الخصائص السیكومتریة للمقیاس:. ٤

ـــا ) ٣٠(عینـــة بلغـــت باختیـــارقامـــت الباحثـــة  لمعرفـــة صـــدق وثبـــات المقیـــاس،و وطالبـــة مـــن طالًب

، وتــم تطبیـق المقیــاس علـى العینــة مـرتین حیــث كانـت الفتــرة بـین التطبیــق للدراسـةخـارج العینـة االساســیة 

  االول والثاني أسبوعین، حیث تم استخراج صدق وثبات المقیاس ویتضح ذلك من خالل االتي:

  مقیاس هما:تم استخدام طریقتین للتحقق من صدق ال: صدق المقیاس أ.

وقد تم التحقـق منـه مـن خـالل عـرض المقیـاس علـى مجموعـة مـن المحكمـین بلـغ : الصدق الظاهري

التربیــة وعلــم الــنفس لمعرفــة مــدى صــالحیة  مــن األســاتذة الجــامعیین المختصــین فــي) ٢ملحــق() ٦عــددهم (

ــل  ــن حیـــث الســـالمة اللغویـــة ووضـــوح التعلیمـــات ومـــدى انتمـــاء كـ ــه، مـــع للبعـــد الـــ عبـــارةالمقیـــاس مـ ذي تقیسـ

 .  )١٠ملحق ( ضرورة مراعاتها أشاروا إلىالحرص على إضافة التعدیالت والمالحظات التي 

االجتماعیــة تــم التحقــق مــن صــدق االتســاق الــداخلي لمقیــاس الكفــاءة : صــدق االتســاق الــداخلي

قــد الدرجــة الكلیــة للمقیــاس، و متوســط بــین متوســط درجــة كــل عبــارة و االرتبــاط مــن خــالل حســاب معامــل 

أشــارت النتــائج إلــى أن جمیــع العبــارات تتمتــع بدرجــة ارتبــاط قویــة مــع متوســط الدرجــة الكلیــة للمقیــاس،  

) یوضــح معــامالت ارتبــاط كــل عبــارة ٩ممـا یــدل ذلــك علــى أن نتــائج المقیــاس تتمتــع بالصــدق، والجــدول(

  مع الدرجة الكلیة للمقیاس.
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  )٩(رقم  جدول

  بالدرجة الكلیة للمقیاساالجتماعیة ة معامالت ارتباط فقرات مقیاس الكفاء

معامل ارتباط 

 بیرسون
 العبارة

معامل ارتباط 

 بیرسون
 العبارة

معامل ارتباط 

 بیرسون
  العبارة

**١ ٠,٦٠٠** ١٧ ٠,٥٦٧** ٣٣ ٠,٦٨٢  

**٢ ٠,٦٠١** ١٨ ٠,٤٣٠** ٣٤ ٠,٦١٣  

**٣ ٠,٥٦٢** ١٩ ٠,٥٤٠** ٣٥ ٠,٦٣٧  

**٤ ٠,٥٢٩** ٢٠ ٠,٥٤٠** ٣٦ ٠,٣٧٠ 

**٥ ٠,٣٤٢** ٢١ ٠,٦٤٨** ٣٧ ٠,٦٣٦ 

**٦ ٠,٦٠٢** ٢٢ ٠,٣٢٠** ٣٨ ٠,٥٠٨ 

**٧ ٠,٦١١** ٢٣ ٠,٤٨٩** ٣٩ ٠,٦٠٥ 

**٨ ٠,٤٥٩** ٢٤ ٠,٧٤٢** ٤٠ ٠,٤٨٤ 

**٩ ٠,٤٩٦** ٢٥ ٠,٤٤٦** ٤١ ٠,٦٣١ 

**١٠ ٠,٤٨٦** ٢٦ ٠,٣٣٢** ٤٢ ٠,٥٣٢ 

**١١ ٠,٥٧٩** ٢٧ ٠,٥١٦** ٤٣ ٠,٦٢٢ 

  **١٢ ٠,٤٠٨** ٢٨ ٠,٦٠٤ 

  **١٣ ٠,٤٧٢** ٢٩ ٠,٤٨٥ 

  **١٤ ٠,٤٧١** ٣٠ ٠,٥٢١ 

  **١٥ ٠,٥٠٣** ٣١ ٠,٢٢٦ 

  **١٦ ٠,٦٥٨** ٣٢ ٠,٥٥٣ 

  )٠,٠١ α≤دالة عند مستوى (*       

مــن خــالل حســاب االجتماعیــة الكفــاءة كــذلك تــم التحقــق مــن صــدق االتســاق الــداخلي لمقیــاس 

المقیـاس وبـین  عبـاراتمـن  عبـارةكـل  درجـة ارتبـاط درجـة لمعرفـةمعامل ارتبـاط بیرسـون االرتباط معامل 

عبــارة مــن معــامالت ارتبــاط بیرســون لكــل ) ١٠للبعــد الــذي تنــدرج تحتــه. ویوضــح الجــدول(الدرجــة الكلیــة 

    .بالدرجة الكلیة للبعد الذي تندرج تحتهاالجتماعیة مقیاس الكفاءة  عبارات
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  )١٠جدول(

  بالدرجة الكلیة للبعد الذي تندرج تحتهاالجتماعیة مقیاس الكفاءة  عبارات معامل ارتباط بیرسون

   البعد الثالث   البعد الثاني  البعد األول

  التكیف المدرسي  السلوك االجتماعي المقبول لألقران  للمعلم المقبولالسلوك االجتماعي 

  االرتباط  رقم الفقرة  االرتباط  رقم الفقرة  االرتباط  رقم الفقرة

٠,٦٨١ ٣ **٠,٦٣١  ١ **٠,٣٨٥  ٥** 

٠,٦٨٣ ٧ **٠,٦٥٤ ٢  **٠,٥٥١ ٩** 

٠,٧٢٤ ١٩ **٠,٥٧٢ ٤ **٠,٢٨٤  ١٠** 

٠,٧٠٣ ٢٠ **٠,٦٧٧ ٦ **٠,٥١٨  ١٢** 

٠,٧٤٩ ٢١ **٠,٥٤٥ ٨ **٠,٦٠٤ ١٦** 

٠,٤٥١ ٢٣ **٠,٦٣٤ ١١ **٠,٦١٢ ١٨** 

٠,٦٣٢ ٢٧ **٠,٥٧٩  ١٣ **٠,٥٢٦ ٢٢** 

٠,٧٦١ ٣٣ **٠,٥٤٠ ١٤ **٠,٦٤٨ ٢٤** 

٠,٧٦٧ ٤٢ **٠,٦١٦ ١٥ **٠,٣٥٧  ٢٦** 

٠,٧٣٨ ٤٣ **٠,٦٥٧ ١٧ **٠,٥٨١ ٢٨** 

٠,٥١٤ ٢٥ **٠,٦٢١ ٢٩**     

٠,٥٤٦ ٣٠ **٠,٤١١ ٣١**     

٠,٥٦٨ ٣٢ **٠,٤٤٨ ٣٦**     

٠,٥٧٤ ٣٤  **٠,٧٠٠ ٣٧**     

٠,٦٧٢ ٣٥ **٠,٥٧١ ٣٩**     

٠,٤٤٩ ٣٨ **٠,٥٣٧ ٤٠**     

   ٠,٦٧٣ ٤١**     

  ٠,٠١ ≤ α** عند مستوى داللة 

ــة (وقــد أظهــرت ال ) بــین ٠,٠١ ≤ αنتــائج وجــود ارتبــاط إیجــابي دال إحصــائیا عنــد مســتوى دالل

المقیـــاس والدرجـــة الكلیـــة للبعـــد الـــذي تنتمـــي إلیـــه فـــي المقیـــاس، حیـــث تراوحـــت  تاعبـــار مـــن عبـــارة كـــل 

 للمعلــــم والدرجــــة الكلیــــة للبعــــد بــــینالمقبــــول  االجتمــــاعيالســــلوك  بعــــد تاعبــــار بــــین االرتبــــاط معــــامالت 

ــت معــــامالت ٠,٧٠٠(و )٠,٢٨٤( ـــین تراوحــ  االجتمــــاعيالســــلوك  بعــــد عبــــاراتبــــین االرتبــــاط )، فــــي حـ

بــــین االرتبـــاط تراوحــــت معـــامالت )، و ٠,٦٧٧) و(٠,٤٤٩( والدرجـــة الكلیــــة للبعـــد بـــینالمقبـــول لألقـــران 

). وبالتـالي لـم یـتم اسـتبعاد ٠,٧٦٧() و٠,٤٥١( لمدرسـي والدرجـة الكلیـة للبعـد بـینالتكیـف ا بعـد تاعبار 

  المقیاس. عباراتمن  رةعباأي 
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ــداخلي لمقیــاس الكفــاءة  مــن خــالل حســاب االجتماعیــة كــذلك تــم التحقــق مــن صــدق االتســاق ال

ذلـك  هـا مرتفعـة ودالـة إحصـائیا ممـا یـدلبین أبعاده الثالثـة والدرجـة الكلیـة، وكانـت جمیعاالرتباط معامل 

بـین االرتبـاط یوضـح معـامالت  )١١(انـه یقـیس مـا وضـع لقیاسـه. والجـدولو  بالصدقعلى تمتع المقیاس 

  بعاد المقیاس والدرجة الكلیة للمقیاس.أ

  )١١(رقم جدول

  والدرجة الكلیة للمقیاساالجتماعیة بین ابعاد مقیاس الكفاءة االرتباط معامالت 

  بالدرجة الكلیة للمقیاساالرتباط معامل   أبعاد المقیاس

  *٠,٨٦  المقبول للمعلم االجتماعيالسلوك 

  *٠,٩٢  المقبول لألقران تماعياالجالسلوك 

 *٠,٨٣  التكیف المدرسي

 )٠,٠١ ≤αدالة إحصائیا عن مستوى (* 

  ثبات المقیاس: .٢    

  ویتضح ذلك من خالل االتي:

ــتخدام طریقــــة الفالكرونبـــاخ،  حســـابمـــن اجـــل   ,االختبــــاروطریقـــة اعـــادة ثبــــات المقیـــاس تـــم اسـ

  :) یوضح ذلك١٢والجدول (

  )١٢(رقم  جدول

  االختبارطریقة إعادة و  من خالل طریقة الفالكرونباخاالجتماعیة ات  لمقیاس الكفاءة معامل الثب

  االختبارطریقة اعادة   طریقة الفالكرونباخ  المقیاس أبعاد

  **٠,٧٠٩  ٠,٨٢٤  المقبول للمعلم االجتماعيالسلوك 

  **٠,٦٥٤  ٠,٧٠١  المقبول لألقران االجتماعيالسلوك 

  **٠,٩٠٠  ٠,٨٣٣  التكیف المدرسي

  **٠,٦٩٣  ٠,٨٤٤  المقیاس ككل

  )٠,٠١≤α( دالة عند مستوى* 

 ،)٠,٨٣٣ -٠,٧٠١ن معامالت ثبـات ألفـا لكرونبـاخ ألبعـاد المقیـاس تراوحـت مـا بـین (أنالحظ 

)، أیضـا معـامالت الثبـات لألبعـاد بطریقـة بطریقـة إعـادة ٠,٨٤٤للمقیاس ككل بلـغ ( ألفااما معامل ثبات 

) وتعــد ٠,٦٩٣)، أمـا معامــل الثبـات للمقیـاس ككـل فقـد بلـغ (٠,٩٠٠-٠,٦٥٤تراوحـت مـا بـین( االختبـار

  هذه القیمة مقبولة للثبات وصالحة ألغراض الدراسة.
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  إجراءات الدراسة: رابعا:

بدایــة قامــت الباحثــة بالتعــاون مــع قســم التربیــة الخاصــة بمدیریــة التربیــة والتعلــیم بحافظــة الداخلیــة بحصــر . أ

الصـف الثـاني فـي مـدارس الحلقـة األولـى مـن التعلـیم األساسـي فـي المحافظـة عدد طلبة صـعوبات الـتعلم ب

    من خالل رابط إلكتروني أعدته الباحثة وتم إرساله لكل مدارس الحلقة األولى بالمحافظة.

قامــت الباحثــة بتعیــین خمــس منــدوبات عنهــا مــن معلمــات غــرف المصــادر فــي مــدارس المحافظــة، ب. 

ــیقمن باإلشــراف علــى عملیــة ا لتطبیــق علــى أفــراد العینــة األساســیة واســتالم االســتبانات، وقــد جـــرت ل

  عملیة التطبیق بصورة طبیعیة.

 عالقـة الطالـبوفـق المعادلـة التالیـة لمقیاسـالخماسـي وتـم اعتمـاد حسـاب مـدى المسـتویات ج. 
ّ
 المعلــم-ي

  :ةاالجتماعیالكفاءة و 

ـــى  ــ ــتجابةأعل ــــرة  اســـ ــــي الفقـ ــــرة/ –فـ ــــي الفقـ ــتجابة فـ ــــل اســـ ــتخدمان ســـــلم ن ا، أل٥أقـ ــین یســـ لمقیاســـ

  ) حسب تدریجات لیكرت.٥التقدیر(

ــم د.  ــم(االعتمــــاد ومـــن ثــ ــیر نتــــائج درجــــات ١٣علــــى معیــــار التصــــحیح الموضـــح فــــي الجــــدول رقــ   ) لتفســ

  .ةاالجتماعیالكفاءة 

  )١٣( جدول رقم

  ةاالجتماعیالكفاءة  المعلم ومقیاس -عالقة الطالب معیار تصحیح مقیاس

  مرتفع جدا  مرتفع  متوسط  منخفض  منخفض جدا  المستوى

  ٥- ٤,٢٠  ٤,١٩-٣.٤  ٣,٣٩- ٢,٦٠  ٢,٥٩- ١,٨٠  ١,٧٩- ١  الدرجات

  :اإلحصائیةخامسا: األسالیب 

ــــع  ــــــد تجمیـــ ـــــم بعـ ــتباناتتــ ــــ ــــامج  االسـ ــــي برنـــ ــــات فـــ ــــال البیانـــ ــــــة، إدخـــ ــــل الباحثـ ــــن قبـــ ـــــا مـــ   وتفریغهــ

بیانــات واإلجابــة ات اإلحصــائیة التالیــة لتحلیــل الاالختبــار )، وســیتم اعتمــاد SPSSالمعالجــة اإلحصــائیة (

  عن أسئلة الدراسة:

ــم –المعیاریـــة وذلـــك الختبـــار جـــودة ونوعیـــة عالقـــة الطالـــب واالنحرافـــات المتوســـطات الحســـابیة أ.  المعلـ

  لدى أفراد العینة.االجتماعیة ومستوى الكفاءة 
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عادهمـا، وأباالجتماعیـة المعلم بمتغیـر الكفـاءة -معامل ارتباط بیرسون، الختبار ارتباط عالقة الطالبج. 

  والختبار طبیعة العالقة بینها.

)، الختبار داللة الفـروق بـین متوسـطات أفـراد العینـة One Way ANOVAتحلیل التباین األحادي (د. 

 عالقـــة الطالـــب
ّ
حســـب متغیـــر نـــوع الصـــعوبة، وكـــذلك االجتماعیـــة المعلـــم والكفـــاءة  - علـــى مقیاســـي

  حسب متغیر نوع الصعوبة.الختبار دالالت الفروق في درجات أبعاد المقیاسین 

المعلـــم علـــى -) الختبـــار تـــأثیر عالقــة الطالـــبSimple Regressionتحلیــل االنحـــدار البســـیط (ه. 

 .ةاالجتماعیالكفاءة 
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 الفصل الرابع

 اـــــــــــومناقشته جــــــــعرض النتائ

  عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول أوال:

  تائج المتعلقة بالسؤال الثانينعرض ومناقشة ال ثانیا:

  عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ثالثا:

  رابعا: عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

  خامسا: عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

  سادسا: عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس
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  الفصل الرابع

  الدراسةنتائج  مناقشةو  عرض

هــدفت للتعــرف للنتــائج التــي توصــلت إلیهــا الدراســة والتــي  ومناقشــة یتضــمن هــذا الفصــل عرضــاً 

لطلبــة ذوي صــعوبات الــتعلم مــن وجهــة نظــر االجتماعیــة المعلــم بالكفــاءة  -الطالــبقــة عالطبیعــة علــى 

  .ُعمانة بسلطنة معلماتهم في مدارس الحلقة االولى من التعلیم االساسي بمحافظة الداخلی

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ومناقشة : عرضاوالً 

  والذي نص على االتي:

  معلماتهم؟ نظر وجهة من التعلم صعوبات ذوي لطلبة المعلم -الطالب عالقة مستوى ما

المعیاریـة، كمـا واالنحرافـات استخدام المتوسطات الحسابیة من اجل االجابة على هذا السؤال تم 

  .)١٤في الجدول (تخدام المعیار التالي اس تم 

  )١٤جدول (

  المعیار المعتمد في تفسیر نتائج السؤال االول للدراسة حسب المتوسط الحسابي

  جودة العالقةمستوى   المتوسط الحسابي

  عالي جداً   ٥٠٠- ٤,٢٠

  عالي  ٤,١٩ - ٣,٤٠

  متوسط  ٣,٣٩ - ٢,٦٠

  منخفض  ٢,٥٩ - ١,٨٠

  منخفض جداً   ١,٧٩- ١,٠٠

عالقــة الطالــب وطبیعــة  المعیاریــةواالنحرافــات المتوســطات الحســابیة  )١٥(ولالجــدهــر حیــث یظ

  قیاس العالقة بین الطالب والمعلم.بالنسبة لمحاور م بالمعلم
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  )١٥الجدول (

وطبیعة عالقة الطالب بالمعلم بالنسبة لمحاور مقیاس  المعیاریةواالنحرافات المتوسطات الحسابیة 

  المعلم - عالقة الطالب

  م
ابعاد مقیاس عالقة الطالب 

  بالمعلم

المتوسط 

  الحسابي
  طبیعة العالقة  االنحراف المعیاري

  ٠,٥٦٠  ٤,٠١  الصراع  ١
 مستوى منخفض جدا من

  الصراع

  من القرب مستوى عالي  ٠,٥٧٦  ٣,٦٨  القرب  ٢

 مستوى منخفض من االتكالیة  ٠,٦٣٩ ٣,٦٨  االتكالیة  ٣

  لي من الجودةمستوى عا  ٠,٤١٨  ٣,٨٢  المجموع الكلي  

 عالقــة الطالــب بــالمعلم بالنســبة لمحــور الصــراع كانــتمســتوى  نأیتضــح مــن خــالل الجــدول الســابق 

) وهـذا ٤,٠١حیـث بلـغ المتوسـط الحسـابي( - علمـا أن البعـد سـالب -  ذات مستوى منخفض جـدا مـن الصـراع

الصـــراع، كـــذلك  مـــنلـــو ذوي صـــعوبات الـــتعلم بـــالمعلم عالقـــة تخ لبـــةمعنـــاه ان عالقـــة عینـــة الدراســـة مـــن الط

ــاليیتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق ان عالقـــة الطالـــب بـــالمعلم بالنســـبة لمحـــور القـــرب كانـــت  ، ذات مســـتوى عـ

-  بمســتوى مــنخفضوبالنســبة لمحــور االتكالیــة كانــت العالقــة اتكالیــة  ،)٣,٦٨حیــث بلــغ المتوســط الحســابي(

 للمجمـوع الكلــي كانـت العالقـة ایجابیــة ، وبالنسـبة)٣,٦٨حیــث بلـغ المتوسـط الحســابي( - علمـا أن البعـد سـالب

    ).٣,٨٢( حیث بلغ المتوسط الحسابي ذات مستوى عالي من الجودة

وتفســر الباحثــة هــذه النتیجــة فــي ضــوء فعالیــة بــرامج التأهیــل التربــوي المقدمــة لمعلمــات معالجــة 

ــدورة  ـــتعلم (الـ ــتعلم لمعلمـــات بكـــالوریوس ال ةیالتأسیســـصـــعوبات ال ــوم المكثفـــة فـــي صـــعوبات الـ تربیـــة، دبلـ

ة الخاصـــة)، التـــي كانـــت كفیلـــة بإكســـاب المعلمـــات الخلفیـــة النظریـــة بیـــبكـــالوریوس التر  ،صـــعوبات الـــتعلم

وبالتـــالي  ،التـــدریس المناســـبة لهـــم واســـتراتیجیاتالكافیـــة عـــن خصـــائص هـــؤالء الطلبـــة، وكـــذلك أســـالیب 

 Westbrook(2012)،(Wolfson,2009)التكیـــف مـــع تحـــدیات التعامـــل معهـــم، وهـــذا مـــا ذهـــب إلیـــه 

ــادة ــمن الطالـــب الحتیاجـــاتحساســـیة المعلـــم  بـــأن بـــرامج التأهیـــل عالیـــة الجـــودة تســـهم فـــي زیـ ، ممـــا یضـ

ــم.-إیجابیـــة عالقـــة الطالـــب ــم  (Wolfson,2009,12) حیـــث أشـــار المعلـ  باحتیاجـــاتإن احســـاس المعلـ

ــم والمعلــم، ولقــد تــم ربــط  الطفــل مــن الممكــن أن تعــزز القــرب فــي العالقــات بــین الطالــب حساســیة المعل
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مالئــم للرعایــة بجــودة الرعایــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وتــم تحدیــد حساســیة المعلــم كعنصــر تطــویري 

  المعلم. -، وكأحد سمات المعلم المحتمل تعزیزها للقرب في عالقة الطالبالمبكرة والتعلیم

احتـواء  لمعلـمإن حساسیة المعلم الحتیاجات وخصائص الطلبة من ذوي صـعوبات الـتعلم تكفـل ل

ــب ـــم الناتجـــة عــــن  -الصـــراع واالتكالیـــة فـــي عالقــــة الطالـ والســـلوكیة التــــي االجتماعیـــة المشـــكالت المعل

ـــمون ــــن غیـــــرهم كالنشـــــاط الحركـــــي الزائد بهـــــا یتســ ــــانیین وآخـــــرون،٢٠١٢(العطیـــــة،عـ )، ٢٠١٤)، (المكـ

 االنســـحابمـــا، و  والتغیـــرات االنفعالیـــة الســـریعة والقهریـــة أو عـــدم الضـــبط، وتكـــرار غیـــر مناســـب لســـلوك

  ).٢٠١٢،٢٠٧وك الغیر ثابت(العطیة،، والسلاجتماعي، والسلوك الغیر االجتماعي

  :ثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال ال ومناقشة : عرضثانیا

  االتي: علىوالذي نص 

  من وجهة نظر معلماتهم؟ ذوي صعوبات التعلم لطلبةاالجتماعیة ما مستوى الكفاءة 

المعیاریـــة واالنحرافـــات اســـتخدام المتوســـطات الحســـابیة لســـؤال تـــم علـــى هـــذا ا االجابـــةمـــن اجـــل 

  ) :١٦(بالنسبة لمحاور المقیاس ویتضح ذلك من خالل الجدول االجتماعیة ومستوى الكفاءة 

  )١٦جدول (

  للدراسة حسب المتوسط الحسابي الثانيالمعیار المعتمد في تفسیر نتائج السؤال 

  ةتماعیاالجمستوى الكفاءة   المتوسط الحسابي

  عالي جداً   ٥٠٠- ٤,٢٠

  عالي  ٤,١٩ - ٣,٤٠

  متوسط  ٣,٣٩ - ٢,٦٠

  منخفض  ٢,٥٩ - ١,٨٠

  منخفض جداً   ١,٧٩- ١,٠٠

ـــــب الحســـــابي لألعـــــداد الصـــــحیحة (*  ـــــدرجات ١، ٢، ٣، ٤، ٥اســـــتمد هـــــذا المعیـــــار مـــــن قاعـــــدة التقری   ) التـــــي تمثـــــل ت

  المقیاس المستخدم

ـــر الجـــــدول ــث یظهــ ـــابیة  )١٧( حیــ ـــطات الحســ ـــات و المتوســ ــتوى الكفـــــاءة  المعیاریـــــةاالنحرافــ ومســـ

  االجتماعیة قیاس الكفاءة م ألبعادبالنسبة االجتماعیة 
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  )١٧جدول (

بالنسبة لمحاور مقیاس االجتماعیة ومستوى الكفاءة  المعیاریةواالنحرافات المتوسطات الحسابیة 

  ةاالجتماعیالكفاءة 

  ةاالجتماعیابعاد مقیاس الكفاءة   م
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

مستوى الكفاءة 

  ةاالجتماعی

  متوسط ٠,٥٠٥  ٣,٣٢  المقبول للمعلم االجتماعيالسلوك   ١

 متوسط ٠,٦٠٩ ٣,١٦  المقبول للطالب االجتماعيالسلوك   ٢

 متوسط ٠,٧٢٩ ٣,٣١  التكییف  ٣

 متوسط ٠,٥٢٥ ٣,٢٥  المجموع الكلي

بالنســـبة لعینـــة الدراســـة مـــن تماعیـــة االجان مســـتوى الكفـــاءة یتضـــح مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق 

طــالب ذوي صــعوبات الــتعلم مــن وجهـــة نظــر معلمــاتهم بالنســبة لمحـــاور المقیــاس متوســط حیــث تـــراوح 

بالنسـبة لمحـور السـلوك االجتماعیـة حیث كـان مسـتوى الكفـاءة  )٣,١٦و( )٣,٣٢المتوسط الحسابي بین(

ــث بلــــغ المتوســــط الحســــاب المقبــــول االجتمــــاعي ــم متوســــط حیــ ــتوى الكفــــاءة ٣,٣٢ي(للمعلــ ) وبالنســــبة لمســ

ـــور الســـــــلوك االجتماعیـــــــة  ـــــاعيلمحــــ ـــط  االجتمــ ــــغ المتوســــ ــث بلـــ ــا حیـــــ ــــط ایضـــــ ــالب متوســـ ــول للطـــــ المقبـــــ

كــان متوســطا حیــث بلــغ  المدرســي یــفالتك لبعــداالجتماعیــة ) وبالنســبة لمســتوى الكفــاءة ٣,١٦الحســابي(

كانــت متوســطا ایضــا االجتماعیــة ) وبالنســبة للمجمــوع الكلــي لمســتوى الكفــاءة ٣,٣١المتوســط الحســابي(

 ).٣,٢٥حیث بلغ المتوسط الحسابي(

) بــــأن طلبــــة ٢٠٠٥مـــا توصــــلت إلیــــه دراســـة (نصــــر،متفقــــة مــــع وتـــأتي نتــــائج الدراســــة الحالیـــة 

) التــي وجــدت أن ٢٠١٤، ودراســة (المكــانین، وآخــرون، لم أقــل كفــاءة مــن الطلبــة العـادیینصـعوبات الــتع

لدى طلبة ذوي صعوبات التعلم في المجـاالت المتعلقـة بمشـاركة أقـرانهم االجتماعیة ارتفاع درجة الكفاءة 

دراسـة جـوردن ، و اللعب والضحك والحدیث، وأقلها ما یـرتبط باالسـتفادة مـن أوقـات الفـراغ بطریقـة مالئمـة

)(Jordan,1998  دراســة، و ةاالجتماعیــیظهــرون ضــعفا فــي المهــارات أن الطلبــة ذوي صــعوبات الــتعلم 

لطلبـــة ذوي صـــعوبات أقـــل مقارنـــة االجتماعیـــة مســـتوى الكفـــاءة  أشـــارت أنالتـــي  )٢٠٠٤وشـــریت(عـــواد 

  بالطلبة العادیین.
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ضــوء نتـائج الدراســة الحالیــة والدراسـات الســابقة، أن طلبـة صــعوبات الــتعلم  فـيوتسـتنتج الباحثــة 

االت ولیسـوا مخفقـین فـي كـل مجـ ،ویخفقون فـي مجـاالت أخـرىاالجتماعیة یجیدون مجاالت من الكفاءة 

والغیـر لعینـة الدراسـة االجتماعیـة كفـاءة المسـتوى المتوسـط مـن ال الباحثـةوأبعاد الكفاءة. ویمكن أن تفسر 

ــف فــــي معالجـــة المعلومـــات  ــنمط مختلـ ـــع فـــي ضـــوء إظهــــار طلبـــة صـــعوبات الــــتعلم لـ  ،ةاالجتماعیــــمرتف

ومـیلهم فــي اســتخدام تختلــف عـن العــادیین، اجتماعیـة الحلــول الذاتیـة الضــعیفة وأنمـاط مســاهمة  كاختیـار

مقارنــة بــزمالئهم العــادیین، وفــي الوقــت نفســه عــزو  االجتمــاعيعوامــل خارجیــة لتبریــر نجــاحهم وفشــلهم 

 ).Jordan,1998(ةاالجتماعیــ)، وضــعف المهــارات Tur-Kaspa,1993نجــاحهم ألســباب شخصــیة(

االجتماعیــة للكفــاءة قصــورا فــي مهــارات التواصــل التــي تعــد بمثابــة المؤشــر الرئیســي  لــدیهمباإلضــافة أن 

ــــل  ـــــ ــــى التفاعـــ ـــــ ــراد علـــ ـــــ ــــــدرات األفـــــ ـــــر قــــــ ـــــ ـــــي تظهــ ـــــ ـــــاعيالتــ ـــــ ــــو  االجتمــ ـــــ ــــرین( أبـــ ـــــ ـــــع اآلخـــ ـــــ ــــــة مــ ـــــ بفاعلیـ

  ).٢٠١٤،٣٧٣الفضل،عطا،

كثیــر  فــي صــعوبات الــتعلم طلبــة ذويالمالحظــة المیدانیــة للممارســات التدریســیة تشــیر إلــى أن و 

رة الفوضــى أو العـــدوان أو كإثــا ،فــي الفصـــول الدراســیة االجتمــاعيحیــان یظهــرون ســـوء الســلوك مــن األ

ـــــحاب ــــات یاالنســــ ــــــد المعلمـــــ ـــــاعلیین، فنجـــ ــــر فــــ ـــم غیـــــ ـــــ ــفنهم أنهـ ــــ ــــــان صـــ ــــــة مورجـــ ــــــائج دراســـ ـــــق نتـــ ، وتتفــــ

)(Morgan,1997 لألطفـالاالجتماعیـة ن المعلمین یمیلـون لتقیـیم المهـارات مع هذا الطرح حیث وجد أ 

ة منـاهج تكاملیـعـدم وجـود  بالسلبیة أكثـر مـن أقـرانهم العـادیین. كمـا وجـدت الباحثـة ذوي صعوبات التعلم

لطلبـة ذوي صـعوبات الـتعلم تعمـل علـى تعلیمیـة اجتماعیـة ، تخلـق بیئـة ةاالجتماعیـ المهـاراتقائمة علـى 

  .لدى الطلبةاالجتماعیة رفع مستوى الكفاءة 
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  :الثثالنتائج المتعلقة بالسؤال ال ومناقشة : عرضاً لثثا

  والذي نص على االتي:

 - الطالــب عالقــة مســتوى فــي) α≥٠,٠٥( الداللــة مســتوى عنــد صــائیةاح داللــة ذات فــروق توجــد هــل

  ؟)معا والحساب القراءة - الحساب -  القراءة( الصعوبة نوع لمتغیر تعزى المقیاس ألبعاد بالنسبة المعلم

المعیاریـــة واالنحرافـــات علـــى هـــذا الســـؤال تـــم اســـتخدام المتوســـطات الحســـابیة  االجابـــةمـــن اجـــل 

المتوســـطات  )١٨(یوضـــح الجـــدولحیـــث ) One Way Anovaالحـــادي(واختبـــار تحلیـــل التبـــاین ا

كمـــا  العالقـــة بـــین المعلـــم والطالـــب تبعـــًا لمتغیـــر نـــوع الصـــعوبة، لمســـتوىبالنســـبة واالنحرافـــات الحســـابیة 

  .لنفس المتغیر ) تحلیل التباین االحادي١٩( یوضح الجدول رقم

  )١٨( رقم جدول

  قة الطالب بالمعلم لدى عینة الدراسة تبعًا لمتغیر عال مستوىلواالنحرافات المتوسطات الحسابیة 

  نوع الصعوبة

 االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي عددال  نوع الصعوبة المحاور

 الصراع

 ٠,٤٦٦٧٩  ٤,٠٨٤٩  ٥٤ القراءة

 ٠,٥٣٢٩٥  ٣,٩٧٠٧  ٣٧ الحساب

 ٠,٦٠٣٠٦ ٣,٩٩٦٢ ١١٧ القراءة والحساب

 القرب

  ٠,٥٩٠٢١ ٣,٧٣٠٦ ٥٤ القراءة

 ٠,٥٣٤١٤ ٣,٦٥٨٥ ٣٧ لحسابا

 ٠,٥٨٤٧٩  ٣,٦٦٩٢ ١١٧ القراءة والحساب

 االتكالیة

 ٠,٥١٢٤٣ ٣,٨٠٧٤ ٥٤ القراءة

 ٠,٥٥٤٧٥ ٣,٥٩٤٦ ٣٧ الحساب

 ٠,٧٠٣٢٤ ٣,٦٥٨٥ ١١٧ القراءة والحساب

  الكلي

 ٠,٣٩٤١٣ ٣,٨٩٦٢ ٥٤ القراءة

 ٠,٣٥٨٧٤ ٣,٧٨٠٩ ٣٧ الحساب

 ٠,٤٤٢٣٧ ٣,٨٠٧٤ ١١٧ القراءة والحساب

ــة فـــي المتوســـطات الحســـابیة   یتضـــح مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق ان هنالـــك بعـــض الفـــروق الظاهریـ

ان  مــن ومـن اجـل التأكـدتبعـًا لمتغیـر نــوع الصـعوبة العالقـة بـین الطالـب والمعلـم  لــدى عینـة الدراسـة  مسـتوىل

  :)١٧(ل الجدولاین االحادي وذلك من خالهذه الفروق داله احصائیا تم استخدام اختبار تحلیل التب
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  )١٩جدول (

  لطبیعة العالقة بین المعلم والطالب لدى عینة الدراسة تبعًا لمتغیر نوع الصعوبةتحلیل التباین 

 مصدر التباین المحاور
مجموع 

 المربعات
 درجات الحریة

متوسط 

 المربعات
 قیمة ف

مستوى 

 الداللة

 الصراع

 ٠,١٩١ ٢ ٠,٨٢ بین المجموعات
٠,٦٠٦ 

 

٠,٥٤٦ 

 
 ٠,٣١٥ ٢٠٨ ٦٨,٦٨٨ لمجموعاتداخل ا

  ٢١٠ ٦٩,٠٧٠  المجموع الكلي

  القرب

 ٠,٠٨٥ ٢ ٠,١٦٩  بین المجموعات

 ٠,٣٣٤ ٢٠٨ ٧٢,٨٤٩  داخل المجموعات ٠,٧٧٦ ٠,٢٥٣

  ٢١٠ ٧٣,٠١٩ المجموع الكلي

  االتكالیة

 ٠,٦٠١  ٢ ١,٢٠٣ بین المجموعات

 ٠,٤٠٧ ٢٠٨ ٨٨,٧٩٢ داخل المجموعات ٠,٢٣١ ١,٤٧

  ٢١٠ ٨٩,٩٩٥ المجموع الكلي

  الكلي

 ٠,١٩٣ ٢ ٠,٣٨٦ بین المجموعات

 ٠,١٧٥ ٢٠٨ ٣٨,١١٠ داخل المجموعات ٠,٣٣٤ ١,١٠٣

  ٢١٠ ٣٨,٤٩٥ المجموع الكلي

 ةوجــــود فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة عنـــد مســـتوى الداللــــعـــدم  یتضـــح مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق

)٠,٠٥≤α(  في جمیع محاور نوع الصعوبة تبعا لمتغیر معلم لدى عینة الدراسة عالقة الطالب بالمستوى في

  وهذا معناه تشابه عالقة الطالب بالمعلم لجمیع محاور المقیاس على اختالف نوع الصعوبة. المقیاس

ختالف الصـعوبات التـي یعـانون منهـا، فهـم مشـتركون اعینـة الدراسـة بـ أفـرادوقد یعود السبب أن 

وأســـالیب معلمـــة  ،،العمـــر، البیئـــة الصـــفیة ،تغیـــرات الدیموغرافیـــة (الصـــففـــي عـــدد مـــن الخصـــائص والم

، وتأهیلهـا ، حیث یمكن أن یتنبأ العمر، والبیئـة الصـفیة، وأسـالیب معلـم برنـامج المعالجـةغرفة المصادر)

)، تشــمل جمیــع هــؤالء الطلبــة (Westbrook,2012بعالقــات آمنــة وٕایجابیــة مــع المعلمــة التربــوي الجیــد

  ع الصعوبات التي یعانون منها.نو  باختالف

قـراءة  ،حسـاب ،نـوع صـعوبتهم (قـراءة بـاختالفإلى ذلك فـإن جمیـع طلبـة صـعوبات الـتعلم  باإلضافة

تقلـل مـن خطـر لتكـوین عالقـات آمنـه مـع معلمـاتهم تحقـق لهـم الشـعور باألمـان و  یحتـاجونوحساب معـا) فهـم 

ــار(المدرســـیة مالغیـــر نــــاجح مـــع بیئــــته متفـــاعله أن فــــي ضـــوء خصــــائص  Birch&ladd,1997)، حیــــث أشـ

ربمـــا یشـــعرون بقـــدرة أقـــل علـــى العمـــل بـــدون  ،الـــذین یعـــانون مـــن صـــعوبات أكادیمیـــة أو تـــأخر هـــؤالء الطلبـــة
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، مسـاعدة وٕارشـاد المعلــم، محـاولین بــذلك اسـتخدام المعلـم كمصــدر دعـم فــي البیئـة التـي یشــعرون فیهـا بالوحــدة

 یصــبحون حیــث الصــغار، لألطفــال آمنــا أساســا بمثابــة تكــون أن المعلمــین مــع اإلیجابیــة للعالقــات یمكــن كمــا

ــعبة األمـــور كانـــت حـــال فـــي أنـــه یـــدركون حیـــث اللعـــب، علـــى قـــدرة أكثـــر  انزعـــاج، أصـــابهم حـــال فـــي أو صـ

  .(Bear,et al,2006,50)لمشكالتهم یستجیبوا أنهم سوف مدرسیهم على یعولوا أن بإمكانهم

  

  :رابعبالسؤال ال النتائج المتعلقة ومناقشة : عرضرابعاً 

  والذي نص على االتي:

االجتماعیـة لمسـتوى الكفـاءة  )(α≤0.05 هل توجد فـروق ذات داللـة احصـائیة عنـد مسـتوى الداللـة

  القراءة والحساب معا)؟ -الحساب -القراءةالمقیاس تعزى لنوع الصعوبة ( ألبعادبالنسبة 

المعیاریـــة واالنحرافـــات ســـابیة مـــن اجـــل االجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال تـــم اســـتخدام المتوســـطات الح

) المتوســـطات ٢٠(یوضـــح الجـــدولحیـــث ) One Way Anovaواختبـــار تحلیـــل التبـــاین االحـــادي(

ـــات الحســـابیة  ــتوى الكفـــاءة واالنحراف ــبة لمسـ كمـــا یوضـــح  تبعـــًا لمتغیـــر نـــوع الصـــعوبة،االجتماعیـــة بالنسـ

  .لنفس المتغیر ) تحلیل التباین االحادي٢١الجدول رقم (

  )٢٠جدول (

  لدى عینة الدراسة تبعاً لمتغیر نوع الصعوبةاالجتماعیة لمستوى الكفاءة واالنحرافات لمتوسطات الحسابیة ا

 االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي عددال  نوع الصعوبة المحاور

 االجتماعيالسلوك 

 المقبول للمعلم

 ٠,٥٠٠٨٣ ٣,٢٦٨٥  ٥٤ القراءة

 ٠,٤٤٠٣٥ ٣,٣٣٩٥ ٣٧ الحساب

 ٠,٣٥٢٦٢ ٣,٣٢٥٠  ١١٧  لحسابالقراءة وا

 االجتماعيالسلوك 

 طالبالمقبول لل

 ٠,٦١٧٧٦ ٣,١٢٤٢  ٥٤ القراءة

 ٠,٤٨٥٢٨ ٣,١٣٦٧  ٣٧ الحساب

 ٠,٦٤٠٥٠ ٣,١٨٣٧ ١١٧ القراءة والحساب

  المدرسي التكییف

 ٠,٧٤٧١١ ٣,٢٣٥٢  ٥٤ القراءة

 ٠,٦٥٧٤٦ ٣,٤٦٧٦  ٣٧ الحساب

 ٠,٧٣٩٦١ ٣,٣٠٥٤ ١١٧ القراءة والحساب

  الكلي

 ٠,٥٢٩٩٣ ٣,٢٠٣٧  ٥٤ القراءة

 ٠,٤٤٣٩١ ٣,٢٨٩١  ٣٧ الحساب

 ٠,٥٤٦٢٤ ٣,٢٦٤٦ ١١٧ القراءة والحساب
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 السـابق ان هنالــك بعــض الفـروق الظاهریــة فـي المتوســطات الحســابیة  الجــدولیتضـح مــن خـالل 

هــذه  أن مـن كـدومـن اجـل التأتبعـًا لمتغیـر نـوع الصـعوبة لـدى عینـة الدراسـة االجتماعیـة لمسـتوى الكفـاءة 

  .)٢١(وذلك من خالل الجدول، ام اختبار تحلیل التباین االحاديالفروق داله احصائیا تم استخد

  )٢١جدول (

  لدى عینة الدراسة تبعًا لمتغیر نوع الصعوبةاالجتماعیة لمستوى الكفاءة تحلیل التباین 

 مصدر التباین المحاور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات
 یمة فق

مستوى 

 الداللة

 االجتماعي السلوك

 المقبول للمعلم

 ٠,٠٧٦ ٢ ٠,١٥٢ بین المجموعات

 ٠,٢٥٧ ٢٠٨ ٥٥,٩٩٧ داخل المجموعات  ٠,٧٤٥ ٠,٢٩٥

  ٢١٠ ٥٦,١٤٨  المجموع الكلي

 االجتماعيالسلوك 

 طالبالمقبول لل

 ٠,٠٨١ ٢ ٠,١٦٢  بین المجموعات

 ٠,٣٧٤ ٢,٨ ٨١,٦٢٤  داخل المجموعات  ٠,٨٠٦ ٠,٢١٦

  ٢١٠ ٨١,٧٨٧ المجموع الكلي

 المدرسي التكییف

 ٠,٦٠٩ ٢ ١,٢١٧ بین المجموعات

 ٥٣١ ٢٠٨ ١١٥,٧١٠ داخل المجموعات  ٠,٣٢٠ ١,١٤٧

  ٢١٠ ١١٦,٩٢٨ المجموع الكلي

  الكلي

 ٠,٠٩٨ ٢ ٠,١٩٧  بین المجموعات

  ٠,٢٧٧  ٢٠٨ ٦٠,٤٦٩ داخل المجموعات  ٠,٧٠٢ ٠,٣٥٥

   ٢١٠  ٦٠,٦٦٦ ع الكليالمجمو 

ـــن خـــــالل  ـــح مــ ــــدولیتضــ ـــابق الجـ ــتوى عـــــدم  الســ ـــد مســـ ـــائیة عنــ ــود فـــــروق ذات داللـــــة احصــ وجـــ

فـــي  نــوع الصـــعوبةتبعــا لمتغیـــر لـــدى عینــة الدراســـة االجتماعیــة فـــي مســتوى العالقـــة  )α≥٠,٠٥(الــدالل

بالنســـبة ماعیــة االجتالمقیــاس وكــذلك المجمــوع الكلــي وهــذا معنــاه تقــارب مســتویات الكفــاءة  أبعــادجمیــع 

  لعینة الدراسة على اختالف نوع الصعوبة.

) التـــي تناولـــت الفـــروق فـــي أبعـــاد الكفـــاءة ٢٠٠٥نتـــائج دراســـة نصـــر( هـــذه النتیجـــة مـــع تتفـــقو 

جـود فـروق بـین طلبـة العـادیین وعـدم و  لبـةلمتغیر نوع العینـة والجـنس لیكـون لصـالح الط تبعااالجتماعیة 

أنـــه . وتـــرجح الباحثـــة الســـبب لهـــذه النتیجـــة ةاالجتماعیـــالكفـــاءة ، وصـــعوبة الحســـاب فـــي القـــراءةصـــعوبة 

 یطلبـــه لمـــا تبعـــا الســلیم الســـلوك مـــن أشـــكال عــرض مـــنهم یتوقـــع المدرســـیة البیئــة األطفـــال یـــدخل عنــدما



 

٨٧  

ــون الـــذین المعلمـــون ــیة البیئـــة خـــالل مـــن الضـــابطة الســـلطة یمثلـ أن  )، إال٢٠٥،٢٠١٢(العطیة، المدرسـ

ف أنواع الصعوبة لـدیهم فهـم یعـانون قصـورا فـي مهـارات التواصـل التـي تعـد طلبة صعوبات التعلم بمختل

بفاعلیـة  االجتمـاعيالتـي تظهـر قـدرات األفـراد علـى التفاعـل االجتماعیـة بمثابـة المؤشـر الرئیسـي للكفـاءة 

ــل،عطا،مـــع اآلخـــرین ( ــیم ل المعلمـــات تمیـــله مـــن المتوقـــع أن فإنـــوبالتـــالي ، )٢٠١٤،٣٧٣أبـــو الفضـ تقیـ

 بوجـودویحكمـن نـوع الصـعوبة علـى أنـه متوسـط  بـاختالف جمیع أفراد العینةلاالجتماعیة فاءة الك مستوى

ــیة یتتــــرجم فــــي معلــــم والــــذيلــــدى الالمقبــــول  االجتمــــاعي الســــلوك مجــــال قصــــور فــــي  ،لآلخــــرین الحساســ

 مجـالووجود قصـور فـي  ،لدى الطالب االجتماعي النضجو  ،النفس على والسیطرة ،والتعاون ،والتعاطف

التواصـــل والضـــحك واللعـــب مـــع  الـــذي یتتـــرجم فـــي األقـــران لـــدى المقبـــول المدرســـي االجتمـــاعي لوكالســـ

 التكیـفووجود قصور فـي مجـال ، )٢٠١٢،٢٠٥(العطیة، ، ومشاركة األنشطة، وصنع الصدقاتاألقران

ــیة البیئـــة فـــي والمشـــاركة الشـــریف، والتنـــافس للمدرســـة، والمیـــل التـــآلف، یتضـــمن الـــذي المدرســـي  المدرسـ

    .(Hamre&Pianta,2001,626)الذات في التحكمو 

  :خامسالنتائج المتعلقة بالسؤال ال ومناقشة : عرضخامساً 

بـاختالف  لطلبـة ذوي صـعوبات الـتعلماالجتماعیـة المعلـم بالكفـاءة  -هل تختلف طبیعة عالقة الطالب

 منها الطالب(قراءة/حساب/قراءة وحساب معا)؟ یعانينوع الصعوبة التي 

بیرسـون بـین متوسـط اسـتجابات مقیـاس عالقــة االرتبـاط تـم حسـاب معامـل  السـؤالى هـذا لإلجابـة علـ

ــم ومتوســطات مقیـــاس الكفــاءة  - الطالــب حســاب، قـــراءة  ،قــراءةوفقـــا لمتغیــر نــوع الصـــعوبة (االجتماعیــة المعل

  ) یوضح معامالت ارتباط بیرسون.٢٢والجدول (االرتباط وحساب معا) لمالحظة اختالف وقوة 

  )٢٢جدول(

المعلم ومتوسطات مقیاس  -معامالت ارتباط بیرسون  بین متوسط استجابات مقیاس عالقة الطالب

  )٢٠٨=وفقا لمتغیر نوع الصعوبة (ناالجتماعیة الكفاءة 

  معامل االرتباط  ن  نوع الصعوبة

 *٠,٤٦ ٥٤  قراءة

  *٠,٣٧ ٣٧  حساب

  *٠,٢٤  ١١٧  قراءة وحساب معا

         ٠,٠٥ ≤α *دالة عند



 

٨٨  

عالقــة االجتماعیــة المعلــم بالكفــاءة  -ن طبیعــة عالقــة الطالــبأ) ٢٠( ن خــالل جــدولنالحــظ مــ

(قــراءة، حســاب،  الــبطردیــة موجبــة دالــة إحصــائیا تختلــف بــاختالف نــوع الصــعوبة التــي یعــاني منهــا الط

، حیث كانت هذه العالقـة اقـوى لـدى الطلبـة الـذین یعـانون مـن صـعوبة القـراءة إذ بلـغ قراءة وحساب معا)

مـن التبـاین فـي الكفــاءة  )%٢١أن() إلـى  =R2 ٠,٢١()، ویشـیر معامـل التحدیــد٠,٤٦( رتبـاطمـل االمعا

، فـــي المعلـــم -ءة یمكـــن عـــزوه إلـــى عالقـــة الطالـــبالقـــراللطلبـــة الـــذین یعـــانون مـــن صـــعوبة االجتماعیـــة 

ة القـراءة لـدى الطلبـة الـذي یعـانون مـن صـعوباالجتماعیـة المعلـم بالكفـاءة  -المقابل كانت عالقة الطالـب

ن أ) إلــى =R2 ٠,٠٦() ویشــیر معامــل التحدیــد٠,٢٤معــا هــي األضــعف بمعامــل ارتبــاط بلــغ(والحســاب 

معـا یمكـن  للطلبـة الـذین یعـانون مـن صـعوبة القـراءة والحسـاباالجتماعیة من التباین في الكفاءة %) ٦(

  المعلم. –عزوه إلى عالقة الطالب

المعلـــم  -العالقـــة بـــین عالقـــة الطالـــب بكـــونعلـــق وتجـــد الباحثـــة منطقیـــة هـــذه النتیجـــة فـــي مـــا یت

، لمــا یعــانون منــه مــن ارتباطــاهــي األقــل  معــالــدى طلبــة صــعوبة القــراءة والحســاب االجتماعیــة الكفــاءة ب

، والتــي تــؤثر بشــكل أكثــر مــن طلبــة الصــعوبات المفــردةمتكــررة فــي مــادتین دراســیتین  أكادیمیــة  إخفاقــات

ــــ ــــــدیهم، حیــــ ــــذات لــ ــــــدیر الــــ ــــــى  تقــ ـــــر علــ ــــدى اث أن مباشـــ ـــذاتي لــــ ــوم الـــــ ـــدرة المفهــــــ ــــق بالقـــــ ــــال یتعلــــ ألطفــــ

تــرتبط بمفهــوم الــذات االجتماعیــة الكفــاءة  كمــا أن)، Gavidia-Payne,et al. ,2015(األكادیمیــة

  .)٢٠١٤(أبو الفضل وعطا، لدى الطلبة االكادیمیة

 مهسـهم فـي تكـوین مفهـوم ذاتـي إیجـابي لـدیتالمعلم بـالطالـب  عالقـةجودة من ناحیة أخرى فإن و 

)Gavidia-Payne,et al. ,2015( ,ات إال أنــه بوجــود قــدرة أكادیمیــة منخفضــة یصــاحبها تقــدیر ذ

مــع االجتماعیــة تــأثیر قـوة الــروابط و  فهنــاك إمكانیــة ضـعف ارتبــاط ،منخفضـةاجتماعیــة مـنخفض وكفــاءة 

االجتماعیـــة والتكیــف المدرســي لهــؤالء الطلبـــة. وختامــا فــإن الثوابــت االجتماعیـــة علــى الكفــاءة  المعلمــین

االكـادیمي، كمـا أن القـدرات األكادیمیـة األساسـیة غیـر فعالـة، عنـدما ال یتطـور  بالنجـاحوالعاطفیة تـرتبط 

  ).Westbrook,2012والعاطفیة(االجتماعیة األطفال من الناحیة 

   



 

٨٩  

  نتائج السؤال السادس:  اقشةنوم سادسا: عرض

    والذي نص على االتي:

طلبــة ذوي لاالجتماعیــة بالكفــاءة فــي التنبــؤ  العلــم -الطالــبأبعــاد عالقــة  اســهام مــا درجــة  

  ؟نظر معلماتهم وجهةصعوبات التعلم من 

ــاط بیرســـون للكشـــف عـــن طبیعـــة العالقـــة بـــین عالقـــة الطالـــبتـــم حســـاب  ــم  -معامـــل ارتبـ المعلـ

موجبــه ودالــه احصــائیًا بــین ارتباطیــة ) ممــا یــدل علــى وجــود عالقــة ٠,٣٠٥( وبلــغاالجتماعیــة والكفــاءة 

    .ةاالجتماعیالمجموع الكلي لمقیاس عالقة الطالب بالمعلم ومستوى الكفاءة 

فــي  عالقـة الطالـب بـالمعلممقیـاس  أبعـاد درجـات أفـراد عینـة الدراســة علـى إسـهامالختبـار مـدى و 

ــــؤ  ـــــاس بالدرجـــــة الكلیـــــة لالتنبـ ــــاءة مقی ــــل االجتماعیـــــة الكفـ ــــتخدام تحلیـ ــــم اسـ ــــدریجيتـ ــــح  ،التـ ـــث یوضـ حیــ

  ) ذلك.٢٣(الجدول

  )٢٣( ولجد

في  عالقة الطالب بالمعلممقیاس  أبعاد في مدى اسهام درجات التدریجينتائج تحلیل تباین االنحدار 

 ةاالجتماعیالكفاءة مقیاس بالدرجة الكلیة لالتنبؤ 

المتغیر 

  المستقل

محاور (

مقیاس 

  العالقة

المتغیر 

  التابع

الكفاءة (

 )ةاالجتماعی

قیمة 

  االرتباط

R 

معامل 

  التحدید

 Rمربع

 قیمة ف
مستوى 

 الداللة
 قیمة ت

مستوى 

 الداللة

  قیمة بیتا

Beta 

غیر 

 المعیاریة

 الثابت

 القرب
الكفاءة 

  ةاالجتماعی
١,٦٦٤ ٠,٤٣٢ ٠,٠٠٠* ٧,٩٦٠ *٠,٠٠٠ ٦٣,٣٥٩ ٠,٢٢٤  ٠,٤٧٤ 

    )٠,٠٥ α≤* دالة عند مستوى (

ــوبة ـــة ف المحســـ ــن خـــــالل الجـــــدول الســـــابق ان قیمــ ــــرب یتضـــــح مـــ ــــور القـ ــــاوي بالنســـــبة لمحـ  تسـ

) ممـــا یعنـــى ان البیانـــات مناســـبة لنمـــوذج ٠,٠٥( اقـــل مـــن الداللـــة) وهـــي دالـــه عنـــد مســـتوى ٦٣,٣٥٩(

واالتكالیـة لعـدم وجـود عالقـة  صـراعالتدریجي بالنسبة لهذا المحور، حیث تم اسـتبعاد محـوري الاالنحدار 

  .ةاالجتماعیمع مقیاس الكفاءة ارتباطیة 



 

٩٠  

القــرب ومقیــاس الكفــاءة بعــد  بــین (R) مــل االرتبــاطكــذلك یتضــح مــن خــالل الجــدول الســابق ان معا

 وهــو) ممــا یعنــي ان المتغیــر المســتقل ٠,٢٢٤()(R مربــع وبلــغ معامــل التحدیــد) ٠,٤٧٤( یســاوياالجتماعیــة 

  .ةاالجتماعیالكفاءة  التابع وهو%) من التباین الحاصل في المتغیر ,٢٢( یفسر ما نسبته القرب بعد

كــان معنویــا مــن  القــرب بعــدابق ان المتغیــر المســتقل وهــو الجــدول الســ خــاللكــذلك یتضــح مــن 

) حیـث یمكـن ٠,٠٥) وهـي دالـه عنـد مسـتوى اقـل مـن (٧,٩٦٠الناحیة االحصائیة حیـث بلغـت قیمـة ت(

  غیر المعیاریة وهي كالتالي:  Betaمن خالل االنحدارالتوصل الى معادلة 

  الكفاءة االجتماعیة×  أ + ث = محور القرب

  التعویض بالمعادلة من خالل االتي: وبالتالي یمكن 

  ةاالجتماعیالكفاءة ×  ٠,٤٣٢ + ١,٦٦٤ = محور القرب

بمقــدار درجــة واحــدة  عالقــة الطالــب بــالمعلم بالنســبة لمحــور القــربزیــادة  انحیــث یمكــن القــول 

  .)٠,٤٣٢بمقدار(االجتماعیة الكفاءة في  زیادةترافقه 

بین المجموع الكلـي لمقیـاس عالقـة الطالـب بـالمعلم موجبه وداله احصائیًا ارتباطیة وجود عالقة 

انـه كلمـا كانـت عالقـة الطالـب بـالمعلم ایجابیـه ادى ذلـك الـى ارتفـاع  عنـىی، ةاالجتماعیـومستوى الكفـاءة 

 -ةاالجتماعیـالمعلـم بالكفـاءة  -یثبت إسهام عالقة الطالـب - لدى الطلبةاالجتماعیة في مستوى الكفاءة 

لكفـاءة التي أشارت نتائجها إلى وجود عالقیـة طردیـة بـین ا Valeski,2000)( ةبما یتفق مع نتائج دراس

) التــي وجــدت أن هنــاك Eisenhower,et al.,2007(المعلــم، ودراســة -وعالقــة الطالــباالجتماعیــة 

ــفات الطفــــل ارتباطیــــة عالقــــة  ــین صــ ــــة بــ ــباالجتماعی ــین عالقــــة الطالــ ، ودراســــة المعلــــم -والســــلوكیة وبــ

)Blacher,et al.,2009المعلـم وبـین  -) التـي أشـارت أن هنـاك ارتبـاط بـین القـرب فـي عالقـة الطالـب

التـي أشـارت  )Demirkaya&Bakkaloglu,2015(، ودراسـةةاالجتماعیـالمستوى العالي من المهارات 

والمشاكل السلوكیة وبین القرب والصـراع فـي عالقـة االجتماعیة بین المهارات ارتباطیة إلى وجود عالقة 

ــما -الطالــب عالقــة إیجابیــة بــین القــرب فــي  التــي أشــارت  لوجــود) (Waajid,2005دراســة واجــد، و لمعل

) التـي أشـارت إلـى Perry,2008دراسـة بیـري(و الكفـاءة العاطفیـة ألفـراد العینـة، و  المعلـم -عالقة الطالب

  المعلم والمشاكل السلوكیة، والكفاءة األكادیمیة.  -عالقة الطالببین ارتباطیة وجود عالقة 



 

٩١  

  

هــذه فتتفـق االجتماعیـة القـرب فــي عالقـة الطالـب المعلـم بالكفـاءة  بعـد تنبـؤ نتیجـة أمـا مـا یخـص

یتنبـــأ المعلـــم  -فـــي عالقـــة الطالـــب القـــرب التـــي أشـــارت  أن) (Waajid,2005دراســـة واجـــد النتیجــة مـــع

-الـــبعالقـــة الطالتـــي أشـــارت إلـــى أن ) Perry,2008دراســـة بیـــري(و ، الكفـــاءة العاطفیـــة ألفـــراد العینـــةب

التـي أشـارت  Blacher,et al.,2009)دراسـة (و  ، ، والكفـاءة األكادیمیـةلمشـاكل السـلوكیةبا تتنبـأ المعلـم

المعلـــم تســـهم الحقـــا فـــي التغییـــر فـــي كـــل مـــن المشـــاكل الســـلوكیة والمهـــارات  -أن جـــودة عالقـــة الطالـــب

  .للطالباالجتماعیة 

االجتماعیـة ي تؤكد علـى أهمیـة الخبـرات التاالرتباط وتفسر الباحثة هذه النتائج في ضوء نظریة 

مـع االجتماعیـة وكفـاءة عالقـاتهم  ،األطفال فـي سـن المدرسـة الـذین یعـانون مـن اإلعاقـة لدىرتباطیة واال

 الــذین األطفــال أن Pianta&Steinberg  وســتنبرج بیانتــا مــن كــل وجــدو , المدرســیة والــروابط ،معلمــیهم

اجتماعیــة  مهـارات لـدیهم األطفـال روضـة فـي المعلمـین مــع العالقـات فـي أكبـر وانفتاحـا حماسـا یظهـرون

ــدیهم اإلحبـــاط، تحمـــل علـــى واضـــحة، وقـــدرة  الصـــف خـــالل الحقـــاكامـــل  لعـــام ناجحـــة عمـــلعـــادات  ولـ

 التكیــفتــأثر  لوضــوح Piantaوقــد یعــود الســبب كمــا ذكــر بیانتــا.Murry&Greenberg,2001)األول

ــل بالعالقــــات بــــین البــــالغین وا االجتمــــاعي ــــك  ،االبتدائیــــةفــــي الصــــفوف  ألطفــــالفــــي الفصــ ویتضــــمن ذل

العالقــة بـــین الطفـــل  جـــودةأن  یتوقــع لـــذلك ).Hamre&Pianta,2001( العالقــات بـــین الطفــل والمعلـــم

ـــیة  ـــي وقــــت مبكــــر فــــي مســــیرة الطفــــل المدرسـ ــــم حتــــى فـ ـــات یمكــــن والمعل ــــأ بالمشــــكالت والنجاحـ أن تتنب

 بــالمعلمین مــانألاال الــذین یــرتبط لــدیهم علــى ســبیل المثــال األطفــ. )Hamre&Pianta,2001(الالحقــة

ویكـون  ،واستكشـاف البیئـة المدرسـیة، األقـران في االبتدائیة یشاركون بصورة أكثر فعالیة في التفاعل بـین

ــذات ـــدیهم تقـــدیر أكبـــر للـ ـــوا محبـــوبین أكثـــر بـــین  ،كمـــا یظهـــرون قابلیـــة أكبـــر لتكـــوین صـــداقات ،ل ویكون

االجتماعیـة یتعرضـون لخطـر الكفـاءة  واإلیجـابي الغیـر آمـنرتبـاط االاألطفال الذین یشـعرون ب، و زمالئهم

وبالتــالي فــإن العالقــات المبكــرة مــع البــالغین تلعــب دورا هامــا فــي  ،تقــدیرهم لــذاتهموانخفــاض المنخفضــة 

ـــاءات  ـــوین الكفــ ـــویم  االجتماعیـــــةتكــ ـــرجم إلـــــى تقــ ــــا تتـــ ــا مـ ـــي غالبـــ ـــیة والتـــ ــول المدرســـ ـــــي الفصـــ إیجــــــابي ف

ـــزي(ویشـــــیر  .)Hamre&Pianta,2001(االبتدائیــــة ــم ٤ ،٢٠٠٧العنــ ــین المعلـــ ــــة العالقـــــة بـــ ) إلـــــى أهمی



 

٩٢  

ــب فــــي العملیــــة التدریســــیة ومالهــــا مــــن دور كبیــــر االجتماعیــــة فــــي تطــــویر الكفایــــات األكادیمیــــة و  والطالــ

والعاطفیـة فــي مرحلـة مــا قبـل المدرســة واالبتدائیـة للطالــب، حیـث أن معرفــة العالقـة بــین المعلـم والطالــب 

ــور االجتماعیـــة املین فـــي المدرســـة للتركیـــز علـــى بعـــد الكفایـــات تتـــیح فرصـــة للعـــ والعاطفیـــة المهمـــة لتطـ

  التكیف المدرسي.

قة على ما تقدم فإنه یمكن القول أن هذه الدراسة قد تمیزت عن غیرهـا مـن الدراسـات السـاب وبناءً 

على -اسة عربیة من قبل، حیث لم تتناولها در ةاالجتماعیالمعلم بالكفاءة  –بتناولها لطبیعة عالقة الطالب

الـب بــالمعلم والكفــاءة ، كمــا تمیــزت بدراسـة أثــر نــوع الصـعوبة علــى كـل مــن عالقــة الط-حـد علــم الباحثـة

مقیــاس الكفـــاءة و  ،(Pianta,2001)نتـــاالبی المعلــم –الطالــب عالقـــة، كــذلك تكییفهـــا لمقیــاس ةاالجتماعیــ

  یة.ُعمانعلى البیئة ال) Walker & McConnell,1988مكونیل( -والتكیف المدرسي والكراالجتماعیة 

   



 

٩٣  

  التوصیات:

 على ما تقدم من نتائج توصلت إلیها الدراسة الحالیة، فإن الباحثة توصي باآلتي: بناءً 

التدریسـیة بمـدارس  أهمیـة المحافظـة علـى إیجابیـة عالقـة الطالـب بـالمعلم عنـد الهیئـةعلى التأكید . ١

النجـــاز والتكیـــف المدرســـي لطلبـــة صـــعوبات الـــتعلم عامـــل وســـیط فـــي ا باعتبارهـــا، الحلقـــة األولـــى

 .من خالل البرامج اإلرشادیة والدورات التدریبة بشكل خاص وطلبة الفئات الطالبیة األخرى

التأكیـــد علـــى أهمیـــة تقـــدیم معلمـــة غرفـــة المصـــادر ألوراق عمـــل تهـــدف لتبصـــیر الهیئـــة اإلداریـــة . ٢

 كمنبئ بصعوبات التعلم.االجتماعیة لكفاءة القصور في ا العتبار والتدریسیة وأولیاء األمور

لطلبــة االجتماعیــة المعلــم فــي تحقیــق الكفــاءة -التأكیــد علــى مــدى مســاهمة جــودة عالقــة الطالــب. ٣

ـــرامج اإلرشـــادیةذوي صـــعوبات الـــتعلم،   اإلداریـــة، والـــدورات التدریبیـــة للهیئـــة مـــن خـــالل إقامـــة الب

  االساسي. والتدریسیة في مدارس الحلقة األولى من التعلیم

  البحوث المقترحة:

ــتعلم بمعلمـــات الصـــف العـــادي، وبـــین . ١ دراســـة مقارنـــة فـــي طبیعـــة عالقـــة طلبـــة ذوي صـــعوبات الـ

 معلمات غرف المصادر.

المعلـم لطلبـة ذوي صـعوبات الـتعلم فـي ضـوء متغیـرات دیموغرافیـة جدیـدة  -دراسة عالقة الطالـب. ٢

 التربوي، الجنس، الصف). المؤهلة بواقع المیدان التربوي كمتغیر(ومرتبط

ــب. ٣ ــذات  -دراســــة عالقـــــة الطالـــ ـــوم الـــ ــبیل المثـــــال (مفهــ ـــرى، علـــــى ســ ـــة أخــ ــــرات تابعــ ــم ومتغی المعلـــ

 ).التدریس، أنماط التعلم واستراتیجیاتاالكادیمیة، دافعیة االنجاز، المنهاج الدراسي، أسالیب 

ـــامج معالجــــة٤ ـــائم علـــــى أســــلوب القصــــ . تصــــمیم برنـ ـــتعلم، قـ ــعوبات الـ ـــة صــ ـــاب طلبـــــة لطلبــ ة إلكسـ

  .ةاالجتماعیصعوبات التعلم مهارات الكفاءة 
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  المصادر والمراجع قائمة
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   المراجع العربیة:

التنمیــة  . بــینالتعلیمیــة.ات الــتعلم( ذوي المحنــة ســیكولوجیة صــعوب .)٢٠١٠إبــراهیم، ســلیمان عبدالواحــد(

  والتوزیع. ).االسكندریة: دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر١. ط(والنتیجة)

. فعالیـة برنـامج إرشـادي فـي تنمیـة الكفـاءة )٢٠١٤( ، أسـامة أحمـداأبو الفضل، محفوظ عبدالستار وعطـ

مجلـة  .وأثره على مفهوم الذات األكادیمیة لذوي صعوبات الـتعلم بالمرحلـة االعدادیـةاالجتماعیة 

  .٤٣٦-٣٥١،)٢(٢٠ ،الطفولة والتربیة

. كلیــة مراجعــة ألدبیــات المجــالاالجتماعیــة ف مقیــاس الكفــاءة تعریــ). ٢٠٠٩محمــد الســعید( ،أبــو حــالوة

  .التربیة بدمنهور. جامعة االسكندریة. مصر

ــد( ــد محمــــ ـــتنجي،محمود محمــــ ـــــائص ٢٠١٣البســـ ــم ). الخصـ ـــین المعلــــ ـــــة بـــ ـــاس العالقـ ــیكومتریة لمقیـــ الســــ

مجلــة ) ألطفــال مــا قبــل المدرســة بالمملكــة العربیــة الســعودیة. جامعــة األزهــر. STRSوالطالــب(

  .٥٢٩-٤٨١)،١(١٥٢لیة التربیة،ك

).الریـاض: دار الزهـراء للنشـر ١.(طصعوبات التعلم األكادیمیـة والنمائیـة ).٢٠٠٨(بطرس، بطرس حافظ

  والتوزیع.

ـــدریس).٢٠١١بینــــــدر، ولیــــــام ن( ــــتراتیجیات التـــ ــــتعلم الخصــــــائص، التعــــــرف، واســ ـــعوبات الــ . ترجمــــــة صـــ

  ).القاهرة: عالم الكتب.١ط(.عبدالرحمن سلیمان، السید التهامي، محمود الطنطاوي

ــــدالمؤمن ــــد عبـــ ــــین، محمـــ ــــد). ٢٠٠٩(حســـ ــــــاول جدیـــ ـــدریس العالجـــــــي تنـ ـــتعلم والتــــ ــعوبات الــــ ). ١.(طصـــــ

  االسكندریة: دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر.

.(ط مدخل إلى صعوبات الـتعلم دلیـل عملـي لمعلمـي صـعوبات الـتعلم ).٢٠١٥الخطیب، عاكف عبداهللا(

  .).إربد:عالم الكتب الحدیث١

لـــذوي اإلعاقـــة العقلیـــة: بـــرامج إرشـــادیة لآلبـــاء االجتماعیـــة الكفـــاءة . )٢٠١٣(ســـحر عبـــدالوهاب، خیـــراهللا

  دار الصفاء للنشر والتوزیع. :ُعمان). ١. ط(والمعلمین

).انهمــاك الطلبــة فــي تعلــم اللغــة االنجلیزیــة وعالقتــه بكــل مــن عالقــة الطلبــة ٢٠١٣الزعبــي، رفعــه رافــع (

ــــي اللغــــــة االنجلی ـــو تعلمهـــــا.بعلمـ ــوم التربویــــــة زیـــــة واتجاهــــــاتهم نحـــ ـــي العلــــ ــــة فــ ، المجلــــــة األردنیــ

٢٤١-٢٢١)،٢(٩.  



 

٩٦  

ـــات، فتحـــي مصـــطفى ). ١.(طصـــعوبات الـــتعلم األســـس النظریـــة والتشخیصـــیة والعالجیــــة ).١٩٩٨(الزی

  القاهرة: دار النشر للجامعات.

  قاهرة : مكتبة االنجلو.).ال١.(طصعوبات التعلم بین النظریة والتطبیق والعالج ).٢٠١٠السعید، هال(

  ).القاهرة: عالم الكتب. ١ط(. ةات التعلم النمائیصعوب). ٢٠٠٨السید، عبدالحمید سلیمان (

ــاهر ـــدالكریمطــ ـــدائي االجتماعیــــة قیــــاس الكفــــاءة  .)٢٠١٤(، محمــــود عبـ ـــذ الصــــف األول االبتـ لــــدى تالمیـ

ــین والمعلمـــات ــوربحـــث غیـــر م .الملتحقـــین بریـــاض األطفـــال مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـ كلیـــة  .نشـ

    .التربیة األساسیة. الجامعة المستنصریة. مصر

  : دجلة.ُعمان). ١.(طمقدمة في منهج البحث العلمي). ٢٠٠٨العزاوي، رحیم یونس كرو(

ــود( ــــاني عبدالمقصــــ ــــاءة ). ٢٠٠٨عبـــــدالوهاب، أمـ ــــات الخاصـــــةاالجتماعیــــــة الكفـ ــــین    :لـــــذوي االحتیاجــ بــ

  .لو المصریةاألنجاإلسكندریة: مكتبة  .التحسینو  التشخیص

لـدى األطفـال ذوي صـعوبات االجتماعیة برنامج تدریبي لتنمیة الكفاءة  .)٢٠١٢أسماء عبداهللا ( ،العطیة

  .. بحث غیر منشور. كلیة التربیة. جامعة قطر. قطرالتعلم

).حـولي: مكتبـة ١.(طصـعوبات الـتعلم القـراءة والكتابـة التشـخیص والعـالج).٢٠٠٥علي، صالح عمیرة (

  ر والتوزیع.الفالح للنش

. لـدى األطفـال ذوي صـعوبات الـتعلماالجتماعیـة مقیـاس المهـارات ). ٢٠١٠علي، محمد النـوبي محمـد (

  :دار الصفاء للنشر والتوزیع. ُعمان). ١ط(

:دار  ُعمـان). ١. ط(صـعوبات الـتعلم بـین المهـارات واالضـطرابات). ٢٠١١علي، محمد النوبي محمد (

  الصفاء للنشر والتوزیع.

) STRSالخصـائص السـیكو متریـة لمقیـاس العالقـة بـین الطالـب والمعلـم ( .)٢٠٠٧ماجد ثفیـل( العنزي،

  األردن. .جامعة مؤتة .ر. رسالة ماجستیللصفوف االولیة للمرحلة االبتدائیة في مدینة تبوك

والتوافــق المدرســـي لــدى التالمیـــذ المتفـــوقین االجتماعیـــة ). الكفــاءة ٢٠٠٤(عــواد، أحمـــد، شــریت، أشـــرف

  . ٧٦-٥٣)، ٧(٢٣،، جامعة عین شمسمجلة دراسات الطفولةي صعوبات التعلم. وذو 

أثـر برنـامج جــائزة الملـك عبـداهللا الثـاني للیاقــة البدنیـة فـي تنمیــة  .)٢٠١٠(القویـدر، ذكریـات غـازي قویــدر

لــدى عینــة مــن الطلبــة الموهــوبین والعــادیین وذوي االجتماعیــة مفهــوم الــذات األكــادیمي والكفــاءة 

  العربیة. األردن. ُعمانكلیة العلوم التربویة والنفسیة. جامعة  .التعلم في األردنصعوبات 
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ــین الفهـــم والمواجهـــة). ٢٠٠٥محمـــد علـــي ( كامـــل، ـــتعلم األكادیمیـــة بـ : مركـــز االســـكندریة .صـــعوبات ال

  االسكندریة للكتاب.

ي فــي زیــادة الكفــاءة فاعلیــة برنــامج تــدریبي لتنمیــة الــذكاء الوجــدان). ٢٠٠٧الكفــوري، صــبحي عبــدالفتاح(

قسـم الصـحة  .لألطفال ذوي صعوبات التعلم في الحلقة االولى من التعلـیم االساسـياالجتماعیة 

  مصر. .النفسیة كلیة التربیة. جامعة كفر الشیخ

وعالقتهــا بــبعض المتغیــرات النفســیة لــدى طالبــات االجتماعیــة الكفــاءة  .)٢٠٠٩(جیهــان عثمــان ،محمــود

  .. المملكة العربیة السعودیةجامعة طیبة .. كلیة التربیةالجامعة

ــود, ـــاب( محمــ ـــد الوهـ ــق الكفــــاءة  االجتمــــاعيالــــدمج  .)٢٠١٢ایمــــان عبـ ـــذ ذوي االجتماعیــــة لتحقیــ لتالمیـ

  .١٠٣-٧٥)، ١(٢٢ ،دراسات نفسیة م.علصعوبات الت

لــدى أطفــال مــا الكشــف المبكــر عــن معــدالت انتشــار صــعوبات النمائیــة ).٢٠١٥(المعمریــة، ثریــاء ســیف

  .ُعمانجامعة السلطان قابوس. سلطنة  .ررسالة ماجستی. ل المدرسة في محافظة مسقطقب

لــدى األطفــال العــادیین واألطفــال ذوي االجتماعیــة مســتوى المهــارات  ).٢٠١٤المقــداد، قــیس وآخــرون (

، المجلــة األردنیــة فــي العلــوم التربویــة .صــعوبات الــتعلم فــي االردن(مــن وجهــة نظــر المعلمــین )

٢٧٠ -٢٥٣ ،)٣(٧.  

. المشــكالت الســلوكیة لــدى الطلبــة ذوي )٢٠١٤( حســین بســام، النجــادات، ، عبــدالالت،هشــام المكــانین،

ـــتعلم وعالقتهــــا بالكفــــاءة  ــین واالقــــاالجتماعیــــة صــــعوبات الـ ـــن جهــــة نظــــر المعلمــ ــــة  .رانمـ المجل

  .٥١٦-٥٠٣ )،٤(١٥،االردنیة في العلوم التربویة

  .للنشر والتوزیع والطباعة : دار المیسرةُعمان).٢ط( .صعوبات التعلم). ٢٠٠٢ملحم، سامي محمد (

ــد ( ــیم: األســــس النظریــــة والتطبیقیــــة). ٢٠٠٦ملحــــم، ســــامي محمــ ـــتعلم والتعلــ ـــیكولوجیة الـ : دار ُعمــــان.سـ

  المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة.

لم بــین التالمیــذ ذوي صــعوبات الــتعاالجتماعیــة الفــروق فــي أبعــاد الكفــاءة ).٢٠٠٥أحمــد محمــد ( ،نصــر

. المعهـد العـالي . بحـث منشـور"ةاالجتماعیـوالعادیین "دراسة تحلیلیة مقارنة مـن منظـور الخدمـة 

  مصر. .بكفر الشیخاالجتماعیة للخدمة 

ــیم العالجــــي) –طبیعتهــــا  –صــــعوبات الــــتعلم ( مفهومهــــا ). ٢٠٠٧(د. وآخــــرون ،هاالهــــان .ترجمــــة التعلــ

  : دار الفكر. ُعمان). ١عادل عبداهللا محمد. ط(
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فعالیة برنامج تدریبي لمعلمات العلوم قائم على نظریـة األنمـاط الشخصـیة  ).٢٠١٣(دابیة، أمل محمداله

ـــم ــویر عالقـــة المعل ـــتعلم لـــدى طالبـــات الصـــفوف (-فـــي تطـ ) بســـلطنة ١٢-٥الطالـــب ودافعیـــة ال

  .ُعمانجامعة السلطان قابوس. سلطنة  .ررسالة ماجستی .ُعمان

  : جهینة للنشر والتوزیع.ُعمان).١.(طة الخاصةأساسیات التربی.)٢٠٠٤الوقفي، راضي (

  : كلیة األمیرة ثروت.ُعمان). ١ط(صعوبات التعلم (النظري والتطبیقي ).). ٢٠٠٣(الوقفي، راضي
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  )١ملحق(

  رسالة تسهیل مهمة
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  )٢ملحق(

 كییف وموائمة مقیاس عالقة الطالبأسماء المحكمین والمشاركین في إجراءات ت 

  یةُعمانعلى البیئة الاالجتماعیة المعلم ومقیاس الكفاءة 

  جهة العمل  ةالدرجة العلمی  التخصص  اسم المحكم  م

  جامعة نزوى  أستاذ مساعد  اإلرشاد النفسي  سامر رضوان د.  ١

  جامعة السلطان قابوس  أستاذ مساعد  هإرشاد وتوجی  عبدالحافظ عامر د.  ٢

  جامعة السلطان قابوس  أستاذ مساعد  علم النفس  مها العاني د.  ٣

  جامعة نزوى  أستاذ مشارك  تربیة خاصة  د. أحمد الفواعیر  ٤

  جامعة نزوى  أستاذ مشارك  مناهج البحث والتقویم  السعایدة د. خولة  ٥

  جامعة السلطان قابوس  أستاذ مشارك  علم النفس واالرشاد النفسي  د. سمیرة الهاشمیة  ٦

  وزارة التربیة والتعلیم  ماجستیر تربیة لغة إنجلیزیة  تربیة لغة إنجلیزیة  سیف بن سعید العبري أ.  ٧

  جامعة نزوى  بكالوریوس ترجمة  جمةتر   عائشة بنت سلیمان العبري  ٨

  

  

   



 

١٠٥  

  )٣ملحق(

  المعلم -  النسخة األصلیة األجنبیة لمقیاس عالقة الطالب

  

  

  

  

  

   



 

١٠٦  

  )٤ملحق (

  ةاالجتماعیالكفاءة النسخة االجنبیة األصلیة لمقیاس 

  
      

  

  



 

١٠٧  

  

  



 

١٠٨  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٠٩  

  )٥ملحق(

  المعلم–مقیاس عالقة الطالب النسخة المترجمة ل

  بیانــــــــــــــــــــــــــــــــات المعلــــــــــــــــــــــــــــــــم: .١
  

          

  اســــــــــــــــم المعلـــــــــــــــــم:
  

  .................................التخصص:  ..............................................................
              

  :دكتـــــــــــوراهالمؤهالت التربویة:     
  

  :ماجســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتیر  
  

  :بكــــــــــــــــــــــــالوریوس  
  

  
                

  :صـــــــــــــــــــــــــــعوبات الـــــــــــــــــــــــــــتعلم دبلـــــــــــــــــــــــــــوم    
    

ـــــــــة   ـــــــــوم التربی   :دبل
  

  
                

  ت الخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة:ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوا
  

...................................................................................  

  ...................................................................................  سنوات الخبرة في مجال صعوبات التعلم:
  
  
  
  
  

  /ةالتلمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ معلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات. ٢
  

              

   ملتحق ببرنامج معالجة صعوبات التعلم في المدرسة:    ریخ:التا
  

    ال  نعم     
              

ـــــب:   اســـــم الطال
  

  المعلـــــــــم:  ..............................................................
  

..............................................................  

ــــــــــــــــــــــرالجنس:         :ذك
  

ــــــــــى     :أنث
  

  ....................  نوع الصعوبة:  .............  لصف:ا    

  العمـــــر:  
  

  بالســــنوات:
  

  باألشهر:  ..........................................
  

..............................................................  
  
  
  

 . توجیهات التقییم:٣

لتالیة بحرص وتقییم نوعیة وجودة عالقة طالـب صـعوبات الـتعلم عزیزتي المعلمة یرجى قراءة كل من العبارات ا

ــارات  ــارة مــن عب بــك وفــق لهــا، وذلــك بوضــع دائــرة حــول الدرجــة التــي تنطبــق علــى عالقتــك الحالیــة مــع تلمیــذك لكــل عب

  المقیاس الذي بین یدیك.

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  تماماینطبق   ینطبق لحد ما  محاید(غیر متأكد)  ال ینطبق لحد ما  ال ینطبق تماما

  
  التقییم  اراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب  م

    توجد عالقات حمیمة دائما بیني وبین هذا التلمیذ.  ١

    یوجد صراع دائما بیني وبین هذا التلمیذ.  ٢

    یجد التلمیذ راحته عندي عندما یشعر بالقلق.  ٣

    ال یتقبل هذا التلمیذ أي لمسة حنان مني.  ٤

    هذا التلمیذ عالقته بي ویحترمها. یقدر  ٥



 

١١٠  

  التقییم  اراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب  م

    یشعر هذا التلمیذ باالرتباك عندما أصحح له أخطاءه.  ٦

    .هذا التلمیذ بالفخر عندما أثني علیه یشعر  ٧

    یكون رد فعله عنیفا عندما ینفصل عني.  ٨

    .یحدثني هذا التلمیذ عن أحواله وأموره بشكل عفوي  ٩

 هذا التلمیذ أكثر م  ١٠
َ
    .ما ینبغيیعتمد علي

    یغضب هذا التلمیذ مني بسهولة.  ١١

    یحاول هذا التلمیذ ارضائي دائما.  ١٢

    یشعر هذا التلمیذ بأني أعامله بشكل غیر عادل.  ١٣

    یطلب هذا التلمیذ مساعدتي حتى وٕان لم یكن في حاجة إلیها.  ١٤

    یكون االنسجام مع ما یشعر به هذا التلمیذ سهال.  ١٥

    ا التلمیذ  مصدر للعقاب والنقد.یعتبرني هذ  ١٦

    یشعر هذا التلمیذ بالغیرة عندما أقضي وقت مع التالمیذ اآلخرین  ١٧

    یبقى هذا التلمیذ غضبا ومقاوما بعد تعرضه للعقاب.  ١٨

    یستجیب هذا التلمیذ لنظرتي ونبرة صوتي عندما یسيء التصرف.  ١٩

    التعامل مع هذا التلمیذ یستنزف طاقتي.  ٢٠

    یقلد هذا التلمیذ سلوكي وطریقة تعاملي مع االشیاء.  ٢١

    أعرف أننا سنواجه یوم طویال وصعبا. سيءعندما یكون هذا التلمیذ في مزاج   ٢٢

    ال یمكن التنبؤ بمشاعر هذا التلمیذ تجاهي فهي تتغیر بشكل مفاجئ.  ٢٣

    ل قصارى جهدي.أشعر بعدم االرتیاح لطریقة تعاملي مع هذا التلمیذ رغم أنني أبذ  ٢٤

    یبكي هذا التلمیذ عندما یرید شیئا مني.  ٢٥

    هذا التلمیذ متالعب معي.  ٢٦

    یشاركني هذا التلمیذ مشاعره وخبراته بوضوح  ٢٧

    یشعرني التعامل مع هذا التلمیذ بالثقة والفعالیة.  ٢٨

  

   



 

١١١  

  )٦ملحق(

  تكیف في المدرسةوالاالجتماعیة كونل للكفاءة امقیاس والكر مل المترجمةالنسخة 

  للمعلمیناالجتماعیة مقیاس تقییم المهارات 

  كونلاهیل ام. والكر     سكوت ار. م

ــــــــــــــــــب/ة الســــــــــــــــــكانیة:١ ــــــــــــــــــات الطال   . معلوم
  

              

    :دراسة ذاتیة    :مصادر    :عادي  نوع الصف الدراسي:    التاریخ:

        

  اســـــم الطالـــــب:
  

  المعلـــــــــم:  ..............................................................
  

..............................................................  

ــــــــــــــــــــــرالجنس:         :ذك
  

ـــــــى     :أنث
  

  الصــــــف:    
  

..............................................................  

  العمـــــر:  
  

  بالســــنوات:
  

  ر:باألشه  ..........................................
  

..............................................................  

  
 توجیهات التقییم. ٢

یرجى قراءة كل من النقاط التالیة بحرص وتقییم حالة سلوك الطفل وفق لها. في حـال لـم تشـهد مهـارة أو كفـاءة 

ا". وٕاذا أظهــر الطفــل مهــارة مــا بمعــدل ســلوكیة معینــة ذكــرت فــي أحــد النقــاط تصــدر مــن الطفــل، اختــر المربــع األول "أبــد

ــة كــون معــدل تكــرار الطفــل بــین المعــدلین الســابقین، اختــر  ــا". وفــي حال ــع الخــامس "غالب ، ٤أو  ٣أو ٢عــاٍل، اختــر المرب

  موضحا تقدیرك األفضل لمعدل التكرار.

    وفضال ال تضع العالمات بین االرقام في مقیاس التقییم.یرجى اإلجابة على جمیع النقاط. 

  لتوضیح معدل التكرار حسب تقدیرك. ٥-١ضع عالمة على أحد األرقام بین 

 نسق التقییم                النقاط وُنُسق التقییم                                               . ٣

 اغالبً        ا   ا          أحیانً أبدً                                                                   

المقیاس 

  الفرعي
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  اطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنق

            . یحاول األطفال اآلخرون التواصل مع الطفل لمشاركته في أنشطتهم.١  ٢

            . یتبادل األنشطة مع أقرانه لیحافظ على استمراریة التفاعل.٢  ٢

            . یستغل وقت فراغه جیدا.٣  ٣

            . یضحك مع أقرانه.٤  ٢

            . یظهر الشفقة نحو اآلخرین.٥  ١

            . یصنع صداقات مع األطفال اآلخرین بسهولة.٦  ٢

            . لدیه عادات عمل جیدة، مثال: منظم، یستغل وقت الحصة الدراسیة، إلخ.٧  ٣



 

١١٢  

المقیاس 

  الفرعي
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  اطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنق

            . یطرح أسئلة تطلب معلومات عن أشخاص أو أشیاء.٨  ٢

            طبیق حل وسط مع أقرانه عندما یتطلب الموقف.. یقبل ت٩  ١

١  
. یتجاوب مع االغاظة أو مناداته باأللقاب بالتجاهل، أو تغییر الموضـوع، أو طـرق ١٠

  بناءة أخرى.

          

            یقضي وقت فراغه في التفاعل مع أقرانه. .١١  ٢

            . یتقبل النقد البناء من أقرانه دون ان یغضب.١٢  ١

            كلم ویلعب مع أقرانه لفترات طویلة.. یت١٣  ٢

            . یتطوع لتقدیم المساعدة ألقرانه الذین یحتاجونها.١٤  ٢

            . یأخذ دور القائد في األنشطة مع أقرانه.١٥  ٢

            . حساس تجاه حاجات اآلخرین.١٦  ١

            . یبدأ بالحوارات مع أقرانه في الحاالت غیر الرسمیة.١٧  ٢

١  
ـــة، مـــثال. یعبـــ١٨  : یتجـــاوب مـــع الموقـــف دون أن یصـــبر عـــن غضـــبه بصـــورة مقبول

حِطما.
ُ
  عدوانیا أو م

          

            . یستمع جیدا إلرشادات المعلم وتوجیهاته في القیام بالتكالیف.١٩  ٣

            . یجیب أو یحاول اإلجابة على األسئلة التي یطرحها المعلم.٢٠  ٣

٣  
یـؤدي عملـه بشـكل كـاف مـع مسـاعدة بسـیطة  . یظهـر مهـارات تعلـم مسـتقلة، مـثال:٢١

  من المعلم.

          

١  
. یتعامــل بشـــكل صـــحیح مـــع عدوانیـــة اآلخــرین، مـــثال: یحـــاول تجنـــب الشـــجار، أو ٢٢

  یبتعد عنه، یسعى لطلب المساعدة، ویدافع عن نفسه.

          

٣  
مــن . یتفاعـل مــع تقنیــات ادارة السـلوك التقلیدیــة، مــثال: المـدح، والتأنیــب، والحرمــان ٢٣

  وقت اللعب.

          

            . یتعاون مع أقرانه في األنشطة الجماعیة.٢٤  ١

            . یتفاعل مع عدد من األقران المختلفین.٢٥  ٢

            . یستعمل التواصل الجسدي مع أقرانه بشكل جید.٢٦  ١

            .  یستجیب للطلبات فورا.٢٧  ٣

            معا أو في وقت المشاركة. . یستمع عندما یتحدث اآلخرون، مثاال: عند الجلوس٢٨  ١

            . یتحكم بأعصابه.٢٩  ١

            . یمدح الصفات الشخصیة في اآلخرین، مثل: المظهر، المهارات المتمیزة.٣٠  ٢

            . یتقبل عدم حدوث األشیاء وفق رغبته.٣١  ١

            بدقة.االجتماعیة ، مثال: یقرأ المواقف اجتماعًیا. ذكي ٣٢  ٢

            لمهام الموكلة إلیه.  . یهتم با٣٣  ٣



 

١١٣  

المقیاس 

  الفرعي
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  اطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنق

            . یلعب ویؤدي االنشطة في وقت فراغه بمهارة.٣٤  ٢

            . یستطیع الحفاظ على استمراریة الحوار مع أقرانه.٣٥  ٢

            . یجد طریقة أخرى للعب عندما یرفض اآلخرون انضمامه إلیهم.٣٦  ١

            . یراعي مشاعر اآلخرین.٣٧  ١

            واصل بالعینین عندما یتحدث إلى أو یتحدث إلیه اآلخرون.. یحافظ على الت٣٨  ٢

            . یجذب انتباه أقرانه بسلوك جید.٣٩  ١

            . یتقبل اقتراحات ومساعدات أقرانه.٤٠  ١

            . یدعو أقرانه لمشاركته اللعب أو األنشطة.٤١  ٢

            . یؤدي أعماله الصفیة وفق التعلیمات.٤٢  ٣

             بجودة مقبولة وفق مستوى مهاراته.. یؤدي عمال٤٣  ٣

  

   



 

١١٤  

  )٧ملحق(

  المعلم - الترجمة العكسیة لمقیاس عالقة الطالب 

I share a warm relationship with this student. 1 

There are permanent clashes between me and this students.  2 

This student finds relief with me when his/she is worried. 3 

This student does not accept any sympathy from me. 4 

This student respects and appreciates me. 5 

This student gets confused when I correct his mistakes. 6 

This student shows pride when I praise him/her. 7 

This student overreact when he is separated from me. 8 

This student talks to me about himself spontaneously. 9 

This student depends on me more than he should. 10 

This student gets angry at me easily. 11 

This student always tries to satisfy me. 12 

This student feels that I am not fair to him/her.  13 

This student asks for my help even when he/she is not in need for it. 14 

It is easy to sympathize with what this student is feeling. 15 

This student considers me a source of punishment and criticism.  16 

This student feels jealous when I spend time with other students. 17 

This student gets angry and resistant after punishment. 18 

This student reacts to my gaze and tone of voice.  19 

Dealing with this student exhausts me. 20 

This student imitates me and my ways of dealing with things. 21 

When this student is in a bad mood, I know that we will be having a tough day. 22 

This student's feelings towards me are hard to predict, as they  change constantly.  23 

I am not satisfied with the way I am dealing with this student, although I am doing my best. 24 

This student cries when he needs something from me. 25 

This student is a manipulator when it comes to dealing with me. 26 

This student shares his/her feelings and experiences with me clearly.  27 

Dealing with this student makes me feel confident and effective.  28 

  

  



 

١١٥  

  )٨ملحق(

  ةاالجتماعیالترجمة العكسیة لمقیاس الكفاءة 

1 Other students try to communicate with this student to involve him/her in their 
activities. 

2 This student shares his/her activities with other students to maintain this interaction.  
3 This student exploits his/her free time very well. 

4 This student smiles with his/her peers. 
5 This student shows sympathy towards others. 
6 This student makes friendships with other students easily. 

7 This student has good working habits; well organized and utilizes the class lessons 
perfectly, etc. 

8 This student asks questions about people and things. 
9 This student accepts compromises when the situation demands one.  

10 This student deals with teasing or name calling with ignoring, changing the subject, 
or other positive ways.  

11 This student spends his/her free time in interacting with his/her peers. 

12 This student accepts constructive criticism from his/her peers without getting 
angry. 

13 This student plays with his/her peers for long time. 
14 This student offers help to his/her peers when they are in need for it. 
15 This student takes the lead  in doing activities with his/her peers. 
16 This student thinks about other's needs. 
17 This student starts conversations with his peers in informal situations. 

18 This student expresses his/her anger in an accepted way, ex: reacts without getting 
angry or devastated.  

19 This student listens carefully to the teacher’s instruction and guidelines for school duties. 

20 This student answers the questions asked by the teacher and always tries to find 
solutions. 

21 This student reacts positively with other students' aggressiveness, ex: tries to avoid 
fight, asks for help, or defend him/herself. 

22 This student cooperates with his/her peers in group activities. 

23 This student listens carefully to the teacher’s instruction and guidelines for school 
duties. 

24 This student answers the questions asked by the teacher and always tries to find 
solutions. 

25 This student interacts with a number of different peers. 
26 This student uses nonverbal communication effectively with his peers. 
27 This student responds to the requests immediately 



 

١١٦  

28 This student listens to others, ex: when sitting together, or in sharing time.   
29 This student controls his/her temper. 
30 This student praises personal characteristics, ex: appearance, special skills. 

31 This student praises personal characteristics, ex: appearance, special skills. 
32 This student accepts that things does not always go the way he/she wishes.  
33 This student accurately reads social situations, ex: details, people, and feelings. 
34 This student completes activities in his/her free time skillfully. 
35 This student can  keep the continuity of a conversation with his/her peers.  

36 This student finds another way to play when his/her peers refuses to let him/her join 
them. 

37 This student considers others' feelings. 

38 This student makes eye contact when he/she is speaking  and when he/she is spoken 
to. 

39 This students attracts attention of his/her peers with his/her good behavior. 
40 This student accepts suggestions and aids form his/her peers. 
41 This student invite his/her peers to play or to do an activity. 
42 This student does his/her class assigments according to the instructions. 

43 This student does his/her work with a good quality according to his/her abilities. 

  

   



 

١١٧  

  )٩ملحق (

  المعلم –التعدیالت المقترحة من المحكمین لمقیاس عالقة الطالب 

  بیانــــــــــــــــــــــــــــــــات المعلــــــــــــــــــــــــــــــــم: .١
  

          

  اســــــــــــــــم المعلـــــــــــــــــم:
  

  .................................التخصص:  ..............................................................
              

  :دكتـــــــــــوراهالمؤهالت التربویة:     
  

  :ماجســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتیر  
  

  :بكــــــــــــــــــــــــالوریوس  
  

  
                

  :صـــــــــــــــــــــــــــعوبات الـــــــــــــــــــــــــــتعلم دبلـــــــــــــــــــــــــــوم    
    

ـــــــــة   ـــــــــوم التربی   :دبل
  

  
                

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوات الخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة:
  

...................................................................................  

  ...................................................................................  سنوات الخبرة في مجال صعوبات التعلم:
  

  /ةالتلمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ معلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات. ٢
  

              

    :دراسة ذاتیة    :مصادر    :عادي  نوع الصف الدراسي:    التاریخ:

ـــــب:اســـــم الطا   ل
  

  المعلـــــــــم:  ..............................................................
  

..............................................................  

ــــــــــــــــــــــرالجنس:         :ذك
  

ــــــــــى     :أنث
  

  ....................  نوع الصعوبة:  .............  الصف:    

  العمـــــر:  
  

  بالســــنوات:
  

  باألشهر:  ..........................................
  

..............................................................  
  

 توجیهات التقییم:. ٣

عزیزتي المعلمة یرجى قراءة كل من العبارات التالیة بحرص وتقییم نوعیة وجودة عالقة طالـب صـعوبات الـتعلم 

ــار بــك وفــق لهــا، وذلــك بوضــع دائــرة حــول  ــارة مــن عب ت االدرجــة التــي تنطبــق علــى عالقتــك الحالیــة مــع تلمیــذك لكــل عب

  المقیاس الذي بین یدیك.

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  ینطبق تماما  ینطبق لحد ما  محاید(غیر متأكد)  ال ینطبق لحد ما  ال ینطبق تماما
  

  التغییر المقترح  اراتــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب  م

  توجد عالقات حمیمة دائما بیني وبین هذا التلمیذ.  نیة دائما بیني وبین هذا التلمیذ.توجد عالقات انسا  ١

    یوجد صراع دائما بیني وبین هذا التلمیذ.  ٢

    یجد التلمیذ راحته عندي عندما یشعر بالقلق.  ٣

    ال یتقبل هذا التلمیذ أي لمسة حنان مني.  ٤

    یقدر هذا التلمیذ عالقته بي ویحترمها.  ٥

    یشعر هذا التلمیذ باالرتباك عندما أصحح له أخطاءه.  ٦



 

١١٨  

  التغییر المقترح  اراتــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب  م

    یشعر التلمیذ بالفخر عندما أثني علیه  ٧

    یكون رد فعله عنیفا عندما ینفصل عني.  ٨

  یحدثني عن أحواله وأموره بشكل عفوي  یشركني هذا التلمیذ في أخباره بشكل عفوي.  ٩

    .یعتمد علي هذا التلمیذ أكثر مما ینبغي  ١٠

    ضب هذا التلمیذ مني بسهولة.یغ  ١١

    یحاول هذا التلمیذ ارضائي دائما.  ١٢

    یشعر هذا التلمیذ بأني أعامله بشكل غیر عادل.  ١٣

یطلب هذا التلمیذ مساعدتي حتى وٕان لم یكن في حاجة   ١٤

  إلیها.

  

ـــه هـــذا   ١٥ مـــن الســـهل أن تكـــون منســـجما مـــع مـــا یشـــعر ب

  التلمیذ.

  هذا التلمیذ سهال. یكون االنسجام مع ما یشعر به

    یعتبرني هذا التلمیذ  مصدر للعقاب والنقد.  ١٦

یشــــعر هــــذا التلمیــــذ بــــالغیرة عنــــدما أقضــــي وقــــت مــــع   ١٧

  التالمیذ اآلخرین

  

    یبقى هذا التلمیذ غضبا ومقاوما بعد تعرضه للعقاب.  ١٨

یستجیب هذا التلمیذ لنظرتي ونبرة صـوتي عنـدما یسـيء   ١٩

  التصرف.

  

    مع هذا التلمیذ یستنزف طاقتي.التعامل   ٢٠

الحظت أن هذا التلمیذ یقلد سلوكي وطریقـة تعـاملي مـع   ٢١

  االشیاء.

  

ــذ فــي حالــة نفســیة ســیئة أعــرف   ٢٢ عنــدما یكــون هــذا التلمی

  أننا سنواجه یوم طویل وصعب.

أعــرف أننــا  ســيءعنــدما یكــون هــذا التلمیــذ فــي مــزاج 

  سنواجه یوم طویال وصعبا.

بـؤ بمشـاعر هـذا التلمیـذ تجـاهي فهـي تتغیـر ال یمكن التن  ٢٣

  بشكل سریع.

ال یمكـــن التنبـــؤ بمشـــاعر هـــذا التلمیـــذ تجـــاهي فهـــي 

  تتغیر بشكل مفاجئ.

أشعر بعدم االرتیاح لطریقة تعاملي مع هـذا التلمیـذ رغـم   ٢٤

  أنني أبذل قصارى جهدي.

  

    یبكي هذا التلمیذ عندما یرید شیئا مني.  ٢٥

    معي.هذا التلمیذ متالعب   ٢٦

  یشاركني هذا التلمیذ مشاعره وخبراته بوضوح  یشاطرني هذا التلمیذ مشاعره وخبراته بوضوح  ٢٧

ـــدرة علـــى   ٢٨ ـــذ بالثقـــة والق یشـــعرني التعامـــل مـــع هـــذا التلمی

  التأثیر.

  

  



 

١١٩  

  )١٠ملحق(

  االجتماعیة كونل للكفاءة امقیاس والكر مالتعدیالت المقترحة من المحكمین ل

  والتكیف المدرسي

  للمعلمیناالجتماعیة اس تقییم المهارات مقی

  كونلاهیل ام. والكر     سكوت ار. م

  المعلم –التعدیالت المقترحة من المحكمین لمقیاس عالقة الطالب 

  بیانــــــــــــــــــــــــــــــــات المعلــــــــــــــــــــــــــــــــم: .١
  

          

  اســــــــــــــــم المعلـــــــــــــــــم:
  

  .................................التخصص:  ..............................................................
              

  :دكتـــــــــــوراهالمؤهالت التربویة:     
  

  :ماجســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتیر  
  

  :بكــــــــــــــــــــــــالوریوس  
  

  
                

  :صـــــــــــــــــــــــــــعوبات الـــــــــــــــــــــــــــتعلم دبلـــــــــــــــــــــــــــوم    
    

ـــــــــة   ـــــــــوم التربی   :دبل
  

  
                

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوات الخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة:
  

...................................................................................  

  ...................................................................................  الخبرة في مجال صعوبات التعلم:سنوات 
  

  /ةالتلمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ معلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات. ٢
  

              

   ملتحق ببرنامج معالجة صعوبات التعلم في المدرسة:    التاریخ:
  

    ال  نعم     
              

ـــــب:   اســـــم الطال
  

  المعلـــــــــم:  ..............................................................
  

..............................................................  

ــــــــــــــــــــــرالجنس:         :ذك
  

ــــــــــى     :أنث
  

  ....................  نوع الصعوبة:  .............  الصف:    

  العمـــــر:  
  

  بالســــنوات:
  

  باألشهر:  ..........................................
  

..............................................................  
  

 . توجیهات التقییم:٣

عزیزتي المعلمة یرجى قـراءة كـل مـن العبـارات التالیـة بحـرص وتقیـیم حالـة سـلوك الطفـل وفـق لهـا. فـي حـال لـم 

تصـدر مـن الطفـل، اختـاري المربـع األول "أبـدا". وٕاذا أظهـر تشهد مهارة أو كفاءة سلوكیة معینة ذكرت فـي أحـد العبـارات 

الطفل مهارة ما بمعدل عاٍل، اختـاري المربـع الخـامس "غالبـا". وفـي حالـة كـون معـدل تكـرار الطفـل للسـلوك بـین المعـدلین 

  ، موضحة تقدیرك األفضل لمعدل التكرار.٤أو  ٣أو ٢السابقین، اختاري 

  میع العبارات. وفضال ال تضعي العالمات بین االرقام في مقیاس التقییم. عزیزتي المعلمة یرجى اإلجابة عن ج

  لتوضیح معدل تكرار السلوك حسب تقدیرك. ٥-١ضع عالمة على أحد األرقام من 



 

١٢٠  

المقیاس 

  الفرعي
  التغییر المقترح  اراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب

مـــع الطفــل لمشـــاركته  . یحــاول األطفــال اآلخـــرون التواصــل١  ٢

  في أنشطتهم.

  

. یتبـــــادل األنشــــــطة مــــــع أقرانـــــه لیحــــــافظ علــــــى اســــــتمراریة ٢  ٢

  التفاعل.

یتبــادل الطفــل األنشـــطة مــع أقرانـــه لیحــافظ علـــى 

  استمراریة التفاعل.

  یضحك الطفل مع أقرانه.  . یضحك مع أقرانه.٣  ٢

  ین.الطفل الشفقة نحو اآلخر  یظهر  . یظهر الشفقة نحو اآلخرین.٤  ١

یصــــنع الطفــــل صــــداقات مــــع األطفــــال اآلخــــرین   . یصنع صداقات مع األطفال اآلخرین بسهولة.٥  ٢

  بسهولة.

ــــه المعلومــــات عــــن   . یطرح أسئلة تطلب معلومات عن أشخاص أو أشیاء.٦  ٢ یطــــرح الطفــــل أســــئلة تــــوفر ل

  أشخاص أو أشیاء.

الطفــل تطبیــق حــل وســط مــع أقرانــه عنــدما یقبــل   . یقبل تطبیق حل وسط مع أقرانه عندما یتطلب الموقف.٧  ١

  یتطلب الموقف.

. یتجـــاوب مـــع االغاظـــة أو مناداتـــه باأللقـــاب بالتجاهـــل، أو ٨  ١

  تغییر الموضوع، أو طرق بناءة أخرى.

یتجاوب  الطفل مع االغاظة أو مناداته باأللقـاب 

ـــر الموضـــوع، أو طـــرق بنـــاءة  بالتجاهـــل، أو تغیی

  أخرى.

ــــي التفاعــــل مــــع   التفاعل مع أقرانه. .  یقضي وقت فراغه في٩  ٢ ــــت فراغــــه ف ــــل وق یقضــــي  الطف

  أقرانه.

ــــاء مــــن أقرانــــه دون ان   . یتقبل النقد البناء من أقرانه دون ان یغضب.١٠  ١ ــــل  الطفــــل النقــــد البن یتقب

  یغضب.

  یلعب الطفل مع أقرانه لفترات طویلة.  . یتكلم ویلعب مع أقرانه لفترات طویلة.١١  ٢

یتطــــوع الطفـــــل لتقــــدیم المســـــاعدة ألقرانــــه الـــــذین   دیم المساعدة ألقرانه الذین یحتاجونها.. یتطوع لتق١٢  ٢

  یحتاجونها.

  یأخذ الطفل دور القائد في األنشطة مع أقرانه.  . یأخذ دور القائد في األنشطة مع أقرانه.١٣  ٢

  یراعي الطفل حاجات اآلخرین.  . حساس تجاه حاجات اآلخرین.١٤  ١

ـــه   ارات مع أقرانه في الحاالت غیر الرسمیة.. یبدأ بالحو ١٥  ٢ ـــي محادثات ـــه ف ـــالحوارات مـــع أقران ـــل ب یبـــدأ الطف

  الیومیة معهم.

. یعبـــر عـــن غضـــبه بصـــورة مقبولـــة، مـــثال: یتجـــاوب مـــع ١٦  ١

حِطما.
ُ
  الموقف دون أن یصبح عدوانیا أو م

یتجـــــاوب الطفـــــل مـــــع الموقـــــف دون أن یصـــــبح 

  عدوانیا أو محطما.

صــــحیح مــــع عدوانیــــة اآلخــــرین، مــــثال:  . یتعامــــل بشــــكل٢٢  ١

یحــــاول تجنــــب الشــــجار، أو یبتعــــد عنــــه، یســــعى لطلــــب 

  المساعدة، ویدافع عن نفسه.

ــــــة  یتعامــــــل الطفــــــل بشــــــكل صــــــحیح مــــــع عدوانی

كــأن: یحــاول تجنــب الشــجار، أو یبتعــد  ،اآلخــرین

  عنه، یسعى لطلب المساعدة، ویدافع عن نفسه.

  یتعاون الطفل مع أقرانه في األنشطة الجماعیة.  ماعیة.. یتعاون مع أقرانه في األنشطة الج١٧  ١



 

١٢١  

المقیاس 

  الفرعي
  التغییر المقترح  اراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب

ـــین   . یتفاعل مع عدد من األقران المختلفین.١٨  ٢ یتفاعـــل الطفـــل مـــع عـــدد مـــن األقـــران المختلف

  عنه.

یســـتعمل  الطفــــل التواصــــل الجســـدي مــــع أقرانــــه   . یستعمل التواصل الجسدي مع أقرانه بشكل جید.١٩  ١

  بشكل جید.

یتحدث اآلخرون، مثاال: عند الجلوس معـا  . یستمع عندما٢٠  ١

  أو في وقت المشاركة.

عنــــد  ،یصــــغي الطفــــل عنــــدما یتحــــدث اآلخــــرون

  الجلوس معا أو في وقت المشاركة.

  .یتحكم الطفل في انفعاالته  . یتحكم بأعصابه.٢١  ١

. یمـدح الصــفات الشخصــیة فـي اآلخــرین، مثــل: المظهــر، ٢٢  ٢

  المهارات المتمیزة.

لصـــفات الشخصـــیة فـــي اآلخـــرین، الطفـــل ا یمــدح

  مثل: المظهر، المهارات المتمیزة.

  یتقبل الطفل عدم حدوث األشیاء وفق رغبته.  . یتقبل عدم حدوث األشیاء وفق رغبته.٢٣  ١

  یتمتع الطفل بذكاء اجتماعي.  بدقة.االجتماعیة ، مثال: یقرأ المواقف اجتماعًیا. ذكي ٢٤  ٢

  یؤدي الطفل االنشطة في وقت فراغه بمهارة.  فراغه بمهارة. . یلعب ویؤدي االنشطة في وقت٢٥  ٢

یســـتطیع الطفـــل الحفـــاظ علـــى اســـتمراریة الحـــوار   . یستطیع الحفاظ على استمراریة الحوار مع أقرانه.٢٦  ٢

  مع أقرانه.

. یجـــــد طریقــــــة أخــــــرى للعــــــب عنــــــدما یــــــرفض اآلخــــــرون ٢٧  ١

  انضمامه إلیهم.

ـــرف ـــدما ی ـــل طریقـــة أخـــرى للعـــب عن ض یجـــد الطف

  اآلخرون انضمامه إلیهم.

  یراعي الطفل مشاعر اآلخرین.  . یراعي مشاعر اآلخرین.٢٨  ١

ـــى أو ٢٩  ٢ ـــالعینین عنـــدما یتحـــدث إل ـــى التواصـــل ب . یحـــافظ عل

  یتحدث إلیه اآلخرون.

ــــالعینین عنــــدما  ــــل علــــى التواصــــل ب یحــــافظ الطف

  یتحدث إلى أو یتحدث إلیه اآلخرون.

  یجذب الطفل انتباه أقرانه بأسلوب مالئم.  جید. . یجذب انتباه أقرانه بسلوك٣٠  ١

  یتقبل الطفل اقتراحات ومساعدات أقرانه.  . یتقبل اقتراحات ومساعدات أقرانه.٣١  ١

  یدعو الطفل أقرانه لمشاركته اللعب أو األنشطة.  . یدعو أقرانه لمشاركته اللعب أو األنشطة.٣٢  ٢
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Abstract 
 

Student-Teacher Relationship and Social Competence for Students with 
Learning Disabilities in The Sight of their Teachers in AL-Dakhilyah 

Governorate First Cycle Schools. 

 
By: Hakma Khalid Ali Al-Abri 

Supervision: Dr. Feton Kharnob 

This study aims to address the nature of student-Teacher relationship to social 

Competence  for students with learning disabilities in the sight of their teachers in 
AL-Dakhilyah Governorate First Cycle Schools according to disability type The current 
study aims at identifying the nature of the student-teacher relationship and the social 
effectiveness for students with learning difficulties from the point of view of their teachers 
in Cycle one schools in Al Dakhiliyah Governorate according to the kind of difficulty. The 
study was carried out on a random sample of teachers of resource rooms in Cycle one 
schools in Al Dakhiliyah Governorate. The sample is composed of (70) teachers treating 
the difficulty of reading, and (70) teachers treating the difficulty of Mathematics. Each 
resource room's teacher responded to the two study tools through randomly choosing one 
or two students with learning difficulties in Class 2 who joined the treatment programme, 
and so their total number is (208) male and female students. The study uses two scales – 
that of the scale of the student-teacher relationship scale (STRS) for assessing the quality 
of the student-teacher relationship, the social effectiveness scale and school adaptation 
(WM) for assessing the social effectiveness for the sample of students. 

 The study showed a positive relation between Learning Resources Room Teachers 
and students with learning disabilities, a medium level of relation dependency, and a 
medium level of social competence. There was no significant differences in student-teacher 
relation nature could be referred to disability type. The results also showed that student-
teacher relationship could predict the social competence of the second grade students with 
learning disabilities in the sight of their teachers. 

Key words: Student-Teacher Relationships, Social Competence, Learning 
Disabilities.  

  
 


