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  :املقدمة

 اإلنسانمن الميارات ذات األىمية فى حياة   Social Skillsتعتبر الميارات االجتماعية     
عامة ، حيث ىى التى تساعده عمى أن يتحرك نحو اآلخرين فيتفاعل ويتعاون معيم ويشاركيم 

شطة وميام وأعمال مختمفة ، ويتخذون منيم أصدقاء ، ويقيمون معيم ما يقومون بو من أن
 العالقات ، وينشأ بينيم األخذ والعطاء .

فيصبح بالتالى عضوا فعاال فى جماعتو ، يؤثر فى أعضائيا اآلخرين ويتأثر بيم ،      
ية ما ويعبر عن مشاعره وانفعاالتو واتجاىاتو نحوىم ، ويمكنو ىذا االقبال عمييم من مواج

يمكن أن يصادفو من مشكالت اجتماعية مختمفة ، ومن التوصل إلى الحمول الفعالة لمثل ىذه 
المشكالت ، وىذا األمر يساعده عمى تحقيق قدر معقول من الصحة النفسية يمكنو فى النياية 
من تحقيق التوافق مع جماعتو أو بيئتو بما فييا ومن فييا ) عادل عبد اهلل ، سميمان محمد 

2000  :500  ) 
ويمثل قصور الميارات االجتماعية عائقا كبيرا أمام تحرك الفرد نحو اآلخرين ، بل أنو قد      

يجعمو بدال من ذلك أما أن يتحرك ضدىم ، فينعزل عنيم أو يعتدى عمييم ، وىو األمر الذى 
 قد يحول دون توافقو معيم .

ارات االجتماعية لؤلطفال ذوى صعوبات لذلك ظيرت الحاجة لمباحثة إلعداد مقياس المي     
التعمم االجتماعى ، حيث أن الباحثة ركزت عمى الميارات االجتماعية داخل بيئة المدرسة ، 
والتى يمكن لمطفل اكتسابيا فى محاولة منو لمتوافق مع مطالب البيئة المدرسية ، ورغم وجود 

لباحثة رأت أن تقوم بإعداد ىذا بعض المقاييس التى اىتمت بالميارات االجتماعية إال ان ا
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المقياس باالستعانة ببعض المقاييس التى تطرقت لمفيوم الميارات االجتماعية داخل بيئة 
المدرسة ، فى محاولة منيا لتصنيف تمك الميارات فى مجموعة من المتغيرات ، كما ىدفت 

البحث لؤلستفادة من الباحثة التركيز عمى ىذه الميارات لمعرفة دورىا فى تنمية قدرات عينة 
 البرامج االرشادى المقدم إلييم .

 مشكلة الدراصة:
فى ندرة المقاييس التى تناولت الميارات االجتماعية لذوى تكمن مشكمة الدراسة الحالية      

 .  صعوبات التعمم االجتماعى، وىذا ما يضيف إلى مكتبة المقاييس العربية
 أهمية الدراصة :

اسة فى إلقاء الضوء عمى الميارات االجتماعية فى حياة التمميذ ، حيث تكمن أىمية الدر      
يشير كثير من الباحثين إلى أن التدريب عمى الميارات االجتماعية يعتمد عمى نموذج تعمم 
اجتماعى يتمقى فيو األطفال تعميمات عن الميارات االجتماعية تشجعيم عمى إقامة عالقات 

أكثر قدرة عمى التعامل مع اآلخرين وعمى تقبل العون وتفاعالت اجتماعية ، فيصبحون 
والتوجية منيم ، كما تأخذ عالقة الطفل فى االتساع ويتعمم التوافق مع اآلخرين ، ويستطيع أن 
مكانياتو بطريقة بناءه تساعده عمى إشباع  يجد األساليب المالئمة التى يستخدم فييا طاقاتو وا 

 (  99:  3991فظ حاجاتو وتنمية مياراتو . ) بطرس حا
كما تكمن أىمية الدراسة الحالية أيضا فى اىمية الجانب الذى تتناولو والمرتبط بصعوبات 
التعمم االجتماعى وأىمية الميارات االجتماعية فى خفض ىذه الصعوبات ، أذا فأىمية الدراسة 

ذ المرحمة الحالية تنبع من أىمية العمل عمى التصدى لصعوبات التعمم االجتماعى لدى تالمي
االبتدائية من خالل برنامج إرشادى لتنمية الميارات االجتماعية والعمل عمى تعمييم البرنامج 

 المستخدم بما يحويو من أنشطة وفنيات فى حالة التحقق من نجاحو .
 هدف الدراصة:

ىدف الدراسة الحالية ىو إعداد مقياس لمميارات االجتماعية لذوى صعوبات التعمم       
 ماعى والتحقق من صدق وثبات المقياس.االجت
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 اإلطار النظري :
يرى كثير من الباحثين أن صعوبات التعمم تتمثل فى جانبين أساسين ال ثالث ليما، أوليما     

معرفى خاص بصعوبات االنتباه واإلدراك والتذكر وتكوين المفاىيم وحل لممشكالت وغيرىا من 
الخاصة بمستوى تحصيل  األكاديميةبصعوبات التعمم الجوانب المعرفية ، ويرتبط ثانييما 

المواد الدراسية االساسية مثل العموم والمغات والرياضيات ، وىذا التوجو الذى تبناه التعريف 
الفيدرالى لمقانون المحدد لؤلفراد ذوى صعوبات التعمم بالواليات المتحدة االمريكية 

(Individuals With Disabilities Act  لكن ، ) التوجيات الحديثة األكثر شموال ومرونة
السائدة اليوم تؤكد عمى ضرورة تضمين صعوبات التعمم االجتماعى داخل ىذا األطار ، وىو 
التوجو الذى تتبناه المجنة االستشارية لصعوبات التعمم بالواليات المتحدة األمريكية 

(Committee Of Learning Disabilities( )3988 ويتبنى نبيل ، )( 2000حافظ  :
( ىذا االتجاه مقررا أنو قد تبين من خالل الدالئل البحثية أن صعوبات التعمم ال تقتصر  30

عمى الجوانب المعرفية واالكاديمية فقط ، أنما تمتد لتشمل الجانب االجتماعى وما يرتبط بو 
 من ميارات وسموكيات أيضا .

من أن السموكيات االجتماعية مكتسبة ،  ووفقا لما تشير إليو نظريات التعمم االجتماعى    
فإن تعمم ىذه السموكيات يمكن أن يكون صعب أو عسير عمى بعض األفراد ، وقد يواجو الفرد 
ببعض الصعوبات أو المشكالت أو التوقف أثناء سيره وحركاتو فى طريق التعمم االجتماعى 

 مثمو مثل تعمم أو اكتساب أى ميارات أو معمومات جديدة .
أن صعوبات التعمم االجتماعى التى تصدر عن اإلطفال تسبب الكثير من المعاناة النفسية كما 

لوالدييم ولمن حوليم من أصدقاء وأقارب كما أنيا تعوق نمو الطفل وتقدمو وتجعل لديو 
مشاعر شخصيو بعدم قبول اجتماعى كما تجعمو عاجزا عن التواصل والتفاعل مع اآلخرين 

صيل الدراسى وتتضح خطورة المشكمو فى أن صعوبات التعمم وتعوق قدرتو عمى التح
االجتماعى ال تنتيى عند عمر معين وأنما تستمر مع الطفل فى مراحل عمره المتقدمو، وقد 
تؤدى بو إلى الكثير من المشكالت التى يرفضيا المجتمع وتزداد المشكمو تعقيدا بزيادة نسبة 

االجتماعى .فعمى الرغم من تباين االحصائيات االطفال الذين يعانون من صعوبات التعمم 
الخاصة بذلك اإل أنيا تؤكد عمى ارتفاع نسبة ىؤالء االطفال. ونظرا لصعوبة التفاعل مع ىؤالء 
اإلطفال وزيادة نسبتيم كان من الضرورى إجراء الدراسة الحالية حيث تسعى إلى تدريب 
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تزيد من قدرتيم عمى التعامل مع  اإلطفال بغرض اكسابيم بعض الميارات االجتماعية التى
 اآلخرين ودمجيم فى الحياة االجتماعية.

وانطالقا من تسميم المشتغمين فى ميدان عمم النفس ، بخطورة ما يترتب عمى القصور فى 
الميارات االجتماعية والمعاناة من صعوبات التعمم االجتماعى من نتائج وعواقب سمبية بالنسبة 

، إذ يكاد يكون ىناك اتفاقا بين العديد من الدراسات والبحوث التى لممتعمم وصحتو النفسية 
أجريت بيدف تقويم الميارات االجتماعية لدى التالميذ ذوى صعوبات التعمم إلى ان ىؤالء 
المتعممين يفتقرون إلى الحس االجتماعى والميارات االجتماعية المقبولة ، كما أنيم أميل إلى 

ماعية لعجزىم عمى التفاعل االجتماعى عمى نحو موجب . ) االنسحاب من المواقف االجت
 (  580:  3989فتحى الزيات 

ويختمف تعريف الميارات االجتماعية بتباين المنطمقات النظرية ليؤالء العمماء والباحثين ،      
كما يرجع كذلك إلى اختالف المواقف االجتماعية وما يحدث فييا من تفاعل سعيا لتحقيق 

 ( 50:  2009نشود بناء عمى إدراك الفرد لمموقف الذى يواجيو.  ) سحر ربيع اليدف الم
عرفت الميارة االجتماعية بانيا " مكون متعدد االبعاد يتضمن الميارة فى إرسال واستقبال 

 وتنظيم وضبط المعمومات الشخصية فى مواقف التواصل المفظى وغير المفظى" 
عل مع اآلخرين فى إطار اجتماعى محدد باساليب مقبولة وعرفت بأنيا " القدرة عمى التفا     

 , Eugene( عن ) 2030( ، وعرفيا منى السيد )Berman 2000 ; 15اجتماعيا " )
( " بأنيا القدرة عمى التفاعل مع اآلخرين فى البيئة االجتماعية بطرق تعد مقبولة  2000

فرد ذاتو ولمن يتعامل معو ، وذات اجتماعيا ، وذات قيمة ، وفى الوقت نفسو تعد ذات فائدة لم
فائدة لآلخرين عموما ، وأن الميارات االجتماعية ىى مجموعة من االنماط السموكية المفظية 

 . وغير المفظية التى يستجيب ليا الفرد فى مواقف التفاعل االجتماعى
ل مع ( بأنيا سموك مكتسب مقبول اجتماعيا يمكن الفرد من التفاع Gan, 2003كما عرفيا ) 

( بأنيا تتضمن أساليب التعامل والتفاىم Parnes , 2003اآلخرين تفاعال ايجابيا ، وعرفيا )
 مع الناس والتعاون معيم وتدعيم العالقات وحل المشكالت .

( بأنيا " تتضمن سموكيات لفظية وغير لفظية محددة ومميزة،  Lane , 2004وعرفيا )     
ايجابية وفعالة يتأثر اداؤىا بخصائص تفاعل الفرد مع وتقتضى من الفرد استجابات مالئمة و 

 البيئة المحيطة بو " .
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وتعرف الباحثة الحالية المهارات االجتماعية لدى األطفال ذوى صعوبات التعمم 
مجموعة األنماط والميام السموكية اليادفة ، المفظية   -االجتماعى بالتعريف التالى بأنها :

ر عن التمميذة ، والتى تتألف من المبادأة بالتفاعل االجتماعى مع منيا وغير المفظية التى تصد
قامة عالقات وتفاعالت  اآلخرين ، والتعاون والمشاركة فيما يقومون بو من أنشطة وألعاب ، وا 
اجتماعية ، وصداقات معيم والتعبير عن مشاعرىن وانفعاالتين واتجاىاتين نحو اآلخرين ، 

 والتواصل معيم . 
الميارات االجتماعية إجرائيا عمى أنيا الدرجة التى تحصل عمييا  ويمكن تعريف

 التمميذة عمى مقياس الميارات االجتماعية المستخدم فى الدراسة الحالية . 
 وسوف يتناول الجزء التطبيقى من الدراسة الحالية تنمية المهارات االجتماعية التالية :

  البعد األول : مهارة التفاعل االجتماعى
" قدرة التمميذة عمى أقامة عالقات وتفاعالت اجتماعية إيجابية  فها الباحثة بأنهاوتعر 

وناجحة مع اآلخرين ، مستندًة إلى التعبيرات المفظية وغير المفظية فى أقامة تمك العالقات ، ، 
وما تشتمل عميو من التواصل الجيد مع اآلخرين واالىتمام بيم واإلقبال عمييم ، وما يصدر 

ميذة من سموكيات اجتماعية فى المواقف المختمفة ، ورد فعميا تجاه ما تتعرض لو من عن التم
 مواقف 

الدرجة التى تحصل عمييا التمميذة عمى مقياس الميارات  ويمكن تعريفها إجرائيا بأنها
 االجتماعية المستخدم فى الدراسة فى ميارة التفاعل االجتماعى  " 

 لمشاركة البعد الثانى : مهارة التعاون وا
نمط سموك التمميذة فى معاونة ومساعدة أقرانيا فى المواقف وتعرفها الباحثة بأنها " 

والتفاعالت االجتماعية المختمفة التى يمكن أن تحدث فى أطار حجرة الدراسة أو المدرسة 
 بصورة عامة ، و مشاركتيا فى األنشطة والمبادرات الجماعية معيم "

الدرجة التى تحصل عمييا التمميذة عمى مقياس الميارات  هاويمكن تعريفها إجرائيا بأن
 االجتماعية المستخدم فى الدراسة فى ميارة التعاون والمشاركة

 البعد الثالث : مهارات التواصل مع اآلخرين 
" قدرة التمميذة عمى التحدث مع اآلخرين والتعبير عنن النرأى فنى  وتعرفها الباحثة بأنها

، والتعبير عن الذات ، والتساؤل عن األشخاص اآلخرين ، واإلنصات  النشاط الذى تشارك فيو
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عننندما يتحنندث شننخص إلننى ظخننر والنظننر إلننى الشننخص الننذى يفعننل شننيًئا معيًنننا ، وقنندرتيا عمننى 
نقننل خبراتيننا وظرائيننا ووجيننات نظرىننا لآلخننرين مننن خننالل وسننائل محننددة لفظيننة وغيننر لفظيننة ، 

 حس وغيرىا .واإليماءات وأعضاء ال واإلشاراتكالغة 
"  الدرجنننة التنننى تحصنننل عميينننا التممينننذة عمنننى مقيننناس  وتعرفهاااا الباحثاااة اجرائياااا بأنهاااا

 الميارات االجتماعية المستخدم فى الدراسة فى ميارة التواصل مع اآلخرين ".
 البعد الرابع : تكوين الصداقات 

ى االختيننار قنندرة التمميننذة عمننى أقامننة عالقننة صننداقة تقننوم عمننوتعرفهااا الباحثااة بأنهااا " 
 والتفضيل ويكون أساسيا المشاركة فى الميول والمساواة فيما بينيما "

الدرجة التى تحصل عمييا التمميذة عمنى مقيناس المينارات  ويمكن تعريفها إجرائيا بأنها
 االجتماعية المستخدم فى الدراسة فى ميارة تكوين الصداقات  . 

 البعد الخامس: التعبير عن االنفعاالت 
" ميارة التمميذة فى التعبير عن مشاعرىا اإليجابية والسمبية تجناه  ها الباحثة بأنهاوتعرف

اآلخننرين ، كمننا تشننمل قنندرتيا عمننى التعبيننر عننن ظرائيننا واتجاىاتيننا نحننو نفسننو ونحننو اآلخننرين ، 
بحيث يكون ىذا التعبير فى صورة استجابات وسموكيات واضحة ومالئمنة لممواقنف االجتماعينة 

 المختمفة"
الدرجة التى تحصل عمييا التمميذة عمنى مقيناس المينارات  مكن تعريفها إجرائيا بأنهاوي

 االجتماعية المستخدم فى الدراسة فى ميارة التعبير عن االنفعاالت  . 
 البعد السادس : مهارة حجرة الدراسة 

ية ، مينارة التممينذة فنى أداء المينام واألنشنطة واألعمنال المدرسنوتعرفها الباحثة بأنهاا " 
باإلضننافة إلننى قنندرتيا عمننى المشنناركة اإليجابيننة والفعالننة فننى مختمننف المواقننف التعميميننة داخننل 

 حجرة الدراسة .
بأنيا الدرجة التى تحصل عميينا التممينذة عمنى مقيناس المينارات  ويمكن تعريفها إجرائيا

 االجتماعية المستخدم فى الدراسة فى ميارة حجرة الدراسة . 



 . مريم إبراهيم نعيمأ                                                          

 

 5105 ديضمرب ،44جملة اإلرشاد النفضي، مركز اإلرشاد النفضي، العدد                 

)     089) 

 دراصات صابقة:  
سعت الباحثة لعرض أىم الدراسات التى  تناولت الميارات االجتماعية  لمتالميذ ذوى     

صعوبات التعمم االجتماعى وتناولت إعداد مقاييس لمميارات االجتماعية  بمختمف أبعادىا 
 وىى كالتالى :

تنمية بعض الميارات ( موضوعها :  2112دراسة فوزية عبد القادر الدعيكى )  -1
 لذوى صعوبات التعمم لخفض الضغوط النفسية لدييم االجتماعية 

إلى أعداد برنامج لتنمية بعض الميارات االجتماعية لذوى صعوبات التعمم  هدفت الدراسة
 والكشف عن الضغوط النفسية الشائعة لدييم والعمل عمى خفضيا . 

عمارىم ما بين تمميذ من تالميذ المرحمة االعدادية ممن تراوحت أ 20من  تكونت عينة الدراسة
( من الذكور ، تم تقسيميم إلى مجموعتين  330 – 90( سنة بنسبة ذكاء )  30 -31) 

 تالميذ . 30مجموعة تجريبة وأخرى ضابطة بواقع 
 -واشتممت أدوات الدراسة عمى :

  2005مقياس رسم الرجل جودانف ىاريس  تقنين محمد فرغمى  -
 أعداد الباحثة  مقياس المستوى االجتماعى االقتصادى الثقافى -
 مقياس الميارات االجتماعية أعداد الباحثة  -
 مقياس الضغوط النفسية أعداد الباحثة  -
 البرنامج االرشادى أعداد الباحثة  -
 دليل تقدير العوامل والظروف المؤدية لنشأة صعوبات التعمم أعداد الباحثة  -

ط النفسية لدى التالميذ عن فاعمية البرنامج المستخدم فى خفض الضغو  أسفرت نتائج الدراسة
 ذوى صعوبات التعمم من أفراد المجموعة التجريبة مقارنة بالمجموعة الضابطة 

(بدراسة موضوعها: فاعمية 2112قامت سميرة أبو الحسن عبد السالم النجار ) -2
الحياتية فى خفض صعوبات التعمم االجتماعى  برنامج ارشادى لتنمية المهارات

 . لدى المراىقين
إعداد برنامج إرشادى يستند إلى المنيج االنتقائى فى اإلرشاد النفسى ، من  إلى راسةهدفت الد

خالل توظيف اساليب ارشادية متعددة مثل نظرية التعمم االجتماعى والنظريات المعرفية 
السموكية لتنمية الميارات الحياتية لدى المراىقين ذوى صعوبات التعمم االجتماعى ، والكشف 
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خفض حدة ىذه الصعوبات لدييم ومدى استمرارية تأثير البرنامج خالل الفترة  عمى تأثيرهعن 
 مراىقا من طالب المرحمة االعدادية . 50التتبعية ،وذلك عمى عينة قواميا 

 أفرادعن فاعمية البرنامج المستخدم فى تنمية الميارات الحياتية لدى  واسفرت نتائج الدراسة
ثيراتو اإليجابية عمى تنمية قدرات أفراد العينة عمى مواجية المجموعو التجريبية ، وامتداد تأ

 صعوبات التعمم االجتماعى واستمرار اثرة خالل الفترة التتبعية 
اثر استخدام استراتيجية التعمم  ( موضوعها:2112دراسة يسرى أحمد سيد )  -1

ي التعاوني في تنمية التعبير الشفيي وبعض الميارات االجتماعية لدى الدارسين ف
 فصول محو األمية ذوي صعوبات التعمم . 

معرفة ما أثر استخدام استراتيجية التعمم التعاونى فى تنمية التعبير   هدفت الدراسة الى
الشفيى وبعض ميارات اجتماعية لدى مجموعة من الدارسين فى فصول محو االمية ذوى 

 صعوبات التعمم .  
األميين بالمستوى الثاني لمتوسط عمري دارس من الدارسين  00من  تكونت عينة الدراسة

سنة من ذوي صعوبات التعمم في التعبير الشفيي والميارات االجتماعية بفصول  22, 95
محو األمية بحي المعادي والبساتين ودار السالم التابعة لمييئة العامة لتعميم الكبار محافظة 

 القاىرة.
ية التعمم التعاونى فى تنمية التعبير الشفيى معرفة ما أثر استخدام استراتيج إلىهدفت الدراسة 

وبعض ميارات اجتماعية لدى مجموعة من الدارسين فى فصول محو االمية ذوى صعوبات 
 التعمم .  

دارس من الدارسين األميين بالمستوى الثاني لمتوسط عمري  00من   تكونت عينة الدراسة
والميارات االجتماعية بفصول  سنة من ذوي صعوبات التعمم في التعبير الشفيي 22, 95

محو األمية بحي المعادي والبساتين ودار السالم التابعة لمييئة العامة لتعميم الكبار محافظة 
 القاىرة.

 وتم تطبيق األدوات التالية:
 بطاقة مالحظة ميارات التعبير الشفيي لمدارسين في فصول محو األمية. -
 لمذكاء. ravenاختبار المصفوفات المتتابعو  لرافن  -
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مقياس الميارات االجتماعية لمدارسين في فصول محو االمية إعداد  -
 الباحث 

 البرنامج التدريبي إعداد الباحث . -
وأسفرت نتائج الدراسة عن فاعمية استخدام استراتيجية التعمم التعاونى فى تنمية الميارات 

 االجتماعية لدى عينة الدراسة من ذوى صعوبات التعمم . 
الفرق فى الميارات  ( موضوعها :Albert mirian , 2005 ن ألبرت )دراسة ميريا -5

االجتماعية بين الشباب المعرض لمخطر والشباب الذى شخص بأن لديو صعوبة تعمم أو 
 اضطراب سموكى أو انفعالى شديد .

معرفة مدى تأثير فاعمية برنامج لمميارات االجتماعية فى أداء الميام  هدفت الدراسة إلى
 وزيادة التحصيل والتخفيف من حدة االضطرابات االنفاعمية لدى الشباب  الدراسية

مجموعات  1طالب من طالب المرحمة الثانوية تم تقسيميم إلى  50من  تكونت عينة الدراسة
 تجريبية ومجموعة ضابطة 

 عمى اختبارات تحصيمية ومقياس لمميارات االجتماعية . واشتممت أدوات الدراسة
عمى أن التدريب عمى برامج الميارات االجتماعية يؤدى إلى تأدية الميام  النتائج وأسفرت

 بإتقان ويقمل من االضطرابات االنفعالية . 
: اختبار فعالية برنامج تدريب  ( هدفت إلى Drummond, 2004 دراسة دروموند ) -0

ذوى  لتنمية الميارات االجتماعية وأثره فى الحد من السموك المشكل لدى عينة من األطفال
صعوبات التعمم يعانون من قصور فى مياراتيم االجتماعية ، وتظير عمييم أعراض اضطراب 

 ضعف االنتباه والنشاط الزائد . 
 ( سنة  32 - 8( طفل ممن تراوحت أعمارىم بين )  15من )  تكونت العينة

اس عمى مقاييس لمتحكم فى الذات والميارات االجتماعية ، مقي واشتممت أدوات الدراسة
السموك المشكل ، وقائمة ألعراض اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد ، والبرنامج 

 التدريبى .
عن حدوث تحسن دال فى الميارات االجتماعية والتحكم فى الذات  وأسفرت نتائج الدراسة

وانخفاض معدل السموكيات المشكمة ، والمظاىر السموكية الدالة عمى ضعف االنتباه والنشاط 
 ئد . الزا
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 اإلجراءات الخاصة ببناء المقياس :
 عينة الدراسة: 

  -تم اختيار العينة عمى مرحمتين ىما عمى الوجو التالى :
 المرحمة األولى 

أجرت الباحثة دراسة استطالعية بيدف بناء مقياس الميارات االجتماعية ، وذلك لموقوف عمى 
عينة التجريبة والضابطة لمدراسة الحالية ، األبعاد االساسية التى يتضمنيا  المقياس واختيار ال

والتأكد من الكفاءة السيكومترية لممقياس فى ضوء متغيرات الدراسة ، وتكونت العينة 
 (  سنة .  32 – 9( تمميذة تراوحت اعمارىن من ) 300االستطالعية من ) 

 المرحمة الثانية : عينة الدراسة التجريبة 
ينة الكمية تم اختيار المجموعة التجريبة والمجموعة فى ضوء الدراسة االستطالعية لمع

: 9الضابطة من بين التمميذات ذوات صعوبات التعمم االجتماعى الالتى تتراوح اعمارىن من )
( عمى أن من اإلناث وال يعانون من أية  330 – 90( سنة وتتراوح نسبة ذكائيم من )  32

  -( تمميذة عمى الوجة التالى: 20)  أمراض عضوية أو إعاقات جسمية وتكونت العينة من
 ( 30العينة التجريبة قواميا )  -
 (  30العينة الضابطة قواميا  )  -
 بنود المقياس -
اشتقت بنود ىذا األختبار من التراث السيكولوجى المتوافر وبخاصة الكتابات واآلراء      

ة واألطفال ذوى االحتياجات النظرية التى تناولت الميارات االجتماعية ألطفال المرحمة االبتدائي
 , Oreily, 2004   ،Oord , 2005   ،Gresham , 2006   ،Foxالخاصة ومنيا ، 

، سميرة أبو الحسن  2008، ىالة الشارونى  2008، سيير كامل وبطرس حافظ   2006
2030  . 
 االطالع عمى االختبارات السابقة  -

ممت لقياس الميارات االجتماعية ، تم االطالع عمى عدد من االختبارات السابقة التى ص
وذلك بيدف االستفادة من ىذه االختبارات فى إعداد االختبار الحالى ومن ىذه االختبارات ما 

  -يمى :
 (    3999مقياس الميارات االجتماعية ألطفال المدرسة االبتدائية إعداد صفية جيدة ) -3
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ا إعداد أحمد عواد مقياس الميارات االجتماعية لدى األطفال المعاقين بصري  -2
(2000 ) 

مقياس الميارات االجتماعية لدى األطفال المعاقين سمعيا إعداد صادق عبده  -1
(2000) 

مقياس الميارات االجتماعية ألطفال ذوى صعوبات التعمم إعداد ىالة  -5
 (2008الشارونى )

مقياس الميارات الحياتية لممراىقين ذوى صعوبات التعمم االجتماعى إعداد  -0
 ( . 2030و الحسن )سميرة أب

جراء  مناقشات حول  باإلضافة إلى الزيارات المتكررة لممدارس االبتدائية فى محافظة القاىرة وا 
ذات الموضوع مع المعممين واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين بالمدرسة ، خمصت الباحثة 

ن ثم وضعت إلى وضع نموذج يتضمن أبعاد الميارات االجتماعية لدى ىؤالء األطفال ، وم
الباحثة تعريفا إجرائيا لمميارات االجتماعي ثم قدمت تعريفا إجرائيا لكل بعد من أبعادىا ، وبعد 
تحديد تمك التعريفات قامت الباحثة بصياغة العبارات التى تمثل كل بعد ، وقد راعت الباحثة 

ن موقف ، أثناء صياغة تمك العبارات أن تكون واضحة المعنى ، ومحددة فال تحمل أكثر م
 وال تتضمن العبارة أكثر من سموك واحد يمكن أن يظيره الطفل فى أى من المواقف الحياتية . 

 -:وصف المقياس 
 5سالبة (  موزعو عمى  30موجبة ،  50عبارة )  50تضمنت الصورة النهائية لممقياس 

 أبعاد وىى
عبارات موجبة  9عبارات  وىى  0 1ميارة التفاعل االجتماعى: يتكون ىذا البعد من  -3

،  9عبارات سالبة رقم ) 1( ، و 00،  59،  51،  19،  13،   31،   3رقم  ) 
39  ،20  ) 

عبارات موجبة 9عبارات  وىى   10ميارة التعاون والمشاركة : يتكون ىذا البعد من  -2
( وعبارة وحدة سالبة  05،  00،  55،  18،  12،  20،  35،  8،  2رقم ) 

(25 ) 
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عبارات موجبة 9عبارات  وىى 30ميارة التواصل مع اآلخرين : يتكون ىذا البعد من  -1
 09،  03،  19عبارات سالبة )  1( و 50،  11،  29،  23،  30،  9،  1من ) 

 ) 
عبارات موجبة رقم 9عبارات وىى  30ميارة تكوين الصداقات : يتكون ىذا البعد من  -5

،  02،  59عبارات سالبة وىى )  1و(  50،  15،  28،  22،  35،  30،  5) 
08  ) 

عبارات  8عبارات وىى  30ميارة التعبير عن االنفعاالت : ويتكون ىذا البعد من  -0
( وعبارتين سالبة وىما  09،  53،  10،  29،  21،  39،  33،  0موجبة رقم ) 

 (59  ،01 ) 
 32،  5رقم ) عبارات موجبة وىى  9ميارة حجرة الدراسة :  ويتكون ىذا البعد من   -5

 15عبارات سالبة وىى )  1( و 50،  05،  58،  52،  15،  10،  25،  38، 
 ،05  ،50  ) 

طريقة تصحيح أداه الميارات االجتماعية من أجل تحديد الدرجات الخام لممقياس وفق      
تدرج ثالثى لعدد اإلستجابات التى تتضمنيا أداه القياس، والتى تعكس درجة  الميارات 

 –التعاون والمشاركة  –جتماعية المتمثمة فى الميارات التالية  )التفاعل االجتماعى اال
حجرة الدراسة( عند  –التعبير عن االنفعاالت  –تكوين الصداقات  –التواصل مع اآلخرين 

أطفال المرحمة االبتدائية ذوى صعوبات التعمم والمتمثمة فى اإلستجابات التالية ) دائما ، أحيانا 
درجات لالستجابة دائما ، ودرجتان لالستجابة أحيانا ، ودرجة واحدة  1ا ( حيث تحسب ، أبد

لالستجابة أبدا  وذلك بالنسبة لمعبارات الموجبة ، والعكس بالنسبة لمعبارات السالبة ، وبذلك 
، وتدل الدرجة المنخفضة عمى المقياس عمى  380:  50تتراوح الدرجة الكمية لممقياس بين 

 رات االجتماعية لمتمميذ.نقص الميا
 :النحائج 

 -خطوات التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس المهارات االجتماعية: 
 صدق المقياس: 

( فنننرد منننن أفنننراد العيننننة وتنننم 300عمنننى )المهاااارات االجتماعياااة أجنننرت الباحثنننة عممينننات تقننننين 
 آلتية:بالطرق االمهارات االجتماعية حساب معامالت الصدق والثبات لمقياس 



 . مريم إبراهيم نعيمأ                                                          

 

 5105 ديضمرب ،44جملة اإلرشاد النفضي، مركز اإلرشاد النفضي، العدد                 

)     090) 

 صدق المقياس: –أ 
لمتحقننننق مننننن صنننندق المقينننناس تننننم اسننننتخدام صنننندق المقارنننننة الطرفيننننة وصنننندق االتسنننناق 

 الداخمي.
 صدق المقارنة الطرفية: -1

وىننني منننن أىنننم الطنننرق التننني تسنننتخدم لبينننان صننندق المقيننناس وتقنننوم عمنننى حسننناب داللنننة 
مهاااااارات الالفنننننروق بنننننين متوسنننننطات درجنننننات األفنننننراد ذوي الننننندرجات المرتفعنننننة عمنننننى مقيننننناس 

ومتوسننطات درجننات األفننراد ذوي النندرجات المنخفضننة عمنني نفننس المقينناس وعننندما االجتماعيااة 
تصننبح لتمننك الفننروق داللننة احصننائية واضننحة فيننذا يشننير النني صنندق المقينناس وقامننت الباحثننة 

 بحساب الفروق لكل بعد ثم قامت بحساب الفروق لممقياس ككل كما يمي:
 ( 3جدول )

طات درجات أفراد العينة عمى أبعاد مقياس الميارات االجتماعية وفقا لمنوع )ذوي الدرجات داللة الفروق بين متوس
 ( 20ذوي الدرجات المرتفعة(  ) ن =  –المنخفضة

 المقاييس الفرعية
 ذوي الدرجات المنخفضة

 اإلرباعي اإلدني
 ذوي الدرجات المرتفعة

 قيمنة اإلرباعي األعمي
 " ت "

 الداللة مستوى
 ع م ع م

 0,03دالة عند مستوي  35.98 3.121 23.2000 3.1099 30.020 التفاعل االجتماعي
 0,03دالة عند مستوي  39.05 3.300 20.1500 2.0598 39.320 ميارة التعاون والمشاركة

 0,03دالة عند مستوي  35.59 3.581 20.5000 3.5515 38.200 ميارة التواصل مع االخرين
 0,03دالة عند مستوي  35.05 3.283 25.8500 3.5551 39.880 ميارة تكوين الصداقات

 0,03دالة عند مستوي  31.10 883. 25.3200 3.8959 38.050 ميارة التعبير عن االنفعاالت
 0,03دالة عند مستوي  39.08 3.290 25.0200 3.9098 39.200 ميارة حجرة الدراسة

 0,03دالة عند مستوي  32.85 5.205 318.5500 30.3558 330.200 الدرجة الكمية
 (  1.11دال عند مستوي ) (**)    (  1.10دال عند مستوى ) (*)

وتوصننمت الباحثننة إلنني وجننود فننروق دالننة احصننائًيا بننين متوسننطات درجننات األفننراد ذوي 
الدرجات المنخفضة ومتوسنطات درجنات األفنراد ذوي الندرجات المرتفعنة عمنى المقناييس الفرعينة 

 .المهارات االجتماعية لمقياس والدرجة الكمية
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 ( 3شكل ) 

يوضح الفروق بين متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات المنخفضة عمى مقياس الميارات 
 االجتماعية ودرجات األفراد ذوي الدرجات المرتفعة عمى نفس المقياس

ومننن خننالل الفننروق التنني وتصننمت إلييننا الباحثننة فنني كننل بعنند عمننى حننده وفنني مجمننوع 
 األفراد لممقياس ككل يتضح من ذلك صدق المقياس. درجات

  -االتساق الداخمي لممقياس: -2
اعتمنندت الباحثننة عمننى االتسنناق الننداخمى لمتاكنند مننن صننالحية المقينناس وثباتننو ، حيننث 
قامننت الباحثننة بحسنناب االتسنناق الننداخمى لممقينناس عننن طريننق حسنناب معننامالت االرتبنناط بننين 

د الننذى تنتمننى إليننو المفننردة ، كمننا تننم حسنناب اتسنناق أبعنناد درجننة كننل مفننردة والدرجننة الكميننة لمبعنن
المقينناس فيمننا بينيننا مننن جيننة وبالمقننايس ككننل مننن جيننة أخننرى ، حيننث قامننت الباحثننة بحسنناب 
معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس بعضيا ببعض ، ثم بين كل بعد والدرجة الكمينة لممقيناس 

باًطنا جوىرًينا ودااًل إحصنائًيا وتوضنيح ذلنك فيمنا ، حيث نحنتفظ بنالبنود واألبعناد التنى تظينر ارت
  -يمى :

تننم حسنناب معامننل االرتبنناط بننين درجننات األفننراد عمننى كننل عبننارة والدرجننة الكميننة لمبعنند 
 الذي تنتمي إليو. 
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)     099) 

 ( 2جدول ) 
 (300)ن =  الميارات االجتماعيةمعامالت االرتباط بين العبارات واألبعاد لمقياس 

 رة التعاون والمشاركةميا التفاعل االجتماعي
ميارة التواصل مع 

 ميارة تكوين الصداقات االخرين
ميارة التعبير عن 

 ميارة حجرة الدراسة االنفعاالت

 رقم
بارة
الع

 

 معامل
 االرتباط

 رقم
بارة
الع

 

معامل 
 االرتباط

 رقم
بارة
الع

 

ل معام
 االرتباط

 رقم
بارة
الع

 

معامل 
 االرتباط

 رقم
بارة
الع

 
معامل 
 االرتباط

 رقم
بارة
الع

 

 معامل االرتباط

3 0.521** 3 0.511** 3 0.050** 3 0.050** 3 0.009** 3 0.090** 
2 0.559** 2 -0.028- 2 0.010 2 0.593** 2 0.080** 2 0.150** 
1 0.150** 1 0.500** 1 0.105** 1 0.189** 1 0.083** 1 0.102** 
5 0.020 5 0.089** 5 0.500** 5 0.599** 5 0.181** 5 0.525** 

0 0.011 0 -0.259-* 0 0.095** 0 0.039** 0 0.501** 0 0.093** 

5 0.035** 5 0.952** 5 0.081** 5 0.108** 5 0.182** 5 -0.358- 

9 0.000** 9 0.090** 9 0.558** 9 0.291** 9 0.050** 9 0.095** 

8 0.593** 8 0.521** 8 0.013** 8 0.510** 8 -0.051- 8 0.225* 
9 0.005** 9 0.093** 9 0.535** 9 0.339 9 -0.220-* 9 0.089** 
30 0.539** 30 0.555** 30 0.359 30 0.155** 30 0.253* 30 0.125** 

 (  1.11دال عند مستوي ) (**)      (  1.10دال عند مستوى ) (*)
عند مستوى داللنة  يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا

 (، وسيتم حذف العبارات التي ارتباطيا غير دال.0,00( ومستوى داللة )0,03)
ثم حساب معامل االرتباط بين درجات األفراد عمى الدرجة الكمية لمبعد والدرجة الكمية 

 لممقياس.
 ( 1 جدول )

 ةالميارات االجتماعيمعامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكمية لمقياس 
 (300)ن = 

 معامل االرتباط األبعننناد

 **0.593 التفاعل االجتماعي
 **0.821 ميارة التعاون والمشاركة

 **0.989 ميارة التواصل مع االخرين
 **0.012 ميارة تكوين الصداقات

 **0.930 ميارة التعبير عن االنفعاالت
 **0.959 ميارة حجرة الدراسة

 (  1.11دال عند مستوي ) (**)      (  1.10دال عند مستوى ) (*)
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يتضح من الجدول السابق أن جمينع قنيم معنامالت االرتبناط دالنة إحصنائيا عنند مسنتوى 
 ( ، وىذا يؤكد  التماسك الداخمي لممقياس.0,03داللة )

 ثبات المقياس: –ب 
 كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية –لحساب ثبات المقياس تم استخدام طريقة ألفا 

 ( :كرونباخ – ألفامعادلة ) -3
تعتمد ىذه الطريقة عمى فحص أداء األفراد عمى كل بند من بنود االختبار عمنى حندة ، 
أى أن الثبننات ىنننا يتعمننق بمنندى اسننتقرار اسننتجابات المفحننوص عمننى بنننود االختبننار واحنندة بعنند 

جيننند لثبنننات األخنننرى ، وبقننندر شنننمول االتسننناق بنننين ىنننذه البننننود بقننندر منننا نحصنننل عمنننى تقننندير 
األختبنار ، وعنادة منا يسننمى ىنذه الننوع مننن الثبنات بمعادلنة االتسنناق داخنل بننود األداة ، ويشننير 
معامننل االتسنناق الننداخمى لمبنننود إلننى التجننانس الكمننى لننؤلداة ، ويننتم حسنناب معامننل الثبننات بيننذه 

خ ، كمنا ( من خالل معادالت مثنل معادلنة ألفنا كرونبنا 2الطريقة من خالل تحميل التباين ) ع 
تعتمد معادلة ألفا كرونباخ عمى تباينات أسئمة االختبنار، وتشنترط أن تقنيس بننود االختبنار سنمة 

ويوضنح الجندول واحدة فقط، ولذلك قامت الباحثة بحساب معامل الثبات لكل بعد عمى انفراد ، 
 .( نتائج ذلك 5رقم ) 

  -:طريقة التجزئة النصفية  -2
مننل االرتبنناط  بننين درجننات األفننراد عمننى نصننفى تعتمنند ىننذة الطريقننة عمننى حسنناب  معا

االختبننار فنحصننل عمننى معامننل ثبننات نصننف األداة وباسننتخدام معننادالت رياضننية خاصننة يمكننن 
النتبؤ بمعامل الثبات الكمى لنؤلداة منع نفسنيا ، وقند اعتمندت الباحثنة فنى حسناب معامنل الثبنات 

ادالت الثبات باستخدام طريقنة (  مع 5براون ، ويوضح الجدول رقم )  –عمى معادلة سبيرمان 
لنننذلك تحننناول الباحثنننة قيننناس معامنننل االرتبننناط لكنننل ب عننند ب عننند تقسنننيم فقراتنننو  التجزئنننة النصنننفية ، 

غيننر متسنناويين إذا كننان عنندد  –لقسننمين )قسننمين متسنناويين إذا كننان عنندد عبننارات البعنند زوجنني 
تجزئننننة النصننننفية  عبننننارات البعنننند فننننردي( ثننننم إدخننننال معامننننل االرتبنننناط فنننني معادلننننة التصننننحيح لم

 لسبيرمان براون
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)     099) 

 ( 5جدول ) 
 (011)ن =  كرونباخ  وطريقة التجزئة النصفية –قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 

معامل الثبات بطريقة  عدد العبارات االبعاد
 ألفا كرونباخ

معامل الثبات بطريقة 
 التجزئة النصفية

 0.533 0.510 30 التفاعل االجتماعي
 0.019 0.525 30 والمشاركةميارة التعاون 

 0.550 0.002 30 ميارة التواصل مع االخرين
 0.083 0.089 30 ميارة تكوين الصداقات

 0.095 0.593 30 ميارة التعبير عن االنفعاالت
 0.188 0.518 30 ميارة حجرة الدراسة
 0.833 0.832 50 الدرجة الكمية

لفننا مرتفعننة، وكننذلك قننيم معننامالت أيتضننح مننن الجنندول السننابق أن جميننع قننيم معننامالت 
 .الثبات بطريقة التجزئة النصفية مما يجعمنا نثق فى ثبات المقياس

 جفضري النحائج:
يمكن القول أن ىذا المقياس قد أستوفى المتطمبات السيكومترية األساسية فى التنقين من      

تطمئن الباحثة من صدق التطبيق وثباتو، حيث أنو يتمتع بدرجو عاليو من الصدق والثبات 
إلى القيمة النظرية والتطبيقية لممقياس، حيث تتعمق القيمة  وباإلضافةتطبيقو عمى العينو، ىذا 

النظرى ، والقيمة  باإلطارالنظرية لممقياس بتغطية المقياس ألبعاد الظاىرة المقاسة كما وردت 
 باإلضافةاس وثباتو ، التطبيقية تتعمق بالقدرة التشخيصية لممقياس والمرتبطة بصدق المقي

 تطبيق المقياس فى دراسات الحقة .  إمكاناتلمتوصيات البحثية التى تشير إلى 
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 املراجع 
( : أثر برنامج لتنمية بعض جوانب النشاط المعرفى والميارات االجتماعية  3991بطرس حافظ )  .1

، كمية التربية ،  هورارسالة دكتعمى السموك التوافقى لدى أطفال ما قبل المدرسة االبتدائية ، 
 جامعة عين شمس

( : فاعمية برنامج تدريبى لتنمية بعض الميارات االجتماعية وخفض  2009سحر ربيع أحمد )  .2
 ، كمية التربية ، جامعة عين شمس رسالة ماجستيرسموك إيذاء الذات لدى األطفال التوحديين ، 

لوالدين وعالقتيما بالتوافق األسرى ( : أنماط التواصل مع ا 2000سميرة أبو الحسن النجار )  .1
، جامعة عين شمس ، عدد )  مجمة كمية التربيةوالجناح الكامن لدى المراىقسن من الجنسين ، 

  205 – 381( ، ص  5( ، جزء )  29
( : فاعمية برنامج إرشادى لتنمية الميارات الحياتية فى خفض  2009سميرة أبو الحسن النجار )  .5

كمية  ،حوليات مركز البحوث والدراسات النفسيةماعى لدى المراىقين ،صعوبات التعمم االجت
 اآلداب ، جامعة القاىرة ، الحولية الخامسة ، الرسالة الثامنة .

( : فاعمية برنامج تدريبى فى خفض المؤشرات السموكية  2030سميرة أبو الحسن النجار )  .0
حوليات مركز البحوث والدراسات النفسية ة ، لصعوبات التعمم النمائية لدى تالميذ المرحمة االبتدائي

 ،كمية االداب  جامعة القاىرة ، الحولية السادسة ، الرسالة الثانية عشر . 
اختبار الميارات االجتماعية ألطفال الروضة ، كراسة ( :  2008سيير أحمد ، بطرس بطرس )  .5

 ، القاىرة .  التعميمات
إرشادى فى تنمية بعض الميارات الشخصية ( : فاعمية برنامج  2000صادق عبده سيف )  .9

، كمية التربية ،  دكتوراهرسالة واالجتماعية لدى عينة من األطفال الصم فى الجميورية اليمنية ، 
 جامعة عين شمس .

( : مدى فاعمية برنامج إرشادى لتنمية الميارات االجتماعية لدى  3999صفية محمد جيدة )  .8
 ، كمية التربية ، جامعة عين شمس .  لة ماجستيررساأطفال المرحمة االبتدائية ، 

( : الميارات االجتماعية ألطفال الروضة ذوى صعوبات  2000عادل عبد اهلل ، سميمان محمد )  .9
 ، جامعة عين شمس .  المؤتمر السنوى الثانى عشر لمركز اإلرشاد النفسىالتعمم ، 

الية لدى ذوى صعوبات التعمم ( : دراسة لبعض الخصائص االنفع3989فتحى مصطفى الزيات ) .30
، الممكمة العربية السعودية، السنة األولى،  القرىمن تالميذ المرحمة االبتدائية ، مجمة جامعة أم 

 ( .  2العدد ) 
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)     503) 

( : تنمية بعض الميارات االجتماعية لذوى صعوبات التعمم 3991فوزية عبد القادر الدعيكى ) .33
 ، كمية التربية ، جامعة عين شمس .  هارسالة دكتور لخفض الضغوط النفسية لديو ، 

( : فاعمية برنامج إرشادى لتنمية بعض الميارات االجتماعية لدى عينة 2030منى محمد السيد ) .32
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، معيد  ماجستير رسالة االجتماعية لدى التالميذ ذوى صعوبات التعمم بالمدرسة االبتدائية ،
 الدراسات التربوية ، جامعة القاىرة . 

( : أثر استخدام استراتيجية التعمم التعاونى فى تنمية التعبير الشفيى  2008ى )يسرى أحمد عيس .30
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 ( 0ملحق ) 
 

 صعوبات التعمم االجتماعى بالمرحمة االبتدائيةمقياس المهارات االجتماعية لألطفال ذوى 
 اسم الطفل : ................                       الجنس : .........................
 السن : .....................                       المدرسة : ......................

 
التى تقيس الميارات االجتماعية لؤلطفال ذوى تعميمات المقياس فيما يمى بعض العبارات     

صعوبات التعمم االجتماعى داخل المدرسة و تشتمل كل عبارة منيا عمى سموك يصدر عن 
الطفل فى مختمف المواقف االجتماعية التى يتعرض ليا ، والمطموب منك أن تحدد من 

معيا ، فإذا كانت  انطباق ىذا السموك عميك ، وذلك بوضع عالمة تحت االختيار الذى يتفق
( تحت االختيار نعم ، وأذا كانت تنطبق عميك √العبارة تنطبق عميك تماماً  ضع العالمة ) 
( تحت الختيار أحياناً  ، أما أذا كانت العبارة ال √فى بعض األحيان فقط ضع العالمة ) 

معرفة مدى  ( أمام األختيار نادرًا ، وذلك حت نتمكن من√تنطبق عميك تمامًا ضع العالمة ) 
) السموكيات ( التى تشتمل عمييا تمك العبارات ، عممًا بانو ليس ىناك  امتالكك ليذه الميارات

أجابة صحيحة وأخرى خاطئة ، لكن الميم ىو التحديد الدقيق لمدى انطباق تمك العبارات 
مغاية عميك حتى نتمكن من تقديم الخدمات المالئمة لك الحقًا ، وتعد ىذه المعمومات سرية ل

 ولن يتم استخداميا إال بغرض البحث العممى فقط .
 وتفضموا بقبول وافر الشكر والتقدير عمى حسن تعاونكم معنا
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