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 االجتماعيةودراسات يف العلوم اإلنسانية  جملة
أكادميية حمكمة تعىن بدراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية تصدر عن فصلية جملة دولية علمية 

   -رماح–مركز البحث وتطوير املوارد البشريّة 
 -األردن -عمان

 

 

 القاعدة األولى

 
العالمية ومن ضمن فروعها  EBSCOابيسكو مصنفة ضمن قاعدة بيانات المجلة 

 الواليات المتحدة االمريكيةماساتشوستس رها بقم   ERIHقاعدة

 

 



 م25/09/2019بتاريخ  17العدد  02لد جملة دراسات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية اجمل

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

3 

 

 الثانيةالقاعدة 

 
      ASK ZAd مصنفة ضمن قاعدة بيانات أسك زاد

مقرها بالواليات المتحدة االمريكية، واالمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية 
 والمملكة األردنية الهاشمية

 

 لثةالثاالقاعدة 

 
 مصنفة ضمن قاعدة بيانات دار المنظومة 

 Dar Almandumah  .مقرها بمدينة الرياض، المملكة السعودية 
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 رابعة الالقاعدة 

 
 بوابة الكتاب العلمي مصنفة ضمن 

  األردنية الهاشميةالمملكة -بعمان  مقرها
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 دراسات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية جملة

أكادميية حمكمة تعىن بدراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية تصدر عن فصلية جملة دولية علمية 
   -رماح–مركز البحث وتطوير املوارد البشريّة 

 -األردن -عمان

 
 سات الشرق األوسط تركياأحمد أويصال مدير مركز درا أ.د/

، فرنسااااااا      calemلودوفيك زاهد، معهدأ.د/   فؤاد الدراويش، جامعة طوليدو، أمريكا أ.د/ 
حاجي دوران، جامعة جيلشااايت، تركيا         أ.د/  هاني العريان، جامعة أليكانتي، اسااايانيا أ.د/ 
 جامعة القاهرة، مصاار سااعيد المصااري،أ.د/  خالد الجندي، الجامعة اللبنانية، لبنانأ.د/ 

، اللبنانية جامعةالماغي حسين عبيد، أ.د/ فاضل بيات، مركز إرسيكا، تركياااااااااااااااااااااااااااااااااا أ.د/ 
خليف مصاااااااااااا    حساااااااااااان أ.د/ يوسااااااااااااع  اساااااااااااامي، جامعة  المة، الجزا ر أ.د/ لبنان  

رحااايت حلو محمد البهادلي، جامعة  /غااااااااااااااااااااااارايية، جامعااااااة البلقااااااااااااااااااااااء، األردن   أ.د
اليصاارة، العراق أ.د/ ماجد بن عبد العزيز بن نا اار التركي، مركز االعال والدراسااات 

.     أ.د/ شاااااااينول دورغون، جامعة جيليشااااااايت، الروساااااااية، الرياض، الساااااااعودية-العربي
شاااااااااااااار ي أ.د/ علي ع ية  أ.د/ ماجد محمد الخياط، جامعة البلقاء الت بيقية،  تركيا

اااسعدون الكعبي، جامعة بغداد، الع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا أ.د/ وجدان فريق عناد، مركز      راقا
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ااحياء التراث العلمي العربي، جامعة بغداد، الع اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الدكتور جاست يونس  أ.د/    راقا
 العااااااااااااااااااااراق، جامعة بغداد، كلية العلول السياسية محمد الحريري،
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 جملة دراسات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
جملة دولية علمية أكادميية حمكمة تعىن بدراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية تصدر عن مركز 

   -رماح–البحث وتطوير املوارد البشريّة 
 -األردن -عمان

 

 
د/عبد الرمحن بن عبد هللا بن سعد الشقري، جامعة امللك سعود، الســعودية     

ـــــــــــــالح، االمـــــــــــــــــــــــارات    د/اســـــــــــــــــــالم البــــــــــــــــوريين، جامــــــــــــــــــــــــــــــــعة الفــــــــــــــ
ـــــــــــر        د/ســــــــــــــــــوسن عبد اللـــــــــــــــطيف، اجلــــــــــــــــــــــــــــامعة االمـــــــــــــــــــــريكية، مصـــ

ــــــــــــــــامعة عـــــــــــــــــليكره اإلســـــــــــــــالمية، اهلــــــــــــند         د/أفــــــــــــــاق أمحــــــــــــــــــــــــــــد، جــ
ــــــراق               د/امحـــــــــد حممـــــــــــــــــد امحـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــالمة، جــــــــــامعة سامراء، العــــــــــــ

ـــان                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلطنة، عمــــمركز مشال الشرقية سعود اليعريب، د/علي سيف 
ــــــــا             د/سليمان موصلي، اجلـــــــــــــامعة الــــــــــــــــــــــعربية الـــــــــــــــــــــــــــــدولية، سوريــــــــــــــــ

اء عبد الرمحن حممد مصطفى، جـــــــــــــــــــــــــــــامعة حائـــــــــــــل، الســــــــــعودية                 د/دع
  ـــــرب         د/ موالي عمر صوصي، جـــــــــــــــــــــــــــــامعة القــــــــــــــــــــرويني، املغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د/محادة عبد الرزاق علي محادة، جــــــــــــــــــــامعة القــــــــــــــــــصيم، الســــــــــــــــــــــعودية             
ــــــراق                   ـــد/عبد الـــــــــــــــــــــــرزاق حممود إبـــــــــــــــــــــراهيم جـــــــــــــــــامعة دهوك العـــــــــــــــــــــــ
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ان             د/ أمحد عبد هللا حممد آدم، جــــــــــــــــــــامعة اجلزيرة، الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
ـــــــــــــــــــدوبة تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونس               د/مسرية الـــــــــــوهلازي جــــــــــــــــــــــــــــامعة جنــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــر             د/رضا ســـــــــــــالطنية، جـــــــــــــــامعة ســــــــــــوق اهــــــــــــــــــــــــــراس، اجلزائـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــة، االردن                ـــــــجلـــــــــــــــــــــــــــعربي، اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة األردنيــــــــــــــــــــد/أروى ا

ـــــن                    ــــــــــــــــــــــــــز، الــــيمـــــــــــد/عبد الســــــــــــــــالم أمحد الـــــــــــــدار، جــــــــــــــــــــــــامعة تعـــــ
ان              ـــــــجــــــــــــــــــــامعة الباطنة سلطنة، عم خالد بن حممد بن امحد السعدي، د/

ـــــــــــــا                  ــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة لـــيبيـــــــــــــــــــ   د/عــــــــــلي ســـــــــــــــــعيد املهنـــــــــــــــــــكر
ا                      ــــــــــــــــــــــــد/ولد الزين ولد االمام، جـــــــــــــــــامعة نواكشــــــــــــــــــــــــــــــط، مــوريتانيـــــــــــ

ـــــــودان                 ــــــــــجامعة غرب كـــــــــــــــــــردفان، الســـــــــ خليل عبد هللا علي حسن، د/
ـــــاء التطبيقية، األردن                     ـــــــــــــــــد/جهاد علي فالح الســـــــعايدة،  جامعة البلقـــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــر                       ــــــــــــحممـــــــــــــــــــــــــــــود الــــــــــــــــــــــــــــــدريين، جــــــــــامعة االزهر،  مصـــــــــــــــــ /د
ـــــــــــــــــــــا              ــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــامعة أنقــــــــــــــــــــرة تركيــــــــــ د/ إلـــــــــــــــــــــــــكري  كــــــــــــــــــــــــــــــاالن،

 ـــا  ـــــــــــــــــــد/حممـــــــــد خــــــــــــــــالد الــــــــــــــــــــــــــــــرهاوي، جـــــامعة ابشاك شهري، تركيــــــــــ

 د/ شاهر إمساعيل شاهر، جامعة صن ايت سني، مدرسة الدراسات الدولية،        

   ـــــــــــرمصــــــا، ـــــــامعة طنطــــــــــــــــد/إكرامي بسيوين عبد احلي خطاب، جـــــــالصني        

                ية،األردنــجامعة العلوم اإلسالمية العاملــــــــد/ عبد الرؤوف أمحد بين عيسى، 
                           طنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلس –امعة االستقالل ـــــــــــــــجاســــــــــــــــــــــالم راسم البياري،  /د

                                                                                        راقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع ل،ـــــــــــــــــــــــــــــــــأكرم حممد حيي جاسم احليايل، جامعة املوصد/ 
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 شروط الّنشر يف اجملّلة

تنشر جمّلة دراسات يف العلوم اإلنسانّية والعلوم االجتماعّية األحباث األصيلة ذات املنهجّية العلمّية  -1
 الرّصينة واليت تلتزم ابملوضوعّية، وتتوافر فيها الّدقة واجلديّة.

 كّل حبث ال حيرتم شروط الّنشر ال يؤخذ بعني االعتبار. -2
ختضع كّل األحباث إىل الّتحكيم من قبل هيئة خمتّصة، ويلقى البحث القبول الّنهائي بعد أن يقوم  -3

 الباحث ابلّتعديالت املقرتحة.
منه مبا يتناسب  أن تطلب من الباحث أن حيذف أو يعيد صياغة حبثه، أو أي جزءللمجّلة كّل احلق يف  -4

 مع طبيعة اجملّلة.
 ال جيب أن يكون البحث قد سبق نشره أو كان جزءا من كتاب منشور. -5
للنّشر يف جهة أخرى، بعد إقرار نشره يف جمّلة العلوم اإلنسانّية  البحث يتعّهد الباحث بعدم تقدمي -6

 اجملّلة.  مدير احلصول على إذن كتايّب بذلك من إالّ بعدواالجتماعّية، 
 صفحة. 20ال تتجاوز صفحات البحث املقّدم  -7
 على الباحث احرتام شروط الكتابة الّتالية:   -8

*حتتوي الّصفحة األوىل من البحث على؛ عنوان البحث، االسم الكامل للباحث ودرجته العلمية، 
العربّية والّلغة االجنليزيّة، الربيد االلكرتوين للباحث، ملّخص واجلامعة اليت ينتمي اليها ابلّلغة 

اإلجنليزية(، الكلمات املفتاحّية  (بلغة املقال وبلغة أجنبّية 12كلمة حجم   150للّدراسة يف حدود 
 بعد امللّخص. 

، 14حجم  Traditionnel Arabic خبط Wordاألحباث مكتوبة بربانمج  *تقّدم
مثلها مثل النّص الرئيسّي لكن مع تضخيم  14ة والفرعّية للفقرات حبجم تكتب العناوين الرئيسيّ 

، حبجم Time new Romanاخلط. أما األحباث املكتوبة ابلّلغة الالتينّية فتكتب خبط 
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سم على جوانب الّصفحة األربعة، كما تدرج الّرسوم البيانّية واألشكال  4وتكون احلواشي  12
أسفلها، أما اجلداول ترقم ترقيمًا  التوضيحّية عناوينها واملالحظات التوضيحّية يف املقال، وتكتب

 متسلسالً وتكتب عناوينها أعالها واملالحظات التوضيحّية أسفلها.
 APA American Psychological*يلتزم الباحث بتهميش املعلومات على طريقة 

Association 
الكلمة مباشرة دون وجود فراغ بينهما، ويوضع ).( بعد  *ابلّنسبة لعالمات الرتقيم، توضع الّنقطة

كما ال توضع الّنقطة ).( أبدا يف العناوين، أّما إذا    فراغ واحد بني الّنقطة وبداية اجلملة الّتالية.
 كان العنوان يضّم عنوانني أحدمها فرعّي واآلخر رئيسّي فيفصل بينهما بنقطتني.

واستغالهلما يف الكتابة  (,) والفاصلة ابألجنبية*جيب إدراك الفرق بني الفاصلة ابلعربية )،( 
 املناسبة، كما تكتب الفاصلة بعد الكلمة مباشرة وال يوجد فراغ بينهما.

 *تكتب واو العطف ملتصقة ابلكلمة اليت تليها وال يرتك فراغ بينهما.
 وضة سابقا.*عدم تزيني النّص ابأللوان واخلطوط العريضة وتكبري احلجم، جيب احرتام الشروط املعر 

* ضبط اّّتاه النّص ابلعربّية من اليمني اىل اليسار، والنّص ابألجنبّية من اليسار اىل اليمني، وضبط 
 اّتاه اجلمل يف الّنصوص إذا كانت ابلّلغة العربّية او ابألجنبّية. 

* عدم اإلكثار من الفقرات ومجعها يف نّص سياقي واحد، والّلجوء اىل الفقرات عند الضرورة 
 النصية. 

األفكار واآلراء اليت يتضّمنها البحث ال تعرّب عن رأي اجملّلة وإمنا هي وجهة نظر أصحاهبا. كما أّن هيئة  -9
 حترير اجملّلة غري مسؤولة عن أّي سرقة علمّية تتم يف البحوث املقّدمة هلا.

 يرفق صاحب البحث تعريفا خمتصرا بنفسه ونشاطه العلمّي والثقايّف. -10
  inforemaah@gmail.com امييل اجمللةترسل األحباث اىل  -11

 
 

mailto:inforemaah@gmail.com
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 جملة دراسات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 

أكادميية حمكمة تعىن بدراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية تصدر عن  فصلية جملة دولية علمية
   -رماح–مركز البحث وتطوير املوارد البشريّة 

 -األردن -عمان

 الفهرس                          

 13ص كلمة مدير اجمللة
 اجلذاميوان" البن الّصباغ ج   الش  ىن  ض  م  ال   ف  ل  اخلصائص األسلوبية يف موشح " أ  

 يفاألستاذ الدكتور خلضر حشال        قوريدة صفية  باحثةال
 14ص

                                                                التالزم األيقوين اللساين يف بنية اخلطاب اإلشهاري
                                                                                              مسكنيدايري  الدكتور

 48ص

 دور املثقف الشعيب على مواقع التواصل االجتماعي يف العامل العريب
 طاليب عبد القادرالدكتور  

 59ص

  املهارات االجتماعية وعالقتها ابلتحصيل املدرسي لدى التالميذ ذوي صعوابت التعلم
 شهادة التعليم االبتدائي امتحان املقبلني على

 األستاذ الدكتور فقيه العيد             طالب الدكتوراه طهراوي ايسني

 
 79ص

السلطان علي عبد الكرمي العبديل ودوره السياسي يف جنوب اليمن                             
1952 – 1958                                                                                                                 

                                                                                    أ.د. مهند عبد العزيز عطية الشبيب             

 
 105ص
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                                                                                                          أزمة املياه أمنوذجاً  الرتكية –مستقبل العالقات العراقية 
                                                                                د  فاضل عبدعلي حسن الشويلي م .

 138ص

                                                           اسي يف إدارة األزمات يف املؤسسةتصال رهان أساال
                                                                                                                                                                                                 ـادطالب الدكتوراه دهلــــوم عم      الدكتورة منمـانـي اندية   

 166ص

 الصناعية ابجلزائرالبعد الثقايف يف املؤسسات 

                                                              تلمسان – دراسة أنرتوبولوجية مبركب النسيج سبدو
  الدكتورة صغري حياة     الكبار عبد العزيزالدكتور 

 
 193ص

                                                         خصوصية الشركة ذات املسؤولية احملدودة يف القانون اجلزائري
                                                                     ) دراسة مقارنة مع القانون األردين واملصري(

                                                                                           الدكتورة حليمة مشوات             طالب الدكتوراه لبيب علي حممود أبو عقيل

 210ص
 

                                                             أمهية التعليم املقاواليت يف إنشاء مؤسسات املقاولة
                                                                                           حسينة سعدي الدكتوره

 232ص

 النمو العمراين يف مدينة صاللة العمانية
 سعيد مسعود خبيت قطن الباحث

 253ص

 احلرف والصناعات التقليدية يف اجلزائر بني التقليد واحلداثة
 اثينطالبة الدكتوراه سالف دريسي 

 

 277ص
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 كلمة مدير اجمللة
جمّلة دراسات يف العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية جمّلة دولّية علمّية أكادميّية حمّكمة وفصلّية       

ابألردن، تعىن بنشر  -رماح–متخّصصة، تصدر عن مركز البحث وتطوير املوارد البشريّة 
 األحباث ذات الّصلة ابلعلوم اإلنسانّية والعلوم االجتماعّية. 

فضاء معريّف يتيح الفرصة للباحثني أساتذة وطلبة من أجل املسامهة يف تسعى اجمللة إىل خلق 
تطوير املعرفة يف خالل عرض اسهاماهتم النظريّة وامليدانّية اليت تعّّب عن آرائهم العلمّية من داخل 
األردن ومن خارجها. واليت تّتسم ابجلودة العلمّية مع احرتام أصول البحث العلمي وسالمة 

 تعارف عليها عاملّيا، ومن مثّ فهرسة اجمللة يف القواعد الدولّية.  املنهجّية امل

ابللغات العربية والفرنسية واالجنليزية  جملة دراسات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعّيةتصدر 
واالسبانية والرتكية، وتنشر األعمال الفردية أو املشرتكة، وكذلك األعمال املنجزة يف إطار 

، تخصصةواملؤمترات والندوات الدولية والوطنية. كما تنشر الدراسات امل املشاريع البحثية،
والدراسات املعرفية ملختلف العلوم األخرى مبا تقتضيه الضرورة يف قسمني؛ قسم للدراسات 
العربية وقسم للدراسات األجنبية. ويتم االشراف عليها من قبل اهليئة العلمية االستشارية واهليئة 

 ية. العلمية التحكيم

 مدير اجمللة
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 املقبلني على  املهارات االجتماعية وعالقتها ابلتحصيل املدرسي لدى التالميذ ذوي صعوابت التعلم
 شهادة التعليم االبتدائي امتحان

  طالب الدكتوراه طهراوي ايسني
 اجلزائر -تلمسان  جامعة أيب بكر بلقايد

yassine.tahraoui@ student.univ-tlemcen.dz  

 األستاذ الدكتور فقيه العيد 
 اجلزائر -جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان 

fekih_laid@yahoo.fr 

 
 م19/09/2019: القبولم  اتريخ 15/09/2019م  اتريخ التحكيم:  29/08/2019اتريخ اإليداع: 

  امللخص:      
هدفت هذه الدراسة إىل حتديد العالقة املوجودة بني مستوى املهارات االجتماعية والتحصيل الدراسي عند 
التالميذ ذوي صعوابت التعلم املقبلني على امتحان شهادة التعليم االبتدائي، الذين يدرسون ابلسنة اخلامسة 

 – 9.9ذا، ترتاوح أعمارهم بني )( تلمي30ابتدائي يف الفصل الثالث،  حيث تكونت عينة الدراسة من )
( سنة، طبق عليهم مقياس املهارات االجتماعية، وقد أشارت النتائج إىل وجود عالقة ارتباطية طردية 11.5

( بني مستوى املهارات االجتماعية والتحصيل الدراسي. وكذا α≤0.05قوية دالة إحصائيا عند مستوى )
بعاد الثالثة للمهارات االجتماعية والتحصيل الدراسي عند أفراد وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني األ

 عينة الدراسة، ويف ضوء النتائج قدم الباحث جمموعة من التوصيات.
 صعوابت التعلم، املهارات االجتماعية، التحصيل الدراسي. الكلمات املفتاحية:
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Abstract : 

        This study aimed to determine the relationship between the level of 

social skills and educational attainment of students with learning difficulties 

coming to the exam of primary education certificate, who are studying in the 

fifth year of primary in the third semester, where the sample of the study 

consisted of (30) students, aged (9.9 - 11.5) years, applied the social skills 

scale, and the results indicated a strong correlation correlation statistically 

significant at the level (α≤0.05) between the level of social skills and 

academic achievement. In addition, there was a statistically significant 

correlation between the three dimensions of social skills and academic 

achievement among the study sample. 

Keywords: Social Skills, Learning Disorders, Academic Achievement. 

 مقدمة
لالنتقال من الطور  ،ككل سنة دراسية جيتاز اآلالف من التالميذ امتحان شهادة التعليم االبتدائي      

ابلنسبة للتالميذ أنفسهم وكذا هو أمر يشغل سواء االبتدائي إىل الطور املتوسط، إذ تعترب كمرحلة حساسة 
ابل الكثري من األولياء الذين يضاعفون رعايتهم أببنائهم يف هذه السنة ابلذات، غري أن هناك فئة من هؤالء 

إذ أشار عانون من إعاقة غري جلية للعيان، ألهنم ي ،التالميذ حيتاجون إىل رعاية خاصة
(Morris,2009 :323 ،أن صعوابت التعلم منتشرة بكثرة بني األطفال يف سن املدرسة ) حيث عرف

إىل إضافة العجز  (ICLDدعت الكثري من اهليئات على غرار ) إذتعريف صعوابت التعلم تطورات عديدة 
وحسب  (، (Gresham and Elliott, 1989 ابيف تعريف هذا االضطر  ةيف املهارات االجتماعي

mailto:fekih_laid@yahoo.fr
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(Schumaker and Hazel,1984 ) فإن االهتمام ابملهارات االجتماعية عند ذوي صعوابت التعلم
حيث أثبتت انتقل يف السنوات األخرية من جمرد فصول أو مقاالت عرضية إىل قضااي جمالت أبكملها، 

العديد من الدراسات أهنم يعانون من تدين يف مستوى مهاراهتم االجتماعية، ويرجع الدارسني والباحثني يف 
هذا اجملال أن قصور املهارات االجتماعية عند ذوي صعوابت التعلم إمنا هو نتيجة خلل وظيفي يف اجلهاز 

( أن هذا القصور على مستوى 2012(، وتضيف )الظفريي، 77: 2013العصيب املركزي )اجلهين، 
مهاراهتم االجتماعية يقف حجر عثرة يف اكتساهبم للمعارف وحتصيلهم يف املواد واملقررات الدراسية، ما يعين 

وال تزال تساؤالت وصعوابت كثرية يف حتديد طبيعة العالقة فشلهم الدراسي الذي قد ال يفهمه أولياؤهم، 
ميكن حيث  (،kavale and mostert, 2004 :31تعلم النوعية )بني املهارات االجتماعية وصعوابت ال

تعلم ببعض املشكالت يف التفاعل واإلدراك االجتماعي وهم أكثر عرضة للتعرض أن ترتافق صعوابت ال
(، وكذا تدين القدرة على التعبري اللفظي وغري 232: 2008ملشكالت اجتماعية أو انفعالية )عادل، 

: 1998يف إقامة عالقات اجتماعية انجحة واحملافظة عليها )عبد الرمحان،  اللفظي، وغالبا ما يفشلون
( أن هؤالء التالميذ يتجنبون أداء املهمات املوكلة هلم خوفا من الوقوع 4: 2007(، و يرى خزاعلة )13

 Hazel etيف )( (Kronick, 1978يف الفشل. وهو ما يتفق مع ما أشارت إليه كرونيك 

all,1982 :398 ومبراجعة جمموعة أدبيات ذات العالقة وجد أن هؤالء التالميذ يظهرون عجزا يف ما ( أنه
وتفاعالهتم داخل املدرسة ابخلصوص، ما  ميسمى ابملهارات النفس اجتماعية، قد يؤثر سلبا على عالقاهت

 يشكل عائقا على حتصيلهم الدراسي بشكل عام.
 :وتساؤالهتا إشكالية الدراسة

األخرية زاد االهتمام ابلعالقة اليت تربط كل من املهارات االجتماعية وصعوابت التعلم، يف اآلونة         
أنه وخالل اخلمسة عشرة عاما املنصرمة تزايد ( Kavale and Forness, 1996 وهو ما أشار إليه )

حيث أن  أن التأثري متبادل بني هذين املتغريين، ذلك (2016)بن خليفة،  تؤكداالهتمام هبذه العالقة، و 
ضعف وتدين مستوى املهارات االجتماعية يؤثر بشكل سليب على التحصيل الدراسي واألكادميي، والعكس 
صحيح إذ أن تدين مستوى التحصيل األكادميي يؤثر هو اآلخر على مستوى املهارات االجتماعية لدى 

ف معىن صعوابت التعلم أو وعلى الرغم أنه يفرتض الكثري من الباحثني والكتاب أن القارئ يعر . التلميذ
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وجب فاألصح أنه (، Johnston,1967 :77ال حيددون املصطلح حتديدا دقيقا شامال )فاضطراابت التعلم 
( 382: 2010( يف ابراهيم )2000:183، حيث أشار حممد الديب )املميزة حتديد شامل خلصائصهم

املدرسي، ومييلون  ع تعليمات النظامإىل أنه من بني خصائص التالميذ ذوي صعوابت التعلم هو عدم إتبا 
وهو ما توصل إليه  وإن كان هؤالء التالميذ ال يزالون يف طريق النمو واكتساب املهارات للعمل الفردي،

( أن تالميذ الطور املتوسط يتفوقون على تالميذ الطور االبتدائي يف التفاعالت 2018)طهراوي، 
تفرد هبا هؤالء، وجيدر بنا وضع فرضيات عن سبب تدين ال ميكن إمهال اخلصائص اليت ي االجتماعية،

هناك من أرجع تدين التحصيل الدراسي عند ذوي صعوابت التعلم إىل الوظائف التنفيذية ف حتصيلهم الدراسي
 إضافة إىل (،2017وهو ما أكدته دراسة )جنيدي،  وأبعادها )التخطيط، حل املشكالت، اإلدارة الذاتية(

( أن األطفال الذين يفشلون يف اكتساب مهارات اجتماعية Elksnin,1998 :131ما أشار إليه كذلك )
وال ننكر العوامل األخرى اليت هلا عالقة يف التحصيل مناسبة يكون لديهم احتمال أقل يف إكمال دراستهم، 

( اليت  Gershenson and Langbein, 2015بعض الدراسات مثل دراسة )الدراسي عند هؤالء ك
وجود عالقة بني حجم املدرسة واجناز التالميذ ذوي صعوابت التعلم خصوصا يف القراءة أسفرت على 
أن كل من املالحظة السريرة وخمتلف األدلة  (Keogh and Margolis,1976 :19ويؤكد ) والرايضيات،

جند  ومن جهة أخرى فإننا البحثية تؤكد على وجود عالقة بني اضطراب االنتباه ومشاكل التعلم بصفة عامة
أن الفشل املتكرر يؤثر على احرتام الذات وابلتايل على  (Peleg, 2009 :17 )إليه دراسة  ما توصلت أن

 حيث ال ميكننا احلديث عن املهارات االجتماعية مبعزل عن االنتباه، التعامل مع االمتحاانت والواجبات، ،
سلف ذكره ال ميكن فصله عن املهارات ألن كل ما  ومن هذا املنطلق تبلورت وحتددت مشكلة هذه الدراسة،

وحياول الباحث من خالهلا اإلجابة حول ماهية العالقة بني املهارات االجتماعية والتحصيل  االجتماعية،
 الدراسي، وبناء عليه يتم صياغة وطرح تساؤالت الدراسة على النحو التايل: 

ل الدراسي عند ذوي صعوابت التعلم ما طبيعة العالقة املوجودة بني املهارات االجتماعية والتحصي
ويتفرع من التساؤل الرئيسي، جمموعة من التساؤالت ،  شهادة التعليم االبتدائي؟امتحان املقبلني على 

 الفرعية واليت نصوغها كما يلي:
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(، بني متوسطات درجات املهارات α≤0.05هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى )
والتحصيل الدراسي عند التالميذ ذوي صعوابت التعلم املقبلني على امتحان شهادة التعليم االجتماعية 

 االبتدائي؟
ت بعد إظهار (، بني متوسطات درجاα≤0.05هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى )

امتحان شهادة  على عادات عمل مناسبة والتحصيل الدراسي عند التالميذ ذوي صعوابت التعلم املقبلني
 التعليم االبتدائي؟

(، بني متوسطات درجات بعد التفاعل α≤0.05هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى )
االجتماعي والتحصيل الدراسي عند التالميذ ذوي صعوابت التعلم املقبلني على امتحان شهادة التعليم 

 االبتدائي؟
(، بني متوسطات درجات بعد إتباع لوائح α≤0.05عند مستوى ) هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

املدرسة وقوانينها والتحصيل الدراسي عند التالميذ ذوي صعوابت التعلم املقبلني على شهادة التعليم 
 االبتدائي؟

 وعليه متت صياغة الفرضيات )الرئيسية والفرعية( على الشكل التايل:
مستوى  متوسطات درجات (، بنيα≤0.05حصائيا عند مستوى )دالة إ موجبة توجد عالقة ارتباطية -

املقبلني على امتحان شهادة  املهارات االجتماعية والتحصيل الدراسي عند التالميذ ذوي صعوابت التعلم
 التعليم االبتدائي.

 الفرضيات الفرعية:
بعد إظهار  درجات(، بني متوسطات α≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى ) موجبة توجد عالقة ارتباطية -

عادات عمل مناسبة والتحصيل الدراسي عند التالميذ ذوي صعوابت التعلم املقبلني على امتحان شهادة 
 التعليم االبتدائي.

بني متوسطات درجات بعد (، α≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى ) موجبة توجد عالقة ارتباطية -
ذوي صعوابت التعلم املقبلني على امتحان شهادة  التفاعل االجتماعي والتحصيل الدراسي عند التالميذ

 التعليم االبتدائي.
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بني متوسطات درجات بعد إتباع (، α≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى ) موجبة توجد عالقة ارتباطية -
 لوائح املدرسة وقوانينها عند التالميذ ذوي صعوابت التعلم املقبلني على امتحان شهادة التعليم االبتدائي.

 ما يلي: هتدف هذه الدراسة إىل اف الدراسة:أهد
تالميذ ذوي صعوابت الكشف عن العالقة بني مستوى املهارات االجتماعية والتحصيل الدراسي عند ال -

 هذه العالقة. امتحان شهادة التعليم االبتدائي، والتعرف على نوع وقوة التعلم املقبلني على
والتحصيل الدراسي عند التالميذ ذوي صعوابت  املدرسة وقوانينهاإتباع لوائح الكشف عن العالقة بني  -

 امتحان شهادة التعليم االبتدائي، والتعرف على نوع وقوة هذه العالقة. التعلم املقبلني على
والتحصيل الدراسي عند التالميذ ذوي صعوابت التعلم  التفاعل االجتماعيالكشف عن العالقة بني  -

 ادة التعليم االبتدائي، والتعرف على نوع وقوة هذه العالقة.امتحان شه املقبلني على
والتحصيل الدراسي عند التالميذ ذوي صعوابت  إظهار عادات عمل مناسبةالكشف عن العالقة بني  -

 امتحان شهادة التعليم االبتدائي، والتعرف على نوع وقوة هذه العالقة. التعلم املقبلني على
 أمهية هذه الدراسة من خالل ما يلي:كما تبدو   أمهية الدراسة:

 تسليط الضوء على فئة هامة من اجملتمع أي ذوي صعوابت التعلم واملعروفة ابإلعاقة اخلفية.  -
أمهية املرحلة العمرية اليت تطرق إليها الباحث وهم التالميذ املقبلني على امتحان شهادة التعليم االبتدائي  -

 والذين هم. والذين يعانون من صعوابت التعلم،
االستفادة من نتائج البحث يف تصميم برامج عالجية تدريبية لتنمية مستوى املهارات االجتماعية عند  -

 ذوي صعوابت التعلم.
إلقاء الضوء على مستوى املهارات االجتماعية عند ذوي صعوابت التعلم وأتثريها على التحصيل  -

 األكادميي والدراسي عندهم.
 للدراسة: املفاهيم اإلجرائية
 :(Learning Disorders)صعوابت التعلم 

وهي فئة  (Specific Learning Disabilityوتسمى كذلك صعوابت التعلم النوعية أو احملددة )    
من األطفال يعانون من إعاقة خفية، خلل وظيفي يف اجلهاز العصيب املركزي، ونتعرف عليها بوجود تباعد 
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أو تفاوت بني مستوى ذكائهم وحتصيلهم الدراسي، أو بني ما هو متوقع منهم و أدائهم الفعلي، مع استبعاد 
ويعرفها الباحث إجرائيا يف هذه يف نفس الوقت اإلعاقات احلسية أو العقلية، فهم حباجة للرتبية اخلاصة، 

الدراسة أهنم يعانون من صعوابت تتمثل يف فئة من التالميذ الذين مت تشخيصهم أبدوات الدراسة، أهنا 
 التعلم. 

 :(Social Skills) املهارات االجتماعية 
( أنه ال يوجد تعريف موحد للمهارات االجتماعية نظرا التساع املفهوم 171: 2015تذكر )شاش،       

والتغريات املستمرة اليت تطرأ عليه، إذ تعترب قدرة التلميذ على التفاعل االجتماعي وإظهار عادات عمل 
ذه الدراسة على أهنا الدرجة ويعرفها الباحث إجرائيا يف همناسبة إضافة إىل إتباع لوائح املدرسة وقوانينها، 

( 2005اليت يتحصل عليها أفراد العينة على مقياس تقدير املهارات االجتماعية الذي طوره صاحل هارون )
من املهارات االجتماعية. اثنيا:  منخفض( مستوى 1.66-1)من وأبعاده الثالثة. حيث تشري درجة أوال: 

 مرتفع( مستوى 3 -2.34) من اثلثا:  جتماعية.من املهارات اال متوسط( مستوى 2.33 -1.67)من 
 من املهارات االجتماعية.

 (:Academic Achievement)التحصيل الدراسي 
الدرجة اليت يتحصل عليها التلميذ الذي يعاين من ويعرفه الباحث إجرائيا يف هذه الدراسة على أنه        

صعوابت التعلم املتمدرس ابلسنة اخلامسة ابتدائي واملقبل على امتحان شهادة التعليم االبتدائي، ويعرب عنه 
 م.2019 – 2018ابملعدل العام يف الفصل الثالث من السنة الدراسية 

ية واألجنبية اليت حاولت الكشف عن العالقة بني أجريت العديد من الدراسات العرب الدراسات السابقة:
، ففي دراسة مستوى مهاراهتم االجتماعيةيف خمتلف األطوار و  كل من تدين التحصيل الدراسي عند التالميذ

هدفت إىل حتديد العالقة بني املهارات االجتماعية والكفاءة  بدراسة، (2013ف )اليوسابلطور املتوسط قام 
( تلميذا 290أين تكونت عينة الدراسة من )، لدى طلبة املرحلة املتوسطة تحصيل الدراسيالذاتية املدركة وال

وتلميذة، وأشارت نتائج الدراسة يف األخري إىل وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني املهارات االجتماعية 
فهدفت  ،(2017شريف ) دراسةوالتحصيل الدراسي لدى أفراد عينة الدراسة. أما يف الطور الثانوي فنجد 

إىل حتديد العالقة املوجودة بني املهارات االجتماعية والتحصيل الدراسي لدى عينة من تالميذ املرحلة 
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الثانوية، حسب متغري اجلنس والتخصص الدراسي، استخدم فيه املنهج الوصفي، وتكونت العينة من 
القة ارتباطية بني املهارات االجتماعية ( تلميذ وتلميذة، ويف األخري أشارت النتائج إىل وجود ع281)

والتحصيل الدراسي، وهي عالقة طردية فكلما ارتفعت املهارات االجتماعية ارتفعت معدالت التحصيل 
 الدراسي عند أفراد العينة.

هدفت إىل الكشف عن العالقة بني املهارات االجتماعية والتفوق  ( ،2009بوجالل ) دراسةيف حني 
يذ املرحلة املتوسطة، وهل هناك فروق تعزى للجنس واملستوى الدراسي، أبني تكونت الدراسي لدى تالم
 -14( إانث، ترتاوح أعمارهم بني )180( ذكور و )180( تلميذا وتلميذة، )360عينة الدراسة من )

ة ( سنة، توصلت النتائج يف األخري إىل وجود عالقة ارتباطية بني كل من مهارة الضبط االجتماعي ومهار 17
وللوقوف على  احلساسية االجتماعية ومهارة احلساسية االنفعالية والتفوق الدراسي، لدى أفراد عينة الدراسة.

 دراسةب(، 2017صقر )العالقة بني املهارات االجتماعية والتحصيل الدراسي عند ذوي صعوابت التعلم قام 
ماعية والتحصيل الدراسي عند التالميذ واليت هدفت إىل التعرف على العالقة بني املهارات االجت ميدانية

( تلميذا وتلميذة، مسجلني بربامج 73ذوي صعوابت التعلم و التالميذ الصم، تكونت عينة الدراسة من )
( طفل أصم، أسفرت النتائج على وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بني 44صعوابت التعلم، و)

عند التالميذ ذوي صعوابت التعلم، عند أفراد عينة الدراسة املهارات االجتماعية والتحصيل الدراسي 
األساسية. وهي عالقة طريدة فكلما زاد مستوى املهارات االجتماعية عند هذه الفئة انعكس اجيابيا على 

 حتصيلهم األكادميي.
فهدفت إىل تقييم املهارات االجتماعية واالنفعالية للتالميذ ذوي  (،2011)خزاعلة، اخلطيب،  دراسةوأما 

( تلميذا من ذوي صعوابت التعلم، وأشارت النتائج إىل 238صعوابت التعلم، حيث تكونت العينة من )
أن مستوى املهارات االجتماعية عند هذه الفئة كان دون املتوسط، إضافة إىل وجود فروق تبعا للمستوى 

 السنة اخلامسة ابتدائي، كما أوصت الدراسة بضرورة تعليم هذه الفئة املهارات االجتماعية الدراسي لصاحل
 وتضمينها يف املنهاج الدراسي.

اليت هدفت الكشف عن العالقة االرتباطية بني التفاعل االجتماعي (، 2013)هنودة،  دراسةكما جند 
أي ما يتعلق ابلعالقة تلميذ إدارة وتلميذ أستاذ  املدرسي والتحصيل الدراسي لتالميذ السنة الثالثة اثنوي،
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( تلميذ، وتوصلت الدراسة 115وغريها، استخدم يف الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، وقدرت العينة ب )
إدارة( والتحصيل الدراسي،  –إىل أنه ال توجد عالقة ارتباطية بني التفاعل االجتماعي املدرسي )تلميذ 

زمالء( والتحصيل املدرسي، يف حني وجود عالقة ارتباطية بني التفاعل  –ميذ والتفاعل املدرسي )تل
مستشار التوجيه( والتحصيل املدرسي، واستنتاج عام أنه توجد  –أستاذ( و )تلميذ  –االجتماعي )تلميذ 

  عالقة ارتباطية بني التفاعل االجتماعي بشكل عام والتحصيل املدرسي لدى أفراد عينة الدراسة.
هدفت إىل التعرف على مستوى  (،(Elizabeth,2003 دراسة لدراسات األجنبية فنجد من بينها:أما ا

الكفاءة االجتماعية لذوي صعوابت التعلم واألفراد العاديني وعالقتها ابلتحصيل الدراسي، أين متت حتليل 
( دراسة، توصلت إىل أنه األطفال ذوي صعوابت التعلم 33الدراسات ذات الصلة مشلت ) جمموعة  من

 دراسةإضافة إىل  منخفضي التحصيل املدرسي لديهم كفاءة اجتماعية متدنية مقارنة أبقراهنم من العاديني.
دة حول التحصيل الدراسي واملشكالت السلوكية والشعور ابلوح (Zach et all, 2016)زاش وآخرون 

كمنبئات للمهارات االجتماعية عند األفراد ذوي صعوابت التعلم وأقراهنم العاديني، حيث تكونت عينة 
يعانون صعوابت التعلم، وجدت تفوق  91بدون صعوابت التعلم، و 642( تلميذا، 733الدراسة من )

 ذوي صعوابت التعلم لكنها أرجعتها للتكفل اجليد الذي يتلقونه.
( حول اختبار فرضية الكفاءة املعرفية كمتغري Feitosa et all, 2012فيتوزا وآخرون ) دراسةكما جند 

( 80وسيط حمتمل يربط بني املهارات االجتماعية والتحصيل الدراسي، أين تكونت عينة الدراسة من )
دور ( سنة ، أسفرت النتائج يف األخري على انه الكفاءة املعرفية هلا 8.15تلميذا، ومتوسط عمر بلغ )

 Wilson etويلسون وآخرون )  دراسةإضافة إىل  وسيط يف املهارات االجتماعية والتحصيل الدراسي.

all, 1995 اليت هدفت إىل التعرف على العالقة بني املهارات االجتماعية واجتاهات املعلمني والتالميذ )
ى مستوى املهارات االجتماعية ( تلميذ، وأسفرت النتائج عل100واالجناز املدرسي، أين تكونت العينة من )

 ميكن أن تساهم يف ارتفاع مستوى  التحصيل الدراسي عند التالميذ.
 تعقيب على الدراسات السابقة:

االطالع عليها، فإنه بعد عرض جملموعة من الدراسات السابقة واليت تيسر للباحث البحث فيها و       
ية منها أو األجنبية واليت تناولت موضوع املهارات يتضح لنا أنه توجد العديد من الدراسات سواء العرب
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االجتماعية وصعوابت التعلم، واليت حاولت جاهدة إىل التعرف عن أتثري املهارات االجتماعية على املردود 
الدراسي التلميذ، فهناك دراسات اقتصرت على الطور الثانوي وأخرى على الطور املتوسط، غري أنه ويف 

 توجد دراسات سابقة تناولت موضوع هذه الدراسة يف البيئة اجلزائرية وعند هذه حدود اطالع الباحث ال
الفئة املستهدفة بدراستنا، إذ حياول الباحث من خالل هذه الدراسة الكشف والتعرف عن العالقة بني 
مستوى املهارات االجتماعية ومستوى التحصيل الدراسي عند التالميذ ذوي صعوابت التعلم املتمدرسني 
ابلسنة اخلامسة ابتدائي خالل الفصل الثالث، أي املقبلني على امتحان شهادة التعليم االبتدائي، وهو األمر 
الذي مييز هذه الدراسة عن ابقي الدراسات األخرى، وميكن أن تضيف قيمة وإضافة جديدة للبحث 

 العلمي.  
يف ضوء اإلشكالية و األهداف املسطرة هلا، واليت هتدف أساسا إىل معرفة العالقة بني  منهج الدراسة:

مستوى املهارات االجتماعية وأبعادها الثالثة والتحصيل الدراسي عند التالميذ ذوي صعوابت التعلم املقبلني 
صفي التحليلي"، والذي املنهج "الو انتهج الباحث يف هذه الدراسة على امتحان شهادة التعليم االبتدائي،  

يهدف إىل وصف ما هو يف الواقع وتفسريه ومناقشته. حيث أن املهارات االجتماعية متثل "املتغري املستقل"، 
 أما التحصيل الدراسي فيمثل "املتغري التابع".

ن، مقياس املصفوفات املتتابعة امللون جلون رافاملالحظة واملقابلة،  ومتثلت فيما يلي: أدوات الدراسة:
عية الالزمة يف املدرسة مقياس تقدير املهارات االجتمامقياس فرز حاالت صعوابت التعلم ملايكل بست، 

  (.2005العادية لصاحل هارون )
 :(2005للتالميذ )صاحل هارون  مقياس تقدير املهارات االجتماعية الالزمة

هارون، )قام الباحث ابستخدام مقياس تقدير املهارات االجتماعية الالزمة والذي طوره وصف املقياس: 
البعد األول: أبعاد، متمثلة يف ما يلي:  3فقرة، وموزعة بدورها على  50(، ويتكون هذا املقياس من 2005

تفاعل مع ( فقرة، البعد الثاين: فيتمثل يف ال19فيتمثل يف إظهار عادات عمل مناسبة، ويتكون من )
( 11والبعد الثالث: إتباع لوائح املدرسة وقوانينها، ويتكون هذا البعد من ) ( فقرة،20اآلخرين، ويشمل )

 .فقرة
 اخلصائص السيكومرتية للمقياس:
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اجل استخراج معامل الصدق داخلي مت حساب معامل  من  :صدق االتساق الداخليمت حساب  الصدق:
االرتباط بني درجات األبعاد مع بعضها ومع الدرجة الكلية لالختبار ومت احلصول على نتائج املبوبة يف 

 (:01اجلدول التايل )اجلدول رقم 
 ت االجتماعيةاملهارا تقدير (: يوضح نتائج صدق االتساق الداخلي ملقياس01اجلدول رقم )

 

 درجة الكليةال 
إتباع لوائح 

 مدرسة
التفاعل مع 

 آخرين
إظهار عادات 
 عمل مناسبة

إظهار عادات عمل 
 مناسبة

0.94** 0.68** 0.84** / 

  / **0.73 **0.95 التفاعل مع اآلخرين
   / **0.84 إتباع لوائح املدرسة

    / الدرجة الكلية
وجود ارتباطات قوية بني درجات األبعاد الثالثة للمقياس )مقياس  (01اجلدول رقم )تظهر النتائج املبينة يف 

تقدير املهارات االجتماعية( والدرجة الكلية كذلك. مما يدل على االنسجام التام بني االختبار ككل وعناصره 
 ويف هدا األسلوب متت املقارنة الطرفية بني الطرفساب الصدق التمييزي للمقياس، حب قمنا كذلك  الفرعية.

قيمة حيث أن  لدراسة الفرق بني جمموعتني مستقلتني، (tاألعلى واألدىن لالختبار، من مث استخراج معامل )
، كما نستنتج من خالله α≤(0.05(، وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )11.93)ت( قد بلغت )

 .أن املقياس يتميز ابلصدق التمييزي
(، Cronbach's Alphaاستخراج معامل الثبات بواسطة معامل كرونباخ ألفا )وهذا من خالل  الثبات:

. كما مت التأكد من ثبات املقياس(، وهي تعترب قيمة  درجة مقبولة جدا لثبات 0.84حيث بلغت )
املقياس عن طريق الثبات أبسلوب التجزئة النصفية يف هده احلالة مت تقسيم االختبار جلزأين متساويني من 

ا ابستخراج معامل االرتباط بني جزء أول واثين وحتصلنا على نتائج اتلية حيث بلغت قيمة معامل مث قمن
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( Spearman-Brown( وبعد تصحيح النتيجة مبعادلة سبريمان براون )0.77االرتباط بني جزأين )

 املقياس.( وهي درجة عالية تدل على ثبات 0.89بلغت قيمته )
 التحصيل الدراسي:

لني على امتحان شهادة التعليم االبتدائي، وهذا قياس التحصيل الدراسي عند التالميذ املقبقام الباحث ب
م، واملتمثلة يف 2019 -2018ابالطالع على نتائجهم يف هناية الفصل الثالث من السنة الدراسية 
 (.10/على عشرة )... ذو تقييم املعدالت الفصلية، أي املعدل الفصلي العام لكل تلميذ، والذي يكون

 ثالثةموزعني على  وتلميذة تلميذا( 30ثالثني )وتكونت عينة الدراسة األساسية من  عينة الدراسة:
متمدرسني ابلسنة اخلامسة ابتدائي أي أهنم مقبلني على امتحان شهادة التعليم االبتدائي لالنتقال ابتدائيات، 

( سنة، 10.6( سنة، مبتوسط عمري قدر ب ) 11.5 – 9.9إىل الطور املتوسط، وترتاوح أعمارهم بني )
على  (IQ) (  ومت اختيارهم بطريقة قصدية، وبناء على مستوى الذكاء0.56واحنراف معياري قدر ب )

أن يكون متوسط أو فوق املتوسط، كما استبعدت مجيع حاالت اإلعاقة حسية كانت أو عقلية، كما تبني 
 املهارات االجتماعية منخفض.لنا أن مستوى أفراد عينة الدراسة يف 

 
 
 

 األساسية حسب متغري اجلنس عينة الدراسة: يبني توزيع أفراد (02)اجلدول رقم 
 اجملموع (3االبتدائية الثالثة ) (2االبتدائية الثانية ) (1االبتدائية األوىل ) االبتدائية

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور اجلنس

 12 18 3 7 5 5 4 6 اجملموع

 30 10 10 10 اجملموع الكلي
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( تلميذا 30بلغ العدد اإلمجايل ألفراد عينة الدراسة ثالثون )( يتبني لنا أنه 02من خالل اجلدول رقم )
 ( أنثى.12( ذكرا و )18وتلميذة من ذوي صعوابت التعلم، موزعني على ثالثة ابتدائيات، )

 اإلجراءات املتبعة يف الدراسة:
 ا عالقة مبتغريات الدراسة.هلالدراسات السابقة واليت  خمتلف طار النظري للدراسة واالطالع علىحتديد اإل -
 .حتديد أدوات الدراسة والتأكد من صالحية استخدامها يف هذه الدراسة -
ختبار الذكاء، تشخيص ذوي صعوابت التعلم اعتمادا على مالحظات املعلمني، حمكات التشخيص، ا -

 ومايكل بست.
 االطالع على نتائج الفصل الثالث وقياس مستوى املهارات االجتماعية عند أفراد العينة. -
 ومعاجلتها إحصائيا. عرض النتائج املتحصل عليها وتبويبها -
 .يف ضوء الفرضيات مناقشة وتفسري النتائج املتوصل إليها يف هذه الدراسة -
 يها.تقدمي توصيات ومقرتحات يف ضوء النتائج املتوصل إل -

 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
يف ضوء إشكالية الدراسة وطبيعتها واألهداف الرامية إليها، فإن الباحث اعتمد على األساليب        

 اإلحصائية التالية:
 Correlation Coefficientاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، معامل االرتباط بريسون )

(Pearson  :لدراسة العالقة االرتباطية بني املتغريين، وقانونه كالتايل 
 إضافة إىل أن الباحث استخدم

من أجل املعاجلة اإلحصائية 
برانمج  للبياانت

  SPSS v.23( (Statistical Package for the Social(للعلوم االجتماعية اإلحصائية احلزمة

sciences) .) 
 عرض نتائج الدراسة:

 نتائج الفرضية الرئيسية:عرض 
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"توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى نصت الفرضية الرئيسية هلذه الدراسة على ما يلي:      
(α≤0.05 والتحصيل الدراسي عند )(، بني متوسطات درجات املهارات االجتماعية )الدرجة الكلية

التعليم االبتدائي". ومن أجل التحقق من صحة  التالميذ ذوي صعوابت التعلم املقبلني على امتحان شهادة
(،  فتحصلنا على النتائج 30( بني املتغريين، )حيث ن = rالفرضية مت حساب معامل االرتباط بريسون )

 املبوبة يف اجلدول التايل:
: يوضح قيمة معامل االرتباط لداللة العالقة االرتباطية بني املهارات االجتماعية (03اجلدول رقم )

 تحصيل الدراسي لعينة الدراسةوال

 متغريات الدراسة
حجم 
 العينة
 )ن(

 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

معامل 
االرتباط 
 بريسون
(r) 

 مستوى الداللة
(α≤0.05) 

مستوى املهارات 
 30 االجتماعية )د.الكلية(

64.70 8.77 
0.98 

 دالة عند
0.00Sig=  

 0.96 6.19 التحصيل الدراسي
، أنه توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى (03من خالل اجلدول رقم )نالحظ 

(α≤0.05) بني متوسطات درجات املهارات االجتماعية )الدرجة الكلية( ومتوسط درجات التحصيل ،
الدراسي عند التالميذ ذوي صعوابت التعلم املقبلني على امتحان شهادة التعليم االبتدائي، حيث بلغت 

(، وهي قيمة دالة إحصائيا، أي أنه كلما ارتفعت درجات املهارات 0.98قيمة معامل االرتباط بريسون )
 االجتماعية كلما ارتفع التحصيل الدراسي، وبذلك مت التحقق من صحة هذه الفرضية.

 عرض نتائج الفرضية الفرعية األوىل:
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ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى  "توجد عالقة نصت الفرضية الفرعية األوىل على ما يلي:     
(0.05≥α ،)بعد إظهار عادات عمل مناسبة والتحصيل الدراسي عند التالميذ  بني متوسطات درجات

ذوي صعوابت التعلم املقبلني على امتحان شهادة التعليم االبتدائي". ومن أجل التحقق من صحة الفرضية 
ني املتغريين، وحتصلنا على النتائج املبوبة يف اجلدول ( بrمن عدمه، مت حساب معامل االرتباط بريسون )

 التايل:
إظهار عادات عمل مناسبة  : يوضح قيمة معامل االرتباط لداللة العالقة االرتباطية بني(04اجلدول رقم )

 والتحصيل الدراسي لعينة الدراسة.

متغريات 
 الدراسة

حجم 
 العينة
 )ن(

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

معامل االرتباط 
 بريسون
(r) 

 مستوى الداللة
(α≤0.05) 

إظهار عادات 
 عمل مناسبة

30 
25.80 3.95 

0.44 
 دالة عند

0.01Sig=  التحصيل
 الدراسي

61.95 0.96 

(، أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى 04نالحظ من خالل اجلدول رقم )
(0.05≥α ومتوسط درجات التحصيل )(، بني متوسط درجات إظهار عادات عمل مناسبة )البعد األول

الدراسي عند التالميذ ذوي صعوابت التعلم املقبلني على امتحان شهادة التعليم االبتدائي ، حيث بلغت 
تماعية (، أي أنه كلما ارتفعت درجات البعد األول للمهارات االج0.44قيمة معامل االرتباط بريسون )

 كلما ارتفعت معدالت التحصيل الدراسي، وبذلك فقد مت التحقق من صحة هذه الفرضية.
 عرض نتائج الفرضية الفرعية الثانية:

(، α≤0.05"توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى ) على ما يلي: الثانيةنصت الفرضية الفرعية 
حصيل الدراسي عند التالميذ ذوي صعوابت التعلم بني متوسطات درجات بعد التفاعل االجتماعي والت
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املقبلني على امتحان شهادة التعليم االبتدائي". ومن أجل التحقق من صحة هذه الفرضية من عدمه، قمنا 
 ( بني املتغريين، وحتصلنا على النتائج املبينة يف اجلدول املوايل:rحبساب معامل االرتباط بريسون )

بني التفاعل االجتماعي  مة معامل االرتباط لداللة العالقة االرتباطية: يوضح قي(05اجلدول رقم )
 والتحصيل الدراسي لعينة الدراسة

 متغريات الدراسة
حجم 
 العينة
 )ن(

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

معامل االرتباط 
 بريسون
(r) 

 مستوى الداللة
(0.05≥α) 

التفاعل 
 االجتماعي

30 

25.17 3.18 

0.64 
 عنددالة 
0.000Sig=  التحصيل

 الدراسي
6.19 0.96 

توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى (، أنه 05نالحظ من خالل اجلدول رقم )
(0.05≥α ومتوسط درجات التحصيل الدراسي )(، بني متوسط درجات التفاعل االجتماعي )البعد الثاين

املقبلني على امتحان شهادة التعليم االبتدائي، حيث بلغت قيمة معامل عند التالميذ ذوي صعوابت التعلم 
(، أي أنه كلما ارتفعت درجات البعد الثاين للمهارات االجتماعية كلما ارتفعت 0.64االرتباط بريسون )

 معدالت التحصيل الدراسي، وبذلك فقد مت التحقق من صحة هذه الفرضية.
 :عرض نتائج الفرضية الفرعية الثالثة

(، α≤0.05"توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى ) على ما يلي: الثالثةنصت الفرضية الفرعية 
بني متوسطات درجات بعد إتباع لوائح املدرسة وقوانينها عند التالميذ ذوي صعوابت التعلم املقبلني على 

ية من عدمه مت حساب معامل امتحان شهادة التعليم االبتدائي". ومن أجل التحقق من صحة هذه الفرض
 ( بني املتغريين، فتحصلنا على النتاج املبوبة يف اجلدول التايل: rاالرتباط بريسون )
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: يوضح معامل االرتباط بني إتباع لوائح املدرسة وقوانينها والتحصيل الدراسي لعينة (06اجلدول رقم )
 الدراسة

متغريات 
 الدراسة

حجم 
 العينة
 )ن(

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

معامل االرتباط 
 بريسون
(r) 

 مستوى الداللة
(0.05≥α) 

إتباع لوائح 
املدرسة 
 30 وقوانينها

14.20 2.00 
0.58 

 دالة عند
0.001Sig= 

التحصيل 
 الدراسي

6.19 0.96 

توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى (، أنه 06نالحظ من خالل اجلدول رقم )
(0.05≥α ومتوسط درجات )(، بني متوسطات درجات إتباع لوائح املدرسة وقوانينها )البعد الثالث

التحصيل الدراسي عند التالميذ ذوي صعوابت التعلم املقبلني على امتحان شهادة التعليم االبتدائي، حيث 
الثالث للمهارات (، أي أنه كلما ارتفعت درجات البعد 0.58بلغت قيمة معامل االرتباط بريسون )

 االجتماعية كلما ارتفعت معدالت التحصيل الدراسي، وبذلك فقد مت التحقق من صحة هذه الفرضية.
 تفسري ومناقشة نتائج الدراسة:

 بعد القيام ابملعاجلة اإلحصائية هلا، من خالل ما مت عرضه من النتائج املتوصل إليها يف هذه الدراسة،       
 وتفسريا لتلك النتائج، يف ضوء الفرضيات. سنقدم فيما يلي مناقشة

( أنه فعال توجد 03)املبينة يف اجلدول رقم   يتبني لنا من خالل املعاجلة اإلحصائيةتفسري ومناقشة النتائج: 
(، بني املهارات االجتماعية والتحصيل الدراسي عند α≤0.05عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى )

لتعلم، وهي عالقة طردية موجبة،  مبعىن أنه كلما ارتفع مستوى املهارات االجتماعية التالميذ ذوي صعوابت ا
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ارتفع كذلك مستوى التحصيل الدراسي، والعكس صحيح، إذ حتققت صحة الفرضية الرئيسية، وإذا أردان 
الجتماعي ترتيب األبعاد حسب قوة االرتباط مع التحصيل الدراسي جنده على الرتتيب التايل )أوال التفاعل ا

اثنيا إتباع لوائح املدرسة وقوانينها اثلثا إظهار عادات عمل مناسبة(، ويعزو الباحث النتائج املتوصل إليها 
إىل أن التفاعل االجيايب بني التلميذ واملعلم من جهة ومع زمالئه وأقرانه من جهة أخرى، ال شك أن يعطي 

أيضا إىل االهتمام الذي حيظى به التلميذ يف هذه (، ويرجع 2013مثاره، وهو ما يتفق مع دراسة هنودة )
املرحلة ابلذات، هذا االهتمام يكون أكثر ويزداد كلما اقرتب االمتحان، ألن كل عائلة تريد أن ينجح ابنها 
فتهتم به أكثر من أي وقت، كما تبني لنا أن مستوى املهارات االجتماعية عند أفراد العينة هو مستوى 

 Wilson تنمية وحتسني، ليتحسن حتصيلهم الدراسي وهو ما أشارت إليه دراسة  )منخفض، ويف حاجة إىل

et all, 1995،)  وتتفق دراستنا مع بعض الدراسات وهو ما توصل إليه وأكدته كذلك دراسة صياح
(، أنه توجد فروق يف املهارات االجتماعية بني ذوي صعوابت التعلم والعاديني لصاحل العاديني 2017)

 ( الذي توصل إىل وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني املهارات2017منهم. كما تتفق مع دراسة صقر )
االجتماعية والتحصيل األكادميي عند ذوي صعوابت التعلم، ودراسات أخرى مثل دراسة اليوسف 

(، كما أن التالميذ يف 2009بوجالل )(، (Elizabeth,2003(، إليزابيث 2017(، شريف )2013)
فة إىل أن هذه املرحلة حيضون ابهتمام متزايد من شىت احمليطني هبم بداية من األهل وصوال إىل املدرسة. إضا

التالميذ يف هذه املرحلة يتلقون وعودا وحتفيزات من أجل النجاح يف امتحان الشهادة وغالبا ما تكون 
التحفيزات مادية على شكل وعد بشراء شيء ما أو الذهاب ملكان ما، وأما فيما تعلق ابلفرضية الفرعية 

( أنه حقيقة توجد عالقة 04يف اجلدول رقم )للنتائج املبينة  يتبني لنا من خالل املعاجلة اإلحصائية األوىل
مناسبة كبعد من أبعاد املهارات (، بني إظهار عادات عمل α≤0.05ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى )

ويعزو  ند التالميذ ذوي صعوابت التعلم، وهو ما يعين صحة هذه الفرضية،االجتماعية والتحصيل الدراسي ع
يف الواجبات املنزلية وإتباعه  مواظبة التلميذ على احلضور وانضباطه يها إىل أنالباحث هذه النتائج املتوصل إل

لشىت تعليمات املعلم ابلقسم وطلب املساعدة منه أو من األقران عند احلاجة أو تقدميها حني يقتضي األمر 
وخبصوص   ذلك، وإدراكه جيدا ملواطن قوته وضعفه، تزيد من ثقته بنفسه، وتنعكس على حتصيله الدراسي، 

( أنه توجد 05)املوضحة يف اجلدول رقم   يتبني لنا من خالل املعاجلة اإلحصائيةالفرضية الفرعية الثانية 
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(، بني التفاعل االجتماعي كبعد من أبعاد املهارات α≤0.05عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى )
االجتماعية والتحصيل الدراسي عند التالميذ ذوي صعوابت التعلم، ويعزو الباحث هذه النتائج املتوصل 
إليها إىل أن إقبال وتوجه التلميذ حنو اآلخرين كأقرانه وزمالئه ابلقسم واملعلم وحىت الطاقم اإلداري يلعب 

لتحصيل الدراسي، فمراجعة الواجبات يف جمموعة وتبادل اخلربات يساهم يف اكتساب املعارف دورا مهما يف ا
  يتبني لنا من خالل املعاجلة اإلحصائية يف حني أنه يف ضوء الفرضية الفرعية الثالثة: وترسيخ املعلومات،

(، بني α≤0.05توى )( أنه فعال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مس06)املبينة يف اجلدول رقم 
إتباع لوائح املدرسة وقوانينها كبعد من أبعاد املهارات االجتماعية والتحصيل الدراسي عند التالميذ ذوي 
صعوابت التعلم، وبذلك حتققت الفرضية، ويعزو الباحث النتائج املتوصل إليها إىل أن مترد التلميذ على 

تشتيت انتباهه ويؤثر على استيعابه وفهمه للدروس، وابلتايل القوانني الداخلية يف املدرسة والقسم يعمل على 
اسرتجاع املعلومات املخزنة يف الذاكرة حني احلاجة هلا يف الواجبات واالمتحاانت مبرونة تزيد من معدالت 
حتصيله الدراسي. ويرى الباحث أنه جيب تعميم الدراسة على مجيع الفصول وليس الفصل الثالث فقط ألنه 

 تائج موضوعية.ال يعطي ن
 خالصة عامة وتوصيات:

توصلنا من خالل إجراء هذه الدراسة إىل نتائج ممكن جدا أن تساهم بشكل اجيايب مستقبال يف إعداد       
الربامج واملناهج املوجهة خصيصا لذوي صعوابت التعلم، نظرا للخصائص املختلفة اليت تتفرد هبا هذه الفئة 

املتمدرسني ابملدرسة العادية من األطفال، حيث أن دراستنا كشفت أن التالميذ ذوي صعوابت التعلم 
واملقبلني على امتحان شهادة التعليم االبتدائي يف آخر السنة، ميتلكون ويتصفون مبستوى منخفض من 
املهارات االجتماعية هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن مستوى املهارات االجتماعية يلعب دورا مهما يف 

دراسة أنه كلما زاد وحتسن مستوى املهارات التحصيل الدراسي لدى التالميذ، حيث كشفت هذه ال
االجتماعية ارتفع يف املقابل التحصيل الدراسي لدى التالميذ، مع التأكيد أن ذوي صعوابت التعلم عموما 
يتميزون بتدين يف كلتا متغريا الدراسة، أي تدين يف حتصيلهم الدراسي الذي هو أمر شائع عند هذه الفئة، 

م االجتماعية، هذا األخري الذي تنبه له الكثري من الباحثني يف امليدان واندوا وكذا تدين مستوى مهاراهت
( ال وبل إضافته كمحك تشخيصي جنبا جلنب Gresham,1993إبضافته يف التعريف هبذا ابالضطراب )
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وابلتايل برأي الباحث فإن إتقان أو اكتساب أو حتسني  مع احملكات اخلمسة للتعرف على هؤالء األطفال.
ارة اجتماعية ما مهما كانت عند ذوي اضطراابت التعلم ال جيب االستهانة به أبدا ألنه يكون مفتاحا مه

( أنه قد تكون النجاحات الصغرية ابلنسبة Wunderlich,1968للتحصيل املدرسي مثلما عرب عن ذلك )
صل إليها يف هذه الدراسة هلؤالء التالميذ مبثابة مفاتيح لفتح سلوكيات أخرى عندهم. ويف ضوء النتائج املتو 

وبعد معاجلتها إحصائيا، ومناقشتها وتفسريها يف ضوء الفرضيات فان الباحث يقدم جمموعة من التوصيات 
 واملقرتحات اليت هلا عالقة بذلك ومتثلت يف:

تصميم برامج عالجية وإرشادية وتدريبية من أجل حتسني وتنمية وصقل املهارات االجتماعية عند ذوي  -
 ت التعلمصعواب

تضمني املهارات االجتماعية كمادة تدريسية أساسية يف التعليم االبتدائي من أجل حتسني مستوى  -
 التحصيل املدرسي واألكادميي.

إجراء دراسات أخرى مشاهبة هبذه الدراسة، تدرس وتبحث العالقة بني املهارات االجتماعية والتحصيل  -
بتفصيل أكثر حيث يتطرق يف كل دراسة لنوع واحد من أنواع الدراسي عند ذوي صعوابت التعلم، ولكن 
 صعوابت التعلم سواء النمائية أو األكادميية.

General Summary 

    Through this study, we have reached a very positive outcome in the future 

that could contribute positively to the preparation of programs and curricula 

specifically for people with learning disabilities, given the different 

characteristics that are unique to this group of children, as our study revealed 

that students with learning disabilities At the end of the year, the elementary 

education certificate possesses a low level of social skills. On the other hand, 

the level of social skills plays an important role in students' academic 

achievement. In contrast, the students' educational attainment increased, with 

the assertion that those with learning disabilities in general are characterized 

by low variability in both study variables, ie a decline in their educational 

attainment which is common in this category, as well as low level of social 

skills, the latter, which many researchers have been alerted to. In the field 

they called for his inclusion in the definition of this disorder (Gresham, 1993) 

and even added it as a diagnostic test alongside the five benchmarks to 

identify these children. Thus, in the view of the researcher, mastering, 



 م25/09/2019بتاريخ  17العدد  02لد جملة دراسات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية اجمل

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

99 

 

acquiring or improving a social skill whatsoever in people with learning 

disorders should never be underestimated because it is a key to school 

achievement as expressed (Wunderlich, 1968) that small successes for these 

students may be the keys to open other behaviors They have. In the light of 

the findings of this study and after statistically processed, and discussed and 

interpreted in the light of the hypotheses, the researcher provides a set of 

recommendations and proposals related to this were represented in: 

-Design therapeutic, counseling and training programs to improve, develop 

and refine social skills among people with learning disabilities 

- Include social skills as a basic teaching material in primary education in 

order to improve the level of academic and academic achievement. 

- Conducting other studies similar to this study, studying and examining the 

relationship between social skills and academic achievement in people with 

learning disabilities, but in more detail, where each study deals with one type 

of learning disabilities, whether developmental or academic. 
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ومفهوم الذات لدى فاعلية برانمج تدرييب يف تنمية مهارات التواصل االجتماعي (، 2013مي اجلهين )ر -6
كلية الرتبية، جامعة  التالميذ ذوي صعوابت التعلم، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف الرتبية اخلاصة،

 دمشق، سوراي.
املرجع يف صعوابت التعلم النمائية واألكادميية  (،2010سليمان عبد الواحد يوسف ابراهيم ) -7

  ، القاهرة، مصر. املصريةواالجتماعية واالنفعالية، مكتبة األجنلو 
 تنمية املهارات احلياتية واالجتماعية لذوي االحتياجات اخلاصة، (،2015سهري حممد سالمة شاش ) -8
 القاهرة، مصر.مكتبة زهراء الشرق، ، 1ط
(، التعليم العالجي لألطفال ذوي صعوابت التعلم، سلسلة غري العاديني، 2008) حممد عادل عبد هللا -9

 دار الرشاد للنشر والتوزيع.
جملة جيل العلوم اإلنسانية  صعوابت التعلم واملهارات االجتماعية، (،2016فاطيمة بن خليفة ) -10

 .2016، مارس 18و  17ع واالجتماعية،
دراسات يف الصحة النفسية املهارات االجتماعية االستقالل ، (1998) حممد السيد عبد الرمحان -11

 ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.2النفسي اهلوية ج
تقييم الفروق يف املهارات االجتماعية بني ذوي صعوابت التعلم  (،2017منصور عبد هللا صياح ) -12

املرحلة االبتدائية، جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، وذوي التفريط التحصيلي والعاديني من تالميذ 
 .2017، يونيو 86ع 



 م25/09/2019بتاريخ  17العدد  02لد جملة دراسات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية اجمل

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

101 

 

املهارات االجتماعية وعالقتها ابلتحصيل األكادميي لدى  (،2017انصح حسني سامل صقر ) -13
 .206-154، 2، ج4التالميذ الصم وذوي صعوابت التعلم، جملة العلوم الرتبوية، ع

ى عينة من تالميذ املهارات االجتماعية وعالقتها ابلتحصيل الدراسي لد (،2017)نزيهة شريف  -14
علوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية المذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علم النفس،  ،  املرحلة الثانوية

 اجلزائر.جامعة حممد بوضياف املسيلة.
رات االجتماعية واحلاجات النفسية لدى طلبة العالقة بني املها (،2012نواف ملعب الظفريي ) -15

جملة احتاد اجلامعات الصف العاشر بدولة الكويت دراسة مقارنة بني الطلبة العاديني وذوي صعوابت التعلم، 
 .4، ع 10للرتبية وعلم النفس، م 

التعليم التفاعل االجتماعي وعالقته ابلتحصيل الدراسي لدى بعض التالميذ  (،2013هنودة علي ) -16
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة  الثانوي، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علم النفس،

 حممد خيضر بسكرة، اجلزائر.
التفاعالت االجتماعية لدى تالميذ الطورين االبتدائي واملتوسط دراسة  (،2018ايسني طهراوي ) -17

  .2018، جوان 06واالجتماعية، املركز اجلامعي آفلو، اجلزائر، ع  مقارنة، جملة تنوير للعلوم اإلنسانية
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