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مهبرات التعلم التعبوني يف  قبئم علًفعبلية بزنبمج تدريبي 
تنمية املسئىلية االجتمبعية وختفيف صعىببت التعلم االجتمبعية 

 ببلطبئف واالنفعبلية لدي تالميذ املزحلة االبتدائية
 تدريبي برنامج فعالية عن الكشف إلى الحالي البحث ييدف _الممخص

 االجتماعية المسئولية تنمية في التعاوني التعمم ميارات عمى قائم
 المرحمة تبلميذ لدى واالنفعالية االجتماعية التعمم صعوبات وتخفيف
 صعوبات ذوي التبلميذ من تمميذا( 16) عمى البحث طبق االبتدائية،

 مجموعتين إلى بالتساوي تقسيميم تم واالنفعالية، االجتماعية التعمم
 اختبار: )التالية األدوات تطبيق وتم ضابطة، واألخرى تجريبية إحداىما
 النيورولوجي المسح اختبار ،(1978) صالح/  إعداد المصور الذكاء
 حاالت لفرز التمميذ سموك تقدير مقياس - 2001/  كامل إعداد السريع

 الطفـل سمـوك مبلحـظة قـائمة ،2001/  كامل إعداد التعمم صعوبات
 مقياس الباحثان،/  إعداد االجتماعية المسئولية مقياس ،1987/  كامل

 البرنامج ،الباحثان/  إعداد واالنفعالية االجتماعية التعمم صعوبات
 استمارة - الباحثان/  إعداد التعاوني التعمم ميارات عمى القائم التدريبي
 الذاتي التقييم مقياس -الباحثان/  إعداد  التعاوني التعمم ميارات مبلحظة
 إعداد التعاوني التعمم ميارات عمى القائم التدريبي البرنامج لفعالية

 عمى القائم التدريبي لمبرنامج التجريبية المجموعة تعرض تم ،(الباحثان/
 التدريبي البرنامج تكون أسابيع،( 6) مدى عمى التعاوني التعمم ميارات

 الجمسة في دقيقة( 45) لمدة أسبوعيًا جمسات( 3) بواقع جمسة( 18) من
 اختبار استخدام تم الفروض صحة من والتحقق النتائج ولمعالجة الواحدة،

 فروق وجود إلى البحث نتائج وتوصمت ويمكوكسون، اختبار ويتنى، مان
 المجموعة تبلميذ أفراد درجات رتب متوسطي بين احصائية داللة ذات

 المسئولية مقياس أبعاد في والبعدي القبمي القياسين في التجريبية
 واألخبلقية الدينية والمسئولية" الشخصية" الذاتية المسئولية) االجتماعية
 مقياس وأبعاد ،الكمية والدرجة( الوطنية والمسئولية الجماعية والمسئولية
 وعدم االستماع في القصور) واالنفعالية االجتماعية التعمم صعوبات
 باألدوار االلتزام في والقصور اآلخرين مشاركة في والقصور المقاطعة

 والتوجييات التعميمات قبول في والقصور تجاوزىا وعدم االجتماعية
 والدرجة( العامة القدرة في والقصور االنفعالي التواصل في والقصور
 بين احصائية داللة ذات فروق وجود ،البعدي القياس لصالح الكمية

 في والضابطة التجريبية المجموعتين تبلميذ أفراد درجات رتب متوسطي
 "الشخصية" الذاتية المسئولية) االجتماعية المسئولية مقياس أبعاد

( الوطنية والمسئولية الجماعية والمسئولية واألخبلقية الدينية والمسئولية
 واالنفعالية االجتماعية التعمم صعوبات مقياس وأبعاد ،الكمية والدرجة

 اآلخرين مشاركة في والقصور المقاطعة وعدم االستماع في لقصورا)
 في والقصور تجاوزىا وعدم االجتماعية باألدوار االلتزام في والقصور

 في والقصور االنفعالي التواصل في والقصور والتوجييات التعميمات قبول
 المجموعة تبلميذ لصالح البعدي القياس في الكمية والدرجة( العامة القدرة

 بين احصائية داللة ذات فروق توجد لم بينما ،الكمية والدرجة التجريبية
 مقياس أبعاد في التجريبية المجموعة تبلميذ أفراد درجات رتب متوسطي
 الدينية والمسئولية" الشخصية" الذاتية المسئولية) االجتماعية المسئولية
، الكمية والدرجة( الوطنية والمسئولية الجماعية والمسئولية واألخبلقية

 في القصور) واالنفعالية االجتماعية التعمم صعوبات مقياس وأبعاد
 في والقصور اآلخرين مشاركة في والقصور المقاطعة وعدم االستماع
 التعميمات قبول في والقصور تجاوزىا وعدم االجتماعية باألدوار االلتزام

( العامة القدرة في والقصور االنفعالي التواصل في والقصور والتوجييات
 .والتتبعي البعدي القياسين في الكمية والدرجة
 تنمية ،التعاوني التعمم ميارات ،تدريبي برنامج: المفتاحية الكممات
 .واالنفعالية االجتماعية التعمم صعوبات ،االجتماعية المسئولية

 . المقدمة1
ميم في بناء األفراد تعتبر تنمية الشعور بالمسئولية أمر      

واألسرة  شعور بمسئولية الفرد نحو المجتمعفيناك  ،والمجتمعات
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آخر وىناك شعور  ،معينة ونحو المينة  ونحو النفس ونحو فكرة
ولذلك ينظر إلى الفرد الذي  ،نحو ضرورة نشر الوعي القومي

ويتم إنماء  ،شخص إيجابي وعممييشعر بالمسئولية عمى أنو 
وليس معنى  ،الفعميةئولية عن طريق الممارسة الشعور بالمس
، أو أنو يتحمل ية أن الفرد ال يسأل إال عن نفسوالمسئولية الفرد

أن الفرد يتحمل  بة إلى نفسو، بل معنى المسئوليةنتيجة أفعالو بالنس
أيضا كاألسرة التي ىي في  ،ذه النتيجة بالنسبة إلى اآلخرينى

وىذا  ،رعايتو، والمجتمع الذي يعيش فيو، واألمة التي ينتمي إلييا
، ت التعمم االجتماعية واالنفعاليةبالنسبة لمعاديين وبذوي صعوبا

ذا كانت صعوبات التعمم تؤثر في الجانب األكاديمي لمفرد فإن  وا 
ىميتيا من تأثيرىا صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية تستمد أ

، ومن ىذا المنطمق يرى الباحثان أنو من الواجب في حياة الفرد
باألطفال ذوى صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية االىتمام 

لتنمية المسئولية االجتماعية لدييم وجعميم أطفااًل مستقمين بداًل من 
، حيث جتماعيين ومثابرين واعين بذواتيماعتماديين، وجعميم ا

ينعكس ذلك عمى تخفيف صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية 
 . ي المستقبلويجعل منيم أفرادًا نافعين ف

[ أن المسئولية عادة تشير إلى فعل اإلنسان 1ويذكر الخوالدة ]     
؛ ألن المسئولية ترتبط ارتباطا وثيقا إطار اجتماعي منظمفي 

ولكن الفعل الذي  ،و في صيغتو الفردية أو الجماعيةباإلنسان وفعم
يقر بالمسئولية ينبغي أن يتم في إطار من الشروط التي توفر 

بالحرية وبدائل الخيارات أمام إرادة اإلنسان في اختيار الشعور 
 .الفعل
مو أفراده [ إلى أنو ال يوجد مجتمع يخ2كما يشير الحارثي ]     

، ولكن درجة من اإلحساس بالمسئولية الشخصية واالجتماعية
 تمعات وأفرادىالمجالمسئولية  تتفاوت في مستواىا بمقدار التزام ا

 .قظ وواعيبضمير نفسي واجتماعي ي
االجتماعية  [ أن المسئولية3ويرى الغالبي؛ والعامري ]     

، بل ليا الصفة الديناميكية والواقعية والتطور دةبطبيعتيا ليست جام

المستمر؛ كي تتواءم بسرعة وفق مصالحيا وبحسب المتغيرات 
 .االقتصادية والسياسية واالجتماعية

ىمية عممية [ أ4وفي ضوء ذلك أظير بحث الخراشي ]     
، ودور مسئولية االجتماعية لدى التبلميذالمشاركة في تنمية ال

األخصائي االجتماعي في مساعدة التبلميذ عمى تفيم أىمية 
 .األنشطة والحد من الصعوبات التي تعوق الممارسة ليا

[ أن التعمم 5] Johnson & Johnson ومن ىنا يرى     
، التبلميذ الميارات االجتماعيةمم التعاوني ييدف إلى كيفية تع
أو  ،يعنى جموس التمميذ بجوار زميمو ولذلك فإن التعمم التعاوني ال
، ولكنو أعمق من ذلك واآلخر يشاىدهأن يؤدى أحدىما عمبل 
كما أن  ،د الداخمي اإليجابي بين األفرادبكثير فيو نوع من االعتما

، يق بين التبلميذى تنمية روح الفر استخدام التعمم التعاوني يؤدى إل
ويؤكد عمى تعمم التبلميذ معا من خبلل تواجدىم في جماعات من 

 .التبلميذ مختمفي القدرات
إلى أن ىناك حاجة Olsen & Kagan [6]  كما يذكر     

حيث إن التدريب  ،ميذ عمى ميارات التعمم التعاونيلتدريب التبل
، وح المعنويةر في االنتباه، والر عمى ىذه الميارات يؤثر بشكل كبي

 .والدافعية، وتخفيف حدة صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية
جع أن ميارات التعمم التعاوني تش Presseisen [7] ويرى     

ونية لتأدية ميام مجموعات تعا يالتبلميذ من خبلل العمل معا ف
، لذلك فيو مدخل تعميمي يدمج أىداف الميارات أكاديمية معينة
 .مع أىداف المحتوى األكاديمي في التعميماالجتماعية 

أن ىناك حاجة لمتدريب  Gillies & Ashman [8] ويذكر     
عمى ميارات التعمم التعاوني إلعداد التبلميذ أكاديميًا واجتماعيًا 

ع تقانيا،وانفعاليًا وا  لذا فإن مجرد وضع  طائيم فرصًا لممارستيا وا 
خبارىم با  لعمل سويًا ال يضمنالتبلميذ في مجموعات صغيرة وا 

 .بالضرورة ممارسة التبلميذ لميارات التعمم التعاوني
،  Kagan [9] Johnson & Johnson [10]ويتفق كل من     

عمى أن التعمم التعاوني ىو الذي يتم فيو تقسيم الطبلب إلى 



322014 
 

126 

يق ىدف مشترك دون جماعات صغيرة تعمل معا باستقبللية لتحق
 مسئولية تعمم، وتحمل تدخل من المعمم

رشاد جماعات زميمو، والذي يتحدد دوره   .التعمم في مراقبة وتوجيو وا 
أن التعمم التعاوني تنظيم  Parveen & Batool [11] ويرى     

يعمل الطبلب من خبللو كفريق عمل  يةدقيق في األنشطة الدراس
واحد  يتم مكافأة أدائيم جميعا في حالة الوصول إلتقان تمك 

 .االنشطة
إلى أن التعمم  Adams ، [13] Huang [12]ويشير كل من     

التعاوني يؤدى إلى تنمية روح الفريق بين التبلميذ والحفاظ عمى 
التبلميذ  ، فيو يؤكد عمى تعمممستوى عال من التفاعل مع زمبلئيم

مجموعات من التبلميذ مختمفي  يمعا من خبلل تواجدىم ف
 .القدرات
التعمم التعاوني عممية منظمة  أن .Yi Luo et al [14] ويرى     

يعتمد فيو أعضاء المجموعة عمى بعضيم البعض وجيا لوجو 
لتحقيق اليدف الذي يسعون لتحقيقو، ويعتبر جميع أعضاء 

 . المجموعة مسؤولون عن القيام بميام العمل المسندة الييم
عمى أن  Jennie [16] [،15ويتفق كل من نصرة جمجل ]     

التبلميذ ذوي صعوبات التعمم لدييم صعوبات انفعالية العديد من 
، وبالرغم من أن مشكبلتيم االجتماعية واألكاديميةباإلضافة إلى 

المفيوم األساسي لذوي صعوبات التعمم بتركيزه عمى صعوبات 
، لية ارتباطات اجتماعية وانفعاليالتحصيل ال يشتمل عمى احتما

لتبلميذ ذوي صعوبات فإن العديد من البحوث أشارت إلى أن ا
التعمم تكون لدييم مخاطرة كبيرة بالنسبة لعيوب الميارات 

 . االجتماعية عن أقرانيم العاديين
ويرى الباحثان أن التبلميذ ذوي صعوبات التعمم االجتماعية      

ة يقضون وقت فراغيم بطريقة واالنفعالية في المرحمة االبتدائي
يجب أن يكتسبوىا من خبلل  ي، مما يؤثر في الميارات التسمبية
االجتماعية في  راتيم الشخصية وتحمميم المسئوليةقد تنمية

؛ لبلرتقاء ة والمشاركة في األنشطة المدرسيةالمجاالت المختمف

وكذلك من  ،ي بناء شخصيتيمبمستواىم النفسي واالجتماعي وف
خبلل المجاالت واألنشطة والتدريب عمى اكتساب ميارات التعمم 

، لذا ميذ في أثناء البرامج التعاونيةالتي يشترك فييا التبل التعاوني
بين التبلميذ في المدرسة  ل ممارسة ميارات التعمم التعاونييعد مجا

من المجاالت الحيوية والميمة التي يمكن أن تحقق اكتساب وتنمية 
المسئولية االجتماعية وتخفيف حدة صعوبات التعمم االجتماعية 

ليذا يسعى البحث الحالي إلى تنمية المسئولية  واالنفعالية لدييم،
االجتماعية وتخفيف حدة صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية 

 .من خبلل التدريب عمى ميارات التعمم التعاوني
 مشكمة البحث. 2

نبع االحساس بمشكمة البحث الحالي من خبلل ما الحظو      
لمدارس االبتدائية بمدينة االباحثين أثناء زياراتيما الميدانية لبعض 

يماء لتكرار شكاوى اآلباء والمعممين والمتمثمة في معاناة الطائف ، وا 
أبنائيم وتبلميذىم من صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية مما 

، وفي ستوى المسئولية االجتماعية لدييمترتب عميو انخفاض م
عميمية ضوء ذلك تعتبر ظاىرة صعوبات التعمم من الظواىر الت

فالتبلميذ ذوو  ،القت اىتماما كبيرا من الباحثينالمقمقة والتي 
عميمية المختمفة صعوبات التعمم يتزايد عددىم في جميع المراحل الت

كما تعد العوامل الوجدانية والدافعية من أىم  ،من وقت إلى آخر
لتي تقف خمف ظاىرة صعوبات التعمم، وتوصل بحث كل العوامل ا

إلى أن التبلميذ ذوي   Bursuck،[18] Jordan [17] من
صعوبات التعمم لدييم مخاطرة اجتماعية مرتفعة بالمقارنة بأقرانيم 
من األطفال مرتفعي ومنخفضي التحصيل، كما أظير التبلميذ 
ذوي صعوبات التعمم ضعفا واضحا في الكفاءة االجتماعية 

قة [ إلى وجود عبل19واالنفعالية، كما توصل بحث رانده أحمد ]
ارتباطية ذات داللة إحصائية بين اضطراب قصور االنتباه 
المصحوب بفرط النشاط الحركي وأبعاد صعوبات التعمم 
االجتماعية واالنفعالية فيما عدا بعد العدوان لدى األطفال في 

  .مرحمة الطفولة المتأخرة



 
 

127 

لذا تتمحور مشكمة ىذا البحث في غياب المعرفة العممية       
األنشطة وميارات التعمم التعاوني في دى مساىمة الدقيقة عن م

بين التبلميذ في المرحمة االبتدائية من منطمق  تعمم المواد التعميمية
وتخفيف حدة  ،دة الوعي بالمسئولية االجتماعيةالتدخل المبكر لزيا
حيث يظير بينيم  ،االجتماعية واالنفعالية لدييمصعوبات التعمم 

سئولية وضعف في ميارات ضعف في مستوى الشعور بالم
االجتماعية وحدة في صعوبات التعمم االجتماعية  المسئولية
 .واالنفعالية

[ إلى أن نسبة انتشار الصعوبات المتعمقة 20ويشير الزيات ]     
لذا تعتبر الصعوبات االجتماعية  %(،14.3ة )باالنفعالية العام

جوانب  واالنفعالية ذات تأثيرات متباينة ومتعددة عمى مختمف
 .شخصية الفرد من حيث توافقو الشخصي واالجتماعي واالنفعالي

أن ىناك حاجة إلى  Johnson & Johnson [21] ويرى    
تدريب ذوي صعوبات التعمم عمى ميارات التعمم التعاوني مثميا 

 & Klingnerمثل أية ميارة أخرى يتم تعمميا. كما يشير

Vaughn   [22]يمارسوا العمل في  إلى أن التبلميذ الذين لم
جماعات التعمم التعاوني يحتاجون إلى التدريب عمى ميارات التعمم 
التعاوني، ولن تكون فعالة إذا لم يكن أعضاؤىا ميرة في التعاون 

 .مع بعضيم البعض
أن كل من المعممين والتبلميذ  William [23] ويذكر     

، حيال تطبيقياار اتجاىات إيجابية يفضمون التعمم التعاوني إلظي
ة استخدامو كبديل لمفصل ولذلك وجد اىتمامًا كبيرًا بسبب إمكاني

نة وأدوار محددة البد ، حيث أن لكل فرد منيم مسئولية معيالتقميدي
، وعميو يصبح كل تمميذ مسئول عن تعممو وعن تعمم أن يمارسيا

باقي أعضاء مجموعتو وفى أثناء ذلك تنمو لدييم العديد من 
 .لمعرفية واالجتماعية واألكاديميةالميارات ا

إلى أن اليدف  Davoudi & Mahinpo [24]ويشير      
األساسي من التعمم التعاوني ىو تنمية الميارات االجتماعية 

صل حول واالنفعالية والشخصية لدى التبلميذ من خبلل التوا

في االنشطة  المواضيع اليامة والشخصية والمشاركة الفعالة
ماع حيم مجموعة متنوعة من الفرص لممارسة االستالبلصفية ومن

أن التعمم  Myllymaki [25] والتحدث مع اآلخرين. كما يرى
التعاوني يحسن من مستوى الطالب التحصيمي واالجتماعي 
واالنفعالي والمشاركة والحماس نحو الموضوع ويحفز التبلميذ عمى 

 .تعمم كيفية التعمم
ك مظاىر تدل عمى تدني [ أن ىنا26كما يرى عثمان ]     

المسئولية االجتماعية كالتياون والبلمباالة والعزلة النفسية والتفكك 
وضعف المشاركة واالىتمام مع الجماعة والفرار من المسئولية 

 ،ى تحمل أعباء المسئوليةوالتي تعني عدم قدرة الفرد والجماعة عم
مشاعر وعدم االىتمام ب ،ي اإلحساس بالمسئولية االجتماعيةوتدن

وعدم االلتزام بالميام التي توكل إليو في الحياة  ،اآلخرين
[ أن ىناك بعض المتغيرات 4االجتماعية. وأوضح الخراشي ]

االجتماعية والمعوقات التي ليا أثر في اكتساب الخبرات والقدرات 
والميارات وتنمية المسئولية االجتماعية لدى التبلميذ كعدم التعاون 

الطالب مع غيره، وعدم توفر األدوات والمنشآت والمشاركة من قبل 
  .البلزمة لممارسة األنشطة

إلى أنو ال يكاد يكون ىناك أي من Marie [27] كما يشير      
الدراسات والبحوث التي تركز عمى كل من فعالية برامج التعمم 
االجتماعي والكشف عن أثرىا في تنمية المسئولية االجتماعية 

 ، ينبغي إجراءماعية واالنفعالية لدى المتعممين لذاوالميارات االجت
 . في ىذا المجال المزيد من تمك الدراسات والبحوث

يتضح مما سبق وجود عبلقة إيجابية ما بين ميارات التعمم      
ت التعمم التعاوني وبين المسئولية االجتماعية وتخفيف حدة صعوبا

في حدود  -البحوث العربية ، وبناء عمى قمة االجتماعية واالنفعالية
التي تناولت فعالية برنامج تدريبي قائم عمى  -عمم الباحثين 

ميارات التعمم التعاوني في تنمية المسئولية االجتماعية وتخفيف 
حدة صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية لدى تبلميذ المرحمة 

 ليةعااالبتدائية يحاول البحث الحالي التوصل إلى معرفة مدى ف



322014 
 

128 

برنامج تدريبي قائم عمى ميارات التعمم التعاوني في تنمية 
 المسئولية االجتماعية وتخفيف حدة صعوبات التعمم االجتماعية

 .واالنفعالية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية 
  أسئمة البحث. أ

يمكن صياغة مشكمة البحث الحالي في السؤال الرئيس التالي: ما 
قائم عمى ميارات التعمم التعاوني في تنمية فعالية برنامج تدريبي 

المسئولية االجتماعية وتخفيف صعوبات التعمم االجتماعية 
؟، ويتفرع من ىذا ميذ المرحمة االبتدائية بالطائفواالنفعالية لدى تبل

  :السؤال األسئمة الفرعية التالية
ىل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات تبلميذ المجموعة  -1

 في المسئولية االجتماعية في القياسين القبمي والبعدي؟التجريبية 
ىل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات تبلميذ المجموعة  -2

التجريبية في صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية في القياسين 
 القبمي والبعدي؟

ىل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات تبلميذ المجموعتين  -3
 في المسئولية االجتماعية في القياس البعدي؟ التجريبية والضابطة

ىل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات تبلميذ المجموعتين  -4
 التجريبية والضابطة في صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية في

 القياس البعدي؟
ىل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات تبلميذ المجموعة  -5

 التجريبية في المسئولية االجتماعية في القياسين البعدي والتتبعي؟
ىل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات تبلميذ المجموعة  -6

التجريبية في صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية في القياسين 
 البعدي والتتبعي؟

  بحثال أهداف. ب
 تدريبي برنامج فعالية عمى التعرف إلى الحالي البحث ييدف     

 االجتماعية المسئولية تنمية في التعاوني التعمم ميارات إلكساب
 تبلميذ لدى واالنفعالية االجتماعية التعمم صعوبات حدة وتخفيف
 التبلميذ ممارسة مدى ومعرفة ،بالطائف االبتدائي الخامس الصف

 التعاوني التعمم ميارات ممارسة خبلل من االجتماعية لممسئولية
 االجتماعية التعمم صعوبات حدة وتخفيف اكتسابيا من فترة بعد

 .لدييم واالنفعالية
 أهمية البحث. ج

تتمثل أىمية البحث الحالي في األىمية النظرية والتطبيقية كما 
  :يمي
 : األىمية النظرية -أ 
ًا حيويًا يستمد البحث الحالي أىميتو من خبلل أىتمامو بموضوع •

الصف الخامس  االجتماعية لدى تبلميذ وفعااًل وىو المسئولية
من أىمية وما لمتبلميذ في ىذا العمر المبكر  ،االبتدائي بالطائف

وطنيم في المستقبل، وتخفيف حدة  كبيرة في تحمل مسئولية
 .نفعالية التي يعانون منياصعوبات التعمم االجتماعية واال

يفيد المعنيين والمختصين بالتربية والتعميم من أجل البحث عن  •
حمول واقعية من خبلل وضع البرامج والخطط والسياسات التي 
تسيم بفعالية  في زيادة الشعور بالمسئولية االجتماعية وتخفيف 

مة ميذ المرححدة صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية لدى تبل
االجتماعية  كما أن شعور التبلميذ بالمسئولية ،االبتدائية بالطائف

نطبلق والمشاركة في العمل يكون بمثابة دافع إيجابي قوي لبل
كة في األنشطة البلصفية المدرسية، وأي عمل آخر ، والمشار العام

، وذلك من أجميم وأجل اآلخرين في أعماليم التي إيجابي ومفيد
  .تطوع اإليجابيتتوجب المشاركة وال

الحالي من ندرة الدراسات والبحوث كما تأتي أىمية البحث  •
فعالية  – في حدود عمم الباحثان –ي تناولت الت العربية واألجنبية

برنامج تدريبي قائم عمى ميارات التعمم التعاوني في تنمية 
المسئولية االجتماعية وتخفيف حدة صعوبات التعمم االجتماعية 

 .لدى تبلميذ الصف الخامس االبتدائي بالطائف واالنفعالية
 : األىمية التطبيقية -ب 
تكمن أىمية البحث الحالي في محاولتو إعداد برنامج تدريبي قائم  •

عمى ميارات التعمم التعاوني في تنمية المسئولية االجتماعية 
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وتخفيف حدة صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية لدى تبلميذ 
االبتدائي وفقًا لخصائص وسمات ىذه الفئة وبما  الصف الخامس

يتناسب مع احتياجاتيا والكشف عن استمراريتو بعد مرور شير من 
 .تطبيقو عمى المجموعة التجريبية

 -إعداد الباحثان أدوات تتمثل في )مقياس المسئولية االجتماعية  •
ة مبلحظة استمار  -مقياس صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية 

البرنامج  مقياس التقييم الذاتي لفعالية -ميارات التعمم التعاوني 
التدريبي القائم عمى ميارات التعمم التعاوني( التي تتبلءم مع قدرات 

مكانات التبلميذ ذوي صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية  .وا 
 المصطمحات اإلجرائية. د
  Training Program:  البرنامـج التدريبي -

يعرف الباحثان البرنامـج التدريبي إجرائيًا بأنو مجموعة من      
اإلجراءات التي تقوم عمى التفاعل النشط بين الباحثين والتبلميذ 

، والمعدة في ضوء تم إثارتيا ويستجيب ليا التبلميذبحيث ي
خصائص التعمم التعاوني والتدريب عمى ميارات التعمم التعاوني 

االجتماعية وتخفيف حدة صعوبات التعمم بيدف تنمية المسئولية 
االجتماعية واالنفعالية لدى تبلميذ الصف الخامس االبتدائي 

  .بالطائف
  Cooperative Learning Skills:  ميارات التعمم التعاوني -

أن ميارات التعمم التعاوني  Chen & Wang [28] يذكر     
التي يتم تنظيميا بحيث يعمل الطبلب معًا مع  مياراتىي تمك ال

التمتع باالعتماد المتبادل اإليجابي والمسئولية الفردية في 
مجموعات تعاونية صغيرة، ويعرف الباحثان ميارات التعمم 

، يارات طمب وتقديم الشرح والتوضيحالتعاوني إجرائيًا بأنيا م
ارات المتمثمة والتأكد من فيم الزمبلء في ضوء مستويات تمك المي

 ).التخمر –التكوين  –التوظيف  –في: )التشكيل 
   Social Responsibility:  المسئولية االجتماعية -

إلى أن المسئولية االجتماعية ظاىرة  Roufa [29] يشير     
حديثة تعني حرص الفرد عمى تماسك الجماعة التي ينتمي إلييا 

. ويعرفيا الباحثان واستمرارىا في الطموح التي تسعى لتحقيقو
إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عمييا التمميذ عمى أبعاد مقياس 

الدينية  - ية )المسئولية الذاتية "الشخصية"المسئولية االجتماع
المسئولية الوطنية( والدرجة  -المسئولية الجماعية  -واألخبلقية 

 ".الكمية إعداد / الباحثين
 Learningواالنفعاليةصعوبات التعمم االجتماعية  -

Disabilities Emotional and Social  
[ أن الصعوبات االجتماعية واالنفعالية ىي 20يذكر الزيات ]     

تمك الصعوبات ذات التأثيرات المتباينة والمتعددة عمى مختمف 
قو الشخصي واالجتماعي جوانب شخصية الفرد من حيث تواف

اءات االجتماعية إحدى األسس ، وتمثل الميارات أو الكفواالنفعالي
اليامة والضرورية لمتعامل االجتماعي والنجاح اليومي في الحياة 

خاص اآلخرين المتعاممين الواقعية مع األقران والمعممين وكافة األش
، كما تسيم في حل كثير من المشكبلت االجتماعية، مع الفرد

تمميذ عمى ويعرفيا الباحثان إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عمييا ال
أبعاد مقياس صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية )القصور في 

 -القصور في مشاركة اآلخرين  -االستماع وعدم المقاطعة 
القصور في قبول  -القصور في االلتزام باألدوار االجتماعية 

القصور  -القصور في التواصل االنفعالي -التعميمات والتوجييات 
 ".الدرجة الكمية إعداد / الباحثينفي القدرة العامة( و 

  محددات البحث. ه
يتحدد البحث الحالي بتبلميذ الصف الخامس االبتدائي ذوي      

الفصل  في االجتماعية واالنفعالية بالطائف صعوبات التعمم
كما يتحدد البحث بالتدريب عمى  ،م2013/2014الدراسي األول 

لشرح ميارات التعمم التعاوني ويتمثل بعضيا في طمب وتقديم ا
يل طالب والمشاركة ومراجعة الزم ،والتوضيح من زمبلء الجماعة

كما يتحدد بأبعاد المسئولية االجتماعية  ،المساعدة لمتأكد من فيمو
 .والدرجة الكمية

 : المفاىيم النظرية
 : لتعاوني: التعمم اأوالً 
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 :مفيوم ميارات التعمم التعاوني -1 
ميارات التعمم التعاوني في ضوء  Battistich et al [30] يعرف

 :الخصائص التالية
: وىي تزويد التبلميذ لبعضيم البعض بالمعمومات المساعدة1- 

 .والمراجعة
م التبلميذ سويًا إلنجاز ىدف عام، : وىي تعمالمشاركة2- 

 .ويتخذون قرارات مشتركة ،إليو ويناقشون ما توصموا
ر : وىو تعبير التبلميذ عن التقدياالىتمام ببعضيم البعض -3

، وحساسيتيم الحتياجات ومشاعر والدعم والتشجيع لجيود اآلخرين
 .اآلخرين

وتبادل تعبيرات  ،اندماج التبلميذ في أداء عمل ما: وىي األلفة -4
 .وجدانية طيبة مع غياب السموكيات السالبة أو العدواني

بأنيا ميارات  ميارات التعمم التعاونيNelson [31]  كما يعرف
الشرح والتوضيح من زمبلء طمب المساعدة التعاونية وطمب 

 .، لقمة المصادر المتاحة لتحقيق اليدفالجماعة
بأنيا  التعمم التعاونيميارات  Jonson & Jonson [32] ويعرف

الميارات التي تشكل التفاعل االجتماعي واالنفعالي الذي يحدث 
 .بين أعضاء الجماعة

[ ميارات التعمم التعاوني بأنيا طمب 33ويعرف أبو الوفا ]     
الفرد الشرح والتوضيح من زمبلء الجماعة لجعل المادة المقروءة 

قة عما يحتاج إلى أكثر وضوحًا، وذلك من خبلل طرح أسئمة دقي
وتقديم الشرح والتوضيح  ،ضيحو، واالستمرار في طرح األسئمةتو 

ومراجعة الزميل وطمب  ،مبلء الجماعة الذين يحتاجون لذلكإلى ز 
 .المساعدة لمتأكد من فيمو

 رات التعمم التعاوني ىيأن ميا Parveen & Batool [11] ويرى
نشطة التي تعزز التي تعمل عمى انخراط  الطبلب في األ الميارات

التعاون والعمل الجماعي وتنمي الميارات االجتماعية واالنفعالية 
 .لدييم

[ ميارات التعمم التعاوني بأنيا 34ويعرف عثمان وآخرين ]     
الميارات التي تحسن وتنشط افكار التبلميذ الذين يعممون في 

مية جماعات؛ لتنمية روح الفريق بين التبلميذ مختمفي القدرات، وتن
، والعمل يق األىداف التعميمية والتعاونيةالميارات االجتماعية وتحق
 .عمى ربط التعمم بالعمل

رات التعمم التعاوني إلى أن ميا .Pons et al [35] ويشير     
التي تعمل عمى اندماج مجموعة من المتعممين لمتعمم  ىي الميارات

معًا باستخدام أدوات مشتركة في نفس البيئة التي يعيشون فييا 
 .بيدف تنمية مياراتيم االجتماعية والشخصية واالكاديمية

ويرى الباحثان أن ميارات التعمم التعاوني ىي تمك الميارات      
يم البعض إلنجاز نشاط التي تعمل عمى تفاعل التبلميذ مع بعض
عن الدعم والتقدير لجيود ما مثل االستفسار والشرح والتعبير 

، وتحفز التبلميذ من خبلل المشاركة الفعالة في بيئة التعمم اآلخرين
قدمة عمى حسب قدراتيم المنظمة أو التفاعل مع البرامج الم

مكاناتيم والعمل عمى بذل أقصى جيد ممكن لموصول إلى  وا 
نشود، وفي ضوء ذلك يتحول دور معمم التبلميذ ذوي اليدف الم

مجرد مؤدى إلى موجو  الصعوبات االجتماعية واالنفعالية من
، الذي يتحول وينعكس ذلك عمى دور ىذا التمميذ ،ومرشد ومقيم

، وال يتأتى ذلك إال من مجرد متمقى سمبى إلى متفاعل نشط من
ل سواء بين خبلل ما تحققو ميارات التعمم التعاوني من تفاع

التبلميذ بعضيم البعض أم تنافسيم فيما بينيم عمى حسب 
، ية واالنفعالية والشخصية من جانبإمكاناتيم التحصيمية واالجتماع

 .وبين المعمم من جانب آخر
 : عناصر التعمم التعاوني2- 
أنو عند تصميم البرامج الدراسية يجب أن Joan [36] يوضح      

، مما ير من التفاعل واالتصال بينيمكب تصمم بحيث تسمح بقدر
يساعدىم عمى اكتساب خبرات إيجابية تجعميم أشخاصا مؤثرين 

لذا تتمثل عناصر التعمم  ،بيًا في جماعات التعمم التعاونيتأثيرًا إيجا
التعاوني في  االعتماد اإليجابي المتبادل بين أعضاء الجماعة 
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الموارد وفي إنجاز أة وعمى لتحقيق اليدف والحصول عمى المكاف
والتفاعل المشجع  ،لبعضوتبادل األدوار ومواجية بعضيم ا ،العمل

ردية والجماعية، وعمميات وتنمية المسئولية الف ،وجيا لوجو
 ،ت االجتماعية بين أعضاء الجماعةوالتأكيد عمى الميارا ،الجماعة

 .والتقييم الذاتي
  :مستويات ميارات التعمم التعاوني -3

[ مستويات ميارات التعمم التعاوني عمى النحو 37] يحدد الديب
 : التالي

: وىو عبارة عن تكوين الجماعات وتنظيميا بحيث التشكيل –أ
مل الجماعة بدون يتوفر فييا الحد األدنى لمصفات المناسبة مثل ع

سموك  ، ومع مرور الوقت يتعمم أفراد الجماعةضوضاء أو مشاكسة
الجماعة لفترات طويمة بدون تحرك ، والتواجد مع المناقشة السميم

  .كثير في الحجرة واستخدام الصوت اليادئ
التوظيف: ويتضمن تحديد الميمة بدقة، والوقت البلزم لمقيام  –ب

، وغير المفظي بين األفراد، ودعم بالعمل، ودعم التفاعل المفظي
، إلبداع ماعة، وشحذ دافعية الجماعةاالستفسار عن دوره داخل الج

، وتقوية مناخ الصداقة والحب يدة، وتنمية روح الصداقةفكار جدأ
  .بينيم
: وىي مجموعة من الميارات المرتبطة بالعمميات التكوين –جـ

: التمخيص أعمق، ومن ىذه الميارات النوعية الفعمية لبناء فيم
يجاد عبلقة بين  بحيث يتضمن الحقائق واألفكار الرئيسة، وا 

، وتذكر ة عن طريق طرح األسئمةيم الحياتيموضوع الدراسة وخبرات
  .األفكار الميمة المرتبطة بموضوع الدرس

لتحقيق فيم  ،ويعنى زيادة البحث عن المعمومات التخمر: –د
، ويستمزم ذلك نقد األفكار، أعمق لممادة العممية، ومعالجة القضايا

حداث التفاعل بين األفكار المختمفة في الموقف  وعدم نقد األفراد، وا 
ضافة المعمومات إلى إجابة وتحديد مواضع عدم االتفاق واحد،ال ، وا 

  .أحد األفراد

ويرى الباحثان أن مستويات ميارات التعمم التعاوني تتحقق       
من خبلل تفاعل التبلميذ مع بعضيم البعض إلنجاز نشاط ما مثل 

 ،والتقدير لجيود اآلخرين ،الدعم االستفسار والشرح والتعبير عن
والمساعدة  ،لشرح والتوضيح من زمبلء الجماعةوطمب العضو ا

ومراجعة  ،بعضيم البعض واأللفة فيما بينيموالمشاركة واالىتمام ب
متأكد من فيمو لممادة العضو في الجماعة طالب المساعدة ل

 .وذلك لتحقيق ىدف واحد ومحدد ،التعميمية
 :شروط التعمم التعاوني4- 
ى أنو لكى ينجح التعمم التعاوني البد إل Kagan [38] يشير     

ن أساسيين أوليما: أىداف الجماعة، ثانييما: من توافر شرطي
، فكل فرد في الجماعة يسعى إلى تحقيق أىدافيا مسئولية الفرد

، وفى الوقت ذاتو ينجز كل قصى ما يمتمكو من إمكانات وقدراتبأ
متاحة ما يسند إليو من ميام وابتكار كل الطرق واألساليب ال

 .الذي يسعون أعضاء مجموعتو لموصول إلى اليدف لمساعدة
  Johnson & Johnson [5] Goodell ويتفق كل من     
عمى أن التعمم التعاوني يتضمن خمسة شروط: االعتماد  [39]

ويعني:   Positive Interdependence االيجابي المتبادل
في أثناء  اعتماد أفراد المجموعة عمى بعضيم البعض بإيجابية

 Individualوالمساءلة )المحاسبة( الفردية التعمم،
Acciountability  ني: إدراك كل عضو تحمل المسئوليةوتع 

  لكي تستطيع المجموعة أن تنجح في أدائيا، التفاعل وجيا لوجو
Face to Face interaction التقاء أعضاء المجموعة وتعني :

إلنجاز الميام المسندة  وجيا لوجو، وحدوث تفاعل ايجابي بينيم
: وتعني Cooperative Skills إلييم بنجاح، الميارات التعاونية

وعة أنو ال يتحقق التعمم التعاوني إال إذا تمتع أعضاء المجم
 ، والعبلقات بين أعضاء المجموعةبالميارات التعاونية البلزمة

Croup Processing   وتعني: تقييم أعضاء المجموعة لمميارات
يقوموا بأدائيا والعبلقات المشتركة بينيم بغية تبلفي األخطاء  التي 

 .في المستقبل وتنمية تمك الميارات
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 : : المسئولية االجتماعيةثانياً 
[ إلى أن مفيوم المسئولية االجتماعية ظير 26يشير عثمان ]     

في البحوث النفسية االجتماعية في البيئة العربية، ثم أخذ ىذا 
ولية الرعاية، : مسئوسع وتم تحديد ثبلثة أركان، منياالتصور في الت
 .ومسئولية اإلتقان ومسئولية اليداية

 : تعريف المسئولية االجتماعية -1
يعتبر مصطمح المسئولية االجتماعية أكثر المصطمحات شيوعًا 
واستعمااًل وأكثرىا ارتباطًا بأفكار وثقافة المجتمع الذي تدور حولو 

 .فكرة المفيوم
بأنيا مسئولية الفرد عن  االجتماعية [ المسئولية40عثمان ] ويعرف
، ومسئوليتو أمام ذاتو عن الجماعة التي ينتمي إلييا أو الجماعة

 .المجتمع الذي يعيش فيو
عل اإلنسان [ أن المسئولية عادة تشير إلى ف1ويذكر الخوالدة ]     

ا ؛ ألن المسئولية ترتبط ارتباطا وثيقفي إطار اجتماعي منظم
ولكن الفعل الذي  ،و في صيغتو الفردية أو الجماعيةباإلنسان وفعم

يقر بالمسئولية ينبغي أن يتم في إطار من الشروط التي توفر 
الشعور بالحرية وبدائل الخيارات أمام إرادة اإلنسان في اختيار 

 .الفعل
[ إلى أن المسئولية االجتماعية ىي 41كما يشير طاحون ]     

النابعة من ذات الفرد والدالة عمى حرصو عمى  تمك االستجابات
 .جماعتو وعمى تماسكيا واستمرارىا وتحقيق أىدافيا

مو أفراده من [ أنو ال يوجد مجتمع يخ2كما يرى الحارثي ]     
 اإلحساس بالمسئولية الشخصية واالجتماعية، ولكن درجة المسئولية

ىا بضمير تمعات وأفرادلمجتتفاوت في مستواىا بمقدار التزام ا
 .نفسي واجتماعي يقظ وواعي

أن المسئولية االجتماعية ىي  Sheldon [42] كذلك يذكر     
يجابية مع اآلخرينالعمل بطري والذات ىي المحِّرك  ،قة بنَّاءة وا 

األخبلقي التخاذ البداية لمحصول عمي القرار واالختيار 
 .واالستجابة

فييا انتماء شخصي بأنيا حالة يوجد Sillamy [43]  ويعرفيا    
وذلك عند المزوم  ،ديم أو عرض كشف حساب لسمطة أعميفي تق

بشرط أن يكون لدى الفرد العقل وحرا في أفعالو ومسئوال إذا كان 
  .لديو انتماء أخبلقي واحترام لمقوانين والمعايير االجتماعية السائدة

االجتماعية عبارة عن إدراك  [ أن المسئولية44ويرى الحارثي ]
 .قظة الفرد ووعي ضميره وسموكو لمواجب الشخصي واالجتماعيوي

األفعال  [ أن المسئولية االجتماعية ىي4] ويذكر الخراشي     
ؤدييا الطالب داخل وخارج والميام والواجبات التي يجب أن ي

، والقدرة عمى أدائيا في الحياة من خبلل ما يكتسبو الجامعة
 .ويتعممو من أنشطة وبرامج مفيدة لو

ا [ المسئولية االجتماعية لممؤسسة بأني45ويعرف خامرة ]     
وذلك بأخذ عين االعتبار التوقعات  ،التزام المؤسسات تجاه المجتمع

طويمة المدى والمجسدة بصور عديدة يغمب عمييا طابع االىتمام 
 .بالعاممين وبالبيئة

[ أن المسئولية االجتماعية ىي 46وترى شرين عبد الوىاب ]     
جماعتو التي ينتمي إلييا  دي ما يمتزم بو الفرد تجاه ذاتو وتجاهم

، وجيرانو المحيطين بو( وحرصو عمي تماسكيا )أسرتو، وزمبلءه
؛ لتنفيذ ما يوكل إليو من والقيام ببذل قصارى جيده ،رارىاواستم

وشعوره  ،ن والمبادئ األخبلقية والسموكيةأعمال والتزامو بتعاليم الدي
 .ه وطنوباالنتماء تجا

[ إلى أن المسئولية االجتماعية ىي 47وتشير سماح وىبو ]     
تمك المسئولية التي تساعد في زيادة فيم الشخصية، فتحمل 

بيا الفرد في المجتمع  ىولية من الصفات التي يجب أن يتحمالمسئ
وخاصة أطفال اليوم الذين سيصبحون شباب الغد ألن النيوض 
بالمجتمع يتوقف عمي النيوض بأفراده فإذا استطاع كل فرد فيو أن 
يتحمل المسئولية الممقاة عمى عاتقة ارتقي المجتمع وتشابك 
 وتساند، أما إذا كان أفراده غير قادرين عمى تحمل المسئولية أدى

 .لى تكوين مجتمع اتكاليىذا إ
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مدي ما يمتزم بو ويرى الباحثان أن المسئولية االجتماعية ىي      
ة والزمبلء ، وتجاه جماعتو التي ينتمي إلييا كاألسر الفرد تجاه ذاتو

لقيام  وا ،تماسكيا واستمرارىا ىوحرصو عم ،والجيران المحيطين بو
 ،من أعمالببذل أقصى ما لديو من جيد؛ لتنفيذ ما يوكل إليو 

وشعوره باالنتماء تجاه  ،يم المبادئ األخبلقية والسموكيةوالتزامو بتعال
وىذا اإللزام يكون ، ة االجتماعيةواإللزام ىو مصدر المسئولي ،وطنو

والعادات والتقاليد  ويتمثل في القوانين والتنظيمات ،مصدره خارجيا
رد الذي كما أن مصدر اإللزام ىو الجانب الخمقي لمف ،االجتماعية

ت ىذه يتحمل نتيجة أفعالو التي التزم بيا واختارىا سواء كان
كما أن المسئولية االجتماعية تبدأ بوعي  ،األفعال إيجابية أم سمبية

دراكو وفيمو  لواقع يكون مرتبطا بأساس معرفي لسموك الفرد وا 
وينفعل بيا فيبذل قصارى جيده ليسيم  ،الجماعة التي ينتمي إلييا

  .رفع شأنيافي تقدميا و 
  :مجاالت المسئولية -2

[ ثبلث مجاالت لممسئولية االجتماعية عمى 44حدد الحارثي ]
 : النحو التالي

: وفييا تكون مسئوليات الفرد والتزاماتو المسئولية نحو المجتمع –أ
تجاه أفراد المجتمع وتجاه الممتمكات والمرافق العامة وقضايا 

ممسئولية االجتماعية وىي المجتمع في ضوء العناصر األربعة ل
 . الفيم واالىتمام والمشاركة والواجبات االجتماعية

: وتعني مسئوليات والتزامات المعمم تجاه المسئولية الدراسية –ب 
دارة مدرسية وقضايا المدرسة  أفرد المدرسة من زمبلء وأصدقاء وا 
ومشكبلتيا في ضوء العناصر األربعة لممسئولية االجتماعية وىي 

 .واالىتمام والمشاركة والواجبات االجتماعية الفيم
: وتعني مسئوليات والتزامات الفرد تجاه المسئولية تجاه األسرة -جـ

ودوره في ضوء  ،قاربو وجيرانو ومنزلو وما يحويوأفراد أسرتو وأ
 .المسئوليات االجتماعية األربع السابقة

 تحتاج عممية نمو المسئولية االجتماعية ويرى الباحثان أن     

نيا نتاج لمجموعة  إلى المزيد من الوقت والجيد الكتسابيا، وا 
متشابكة من الظروف المحيطة بالفرد التي يتعرض ليا في مراحل 

ة االجتماعية تعد ضرورة حياتو المختمفة، كما أن دراسة المسئولي
؛ لتركيزىا عمى جانب ميم من جوانب الوجود االجتماعي اجتماعية

أبعاده ومكوناتو، وعمى أنيا مسئولية الفرد  في محاولة الكتشاف
كما أن  ،مي إلييا لتحقيق المنفعة العامةتجاه الجماعة التي ينت

الشعور بالمسئولية االجتماعية ىي تمك الروابط التي تنظم بيا 
 .العبلقات بين الفرد ومجتمعو

 : مستويات المسئولية  االجتماعية -3
جتماعية إلى ثبلثة مستويات [ المسئولية اال48قسم زىران ]     

 Individualالذاتيةتكاممة وىي: المسئولية الفردية )مترابطة وم
Responsibility) مسئولية الفرد عن نفسو وعن عممو وتعني ،

والمسئولية  ،وىذا المستوي يعد أساسًا يسبق المسئولية االجتماعية
اعة وتعني مسئولية الجم Group Responsibility الجماعية

، وىذا المستوي يدعم جماعيًا وبكامميا عن أعضائيا، وعن سموكيا
 Social والمسئولية االجتماعية ،االجتماعية ويعززىاالمسئولية 

Responsibility  رد الذاتية عن الجماعة أمام وتعني مسئولية الف
، وأمام اهلل وىي الشعور بالواجب االجتماعي، نفسو، وأمام الجماعة

  .و والقيام بووالقدرة عمى تحمم
سم المسئولية إلى ثبلثة أقسام ىي: [ فيق49أما عثمان ]     

ونحو ، يكون الفرد مسئول أمام ذاتواالجتماعية و  المسئولية
والمسئولية الجماعية تحس الجماعة  ،الجماعات المنعكسة في ذاتو

 والمسئولية ،فعاليا وليس ذاتياً ا مسئولة ككل عن أمورىا وأنيعمى أ
، وىي تعبير مقنن تعبير عن المسئولية أمام الجماعةالقانونية وىي 

 .يقف شامخًا في مواجية الفرد
ى عدة مستويات لدى الشخص [ المسئولية إل4ونوع الخراشي ]     
تفاوت  عميو فالفرق بين مستوى المسئولية ودرجة المسئوليةو  ،الواحد

ا مستويات ، أمالمسئولية المتعمقة بذات الشخص المستوى في
 .بين أكثر من شخص ئولية  فيي التفاوت في المسئوليةالمس
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ماعية إلى مستويات [ المسئولية االجت44وقسم الحارثي ]     
، ومسئولية الفرد نحو وجوانب متعددة، كمسئولية الفرد نحو نفسو

عتو وىويتو وجوارحو صيانة النفس أي أن يصون الفرد ذاتو وسم
ومسئولية الفرد نحو  ،حوىاالمسئولية ن، ويتحّمل ويحافظ عمييا

مة ومسئولية الفرد نحو القبي ،أسرتو، ومسئولية الفرد نحو الجيران
ومسئولية  ،لية الفرد نحو الزمبلء واألصدقاءومسئو  ،والحي والمدينة

نحو العالم والكون )عمارة ومسئولية الفرد  ،الفرد نحو الوطن
اعية وتتداخل وتتأثر ومن ىنا ترتبط المسئولية االجتم ،األرض(

 ،ىيم واألحكام كالحقوق والواجباتوتتشّكل من عدد من المفا
والضمير الفردي واالجتماعي واليوية والمواطنة واألخبلق والقيم 

 .واإلدراك االجتماعي
 Oberman ،Cristina [50][،26ويتفق كل من عثمان ]     

et al.  [51] ج خار عمى أن المساءلة عندما تكون من مصدرىا
ا تكون المساءلة داخمية أما عندم ،الذات تكون المسئولية قانونية

وعندما تكون مساءلة الذات  ،تيةفتكون المسئولية ذا من الذات
مية ىذه عن سموك أو تصرف أو أداء، ومدى موافقتو الداخ

، أي لمعايير أخبلقية تكون المسئولية أخبلقية لتفضيبلت محددة
امل مة خاصة في الطريقة التي تتعوىي أساس الممارسات المنظ

وعندما تكون مساءلة الذات في  ،مع الجوانب مثل حقوق اإلنسان
حق فيم ، واحتكاميا إلى معيار استيفاء الذات اجية الذاتمو 

، والمشاركة ليا تكون الجماعة التي تنتمي إلييا، واالىتمام بيا
 .المسئولية اجتماعية

 : ركائز المسئولية االجتماعية -4
 : [ ركائز المسئولية االجتماعية في ثبلث نقاط26يحدد عثمان ]

: وتوزع مسئولية الرعاية في الجماعة عمى كل عضو الرعاية -أ
والمساواة  ،و منيا ميما كان وضعو االجتماعيمن أعضائيا نصيب

، ويرتبط ركن الرعاية في في إعطاء الحقوق تكريمًا لئلنسان
 .المسئولية بعنصر االىتمام

 : وتتضمن مسئولية اليداية الدعوة والنصح لمجماعةليدايةا -ب

، وذلك في ، والمثل العميا في السموكنحو القيم االجتماعية السميمة
 .إصرار وصبر ومثابرة وأمل

في أنيا تتطمب النظام : وتتجمى مسئولية اإلتقان اإلتقان -جـ
، ويتصل ركن اإلتقان بعنصر وبذل أقصى جيد ممكن ،واالنتظام

 .شاركةالم
 : تنمية المسئولية االجتماعية -5

[ المسئولية االجتماعية تكوينا ذاتيًا يقوم 48يعتبر زىران ]     
اج عمى نمو الضمير االجتماعي كرقيب داخمي إال أنو في نموىا نت

فالطفل يولد ولديو استعداد لتعمم  ،اجتماعي؛ ألنيا تتعمم وتكتسب
ئولية دأ عممية تعمم تحمل المسوتب ،المسئولية االجتماعية واكتسابيا

لذلك يجب االىتمام بإنماء االستعداد  االجتماعية في فترة مبكرة،
عممية مستمرة في األخبلقي لدى النشء إلي أقصي حد ممكن ك

، ويجب ضمان استمرار إنماء المسئولية وسط تربوي مبلئم
 .االجتماعية في إطار النمو األخبلقي االجتماعي

[ إلى أن تنمية المسئولية االجتماعية ىي 40]ويشير عثمان      
وىي ال تنفصل عنو تنمية لمجانب الخمقي االجتماعي في اإلنسان 

كما أن تنمية ىذا الجانب الخمقي االجتماعي ليس  ،بل تتكامل معو
، أي أن تنمية نمية الشخصية كميا بل تتكامل معومنفصبل عن ت

لعامة لشخصية اإلنسان المسئولية االجتماعية ىي جزء من التربية ا
 .وتربيتو في كافة الجوانب االنفعالية والمعرفية واالجتماعية

أن  الباحثان أن تنمية المسئولية االجتماعية ال يمكن ىوير      
، ولكن يسيم في تحقيقيا كل الجيات تقوم بيا جية تربوية بمفردىا

والمؤسسات التي يتفاعل معيا األفراد والتي تؤثر في تفكيرىم 
لذلك فإن ىناك بعض العوامل  ،تقداتيم، واتجاىاتيم وممارستيمومع

التي ليا دور ميم في تنمية المسئولية االجتماعية لدى أفراد 
، ودور العبادة، لذا األسرة والمدرسة ووسائل اإلعبلم المجتمع ومنيا

الشخص المسئول اجتماعيا فمن أىم الصفات التي يتحمى بيا 
، وتدعيم اعة وتماسكيا وتحقيق أىدافياالجماستقرار  ىالحرص عم

لتعاون مع الزمبلء والتشاور معيم، تقدميا في شتي النواحي وا
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دراك المغزى االجتم ،واحترام آرائيم اعي ألفعالو وتصرفاتو مع وا 
، وتفيمو لممشكبلت والظروف التي تتعرض ليا جماعتو اآلخرين

 .في حاضرىا ومستقبميا
 : االجتماعية واالنفعالية: صعوبات التعمم ثالثاً 

، حيث إن ىذه احثان بصدد بحث عن صعوبات التعممليس الب
الصعوبات نوعية وأما مجال البحث ينصب عمى صعوبات التعمم 
 االجتماعية واالنفعالية، لذا سوف يمقي الباحثان الضوء عمى ما

 :يمي
 خصائص التبلميذ ذوي صعوبات التعمم -أ

أن التبلميذ ذوي  Chapman & Turnmer [52] يذكر     
صعوبات التعمم يظيرون مدى واسعًا من الصعوبات التي يمكن أن 

مجال : أو أكثر من مجاالت خمسة من بينياتظير في واحد 
ع فيو االستماع واليجاء ومجال المغة ويق ،المعرفة ويقع فيو االنتباه

 قران، وفيمومجال األنشطة االجتماعية كعبلقات األ ،والتحدث
 .، وفيم ما يعنيو أو يفعمو اآلخرونالقواعد االجتماعية

إلى أنو باإلضافة إلى  .Reddy et al [53] كما يشير     
خصائص والصفات مثل الخصائص األساسية توجد مجموعة من ال

وضعف في اإلدراك االجتماعي وتشتت في االنتباه  ،النشاط الزائد
 . واضطرابات إدراكية

[ أن التبلميذ ذوي صعوبات 54والشحات ]، كما يذكر عواد     
بعض االضطرابات السموكية كالقمق واالندفاعية  يعانون منالتعمم 

، وتدني اإلحساس بالعجز مع الشعور بالفشلوتشتت االنتباه و 
، وغيرىا من ات، والسموك االجتماعي غير السويمفيوم الذ

م ى مستوي تقدالخصائص األخرى التي يظير تأثيرىا واضحًا عم
، بل وتؤثر أيضًا في مجمل مم، وعدم قابميتو لمتعالتمميذ في المدرسة

واء كان داخل شخصيتو وقدرتو عمى التعامل مع اآلخرين س
، وتختمف حدة ىذه المشكبلت السموكية من المدرسة أم  خارجيا

 . فرد إلى آخر حسب درجة ونوع صعوبة التعمم لديو
 التعمم عاديون من صعوباتويرى الباحثان أن التبلميذ ذوي      

في حدود المتوسط أو فوق وقدراتيم العقمية  ،حيث تصرفاتيم
ويعانون من اضطراب في واحدة أو أكثر من العمميات  ،المتوسط

فادة من أنشطة التعميم النفسية األساسية وال يستطيعون االست
حصيميم األكاديمي ومستوي ويعانون من فجوة بين ت ،المختمفة
بل عن أن لدييم مجموعة كبيرة من الخصائص التي فض ،ذكائيم

 ،معرفيةوالعقمية /ال ،لتي تظير في الجوانب األكاديميةتميزىم وا
ونسبة ظيور ىذه السمات أو الخصائص  ،االنفعالية الوجدانية /

ال تنطبق  كما أن ىذه الخصائص ،دييم تزداد بالمقارنة بالعاديينل
نما ىي خص ،عمى كل ذي صعوبة تعمم ائص عامة يمكن أن وا 
وليس  ،ة التعمم بإحداىا أو بيا مجتمعةيتصف التمميذ ذو صعوب

ة من الصفات أو الخصائص من الصحيح وصفو بصفة ثابت
نما قد تكون ىذه الصفات ناتجة عن موقف اإلحباط  ،السابقة وا 

 ،وجدت أمامو عقبة في سبيل التعممالذي تعرض لو التمميذ عندما 
وصف الحالة النفسية والصحية التي يمر وبالتالي من الضروري 

 .بيا تمميذ معين عندما يواجو صعوبة معينة حتى يسيل عبلجو
 :تصنيف صعوبات التعمم -ب

عوبات التعمم إثر اختبلف تتعدد التصنيفات المقدمة والمقترحة لص
ومن بين التصنيفات التي تضمنت صعوبات التعمم  ،مفيوميا

  :االجتماعية واالنفعالية ما يمي
: وىى صعوبات ات التعمملصعوب Mercer [55] تصنيف -1

التعمم المعرفية وصعوبات التعمم األكاديمية وصعوبات التعمم 
 .االجتماعية واالنفعالية

: وىى صعوبات التعمم [ لصعوبات التعمم20صنيف الزيات ]ت -2
النمائية وصعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية وصعوبات التعمم 

 .األكاديمية
 صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية في المواقف المدرسية -جـ

ييتم الباحثون بصعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية وعدم      
، حيث يختص بات التعمم النمائية واألكاديميةعزليا عن صعو 

التبلميذ ذوو صعوبات التعمم بقصور في جانب أو أكثر من 
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عية أو االنفعالية التي تؤثر في صعوبات التعمم أو الجوانب االجتما
  .تتأثر بيا
ر والبالغين ذوي أن التبلميذ الصغا Ryan [56] فيذكر     

ث صعوبات اجتماعية الديسمكسيا" يتفقون في ثبل" صعوبات القراءة
، وأنيم ن إلى االعتقاد السالب في أنفسيم: أنيم يميمو وانفعالية ىي

 .في حياتيم مما يقمل من متعتيم أقل إحساسًا بالسعادة
إلى أن التبلميذ ذوى صعوبات Pearl & Bryan [57] يركما يش
يغمب عمييم االفتقار إلى  -سواء النمائية أو األكاديمية  –التعمم 

واالفتقار إلى  ،جتماعية في التعامل مع األقرانالميارات اال
والمعاناة  ،ةراك المبلئم لممواقف االجتماعيالحساسية لآلخرين واإلد
المعاناة من سوء التكيف الشخصي  ،من الرفض االجتماعي

 .واالجتماعي
 و ليس بالضرورة أن جميع التبلميذأنVoeller [58]  ويرى     

ت التعمم االجتماعية ذوى صعوبات التعمم يعانون من صعوبا
 .، بل قد تكون أحد مظاىر صعوبات التعمم لدييمواالنفعالية

[ إلى أن عبلمات سوء التكيف يظيرىا 59جل ]كما تشير نصرة جم
، عوبات التعمم كالعدوانية الصريحةمعظم التبلميذ ذوي ص

 .واالستجابة االنفعالية السالبة لمقراءة والقمق العام واالعتمادية
لديو  [ أن بعض األفراد يمكن أن يكون20ويفترض الزيات ]       

كاديمي يندرج تحت ، ولكن أداؤىم األصعوبات اجتماعية وانفعالية
ون لديو ىذه األنماط ، والبعض اآلخر يمكن أن يكنطاق العاديين
: الصعوبات النمائية واألكاديمية والصعوبات من الصعوبات

 .االجتماعية االنفعالية
ويعرف الباحثان التبلميذ ذوي صعوبات التعمم االجتماعية      

إجتماعيا او انفعاليا مع واالنفعالية بأنيم التبلميذ الذين ال يتفاعمون 
، وىم آخر من يختارىم أقرانيم في لمقبولاآلخرين عمى النحو ا

وقضاء  ،ويميمون إلى الوحدة ،ار والمواقف التفاعمية الجماعيةاألدو 
التعبيرات التي  كما أن ،فراغيم دون مشاركة مع أي أحد أوقات

دفاع وتحمل في طياتيا العدوانية الكامنة واالن ،تصدر عنيم حادة

فالطفل  ،ثناء المواقف االجتماعيةإلى القيام بأدوار غير مبررة في أ
ضع لنفسو مستوى ثابتًا من ذا صعوبات التعمم ال يستطيع أن ي

 ،تمكنو من مجاراة زمبلئو في الصف، ويعود ذلك إلى عدم األداء
ره فينظر نظرة دونية لذاتو تؤدى إلى توتره المستمر مما يشع

، فُيظير سمبية واضحة في سموكو حساس باألمنباإلىانة وعدم اإل
  .تجاه زمبلئو ومعمميو

  :تشخيص صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية -د
إن التقويم الدقيق الذي يقوم عميو مقياس صادق وثابت يمنح      

الباحثين فرصة التعرف عمى صعوبات التعمم االجتماعية 
وثمة  ،التدخل السريع ن شأنيا أن تتطمبواالنفعالية والتي م

  :تكنيكات ومقاييس لتقويم الميارات االجتماعية واالنفعالية منيا
أن المعمم ىو Lerner [60] : ولذلك يذكر تقديرات المعممين -أ

األقدر عمى الحكم عمى التبلميذ ذوي صعوبات التعمم االجتماعية 
 .واالنفعالية داخل الفصل الدراسي

 ]:20ومنيا ما يذكره الزيات ] :األساليب السوسيومترية -ب
، وتقيس اتجاىات األقران نحو الفرد: ترشيحات األقران1- 

وتتمايز  ،فرد في عدد من األنشطة المختارةوتفضيبلت مشاركة ال
ترشيحات األقران بحيث تعكس نظامًا تصنيفيًا يحدد الوضع 

، حيث المرجعية التي ينتمي إلييا الفردالسوسيومتري في المجموعة 
عيا عمى متصل ذا بعدين م تقويم المجموعات من خبلل وضيت

األقل   Liked leastــــــــ Liked most : األعمى تفضيبلىما
 .تفضيبل

 Likert – Type : وتعتمد عمى طريقة ليكرتتقدير األقران -2

Scale وتحسب درجة جميع التبلميذ  في الفصل لبعضيم لتقدير ،
، الصادرة من ىؤالء األقران قديراتالطالب من خبلل متوسط الت

  .وتتميز بارتفاع درجة الصدق والثبات
عمى  : ويعتمد عمى ترشيح أو تقدير األقرانتقويم األقران -3

؟ أو َمن ِمن خّمن من ىو :مختمف الخصائص السموكية مثل
 زمبلئك تنطبق عميو الخصائص التالية...؟
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مجموعة  [ أن المقابمة حديث أو61: يذكر ممحم ]المقابمة -جـ
اسئمة شفوية يوجييا  شخص او عدة اشخاص إلى آخر بقصد 

  .الحصول عمى معمومات معينة عن شخصيتو
[ أن المبلحظة من 62: ويذكر مصطفى ]نمط المبلحظة -د

األساليب العممية التي يتم فييا جمع البيانات والمعمومات عن 
  .السموك المبلحظ سواء أكان مرغوبًا فيو أم غير مرغوب فيو

[ إلى أن أدوات 63: وتضيف آمال باظة ]ير الذاتيأدوات التقر  -ىـ
النفسي التقرير الذاتي تعتبر أدوات لقياس التكيف االجتماعي 

، حيث تعكس المفاىيم الخاصة والمظاىر المرضية النفسية
 . بالسموك المرضي االجتماعي

[ بطارية التقدير التشخيصية لصعوبات 64واعد الزيات ]     
مم الستخداميا في الكشف والتشخيص لذوي صعوبات التعمم التع

، االبتدائي وحتى الثالث اإلعدادي من تبلميذ الصف الثالث
، خمسة منيا تناولت البطارية من تسعة مقاييس مستقمة وتتكون

، في )االنتباه، واإلدراك البصري الصعوبات المعرفية المتمثمة
، وثبلثة تناولت ذاكرة(ي، واإلدراك الحركي، والواإلدراك السمع

، القراءة والكتابة والرياضيات()في الصعوبات األكاديمية المتمثمة 
والسابع منيا يتناول اضطرابات السموك االجتماعي واالنفعالي 

( بندا يقدرىا المعمم، وتتمايز االستجابة بين 20تكون من )والذي ي
 (.، ونادرا)دائما، وغالبا، وأحيانا

ذوي صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية خصائص التبلميذ  -4
 :في المواقف المدرسية

[ أن مظاىر التوافق الناجح في مختمف 20يذكر الزيات ]     
الميارات  ة يعتمد عمى حسن استخدام وفعاليةالمواقف المدرسي

آلخرين من االجتماعية المتمثمة في حسن االستماع وعدم مقاطعة ا
ير تصالية مقبولة في ضوء المعايوا ،خبلل أساليب اجتماعية

في المواقف التي ومشاركة اآلخرين  ،واألعراف االجتماعية السائدة
 ،ألدوار االجتماعية وعدم تجاوزىاوااللتزام با ،تتطمب المشاركة

 وأن يكون قادرًا ومتقببلً  ،خطي الفرد لآلخرين وانتظار دورهوعدم ت

 .لمتعميمات والتوجييات
التبلميذ ذوي صعوبات التعمم االجتماعية  يتضح مما سبق أن     

كون لدييم واالنفعالية البد وأنيم يفتقرون إلى الميارات السابقة أو ي
 ، وأن التبلميذ ذوي صعوبات السموكقصور في واحدة أو أكثر

االجتماعي واالنفعالي غير سعداء، وغير قادرين عمى العمل، وأقل 
، ويفتقرون إلى ةأكاديمي ، ولدييم صعوبات تعممقبواًل من أقرانيم

لى اكتساب أصدقاء، وذوي انفعالية متبّخرة،  الميارات االجتماعية وا 
وبالتالي يتخذ الباحثان القصور في  ،ويسيل إصابتيم بالضرر

الميارات السابقة كأبعاد لمصعوبات االجتماعية واالنفعالية في 
 : المواقف المدرسية فتكون كالتالي

: يذكر شابيرو مقاطعة اآلخرين وعدمالقصور في االستماع  -1
[ أنو في حالة االستماع الفعال يركز التمميذ تركيزًا كامبًل 65]

ذا افتقر إلى حسن  ،خر دون التدخل بآرائو في الحديثلآل وا 
وضيق  نن المتحدث فإن ذلك ينم عن تشتتياالستماع وانصرف ع

مما يسيل جذب انتباىو  ،تباىو أو ما يعرف بالبلانتباىيةمدى ان
  .إلي مثيرات مختمفة في مجالو السمعي والبصري

كما يمكن أن يكون لدى التمميذ نشاط زائد فيغمب عميو      
تحدث وليس من وراء الغضب واالستياء مما يدفعو لمقاطعة من ي

ط [ أن التمميذ يقوم بنشا20ولذلك يذكر الزيات ] ،ذلك ىدف محدد
بًا بقصر سعة ويكون مصحو ، ببل ىدف حركي مفرط ببل غرض أو
، ويتصف سموكو بأنو أخرق أو أحمق االنتباه لديو، وسيولة تشتتو

 .أو سريع الغضب أو االنفعال والتمممل
[ 65: يذكر شابيرو ]ور في مشاركة اآلخرين االجتماعيةالقص -2

أن التبلميذ الذين يصادفون رفضًا ونبذًا من زمبلئيم في المدرسة 
وىؤالء  ،م إلى جماعات األقرانيفشمون في االنضماغالبًا ما 

 .والوحدة والعزلة االجتماعية ،التبلميذ يميمون إلى االنسحابية
ذوى  أن التبلميذBender & Smith [66]  كما ذكر     

صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية يظيرون أنماطا سموكية 
د عنيا لدى تعبر عن الخجل واالنطواء واالنسحاب بدرجة تزي
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؛ نتيجة لفشميم في إجراء أي تعامل من التبلميذ العاديينأقرانيم 
انيم بسبب اجتماعي وشعورىم باالفتقار إلى قدرتيم عمى منافسة أقر 

، وقد يؤدى ىذا إلى عدم القدرة عمى تكرار فشميم األكاديمي
 .التفاعل بشكل إيجابي مع أقرانو أو مع الكبار الذين يتعاممون معو

: يذكر األدوار االجتماعية وعدم تجاوزىاقصور في االلتزام بال -3
[ أن السموكيات الجماعية والتعاونية تعد من بين أىم 65شابيرو ]

حيث أظير  ،االجتماعي عند التبلميذ الصغار صفات القبول
م دراسي سموكًا التبلميذ وىم يمعبون في ممعب المدرسة لمدة عا

كان التبلميذ غير المتعاونين أقل  بينما ،تعاونيًا وقبواًل اجتماعياً 
  . قبواًل من اآلخرين

إلى أن التبلميذ ذوى  May & Stone [67] كما توصل     
دييم ضعف في الميارات صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية ل

 .، وانخفاض في مفيوم الذات األكاديمياالجتماعية
[ 68يذكر أبو سريع ]القصور في قبول التعميمات والتوجييات: 4- 

، ي الوعي بآداب السموك االجتماعيأن قبول التعميمات تعن
 كما ،قة الئقة في المواقف االجتماعيةوالحرص عمى التصرف بطري

مع الثقة بالنفس والمياقة والقدرة  ،تتطمب أداء األدوار االجتماعية
كما  ،مع المواقف االجتماعية المختمفةعمى االنسجام والتكيف 

 .[ إلى أن ذوي صعوبات التعمم أكثر اندفاعية69عامر ]يشير 
يتضح مما سبق أن التبلميذ ذوى صعوبات التعمم االجتماعية      

ائص يمكن أن واالنفعالية الذين يفتقرون إلى مثل ىذه الخص
ة دون تفكير أو تدبر في أي سرعة االستجاب ،يتصفوا باالندفاعية

ور عند اإلجابة عمى أسئمة كأن يختار أي بديل عمى الف ،البدائل
 .االختيار من متعدد مثبلً 

[ أن ذوي 20: يذكر الزيات ]القصور في التواصل االنفعالي -5
صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية يعكسون دالالت عمى عدم 

، ويصدرون استجاباتيم تقباليم لمشاعر اآلخرين وتقديرىامبلءمة اس
دون مراعاة لمحالة النفسية أو خبلل مواقف التفاعل االجتماعي 

 .المزاجية لمفرد

أن ذوي صعوبات  Elksnin & Elksnin [70] كما تذكر     
التعمم يحتاجون بصورة مباشرة إلى التمييز وعنونة مشاعرىم 

ين، وترسل أواًل بالتعبير الوجيي، ولغة الجسم ونغمة ومشاعر اآلخر 
مغة )الصوت الذي ، ويتعمم التمميذ كيف يستخدم ما وراء الالصوت

يوصل المشاعر بواسطة أو بدون الكممات( كتعبيرات الوجو 
 .واإلشارات والمكانة الشخصية

[ أن الفرد يمكن أن 71: يرى موسى ]القصور في القدرة العامة6- 
ينة ودرجة متوسطة في يبدي درجة عالية من القدرة في أمور مع

 .ودرجة منخفضة في أمور ثالثة ،أمور ثانية
 يتضح من ذلك أن انخفاض القدرة العامة أو انحرافيا عن     

المتوسط بالنسبة لسن التمميذ أو صفو يولد لديو انخفاضًا في مفيوم 
نفسو كما  ، وال يثق فيات حيث ينظر إلى نفسو نظرة سالبةالذ

كما يبدو أن الصعوبات االجتماعية  ،يفتقر إلى تقدير ذاتو
نما  ،مجتمعة في التمميذ ضرورة وجودىاواالنفعالية ليست بال وا 

 .يمكن أن يمتمك بعضًا منيا
دور ميارات التعمم التعاوني في تنمية المسئولية االجتماعية  :رابعاً 

وتخفيف حدة صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية لدى العاديين 
 :وغير العاديين

إلى فعالية  Gut، [73] Robyn [72]توصل بحث كل من      
، كما ولية االجتماعيةالتعمم التعاوني في تنمية المسئميارات 

إلى وجود عبلقة بين استخدام Tiffany [74]  توصل بحث
الجتماعية والعاطفية لدى أنشطة التعمم التعاوني وتنمية الناحية ا

 .، وتنمية قدرتيم عمى المشاركة وتحمل المسئوليةاألطفال
بية ليا تأثير في [ إلى أن األنشطة الطبل4وتوصل بحث الخراشي ]

عممية إكساب وتنمية المسئولية االجتماعية لمطبلب كجانب 
 .متيأساسي في بناء شخصيا

رات التعمم التعاوني إلى أن ميا.Zoghi et al [75] ويشير      
 التي تساعد المتعممين عمميًا عمى المشاركة ىي الميارات

 متعمم أكثر، وخمق بيئة  لتماعية واالنفعالية عمى نحو فعالاالج
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 .وضوحاً 
أن التعمم التعاوني يركز عمى  Myllymaki [25] ويرى     

التفاعل االجتماعي واالنفعالي بين التبلميذ بداًل من التركيز عمى 
التعمم ذاتو والتركيز عمى الحوافز التعاونية بداًل من المنافسة لتعزيز 

  .التعمم
يجب التركيز عمى  التفاعبلت  أنوKatherine [76] ويذكر 

االجتماعية والتعاونية التي تنمي الميارات االجتماعية واالنفعالية 
 .والمسئولية االجتماعية لدى  االطفال ذوي صعوبات التعمم

التعمم التعاوني أن ميارات  Chen & Wang [28] ويرى     
ة التربوية لعدد التي دخمت في صمب الممارس ىي تمك الميارات

: تأثير التعمم التعاوني االيجابي عمى تحصيل ن األسباب منيام
التبلميذ وتحسين العبلقات االجتماعية بينيم بما فييا أقران ذوي 
دراك التبلميذ لتعمم  االحتياجات الخاصة، وزيادة الثقة بالنفس، وا 

 .التفكير، وحل المشكبلت، ودمج معرفتيم، وتطبيق مياراتيم
إلى فعالية برنامج التعمم من Mohammed [77] وتوصل بحث 

خبلل االقران عمى في اكتساب الميارات االجتماعية واالنفعالية 
واألكاديمية لدى طبلب المدارس الثانوية ذوي صعوبات التعمم 

  .االجتماعية واالنفعالية واألكاديمية
لتفاعبلت ويرى الباحثان أن ميارات التعمم التعاوني تزيد من ا     
مما يبرز أىمية تعاون كل فرد إلتمام  ،ماعية بين األعضاءاالجت

، ويتوقف نجاح التعمم التعاوني ي الجماعةالميام المكمف بيا ف
عمى االعتماد المتبادل اإليجابي، والتفاعل المباشر وجيًا لوجو، 

وممارسة ميارات التعمم التعاوني، ومراقبة والمسئولية الفردية، 
يترتب عمى ذلك تنمية المسئولية  ، وربماالمجموعة ألدائيا

االجتماعية وتخفيف حدة صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية 
 .لدييم

 . االطار النظري والدراسات السابقة3
: دراسات وبحوث تناولت برامج في التعمم التعاوني مع متغيرات أوالً 

 :أخرى لدى العاديين وغير العاديين

الكشف عن فعالية استخدام  [ إلى78ىدف بحث الشريف ]     
التعمم التعاوني في تنمية مستوي تقدير الذات لدى التبلميذ ذوي 

( 14، )( ذكراً 19يات، طبق البحث عمى )صعوبات تعمم الرياض
( أنثى 39)، ( ذكراً 57ذوي صعوبات التعمم، ) أنثى من التبلميذ

 واشتممت األدوات عمى مقياس وكسمر لذكاء ،من التبلميذ العاديين
 مية واختبار تقدير الذات لؤلطفالاألطفال واالختبارات التحصي

وتوصمت النتائج إلى أن استخدام  ،لمعمل التعاوني ومقياس القابمية
استراتيجيات التعمم التعاوني تفيد في تحسين تعمم وتحصيل التبلميذ 

وأن التعمم التعاوني أدي  ،عوبات تعمم الرياضيات والعاديينذوي ص
 لتفاعل االجتماعي بين التبلميذ وزيادة الرغبة في تقديمإلي تقوية ا

 .المساعدة والتشجيع فيما بينيم وزيادة القبول االجتماعي
بحثًا عن تدريب األطفال عمى ميارات  Gillies [79] وأجرى     

التعمم التعاوني ليظيروا مزيدا من سموكيات التعاون والمساعدة عن 
ميارات التعمم التعاوني، وتكونت ربوا عمى األطفال الذين لم يتد

، وتم تقسيميم إلى مجموعتين المجموعة ( طفبلً 144العينة من )
أما المجموعة  ،بيا عمى ميارات التعمم التعاونياألولى تم تدري

ق ، وطبدريب عمى ميارات التعمم التعاونيالثانية لم تتعرض لمت
ية )سموكية مبلحظة جماع ، واستمارةاختبار القدرة المدرسية العامة

ووجد أن الذين تم تدريبيم  ،لفظية(، واستبيان مخرجات التعمم –
عاونًا من أقرانيم غير عمى ميارات التعمم التعاوني كانوا أكثر ت

، ومشاركة أكثر رغبة في مساعدة بعضيم البعض، وكانوا المتدربين
 .األفكار، والمصادر

ر الكشف عن أث .Terwel et al [80] واستيدف بحث     
التدريب عمى الميارات األساسية لبلتصال في تنمية التعاون وتقديم 

تمميذًا بالصف السادس  (192التوضيحات، طبق البحث عمى )
وتم  ،وتم تقسيميم إلى مجموعتين، األولى تجريبية ،االبتدائي

تدريبيم عمى العمل سويًا في جماعات التعمم التعاوني، والثانية 
دون التدريب عمى الميارات األساسية ضابطة درست نفس المقرر ب

لبلتصال، وتبين أن التبلميذ في المجموعة التدريبية أصبحوا أكثر 
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تعاونًا، وتقديمًا لمتوضيحات المطموبة عن الطبلب الذين لم يتدربوا 
 .عمى ميارات االتصال

الكشف عن فعالية  إلىLandazabal [81] وىدف بحث      
ى السموك االجتماعي استخدام البرامج الجماعية العبلجية عم

إلى ( طالبًا قسموا 125، طبق البحث عمى )وتوكيد الذات
 ، والثانية( طالباً 49ما ضابطة وتشتمل عمى )، إحداىمجموعتين

( طالبًا، وطبق عمييم برنامج جماعي، 76تجريبية وتشتمل عمى )
، والتعاون، والتعبير عن النفس، وفيم تضمن ميارات االتصال

عواطف اآلخرين، ومقياس توكيد الذات، واستبيان المواقف 
إلى وجود فروق بين المجموعة  نتائج، وتوصمت الاالجتماعية

التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في توكيد الذات 
التعاون والتوكيدية االجتماعية وسموك القيادة المرتبطة باالتصال و 

 .مع اآلخرين
بحثًا ىدف إلى بناء  Nath & Ross [82] كما أجرى      

أنموذج تدريبي قائم عمى تعميم األقران مع استراتيجية القراءة 
والكتابة التعاونية التكاممية في تنمية ميارات االتصال التعاونية، 

، قسموا إلى ( طالبًا من المرحمة االبتدائية124طبق البحث عمى )
، والثانية ضابطة ية استخدمت أنموذج تعميم األقرانموعة تجريبمج

، وطبقت بدون التدريب عمى تعميم األقران درست نفس المحتوى
استمارة مبلحظة ميارات التعمم التعاوني، وتوصل البحث إلى تفوق 

، بطة في ميارات االتصال التعاونيةالمجموعة التجريبية عمى الضا
، لميارة االتفاق بشكل بناءر ممارسة حيث تبين أنيم كانوا أكث

، وتقديم يم البعض وتشجيع اآلخرين والثناءوطرح األسئمة لبعض
، وتقديم المساعدة حية، والبقاء في الميمةتغذية راجعة تصحي

 .لآلخرين
التعرف عمى أثر التعمم التعاوني Amy [83] واستيدف بحث      

فصل داخل ال في توفير بيئة دراسية واجتماعية فعالة وجيدة
ى اكتساب ميارات التعمم ، والقدرة عمالدراسي بالمرحمة االبتدائية

، طبق البحث ممية االجتماعيةوالمشاركة االيجابية في الع التعاوني

، وخمصت النتائج إلى ( تبلميذ من ذوي صعوبات التعمم3)عمى 
أن استخدام استراتيجية التعمم التعاوني أدي إلي تحسن اإلدراك 

ورفع قيم التعاون  ،لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمماالجتماعي 
 .والمشاركة وفيميم االجتماعي

إلى الكشف عن أثر  .Buchs et al [84] وىدف بحث     
ة ومعمومات االعتماد المتبادل في المصدر )معمومات مكمم

( طالبًا، 64طبلب، طبق البحث عمى )متطابقة( في تفاعبلت ال
ولى مجموعة المعمومات : األوتم تقسيميم إلى مجموعتين

، ية فيي مجموعة المعمومات المكممة، أما المجموعة الثانالمتطابقة
ة قضت وقتًا وأوضحت النتائج أن مجموعة المعمومات المتطابق

، وتمقى ذلك في طرح المزيد من األسئمةوك ،أكبر في تقديم الشرح
 .المزيد من اإلجابات عن مجموعة المعمومات المكممة

بحثًا عن التعمم التعاوني .Greiner et al [85] وأجرى      
زز وتع ،ة تشجع التبلميذ عمى العمل معاً كاستراتيجية تعميمي

وىات كما تم تقديم التعمم التعاوني من خبلل سيناري ،الدافعية لمتعمم
بتدائية عمى من المبلحظة التي تمت خبلل فترة البحث في مدرسة ا

أو الجموس  ،وىو غير قادر عمى الحركة ،طفل لديو شمل دماغي
بدون مساعدة وتم التوصل إلي إن استخدام التعمم التعاوني في 
التربية البدنية يجعل التبلميذ ذوى صعوبات التعمم يتعممون التفاعل 

والمعرفية  ،حركية -تعزز األىداف السيكوطرق مع الرفاق ب
 . والوجدانية

في تنمية  [ فعالية التعمم التعاوني86ىيم ]وبحثت رباب إبرا     
واستخدمت  ،( طفبلً 77أطفال الروضة وعددىم )توكيد الذات لدى 

وأشارت النتائج  ،وبرنامجا لمتعمم التعاونيمقياس تقدير توكيد الذات 
لمجموعة الضابطة في ة التجريبية عمى اإلى تفوق أطفال المجموع

بينما لم توجد فروق بين درجات أطفال المجموعة  ،توكيد الذات
التجريبية في القياس البعدي والتتبعي بعد أسبوعين من تطبيق 

  .البرنامج في توكيد الذات
 الكشف عن فعالية برنامج لمتعمم ى[ إل87وىدف بحث جاد ]     



 
 

141 

كاديمي وتقدير الذات وقبول النظير لدى التعاوني في التحصيل األ
( 24، وتكونت العينة من )يذ ذوي صعوبات التعمم في القراءةالتبلم

، وتم تقسيميم من ذوي صعوبات التعمم في القراءةتمميذًا وتمميذة 
، وتم استخدام ى ضابطةإلي مجموعتين إحداىما تجريبية واألخر 

وقائمة  ،ت التعممتمميذ لفرز حاالت صعوبامقياس تقدير سموك ال
مبلحظة سموك الطفل واختبار المسح النيورولوجي السريع واختبار 
القدرة العقمية العامة واستمارة المستوي االقتصادي االجتماعي 
لؤلسرة واختبار تقدير الذات لؤلطفال واستمارة تسمية النظير 

القراءة وبرنامج التعمم واختبار تشخيص صعوبات التعمم في 
وتوصمت النتائج إلى تفوق المجموعة التجريبية عمى ، التعاوني

المجموعة الضابطة في التحصيل األكاديمي وتقدير الذات وقبول 
  .النظير
[ بحثًا عن فعالية برنامج تدريبي في 33كما أجرى أبـو الوفــــا ]     

 ،دافعية القراءة لمغة اإلنجميزيةبعض ميارات التعمم التعاوني لتنمية 
( طالبًا لممجموعة 40)( طالبًا منيم 80ينة من )وتكونت الع

واستخدم الباحث  ،( طالبًا لممجموعة الضابطة40) ،التجريبية
تقييم أىداف  وبطاقة ،دافعية القراءة لمغة اإلنجميزيةمقياس 

لقياس فعالية البرنامج واستمارة التقييم الذاتي  ،الجمسات التدريبية
ومقياس  ،التعمم التعاونية مبلحظة ميارات واستمار  ،التدريبي

يبي لبعض والبرنامج التدر  ،ثبت من فعالية البرنامج التدريبيالت
وأسفرت النتائج عن تفوق المجموعة  ،ميارات التعمم التعاوني

وتفضيل  ،ةالتجريبية عمى المجموعة الضابطة في الفعالية القرائي
وحب االستطبلع القرائي واألىمية القرائية  ،التحدي القرائي

 .واالندماج القرائي ودافعية القراءة لمغة اإلنجميزية
[ فحص أثر استخدام 88واستيدف بحث كمال الدين ]     

استراتيجية التعمم التعاوني في بعض المتغيرات الشخصية 
عدادي األزىري والتحصيل الدراسي لدى تبلميذ الصف األول اإل

 ،من الذكور( تمميذًا 62لعينة من )، تكونت اذوي صعوبات التعمم
ودليل المعمم وكتاب التمميذ  تم تطبيق اختبار التحصيل الدراسي

واختبار الذكاء المصور واختبار بندر جشطمت البصري /حركي 
ومقياس تقدير سموك التمميذ لفرز حاالت صعوبات التعمم واختبار 

التجريبية عمى  وتوصمت النتائج إلى تفوق المجموعة ،حكممركز الت
في تقدير الذات األكاديمي والتحصيل  بطةالمجموعة الضا

 .الدراسي
[ إلى التعرف عمى أثر التدريب عمى 89وىدف بحث عيسى ]     

استراتيجية التعاون القرائي في مفيوم الذات القرائي واالتجاه نحو 
القراءة األكاديمية لدى التبلميذ ذوى صعوبات الفيم القرائي في 

وتم  ،( تمميذاً 24عددىم )ي بأسيوط، و الصف الرابع االبتدائ
وتم تطبيق اختبار الفيم  ،ميم إلي مجموعتين تجريبية وضابطةتقسي

ختبار المصفوفات المتتابعة ، واالقرائي، واختبار التعرف القرائي
ة، ، ومفيوم الذات القرائي واالتجاه نحو القراءة األكاديميلرافن

سن في ، وتوصمت النتائج إلى تحوالبرنامج التدريبي التعاوني
مستوى مفيوم الذات القرائي واالتجاه نحو القراءة األكاديمية والفيم 
القرائي لدى التبلميذ ذوى صعوبات الفيم القرائي في المجموعة 

 .التجريبية أكثر من المجموعة الضابطة
برنامج تدريبي  [ بحثًا عن فعالية90وأجرت سربناس وىدان ]     

ة مفيوم الذات لدى األطفال قائم عمي التعمم التعاوني في تنمي
واستخدمت اختبار الذكاء  ،( تمميذاً 24السمع المكونة من ) ضعاف

المصور ومقياس مفيوم الذات لؤلطفال ومقياس المستوى 
االجتماعي/االقتصادي/الثقافي واختبار تحصيمي والبرنامج التدريبي 

تفوق أداء  وأشارت النتائج إلى ،ائم عمي ميارات التعمم التعاونيالق
المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة  في مفيوم الذات 

 .واالختبار التحصيمي
لكشف عن ا Parveen & Batool [11] واستيدف بحث     

التحصيل الدراسي في مادة العموم لدى  أثر التعمم التعاوني عمى
( طالبًا تم 36تبلميذ الصف التاسع، طبق البحث عمى عينة قواميا)

ن أحداىما تجريبية واالخرى تقسيميم بالتساوي الى مجموعتي
قائم عمى ، تعرضت المجموعة التجريبية لبرنامج تعميمي ضابطة
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طة لطريقة لضاب، بينما تعرضت المجموعة اميارات التعمم التعاوني
، توصمت نتائج البحث إلى فعالية أسموب التعمم التدريس التقميدية

التعاوني عمى الطريقة التقميدية في تحسين التحصيل الدراسي في 
 .مادة العموم

الكشف عن تأثير بيئة  .Yi Luo et al [14] واستيدف بحث     
ق ، طبية الميارات االجتماعية والحركيةالتعمم التعاوني في تنم

ي الواليات ( طالبًا من جامعة الغرب األوسط ف20البحث عمى )
ينين في الخمفيات الثقافية، توصل البحث ابالمتحدة األمريكية مت

ي في تعمم الميارات االجتماعية إلى  فعالية ميارات التعمم التعاون
 . حركية -السيكوو 

التحقق  إلىChing-Ying & Hui-Yi [91]  وىدف بحث     
القرائي لمغة  ام التعمم التعاوني لتعزيز الفيممن أثر استخد

( مشاركا 44نحو التعمم، طبق البحث عمى ) االنجميزية والدافعية
طالبة تدربت في المغة ( 78في المجموعة التجريبية بمشاركة )

( في المجموعة الضابطة الذين تعرضوا لطريقة 34) ،االنجميزية
، بواقع جمستين ن التدريب عمى التعمم التعاونيدو المحاضرة العادية 

، توصمت نتائج البحث إلى مدى فصل دراسي كاملأسبوعيًا عمى 
تين وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات المجموع

القرائي لمغة االنجميزية والدافعية نحو  التجريبية والضابطة في الفيم
 .التعمم لصالح المجموعة التجريبية

 : عمى دراسات وبحوث المحور األول تعقيب
 :من حيث االىداف
 من استيدف بحث كل

الكشف عن  [91,14,11,90,89,88,33,87,86,85,80,79] 
أثر التدريب عمى ميارات المساعدة التعاونية في التحصيل وتنمية 
 -التعاون وتقديم التوضيحات وبعض الميارات السموكية والسيكو

الدافعية لمتعمم والمساعدة وتوكيد الذات حركية  وسموكيات التعاون و 
والتحصيل األكاديمي وتقدير ومفيوم الذات وقبول النظير ومفيوم 
الذات القرائي واالتجاه نحو القراءة األكاديمية لدى العاديين 

ىدف بحث كل ، و ي صعوبات التعمم والمعاقين سمعياوالتبلميذ ذو 
لمتبلميذ وقبول تحسين السموك التعاوني  [ إلى78من  الشريف ]

األقران والميارات االجتماعية وميارات حل المشكمة والمسئولية 
ت لدى ذوى صعوبات تعمم، وىدف االجتماعية ومستوي تقدير الذا

إلى الكشف عن فعالية استخدام البرامج  Landazabal [81] ثبح
، كما ى السموك االجتماعي وتوكيد الذاتالجماعية العبلجية عم

بناء أنموذج تدريبي قائم   Nath & Ross [82]استيدف بحث
عمى تعميم األقران مع استراتيجية القراءة والكتابة التعاونية التكاممية 

  Amy [83]في تنمية ميارات االتصال التعاونية، وىدف بحث
التعرف عمى أثر التعمم التعاوني في توفير بيئة دراسية  إلى

 واستيدف بحث ،راسيفعالة وجيدة داخل الفصل الد واجتماعية
[84] Buchs et al.   إلى الكشف عن أثر االعتماد المتبادل في

المصدر )معمومات مكممة ومعمومات متطابقة( في تفاعبلت 
 .الطبلب

  :من حيث العينة والمرحمة العمرية
( تبلميذ  كما في 3تراوح عدد طبلب البحوث السابقة ما بين )     
  .Terwel et al [80]عند( تمميذًا 192و)  Amy [83]بحث

أتضح أيضا أن المشاركين في جميع البحوث السابقة كانوا من 
 .جميع المراحل التعميمية من الحضانة إلى المرحمة الجامعية

  من حيث النتائج
السابقة عمى فعالية ميارات  اتفقت معظم الدراسات والبحوث     

التعمم التعاوني في تحسين التحصيل وتعديل الميارات السموكية 
ومستوي تقدير الذات وسموكيات التعاون والمساعدة والسموك 
االجتماعي وتوكيد الذات وميارات االتصال التعاونية واإلدراك 

ق ، التفاعل مع الرفاق بطر ماعي وتحمل المسئولية االجتماعيةاالجت
والمعرفية والوجدانية والميارات  حركية -تعزز األىداف السيكو

االجتماعية وتقدير الذات األكاديمي ومفيوم الذات وقبول النظير 
 ودافعية القراءة ومفيوم الذات القرائي واالتجاه نحو القراءة 
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 األكاديمية والفيم القرائي والدافعية نحو التعمم مثل بحث كل من
.[91,14,11,90,89,88,33,87,86,85,73,84,82,83,81,

80,79,78,72] 
ثانيا: دراسات وبحوث تناولت المسئولية االجتماعية مع متغيرات 

 :أخرى لدى العاديين وغير العاديين
بحثًا عن تأثيرات رحبلت وزارات  Hopkins [92] أجرى     

الخدمة قصيرة المدى عمى تطوير المسئولية االجتماعية لدى 
( طالبة منيم ٠٥وتكونت مجموعة البحث من ) ،طبلب الكميات

، ( طالبة٣٢بينما اشترك ) ،رحبلت ( طالبًا اشتركوا في خمس٤١)
وطبقت  ،في فصل عمم النفس كمجموعة ضابطة( طالبًا ٤٢)

أوضحت النتائج أن الطبلب  ،ة المسئولية االجتماعية العمميةقائم
بالمسئولية  الذين اشتركوا في رحبلت وزارة الخدمة أكثر إحساساً 

 .االجتماعية في نياية الرحمة من طبلب المجموعة الضابطة
إلى فحص دور  Kunst & Stewart [93] وىدف بحث     

المسئولية االجتماعية كمحدد لسموك اإليذاء في ضوء سموك 
( ذكرًا من نزالء 79عمى عينة كمية قواميا )المخاطرة، طبق البحث 

وتم تقسيميم إلي مجموعتين حسب درجاتيم عمى مقياس  ،السجون
وتوصمت النتائج إلي عدم  ،ل إلي التقبل لمتأىيل االجتماعيالمي

وجود فروق جوىرية بين المجموعتين في المسئولية االجتماعية 
  .والبحث الحسي وأبعاد الشخصية

[ تنمية المسئولية االجتماعية لدى 94كما بحث المطرفي ]     
احث مقياس المسئولية لمرحمة الثانوية واستخدم البطبلب ا
وتوصمت النتائج إلى فعالية البرنامج المقترح في تنمية  ،االجتماعية

المسئولية االجتماعية لدى طبلب المرحمة الثانوية، وأن لممعمم 
أىمية خاصة في تيذيب المجتمع وتنويره وتبصيره بما يمتمكو من 

ى وسائط التربية االجتماعية معمومات وثقافة واسعة، وأن عم
مسئولية ضخمة حيال توعية كل شرائح المجتمع بأىمية المسئولية 

 .االجتماعية وبمورتيا ليم
 العوامل التي تتنبأ بالمسئوليةKennemer [95] كما فحص      

( طالبة ٦٩) ،( طالباً ٢٤طبلب الجامعة عمى ) االجتماعية لدى
لية االجتماعية قياس المسئو ، واستخدم مممن ينتمون إلى الجامعة

وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق بين الطبلب  ،العالمي المبتكر
 .والطالبات في مقياس المسئولية االجتماعية نحو األشخاص

[ العبلقة بين المسئولية االجتماعية والحكم 96وتناول إبراىيم ]     
البحث ة وتكونت مجموع ،قي وكل من العصابية واالنطوائيةالخم

 ،( طالبًا من الفرقة األولى140م )مني ،( طالبًا معمماً 280من )
أشارت النتائج إلى وجود معامل  ،( طالبًا بالفرقة الرابعة140)

ارتباط موجب بين مستوى اإلحساس بالمسئولية االجتماعية 
في حين  ،واالتزان االنفعالي واالنبساطية ،ى الحكم الخمقيومستو 

 .رابعة اىتمامًا أقل تجاه المسئولية االجتماعيةأبدى طبلب الفرقة ال
[ إلى التعرف عمى األنشطة الطبلبية 4وىدف بحث الخراشي ]     

المسئولية االجتماعية لدى الجامعية وأىميتيا في إكساب وتنمية 
المتاحة في شخصية ، ومدى تأثير ىذه األنشطة والبرامج الطبلب

 ،( طالباً ٤١٩ث )حجم مجموعة البح وبمغ ،الطالب الجامعي
، وتوصمت النتائج باحث مقياس المسئولية االجتماعيةواستخدم ال

إلى أن األنشطة الطبلبية الجامعية ليا تأثير في عممية إكساب 
بناء  وتنمية المسئولية االجتماعية لمطبلب كجانب أساسي في

، كما وجدت رغبة وشعور بالحاجة في المشاركة متيشخصيا
 .لمتاحةباألنشطة الجامعية ا

ن العبلقة بين [ الكشف ع97واستيدف بحث العمري ]     
والمسئولية االجتماعية لدى  األسموب المعرفي )التروي / االندفاع(

تم تطبيق  ،( طالبة400وعددىن ) ،ة التربيةعينة من طالبات كمي
 ،ومقياس تزاوج األشكال المألوفة ،اس المسئولية االجتماعيةمقي

وتوصمت النتائج إلى عدم وجود عبلقة دالة بين األسموب المعرفي 
وعدم وجود فروق دالة  ،الندفاع( والمسئولية االجتماعيةا )التروي /

في متوسطات درجات الطالبات في المسئولية االجتماعية نتيجة 
وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا في  ،الختبلف العمر الزمني

 في المسئولية االجتماعية نتيجةمتوسطات درجات الطالبات 
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 .الختبلف الحالة االجتماعية
برنامج  [ بحثًا عن فعالية46عبد الوىاب ]وأجرت شرين      

إرشادي لمشعور باألمن النفسي ودوره في تنمية المسئولية 
 ،جانحاً ( 50) عددىم البالغ الجانحين االجتماعية لدى األحداث

 االقتصادي المستوي ومقياس ،المصور الذكاء اختبار واستخدمت
 المسئولية ومقياس ،النفسي األمن ومقياس ،االجتماعي
 تحسن حدوث النتائج وأوضحت ،اإلرشادي والبرنامج ،االجتماعية

 لدى االجتماعية المسئولية وتنمية النفسي باألمن الشعور في كبير
 .اإلرشادي لمبرنامج تعرضوا الذين التجريبية المجموعة أفراد
 والمسئولية االنتماء إلى الحاجة[ 98] البله عبد وبحث     

 نحو باتجاىاتيم وعبلقتيما بالخارج العاممين أبناء لدى االجتماعية
 تمميذاً ( 809) من البحث مجموعة وتكونت ،المدرسي العمل
 ومقياس ،لبلنتماء الحاجة مقياس الباحث واستخدم ،وتمميذة

 العمل نحو المراىقين اتجاىات ومقياس ،االجتماعية المسئولية
 االجتماعي المستوى واستمارة ،المصور الذكاء واختبار ،المدرسي

 وأشارت ،وأسرتو المراىق عن حالة بيانات واستمارة ،واالقتصادي
 شعوراً  وأكثر انتماء أكثر بالخارج العاممين غير أبناء أن إلى النتائج

 العمل نحو اتجاىاتيم في إيجابية وأكثر االجتماعية بالمسئولية
 إلى الحاجة بين موجبة ارتباطية عبلقة وجدت كما ،المدرسي
 االجتماعية المسئولية وبين والوطن واألقران والجيرة لمعائمة االنتماء
 والزمبلء والمعممين والمقررات المدرسي العمل نحو االتجاىات وبين

 .المدرسية واإلدارة المدرسية واألنشطة
 لمتدخل برنامج فعالية أختبار[ 99] محمد أمل بحث واستيدف     
 المسئولية تنمية في السموكي المعرفي العبلج عمى المبني الميني

 طبق الواحد، الوالدي الطرف ذات األسر أبناء لدى االجتماعية
 مجموعتين إلى عشوائياً  توزيعيم تم تمميذاً ( 16) عمى البحث
 وجود إلى البحث نتائج توصمت ضابطة، واألخرى تجريبية إحداىما
 ممارسة فعالية يبين( 0.05) مستوى عند إحصائياً  دالة فروق
 أبناء لدى االجتماعية المسئولية تنمية في السموكي المعرفي العبلج

 . التجريبية المجموعة لصالح الواحد الوالدي الطرف ذات األسر
 : تعقيب عمى دراسات وبحوث المحور الثاني

  :من حيث االىداف
الكشف عن تأثيرات رحبلت  Hopkins [92] استيدف بحث     

وزارات الخدمة قصيرة المدى عمى تطوير المسئولية االجتماعية 
إلى  Kunst & Stewart [93] وىدف بحث ،لدى طبلب الكميات

فحص دور المسئولية االجتماعية كمحدد لسموك اإليذاء في ضوء 
( تنمية المسئولية 2001سموك المخاطرة، كما استيدف بحث )

 كما ىدف بحث ،ماعية لدى طبلب المرحمة الثانويةاالجت
Kennemer   [95] إلى الكشف عن العوامل التي تتنبأ بالمسئولية

[ إلى 96االجتماعية لدى طبلب الجامعة، كما ىدف بحث إبراىيم ]
الكشف عن العبلقة بين المسئولية االجتماعية والحكم الخمقي وكل 

[ إلى التعرف 4بحث الخراشي ]وىدف  ،من العصابية واالنطوائية
عمى األنشطة الطبلبية الجامعية وأىميتيا في إكساب وتنمية 

 [97المسئولية االجتماعية لدى الطبلب، واستيدف بحث العمري ]
 (التروي / االندفاع) الكشف عن العبلقة بين األسموب المعرفي

وىدف  ،والمسئولية االجتماعية لدى عينة من طالبات كمية التربية
[ إلى الكشف عن  فعالية  برنامج 46بحث شرين عبد الوىاب ]

إرشادي لمشعور باألمن النفسي ودوره في تنمية المسئولية 
[ فحص 98االجتماعية لدى األحداث، واستيدف بحث عبد البله ]

العبلقة بين االنتماء والمسئولية االجتماعية لدى أبناء العاممين 
واستيدف بحث أمل  درسي،بالخارج باتجاىاتيم نحو العمل الم

[ أختبار فعالية برنامج لمتدخل الميني المبني عمى 99محمد ]
العبلج المعرفي السموكي في تنمية المسئولية االجتماعية لدى أبناء 

 .األسر ذات الطرف الوالدي الواحد
 :من حيث العينة والمرحمة العمرية

طالبة كما ( 50تراوح عدد طبلب البحوث السابقة ما بين )     
( تمميذًا وتمميذة كما في 809وبين )  Hopkins [95]في بحث

[، أتضح أيضا أن المشاركين في جميع 98بحث عبد البله ]
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البحوث السابقة كانوا من األحداث الجانحين إلى المرحمة 
 .الجامعية

  :من حيث النتائج
عدم  ىإلKunst & Stewart [93] توصمت نتائج بحث      

وىرية بين المجموعتين في المسئولية االجتماعية، وجود فروق ج
[ وجود عبلقة بين مستوى اإلحساس 96وأوضح بحث إبراىيم ]

بالمسئولية االجتماعية ومستوى الحكم الخمقي واالتزان االنفعالي 
وأن السياق الثقافي يؤثر في تنمية اإلحساس  ،واالنبساطية

أن األنشطة  [4وأظير بحث الخراشي ] ،بالمسئولية االجتماعية
الطبلبية الجامعية ليا تأثير كبير في عممية إكساب وتنمية 

 ،متيالمسئولية االجتماعية لمطبلب كجانب أساسي في بناء شخصيا
[ إلى عدم وجود عبلقة دالة بين 97وتوصل بحث  العمري ]

االندفاع( والمسئولية االجتماعية،  األسموب المعرفي )التروي /
أن الطبلب الذين اشتركوا في Hopkins [92] وأوضح بحث 

رحبلت وزارة الخدمة أكثر إحساسًا بالمسئولية االجتماعية في نياية 
 .الرحمة من طبلب المجموعة الضابطة

[ إلى أن وسائط التربية 94وتوصل بحث المطرفي ]    
االجتماعية مسئولية ضخمة حيال توعية كل شرائح المجتمع 

 [95] ووجد بحث ،ة وبمورتيا ليمبأىمية المسئولية االجتماعي
Kennemer  فروقًا دالة إحصائيًا لصالح الطبلب في مقياس

المسئولية االجتماعية العالمي المبتكر، كما كشفت عن عدم وجود 
فروق دالة إحصائيًا بين الطبلب والطالبات في مقياس المسئولية 
االجتماعية نحو األشخاص، وأوضح بحث شرين عبد الوىاب 

دوث تحسن كبير في الشعور باألمن النفسي، والمسئولية [ ح46]
االجتماعية لدى أفراد المجموعة التجريبية الذين تعرضوا لمبرنامج 

[ أن أبناء غير العاممين 98كما وجد بحث عبد البله ] ،اإلرشادي
بالخارج أكثر انتماء وأكثر شعورًا بالمسئولية االجتماعية وأكثر 

العمل المدرسي، وتوصل بحث أمل  إيجابية في اتجاىاتيم نحو
[ إلى فعالية برنامج لمتدخل الميني المبني عمى العبلج 99محمد ]

المعرفي السموكي في تنمية المسئولية االجتماعية لدى أبناء األسر 
 .ذات الطرف الوالدي الواحد

ثالثًا: دراسات وبحوث تناولت ذوي صعوبات التعمم االجتماعية 
 : واالنفعالية

التعرف عمى بعض العوامل  إلىHall [100] ف بحث ىد     
االجتماعية واالنفعالية لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمم والعاديين 

طبق البحث عمى  ،في أعراض االكتئاب والفشل ومفيوم الذات
(، طبق البحث االدوات 6-4( تمميذًا من تبلميذ المراحل )82)

مقياس مقدار التدخل الوالدي  -التالية: )مقياس مسئوليات األداء 
استبيان الوضع التعميمي الخاص  -استبيان االكتئاب لؤلطفال  -
، وتوصمت النتائج إلى وجود فروق بين (مقياس تقدير الذات -

ي صعوبات التعمم وأقرانيم العاديين في أعراض التبلميذ ذو 
 .االكتئاب والفشل ومفيوم الذات

مقارنة الكفاءة االجتماعية Poikkeus [10] واستيدف بحث      
وخبرات الصداقة لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمم بين ثبلث 
مجموعات من الذكور )ذوي صعوبات تعمم وذوي مشكبلت تعمم 

نتائج إلى أن مجموعة الذكور ذوي صعوبات وتوصمت ال ،(وعاديين
التعمم لدييم مشكبلت سموكية كثيرة وعبلقات صداقة أقل وميارات 

أما مجموعة ذوي  ،اجتماعية منخفضة وأقل قبواًل من أقرانيم
 .مشكبلت التعمم فقد احتموا مكانة وسطى بين المجموعتين

الخصائص االجتماعية  Zaragoza [102]وتناول بحث      
ى التبلميذ الذين وصفوا مبكرًا بأنيم ذوو صعوبات تعمم في لد

بعض أبعاد الكفاءة االجتماعية "العبلقات مع اآلخرين" والمعرفة 
 االجتماعية والسموكيات االجتماعية الفعالة والتوافق السموكي

وضمت العينة ثبلث مجموعات من التبلميذ )العاديين وذوي "
( تمميذًا 16بواقع ) صعوبات التعمم ومنخفضي التحصيل(

وتوصمت النتائج إلى أنو لم تظير فروق بين التبلميذ  ،لممجموعة
ذوي صعوبات التعمم وأقرانيم العاديين عمى استمارة تقدير األقران 

 ،وتقديرات المعممين لمميارات االجتماعية ،في القبول االجتماعي
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في حين وجدت فروق بين  ،واإلدراك الذاتي لمقبول االجتماعي
األطفال ذوي صعوبات التعمم وأقرانيم العاديين في المشكبلت 
السموكية وانخفاض مستوى المكانة االجتماعية والكفاءة االجتماعية 

 . ككل لصالح التبلميذ ذوي صعوبات التعمم
[ تقنيين قائمة لتحديد المشكبلت 103ووضع بحث عبدون، ميدي ]

استبيان عزو أسباب صعوبات التعمم في الشخصية واالجتماعية و 
( تمميذًا من تبلميذ 200) البيئة السعودية، طبق البحث عمى

( سنة، 18 -13المرحمة المتوسطة بمدي عمري يتراوح ما بين )
الفروق في العزو السببي  ىعمطبق البحث استبيان لمتعرف 

لصعوبات التعمـم، توصل البحث إلى أن التبلميذ ذوي المستوى 
رتفع من المشكبلت سواء كانت شخصية )كالخجل، وعدم الثقة الم

بالنفس، وعدم القدرة عمي تحمل المسئولية( أو مدرسية )كصعوبة 
التركيز، واالنتباه، وعدم المثابرة، واألسموب الخاطئ في التذكر( أو 
اجتماعية )كاالرتباك في المواقف االجتماعية( أو أسرية )كعدم 

لدين( يعزون أسباب فشميم إلى ضعف القدرة عمي مناقشة الوا
 . القدرة، وسوء الحظ، وصعوبة الميمة، واالتجاىات السمبية لممعمم

بين التبلميذ ذوي صعوبات  ,Bursuck [17] وقارن بحث     
التعمم بالتبلميذ مرتفعي ومنخفضي التحصيل عمي ثبلثة أبعاد 

كما يقدره لمكفاءة االجتماعية تضمنت المكانة االجتماعية، والسموك 
المعممون، والتقدير الذاتي لمكفاءة االجتماعية، طبق البحث عمى 

( تمميذًا من تبلميذ المدارس االبتدائية في الفصول النظامية 24)
طبلب من  6من الذين يعانون من صعوبات التعمم )حيث اختير 

، طبق البحث االدوات التالية: "(6-2" كل مرحمة من المراحل
، توصل البحث (تقديرات المعممين -الجتماعية )مقياس لمكفاءة ا

إلى أن التبلميذ ذوي صعوبات التعمم لدييم مخاطرة اجتماعية 
مرتفعة بالمقارنة بأقرانيم من التبلميذ مرتفعي ومنخفضي 

 .التحصيل
إدراك المعمم لتأثيرات منيج Jordan [18] واختبر بحث      

الكفاءة االجتماعية واالنفعالية لتبلميذ  ىعمالميارات االجتماعية 

( 56المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات التعمم، طبق البحث عمى )
تمميذًا من تبلميذ المرحمة الثالثة المدرجون في مدارس التعميم 
الخاص في المرحمة االبتدائية حيث تمقت المجموعة التجريبية تعمم 

( دقيقة عمي 45 – 40) الميارات االجتماعية لمدة تتراوح ما بين
( أسابيع يوميًا، بينما لم تتمق المجموعة الضابطة تعمم 10مدار )

مباشر لمميارات االجتماعية، طبق البحث األدوات التالية: )مقياس 
قائمة تقديرات  -واكر مانويل لمكفاءة االجتماعية والتوافق المدرسي 

توصمت ، (المعممين معيارية المرجع لقياس السموك االجتماعي
نتائج البحث إلى أن منيج الكفاءة االجتماعية لم يحقق الدعم 
المناسب، أظير التبلميذ ذوي صعوبات التعمم ضعفا واضحا في 

 . الكفاءة االجتماعية واالنفعالية
الكفاءة  ىعمالتعرف  Glenn [104] واستيدف بحث     

االجتماعية لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمم وأقرانيم العاديين 
( تمميذًا تم 145المكتئبين وغير المكتئبين، طبق البحث عمى )

( 27( من ذوي صعوبات التعمم غير المكتئبين، )45) تقسيميم إلى
( من العاديين غير 59من ذوي صعوبات التعمم المكتئبين، )

العاديين المكتئبين، طبق البحث االدوات ( من 14المكتئبين، )
مقياس االكتئاب(، توصل  -)مقياس الكفاءة االجتماعية  التالية:

البحث إلى أن التبلميذ ذوي صعوبات التعمم المكتئبين والعاديين 
المكتئبين أظيروا قصورًا في كل مجاالت الكفاءة االجتماعية، 

بين قصورًا في أظير التبلميذ ذوي صعوبات التعمم غير المكتئ
قبول النظير، الميارات االجتماعية، المشكبلت السموكية، وادراكات 

 . الذات األكاديمية -
[ بحثًا عن صعوبات التعمم والتي كان من 64وأجرى الزيات ]     

بين نتائجيا ارتباط صعوبات التعمم النمائية )االنتباه واإلدراك 
نفعالي المتعمقة بـكل والذاكرة( بصعوبات السموك االجتماعي واال

من )اإلفراط في النشاط والتشتت وضعف الدافع لئلنجاز وضعف 
تقدير الذات وقصور الميارات االجتماعية االندفاعية والسموك 

وكذلك ارتبطت  ،(العدواني والسموك االنسحابي واالعتمادية
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صعوبات التعمم األكاديمية )القراءة والكتابة والحساب( بصعوبات 
جتماعي واالنفعالي المتعمقة بـكل من )اإلفراط في السموك اال

النشاط والتشتت وضعف الدافع لئلنجاز وضعف تقدير الذات 
وقصور الميارات االجتماعية االندفاعية والسموك العدواني والسموك 

 (.االنسحابي واالعتمادية
الكفاءة االجتماعية لدى األطفال  Jone [105] وقارن بحث     

تعمم وأقرانيم العاديين ومنخفضي التحصيل، حمل ذوي صعوبات ال
( بحث أجريت في مجال الكفاءة االجتماعية بين 23البحث )

األطفال ذوي صعوبات التعمم وأقرانيم العاديين ومنخفضي 
التحصيل، توصمت نتائج البحث إلى أن األطفال ذوي صعوبات 
التعمم، منخفضي التحصيل لدييم كفاءات اجتماعية منخفضة 

رنًة بالعاديين، ال يمتمك األطفال ذوي صعوبات التعمم ادراكات مقا
 . ذاتية فعالة لمقبول االجتماعي مقارنًة بالعاديين -

[ الكشف عن فعالية 106واستيدف بحث عاليو البسيونى ]     
الصعوبات  تخفيف حدة بعض يف يتكامم يدبرنامج إرشا

)تمييز معانى  يالقرائكل من: ميارات الفيم  ياألكاديمية المتمثمة ف
فيم المقروء  –ادراك العبلقات  –ادراك معنى الجممة  –الكممات 
)مفيوم الذات  يف، وبعض الصعوبات االنفعالية المتمثمة (وتنظيمو
يعانى منيا التبلميذ ذوو صعوبات تعمم  يالتاالندفاعية(  -السالب 

لبحث ، وتكونت عينة اياالبتدائالقراءة من تبلميذ الصف الخامس 
ذوى  ياالبتدائ( تمميذًا وتمميذة من تبلميذ الصف الخامس 52من )

صعوبات تعمم القراءة، مقسمين الى أربع مجموعات، منيم ثبلث 
مجموعات تجريبية وواحدة ضابطة، طبق البحث األدوات التالية: 

، اختبار تحصيمي يالقرائ)اختبار الذكاء المصور، اختبار الفيم 
، مقياس مفيوم الذات، يالترو  / تبار االندفاعفي مادة القراءة، اخ

مقياس الخصائص السموكية لذوى صعوبات تعمم القراءة، والبرنامج 
يعالج  يارشادويتكون من فرعين، الفرع األول  يالتكامم ياالرشاد

يعالج ميارات  يأكاديم يتدريب يالثانالصعوبات االنفعالية، والفرع 
 ياالرشادث الى فعالية البرنامج توصمت نتائج البح)ي القرائالفيم 

تمييز ي فتخفيف حدة الصعوبات االكاديمية المتمثمة  يف يالتكامم
فيم  –ادراك العبلقات  –ادراك معنى الجممة  –معانى الكممات )

مفيوم الذات  يفالمقروء وتنظيمو( والصعوبات االنفعالية المتمثمة 
 .االندفاعية –السالب 
إلى الكشف عن بعض المتغيرات  [69] وىدف بحث عامر     

المعرفية والبلمعرفية لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمم و العاديين، 
( تمميذًا من ذوي صعوبات 48طبق البحث عمى عينة قواميا )

( تمميذًا من العاديين بدون صعوبات تعمم من تبلميذ 27التعمم، )
ختبـار القـدرة الصف الرابع االبتدائي، تم تطبيق االدوات التالية: )ا

مقياس تقدير  - اختبـار المسـح النيورولوجي السريـع -العقـمية 
اختبـار تـزاوج  -قـائمة مبلحـظة سمـوك الطفـل  -سموك التمميذ 

اختبار تشخيص صعوبات التعمم في القراءة  -األشكـال المألوفـة 
مقياس الكفاءة االجتماعية(، وقد أسفرت نتائج  - والرياضيات

عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات البحث 
" وأقرانيم  القراءة، الرياضيات " التبلميذ ذوي صعوبات التعمم

، والتأثير، والقدرات الجماعية، والقيادة، توجيو الخدمة " العاديين في
والدرجة الكمية لصالح أقرانيم العاديين، بينما لم تظير فروق ذات 

 " سط درجات التبلميذ ذوي صعوبات التعممداللة إحصائية بين متو 
" وأقرانيم العاديين في باقي أبعاد الكفاءة  القراءة، الرياضيات

االجتماعية " فيم اآلخرين، التواصل، عامل التغيير، المشاركة 
 ."والتعاون، بناء الروابـط

[ إعداد تدريبات لمذكاء 107واستيدف بحث ىنداوي ]     
وبات التعمم االجتماعية واالنفعالية لدى الوجداني لتخفيف حدة صع

تبلميذ الصف الخامس االبتدائي، طبق البحث عمى عينة قواميا 
الجتماعية ( تمميذًا وتمميذة من التبلميذ ذوي الصعوبات ا30)

وقّسمت العينة إلى مجموعتين: تجريبية  ،واالنفعالية من تبلميذ
وضابطة تتكون إناث(،  9 ،ذكور 6( تمميذًا وتمميذة )15وتضم )
، تم تطبيق مقياس (إناث 6 ،ذكور 9( تمميذًا وتمميذة )15من )

الذكاء الوجداني ومقياس مقياس تقدير المعمم لمصعوبات 
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وأسفرت النتائج عن  ،االجتماعية واالنفعالية في المواقف المدرسية
انتشار صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية لدى عينة الدراسة 

%(، وارتفاع نسبة الذكور عن اإلناث، حيث 12.92) الكمية بنسبة
، ونسبة اإلناث إلى %(14.89) كانت نسبة الذكور إلى الذكور

%(، وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب 11.11) اإلناث
درجات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى أبعاد الصعوبات 

 .المجموعة التجريبيةاالجتماعية واالنفعالية والدرجة الكمية لصالح 
[ إلى الكشف عن مدى وجود 19وىدف بحث رانده أحمد ]     

عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين اضطراب قصور االنتباه 
المصحوب بفرط النشاط الحركي وصعوبات التعمم االجتماعية 
واالنفعالية لدى األطفال في مرحمة الطفولة المتأخرة، تكونت عينة 

( تمميذًا وتمميذة من تبلميذ المرحمة االبتدائية 250البحث من )
( أنثى، ومن العاديين 17)  ( ذكرًا،33منيم من المضطربين )

مقياس : )( أنثى، طبق البحث االدوات التالية92)  ( ذكرًا،108)
مقياس اضطراب قصور  -صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية 

، توصمت نتائج البحث االنتباه المصحوب بفرط النشاط الحركي(
إلى وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين اضطراب 
قصور االنتباه المصحوب بفرط النشاط الحركي وأبعاد صعوبات 
التعمم االجتماعية واالنفعالية فيما عدا بعد العدوان لدى األطفال في 

 .مرحمة الطفولة المتأخرة
ن فعالية برنامج [ الكشف ع108واستيدف بحث الرشيدي ]     

ارشادي لخفض حدة الصعوبات السموكية واالجتماعية واالنفعالية 
لدى عينة من التبلميذ ذوي صعوبات القراءة بدولة الكويت، طبق 

( من التبلميذ ذوي صعوبات القراءة الذين يعانون 30البحث عمى )
من صعوبات سموكية واجتماعية وانفعالية تم تقسيميم بالتساوي الى 

عتين إحداىما تجريبية واالخرى ضابطة، طبق البحث مجمو 
االدوات التالية:)مقياس الخصائص السموكية واالجتماعية 

مقياس الميارات  -مقياس صعوبات القراءة  –واالنفعالية 
االجتماعية المدرسية(، توصمت نتائج البحث إلى  وجود فروق 

وعتين ذات داللة احصائية بين متوسطي رتب درجات تبلميذ المجم
القياس البعدي  يفالتجريبية والضابطة من ذوي صعوبات القراءة 

مقياس السموكية واالجتماعية واالنفعالية لصالح المجموعة  ألبعاد
التجريبية، ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط رتب 

القياسين البعدي والتتبعي  يفالتجريبية  ةالمجموعدرجات تبلميذ 
 .مقياس الخصائص السموكية واالجتماعية واالنفعالية ألبعاد
إلى الكشف عن فعالية Mohammed [77] وىدف بحث      

برنامج التعمم التعاوني من خبلل االقران عمى مدى عام واحد في 
اكتساب الميارات االجتماعية واالنفعالية واألكاديمية لدى طبلب 

ماعية واالنفعالية المدارس الثانوية ذوي صعوبات التعمم االجت
( طالبًا من ذوي صعوبات 15واألكاديمية، طبق البحث عمى )

التعمم االجتماعية واالنفعالية واألكاديمية، تم استخدام مقياس 
صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية واألكاديمية، ركزت نتائج 
البحث عمى تحديد وجيات نظر الطبلب ذوي صعوبات التعمم 

النفعالية واألكاديمية من خبلل المقابمة في برنامج االجتماعية وا
التعمم من خبلل االقران والمكاسب التي تحققت في ىذا البرنامج  
فأظيرت نتائج المقابمة أنو كان موقف الطالب تجاه البرنامج 
إيجابي وأنو حقق مكاسب كبيرة عمى المستوى االجتماعي 

أقر معممي التربية واالنفعالي واألكاديمي، وعمى الجانب االخر 
الخاصة والتعميم العام بشأن تأثير البرنامج اإليجابي في تحسين 
الميارات االجتماعية واالنفعالية واألكاديمية لدى الطبلب 
المشاركين، وشممت التوصيات المقدمة من البرنامج لممشاركين 

 .تعزيز أنشطة التعمم من خبلل االقران
 : لثالثتعقيب عمى دراسات وبحوث المحور ا

  :من حيث االىداف
التعرف عمى بعض العوامل  إلىHall [100] ىدف بحث      

االجتماعية واالنفعالية لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمم والعاديين 
 في أعراض االكتئاب والفشل ومفيوم الذات، واستيدف بحث

[101] Poikkeus  مقارنة الكفاءة االجتماعية وخبرات الصداقة
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 [102]ميذ ذوي صعوبات التعمم، وىدف بحثلدى التبل
Zaragoza الخصائص االجتماعية لدى التبلميذ  إلى التعرف عمى

الذين وصفوا مبكرًا بأنيم ذوو صعوبات تعمم في بعض أبعاد 
[ تقنيين 103الكفاءة االجتماعية، واستيدف بحث عبدون، ميدي ]

زو قائمة لتحديد المشكبلت الشخصية واالجتماعية واستبيان ع
 [17] أسباب صعوبات التعمم في البيئة السعودية، وىدف بحث 

Bursuck  إلى المقارنة بين التبلميذ ذوي صعوبات التعمم بالتبلميذ
مرتفعي ومنخفضي التحصيل عمي أبعاد الكفاءة االجتماعية، 

الكشف عن  إدراك المعمم لتأثيرات  Jordan [18] واستيدف بحث
الكفاءة االجتماعية واالنفعالية  ىعممنيج الميارات االجتماعية 

 لتبلميذ المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات التعمم، وىدف بحث
[104] Glenn  الكفاءة االجتماعية لدى التبلميذ  يعمإلى التعرف

ذوي صعوبات التعمم وأقرانيم العاديين المكتئبين وغير المكتئبين، 
التعمم [ الكشف عن ارتباط صعوبات 64واستيدف بحث الزيات ]

 النمائية بصعوبات السموك االجتماعي واالنفعالي، وىدف بحث

[105]    Jone  إلى الكشف عن الكفاءة االجتماعية لؤلطفال ذوي
صعوبات التعمم وأقرانيم العاديين ومنخفضي التحصيل، واستيدف 

 يإرشادالكشف عن فعالية برنامج  [106]ي البسيونبحث عاليو 
تخفيف حدة بعض الصعوبات األكاديمية واالنفعالية  يف يتكامم
يعانى منيا التبلميذ ذوو صعوبات تعمم القراءة، واستيدف  يالت

إلى الكشف عن بعض المتغيرات المعرفية  [69] بحث عامر
والبلمعرفية لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمم والعاديين، واستيدف 

لوجداني لتخفيف حدة [ إعداد تدريبات لمذكاء ا107بحث ىنداوي ]
صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية لدى تبلميذ الصف الخامس 

[ إلى الكشف عن مدى 19االبتدائي، وىدف بحث رانده أحمد ]
وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين اضطراب قصور 
االنتباه المصحوب بفرط النشاط الحركي وصعوبات التعمم 

لية لدى األطفال في مرحمة الطفولة المتأخرة، االجتماعية واالنفعا
[ الكشف عن فعالية برنامج 108واستيدف بحث الرشيدي ]

ارشادي لخفض حدة الصعوبات السموكية واالجتماعية واالنفعالية 
 وىدف بحث لدى عينة من التبلميذ ذوي صعوبات القراءة،

Mohammed  [77] إلى الكشف عن فعالية برنامج التعمم
من خبلل االقران عمى مدى عام واحد في اكتساب  التعاوني

الميارات االجتماعية واالنفعالية واألكاديمية لدى طبلب المدارس 
 . الثانوية ذوي صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية واألكاديمية

 :من حيث العينة والمرحمة العمرية
كما في ( طالبًا 15تراوح عدد طبلب البحوث السابقة ما بين )     

 [102]( تمميذًا كما في بحث16[ )107بحث ىنداوي ]
Zaragoza   أتضح أيضًا أن المشاركين في جميع البحوث

السابقة كانوا من تبلميذ المرحمة االبتدائية وطبلب المرحمة الثانوية 
 .من ذوي صعوبات التعمم

 :من حيث النتائج
ذ ذوي وجود فروق بين التبلمي إلىHall [100]  توصل بحث     

صعوبات التعمم وأقرانيم العاديين في كافة المتغيرات، كما توصل 
إلى أن مجموعة الذكور ذوي صعوبات   Poikkeus [101]بحث

التعمم لدييم مشكبلت سموكية كثيرة وعبلقات صداقة أقل وميارات 
وأقل قبواًل من أقرانيم، وتوصل  ،اجتماعية منخفضة

إلى وجود فروق بين األطفال ذوي Zaragoza   [102]بحث
صعوبات التعمم وأقرانيم العاديين في المشكبلت السموكية وانخفاض 
مستوى المكانة االجتماعية والكفاءة االجتماعية ككل لصالح 
التبلميذ ذوي صعوبات التعمم، وتوصل بحث عبدون، ميدي 

[ إلى أن التبلميذ ذوي المستوى المرتفع من المشكبلت سواء 103]
انت شخصية أو مدرسية أو اجتماعية أو أسرية ويعزون أسباب ك

فشميم إلى ضعف القدرة، وسوء الحظ، وصعوبة الميمة، 
إلى  Bursuck [17]واالتجاىات السمبية لممعمم، وتوصل بحث 

أن التبلميذ ذوي صعوبات التعمم لدييم مخاطرة اجتماعية مرتفعة 
خفضي التحصيل، بالمقارنة بأقرانيم من التبلميذ مرتفعي ومن

إلى أن التبلميذ ذوي صعوبات التعمم Jordan [18] وتوصل بحث 
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أظيروا ضعفًا واضحًا في الكفاءة االجتماعية واالنفعالية، وتوصل 
إلى أن التبلميذ ذوي صعوبات التعمم Glenn   [104]بحث

المكتئبين والعاديين المكتئبين أظيروا قصورًا في كل مجاالت 
[ إلى أن 64كما توصل بحث الزيات ] ،الكفاءة االجتماعية

االرتباطات بين صعوبات التعمم النمائية وصعوبات السموك 
االجتماعي واالنفعالي في معظميا أكبر منيا بين صعوبات التعمم 
األكاديمية وصعوبات السموك االجتماعي واالنفعالي، وتوصل 

إلى أن األطفال ذوي صعوبات التعمم،   Jone [105]بحث
منخفضي التحصيل لدييم كفاءات اجتماعية منخفضة مقارنًة 

[ الى فعالية 106بالعاديين، وتوصل بحث عاليو البسيونى ]
تخفيف حدة الصعوبات االكاديمية  يف يالتكامم ياالرشادالبرنامج 

إلى وجود فروق  [69] والصعوبات االنفعالية، وتوصل بحث عامر
ات داللة إحصائية بين متوسط درجات التبلميذ ذوي صعوبات ذ

التعمم " القراءة، الرياضيات " وأقرانيم العاديين في " توجيو الخدمة، 
والتأثير، والقدرات الجماعية، والقيادة، والدرجة الكمية لصالح أقرانيم 

[ إلى أن انتشار 107العاديين، كذلك توصل بحث ىنداوي ]
 جتماعية واالنفعالية لدى عينة البحث بنسبةصعوبات التعمم اال

[ إلى وجود عبلقة 19، وتوصل بحث رانده أحمد ]%(12.92)
ارتباطية ذات داللة إحصائية بين اضطراب قصور االنتباه 
المصحوب بفرط النشاط الحركي وأبعاد صعوبات التعمم 
االجتماعية واالنفعالية فيما عدا بعد العدوان لدى األطفال في 

[ إلى فعالية 108الطفولة المتأخرة، وتوصل بحث الرشيدي ] مرحمة
برنامج ارشادي لخفض حدة الصعوبات السموكية واالجتماعية 
 واالنفعالية لدى التبلميذ ذوي صعوبات القراءة، وتوصل بحث

Mohammed  [77] إلى فعالية برنامج التعمم التعاوني من خبلل
يارات االجتماعية االقران عمى مدى عام واحد في اكتساب الم

واالنفعالية واألكاديمية لدى ذوي صعوبات التعمم االجتماعية 
 .واالنفعالية واألكاديمية

 : دراسات وبحوث تناولت دور ميارات التعمم التعاوني فيرابعاً 

تنمية المسئولية االجتماعية لدى التبلميذ صعوبات التعمم 
 :االجتماعية واالنفعالية

بحثًا ىدف إلى تحسين السموك التعاوني  Gut [72] أجرى     
لمتبلميذ ذوى صعوبات تعمم في المرحمة اإلعدادية وقبول األقران 

ل المشكمة والمسئولية والميارات االجتماعية وميارات ح
بيم عمى ( تمميذًا تم تدري16، طبق البحث عمى )االجتماعية

تمارات ، واستصوير بالفيديووباستخدام ال ،ميارات التعمم التعاوني
ى ذو  سموك التعاوني تطور لدى التبلميذالمبلحظة تبين أن ال

، كما وجد أن ميارات التعمم صعوبات التعمم من خبلل التدريب
 التعاوني  تمت تنميتيا داخل الموقف الصفي مما انعكس ايجابا

 .عمى المسئولية االجتماعية 
بحثًا عن فعالية أنشطة التعمم   Tiffany [74]وأجرى     

التعاوني في تنمية الجوانب االجتماعية والعاطفية والمشاركة 
( طفبًل من 20البحث عمى ) وتحمل المسئولية لدى األطفال، طبق

، اقة مبلحظة لسموك الطفل التعاوني، وتم استخدام بطالروضة
وأثره  ،تقييميم لسموك أطفاليم التعاونيواشتراك آباء األطفال في 

، وتوصمت النتائج إلى عاطفية لؤلطفالية االجتماعية والفي الناح
وجود عبلقة بين استخدام أنشطة التعمم التعاوني وتنمية الناحية 

، وتنمية قدرتيم عمى المشاركة الجتماعية والعاطفية لدى األطفالا
 .وتحمل المسئولية

أثر التعمم التعاوني في المسئولية  Robyn [73]  وفحص     
الثانوية الذين يعممون في االجتماعية لدى طبلب المدارس 

، وطبق البحث عمى  وعات تعاونية منظمة أو غير منظمةمجم
، وأظيرت النتائج أن لبًا وطالبة من المدارس الثانوية( طا223)

طبلب جماعات التعمم التعاوني المنظمة  كانوا أكثر استعدادَا 
لمعمل مع اآلخرين عمى الميام المسندة إلييم، وتقديم المساعدة 

وأصبح  ،دييم المزيد من الفرص لمعمل معاً ضيم البعض وكان للبع
االجتماعية لمتعمم  صورًا لتماسك الجماعة والمسئوليةوضعيم أقوى ت

 .من أقرانيم في المجموعات غير المنظمة
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أثر سموك الكتابة التعاونية عمى  .Nike et al [109] وبحث     
متعممي المغة في عية لدى اإلنترنت في تنمية المسئولية االجتما

( 53، وطبق البحث عمى مجموعات صغيرة تمثمت في )الجامعة
طالبًا المانيًا من ثبلثة مراحل دراسية في ثبلث جامعات مختمفة 

معمومات أساسية عن رواية مع wiki  إلنشاء صفحات الويكي
، وخمصت النتائج إلى أن استخدام الطبلب الستراتيجيات لمقراءة

جراء تنقيحات رسمية ساىم في محتوى وتحرير الكتابة التعاونية  وا 
الخاصة بيم عمى النحو المطموب مما يدلل  wiki صفحة الويكي

 .عمى تنمية المسئولية االجتماعية لدييم
 : تعقيب عمى دراسات وبحوث المحور الرابع

 :من حيث االىداف
إلى تحسين السموك التعاوني لمتبلميذ  Gut [72] ىدف بحث     

ت تعمم في المرحمة اإلعدادية وقبول األقران والميارات ذوى صعوبا
، ل المشكمة والمسئولية االجتماعيةاالجتماعية وميارات ح

الكشف عن فعالية أنشطة التعمم Tiffany [74]  واستيدف بحث
التعاوني في تنمية الجوانب االجتماعية والعاطفية والمشاركة 

إلى التعرف  Robyn [73] وتحمل المسئولية لدى األطفال، وىدف
االجتماعية لدى طبلب  ثر التعمم التعاوني في المسئوليةأ عمى

وعات تعاونية منظمة أو المدارس الثانوية الذين يعممون في مجم
فحص أثر Nike et al [109] . ، واستيدف بحثغير منظمة

سموك الكتابة التعاونية عمى اإلنترنت في تنمية المسئولية 
  .المغة في الجامعة االجتماعية لدى متعممي

 :من حيث العينة والمرحمة العمرية
( تمميذًا كما في 16تراوح عدد طبلب البحوث السابقة ما بين )

أتضح Robyn [73]  ( طالبًا وطالبة كما في بحث223) [72]
أيضًا أن المشاركين في جميع البحوث السابقة كانوا من الروضة 

 .إلى الجامعة
  :من حيث النتائج

 تمت إلى أن ميارات التعمم التعاوني Gut [72] توصل بحث     

تنميتيا داخل الموقف الصفي مما انعكس ايجابا عمى المسئولية 
وجود عبلقة  الذي توصل إلى Tiffany [74] االجتماعية، بحث

الجتماعية بين استخدام أنشطة التعمم التعاوني وتنمية الناحية ا
تيم عمى المشاركة وتحمل ، وتنمية قدر والعاطفية لدى األطفال

جماعات التعمم  إلى أن طبلب Robyn [73] المسئولية، بحث
كانوا أكثر استعدادَا لمعمل مع اآلخرين عمى  التعاوني المنظمة

دييم الميام المسندة إلييم، وتقديم المساعدة لبعضيم البعض وكان ل
 وأصبح وضعيم أقوى تصوراً  ،المزيد من الفرص لمعمل معاً 

االجتماعية لمتعمم من أقرانيم في  الجماعة والمسئوليةلتماسك 
الذي   .Nike et al [109] المجموعات غير المنظمة، بحث

خمص إلى أن استخدام الطبلب الستراتيجيات الكتابة التعاونية 
جراء تنقيحات رسمية ساىم في محتوى وتحرير صفحة الويكي  وا 

wiki  عمى تنمية  الخاصة بيم عمى النحو المطموب مما يدلل
 .المسئولية االجتماعية لدييم

 : تعقيب عام عمى الدراسات والبحوث السابقة
اتضح من البحوث السابقة أن أعدد التبلميذ تراوحت ما بين      

والمتوسطة والثانوية  ( تمميذًا في المرحمة االبتدائية809 – 3)
عالية االنفوالعاديين وذوي صعوبات التعمم االجتماعية و  ،والجامعية
وسيستفيد الباحثان من ذلك في اختيار مجموعة بحثيما  ،والمعاقين

من تبلميذ الصف الخامس االبتدائي ذوي صعوبات التعمم 
في حدود   –حيث لم يجدا بحثًا  ،االجتماعية واالنفعالية بالطائف

 .جمع بين جميع متغيرات البحث الحالي -ما اطمع عميو الباحثان 
النتائج أن التعميمات والتدريبات والبرامج القائمة كما أوضحت      

عمى ميارات التعمم التعاوني قد تؤدى إلى تنمية المسئولية 
االجتماعية وتخفيف حدة صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية 

 كما اتضح من النتائج وجود أثر موجب لميارات ،لدى التبلميذ
صت النتائج إلى أن كما خم ،المساعدة التعاونية في التحصيل
 ،ي كانت أكثر نجاحًا مع التبلميذالتأثيرات السموكية لمتعمم التعاون

 يب، وأنوأن السموك التعاوني يتطور لدى التبلميذ من خبلل التدر 
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 .تمت تنميتيا داخل الموقف الصفي ميارات التعمم التعاوني
كما أوضحت النتائج أن التعمم التعاوني يؤدي إلي تقوية     
فاعل االجتماعي بين التبلميذ وزيادة الرغبة في تقديم المساعدة الت

وأن التدريب عمى  ،بينيم وزيادة القبول االجتماعي والتشجيع فيما
ميارات التعمم التعاوني يزيد الرغبة في مساعدة التبلميذ بعضيم 

وأن التبلميذ في  ،بعض ومشاركة في األفكار والمصادرال
ونًا وتقديما لمتوضيحات ا أكثر تعاالمجموعة التدريبية أصبحو 

دريب عمى ميارات التعمم ، كما أظيرت النتائج ضرورة التالمطموبة
في إطار محتوى دراسي يحسن ممارسة ميارة طرح  التعاوني

وتقديم التغذية  ،م البعض وتشجيع اآلخرين والثناءاألسئمة لبعضي
االجتماعي اك تحسين اإلدر  ىوأن التعمم التعاوني يؤدي إل ،الراجعة

د المشاركة االجتماعية والعاطفية، وتنمية تحمل ويزي ،لدى التبلميذ
وسيستعين الباحثان بميارات التعمم التعاوني السابقة في  ،المسئولية

تصميم برنامج قائم عمى ميارات التعمم التعاوني لتنمية المسئولية 
ة االجتماعية وتخفيف حدة صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالي

   .لدى تبلميذ الصف الخامس االبتدائي بالطائف
 : فروض البحث

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات تبلميذ  -1
المجموعة التجريبية في المسئولية االجتماعية في القياسين القبمي 

 .والبعدي لصالح القياس البعدي
تبلميذ توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات  -2

المجموعة التجريبية في صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية في 
 .القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات تبلميذ  -3
المجموعتين التجريبية والضابطة في المسئولية االجتماعية في 

 .لتجريبيةالقياس البعدي لصالح المجموعة ا
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات تبلميذ  -4

المجموعتين التجريبية والضابطة في صعوبات التعمم االجتماعية 
 .واالنفعالية في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية

بين متوسطي رتب درجات تبلميذ  ال توجد فروق دالة إحصائياً  -5
المجموعة التجريبية في المسئولية االجتماعية في القياسين البعدي 

 .والتتبعي
بين متوسطي رتب درجات تبلميذ  ال توجد فروق دالة إحصائياً  -6

صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية في  المجموعة التجريبية في
 .القياسين البعدي والتتبعي
 جرراااتاإلة و طريق. ال4

  منهج البحث أ.
تم استخدام المنيج  شبو التجريبي الذي يبحث أثر متغير      
)برنامج تدريبي قائم عمى ميارات التعمم التعاوني(، في  مستقل

 أكثر من متغير تابع )المسئولية االجتماعية وتخفيف صعوبات
التغير في ، ويفترض ىذا المنيج أن التعمم االجتماعية واالنفعالية(

 .المتغيرات التابعة يحدث نتيجة لممتغير المستقل
  مجتمع وعينة البحثب. 

 : تم اختيار مجموعة البحث وفق الخطوات التالية
( تمميذًا من تبلميذ الصف الخامس االبتدائي 95تم اختيار ) -1

 .ويمثمون المجموعة الكمية لمجتمع البحث
ن ليؤالء التبلميذ وتم تم االستعانة بالمعممين الذين يدرسو  -2

ت التعمم االجتماعية ترشيحيم لمتبلميذ الذين يعانون من صعوبا
بناًء عمى ترشيحيم وتبقى  ( تمميذاً 30وتم استبعاد ) ،واالنفعالية

 .( تمميذا65)
 طبق مقياس ستانفورد بينيو العرب لمذكاء تعريب وتقنين/ -3

االت من تقل وذلك الستبعاد ح ،[ لقياس نسبة الذكاء110حنوره ]
( 50( تمميذًا وتبقى )15وتم استبعاد ) ،(90نسبة ذكائو عن )

  .تمميذا
وتم  ،لصعوبات االجتماعية واالنفعاليةكما طبق مقياس ا -4

( تمميذًا حصموا عمى درجات منخفضة عمى ىذا 28استبعاد )
( تمميذًا من ذوي صعوبات التعمم االجتماعية 22المقياس، وتبقى )

 .واالنفعالية
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ثم طبق الباحثان اختبار المسح النيورولوجي السريع لمتعرف  -5
واستُبعد تمميذان  ،[(111وبات التعمم )إعداد كامل ]عمى ذوى صع
( 20وتبقى ) ،(50( وأقل من )25عمى أعمى من ) ممن حصموا

 .تمميذا
ثم قدم مقياس تقدير سموك التمميذ لفرز حاالت صعوبات  -6

ن إلعطاء تقدير عن كل تمميذ في [ لممعممي112التعمم لكامل ]
 –التوجو  –المغة المنطوقة  –: )الفيم السماعي وانب التاليةالج

، وتم استبعاد السموك الشخصي أو االجتماعي( –ي التآزر الحرك
 .( تمميذا19( وتبقى )65تمميذ حصل عمى أقل من )

 تم إعطاء قائمة مبلحـظة سمـوك الطفـل لممعممين وألولياء أمور -7
[ وذلك الستبعاد من يعانى من اضطراب 113لتبلميذ لكامل ]ا 

التوافق األسرى  -التوافق الشخصي ) انفعالي في الجوانب التالية:
، وتم التوافق الجسمي( -توافق المدرسي ال -التوافق االجتماعي  -

( 16( وتبقى )40( تبلميذ ممن حصموا عمى أقل من )3استبعاد )
 .  تمميذاً 

تبلميذ عشوائيًا عمى المجموعة التجريبية وعددىا تم توزيع ال -8
( تبلميذ الذين تراوحت 8( تبلميذ والمجموعة الضابطة )8)

( 10.53( سنة بمتوسط )11-10أعمارىم الزمنية ما بين )
-97(، وتراوحت نسبة ذكائيم ما بين )0.44وانحراف معياري )

(، ويرجع 2.27( وانحراف معياري )101.56( بمتوسط )104
؛ مما طمق التدخل المبكريار الباحثين ليذه المرحمة من مناخت

يعطى الباحثين فرصة طيبة إلقامة اإلجراءات التدريبية الكتساب 
ميارات التعمم التعاوني لتنمية المسئولية االجتماعية وتخفيف حدة 

كما حرص الباحثان  ،مم االجتماعية واالنفعالية لدييمصعوبات التع
ن من التبلميذ الذكور حتى ال يكون لمتغير عمى أن يكون المشاركو 

  .الجنس تأثير
كما تم التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في  -9

المتغيرات التالية: )العمر الزمني، الذكاء، مقياس المسئولية 
مقياس صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية( في  -االجتماعية 

  :يالقياس القبمي في الجدول التال
 1جدول 

 لمتوسطي رتب درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات البحث في القياس القبمي "Zنتائج حساب قيمة "

 متغيرات البحث
8المجموعة التجريبية ن =  8المجموعة الضابطة  ن =    Mann -

Whitney U 
Z الرتبمجموع  متوسط الرتب الداللة  مجموع الرتب متوسط الرتب 

 غير دالة 02217 30 70 8275 66 8225 العمر الزمني
 غير دالة 02713 16 84 1025 52 625 الذكاء

 غير دالة 12019 23 77 9263 59 7238 المسئولية الذاتية )الشخصية(
 غير دالة 02968 24 76 925 60 725 المسئولية الدينية واألخبلقية

 غير دالة 02522 28 72 9 64 8 المسئولية الجماعية
 غير دالة صفر 32 68 825 68 825 المسئولية الوطنية

 غير دالة 12051 22 77250 9269 58250 7231 الدرجة الكمية لمقياس المسئولية االجتماعية
 غير دالة 12019 23 77 9263 59 7238 القصور في االستماع وعدم المقاطعة

في مشاركة اآلخرينالقصور   غير دالة 02968 24 76 925 60 725 
القصور في االلتزام باألدوار االجتماعية وعدم 

 تجاوزىا
 غير دالة 02968 28 72 9 64 8

 غير دالة 02522 26 74 9225 62 7275 القصور في قبول التعميمات والتوجييات
 غير دالة 02707 24 60 725 76 925 القصور في التواصل االنفعالي
 غير دالة 02733 28 64 8 72 9 القصور في القدرة العامة

 غير دالة 02658 26 74 9225 62 7275 الدرجة الكمية لمقياس صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية
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 مما إحصائيًا، دالة فروق توجد ال أنو( 1) الجدول من يتضح     
 التجريبية المجموعتين رتب متوسطي بين تكافؤ   ىناك أن يعنى

 المسئولية مقياس وأبعاد والذكاء الزمني العمر في والضابطة
 التعمم صعوبات مقياس وأبعاد الكمية والدرجة االجتماعية
 إن حيث القبمي، القياس في  الكمية والدرجة واالنفعالية االجتماعية

 من عالية درجة وجود إلى يشير مما إحصائيًا، دالة غير (Z) قيمة
 .المجموعتين بين التكافؤ

  البحث أدوات ج.
 تعريب (:الرابعة الطبعة) لمذكاء العرب بينيو ستانفورد مقياس -1

 ]110] حنوره/ وتقنين
( 4 ط) بينيو – ستانفورد مقياس أن إلى[ 110] حنوره يشير     
 كما والموضوعية، الدقة بتحري اىتماماً  الذكاء مقاييس أكثر من
 والمعايير العربية، الببلد جميع في لمتطبيق معدة الطبعة ىذه

 ،العربية المجتمعات من عدد من مسحوبة عينات من مستمدة
 المعرفية المجاالت عمى( 4 ط) الجديد بينيو مقياس ويعتمد
 محاور ثبلثة يتضمن وىو ،الحديث بمعناه الذكاء لمفيوم المكونة
 الفاحص ويحتاج. فرعياً  اختباراً ( 15) ،مجاالت( 4) تتضمن
 من قميبلً  عدداً  تضم مختصرة بطاريات استخدام إلى أحياناً 

 .المقاييس
 اختبارات( 4) وتتضمن السريع المسح بطارية استخدام ويتم     
( كراسة) كتاب تتضمن بينيو – ستانفورد لمقياس فالحقيبة لذا

 نقاط عمييا مرسوم بيضاء مكعبات بو وصندوق اإلجابات، تسجيل
 بو وصندوق الدنيا، لممستويات الحساب اختبار في تستخدم سوداء
 اختبار في تستخدم وسوداء بيضاء مساحات عمييا مرسوم مكعبات
 عبارة وىي الخرز ذاكرة اختبار مكونات بيا وعمبة النمط، تحميل
 ألوان ذات والكرة واألنبوبة والطبق القمع أشكال عمى قطع عن

 األشكال من شكل لكل لون كل من( 3) وحمراء، وبيضاء زرقاء
 قصير أحدىما عمودان بو يركب حامل بيا يوجد كما األربعة،
 رصاص وقمم الكبيرة، لؤلعمال أطول واآلخر الصغيرة لؤلعمار
 والحساب المفردات"  اختبارات ويضم( 1) البنود وكتاب وممحاة،

 ويضم( 2) البنـود وكتاب ،" والفيم النمط وتحميل الجمل وتذكر
  .والتصحيح لمتطبيق الفنـي والدليـل الخرز، ذاكـرة اختبـار

 : لبلختبار السيكومترية الخصائص
 مصداقية توفير عمى المؤلفون حرص: بينيو مقياس صدق -أ

 من لمتثبت اإلجراءات من العديد باستخدام وذلك لممقياس عالية
  :أبرزىا من وكان الفرعية، واختباراتو المقياس صدق

 وتم( 3 ط ، 4ط) المقياسين درجات بين االرتباط معامل حساب -
 مجال اختبارات مع( 0276: )يمي كما ارتباط معامبلت اكتشاف
 البصري االستدالل مجال اختبارات مع( 0256) المفظي، االستدالل
( 0267) الكمي، االستدالل مجال اختبارات مع( 0271) التجريدي،

 مجموع مع( 0281) المدى، قصيرة الذاكرة مجال اختبارات مع
 (.لمذكاء المركبة الدرجة) االختبار درجات

 ذكائيا في متنوعة عينات عمى االرتباط معامبلت حساب -
 الخاصة االحتياجات وذوي ،(0290) والمتفوقين الموىوبين وشممت
 ومعبرة دالة االرتباط معامبلت وجاءت ،(0298) العقمي والتخمف
  .واضح بشكل
 لحساب الطرق من العديد المؤلفون استخدم: المقياس ثبات -ب

 معادلة ذلك ومن الفرعية، واختباراتو الرابعة الطبعة المقياس ثبات
 وتراوحت المعياري الخطأ ودرجات( 20) وريتشاردسون كيودر

عادة ،(0296 ،0272) بين ما الثبات معامبلت ( 0270) التطبيق وا 
 منيا وثبت ،المقياس مجاالت ولجميع العمرية المجموعات لجميع

 .الثبات من عالية درجة عمى المقياس اختبارات أن
 درجة( ن) ناجح حول دائرة لكل الفاحص يعطي: التصحيح كيفية
 المفحوص حصول حالة وفي صفر،( ر) حول دائرة ولكل واحدة
 تائية درجة لو تحتسب صفر تساوي لبلختبار كمية خام درجة عمى

 الخام الدرجات الفاحص يحول ذلك وبعد ،(17) تساوي اعتبارية
 المعيارية الدرجات جمع ثم لممجال، معيارية درجات إلى لمتبلميذ

 وىذا الذكاء نسبة تساوي لمذكـاء مركبـة درجـة إلى لممجاالت
 نطاق عمي الستخدامو ونظرا المعيارية، الدرجات جداول باستخدام

 ةـــــــــــخاص العربية البيئة في والدراسات البحوث من الكثير في واسع
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  .وثباتو لصدقو الباحثين أطمئن السعودية العربية المممكة في 
 :    السريـع النيورولوجي المسـح اختبـار -2

 ]111] كامل/  وتقنين تعريب
 المصرية البيئة عمى وقننو وعربو (Mutti et al., 1978) أعده 

 عن الموضوعية المبلحظات لرصد وسيمة ويعد ،[111] كامل
 من االختبار ويتألف ،بالتعمم عبلقتو فى النيورولوجي التكامل

 تطبيقو ويستغرق التعمم، صعوبات ذوي عمى لمتعرف ميمة( 15)
 عشرة الخمس الميام عمى الكمية الدرجة وتصنف دقيقة، عشرون

 ،(50) عن تزيد التي المرتفعة الدرجة: ىي مستويات ثبلثة إلى
 الفصل ظروف في تعمم مشكبلت من التمميذ معاناة وتوضح
 الحصول يتم وعادة ،(25) عن تزيد االشتبـاه درجة أما ،الدراسي
 لعمر طبقاً  نمائية أو نيورلوجية تكون قد أعراض عدة من عمييا

 أما ،التعمم صعوبات ذوي األطفال الفئة تمك ضمن ويدخل التمميذ،
 حالة إلى وتشير فأقل 25 من تبدأ كمية درجة وىي ،العاديـة الدرجة
 . السواء

 : لبلختبار السيكومترية الخصائص
 بين االرتباط معامل االختبار معرب حسب: االخـتبار صـدق -أ

 ىذا عمى االبتدائي الرابع بالصف وتمميذة تمميذاً ( 161) درجات
 عربو الذي التمميذ سموك تقدير مقياس عمى ودرجاتيم االختبار
 بداللة( 02874 - 02674) مقداره وكان ،(1990) كامل

 عالية بدرجة يتمتع االختبار أن عمى يدل مما ،(0201) إحصائية
 .الصدق من
 بين االرتباط معامل االختبار معرب حسب: االختبار ثبـات -ب

 إلى وتوصل الفرعية، االختبارات ودرجات لبلختبار الكمية الدرجة
 صقر وتوصل ،(0292 – 0267) بين ما تراوحت ارتباط معامبلت

 قدرىا ارتباط معامبلت إلى كرونباخ ألفا معادلة باستخدام( 2000)
 االختبار أن عمى يدل مما الترتيب، عمى( 0286 ،0279 ،0285)

 في الستخدامو الباحثان وأطمئن الثبات، من عالية بدرجة يتمتع

 في التعمم صعوبات مجال في اجريت التي الدراسات من كثير
 .السعودية خاصة العربية البيئة
 :التعمم صعوبات حاالت لفرز التمميذ سموك تقدير مقياس -3

 ]112] كامل /وتقنين تعريب
 كامل المصرية البيئة عمى وقننو وعربو Myklebust أعده     

 خمسة عمى موزعة فقرة( 24) من المقياس ويتكون ،[112]
 بتحديد( غيرىما أو الوالد أو المعمم) المبلحظ ويقوم فرعية، مقاييس
 عن تعبر( 3) والدرجة خمس، درجات أحد عمى بند كل درجة
( 4،5) والدرجة المتوسط، من أقل( 1،2) والدرجة متوسطة، درجة
 صعوبة وجود عدم عن تعبر العالية والدرجة المتوسط، من أعمى
 من حالة وجود إلى المنخفضة الدرجة تشير حين في التعمم، في

 . التعمم صعوبات حاالت
 : لممقياس السيكومترية الخصائص

 درجات بين االرتباط معامل المقياس معرب حسب: الصـدق -أ
 الدراسي، التحصيل عمى ودرجاتيم االختبار ىذا عمى التبلميذ
 ،(0271 - 0217) بين يتراوح ارتباط معامل إلى وتوصل

 االرتباط معامبلت جاءت الداخمي االتساق لصدق وباستخدامو
 - 0205) إحصائية بداللة( 0276 - 0227) بين ما تتراوح
 من عالية بدرجة يتمتع المقياس أن عمى يدل مما ،(0201
 .الصدق

 القياس إعادة طريقة باستخدام المقياس معرب حسب: الثبـات -ب
 بين ارتباط معامبلت إلى وتوصل شيور، ثبلثة زمني بفاصل
 حسب كما ،مرتفعة وىي( 0262 ،0221) بين ما تراوحت األبعاد
( 45) قدره زمني بفاصل الطريقة بنفس الثبات( 199) مطحنة
 - 0257) بين تراوحت ارتباط معامبلت وجود إلى وتوصل يومًا،
 عمى يدل مما الثاني، لدى( 0286 - 0264) األول، لدى( 0284

 الباحثان وأطمئن الثبات، من عالية بدرجة يتمتع المقياس أن
 صعوبات مجال في اجريت التي الدراسات من كثير في الستخدامو

  .السعودية خاصة العربية البيئة في التعمم
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 :            الطفـل سمـوك مبلحـظة قـائمة -4
 ]113] كامل /وتقنين تعريب
 المصرية البيئة عمى وقننيا وعربيا( 1961) كاسل أعدىا     
 الشخصي لمتوافق الموضوعي التقدير في وتستخدم ،[113] كامل

 الشخصي، التوافق: ىي مجاالت خمسة في لؤلطفال واالجتماعي
 والتوافق المدرسي، والتوافق االجتماعي، والتوافق األسرى، والتوافق
 بتقدير( غيرىما أو الوالد أو المعمم) المبلحظ يقوم حيث الجسمي،

 التوافق درجة انخفاض وتعني ست، درجات أحد عمى األبعاد ىذه
 حين عمى انفعالي، اضطراب من يعانى المفحوص أن إلى الكمى
 . المتغير ىذا انخفاض إلى الدرجة ارتفاع يشير
 :لمقائمة السيكومترية الكفاءة

 بين االرتباط معامبلت بحساب القائمة معرب قام: الصـدق -أ
 الشخصية اختبار عمى ودرجاتيم القائمة ىذه عمى التبلميذ درجات
 إحصائية بداللة( 0262 - 0250) بين ما فتراوحت لؤلطفال

 0242) بين ما تراوحت ارتباط معامبلت إلى توصل كما ،(0201)
 آراء عمى باعتماده وذلك( 0201) إحصائية بداللة( 0266 -

 وباستخدامو التكويني، لمصدق كمؤشر واألميات واآلباء المعممين
( 150( = )ن) السوية العينات درجات بين التمييزى لمصدق
 إلى خمص وقد ،(150( = )ن) السوية غير العينات ودرجات
 أن عمى يدل مما ،(0201) مستوى عند إحصائياً  دالة فروق وجود
 .الصدق من عالية بدرجة تتمتع القائمة

 بمغ النصفية التجزئة لطريقة القائمة معرب باستخدام: الثبـات -ب
 لطريقة وباستخدامو ،(02034( ± )0287) االرتباط معامل

 بيا قام لتقديرات البينية االرتباط مؤشرات تراوحت الداخمي االتساق
 ،(0270 ،0256) من ألبنائيم اآلباء بيا قام وتقديرات المعممون،

 وأطمئن الثبات، من عالية بدرجة تتمتع القائمة أن عمى يدل مما
 مجال في اجريت التي الدراسات من كثير في الستخداميا الباحثان
 .السعودية خاصة العربية البيئة في التعمم صعوبات

  الباحثين/ إعداد االجتماعية المسئولية مقياس -5
 تبلميذ قدرة قياس إلي المقياس ييدف: المقياس من اليدف -أ

  .االجتماعية المسئولية بأدوار القيام عمى االبتدائي الخامس الصف
 خبلل من المقياس بناء تم: لممقياس النظري األساس -ب

 بعض في المتضمنة والمقاييس االختبارات بعض من االستفادة
 من كل بحث: مثل السابقة، والبحوث الدراسات

[47,99,98,46,97,4,96,116,115,114,95,44,94,93,9
 الظروف ضوء في عباراتو وصياغة المقياس ىذا إعداد في [2,49
 الذاتية المسئولية) األبعاد بعض في السعودي المجتمع في البيئية

 الجماعية، والمسئولية واألخبلقية، الدينية والمسئولية ،"الشخصية"
 عبارات وأرقام أبعاد يوضح التالي والجدول ،(الوطنية والمسئولية

 :االجتماعية المسئولية مقياس
 إلى المقياس الباحثان قسم: التصحيح وطريقة المقياس وصف -جـ

 والمسئولية ،"الشخصية" الذاتية المسئولية :وىي مجاالت أربعة
 الوطنية، والمسئولية الجماعية، والمسئولية واألخبلقية، الدينية
 وأرقام أبعاد يوضح التالي والجدول عبارة( 40) من المقياس وتكون
 .االجتماعية المسئولية مقياس عبارات

 2جدول 
 االجتماعيةأبعاد وأرقام عبارات مقياس المسئولية 

 أرقام العبارات أبعاد المقياس م
 37 33 29 25 21 17 13 9 5 1 المسئولية الذاتية )الشخصية( 1
 38 34 30 26 22 18 14 10 6 2 المسئولية الدينية واألخبلقية 2
 39 35 31 27 23 19 15 11 7 3 المسئولية الجماعية 3
 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 المسئولية الوطنية 4



157 

( أن مقياس المسئولية االجتماعية 2يتضح من الجدول )     
( أبعاد ىي: المسئولية الذاتية "الشخصية" وتكون من 4تكون من )

وتعرف بأنيا مسئولية الفرد بااللتزام بالواجبات  ،( عبارات10)
المكمف بيا واتباع التعميمات واالعتماد عمى الذات في حل 

( 10المشكبلت، والمسئولية الدينية واألخبلقية وتكون من )
عبارات، وتعرف بأنيا مسئولية الفرد بااللتزام بالضوابط والقوانين 

شاركة في المناسبات وحث الذات والزمبلء لتجنب المحرمات والم
وتعرف  ،( عبارات10الدينية، والمسئولية الجماعية وتكون من )

بأنيا حس الجماعة عمى مسئوليتيا الكاممة عن تسير كافة أمورىا، 
وتعرف بأنيا مسئولية الفرد تجاه  ،( عبارات10والمسئولية الوطنية )

العامة  وطنو وتجاه الممتمكات والمرافق العامة واالىتمام بالمناسبات
( 40والوطنية، وبذلك تكون مقياس المسئولية االجتماعية من )

 -المقياس في ثبلثة مستويات )نعم  ىعمعبارة، وتتراوح اإلجابة 
( لمعبارات الموجبة والتي 1 – 2 – 3ال( والدرجة ) -أحيانا 

-12-11-10-9-7-6-3-2تتضمن أرقام األسئمة التالية: )
14-15-16-18-20-21-22-24-25-26-28-29-
( لمعبارات 3 – 2 – 1(، )30-32-33-34-36-37-38-40

-13-8-5-4-1لتالية: )السالبة والتي تتضمن أرقام األسئمة ا

، وتدل الدرجة المرتفعة عمى (17-19-23-27-31-35-39
ارتفاع مستوى المسئولية، والمنخفضة تدل عمى انخفاض مستوى 

 .المسئولية االجتماعية
 :الكفاءة السيكومترية لممقياس -د
 : صدق المقياس -أ
( من 13صدق المحكمين: عرض الباحثان المقياس عمى ) -

نفس التربوي واإلرشاد النفسي والصحة النفسية والتربية أساتذة عمم ال
وطمب منيم تحكيم المقياس من حيث انتماء العبارة  ،الخاصة

ومدى وضوح وكفاية  ،لممجال الذي يريد قياسو ومدى أىميتيا
العبارات في كل بعد من أبعاد المقياس، وعدل الباحثان بعض 

ضيح ما ىو العبارات من حيث الصياغة واختصار بعضيا وتو 
غامض طبقا آلرائيم، وتراوحت نسب االتفاق من عناصر التحكيم 

%(، مما 100 -9223عمى جميع عبارات أبعاد المقياس ما بين )
 .يدل عمى صدق مناسب لممقياس

 االتساق الداخمي: طبق الباحثان مقياس المسئولية االجتماعية  -
الصف  ( تمميذًا من تبلميذ30عمى عينة استطبلعية قواميا )

الخامس االبتدائي؛ لمتأكد من صبلحيتو عمى العينة األساسية 
 :والجدول التالي يوضح ذلك ،ومدى االتساق الداخمي بعد حسابو

 3جدول 
 مصفوفة معامالت االرتباط ألبعاد مقياس المسئولية االجتماعية والدرجة الكمية

 5 4 3 2 1 الصعوبة م
 0274 0270 0272 0261 - المسئولية الذاتية )الشخصية( 1
 0277 0265 0260 -  المسئولية الدينية واألخبلقية 2
 0275 0273 -   المسئولية الجماعية 3
 0269 -    المسئولية الوطنية 4
 -     الدرجة الكمية 5
ألبعاد مقياس ( أن االتساق الداخمي 3يتضح من الجدول )     

المسئولية االجتماعية ارتبطت فيما بينيا وبين المقياس ككل 
وكانت ىذه  ،(0277 - 0260) بمعامبلت ارتباط تراوحت ما بين
 (.0120القيم جميعيا دالة عند مستوى )

 : الثبـات -ب
  :معامل الفاكرونباخ -

حسب الباحثان الثبات ألبعاد مقياس المسئولية االجتماعية     
( تمميذًا بالصف الخامس 30وذلك بتطبيقو عمى ) ،والدرجة الكمية

حيث بمغ معامل االرتباط  ،االبتدائي باستخدام معامل الفاكرونباخ
ولبعد المسئولية الدينية  ،(0278" )لبعد المسئولية الذاتية "الشخصية

ولبعد  ،(0275) ولبعد المسئولية الجماعية ،(0276) واألخبلقية
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( وىي 0277ولممقياس ككل ) ،(0277) طنيةالمسئولية الو 
 .معامبلت ثبات جيدة يمكن الوثوق بيا

 :طريقة إعادة التطبيق -
تحقق الباحثان من ثبات المقياس باستخدام طريقة إعادة      

إجراء االختبار من خبلل تطبيقو عمى عينة استطبلعية قواميا 
يقو بفاصل ( تمميذًا بالصف الخامس االبتدائي، ثم أعادة تطب30)

( أسابيع من التطبيق األول فبمغت قيم معامل 3زمني قدره )
االرتباط بين التطبيقين األول والثاني لبلختبارات الفرعية عمى بعد 

(، وبعد المسئولية الدينية 0279المسئولية الذاتية "الشخصية" )
(، وبعد 0282(، وبعد المسئولية الجماعية )0281واألخبلقية )
(، 0280(، وبعد المسئولية الوطنية )0279ماعية )المسئولية الج

( وىي معامبلت 0281وكانت قيمة معامل االرتباط لمدرجة الكمية )
 .ثبات جيدة يمكن الوثوق بيا

           الباحثين/ إعداد اعية واالنفعاليةصعوبات التعمم االجتم مقياس -6
التعمم اليدف من المقياس: ييدف المقياس إلي قياس صعوبات  -أ

  .االجتماعية واالنفعالية لدى تبلميذ الصف الخامس االبتدائي
األساس النظري لممقياس: أطمع الباحثان عمى تعريفات  -ب

صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية وخصائصيم، وبناء عمى 

بحث
[77,108,19,107,106,119,117,118,20,102,101,100

صياغة عباراتو في ضوء وبناء عمى ذلك صمما المقياس وتم   [
الظروف البيئية في المجتمع السعودي في بعض األبعاد )القصور 

 -القصور في مشاركة اآلخرين  -في االستماع وعدم المقاطعة 
القصور في قبول  -القصور في االلتزام باألدوار االجتماعية 

القصور  -القصور في التواصل االنفعالي -التعميمات والتوجييات 
 (.ة العامةفي القدر 

وصف المقياس وطريقة التصحيح: قسم الباحثان المقياس إلى  -جـ
القصور  -القصور في االستماع وعدم المقاطعة  :( أبعاد ىي6)

 -القصور في االلتزام باألدوار االجتماعية  -في مشاركة اآلخرين 
القصور في التواصل  -القصور في قبول التعميمات والتوجييات 

( 55ور في القدرة العامة(، وتكون المقياس من )القص -االنفعالي
عبارة تقيس جميعيا الصعوبات االجتماعية واالنفعالية لدى 
التبلميذ، وصيغت عباراتو بمغو سيمة وبسيطة وواضحة تتبلءم مع 

ويوضح الجدول التالي أبعاد  ،مستوى تبلميذ المرحمة االبتدائية
 : ة وأرقام عباراتومقياس صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالي

 4جدول 
 أبعاد مقياس صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية وأرقام عباراته

 أرقام العبارات أبعاد الصعوبة م

 22 39 31 17 11 52 19 11 7 1 القصىر في االستماع وعدم المقاطعت 1

 21 22 33 18 15 52 52 13 8 5 القصىر في مشاركت اآلخرين 5

 25 21 32 19 11 57 51 12 9 1 القصىر في االلتسام باألدوار االجتماعيت وعدم تجاوزها 1

   32 32 13 58 55 12 12 3 القصىر في قبىل التعليماث والتىجيهاث 3

   37 31 12 59 51 17 11 2 القصىر في التىاصل االنفعالي 2

  23 38 35 12 12 53 18 15 2 القصىر في القدرة العامت 2

 التعمم صعوبات مقياس أن( 4) الجدول من يتضح      
 في القصور: ىي أبعاد( 6) من تكون واالنفعالية االجتماعية
 بأنو ويعرف ،عبارات( 10) من وتكون المقاطعة وعدم االستماع
 تظير التي واالنفعالية االجتماعية الخصائص من مجموعة
 ما مع والتفاعل والمتابعة اإلنصات عمى التمميذ قدرة في القصور
 ،عنيم تحولو أو الحديث أثناء مقاطعتيم وعدم اآلخرون يقولو

 قصور بأنو ويعرف ،عبارات( 10) اآلخرين مشاركة في والقصور
 االلتزام في والقصور ،اآلخرين مع االندماج عمى التمميذ قدرة في

 قدرة ضعف مدى بأنو ويعرف ،عبارات( 10) االجتماعية باألدوار
 أعضاء بين عمل من إليو يسند ما وأداء بدوره التزامو عمى التمميذ

 والقصور ،معين عمل إنجاز في معيم تعاونو ومدى ،المجموعة
 قصور بأنو ويعرف ،عبارات( 8) والتوجييات التعميمات قبول في
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تماميا لمميام اإلصغاء ميارة في التمميذ  التواصل في والقصور ،وا 
 التمميذ حساسية في قصور بأنو ويعرف ،عبارات( 8) االنفعالي
 التخاطب عند فيو والتحكم االنفعالي التعبير في ومياراتو االنفعالية

 في والقصور ،منطوقة أو صامتة بمغة معيم والتواصل اآلخرين مع
 نشاطو في التمميذ انحراف بأنو ويعرف ،عبارات( 9) العامة القدرة
 المتوسط عن العامة انفعاليتو أو العام، تحصيمو أو العام، العقمي
 وبذلك ،الدراسي صفو أو لسنو بالنسبة واحدة، في أو منيا كل في

 من مكون واالنفعالية االجتماعية التعمم صعوبات مقياس يكون
 مستويات ثبلثة في المقياس عمي اإلجابة وتراوحت عبارة،( 55)
 الموجبة، لمعبارات( 1 – 2 – 3) والدرجة( ال - أحيانا - نعم)

-9-7-6-5-4-3-2-1: )التالية األسئمة أرقام تتضمن والتي
10-11-12-14-16-18-19-20-22-23-25-27-
28-29-31-33-34-35-36-39-40-41-42-43-
 السالبة، لمعبارات( 3 – 2 – 1) ،(45-47-49-51-53-55
-24-21-17-15-13-8): التالية األسئمة أرقام تتضمن والتي
 وتدل ،(26-30-32-37-38-44-46-48-50-52-54

 االجتماعية التعمم صعوبات درجة انخفاض عمى المرتفعة الدرجة

 التعمم صعوبات درجة ارتفاع عمى تدل والمنخفضة واالنفعالية،
 .واالنفعالية االجتماعية

 :لممقياس السيكومترية الكفاءة -د
 : المقياس صدق -أ

 من( 13) عمى المقياس الباحثان عرض: المحكمين صدق -
 والتربية النفسية والصحة النفسي واإلرشاد التربوي النفس عمم أساتذة

 العبارة انتماء حيث من المقياس تحكيم منيم وطمب ،الخاصة
 وكفاية وضوح ومدى ،أىميتيا ومدى قياسو يريد الذي لممجال
 بعض الباحثان وعدل المقياس، أبعاد من بعد كل في العبارات
 ىو ما وتوضيح بعضيا واختصار الصياغة حيث من العبارات
 التحكيم عناصر من االتفاق نسب وتراوحت آلرائيم، طبقا غامض
 مما ،%(100 -8426) بين ما المقياس أبعاد عبارات جميع عمى
 .لممقياس مناسب صدق عمى يدل

 التعمم صعوبات مقياس الباحثان طبق: الداخمي االتساق - 
 تمميذاً ( 30) قواميا استطبلعية عينة عمى واالنفعالية االجتماعية

 عمى صبلحيتو من لمتأكد االبتدائي؛ الخامس الصف تبلميذ من
 والجدول ،حسابو بعد الداخمي االتساق ومدى األساسية العينة
 :ذلك يوضح التالي

 5 جدول
 الكمية والدرجة واالنفعالية االجتماعية التعمم صعوبات مقياس ألبعاد االرتباط معامالت مصفوفة

 7 6 5 4 3 2 1 الصعوبة م
 0279 0265 0266 0267 0272 0270 - القصور في االستماع وعدم المقاطعة. 1
 0268 0254 0257 0261 0252 -  القصور في مشاركة اآلخرين االجتماعية. 2
 0250 0248 0249 0245 -   االجتماعية. القصور في االلتزام باألدوار 3
 0270 0261 0247 -    القصور في قبول التعميمات والتوجييات. 4
 0280 0276 -     القصور في التواصل االنفعالي. 5
 0261 -      القصور في القدرة العامة. 6
 -       الدرجة الكمية 7

( أن االتساق الداخمي ألبعاد مقياس 5يتضح من الجدول )     
صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية ارتبطت فيما بينيا وبين 

(، 0280 - 0245المقياس ككل بمعامبلت ارتباط تراوحت ما بين )
 (.0120وكانت ىذه القيم جميعيا دالة عند مستوى )

 : الثبـات -ب
  معامل الفاكرونباخ: -
 حسب الباحثان الثبات ألبعاد مقياس المسئولية االجتماعية     
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( تمميذًا بالصف الخامس 30والدرجة الكمية، وذلك بتطبيقو عمى ) 
االبتدائي باستخدام معامل الفاكرونباخ، حيث بمغ معامل االرتباط 

(، ولبعد القصور 0279لبعد القصور في االستماع وعدم المقاطعة )
(، ولبعد القصور في االلتزام باألدوار 0276في مشاركة اآلخرين )

(، ولبعد القصور في قبول التعميمات 0278االجتماعية )
(، ولبعد القصور في التواصل االنفعالي 0276والتوجييات )

 (، ولممقياس ككل0272(، ولبعد القصور في القدرة العامة )0275)
 .( وىي معامبلت ثبات جيدة يمكن الوثوق بيا0279) 
 :إعادة التطبيقطريقة  -

تحقق الباحثان من ثبات المقياس باستخدام طريقة إعادة      
إجراء االختبار من خبلل تطبيقو عمى عينة استطبلعية قواميا 

( تمميذًا بالصف الخامس االبتدائي، ثم أعادة تطبيقو بفاصل 30)
( أسابيع من التطبيق األول فبمغت قيم معامل 3زمني قدره )

طبيقين األول والثاني لبلختبارات الفرعية عمى بعد االرتباط بين الت
(، وبعد القصور في 0280القصور في االستماع وعدم المقاطعة )

(، وبعد القصور في االلتزام باألدوار 0283مشاركة اآلخرين )
(، وبعد القصور في قبول التعميمات والتوجييات 0280االجتماعية )

(، وبعد 0282عالي)(، وبعد القصور في التواصل االنف0282)
( وىي 0282(، ولممقياس ككل )0281القصور في القدرة العامة )

 .معامبلت ثبات جيدة يمكن الوثوق بيا
  / الباحثينإعداد لميارات التعمم التعاوني البرنامج التدريبي -7
اليدف العام لمبرنامج: إكساب ميارات التعمم التعاوني لتنمية  -

ف حدة صعوبات التعمم االجتماعية المسئولية االجتماعية وتخفي
 .واالنفعالية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية

وعند تنفيذ البرنامج التدريبي التعاوني يمكن ذكر مجموعة من  
 : المبادئ التالية عمى النحو التالي

تحديد األىداف التدريبية لمبرنامج: وتم تحديد أىداف الجمسة في  -
ضوء تحميل محتوى الميمة، كما تم تحديد أىداف ميارات التعمم 

التعاوني  وكيفية التدريب عمييا؛ لكي يتعاون التبلميذ مع بعضيم 
 . البعض بفعالية

 تحديد حجم الجماعة: تم تقسيم عدد أعضاء المجموعة التجريبية -
( أعضاء في كل 4( تبلميذ الى مجموعتين يوجد )8تعاونية )ال

مجموعة، وتم تحديد حجم المجموعة بناء عمى األبحاث السابقة، 
وروعي في ذلك أنو كمما زاد حجم الجماعة كمما زادت المصادر 
التي تساعد عمى نجاح المجموعة، وكمما كانت الفترة الزمنية 

ماعة أقل، كما تحدد المواد المتاحة أقصر ينبغي أن يكون حجم الج
 .المتاحة عدد أعضاء الجماعة من أربعة أعضاء يكون أفضل

توزيع التبلميذ عمى الجماعات: ال يوجد تشكيل مثالي  -
لمجماعات، وما يحدد فعالية الجماعة ىو الطريقة التي يعمل بيا 
التبلميذ سويا، وىناك مزايا لتكوين جماعات من أفراد مختمفي 

ىتمامات، ووجود العديد من األفكار ووجيات النظر، القدرات واال
ظيار التبلميذ  والطرق المختمفة لحل المشكمة داخل الجماعة، وا 
مزيدًا من عدم التوازن المعرفي الذي يثير التعمم واالبتكارية والنمو 
االجتماعي والمعرفي، واندماج التبلميذ في مزيد من التفكير 

 .الشفوي
وتم ترتيب حجرة الدراسة في شكل دوائر ترتيب غرفة الصف:   -

 .لتسييل االتصال وبشكل يسمح بمراقبة المعمم لمجماعات
توزيع األدوار لضمان االعتماد المتبادل: تعتبر األدوار توصيفًا  -

ومن  ،لما يتوقعو اآلخرون من الطالب أثناء العمل في الجماعة
 : ىذه األدوار

ل داخل الجماعة ومشاركة القائد: ويكون دوره في تنظيم العم -1
جميع أعضائيا في المناقشة، ومنحيم فرصة لمحديث، ومدح 
الزمبلء عند إنجاز العمل، والحرص عمى عدم خروج أعضاء 

 .الجماعة عن الموضوع
المراقب: ويكون دوره في مراقبة استجابة األعضاء داخل  -2

 الجماعة لتوجييات المعمم، ومراقبة مستوى الصوت بحيث ال تزعج
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الجماعة غيرىا من الجماعات، وتسجيل وميارات التعمم التعاوني 
 .في بطاقة مبلحظة

عبلن الزمبلء ببداية ونياية كل ميمة، إالميقات: ودوره  -3
 .ومتابعة الوقت وعدم إضاعتو

المقرر: ويسجل ما تتوصل إليو الجماعة من إجابات في  -4
ي عن عمل أوراق العمل الخاصة بكل ميمة، وتقديم تقرير نيائ

 .الجماعة لممعمم
 التعمم األساس النظري لمبرنامج التدريبي القائم عمى ميارات -

 :التعاوني
يقوم البرنامج التدريبي القائم عمى ميارات التعمم التعاوني      

المستخدم في ىذا البحث عمى بعض االنشطة التعاونية لتنمية 
االجتماعية المسئولية االجتماعية وتخفيف حدة صعوبات التعمم 

واالنفعالية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية، وتم االستفادة في بناء 
 البرنامج من بعض الدراسات والبحوث السابقة، مثل: بحث كل من
[91,14,109,11,90,89,88,33,87,86,85,73,84,74,82,

83,80,81,79,78,72] 
 : وصف البرنامج التدريبي القائم عمى ميارات التعمم التعاوني -

يتكون البرنامج التدريبي القائم عمى ميارات التعمم التعاوني      
 -يمي: )التييئة لجمسات البرنامج  ( جمسة تتضمن ما18من )

التعمم  يفتابع مفاىيم أساسية  - يالتعاونالتعمم  فيمفاىيم أساسية 
ميارات التعمم  -خطوات تعمم الميارات التعاونية  - يالتعاون

أنموذج لجمسة لمتعمم  -تابع ميارات التعمم التعاوني  -التعاوني 
  -كيف تكون عمى قدر كبير من المسئولية االجتماعية؟  -التعاوني

كيف  - تابع كيف تكون عمى قدر كبير من المسئولية االجتماعية؟
 -النفعالية في المواقف المدرسية؟ تواجو الصعوبات االجتماعية وا

كيف تواجو مشكمة العنف األسري؟  -زراعة المؤلؤ -الورد الطائفي 
كيف  -كيف تواجو مشكمة إدمان االنترنت؟  -حرف وىوايات  -

كيف تواجو مشكمة التأخر  -تواجو مشكمة العنف المدرسي؟ 
 (كيف تواجو مشكمة العقاب المدرسي؟ -الدراسي؟ 

ة والمكانية لتطبيق البرنامج التدريبي القائم عمى الحدود الزمني -
 :ميارات التعمم التعاوني

تم التطبيق العممي لمبرنامج التدريبي القائم عمى ميارات التعمم      
( 3( جمسة بواقع )18( أسابيع، تكون من )6التعاوني عمى مدى )

( دقيقة في الجمسة الواحدة بمدرسة 45جمسات أسبوعيًا لمدة )
( 8فيصل االبتدائية بمدينة الطائف عمى عينة قواميا ) الممك

 باإلضافةتبلميذ من ذوي صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية، 
 إلى جمستين لآلباء والمعممين لتعريفيم بالدور المطموب منيم
 .لمساعده تبلميذىم وأبنائيم عمى اكتساب الميارات التعاونية

التدريبي القائم عمى ميارات التعمم دور الباحثان في البرنامج  -
 :التعاوني

يقوم الباحثان في أثناء التدريب عمى البرنامج التدريبي بالميام 
 :التالية

تخطيط المواد التعميمية: ويتم ذلك من خبلل إعطاء الجماعة  -
ورقة واحدة لكل عضو في الجماعة وجزء من المادة ليتعمميا 

 .ويعمميا لآلخرين في الجماعة
شرح الميمة: وىى إخبار التبلميذ بما سيؤدونو إلنجاز الميمة،  -

ويتم ذلك من خبلل شرح أىداف الموضوع، وشرح المفاىيم 
والمبادئ التي يتضمنيا الدرس وربطيا بالخبرات السابقة، وشرح 

 .اإلجراءات التي يتبعيا التبلميذ  إلكمال الميمة
ءه عند وضع ىدف بناء االعتماد المتبادل اإليجابي: ويتم بنا -

مشترك، بحيث يدرك األفراد أنيم يستطيعون تحقيق أىدافيم عندما 
يحقق اآلخرون أىدافيم، ويتحقق االعتماد المتبادل في اليدف من 
خبلل جعل كل جماعة تقدم تقريرا واحدا يحمل توقيع جميع 
أعضاء المجموعة مما يدل عمى موافقتيم عميو وقدرة كل واحد 

 .تم إجراؤهمنيم عمى شرح ما 
بناء المحاسبة الفردية: ولمتأكد من تعمم جميع األعضاء لممادة  -

فإن ىناك ضرورة التقييم المستمر ألداء التبلميذ من خبلل 
مشاركتيم، وشرح ما تعمموه من اآلخرين، واستخدام ما تعممو 
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التبلميذ في موقف أخرى، وسؤال أحد التبلميذ عشوائيًا باعتباره 
 .ممثبًل لمجماعة

بناء التعاون بين الجماعات: من خبلل قيام المجموعة عند  -
 االنتياء من عمميا بالبحث عن المجموعة األخرى التي انتيت من

 .عمميا لشرح اإلجابات، أو لمساعدتيا
تحديد األنماط السموكية المرغوبة: من خبلل االلتزام بالدور  -

 ،والطمب من كل عضو أن يشرح كيفية حصولو عمى اإلجابة
 والطمب من األعضاء ربط ما يتم تعممو بما سبق تعممو وتشجيع

 .الجميع عمى المشاركة ونقد األفكار وليس األشخاص 
متابعة سموك التبلميذ: وفييا يبلحظ الباحثان التفاعل بين  -

أعضاء الجماعة؛ لكي يتم تقدير االستخدام المناسب لمميارات 
اًء عمى ىذه المبلحظة التعاونية من خبلل استمارة مبلحظة، وبن

 . يتدخل الباحثان لتحسين ميارات التعمم التعاوني
الجماعات  تقديم مساعدة في الميمة: من خبلل مبلحظة -

يتم  ديد ما يفيمو التبلميذ، وبالتالين تحيالتعاونية يمكن لمباحث
 .التدخل لتوضيح التعميمات ومراجعة اإلجراءات إلكمال الميمة

ذ: يحفز الباحثان جميع أعضاء الجماعة من تقويم عمل التبلمي -
وقد يكون ىناك حافز فردى  ،خبلل إعطائيم نفس الدرجة

وجماعي، مع تقديرات فردية ونقاط زائدة عن عدد األعضاء في 
 .الجماعة الذين حققوا محك النجاح

: يسمح (تجييز العمل الجماعي )التفكير في العمل الجماعي -
اقف التي كانت بيا أعمال العضو الباحثان لمتبلميذ وصف المو 

مساعدة أو غير مساعدة في إنجاز العمل الجماعي، واتخاذ قرارات 
عن أية السموكيات التي يستمرون فييا أو السموكيات التي يحتاج 

 .التبلميذ إلى تحسينيا
التحقق من صبلحية البرنامج التدريبي القائم عمى ميارات  -و

 :التعمم التعاوني
( من أساتذة 13حثان بعرض البرنامج التدريبي عمى )قام البا     

عمم النفس التربوي واإلرشاد النفسي والصحة النفسية والتربية 

الخاصة ألخذ آرائيم ومقترحاتيم حول البرنامج القائم عمى ميارات 
التعمم التعاوني وأىدافو، وبعد تجميع آراء ومقترحات السادة 

ضافة آرائيم ومقترحاتيم خاصة فيما  المحكمين تم تعديل البرنامج وا 
يتعمق بسمات وخصائص تبلميذ المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات 
التعمم االجتماعية واالنفعالية وبذلك يتحقق لمباحثان الثقة في صدق 

 .وصبلحية استخدام البرنامج التدريبي مع عينة البحث الحالي
  الباحثين/ إعداد حظة ميارات التعمم التعاونياستمارة مبل -8

تيدف استمارة مبلحظة ميارات التعمم التعاوني إلى التعرف      
عمى مدى ممارسة تبلميذ الصف الخامس االبتدائي لميارات 

ميارات  يوىالتعاونية التي صمم عمى أساسيا البرنامج التدريبي 
وتم  ،طمب وتقديم الشرح والتوضيح، والتأكد من فيم الزمبلء

ات النظرية، والبحوث السابقة التي تصميميا في ضوء الكتاب
ودرب الباحثان  ،تناولت التدريب عمى ميارات التعمم التعاوني

التبلميذ عمى عممية المبلحظة لمميارات التعاونية بحيث يتبادل 
جميع التبلميذ دور مبلحظة ميارات التعمم التعاوني عبر جمسات 

الثبلث السابقة وتقيس ميارات التعمم التعاوني   ،البرنامج التدريبي
وأشارت  ،وكانت تطبق ىذه االستمارة أثناء كل جمسة تدريبية

نتائجيا إلى أن التبلميذ الحظوا أنفسيم أثناء اإلجراءات التجريبية 
وكانوا يستخدمون ميارات التعمم التعاوني  بنسبة ال تقل عن 

 .%( من مبلحظة التبلميذ لبعضيم البعض65)
 الية البرنامج التدريبي:  مقياس التقييم الذاتي لفع -9

  إعداد / الباحثين
ىدف المقياس: ييدف ىذا المقياس إلى التحقق من التقييم الذاتي 
لفعالية البرنامج التدريبي القائم عمى ميارات التعمم التعاوني، 
وكذلك مدى التزام المشاركين بخطوات ميام التدريب الخاصة 

ويتكون ىذا  ،ىدافوبالتدريب، ومدى استفادتيم منو، وتحقيق أ
( عبارة مخصصة لمجموعة التدريب عمى 18المقياس من )

 .البرنامج التدريبي القائم عمى ميارات التعمم التعاوني
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( من أساتذة 13صدق المقياس: عرض الباحثان المقياس عمى )
عمم النفس التربوي واإلرشاد النفسي والصحة النفسية والتربية 

مقياس من حيث انتماء العبارة وطمب منيم تحكيم ال ،الخاصة
ومدى وضوح وكفاية  ،لممجال الذي يريد قياسو ومدى أىميتيا

العبارات في كل بعد من أبعاد المقياس، وعدل الباحثان بعض 
العبارات من حيث الصياغة واختصار بعضيا وتوضيح ما ىو 

غامض طبقا آلرائيم، وتراوحت نسب االتفاق من عناصر التحكيم 
 %(، مما100 - 9223رات أبعاد المقياس ما بين )عمى جميع عبا

 .يدل عمى صدق مناسب لممقياس 
 : نتائج التقييم الذاتي لفعالية المعالجة التجريبية

تم احتساب النسب المئوية لكل عبارة من عبارات مقياس التقييم 
والجدول التالي يوضح ىذه  ،الذاتي لفعالية المعالجة التجريبية

 .النسب المئوية
 6جدول 

 النسب المئوية الستجابات التالميذ لعبارات مقياس التقييم الذاتي لفعالية المعالجة التجريبية
 ال إلى حد ما نعم م ال إلى حد ما نعم م
1 100%  0%  0%  10 88%  12%  0%  
2 75%  13%  12%  11 63%  25%  12%  
3 88%  12%  0%  12 100%  0%  0%  
4 63%  25%  12%  13 75%  13%  12%  
5 75%  13%  12%  14 63%  25%  12%  
6 88%  12%  0%  15 88%  12%  0%  
7 100%  0%  0%  16 63%  25%  12%  
8 88%  12%  0%  17 100%  0%  0%  
9 88%  12%  0%  18 75%  13%  12%  
 الذين لممشاركين المئوية النسب أن( 6) الجدول من يتضح     
 والذين ،%(100 -%  63) بين ما تراوحت( نعم) عمى أجابوا
 والذين ،%(25 -صفر) بين ما تراوحت( ما حد إلى) عمى أجابوا
 أن عمى تدل النسب وىذه ،%(12 -صفر( )ال) عمى أجابوا

 إلى مرتفعة بنسب لمبرنامج التجريبية االجراءات استخدموا التبلميذ
 .ما حد
 : لمبحث التنفيذية اإلجراءات -د

 في الحالي البحث في إتباعيا يمكن التي اإلجراءات تمخيص يمكن
 : اآلتية الخطوات

 .الحالي بالبحث المرتبطة السابقة البحوث عمى االطبلع -1
 البحث بأدوات المرتبطة السابقة المقاييس عمى االطبلع -2

 .الحالي
 .االجتماعية المسئولية مقياس تصميم -3

 .واالنفعالية االجتماعية التعمم صعوبات مقياس تصميم -4
 .التعاوني التعمم لميارات التدريبي البرنامج تصميم -5
 . التعاوني التعمم ميارات مبلحظة استمارة تصميم -6
 .التدريبي البرنامج لفعالية الذاتي التقييم مقياس تصميم -7
 مجموعة عمى البحث ألدوات السيكومترية الخصائص إقامة -8

 .االبتدائي الخامس الصف تبلميذ من استطبلعية
 صعوبات ذوي االبتدائي الخامس بالصف  التبلميذ اختيار -9

 .بالطائف واالنفعالية االجتماعية التعمم
 بطريقة والضابطة التجريبية المجموعتين عمى التبلميذ توزيع -10

 .عشوائية
 والضابطة التجريبية المجموعتين عمى الذكاء اختبار تطبيق -11
 .المجموعتين بين الذكاء متغير لتكافؤ وذلك
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 التعمم صعوبات ومقياس االجتماعية المسئولية مقياس تطبيق -12
 قبل والضابطة التجريبية المجموعتين عمى واالنفعالية االجتماعية

 االجتماعية المسئولية مستوى عمى لمتعرف التجريبي؛ اإلجراء
 .واالنفعالية االجتماعية التعمم وصعوبات

 ميارات لتحسين التدريبي لمبرنامج التجريبية اإلجراءات تنفيذ -13
 ذوي االبتدائي الخامس الصف تبلميذ عمى التعاوني التعمم

 .واالنفعالية االجتماعية التعمم صعوبات
 تنفيذ أثناء التعاوني التعمم ميارات مبلحظة استمارة استخدام -14

 .تدريبية جمسة كل بعد التدريبي لمبرنامج التجريبية اإلجراءات
 .التدريبي البرنامج  لفعالية الذاتي التقييم مقياس تطبيق -15
 التعمم صعوبات ومقياس االجتماعية المسئولية مقياس تطبيق -16

 بعد والضابطة التجريبية المجموعتين عمى واالنفعالية االجتماعية
 عمى لمتعرف التدريبي؛ لمبرنامج التجريبي اإلجراء من االنتياء
 التعمم وصعوبات االجتماعية المسئولية في  التبلميذ مستوى

 .التدريبي البرنامج تنفيذ بعد واالنفعالية االجتماعية
 التعمم صعوبات ومقياس االجتماعية المسئولية مقياس تطبيق -17

 من االنتياء بعد التجريبية المجموعة عمى واالنفعالية االجتماعية

 استمرارية مدى عمى لمتعرف شير؛ مرور بعد البعدي القياس
 .التجريبية المجموعة تبلميذ لدى التدريبي البرنامج

 تطبيق من المستخرجة لمبيانات اإلحصائي التحميل إجراء -18
 االجتماعية التعمم وصعوبات االجتماعية المسئولية مقياس

 .واالنفعالية
 ومناقشتها نتائج. ال5

 من لمتحقق وذلك وتفسيرىا البحث نتائج الباحثان يعرض     
 SPSS)) اإلحصائية البرامج حزمة واستخدما البحث فروض
 التجريبية المجموعتين: التالي النحو عمى( 10) اإلصدار
 التعمم صعوبات  ومقياس ،االجتماعية المسئولية في والضابطة
 .واالنفعالية االجتماعية

 دالة فروق توجد" أنو عمي األول الفرض ينص: األول الفرض
 في التجريبية المجموعة تبلميذ درجات رتب متوسطي بين إحصائياً 
 القياس لصالح والبعدي القبمي القياسين في االجتماعية المسئولية
 اختبار الباحثان استخدم الفرض ىذا صحة والختبار ،"البعدي

 في ذلك ويتضح المتماثمة، لؤلزواج  Wilcoxon ويمكوكسون
 : التالي الجدول

 7جدول 
لمتوسطي رتب درجات تالميذ المجموعة التجريبية في أبعاد مقياس المسئولية االجتماعية والدرجة الكمية في القياسين القبمي  "Zنتائج حساب قيمة "

 والبعدي
 مستوى الداللة Z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب المتغير

)الشخصية(المسئولية الذاتية   

 صفر صفر 0 الرتب السالبة

22539 0201 
 8 الرتب الموجبة

425 
36 

 0 الرتب المتساوية
 8 المجموع

 المسئولية الدينية واألخبلقية

 صفر صفر 0 الرتب السالبة

22546 0201 
 8 الرتب الموجبة

425 
36 

 0 الرتب المتساوية
 8 المجموع

الجماعيةالمسئولية   

 صفر صفر 0 الرتب السالبة

22539 0201 
 36 425 8 الرتب الموجبة
 0 الرتب المتساوية

 8 المجموع
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 صفر صفر 0 الرتب السالبة المسئولية الوطنية

22558 0201 
 36 425 8 الرتب الموجبة
 0 الرتب المتساوية

 8 المجموع

المسئولية الدرجة الكمية لمقياس 
 االجتماعية

 صفر صفر 0 الرتب السالبة

22524 0201 
 36 425 8 الرتب الموجبة
 0 الرتب المتساوية

 8 المجموع
 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود( 7) الجدول من يتضح     

 مقياس أبعاد في التجريبية المجموعة تبلميذ درجات رتب متوسطي
 الدينية والمسئولية الذاتية المسئولية) االجتماعية المسئولية
 الكمية والدرجة( الوطنية والمسئولية الجماعية والمسئولية واألخبلقية

 مستوى عند البعدي القياس لصالح والبعدي القبمي القياسين في
 .الفرض قبول تم وبذلك( 0201)

 من كل بحث إليو توصل ما مع األول الفرض نتيجة وتتفق     
[121] Nattiv [120] Biro  لمتدريب إيجابي أثر وجود في 

 مع النتيجة اتفقت كما ،التحصيل في التعاوني التعمم ميارات عمى
 تم الذين أن إلى توصل إنو حيث Gillies [79] بحث نتائج

 أقرانيم من تعاوناً  أكثر كانوا التعاوني التعمم ميارات عمى تدريبيم
 البعض، بعضيم مساعدة في رغبة أكثر وكانوا المتدربين، غير

 بطريقة يتصرفون كانوا بحيث والمصادر األفكار في ومشاركة
 .التعمم عمى البعض بعضيم ساعدت
 التعمم أن يرى الذي [5] مع األول الفرض نتيجة تتفق كما      

 االجتماعية، الميارات التبلميذ تعمم كيفية إلى ييدف التعاوني
 أو ،زميمو بجوار التمميذ جموس يعنى ال التعاوني التعمم فإن ولذلك
 ذلك من أعمق ولكنو يشاىده، واآلخر عمبل أحدىما يؤدى أن

 .األفراد بين اإليجابي الداخمي االعتماد من نوع فيو بكثير
 من كل بحث إليو توصل ما مع النتيجة ىذه وتتفق     

Landazabal   [81]التجريبية المجموعة تفوق إلى توصل الذي 
 االجتماعية والتوكيدية الذات توكيد في الضابطة المجموعة عمى

 & Nath [82]  مع والتعاون باالتصال المرتبطة القيادة وسموك

Ross عمى تفوقت التجريبية المجموعة أن إلى توصل الذي 
 أكثر وكانت التعاونية االتصال ميارات في الضابطة المجموعة
 لبعضيم األسئمة وطرح بناء، بشكل االتفاق عدم لميارة ممارسة
 تصحيحية راجعة تغذية وتقديم والثناء اآلخرين وتشجيع البعض
 الذي[ 4] الخراشي ،لآلخرين المساعدة وتقديم الميمة، في والبقاء
 عممية في كبير تأثير ليا الجامعية الطبلبية األنشطة أن أظير
 في أساسي كجانب لمطبلب االجتماعية المسئولية وتنمية إكساب
 أبناء أن إلى إلى توصل الذي[ 98] البله عبد ،متيشخصيا بناء
 بالمسئولية شعوراً  وأكثر انتماء أكثر بالخارج العاممين غير

 كما ،المدرسي العمل نحو اتجاىاتيم في إيجابية وأكثر االجتماعية
 لمعائمة االنتماء إلى الحاجة بين موجبة ارتباطية عبلقة وجدت
 وبين االجتماعية المسئولية وبين والوطن واألقران والجيرة

 والزمبلء والمعممين والمقررات المدرسي العمل نحو االتجاىات
 .المدرسية واإلدارة المدرسية واألنشطة
 دالة فروق توجد" أنو عمى الثاني الفرض ينص: الثاني الفرض
 في التجريبية المجموعة تبلميذ درجات رتب متوسطي بين إحصائياً 
 والبعدي القبمي القياسين في واالنفعالية االجتماعية التعمم صعوبات
 استخدم الفرض ىذا صحة والختبار". البعدي القياس لصالح
 المتماثمة، لؤلزواج Wilcoxon ويمكوكسون اختبار الباحثان
 : التالي الجدول في ذلك ويتضح
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 8 جدول
 في الكمية والدرجة واالنفعالية االجتماعية التعمم صعوبات مقياس أبعاد في التجريبية المجموعة تالميذ درجات رتب لمتوسطي"  Z" قيمة حساب نتائج

 والبعدي القبمي القياسين
 الداللة Z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب المتغير

القصور في االستماع وعدم 
 المقاطعة

 22640 36 425 8 الرتب السالبة

0201 
 0 الرتب الموجبة

 صفر
 صفر

 0 الرتب المتساوية
 8 المجموع

 القصور في مشاركة اآلخرين

 22588 36 425 8 الرتب السالبة

0201 
 صفر صفر 0 الرتب الموجبة
 0 الرتب المتساوية

 8 المجموع

القصور في االلتزام باألدوار 
وعدم تجاوزىااالجتماعية   

 22539 36 425 8 الرتب السالبة

0201 
 صفر صفر 0 الرتب الموجبة
 0 الرتب المتساوية

 8 المجموع

القصور في قبول التعميمات 
 والتوجييات

 22585 36 425 8 الرتب السالبة

0201 
 0 الرتب الموجبة

 صفر
 صفر

 0 الرتب المتساوية
 8 المجموع

القصور في التواصل 
 االنفعالي

 22558 36 425 8 الرتب السالبة

0201 
 صفر صفر 0 الرتب الموجبة
 0 الرتب المتساوية

 8 المجموع
 22585 36 425 8 الرتب السالبة القصور في القدرة العامة

0201 
 صفر صفر 0 الرتب الموجبة
 0 الرتب المتساوية

 8 المجموع
الدرجة الكمية لمقياس 

صعوبات التعمم االجتماعية 
 واالنفعالية

 22524 36 425 8 الرتب السالبة

0201 
 صفر صفر 0 الرتب الموجبة
 0 الرتب المتساوية

 8 المجموع
 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود( 8) الجدول من يتضح     

 مقياس أبعاد في التجريبية المجموعة درجات رتب متوسطي
 االستماع في القصور) واالنفعالية االجتماعية التعمم صعوبات

 االلتزام في والقصور اآلخرين مشاركة في والقصور المقاطعة وعدم
 التعميمات قبول في والقصور تجاوزىا وعدم االجتماعية باألدوار

 القدرة في والقصور االنفعالي التواصل في والقصور والتوجييات

 القياس لصالح والبعدي القبمي القياسين في الكمية والدرجة( العامة
 .الفرض قبول تم وبذلك( 0201) مستوى عند البعدي
  Gut بحث إليو توصل ما مع الثاني الفرض نتيجة وتتفق     
  التعاوني التعمم ميارات عمى لمتدريب إيجابي أثر وجود في [72]
 أكثر كانت التعاوني لمتعمم السموكية التأثيرات وأن ،التحصيل في

 ىنداوي ،التعمم صعوبات ذوى التبلميذ لدى التبلميذ مع نجاحاً 
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 متوسطي بين إحصائياً  دالة فروق وجود إلى توصل الذي[ 107]
 مقياس أبعاد في والضابطة التجريبية المجموعتين درجات رتب

 المجموعة لصالح الكمية والدرجة واالنفعالية االجتماعية الصعوبات
 .التجريبية
 Lee & Luck [122] مع الثاني الفرض  نتيجة تتفق كما     

 التعاوني التعمم ميارات استخدام في األساسية الميزة أن يرى الذي
 فعال شريك بأنو التمميذ يشعر حيث التعاونية المشاركة أسموب ىي
 أن البد معينة وأدوار مسئولية عميو أن إذ التعميمي الموقف في

 إلييا، ينتمى التي لممجموعة التعاوني العمل يتكامل حتى يمارسيا
 التفكير ميارات فييا يمارسون تعميمية مواقف لمتبلميذ يقدم كما

 الذات مفيوم وينمى المشكمة، وحل االكتشاف وسموك العممي
 سموكياتيم تعديل في ويساعد لدييم والمعرفية االجتماعية والميارات

  .األفضل إلى
 بعض نتائج مع تتفق الثاني الفرض نتائج أن عمى عبلوة     

 الذيTiffany [74]  من كل بحث مثل والبحوث، الدراسات

 الناحية تنمي التعاوني التعمم أنشطة استخدام أن إلى توصل
 عمى قدرتيم من وتزيد األطفال، لدى والعاطفية االجتماعية
 الذي Robyn [74] بحث توصل كما ،المسئولية وتحمل المشاركة
 االجتماعية المسئولية تنمية في التعاوني التعمم فعالية إلى توصل
 الذي[ 96] إبراىيم بحث ،منظمة تعاونية جماعات في طبلب لدى

 وأن الذات، توكيد تنمية في  التعاوني التعمم فعالية إلى توصل
 .االجتماعية بالمسئولية اإلحساس تنمية في يؤثر الثقافي السياق
 دالة فروق توجد"  أنو عمى الثالث الفرض ينص: الثالث الفرض
 التجريبية المجموعتين تبلميذ درجات رتب متوسطي بين  إحصائياً 
 لصالح البعدي القياس في االجتماعية المسئولية في والضابطة
 استخدم الفرض ىذا صحة من ولمتحقق ،"التجريبية المجموعة
-Mann  وتني مان البلبارامترية اإلحصائي األسموب الباحثان

Whitney – U Test بيذا المرتبط النتائج يوضح( 9) والجدول 
 .الفرض

 9جدول 
لمتوسطي رتب درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في أبعاد مقياس المسئولية االجتماعية والدرجة الكمية في  "Zنتائج حساب قيمة "

 القياس البعدي
 مستوى الداللة Mann -Whitney U z مجموع الرتب متوسط الرتب مجموعة البعد

 0201 32123 125 9025 11231 التجريبية المسئولية الذاتية )الشخصية(
 2925 4221 الضابطة

 0201 32099 2 90 11225 التجريبية المسئولية الدينية واألخبلقية
 30 4229 الضابطة

 0201 22728 5 87 10288 التجريبية المسئولية الجماعية
 33 4271 الضابطة

 0201 22687 525 87 10281 التجريبية المسئولية الوطنية
 3325 4279 الضابطة

الدرجة الكمية لمقياس المسئولية 
 االجتماعية

 0201 22909 3 89 11213 التجريبية
 31 4243 الضابطة

 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود( 9) الجدول من يتضح     
 في والضابطة التجريبية المجموعتين تبلميذ درجات رتب متوسطي

" الشخصية" الذاتية المسئولية) االجتماعية المسئولية مقياس أبعاد
 والمسئولية الجماعية والمسئولية واألخبلقية الدينية والمسئولية

 تبلميذ لصالح البعدي القياس في الكمية والدرجة( الوطنية
 قبول تم وبذلك( 0120) داللة مستوى عند التجريبية المجموعة
 .الفرض
 بحث نتائج عنو أسفرت ما مع الثالث الفرض نتيجة وتتفق     
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 المجموعة في التبلميذ أن إلى .Terwel et al [80] من كل 
 عن المطموبة لمتوضيحات وتقديماً  تعاونًا، أكثر أصبحوا التدريبية
 أظيرت كما االتصال، ميارات عمى يتدربوا لم الذين التبلميذ
 إطار في التعاوني التعمم ميارات عمى التدريب ضرورة النتائج
 يكون لن منفصل بشكل عمييا التدريب إن حيث دراسي محتوى
 أن إلى توصل الذي[ 33] الوفــــا أبـو ،البعيد المدى عمى ناجحاً 

 الفعالية في الضابطة المجموعة من أفضل التجريبية المجموعة
 واألىمية القرائي االستطبلع وحب القرائي التحدي وتفضيل القرائية
 .اإلنجميزية لمغة القراءة ودافعية القرائي واالندماج القرائية
 ميارات أن يرى الذي[ 7] مع الثالث الفرض  نتيجة تتفق كما     
 مجموعات في معاُ  العمل خبلل من التبلميذ تشجع التعاوني التعمم
 يدمج تعميمي مدخل فيو لذلك معينة، أكاديمية ميام لتأدية تعاونية
 في األكاديمي المحتوى أىداف مع االجتماعية الميارات أىداف
 .التعميم
  Hopkinsمن كل بحث مع الفرض ىذا نتيجة تتفق كما     
 الرحبلت في اشتركوا الذين الطبلب أن إلى توصل الذي [92]

 طبلب من الرحمة نياية في االجتماعية بالمسئولية إحساساً  أكثر
 أن إلى توصل الذي[ 94] المطرفي بحث ،الضابطة المجموعة
 شرائح كل توعية حيال ضخمة مسئولية االجتماعية التربية وسائط
 الوىاب عبد شرين بحث ،االجتماعية المسئولية بأىمية المجتمع

 باألمن الشعور في كبير تحسن حدوث إلى توصل الذي[ 46]
 الذين التجريبية المجموعة أفراد لدى االجتماعية والمسئولية النفسي،
 .اإلرشادي لمبرنامج تعرضوا
 دالة فروق توجد"  أنو عمى الرابع الفرض ينص: الرابع الفرض
 التجريبية المجموعتين تبلميذ درجات رتب متوسطي بين إحصائياً 
 القياس في واالنفعالية االجتماعية التعمم صعوبات في والضابطة
 ىذا صحة من ولمتحقق ،"التجريبية المجموعة لصالح البعدي
 مان البلبارامترية اإلحصائي األسموب الباحثان استخدم الفرض
 ىذا النتائج يوضح والجدول Mann-Whitney – U Test  وتني

  .الفرض

 10جدول 
" لمتوسطي رتب درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في أبعاد مقياس صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية Zنتائج حساب قيمة "

 الكمية في القياس البعدي والدرجة
 مستوى الداللة Mann -Whitney U z  مجموع الرتب متوسط الرتب مجموعة البعد

 0201 32448 صفر 100 1225 التجريبية القصور في االستماع وعدم المقاطعة
 36 425 الضابطة

 0201 32520 صفر 100 1225 التجريبية القصور في مشاركة اآلخرين
 36 425 الضابطة

القصور في االلتزام باألدوار 
 االجتماعية وعدم تجاوزىا

 0201 32520 صفر 100 1225 التجريبية
 36 425 الضابطة

القصور في قبول التعميمات 
 والتوجييات

 0201 32508 صفر 100 1225 التجريبية
 36 425 الضابطة

 0201 32508 صفر 100 1225 التجريبية القصور في التواصل االنفعالي
 36 425 الضابطة

 0201 32566 صفر 100 1225 التجريبية القصور في القدرة العامة
 36 425 الضابطة

الدرجة الكمية لمقياس صعوبات التعمم 
 االجتماعية واالنفعالية

 0201 32416 صفر 100 1225 التجريبية
 36 425 الضابطة
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 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود( 10) الجدول من يتضح
 في والضابطة التجريبية المجموعتين تبلميذ درجات رتب متوسطي

 في القصور) واالنفعالية االجتماعية التعمم صعوبات مقياس أبعاد
 والقصور اآلخرين مشاركة في والقصور المقاطعة وعدم االستماع

 قبول في والقصور تجاوزىا وعدم االجتماعية باألدوار االلتزام في
 والقصور االنفعالي التواصل في والقصور والتوجييات التعميمات

 تبلميذ لصالح البعدي القياس في الكمية والدرجة( العامة القدرة في
 قبول تم وبذلك( 0120) داللة مستوى عند التجريبية المجموعة
 .الفرض
 & Johnson [32] مع الرابع الفرض نتيجة تتفق كما     

Johnson ميارات استخدام عمى التبلميذ تدريب أن يرى الذي 
 لممعمومات الشفوي والشرح المساعدة وتمقى كتقديم  التعاوني التعمم

 حب ميارات تحسين إلى يؤدى لآلخرين وتعميميا وتمخيصيا
 .واالنفعالية االجتماعية التعمم صعوبات حدة وتخفيف االستطبلع

  من كل بحث إليو توصل ما مع الرابع الفرض نتيجة وتتفق      

 الذات مفيوم مستوى في تحسن إلى توصل الذي[ 89] عيسى
 التبلميذ لدى القرائي والفيم األكاديمية القراءة نحو واالتجاه القرائي
 من أكثر التجريبية المجموعة في القرائي الفيم صعوبات ذوى

 أن إلى توصل الذي[ 78] الشريف بحث، الضابطة المجموعة
 التبلميذ بين االجتماعي التفاعل تقوية إلي يؤدي التعاوني التعمم
 القبول وزيادة بينيم فيما والتشجيع المساعدة تقديم في الرغبة وزيادة

 .االجتماعي
 الذي Nike [109] بحث نتيجة مع البحث ىذا نتيجة تتفق كما

 الستراتيجيات سواء حد عمى التبلميذ استخدام أن إلى توصل
 .لدييم االجتماعية المسئولية تنمية في ساىم تعاونية
 فروق توجد ال"  أنو ىعم الخامس الفرض ينص: الخامس الفرض
 المجموعة تبلميذ درجات رتب متوسطي بين إحصائياً  دالة

 ،" والتتبعي البعدي القياسين في االجتماعية المسئولية في التجريبية
 Wilcoxon اختبار الباحثان استخدم الفرض ىذا صحة والختبار
: التالي الجدول في ذلك ويتضح المتماثمة، لؤلزواج

 11 جدول
 البعدي القياسين في الكمية والدرجة االجتماعية المسئولية مقياس أبعاد في التجريبية المجموعة تالميذ درجات رتب لمتوسطي"  Z" قيمة حساب نتائج

 والتتبعي
 الداللة Z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب المتغير

المسئولية الذاتية 
 )الشخصية(

 2 2 1 الرتب السالبة

 غير دالة 02577
 2 الرتب الموجبة

2 
4 

 5 الرتب المتساوية
 8 المجموع

 المسئولية الدينية واألخبلقية

 4 2 2 الرتب السالبة

 غير دالة 02577
 1 الرتب الموجبة

2 
2 

 5 الرتب المتساوية
 8 المجموع

 المسئولية الجماعية

 صفر صفر 0 الرتب السالبة

 غير دالة 12414
 3 125 2 الرتب الموجبة
 6 الرتب المتساوية

 8 المجموع
 صفر صفر 0 الرتب السالبة المسئولية الوطنية

 غير دالة 12414
 3 125 2 الرتب الموجبة
 6 الرتب المتساوية

 8 المجموع
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الدرجة الكمية لمقياس 
 المسئولية االجتماعية

 4 2 2 الرتب السالبة

 غير دالة 12382
 17 4225 4 الرتب الموجبة
 2 الرتب المتساوية

 8 المجموع
 داللة ذات فروق وجود عدم( 11) الجدول من يتضح     

 التجريبية المجموعة تبلميذ درجات رتب متوسطي بين إحصائية
 والمسئولية الذاتية المسئولية) االجتماعية المسئولية مقياس أبعاد في

 والدرجة( الوطنية والمسئولية الجماعية والمسئولية واألخبلقية الدينية
 .الفرض قبول تم وبذلك والتتبعي البعدي القياسين في الكمية
 بحث نتائج إليو توصل ما مع الخامس الفرض نتيجة وتتفق     

[83] Amy  التعمم استراتيجية استخدام أن إلى توصل الذي 
 ذوي التبلميذ لدى االجتماعي اإلدراك تحسين إلي يؤدي التعاوني
 االجتماعي، وفيميم والمشاركة التعاون قيم ورفع ،التعمم صعوبات

 عمى التعاوني التعمم أسموب فعالية إلى توصل الذي [11] بحث
 العموم، مادة في الدراسي التحصيل تحسين في التقميدية الطريقة
 ذات فروق وجود عدم إلى توصل الذي[ 108] الرشيدي بحث
 المجموعة تبلميذ درجات رتب متوسط بين احصائية داللة

 الخصائص مقياس ألبعاد والتتبعي البعدي القياسين في التجريبية
 .واالنفعالية واالجتماعية السموكية

 Karabenick [123] مع الخامس الفرض نتيجة تتفق كما     
 لدييم تكون المساعدة ميارات يمارسون الذين التبلميذ أن يرى الذي

 الذاتي واالىتمام الميمة، وقيمة الذات فعالية من عميا مستويات
 واالنفعالية االجتماعية مياراتيم وتحسين التمكن ىدف نحو والتوجو

 .االجتماعية والمسئولية
   .Yi Luo et alبحث  مع النتيجة ىذه تتفق ذلك عمى عبلوة
 تعمم في التعاوني التعمم ميارات فعالية إلى توصل الذي [11]

 .حركية -والسيكو االجتماعية الميارات
 فروق توجد ال"  أنو عمى السادس الفرض ينص: السادس الفرض
 المجموعة تبلميذ درجات رتب متوسطي بين إحصائياً  دالة

 القياسين في واالنفعالية االجتماعية التعمم صعوبات في التجريبية
 الباحثان استخدم الفرض ىذا صحة والختبار ،" والتتبعي البعدي
 ذلك ويتضح المتماثمة، لؤلزواج Wilcoxon ويمكوكسون اختبار

 : التالي الجدول في

 12 جدول
 في الكمية والدرجة واالنفعالية االجتماعية التعمم صعوبات مقياس أبعاد في التجريبية المجموعة تالميذ درجات رتب لمتوسطي" Z" قيمة حساب نتائج

 والتتبعي البعدي القياسين
 الداللة Z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب المتغير

القصور في االستماع 
 وعدم المقاطعة

 صفر صفر 0 الرتب السالبة

 غير دالة 12414
 2 الرتب الموجبة

125 
3 

 6 الرتب المتساوية
 8 المجموع

القصور في مشاركة 
 اآلخرين

 3 125 2 الرتب السالبة

 غير دالة 12414
 صفر صفر 0 الرتب الموجبة
 6 الرتب المتساوية

 8 المجموع
القصور في االلتزام 

باألدوار االجتماعية وعدم 
 تجاوزىا

 6 3 3 الرتب السالبة
 9 3 2 الرتب الموجبة غير دالة 02447

 3 الرتب المتساوية
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 8 المجموع

القصور في قبول 
 التعميمات والتوجييات

 9 3 3 الرتب السالبة

 غير دالة 02447
 2 الرتب الموجبة

3 
6 

 3 الرتب المتساوية
 8 المجموع

القصور في التواصل 
 االنفعالي

 6 3 2 الرتب السالبة

 غير دالة 12121
 15 3275 4 الرتب الموجبة
 2 الرتب المتساوية

 8 المجموع
 12 4 3 الرتب السالبة القصور في القدرة العامة

 غير دالة 02378
 16 4 4 الرتب الموجبة
 1 الرتب المتساوية

 8 المجموع
الدرجة الكمية لمقياس 
صعوبات التعمم 

 االجتماعية واالنفعالية

 2 4 5 الرتب السالبة

 غير دالة 02134
 8 4 2 الرتب الموجبة
 1 الرتب المتساوية

 8 المجموع
( عدم وجود فروق ذات داللة 12يتضح من الجدول )     

إحصائية بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في أبعاد 
مقياس صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية )القصور في 
االستماع وعدم المقاطعة والقصور في مشاركة اآلخرين والقصور 

والقصور في قبول  في االلتزام باألدوار االجتماعية وعدم تجاوزىا
التعميمات والتوجييات والقصور في التواصل االنفعالي والقصور 
في القدرة العامة( والدرجة الكمية  في القياسين البعدي والتتبعي 

 .وبذلك تم قبول الفرض
 Buchs [84] وتتفق نتيجة الفرض السادس مع نتائج بحث     

et al. االعتماد المتبادل في المصدر  الذي توصل إلى فعالية
، وكذلك الطبل)معمومات مكممة ومعمومات متطابقة( في تفاعبلت 

في طرح المزيد من األسئمة، وتمقى المزيد من اإلجابات عن 
 Greiner [85]مجموعة المعمومات المكممة، كما تتفق مع بحث

et al.  الذي توصل إلي إن استخدام التعمم التعاوني في التربية
دنية يجعل التبلميذ ذوى صعوبات التعمم يتعممون التفاعل مع الب

حركية ، والمعرفية  -الرفاق بطرق تعزز األىداف السيكو
[ الذي توصل إلى فعالية برنامج لمتعمم 87والوجدانية، بحث جاد ]

التعاوني في تحسين التحصيل األكاديمي وتقدير الذات وقبول 
عمم في القراءة، كمال الدين النظير لدى التبلميذ ذوي صعوبات الت

[ الذي توصل إلى فعالية استخدام استراتيجية التعمم التعاوني 88]
في تنمية تقدير الذات األكاديمي وتحسين التحصيل الدراسي لدى 

[ التي توصمت 90التبلميذ ذوي صعوبات التعمم، سربناس وىدان ]
تنمية  إلى فعالية  برنامج تدريبي قائم عمي التعمم التعاوني في

 .مفيوم الذات لدى األطفال ضعاف السمع
-Ching كما تتفق نتيجة  الفرض السادس مع نتائج بحث      

Ying & Hui-Yi  [91]  استخدامالذي توصل إلى  فعالية 
التعمم التعاوني في تعزيز الفيم  القرائي لمغة االنجميزية والدافعية 

فعالية  الذي توصل إلىMohammed [77] نحو التعمم، بحث 
برنامج التعمم التعاوني من خبلل االقران عمى مدى عام واحد في 
اكتساب الميارات االجتماعية واالنفعالية واألكاديمية لدى ذوي 

 & Chenصعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية واألكاديمية

Wang [28]  الذي يرى أن ميارات التعمم التعاوني ىي األكثر
شعور التبلميذ بالقمق عند ممارسة نشاط ما  فعالية في تخفيف حدة 
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 مع تبادل األفكار والعمل بشكل تعاوني إلنجاز الميام التعميمية
 .لييمإ المسندة
كما يعزو الباحثان تفسير نتائج البحث بشكل إجمالي إلى أن      

التدخل السيكولوجي من خبلل البرنامج التدريبي القائم عمى ميارات 
تنمية المسئولية االجتماعية وتخفيف حدة  التعمم التعاوني في

صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية لدى تبلميذ المرحمة 
االبتدائية بالطائف عينة البحث إلى أن محتواه كان متسقًا مع 
الغرض الذي صمم من أجمو، وما الحظو الباحثان في البداية من 

لجماعة ولكن عدم اتفاق وتجاىل في بداية البرنامج بين أعضاء ا
ذابت الفوارق بينيم شيئا فشيئا حتى أصبح أعضاء الجماعة 
منصيرون في بوتقة واحدة حريصون كل الحرص عمى انجاح 
الجماعة ككل بشتى الصور والوصول إلى اليدف الذي تم وضعو 

المعممين واآلباء بالبرنامج   الىتمامفي كل جمسة، كما كان 
م التعاوني في تنمية المسئولية التدريبي القائم عمى ميارات التعم

االجتماعية وتخفيف حدة صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية 
لدى تبلميذىم وأبنائيم تأثير إيجابي في استيعاب تعميمات 
البرنامج، ولعل ىذه العوامل اجتمعت معًا متفاعمة لتسيم بصورة 

أبعاد  أداءتبلميذ المجموعة التجريبية عمى  أداءإيجابية في تحسين 
"الشخصية"  مقياس المسئولية االجتماعية )المسئولية الذاتية

والمسئولية الدينية واألخبلقية والمسئولية الجماعية والمسئولية 
وأبعاد مقياس صعوبات التعمم االجتماعية  ،الوطنية( والدرجة الكمية

واالنفعالية )القصور في االستماع وعدم المقاطعة والقصور في 
آلخرين والقصور في االلتزام باألدوار االجتماعية وعدم مشاركة ا

تجاوزىا والقصور في قبول التعميمات والتوجييات والقصور في 
التواصل االنفعالي والقصور في القدرة العامة( والدرجة الكمية عند 
مقارنة أدائيا بتبلميذ المجموعة الضابطة في القياس البعدي، ليس 

برنامج بعد مرور شير، وظير في عدم ذلك فحسب، بل امتد أثر ال
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات تبلميذ 

 أبعاد مقياس المسئولية االجتماعية أداءالمجموعة التجريبية عمى 

 وأبعاد مقياس صعوبات التعمم االجتماعية ،والدرجة الكمية
 .والتتبعيواالنفعالية والدرجة الكمية في القياسين البعدي  

 . التوصيات6
في ضوء اإلطار النظري ونتائج الدراسات والبحوث السابقة، ىناك 

 :مجموعة من التوصيات التربوية لمبحث الحالي تتمثل فيما يمي
عقد دورات تدريبية لمعممي التربية الخاصة لتدريبيم عمى كيفية  •

 إعداد برامج لتنمية المسئولية االجتماعية وتخفيف حدة صعوبات
 .التعمم االجتماعية واالنفعالية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية

مثل البرامج القائمة عمى ميارات  –أخذ التدخبلت الخاصة  •
في االعتبار، والتي يمكن أن تثري تنمية  -التعمم التعاوني 

المسئولية االجتماعية وتخفيف حدة صعوبات التعمم االجتماعية 
ل المبكر لدى تبلميذ المرحمة واالنفعالية من منطمق التدخ

 .االبتدائية
حرص معممو التربية الخاصة في حضور الدورات التدريبية  •

المرتبطة بكيفية تنمية المسئولية االجتماعية وتخفيف حدة 
صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية من خبلل البرامج القائمة 

ابي عمى عمى ميارات التعمم التعاوني لما لذلك من مردود إيج
 .تبلميذ المرحمة االبتدائية

حضور اآلباء الندوات اإلرشادية التي تعد خصيصا ليم والتي  •
تكون بمثابة ورش عمل لتدريبيم عمى كيفية تنمية المسئولية 
االجتماعية وتخفيف حدة صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية 

 .ألبنائيم
ضوء البرامج القائمة إجراء المزيد من الدراسات والبحوث في  •

 .عمى ميارات التعمم التعاوني  لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية
اعتبار موضوع البرامج القائمة عمى تنمية المسئولية االجتماعية  •

وتخفيف حدة صعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية من خبلل 
 ميارات التعمم التعاوني  مادة خصبة لمبحث العممي لدى أطفال ما

 .قبل المدرسة ذوي اضطراب التوحد
 : البحوث المقترحة
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 أثر برنامج لميارات التعمم التعاوني باستخدام الوسائط المتعددة -1
وراء التواصل لدى األطفال ذوي صعوبات  في تنمية ميارات ما 

 .التعمم االجتماعية واالنفعالية
في  فعالية برنامج تدريبي قائم عمى ميارات التعمم التعاوني -2

تنمية الدافعية الذاتية االكاديمية لدى الطبلب ذوي صعوبات التعمم 
 .بجامعة بالطائف

أثر برنامج تدريبي قائم عمى التعمم التعاوني في  الكفاءة  -3
 .االجتماعية لدى األطفال ذوي االعاقة الفكرية

فعالية برنامج تدريبي لميارات التعمم التعاوني في تحسين  -4
 .جتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحدمفيوم الذات اال

أثر برنامج قائم عمى التعمم التعاوني في  تحسين مفيوم الذات  -5
 االكاديمي لدى األطفال الصم الموىوبين.
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المسئولية  البيئية واالجتماعية . (2007الطاىر ) ،خامرة [45]
ق التنمية مدخل لمساىمة المؤسسة االقتصادية في تحقي

. رسالة ماجستير غير منشورة بجامعة قاصدي المستدامة
 ورقمة. –مرباح 
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 : دار النيضة المصرية.القاىرة. 2. طتشخيصيو عبلجية

التربية القياس والتقويم في (. 2009ممحم، سامي محمد ) [61] 
. عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع 3، طوعمم النفس
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. 2، طالعبلج -التشخيص –السموكية واالنفعالية االسباب 

 عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

لمنيج ا. (2001باظة، آمال عبد السميع مميجي ) [63]
 . القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.2، ط الكمينيكي

تعمم أين (. صعوبات ال2003الزيات، فتحى مصطفى ) [64]
البرنامج الثقافي لقطاع البحوث  -. منتدى الخميج مدارسنا؟
 .www.moe.edu.kw/parnamig/fifth/htm التربوية

كيف تنشئ طفبًل يتمتع بالذكاء . (2001شابيرو، لورانس ) [65]
 المممكة العربية السعودية. –. ترجمة مكتبة جرير العاطفى

. ميارات التواصل االنفعالي (1997أبو سريع، أسامة سعد ) [68]
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. بعض المتغيرات (2005عامر، طارق محمد عبد النبي ) [69]
المعرفية والبلمعرفية لدى عينة من ذوي صعوبات التعمم 

. رسالة ماجستير غير منشورة بكمية التربية بكفر والعاديين
 الشيخ  جامعة طنطا.

قدرات اختبارات ال. (2002موسى، فاروق عبد الفتاح ) [71] 
. سنة 17 – 15، 14 – 12، 11 – 9العقمية لؤلعمار 
 . القاىرة: مكتبة النيضة المصرية.كراسة التعميمات
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بات تعمم استراتيجيات التعمم التعاوني في عبلج صعو 

مجمة كمية : الرياضيات وتقدير الذات. جامعة أسيوط
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 . المجمدمجمة كمية التربية بأسيوط. الصف الرابع االبتدائي

 .253-205، ص ص  (2(، العدد )24)      
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 بمعيد البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية. 

المعمم وتنمية المسئولية (. 2001، عمي مصمح )المطرفي [94]
. رسالة ماجستير اعية لدى طبلب المرحمة الثانويةاالجتم

 جامعة أم القرى.غير منشورة بكمية التربية 

. عبلقة المسئولية (2004إبراىيم، إبراىيم الشافعي )[96] 
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موب المعرفي األس. (2007منى سعد فالح ) ،العمري [97]
( وعبلقتو بالمسئولية االجتماعية لدى )التروي / االندفاع

. رسالة عينة من طالبات كمية التربية لمبنات بمحافظة جدة
 ماجستير غير منشورة بكمية التربية جامعة طيبة.

الحاجة إلى . (2011يوسف عبد الصبور ) ،عبد البله [98]
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 .غير منشورة بكمية التربية جامعة أسيوط

فعالية برنامج التدخل (. 2012محمد، أمل الشبراوي حسن ) [99]
المعرفي السموكي في تنمية  الميني المبني عمى العبلج

 ة االجتماعية لدى أبناء األسر ذات الطرف الوالديالمسئولي
الخدمة االجتماعية  بكمية ، رسالة دكتوراه غير منشورةالواحد

 جامعة حموان.
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. وضع (1996، سيف الدين، ميدي، أحمد )عبدون [103]
وتفنين قائمة لتحديد المشكبلت الشخصية االجتماعية 

لسعودية. واستبيان عزو أسباب صعوبات التعمم في البيئة ا
ومي لبلمتحانات ، المركز القالمجمة المصرية لمتقويم التربوي

 – 121(، ص ص 1(، العدد )4والتقويم التربوي، المجمد )
165 . 

عالية برنامج ف(. 2005البسيونى، عاليو السادات شمبى ) [106]
عبلج بعض الصعوبات األكاديمية  يف يتكامم يإرشاد

م القراءة من تبلميذ صعوبات تعم واإلنفعالية لدى ذوى
. رسالة دكتوراه غير منشورة  بكمية التربية المرحمة اإلبتدائية
 جامعة المنصورة. 

فعالية تدريبات . (2007ىنداوي، طو إبراىيم محمد ) [107]
الذكاء الوجداني في تخفيف صعوبات التعمم االجتماعية 
واالنفعالية لدى تبلميذ الحمقة األولى من مرحمة التعميم 

بكمية التربية بكفر  . رسالة ماجستير غير منشورةاألساسي
 الشيخ جامعة طنطا.

فاعمية (. 2011) بداي مسمم عبد اهلل تركي ،الرشيدي [108]
برنامج ارشادي لخفض الصعوبات االجتماعية واالنفعالية 

 .ذوي صعوبات القراءة بدولة الكويت لدى عينة من التبلميذ
كمية التربية جامعة قناه رسالة دكتوراه غير منشورة ب

 السويس.

. مقياس بينيو العرب (2001حنوره، مصري عبد الحميد ) [110]
ق وحساب الدرجات وكتابة لمذكاء )المرشد العممي لمتطبي

 القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية. .(4التقرير(، )ط

اختبار المسح النيورولوجى (. 2001عبد الوىاب ) ،كامل [111]
، كراسة عمى ذوى صعوبات التعمم( )لمتعرف السريع

 : مكتبة النيضة المصرية.التعميمات. القاىرة

مقياس تقدير سموك . (2001مصطفي محمد ) ،كامل[112] 
. كراسة التعميمات. التمميذ لفرز حاالت صعوبات التعمم

 : مكتبة األنجمو المصرية.القاىرة

قائمة مبلحظة سموك (. 1987مصطفي محمد ) ،كامل[113] 
 : مكتبة األنجمو المصرية.، كراسة التعميمات. القاىرةالطفل

فاعمية برنامج . (2002امري، فاطمة سالم سعيد )الع [114]
إرشادي في تنمية المسئولية االجتماعية لدى عينة من 
. طالبات المرحمة الثانوية بدولة اإلمارات العربية المتحدة

رات العربية جامعة اإلما رسالة ماجستير غير منشورة بكمية
 .المتحدة

. اتجاىات (2003ناصر ) ،السيل، راشد؛ العسعوسي [115]
الشخصية واألسرية في المراىقين نحو تحمل المسئولية 

مجمة كمية الخدمة : حموان. جامعة دولة الكويت
-215(، ص ص 2، الجزء )(14العدد ) ،االجتماعية

257. 

اس . مقي(2003فتح الباب، عصام عبد الرازق )  [116]
: ية االجتماعية لمجماعات البلصفية. جامعة حموانالمسئول

 ،مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعموم اإلنسانية
 .                                           42 – 4(، ص ص 2المجمد ) ،(14العدد )

(. صعوبات التعمم: 2002أنور محمد ) ،الشرقاوي [117]
عدد  ،مجمة عمم النفس. األعراض، الخصائص ،المشكمة
 .31-6ص ص  ،سبتمبر -أغسطس -يوليو

بحوث في عمم النفس . (2000معتز سيد ) ،عبد اهلل [118]
: دار غريب لمطباعة والنشر . القاىرةاالجتماعي والشخصية

 والتوزيع.
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صعوبات التعمم والخطة . (2003تيسير مفمح ) ،كوافحة [119]
: دار المسيرة لمنشر والتوزيع . عمانالعبلجية المقترحة
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EFFECTIVENESS OF TRAINING PROGRAM BASED ON 

COOPERATIVE LEARNING SKILLS ON DEVELOPMENT OF 

SOCIAL RESPONSIBILITY AND REDUCING SOCIAL AND 

EMOTIONAL LEARNING DISABILITIES  AT ELEMENTARY 

SCHOOL STUDENTS IN TAIF 

                    Mohammed Mostafa Eldeep                                  Waleed Elsaid Ahmed Khalifa 
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Abstract: The research aims at pointing out Effectiveness of training program Based on  cooperative learning skills 

on development of social responsibility and reducing social and emotional learning Disabilities at elementary school 

students. The research includes (16) pupils who have social and emotional learning Disabilities ,  They are divided 

into two groups: an experimental group and a control one.  The experimental group consisted of (8) pupils and the 

control group consisted of (8) pupils.  All the following tools are used: Saleh's Illustrated Intelligence Test (1978), 

Kamel's The Quick Neurological screening Test (Q.N.S.T). (2001), Kamel's The Pupil Rating Scale for Learning 

Disabilities (2001), Kamel's Behavior Rating Scale (C.B.R.S) (1987), Social Responsibility Measurement, Emotional 

and Social Learning Disabilities Measurement, Training Program Based on Cooperative Learning Skills, Noticing 

Cooperative Skills, and Self-Assessment of a Training Program Based on Cooperative Learning Skills Measurement.  

    The experimental group is subjected to the training program about (The training program is consists of (18) 

sessions (6) weeks; (3) sessions a week. Each session lasts (45) minutes, Mann Whitney's and Wilcoxon's tests are 

used to verify results and hypotheses. The findings revealed that there are significant differences among the pupils of 

control group in pre and post measurement for the dimensions of the scale of  social responsibility (Self-

responsibility (personal), religious and moral responsibility, Group Responsibility, national responsibility and the 

social responsibility as whole), and the dimensions of  social and emotional learning Disabilities scale (Lack of 

Listening and interruption of Others, Lack of Social Participation of Others, Lack of Social Roles Commitment and 

not to Exceed it, Lack of Acceptance of Instructions and Directions, Lack of  Emotional Communication, Lack of 

General Ability) in the post measurement in favor of pupils of experimental group. Yet, there are no differences 

between the post and follow up application in the dimensions of social responsibility scale (Self-responsibility 

(personal), religious and moral responsibility, Group Responsibility, national responsibility and the social 

responsibility as whole) and the dimensions of social and emotional learning Disabilities (Lack of Listening and 

interruption of Others, Lack of Social Participation of Others, Lack of Social Roles Commitment and not to Exceed 

it, Lack of Acceptance of Instructions and Directions, Lack of  Emotional Communication, Lack of General Ability) 

both in the pre and post measurement. 

Keywords: Training Programs, Cooperative Learning Skills, Development of Social Responsibility, Social and 

Emotional Learning Disabilities. 

 

 
 


