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فعالية اسرتاتيجية لعب األدوار يف حتسني بعض املهارات
االجتماعية للتالميذ ذوي صعىبات التعلم
الممخص _ تيدف ىذه الدراسة إلى التحقق من فعالية استراتيجية

حيث أكدت دراستيم أن الطالب ذوي صعوبات التعمم لدييم

لعب األدوار في تحسين بعض الميارات االجتماعية لمتالميذ ذوي

مشكالت في الميارات التعميمية المختمفة ،مما دعا إلى تناول

صعوبات التعمم بالمرحمة االبتدائية بالصف الرابع االبتدائي .ضمت

المظاىر االجتماعية لدى ذوي صعوبات التعمم .وعمى الرغم من

عينة الدراسة مجموعتين متكافئتين إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة

أن صعوبات التعمم تظير في ضعف جانب أو أكثر في

قوام كل منيا  11تممي ًذا من ذوي صعوبات التعمم تتراوح أعمارىم بين

الجوانب األكاديمية ،إال أنيا قد تؤدي إلى مشكالت شخصية

 11 - 9سنة ،ونسبة الذكاء بين  ،83 – 75وقد تم التكافؤ في

وأخرى اجتماعية ،كضعف الميارات االجتماعية ،وانخفاض

العمر الزمني والذكاء والميارات االجتماعية والمسح النيرولوجي.

مفيوم الذات ،واضطراب السموك ،والشعور بالوحدة ،وانخفاض

واستخدم الباحث مقياس الميارات االجتماعية ،والبرنامج التدريبي الذى

توكيد الذات.

يقوم عمى استراتيجية لعب الدور والذي طبقو الباحث عمى المجموعة

ويرى الديب [ ]3أن ذوي صعوبات التعمم يتسمون

التجريبية فقط.
وكشفت النتائج عن حدوث تحسن في مستوى الميارات

بانخفاض في درجة التفاعل ،واالندماج مع اآلخرين ،وفي درجة

االجتماعية ألفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي وذلك قياسا

التعاون مع زمالئيم ،وال يستطيعون تحمل المسئولية

بالتطبيق القبمي وبالمجموعة الضابطة في القياس البعدي ،إلى جانب

االجتماعية ،ولدييم قصور في التعامل مع المواقف الجديدة في

عدم حدوث أي تغير دال لممجموعة التجريبية بين القياسين البعدي

البيئة المحيطة ،وعدم اتباع التعميمات ونظم المدرسة ،وأنيم غير

والتتبعي.

اجتماعيين ،وال ييتمون بآراء اآلخرين ،ويعانون من ضعف في

الكممات المفتاحية :صعوبات التعمم ،لعب األدوار ،الميارات

إقامة عالقات صداقة أو تكوين صداقات ،وحب العمل الفردي،

االجتماعية.

وتفضيل االنسحاب االجتماعي .ويذكر السعيد [ ]4أن التالميذ

 .1المقدمة

ذوي صعوبات التعمم أقل كفاءة اجتماعية ،مما يسبب

يؤكد  [1] Walltersأن األطفال ذوي صعوبات التعمم

اضطرابات نفسية كالخجل والقمق ،مما يترتب عميو ضعف في

يواجيون العديد من المشكالت التي تتمثل في القراءة ،والكتابة،

قدرتيم عمى التفاعل ،وعجزىم عمى الحوار وعن االستجابة

وغالبا ما ترتبط ىذه
واإلمالء ،واالستيعاب ،والحساب.
ً

االجتماعية المناسبة.

المشكالت بمشكالت أساسية والثقة بالنفس ،وتنظيم الذات .أي

ويوضح ىارون [ ]5أن الميارات االجتماعية لذوي

أن صعوبات التعمم ليا تأثير عمى منيا قصور في الذاكرة،

صعوبات التعمم تعتبر متطمبات سابقة لمنجاح في العمل

وتدني الميارات االجتماعية ،نمو الميارات االجتماعية ،فقد تمنع

المدرسي ،وفي نواحي الحياة المختمفة ،مما يعني أىمية التعرف

ذوي صعوبات التعمم من أن يأتوا باالستجابات التي يأتي بيا

عمييا واكسابيم ليؤالء التالميذ لزيادة معدل النمو االجتماعي مع

قرناؤىم من األطفال العاديين ،مما يؤدي إلى شعورىم بالعزلة

اآلخرين وتقبميم االجتماعي .

والرغبة في االنسحاب االجتماعي وتفضيميم لالنطواء.

ويؤكد التراث السيكولوجي كما يرى حسيب [ ]6عمى االىتمام

وقد أشار  [2] Bear, Minke & Manningليذا المعنى

العالمي بتصميم البرامج التدريبية لتنمية الميارات االجتماعية
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ألىميتيا في الوقاية من االضطرابات النفسية كاالكتئاب واليأس،

تواجييم ،وال شك أن الفرد كل ال يتج أز فصعوبات التعمم

والشعور بالوحدة النفسية ،وعمى أىمية إدماج ومشاركة األطفال

األكاديمية تتأثر بشكل واضح بالميارات األكاديمية ،وكذلك نمو

في مختمف األنشطة لتحقيق أعمى مستوى ممكن من النمو

الميارات االجتماعية لدييم يجعميم مقبولين من قرنائيم العاديين.

والصحة النفسية لؤلبناء.

لذلك يتفق كل من  [10] Bursuch & Asherعمى أن العالقة

وتعتبر استراتيجية لعب األدوار من االستراتيجيات الفعالة

بين الميارات االجتماعية والكفاية األكاديمية عالقة قوية ،وأن

في تعديل كثير من السموكيات المقبولة وخفض كثير من

الفرق في أداء الميارات االجتماعية بين من يعانون من

اجتماعيا .وال يقتصر دور الطفل في
السموكيات الغير مقبولة
ً

صعوبات التعمم واألطفال العاديين تصل إلى انحرافين معياريين.

لعب األدوار عمى المشاىدة والمالحظة فقط ،بل يتعدى دوره

وقد أظيرت دراسات عديدة الفروق في الميارات

ليقوم بأداء السموك (الموقف) بنفسو ،ويقوم بأدوار قد تكون

االجتماعية بين األطفال ذوي صعوبات التعمم واألطفال

مرتبطة بمشكالتو ،األمر الذي يساعده عمى إيجاد حمول ليا

العاديين .ففي دراسة خزاعمة [ ]11والتي ىدفت إلى مقارنة

بشكل مقبول.

الميارات االجتماعية واالنفعالية بين الطالب العاديين وذوي

ويشير ماندل وجولد [ ]7إلى أن تمثيل الدور يسمح لمطفل
بمواجية المشكالت ،كما يسمح لو بالتعبير عن المشاعر

طالبا من
صعوبات التعمم ،والتي طبقت عمى عينة قواميا ً 238

ذوي صعوبات التعمم و 247من الطالب العاديين ،وقد أظيرت

واالنفعاالت ،فمعب الدور يسمح لمطفل بممارسة ميارات مناسبة،

النتائج فروق في الميارات االجتماعية واالنفعالية بين الطالب

كما يسمح لو بالتعبير عن المشاعر المرتبطة ببعض المواقف

العاديين وذوي صعوبات التعمم عمى األبعاد الفرعية والكمية

واألحداث الفعمية التي يقوم بأدائيا.

لممقياس المستخدم لصالح الطالب العاديين وذلك في متغيرات
الجنس لصالح الطالبات ومتغير الصف الدراسي لصالح الصف

ويرى إبراىيم [ ]8أن المعالجين السموكين يستخدمون فنية

الخامس والسادس االبتدائي.

لعب األدوار مع الفرد بيدف زيادة قدراتو عمى مواجية اإلحباط

ووجد  [12] Pavri & Luftgأن األطفال ذوي صعوبات

أيضا في
والعجز في المواقف االجتماعية ،كما يمكن استخداميا ً

إكساب الميارات االجتماعية التي تتطمبيا العالقات االجتماعية

شعور بالوحدة وغير
ًا
التعمم المدمجين في الصفوف العادية أكثر

 .2مشكمة الدراسة

حتى في أثناء الدمج .ويمكن القول إن التالميذ ذوي صعوبات

محبوبين ،ويتم تجاىميم ،مما يؤكد عمى أنيم يرون أنيم معزولين

عند التعامل مع اآلخرين.
يشير  [9] Bruch, Bivet, Hunt and Mchntpsإلى

التعمم غير اجتماعيين ،وليس لدييم الرغبة في تكوين صداقات،

أن انخفاض مستوى الميارات االجتماعية يوضح اإلخفاق الذي

وأنيم أكثر عدوانية نحو اآلخرين ألسباب بسيطة ،وأنيم أقل

يعانيو الطفل في المواقف االجتماعية وعدم القدرة عمى استغالل

نظر لعدم امتالكيم
انفعاليا ويفضمون أحالم اليقظةً ،ا
ار
استقرًا
ً

الفرص المتاحة إلقامة عالقات حميمة مع من حولو ،ويسبب

لمميارات االجتماعية المناسبة والتي تمكنيم من حسن التصرف

لمطفل العديد من الصعوبات وقد تصل إلى صراعات عنيفة،

في المواقف االجتماعية المتنوعة .وتتفق معيما دراسة ][13

ومشكالت سموكية ونفسية ،وصعوبة في االندماج مع األقران،

 Crealock, etالتي توصمت نتائجيا إلى أن بعض األطفال

وكذلك صعوبة في فيم وتفسير السموك.

ذوي صعوبات التعمم يعانون من عجز في الميارات االجتماعية،
تحديدا ،مثل إنياء الميمات ومساعدة
وفي السموكيات األدائية
ً

إن مشكمة ضعف الميارات االجتماعية لدى ذوي

اآلخرين ،والتعبير عن المشاعر ،وامتالك توجو ذاتي إيجابي.

صعوبات التعمم تزيد من حجم المشكالت األكاديمية التي
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 .3التأكيد عمى أن تتضمن األنشطة التي تقدم لمتالميذ ذوي

[ ]14بمراجعة  152دراسة تتحدث عن الميارات االجتماعية،

صعوبات التعمم عمى أنشطة من شأنيا النيوض بمياراتيم

تبين أن حوالي  %75من الطمبة ذوي صعوبات التعمم يعانون

االجتماعية كمفيوم الذات ،وتوكيد الذات ،والتعاون ،وغيرىا من

من قصور فييا ،فاألفراد ذوو صعوبات التعمم يواجيون مشكالت

اجتماعيا.
ميارات تعمل عمى تكيفيم
ً

في تمبية المتطمبات االجتماعية األساسية لمحياة اليومية ،مثل:

ج .أىمية الدراسة

الترحيب باآلخرين ،وتقبل النقد وتمقي المديح من اآلخرين

ترجع أىمية الدراسة إلى ما يمي:

واعطاء تغذية راجعة إيجابية.

 .1انتشار المشكالت االجتماعية والتي تراوحت كما يرى

لذلك تحاول الدراسة الراىنة أن تجيب عن السؤال الرئيس :ما

 [15] Hagger & Vaughnبنسبة تتراوح بين  %35و%75

فعالية استراتيجية لعب األدوار في تحسين بعض الميارات

بين الطالب ذوي صعوبات التعمم ،جعل من الدراسة الراىنة

االجتماعية لمتالميذ ذوي صعوبات التعمم بالصف الرابع

أىمية في تحسين بعض من ىذه الميارات خاصة االجتماعية.

االبتدائي ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة اآلتية:

 .2تعتبر الميارات االجتماعية ضرورية لذوي صعوبات التعمم

أ .أسئمة الدراسة

ألنيا متطمبات سابقة لمنجاح األكاديمي ،مما يعني أىمية

 -1ىل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين

التعرف عمييا واكسابيا ليم.

التجريبية والضابطة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي ذوي

 .3ىذه الدراسة يمكن أن تسيم بشكل فعال في تطوير خطط

صعوبات التعمم في القياس البعدي في الميارات االجتماعية؟

التعميم الفردية بوضع قدر كاف من األنشطة التي من شأنيا أن

 -2ىل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة

ترتقي بالميارات االجتماعية لمتالميذ ذوي صعوبات التعمم في

التجريبية من تالميذ الصف الرابع االبتدائي ذوي صعوبات

مراحل مبكرة.

التعمم في القياسين القبمي والبعدي في الميارات االجتماعية؟

 .4ضرورة تزويد معممي ذوي صعوبات التعمم باالستراتيجيات

 -3ىل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة

المناسبة التي تساعد عمى تحسن الميارات االجتماعية داخل

التجريبية من تالميذ الصف الرابع االبتدائي من التالميذ ذوي

الفصول العادية وفي غرف المصادر.

صعوبات التعمم في القياسين البعدي والتتبعي في الميارات

 .5قمة الدراسات العربية مقارنة بالدراسات األجنبية – في حدود

االجتماعية (بعد مرور شيرين من تطبيق البرنامج)؟

عمم الباحث -التي استخدمت استراتيجية لعب األدوار في تنمية

ب .أىداف الدراسة

الميارات االجتماعية لمتالميذ ذوي صعوبات التعمم.

 .1تيدف الدراسة الحالية إلى تحسين بعض الميارات

 .6ندرة البرامج التدريبية والتي تعمل عمى تحسين الميارات

االجتماعية لمتالميذ ذوي صعوبات التعمم بالصف الرابع

االجتماعية لذوي صعوبات التعمم في البيئة العربية.

االبتدائي عن طريق إعداد وتطبيق برنامج قائم عمى استراتيجية

 .7التأكيد عمى أن الميارات االجتماعية من العناصر الميمة

لعب األدوار ،والتحقق من فعاليتو في ذلك ،ومدى استمرار أثره

التي تحدد طبيعة التفاعالت اليومية لمفرد مع المحيطين بو في

بعد انتيائو وخالل فترة المتابعة.

السياقات المختمفة ،والتي تعد من ركائز التوافق النفسي عمى

 .2التأكيد عمى أىمية تنمية الميارات االجتماعية لذوي

المستوى الشخصي والمجتمعي [.[16

صعوبات التعمم لما ليا من تأثير في الجوانب األكاديمية خاصة

 .8تنمية الميارات االجتماعية لذوي صعوبات التعمم سيساعد

في مراحل التعمم المبكرة.

عمى تحس ـ ـن فـ ـرص تعممي ـ ـم ،ودمجي ـ ـم ف ـ ـي البيئة المدرسية عمى
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المشكالت االجتماعية المختمفة.

نحو سميم.

ويعرف الغريب [ ]21الميارات االجتماعية بأنيا مجموعة

د .مصطمحات الدراسة

من الميارات المعرفية والوجدانية والسموكية ،التي تعمل عمى

صعوبات التعمم :Learning Disabilities

إصدار سموكيات تتفق مع المعايير االجتماعية أو الشخصية أو

تعرف المجنة القومية األمريكية المشتركة لصعوبات التعمم الذي
يعرض لو ىاالىان وآخرون [ .]17والذي ينص عمى أن:

كمييما ،وتعمل عمى تحقيق قدر مالئم من الفعالية والرضا في

" صعوبات التعمم تعد بمثابة مصطمح عام يشير إلى مجموعة

شتى المواقف.
ائيا في ىذه
ويعرف الباحث الميارات االجتماعية إجر ً

غير متجانسة من االضطرابات التي تظير عمى ىيئة صعوبات
ذات داللة في اكتساب واستخدام القدرة عمى االستماع ،أو

الدراسة بأنيا قدرة التمميذ عمى التعاون مع أقرانو في المواقف

التحدث ،أو القراءة ،أو الكتابة ،أو التفكير ،أو القدرة الرياضية

االجتماعية ،واشتراكو في األنشطة من حيث اإلعداد والتنفيذ،

أي القدرة عمى إجراء العمميات الحسابية المختمفة .وتعد مثل ىذه

واتباع القواعد والتعميمات المدرسية ،والتعرف عمى معايير

االضطرابات جوىرية بالنسبة لمفرد ،ويفترض أن تحدث لو بسبب

جماعة األقران ،وفيميا ،وتنفيذىا أثناء األنشطة ،كذلك توكيد

حدوث اختالل في األداء لمجياز العصبي المركزي ،كما أنيا قد

الذات كإظيار سموكيات المبادرة مثل االستفسار من اآلخرين

تحدث في أي وقت خالل فترة حياتو .ىذا وقد تحدث مشكالت

عن المعمومات ،وتقديم نفسو لآلخرين ،واالستجابة ألفعال

في السموكيات الدالة عمى التنظيم الذاتي واإلدراك االجتماعي،

اآلخرين بشكل إيجابي وسميم مع زمالئو والقدرة عمى التعبير عن

والتفاعل االجتماعي إلى جانب صعوبات التعمم .ولكن مثل ىذه

مشاعره اإليجابية والسمبية بشكل الئق .وتقاس الميارات

المشكالت ال تمثل في حد ذاتيا وال تعتبر صعوبة من صعوبات

االجتماعية بالدرجة التي يحصل عمييا التمميذ عمى مقياس

التعمم" [ .]19وصعوبات التعمم في ىذه الدراسة يمكن تعريفيا

الميارات االجتماعية في الدراسة الراىنة .وذلك خالل فترة زمنية

ائيا :بأنيا صعوبات تعمم تواجو التالميذ في المرحمة االبتدائية
إجر ً

محددة وجمسات معينة تسيم في تحقيق اليدف األساسي من

في الصف الرابع والذين يتسمون بأن ذكائيم متوسط وفوق

البرنامج.

متوسط ولكن لدييم انخفاض واضح في بعض الميارات

ه .حدود الدراسة

االجتماعية يظير عمى مقياس الميارات االجتماعية المستخدم

 -1تم إجراء الدراسة عمى عينة من طالب مدرسة عمي بن أبي

في ىذه الدراسة ،وليس لدييم أي مشكالت حسية وال عقمية وال

طالب االبتدائية بمحافظة الخرج بالمممكة العربية السعودية عمى

ناتجة عن الحرمان البيئي.

عينة من التالميذ ذوي صعوبات التعمم.

الميارات االجتماعية Social Skills

طالبا من
 -2تقتصر الدراسة عمى عينة تتكون من ()22
ً

يعرف عبداهلل ومحمد [ ]20الميارات االجتماعية بأنيا

طالب الصف الرابع االبتدائي مقسمة إلى مجموعتين ،قوام

مجموعة االستجابات واألنماط السموكية اليادفة ،المفظية منيا

األولى المجموعة التجريبية ( )11تممي ًذا من ذوي صعوبات

وغير المفظية التي تتضمن المبادأة بالتفاعل االجتماعي مع

التعمم ،والثانية المجموعة الضابطة وقواميا ( )11تممي ًذا من ذوي

اآلخرين والتعاون معيم ومشاركتيم فيما يقومون بو من المواقف.

صعوبات التعمم.

ألعاب ،وميام مختمفة ،وتكوين عالقات اجتماعية إيجابية،

 -3تقتصر الدراسة عمى تنمية مستوى الميارات االجتماعية

وصداقات معيم ،والتعبير عن المشاعر واالنفعاالت واالتجاىات

لمتالميذ ذوي صعوبات التعمم باستخدام استراتيجية لعب األدوار.

نحوىم ،واتباع القواعد والتعميمات ،والقدرة عمى مواجية وحل

 -4الحدود الزمنية لمدراسة الحالية ىي الفصل األول من الع ـ ـ ـ ـ ـام
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الميارات االجتماعية Social Skills
يرى عواد وشريت [ ]25أن الميارات االجتماعية ىي

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

اجتماعيا ،يتدرب عمييا الطفل إلى
عادات وسموكيات مقبولة
ً

صعوبات التعمم Learning disabilities
يرى عبد اهلل [ ]18أن صعوبات التعمم وخطورتيا تعتبر

درجة االتقان والتمكن من خالل التفاعل االجتماعي الذي يعد

حالة مزمنة ذات منشأ عصبي تؤثر في نمو الميارات المفظية أو

بمثابة مشاركة بين األطفال في مواقف الحياة اليومية ،وتفيد في

غير المفظية ،أوفي تكامل مثل ىذه الميارات ،أو استخداميا من

إقامة عالقات ناجحة مع اآلخرين.

جانب الفرد مما يؤثر في تقديره لذاتو ،وفي أنشطة التربوية،

وتشير شاش [ ]26إلى أن الميارات االجتماعية ىي قدرة

والمينية ،واالجتماعية ،وأنشطة الحياة الطبيعية ،وذلك باختالف

الطفل عمى التفاعل االجتماعي مع أقرانو ،واالستقالل والتعاون

درجة حدة تمك الصعوبات .ويؤكد الصمادي [ ]22أن صعوبات

مع اآلخرين ،والقدرة عمى ضبط الذات إلى جانب توافر الميارات

التعمم ال تعتبر مشكمة تربوية فحسب ،بل مشكمة نفسية تكيفيو

الشخصية في إقامة عالقات إيجابية بناءة ،وتدبير األمور

تؤثر عمى الطفل ووالديو وأسرتو ،مما يستمزم التدخل التربوي

والتصرفات ،مع القدرة عمى التحكم في الميارات األكاديمية.

والعالجي.

وتتكون الميارات االجتماعية من مجموعة من الميارات منيا:

وتزداد ىذه المشكمة كما يرى الجبار [ ]23في أنو يوجد

كما يراىا جريشام وأليوت [ ]27أنيا تكمن في التعاون،

قصور في استخدام المغة المنطوقة ،والمكتوبة ،ويظير ذلك في

وتأكيد الذات ،وضبط الذات ،والكفاية االجتماعية ،والبعد عن

نقص القدرة عمى االستماع ،أو الكالم ،أو القراءة ،أو الكتابة ،أو

السموك المشكل .ويرى ميرل [ ]28أن الميارات االجتماعية ليا

كثير من
اليجاء ،أو القيام بالعمميات الحسابية .وىذا ما جعل ًا

ثالثة أبعاد وىي :الميارات الشخصية ،وميارات ضبط الذات،
والميارات األكاديمية .ويضيف ميممر [ ]29ثالثة أبعاد لمميارات

التربويين يطالبون بتضمين الضعف في الميارات االجتماعية
في تعريف صعوبات التعمم ،وكذلك التعامل معيا عمى أنيا

االجتماعية وىي :التعاون االجتماعي ،والتفاعل االجتماعي،

ضعف محدد مثل الضعف في الجوانب األكاديمية ،بل ذىب

واالستقاللية االجتماعية .ويرى  [30] Kazdinأن الميارات

البعض إلى اعتبار المشكالت في الميارات االجتماعية أحد
المحكات التي يتم من خالليا التعرف عمى ذوي صعوبات التعمم

وضوحا ىي :توكيد الذات ،ميارات المواجية،
االجتماعية األكثر
ً

ميارات التواصل ،ميارات عقد الصداقة ،القدرة عمى تنظيم

[.[24

المعرفة والمشاعر والسموك ،التي تعكس القدرة عمى ضبط أو
تنظيم الذات.

ويضيف  [24] Mercerإلى أن العديد من الطمبة ذوي
صعوبات التعمم يواجيون مشكالت في الميارات االجتماعية،

ويشير جنكنز [ ]31إلى أن الميارات االجتماعية تشمل

مثل الضعف في الترحيب باآلخرين ،وتقبل النقد من اآلخرين،

ميارتين رئيستين ىما :ميارات اإلرسال :وتتضمن قدرة الفرد

وتمقي المديح ،وقول كممة "ال" ،واعطاء تغذية راجعة إيجابية.

عمى تقديم الدعم لآلخرين وحثيم عمى االستثمار في التفاعل،

كما يؤكد عمى أن الضعف في الميارات االجتماعية لدييم ال

وتوضيح موقف الفرد ،وتفسير السموك بشكل مفيوم لآلخرين،

أيضا إلى
تعزى إلى تدني التحصيل األكاديمي فقط ،ولكنو يعود ً

والتعبير عن المشاعر تجاىيم .وميارات االستقبال :وىي تشمل
ميارات مثل طرح األسئمة لموصول إلى معمومات من اآلخرين،

الضعف في فيم الرموز االجتماعية ،مثل عدم القدرة عمى فيم

وميارات اإلصغاء وفيم ما يقولو اآلخرون.

تعبيرات الوجو ،وايماءات األيدي ،والييئة العامة ،ونغمة

ويضيف السمادوني [ ]32أن الميارات االجتماعية تشمل

الصوت ،والحالة النفسية العامة.
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جانبين ىما :الجانب االنفعالي ويختص بالتعبير االنفعالي ،أما

تحسين توافق األطفال مع أنفسيم ومع اآلخرين ،ومن ثم يتبين

الجانب اآلخر فيو الجانب االجتماعي ،ويختص باالتصال

أىمية المعب في النمو االنفعالي السميم لمطفل ،فالمعب وسيمة

المفظي ،ويشتمل كل منيما عمى ثالثة ميارات مستقمة وىي:

لمتخمص من انفعاالتو السمبية ،وأداة لتعديل سموكو غير السوي.

اإلرسال وىي التعبيرية ،واالستقبال وىي الحساسية ،وميارة

ويتفق ذلك مع ما ذىبت إليو بخش [ ]36من أن الميارات

التنظيم وىي الضبط.

االجتماعية يتدرب عمييا الطفل إلى درجة اإلتقان والتمكن من

وتتكون الميارات االجتماعية في الدراسة الحالية من ثالث

خالل التفاعل االجتماعي ،الذي يعد عممية مشاركة بين األطفال

ميارات ىي:

من خالل مواقف الحياة اليومية ،والتي من شأنيا أن تفيده في

-

إقامة عالقات ناجحة مع اآلخرين.

التعاون :ويقصد بو ميارة التمميذ في معاونة أقرانو في

المواقف االجتماعية ،واشتراكو في األنشطة من حيث اإلعداد
والتنفيذ مثل المباريات واألنشطة.

ونظر لمفوائد العديدة لممارسة لعب األدوار وتأثيرىا
ًا

اإليجابي والمباشر في تعديل كثير من المظاىر االجتماعية غير

 -اتباع القواعد والتعميمات :ويقصد بيا قدرة التمميذ عمى اتباع

السوية ،فقد لجأ إلييا الباحث كاستراتيجية في تحسين بعض

وتنفيذ القواعد المدرسية ،والتعرف عمى معايير جماعة األقران،

الميارات االجتماعية التي يعاني منيا ذوو صعوبات التعمم .فمن

وفيميا ،وتنفيذىا أثناء األنشطة.

خالل قياميم ببعض المواقف االجتماعية من خالل التمثيل

 -توكيد الذات :ويقصد بيا قدرة التمميذ عمى إظيار سموكيات

والقيام بأدوار اآلخرين ،يتفيم ىؤالء التالميذ من ذوي صعوبات

المبادرة مثل االستفسار من اآلخرين عن المعمومات ،وتقديم

التعمم الموقف االجتماعي وما يتطمبو من تصرف مناسب أو

نفسو لآلخرين ،واالستجابة ألفعال األخرين.

اجتماعيا.
انفعال مقبول
ً

ويشير سالمة وعطية [ ]37إلى أنو يمكن ممارسة لعب

ويركز الباحث في الدراسة الحالية عمى تنمية ىذه الميارات
الثالث وذلك من خالل استراتيجية لعب األدوار.

الدور في فصول الدراسة وحمقات التدريب االجتماعية ،إذ يساعد

استراتيجية لعب األدوار Role Play Strategy

األفراد عمى ممارسة المواقف بأنفسيم ،ومحاولة اكتساب
الميارات والخبرات الجديدة دون التعرض لؤلخطار أو المشكالت

ترى قناوي [ ]33الناشف [ ]34أن لعب الدور يساعد

المفاجئة التي تنشأ عن مواجية الظروف الحقيقة.

األطفال عمى أداء أدوارىم في الحياة الطبيعية ،وزيادة مستوى
تفاعميم االجتماعي ،وفيو يقوم األطفال بتمثيل أدوار أشخاص

وقد وجد الباحث أن غرفة المصادر وما بيا من إمكانيات مكان

القصص التي يروييا المعمم ،ويسيم لعب الدور في تنمية قدرة

جيد لتنفيذ البرنامج التدريبي القائم عمى استراتيجية لعب األدوار،

الطفل عمى رؤية العالم واألشياء من وجية نظر اآلخرين ،فالبد

عالوة عمى توافر مسرح مدرسي لتقديم بعض العروض من

لمطفل الذي يمعب دور األب أو البقال أو أي فرد آخر أن يضع

مكان مناسب ويسع المشاىدين من التالميذ ،وىذه األدوات في

نفسو مكانيم ،وأن يرى األشياء كما يرونيا ،كما يساعد لعب

حد ذاتيا تعمل عمى الحد من المظاىر السموكية االجتماعية

الدور عمى النمو االجتماعي ألن الطفل يتعمم من خالل لعب

كاالنطواء واالنسحاب من المواقف االجتماعية (االنسحاب

الدور كيفية التعامل مع اآلخرين ويقمد الكبار في ذلك ،ويتعمم

االجتماعي).
ويمكن لممعمم أن يقوم بأدوار عديدة في استراتيجية لعب

حقوقو وواجباتو ،كما أنو يتيح الفرصة لمتعبير االنفعالي وادراك

األدوار كما يراىا شاذلى [ ]38وىي :دوره كميسر :في توفير

الواقع وتحقيق التوافق.

المكان واألدوات واألجيزة والمالبس وغير ذلك ،وكمشاىد:

ويضيف  [35] Drew,et alأن لعب الدور يساعد عمى
155

1

5

2016

بحضوره أثناء قيام التالميذ بأداء أدوارىم وتقديم اإلرشادات

المفظية ،إضافة إلى افتقادىم لمحساسية االجتماعية واالنفعالية

الالزمة ،ودوره كمشارك :وىي ليست مشاركة وجدانية ولكن

لآلخرين ومؤازرتيم.
ويبرز السعايدة [ ]41أىم المشكالت السموكية واالجتماعية

جنبا إلى جنب مع التالميذ.
أيضا بمعب أحد األدوار في العمل ً
ً

كما يعرض شاذلى [ ]38لخطوات التدريس أو التدريب باستخدام

واالنفعالية التي تظير لدى ذوي صعوبات التعمم بما يمي:

استراتيجية لعب األدوار وىي كالتالي:

االضطرابات السموكية واالنفعالية واالندفاعية وصعوبة استقبال

 -1تييئة المجموعة المشاركة في لعب األدوار.

مشاعر اآلخرين وصعوبة تكوين الصداقات وصعوبة في

 -2توزيع األدوار.

ميارات التحدث وتدني مفيوم الذات واضطرابات السموك

 -3تجييز المسرح أو المكان.

االجتماعي واضطرابات الشخصية.
لذلك يرى الباحث أن التالميذ ذوي صعوبات التعمم لدييم

 -4إعداد المشاىدين.
 -5أداء األدوار أو التمثيل.

قصور واضح في الميارات االجتماعية بصورىا المختمفة ،لذلك

 -6المناقشة والنقد والتطوير.

فيم يحتاجون إلى برامج تدريبية واستراتيجيات متنوعة لتنمية ىذه

 -7إعادة العرض والتقييم.

الميارات ،وما يترتب عمى ذلك من تحسين صورتيم أمام األقران

 -8االستنتاج والتعميم.

والمعممين ،وزيادة قدرتيم عمى التفاعل االجتماعي ،األمر الذي

الميارات االجتماعية واستراتيجية لعب األدوار عند التالميذ ذوي

يعود بشكل أو بآخر عمى تحصيميم الدراسي بصورة إيجابية،

صعوبات التعمم:

اجتماعيا يييئ ليم البيئة
فتوافق التالميذ ذوي صعوبات التعمم
ً
المدرسية المناسبة.

يذكر دانيل [ ]39ثالثة عوامل تساعد عمى تحديد
صعوبات التعمم ،وىي الخصائص األكاديمية والنمائية :وتظير

مدخال
وتعد استراتيجية لعب األدوار كما يراىا ماندل وجولد [ً ]7

الدراسي ،والقصور في المغة والنمو المعرفي ،والقصور في

يستخدم ىذه االستراتيجية لتعميم األطفال الميارات االجتماعية

القراءة والحساب ،والقدرة عمى التخزين ،والقصور في ميارات

عن طريق اتباع بعض اإلرشادات والخطوات التالية:

كاالنتباه واإلدراك والذاكرة ،أما الخصائص االجتماعية فتتمثل

 -تحديد المشكمة أو الصراع بدون إرجاعيا إلى فرد معين في

في عدم نضج الميارات االجتماعية ،ورفض الخبرات المساعدة

الفصل.

من الزمالء ،أما الخاصية الثالثة وىي السموكية :فتظير من

ممكنا
 بناء األدوار ،واسنادىا ألطفال عدة لمقيام بيا ،واذا كانً

فعاال لمتدريب عمى الميارات االجتماعية ،ويمكن لممعمم أن
ً

إحصائيا في نسبة الذكاء ،والتحصيل
من خالل الفروق الدالة
ً

يسمح لؤلطفال بالتطوع لؤلدوار المختمفة .ويسمح لؤلطفال

خالل ضعف دافعية التمميذ ،والنشاط الزائد.

بتمثيل الدور (أداء الموقف).

ويرى الزيات [ ]40أن ضعف الميارات االجتماعية
لمتالميذ ذوي صعوبات التعمم يرجع إلى عجزىم عن فيم

 -يتبع تمثيل الدور مناقشة مع التركيز عمى السموكيات لبعض

المؤشرات ،والدالالت ،والمعايير االجتماعية الموجودة داخل

األطفال.

اإلطار الثقافي الذي يعيشون فيو ،كما أنيم أقل قدرة عمى

 -تكرار واعادة تمثيل الدور لتحديد الحمول المختمفة لمموقف

االتصال باآلخرين وتقبل وجيات نظرىم واظيار االختالف معيم

ومساندتيا.

فضال عن عجزىم عن المشاركة االجتماعية
بصورة مقبولةً ،

الدراسات السابقة:

ألقرانيم ،وعدم فيم االستجابات لممؤشرات والدالالت غير

يع ـ ـرض الباح ـ ـث لمدراسـ ـ ـات التـ ـ ـي تناولـ ـ ـت الط ـ ـ ـرق والبرام ـج
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واالستراتيجيات التي استخدمت لتنمية الميارات االجتماعية عند

االستمرار ومواصمة التحدث ،ميارات تكوين األصدقاء ،ميارة

التالميذ ذوي صعوبات التعمم:

المواجية) .وقد أظيرت النتائج مدى فاعمية البرنامج في تحسن
فاعمية الذات وتحسين السموك االجتماعي ألفراد المجموعة

تيدف دراسة أبو شقة [ ]42إلى تعديل بعض خصائص

التجريبية.

السموك االجتماعي لدى األطفال ذوي صعوبات التعمم من خالل
برنامج تدريبي قائم عمى بعض الميارات االجتماعية .وتكونت

كما ىدفت دراسة براون وبيرجين [ ]46إلى التعرف عمى

طالبا وطالبة ،مقسمين إلى مجموعتين
عينة الدراسة من 22
ً

أنماط المعب والتفاعالت االجتماعية التي اشترك فييا تسعة
أطفال بالروضة من ذوي صعوبات التعمم ودراستيا .وكشفت

تجريبية وضابطة .وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة وجود فروق

نتائج المالحظات عن وجود فروق فردية في مقدار الوقت الذي

ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية.
كما أجرى بموكارت وروي [ ]43دراسة ىدفت التعمم،

يقضيو الطفل في المعب ،وعدد األنماط المختمفة من األلعاب

الميارات االجتماعية لذوي صعوبات التعمم في المرحمة

التي يمجأ إلييا ،والوقت الذي يقضيو في كل نمط منيا .كما

طالبا ذوي
االبتدائية ،وقد تكونت عينة الدراسة من 46
ً

لوحظت فروق أخرى في كم وكيف التفاعل مع األقران
والمعممين.

صعوبات تعمم ،تراوحت أعمارىم الزمنية بين  15 -8سنة ،وقد
أظيرت النتائج أن التالميذ الذين شاركوا في البرنامج التدريبي قد

وقام السعايدة [ ]41بدراسة تيدف إلى معرفة أثر برنامج

نمت عندىم الميارات االجتماعية بشكل مرتفع ،حسب تقديرات

تدريبي في تنمية الميارات االجتماعية لمطالب ذوي صعوبات

المعممين ليم.

طالبا وطالبة تم تقسيميم
التعمم ،وتكونت عينة الدراسة من ً 60

كما قام روبنسون [ ]44بدراسة ىدفت إلى تقييم فاعمية

إلى مجموعتين تجريبية وأخرى ضابطة ،وتراوحت أعمارىم بين

برنامج لمتدريب عمى الميارات االجتماعية في التفاعل

13-8سنة .وقد استخدم الباحث مقياس (جرشام وأليوت)

االجتماعي والمشاركة ،والعالقة مع األقران ،وتحسين مفيوم
الذات لمطمبة ذوي صعوبات التعمم .واشتممت عينة الدراسة عمى

إحصائيا
لمميارات االجتماعية .وأظيرت النتائج وجود أثر دال
ً

لمبرنامج التدريبي في تنمية لمميارات االجتماعية لذوي صعوبات

( )7من التالميذ من ذوي صعوبات التعمم ،وتمقى ىؤالء الطالب

التعمم.
وىدفت دراسة شعبان [ ]47إلى معرفة فعالية بعض

تحسنا
تدر ًيبا في الميارات االجتماعية .وأظيرت نتائج الدراسة
ً

فنيات العالج السموكي عمى تعديل بعض الميارات االجتماعية

ممموسا في الميارات االجتماعية بالنسبة ألفراد المجموعة
ً

لؤلطفال ذوي صعوبات التعمم ،وقد تكونت عينة الدراسة من 4

التجريبية.

وقدم الكافوري [ ]45دراسة ىدفت إلى فاعمية برنامج

مجموعات كل مجموعة تكونت من  10أطفال من ذوي

لمتدريب عمى الميارات االجتماعية في زيادة فاعمية الذات

صعوبات التعمم ،وقد استخدم الباحث فنيات التعزيز والتعمم

وتحسن السموك االجتماعي لدى عينة من التالميذ ذوي

بالنموذج مع ثالث مجموعات ،أما المجموعة الرابعة فيي

صعوبات التعمم ،فقد اختار عينة قواميا  30تممي ًذا بالصف

تحسنا ممحوظًا في الميارات
مجموعة ضابطة .وأظيرت النتائج
ً

الرابع االبتدائي .تم تقسيميم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة،

االجتماعية ألطفال المجموعات الثالث التجريبية مقارنة بأطفال

وقام بتدريب المجموعة التجريبية عمى برنامج في الميارات

المجموعة الضابطة.

االجتماعية ،ويتكون البرنامج من خمس ميارات أساسية

بينما ىدفت دراسة الزيادات وحداد [ ]48إلى التعرف عمى

(الميارات األكاديمية ،ميارات التفاعل األساسية ،ميارات

أثر برنامج تدريبي في تنمية كل من الميارات االجتماعية
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ومفيوم الذات األكاديمي ومفيوم الثقة بالنفس لدى عينة من

التجريبية.

الطالبات ذوات صعوبات التعمم في األردن .وتكونت عينة

تعقيب عمى الدراسات السابقة:

2016

الدراسة من  60طالبة من ذوات صعوبات التعمم تم اختيارىن

حاولت معظم الدراسات السابقة تنمية الميارات االجتماعية

بالطرقة القصدية .ولتحقيق أىداف الدراسة تم تصميم اختبار

لذوي صعوبات التعمم ،من خالل البرامج التدريبية وطرق

الميارات االجتماعية والذي يتكون من  50فقرة ،واختبار الثقة

واستراتيجيات متعددة ،مما يعكس أىمية إيجاد حمول عممية

بالنفس وتكون من  41فقرة ،واختبار مفيوم الذات األكاديمي
وتكون من  19فقرة .وأوضحت نتائج الدراسة وجود فروق دالة

نظر لما ليا من تأثير
وأىمية دراسة ىذه المشكالت االجتماعيةً ،ا

واضح عمى الجوانب الشخصية ليم .فمن الدراسة :استخدمت

احصائيا تعزي لمبرنامج التدريبي لصالح المجموعة التجريبية في
ً

البرامج التدريبية دراسة أبو شقة [ ]42ودراسة بموكارت وروي
[ ]43ودراسة روبنسون [ ]44ودراسة الكافوري [ ]45ودراسة

المقاييس الثالثة.

وقام كل من الخرشة والقرعان [ ]49بدراسة ىدفت إلى

الزيادات وحداد [ ،]48بينما ركزت دراسة براون وبيرجين []46

الكشف عن فعالية برنامج إرشادي جمعي لتنمية الميارات

عمى التعرف عمى تأثير المعب والتفاعالت االجتماعية وىي

االجتماعية لمطمبة ذوي صعوبات التعمم ،وقد تكونت عينة

أقرب دراسة لمدراسة الحالية من حيث اليدف ،بينما ال توجد

طالبا ممن يعانون من تدن واضح في الميارات
الدراسة من ً 28

دراسة محددة – في حدود عمم الباحث -استخدمت استراتيجية

االجتماعية حسب درجاتيم عمى مقياس الميارات االجتماعية.

لعب الدور .كذلك تعددت أبعاد الميارات االجتماعية في

طالبا.
وتم تقسيم الطالب إلى مجموعتين قوام كل واحدة 14
ً

جميعا ارتبطت بالميارات األكاديمية.
الدراسات السابقة ولكنيا
ً

وتكون البرنامج من  13جمسة وتم تطبيق البرنامج عمى أعضاء

وقد تنوعت عينة الدراسات من حيث العدد ،وان كان أغمبيا

المجموعة التجريبية فقط .وأوضحت النتائج عن تحسن واضح

تراوح بين  10تالميذ من ذوي صعوبات التعمم كدراسة شعبان

في الميارات االجتماعية ألعضاء المجموعة التجريبية.

[ ]47ووصمت إلى  60تممي ًذا كما في دراسة الكافوري [.]45
وبالنسبة لممرحمة الدراسية ركزت كل الدراسات عمى المرحمة

كما قام القمش [ ]50بدراسة تيدف إلى فاعمية برنامج
تدريبي لتنمية الميارات االجتماعية السائدة عند الطمبة ذوي

االبتدائية ،وىذا يؤكد عمى أىمية إيجاد حمول مبكرة لمشكمة

صعوبات التعمم في مديرية تربية قصبة السمط ،حيث اختار 30

الميارات االجتماعية.

طالبا و 30طالبة بالطريقة العشوائية البسيطة من ذوي صعوبات
ً

فروض الدراسة:
 -1توجد فروق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين

التعمم ،وقسم ىذه العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ،حيث

خضعت المجموعة التجريبية لبرنامج تدريبي لتطوير الميارات

التجريبية والضابطة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي ذوي

االجتماعية عمى خالف المجموعة الضابطة .وقيس مستوى

صعوبات التعمم في القياس البعدي في الميارات االجتماعية

التحسن فالسابقة :ت االجتماعية بواسطة اختبار الميارات

لصالح المجموعة التجريبية.

االجتماعية لجريشام واليوت [.]27

 -2توجد فروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية

واستخدم الباحث تحميل التباين المشترك لتحميل وتفسير

من تالميذ الصف الرابع االبتدائي ذوي صعوبات التعمم في

إحصائيا لمبرنامج
النتائج .وأظيرت النتائج التأثير الواضح والدال
ً

القياسين القبمي والبعدي في الميارات االجتماعية لصالح القياس

التدريبي المستخدم في تنمية وتطوير الميارات االجتماعية عند

البعدي.

مقارنة نتائج المجموعتين وجميع النتائج لصالح أفراد المجموع ـ ـ ـ ـة

 -3ال توج ـ ـد فـ ـ ـروق بي ـ ـن متوسط ـ ـي رت ـ ـب درج ـ ـات المجموع ـ ـ ـ ـ ـة
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التجريبية من تالميذ الصف الرابع االبتدائي من التالميذ ذوي

ب .مجتمع الدراسة

صعوبات التعمم في القياسين البعدي والتتبعي في الميارات

تكون مجتمع الدراسة من التالميذ ذوي صعوبات التعمم
بالصف الرابع بمدرسة عمى بن أبي طالب بمحافظة الخرج

االجتماعية ،وذلك بعد مرور شيرين من تطبيق البرنامج.

بالمممكة العربية السعودية ،من الفصل الدراسي األول لمعام

 .4الطريقة واإلجراءات

الدراسي  1437-1436ه.

أ .منيج الدراسة

ج .عينة الدراسة

تقوم الدراسة الحالية عمى تصميم المجموعتين (التجريبية
والضابطة) لمتعرف عمى فعالية استراتيجية لعب الدور في تنمية

تتكون عينة الدراسة من  22تممي ًذا من ذوي صعوبات

الميارات االجتماعية لمتالميذ ذوي صعوبات التعمم ،لذلك

التعمم من الذكور ،مقسمة إلى  11تممي ًذا (مجموعة تجريبية)،

استخدم الباحث المنيج التجريبي في الدراسة الحالية من خالل

 11تممي ًذا (مجموعة ضابطة) .وقام الباحث بالتكافؤ بين أفراد

قياس المتغيرات قبل تطبيق البرنامج التدريبي وبعده (قياس قبمي

المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في متغيرات

وبعدي وتتبعي).

العمر الزمني ونسبة الذكاء والمسح النيرولوجي والميارات
االجتماعية والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول 1

نتائج اختبار مان – ويتني وقيمة ( )zويوضح متوسط رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات الذكاء والعمر الزمني والميارات
االجتماعية والمسح النيرولوجي ن = 22

إحصائي االختبار

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

)(Z

االحتمال
)Sig. (P. Value

المتغيرات
11.50

11.50

صفر

1.00

العمر الزمني

11.05

11.95

0.376 -

0.748

الميارات االجتماعية

11.55

11.45

0.033 -

0.974

المسح النيرولوجي

11.10

11.20

0.039 -

0.981

مستوى الذكاء

متوسط الرتب

يتضح من الجدول السابق أنو ال توجد فروق ذات داللة

التجريبية يساوي متوسط رتب المجموعة الضابطة ،فيذا يعني

إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة في جميع متغيرات

أن الفروق بين المجموعتين غير معنوية ،مما يدل عمى تكافؤ

الدراسة المتمثمة في الذكاء والعمر الزمني والميارات االجتماعية

المجموعتين في العمر الزمني.
أيضا يالحظ من نتائج ىذا االختبار في الميارات
ً

والمسح النيرولوجي.
وبشيء من التفصيل نالحظ من نتائج الجدول السابق في

االجتماعية أن قيمة  P.Valueتساوي  )%97.4( 0.974وىي

نسبة الذكاء أن قيمة  P.Valueتساوي  )%100( 1.00وىي

أكبر من مستوى داللة ( .)0.05كما يالحظ أن متوسط رتب

أكبر من مستوى داللة ( .)0.05كما يالحظ أن متوسط رتب

المجموعة التجريبية يساوي متوسط رتب المجموعة الضابطة،

المجموعة التجريبية الزمني أنسط رتب المجموعة الضابطة ،فيذا

فيذا يعني أن الفروق بين المجموعتين غير معنوية ،مما يدل

يعني أن الفروق بين المجموعتين غير معنوية ،مما يدل عمى

ذلك عمى تكافؤ المجموعتين في الميارات االجتماعية.
أخير يالحظ من نتائج ىذا االختبار في المسح
و ًا

تكافؤ المجموعتين في الذكاء.
كما يالحظ من نتائج ىذا االختبار في العمر الزمني أن

النيرولوجي أن قيمة  P.Valueتساوي  )%91.2( 0.981وىي

قيمة  P.Valueتساوي  )%74.8( 0.748وىي أكبر من

أكبر من مستوى داللة ( .)0.05كما يالحظ أن متوسط رتب

مستوى داللة ( .)0.05كما يالحظ أن متوسط رتب المجموعة

المجموعة التجريبية يساوي متوسط رتب المجموعة الضابطة،
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فيذا يعني أن الفروق بين المجموعتين غير معنوية ،مما يدل

أ .التعاون :ويشمل سموكيات مثل مساعدة اآلخرين ،والمشاركة

ذلك عمى تكافؤ المجموعتين في المسح النيرولوجي.

وتنفيذ التعميمات واتباع القوانين ويقاس بالفقرات (،9 ،15 ،8

د .أدوات الدراسة

.)29 ،28 ،27 ،26 ،21 ،20 ،16

 -1مقياس الميارات االجتماعية لمتالميذ ذوي صعوبات التعمم

ب .توكيد الذات :ويشمل سموكيات المبادرة كاالستفسار من

(إعداد الباحث):

اآلخرين عن معمومات معينة ،وتقديم التمميذ نفسو لآلخرين.
ويقاس ىذا البعد بالفقرات من (،14 ،10 ،7 ،6 ،3 ،2 ،1

اطمع الباحث عمى مجموعة من المقاييس التي تناولت الميارات
االجتماعية قبل إعداد المقياس الحالي الذي يتناسب مع أىداف

.)24 ،23 ،19 ،17

الدراسة الحالية ومن ىذه المقاييس ما يمى:

ت .ضبط الذات :ويشمل سموكيات مثل التي تظير في مواقف

 -مقياس الميارات االجتماعية ].(SSI) [32

الخالف ،مثل تمك التي تظير عند التعرض لممضايقة من

عقميا
 -مقياس تقدير الميارات االجتماعية لؤلطفال المتخمفين ً

اآلخرين ،والمواقف التي ال يوجد فييا خالف لكنيا تحتاج إلى
توفيق أو اتخاذ وجيات نظر مختمفة .ويقاس ىذا البعد بالفقرات

].[51

 -مقياس ماتسون لتقدير الميارات االجتماعية لؤلطفال [.[52

(.)30 ،25 ،22 ،18 ،13 ،12 ،11 ،5 ،4 ،1

 -مقياس الميارات االجتماعية لمطفل المعوق بصرًيا ].[25

وقد استعان الباحث بالبعد الثاني من ىذا المقياس بعنوان (توكيد
الذات) وقام الباحث لمتعمم لمباحث في الصياغة واضافة بعض

عقميا القابمين
 -مقياس الميارات االجتماعية لؤلطفال المتخمفين ً

العبارات.

لمتعمم ].[53

كما استعان الباحث بمقياس الميارات االجتماعية

 اختبار الميارات االجتماعية ألطفال الروضة ].[54وقد اعتمد الباحث عند إعداد مقياس الميارات االجتماعية
لمتالميذ ذوي صعوبات التعمم عمى مقياس جريشام وأليوت ،حيث

عقميا القابمين لمتعمم لمباحث زيد [ .]53وقد
لمتالميذ المتخمفين ً

استعان الباحث ببعدين ىما التعاون ،واتباع القواعد والتعميمات،

قدم جريشام وأليوت [ ]27أداة اسميا نظام تقدير الميارات

وقد عدل الباحث في بعض األلفاظ التي تناسب التالميذ ذوي

جدا،
االجتماعية ،وتتمتع ىذه األداة بخصائص سيكومترية عالية ً

صعوبات التعمم ،وأضاف بعض العبارات لمبعدين.

وتشمل ثالثة أبعاد رئيسة تقيس الميارات االجتماعية والسموك

وقد ت ًكون المقياس في الميارات االجتماعية :من  30توزعت

المشكل والكفاية األكاديمية ،وتصمح ىذه األداة مع األطفال

عمى ثالثة أبعاد ،وبعد إجراء التعديالت المقترحة من المحكمين

العاديين واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،ويصمح كل بعد

والتي أوصت بحذف بعض العبارات وتعديل البعض اآلخر،

فييا كمقياس مستقل في التعرف عمى المشكالت التي يواجييا

وصل عدد العبارات إلى  26عبارة مقسمة عمى النحو التالي:

التالميذ.

 -1التعاون :ويقصد بو ميارة التمميذ في معاونة أقرانو في

وتجدر اإلشارة أن الباحث استخدم البعد الخاص بالميارات

المواقف االجتماعية ،واشتراكو في األنشطة من حيث اإلعداد

االجتماعية فقط ،والذي يتألف من ثالثة مقاييس فرعية تمثل

والتنفيذ مثل المباريات واألنشطة ويشار إلييا في العبارات من

أبعادا لمميارات االجتماعية ،لكل بعد من األبعاد عشر فقرات
ً

( 1إلى .)7

وىذا المقياس يبدأ من الفقرة ( ،)30 – 1ويقوم المعمم بتقدير

 -2اتباع القواعد والتعميمات :ويقصد بيا قدرة التمميذ عمى اتباع

سموك الطفل عمى نحو متدرج يتكون من ( )3 -2 -1واألبعاد

وتنفيذ القواعد المدرسية ،والتعرف عمى معايير جماعة األقران،

الثالثة لمقياس الميارات االجتماعية ىي:

وفيميا ،وتنفيذىا أثناء األنشطة ،ويشار إلييا في العبارات مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
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( 8إلى .)15

التمميذ  78عمى مقياس الميارات االجتماعية في الدراسة

 -3توكيد الذات :ويقصد بيا قدرة التمميذ عمى إظيار سموكيات

الحالية.

المبادرة مثل االستفسار من اآلخرين عن المعمومات ،وتقديم

ثبات مقياس الميارات االجتماعية:
استخدم الباحث طريقة معامل التجزئة النصفية ومعامل ألفا

نفسو لآلخرين ،واالستجابة ألفعال األخرين ويشار إلييا في

لكرونباخ لمتحقق من ثبات المقياس في الدراسة الحالية ،حيث

العبارات من ( 16إلى .)26

طبقو عمى  22تممي ًذا من ذوي صعوبات التعمم – غير عينة

أحيانا -ال)
ويتكون تصحيح المقياس من ثالثة خيارات (نعم-
ً

الدراسة التي سيطبق عمييا البرنامج" عينة استطالعية" -

تأخذ الدرجات ( )1-2-3عمى التوالي ،لتصبح أقل درجة

يوما .الجدول التالي يوضح قيم ثبات مقياس
بفاصل زمني ً 20

يحصل عمييا التمميذ  ،26وأعمى درجة يمكن أن يحصل عمييا

الميارات االجتماعية:

جدول 2
معامالت الثبات لمقياس الميارات االجتماعية وأبعاده (ن =  )22باستخدام معامل ألفا لكرونباخ ،وباستخدام معامل سبيرمان براون لمتجزئة
النصفية

األبعاد

معامل ألفا لكرونباخ

التجزئة النصفية

التعاون

0.83

0.85

اتباع القواعد والتعميمات

0.74

0.89

توكيد الذات

0.82

0.89

الدرجة الكمية

0.92

0.94

يتضح من الجدول السابق أن معامالت ثبات المقياس

التعديالت التي تم إدخاليا عمى المقياس ،أصبحت الصورة

مرتفعة ،مما يدل ذلك عمى تمتع المقياس بثبات عال .وأن جميع

النيائية مكونة من ( )26عبارة موزعة عمى ثالثة أبعاد وقد

إحصائيا عند مستوى داللة (.)0.001
القيم دالة
ً

بمغت نسبة االتفاق بين المحكمين نحو .%98
ثانيا :الصدق الذاتي
ً

صدق مقياس الميارات االجتماعية عبارة موزعة :صدق

تم حساب صدق المقياس باستخدام الصدق الذاتي ،وجاءت

المحكمين

قيمة معامل الصدق تساوي ) (0.96مما يدل ذلك عمى تمتع

قام الباحث بعرض عبارات وأبعاد المقياس عمى مجموعة
من أعضاء ىيئة التدريس بقسم التربية الخاصة ،وقسم عمم

المقياس بصدق عال.

النفس والصحة النفسية بجامعة اإلمام محمد بن سعود ،وجامعة

ثالثًا :االتساق الداخمي:

األمير سطام بن عبدالعزيز بالمممكة العربية السعودية .وبعد

ويقصد بو ارتباط درجة العبارة بدرجة البعد الذي تنتمي لو.

جدول 3
مدى ارتباط كل عبارة بالبعد الذي تنتمي إليو ومستوى الداللة في البعد األول " التعاون"
معامل ارتباط العبارة بالبعد

مستوى الداللة

رقم العبارة
1

0.756

0.01

2

0.779

0.01

3

0.868

0.01

0.868

0.01

5

0.638

0.01

6

0.846

0.01

7

0.814

0.01

4

البعد األول

التعاون
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حصائيا عند مستويات داللة مقبولة.
المحسوبة دالة إ
ً

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط

جدول 4

مدى ارتباط كل عبارة بالبعد الذي تنتمي إليو ومستوى الداللة في البعد الثاني " اتباع القواعد والتعميمات"
رقم العبارة

البعد الثاني

معامل ارتباط العبارة بالبعد

مستوى الداللة

8

اتباع القواعد والتعميمات

0.812

0.01

9

0.745

0.01

10

0.846

0.01

11

0.833

0.01

12

0.752

0.01

13

0.716

0.01

14

0.730

0.01

15

0.860

0.001

إحصائيا عند مستويات داللة مقبولة.
المحسوبة دالة
ً

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط

جدول 5

مدى ارتباط كل عبارة بالبعد الذي تنتمي إليو ومستوى الداللة في البعد الثالث " توكيد الذات"
معامل ارتباط العبارة بالبعد

مستوى الداللة

رقم العبارة

البعد الثالث

0.817

0.01

0.755

0.01

18

0.822

0.01

19

0.864

0.01

20

0.752

0.01

21

0.744

0.01

22

0.792

0.01

23

0.833

0.001

24

0.878

0.001

25

0.789

0.001

26

0.829

0.001

16
17

توكيد الذات

واأللعاب التي تحقق نمو في الميارات االجتماعية وىذه

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط

الميارات ىي:

إحصائيا عند مستويات داللة مقبولة .مما يدل
المحسوبة دالة
ً

 -التعاون :ويقصد بو ميارة التمميذ في معاونة أقرانو في

عمى تمتع االختبار بصدق عال.

البرنامج التدريبي القائم عمى استراتيجية لعب األدوار (إعداد

المواقف االجتماعية ،واشتراكو في األنشطة من حيث اإلعداد

الباحث):

والتنفيذ مثل المباريات واألنشطة.

اليدف من البرنامج:

 اتباع القواعد والتعميمات :ويقصد بيا قدرة التمميذ عمى اتباعوتنفيذ القواعد المدرسية ،والتعرف عمى معايير جماعة األقران،

ييدف البرنامج المستخدم في الدراسة الحالية إلى تدريب
واكساب التالميذ ذوي صعوبات التعمم من خالل استراتيجية لعب

وفيميا ،وتنفيذىا أثناء األنشطة.

األدوار لبعض الميارات االجتماعية من خالل مجموعة من

 -توكيد الذات :ويقصد بيا قدرة التمميذ عمى إظيار سموكيات

األنشطة واأللعاب التي تعمل عمى تحقيق ىذا اليدف.

المبادرة مثل االستفسار من اآلخرين عن المعمومات ،وتقديم

محتوى البرنامج :يشتمل البرنامج عمى مجموعة من األنشطة

نفسو لآلخرين ،واالستجابة ألفعال األخرين.
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التوزيع العام ألنشطة البرنامج:

الدراسي  1437 /1436ه.

 -1قسم الباحث البرنامج إلى ثالث مراحل تدريبية لكل مرحمة

صدق البرنامج والدراسة االستطالعية:
بعد إعداد الصورة األولية لمبرنامج التدريبي القائم عمى

ىدف يتم تحقيقو عند االنتياء من التدريب.
 -2استخدم الباحث التقويم المرحمي لمتأكد من إتقان التالميذ

استراتيجية لعب األدوار لتنمية الميارات االجتماعية لمتالميذ

ذوي صعوبات التعمم أعضاء المجموعة التجريبية لكل ميارة من

ذوي صعوبات التعمم قام الباحث بعرضو عمى مجموعة من

ىذه الميارات.

المحكمين عددىم ( )7من قسم التربية الخاصة وعمم النفس

 -3عند التأكد من إتقان التالميذ لمنشاط والتأكد من تحقيق

التربوي بجامعة سممان بن عبدالعزيز ،وجامعة اإلمام محمد بن

اليدف المطموب – الدرجة التي تعكس تحقيق الطفل لميدف من

سعود ،وقد تراوحت نسبة االتفاق ما بين  89إلى  .%100وىذا

النشاط -ينتقل الباحث والتالميذ ذوي صعوبات التعمم لمنشاط

يدل عمى أن البرنامج يتمتع بصدق محتواه بدرجة واضحة.

التالي والميارة التالية ،حتي يتحقق اليدف العام لمبرنامج وىو

الدراسة االستطالعية لمبرنامج:
اختار الباحث ( )22من التالميذ من ذوي صعوبات التعمم

تحسين الميارات االجتماعية لمتالميذ ذوي صعوبات التعمم.
 -4يتم إعادة تطبيق مقياس الميارات االجتماعية بعد مرور

بمدرسة عمى بن أبي طالب االبتدائية بالخرج بالمممكة العربية

شيرين من التدريب لمتعرف عمى مدى بقاء أثر التدريب (قياس
تتبعي).

ممخصا لفكرة البرنامج وأىدافو وأىميتو
السعودية ،وعرض عمييم
ً
ومدى تفاعل التالميذ مع األنشطة المستخدمة من خالل

 -5يشتمل البرنامج عمى  19جمسة مقسمة إلى مرحمتين بواقع

نظر لما يتوفر فيو من عناصر
استراتيجية لعب األدوارً ،ا

 -6وقد ضمت كل جمسة من الجمسات ما يمي:

الجمسات وأوقاتيا والمكان الذي سيعقد فيو التدريب واألدوات

التشويق والمتعة والبساطة عند تنفيذ األنشطة .وتحديد عدد

أسبوعيا مدة الجمسة ما بين  40دقيقة إلى  50دقيقة.
جمستين
ً

المستخدمة.

 بدء الجمسة بتمخيص ومراجعة الجمسة السابقة. -مناقشة الواجب المنزلي (إن وجد) أو القيام بو مرة أخرى

 .5النتائج ومناقشتيا
نتائج الفرض األول :ينص الفرض األول عمى أنو " توجد

كمراجعة وتقديم تغذية راجعة.
 -تحديد اليدف من الجمسة االستطالعية :بسط من خالل

فروق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية

النمذجة والتوجيو.

والضابطة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي ذوي صعوبات

 -تنفيذ التالميذ ذوي صعوبات التعمم لمنشاط الجديد.

التعمم في القياس البعدي في الميارات االجتماعية لصالح

 -التعزيز والتدعيم (المعنوي والمادي).

المجموعة التجريبية " .والجدول التالي يوضح ذلك.

وقد تم تطبيق البرنامج في الفصل الدراسي األول من العام
جدول .6
نتائج اختبار مان – ويتني وقيم ) (Zفي االختبار البعدي لممجموعتين (التجريبية والضابطة) في الميارات االجتماعية والدرجة الكمية (ن = )22
المجموعة الضابطة

إحصائي االختبار
)(Z

االحتمال
)Sig. (P. Value

الميارات االجتماعية

متوسط الرتب

التعاون

17.00

6.00

3.998 -

0.001

اتباع القواعد والتعميمات

17.00

6.00

4.042 -

0.001

توكيد الذات

17.00

6.00

3.992 -

0.001

الدرجة الكمية

17.00

6.00

3.990 -

0.001

المجموعة التجريبية
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يالحظ من نتائج ىذا االختبار أن قيمة  P.Valueتساوي

التالميذ ،بين معمق لمزينة ومساعد ومن يقوم بمصق أوراق

 )%0.1( 0.001وىي أقل من مستوى داللة ( .)0.05كما

ايضا المشاركة في تنظيف الفصل
الحائط وتعميق البالونات ،و ً

يالحظ أن متوسط رتب المجموعة التجريبية أكبر من متوسط

منيم من يستخدم المكنسة ومنيم من يقوم باستخدام المعطرات

رتب المجموعة الضابطة في أبعاد مقياس الميارات االجتماعية

ومن يرش المياه الخفيفة عمى أرضية الفصل باستخدام

وفي الدرجة الكمية لممقياس ،وبالتالي توجد فروق داللة إحصائية

(الرشاش) ،كما اشترك التالميذ في مباراة كرة قدم موزعة األدوار

بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط درجات

عمى التالميذ من حارس المرمي وحتي خط اليجوم واختار كل

المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في القياس

تمميذ الدور واالسم المفضل لو ،كما اشترك التالميذ ألول مرة

البعدي ألبعاد مقياس الميارات االجتماعية والدرجة الكمية

في تقديم اإلذاعة المدرسية كاممة من اإلعداد والتنفيذ وتقديم

لممقياس.

فقرات متنوعة ،كما اشترك التالميذ في سباق الجري المتتابع

ويرجع ذلك بشكل مباشر إلى تعرض التالميذ ذوي

الذي من الضروري التعاون بين أعضاء الفريق لموصول لخط

صعوبات التعمم أعضاء المجموعة التجريبية لمتدريب عمى
البرنامج التدريبي المستخدم في ىذه الدراسة والقائم عمى

أخير قام التالميذ بتمثيل
النياية في أقصر وقت ممكن .و ًا
مسرحية عمى مسرح المدرسة بعنوان" يد اهلل مع الجماعة" وىي

استراتيجية لعب األدوار ،والذي ركز عمى ميارات التعاون واتباع

تشجع عمى التعاون من أجل تحقيق اليدف المطموب.
ويرى الباحث أن ىذه األدوار المتنوعة التي قام بيا

وتنفيذ التعميمات وتوكيد الذات ،وىي في مجمميا تشير إلى

التالميذ ساعدت بشكل مباشر في تحسن ميارة التعاون بين

الميارات االجتماعية المستيدفة في ىذه الدراسة.

التالميذ ذوي صعوبات التعمم أعضاء المجموعة التجريبية.

إن ما قام بو الباحث من إجراءات أسيم بشكل كبير في
التوصل إلى النتائج الراىنة ،ومنيا أنو تم عرض البرنامج

كما أن قيام التالميذ بأنشطة وأدوار تتعمق بميارة اتباع

التدريبي عمى التالميذ أعضاء المجموعة التجريبية عمى التالميذ

وتنفيذ التعميمات تتسم بالمتعة والبساطة والسيولة في التنفيذ أدى

بل وساىموا في إعداده ،حيث وضع الباحث باالعتبار جميع

إلى تنمية ىذه الميارة ،ومن ىذه األدوار واألنشطة الجمسات من

مقترحات التالميذ وتم مناقشتيا معيم ،لذلك أظير جميع التالميذ

التاسعة إلى الثالثة عشرة ،حيث تدرب التالميذ عمى تنفيذ واتباع

رغبة ودافعية في المشاركة في جميع األنشطة واألدوار التي

التعميمات بصور عدة ،منيا تنفيذ واتباع التعميمات داخل الفصل

تسند ليم .كذلك اختيار كل تمميذ لمدور الذي يريد أن يؤديو،

وداخل المدرسة وخارج المدرسة ،كما شارك التالميذ في تنفيذ

حيث لم يجبر الباحث أي تمميذ عمى تقمص وأداء دور ال

ىذه األدوار بأنفسيم فبعضيم قام بدور المعمم والمرشد األكاديمي

يرغبو .كما اتسمت الجمسة األولى عمى الخصوص بالود

ومدير المدرسة وغيره .كذلك قيام التالميذ بأدوار األب واألم

والمحبة والتعارف بين األعضاء والباحث واالتفاق عمى تحقيق

واألخ األكبر واألخ األصغر والتوجييات التي تم توجيييا لؤلخ

اليدف من الدراسة.

األصغر عند ذىابو لممدرسة ألول مرة.

وقد ساىمت الجمسات الخاصة بتنمية ميارة التعاون في

وبالنسبة لمجمسات الخاصة بتوكيد الذات والتي تمتد من

تحقيق اليدف منيا بشكل مباشر وىي الجمسات من الثانية إلى

الجمسة الرابعة عشرة وحتي الجمسة السابعة عشرة ،فقد اشتممت

الثامنة ،حيث كان ليا أثر كبير في تحقيق روح التعاون

عمى أنشطة متنوعة تعمل عمى إظيار سموكيات المبادرة مثل

والمشاركة الجماعية في تنفيذ الميام التي يقوم بيا كل عضو

االستفسار من اآلخرين عن المعمومات ،وتقديم نفسو لآلخرين،

(لعب الدور) مثل البائع في المقصف ومساعده والمحاسب

واالستجابة ألفعال األخرين ،وىي أنشطة تصب في تنمية توكيد

ومساعده ،كذلك المشاركة في تزيين الفصل وتوزيع األدوار عمى

الذات لمتالميذ ذوي صعوبات التعمم أعضاء المجموعة
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التجريبية ،ومنيا أن يعطى التمميذ الوقت الكافي لتقديم نفسيم

الحركات وااليماءات وتعبيرات الوجو دون التمفظ أو الشفاه.

من االسم وحتى التحدث عن األسرة والمدرسة واألصدقاء بينما

نتائج الفرض الثاني:

يقوم اآلخرون بتوجيو األسئمة لو ويقوم ىو بالرد .وكذلك التخمي

ينص الفرض الثاني عمى أنو" توجد فروق بين متوسطي رتب

الثاني :األسئمة لمتعرف عمى الشيء المختبئ خمف التمميذ المقدم

درجات المجموعة التجريبية من تالميذ الصف الرابع االبتدائي

لمفقرة ،وعن التعرف عمى اإليماءات وتعبيرات الوجو فيظير ذلك

ذوي صعوبات التعمم في القياسين القبمي والبعدي في الميارات

في تقديم كل تمميذ لمشخصية الكرتونية التي يحبيا باستخدام

االجتماعية لصالح القياس البعدي" .والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول 7

نتائج اختبار ولكوكسون ومتوسطي رتب الدرجات وقيم ( )Zلممجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي في الميا ارت االجتماعية والدرجة
الكمية (ن = )22

إحصائي االختبار

اإلشارات ()+

اإلشارات ()-

)(Z

االحتمال
)Sig. (P. Value

التعاون

6.00

0.00

2.943 -

0.003

اتباع وتنفيذ التعميمات

6.00

0.00

2.949 -

0.003

توكيد الذات

6.00

0.00

2.937 -

0.003

الدرجة الكمية

6.00

0.00

2.937 -

0.003

الميارات االجتماعية

متوسط رتب

رتب اإلشارات الموجبة أكبر من متوسط رتب اإلشارات

في ضمان استم اررية التالميذ في المشاركة في جمسات البرنامج

السالبة ،مما يدل عمى أن متوسط يالحظ من نتائج ىذا االختبار

التدريبي المستخدم وكذلك ضمان الدافعية ،فبمجرد استراك

أن قيمة  P.Valueتساوي  )%0.3( 0.003وىي أقل من

التمميذ في تنفيذ األنشطة يحصل عمى الدعم سواء المعنوي،

مستوى داللة ( .)0.05كما أننا نقارن بين متوسط رتب

كالتصفيق أو الربت عمى الكتف أو المادي كالحموى أو أكياس

اإلشارات الموجبة والسالبة ويالحظ أن متوسط درجات األفراد في
القياس القبمي أقل من متوسط درجاتيم في القياس البعدي ،وىذا

يصا إما عمى التنفيذ الجيد في أداء
الشيبس ،فكان كل تمميذ حر ً

الدور لمحصول عمى الدعم أو ضمان المشاركة في باقي

معناه أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات القياس

األنشطة المتبقية .وظير ذلك خاصة في المجال الثالث:

القبمي ،ومتوسطات القياس البعدي في أبعاد مقياس الميارات

األنشطة كالمشاركة في تزيين الفصل وتنظيفو ،والمشاركة في

االجتماعية والدرجة الكمية لممقياس لصالح القياس البعدي.

مباراة كرة القدم ،وسباق الجري المتتابع ،وأنشطة المرح ،وتمثيل
لعبة التخمين التي تسأل عن األلعاب المفضمة ليم.

ويرجع الباحث ذلك إلى أن جميع التالميذ أعضاء

نتائج الفرض الثالث:

المجموعة التجريبية قاموا بالمشاركة في تنفيذ جمسات البرنامج
التدريبي ولم يتغيب منيم أحد ،كما توافرت جميع الظروف التي

ينص الفرض الرابع عمى أنو " ال توجد فروق بين متوسطي

تساعد عمى تنفيذ وانجاح البرنامج ومنيا تعاون إدارة المدرسة مع

رتب درجات المجموعة التجريبية من تالميذ الصف الرابع

الباحث في كثير من األمور مثل( :استخدام مقصف المدرسة –

االبتدائي من التالميذ ذوي صعوبات التعمم في القياسين البعدي

استخدام ممعب المدرسة – المشاركة في اإلذاعة المدرسية -

والتتبعي في الميارات االجتماعية ،وذلك بعد مرور شيرين من

استخدام مسرح المدرسة) لتنفيذ جمسات البرنامج.

تطبيق البرنامج .ولمتأكد من صحة ىذا الفرض استخدم الباحث
حساب قيم ) )zوالجدول التالي يوضح ذلك:

كما كان لمفنيات التي استخدميا الباحث دور واضح
جدول 8
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1

نتائج اختبار ولكوكسون ومتوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي وقيم ()Z
اإلشارات ()-

إحصائي االختبار
)(Z

االحتمال
)Sig. (P. Value

الميارات االجتماعية
التعاون

0.00

0.00

صفر

1.00

اتباع وتنفيذ التعميمات

3.50

4.38

0.632 -

0.527

توكيد الذات

1.50

2.83

1.300 -

0.194

الدرجة الكمية

2.50

4.60

1.561 -

0.119

اإلشارات ()+

متوسط رتب

يالحظ من نتائج ىذا االختبار أن قيمة  P.Valueأكبر

 .6التوصيات

من مستوى داللة ( ،)0.05وبالتالي فإن متوسط رتب درجات

 -1ضرورة االىتمام بجميع جوانب شخصية ذوي صعوبات

المجموعة التجريبية في القياس البعدي ال يختمف عن متوسط
رتب درجات المجموعة التجريبية في القياس التتبعي ،وىذا معناه

نظر لما لباقي
التعمم وعدم االقتصار عمى الجوانب األكاديميةً :ا

المكونات خاصة الميارات االجتماعية من تأثير عمى الشخصية

أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط المجموعة

ككل.

التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي في أبعاد مقياس الميارات

 -2تشجيع المدارس لتنظيم مزيد من الرحالت المدرسية التي

االجتماعية والدرجة الكمية لممقياس وذلك بعد مرور شيرين من

يشارك فييا ذوو صعوبات التعمم لزيادة كفاءتيم ومياراتيم

تطبيق البرنامج.

االجتماعية والنفسية.

إحصائيا
يتضح من الجدول السابق أن الفروق لم تكن دالة
ً

 -3ضرورة إشراك األطفال ذوي صعوبات التعمم في األنشطة
المتنوعة بالمدرسة خاصة اإلذاعة المدرسية والمسابقات

عند مقارنة نتائج المجموعة التجريبية في القياس البعدي
والتتبعي في الميارات االجتماعية الثالث وىي التعاون واتباع

ونفسيا عمى نحو
اجتماعيا
الرياضية ،ألنيا تسيم في نموىم
ً
ً

وىذا يرجع إلى أن التالميذ ذوي صعوبات التعمم أعضاء

 -4ضرورة أن يتم اكتشاف الصعوبات النمائية كاالنتباه

المجموعة التجريبية أتقنوا جميع األنشطة واألدوار التي قاموا بيا

واإلدراك في مراحل مبكرة كرياض األطفال – تدخل مبكر –

أثناء التدريب ،حيث لم ينتقل الباحث من النشاط إلى اآلخر إال

وذلك لمحد من المشكالت الكثيرة المترتبة عمييا.

بعد التأكد من إتقانيم لمنشاط وفيمو ،كما أن الباحث ركز عمى

 -5ضرورة استخدام استراتيجيات كاستراتيجية لعب الدور

ضرورة إعادة النشاط السابق قبل البدء في النشاط الجديد لمتأكد

والفنيات كالنمذجة والتعزيز التي تتسم بالتشويق واإلثارة والتي

من بقاء أثر التعمم ،وىذا ما ساعد التالميذ عمى بقاء أثر

تسيم في تعديل كثير من السموكيات السمبية لدييم كاالنسحاب

البرنامج فترة طويمة ،وىذا يظير من خالل الدرجات التي

االجتماعي وعدم الثقة بالنفس.

حصموا عمييا في القياس التتبعي.

بحوث مقترحة:

وتنفيذ التعميمات وتوكيد الذات.

سوي.

 -1فعالية السيكودراما في خفض السموك العدواني لمتالميذ ذوي

أخير تتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة براون وبيرجين
و ًا

صعوبات التعمم.

[ ]46في أن المعب والتفاعالت االجتماعية مع ذوي صعوبات
التعمم تعمل عمى تحسن الميارات االجتماعية لدييم ،كما تتفق

 -2فعالية المعب الجماعي في تحسين الميارات االجتماعية لدى

ىذه النتائج مع دراسة الزيادات وحداد [ ]48ودراسة القمش []50

التالميذ ذوي صعوبات التعمم.

ودراسة روبنسون [ ]44والتي أكدت عمى أىمية البرامج التدريبية

 -3فعالية استراتيجية التعميم التعاوني في تنمية بعض الميارات

في تنمية الميارات االجتماعية لذوي صعوبات التعمم.

االجتماعية لمتالميذ ذوي صعوبات التعمم وأثره عمى تحصيميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم
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] [17ىاالىان ،وجيمس كوفمان ،وجون لويد ،ومارجريت ويس،

الدراسي.
 -4فعالية برنامج العربية :ئم عمى استراتيجية التعمم التبادلي في

والىزابيث مارتنيز ( .)2007عمان :التعمم :مفيوميا –

تنمية الثقة بالنفس لدى األطفال ذوي صعوبات التعمم.

طبيعتيا – التعميم العالجي (ط( .)3ترجمة عادل عبد اهلل
محمد) .عمان :دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.

المراجع

(الكتاب األصمي منشور .)2006

أ .المراجع العربية
] [3الديب ،محمد ( .)2000الفروق بين ذوي صعوبات التعمم

] [18محمد ،عادل عبد اهلل ( .)2005األىبة أو االستعداد

والعاديين في بعض السمات الشخصية من طالب

لممدرسة وقصور الميارات قبل األكاديمية ألطفال الروضة

الجامعة ،مجمة كمية التربية بالزقازيق ،ع  ،34مصر.

كمؤشر لصعوبات التعمم .مجمة كمية التربية ،جامعة بني
سويف.)2(1 ،

] [4السعيد ،مصطفى ( .)1997بعض الخصائص النفسية
واالجتماعية لذوي صعوبات التعمم من تالميذ المرحمة

] [19محمد ،عادل عبد اهلل ( .)2006قصور الميارات قبل

اإلعدادية في ضوء الجنس والمادة الدراسية ،مجمة كمية

األكاديمية ألطفال الروضة وصعوبات التعمم .القاىرة :دار

التربية بالمنصورة ،ع  ،34مصر.

الرشاد.

] [5ىارون ،صالح ( .)2004سموك التقبل االجتماعي لدى

][20

التالميذ من ذوي صعوبات التعمم واستراتيجية تحسنو،

عبداهلل ،عادل وسميمان ،محمد سميمان (.)2006
الميارات االجتماعية ألطفال الروضة ذوي قصور

مجمة أكاديمية التربية الخاصة ،ع .4

الميارات قبل األكاديمية كمؤشر لصعوبات التعمم .المؤتمر
السنوي الثاني عشر ،مركز اإلرشاد النفسي جامعة عين

] [6حسيب ،عبد المنعم ( .)2001الميارات االجتماعية وفعالية

شمس.

الذات لطالب الجامعة المتفوقين والعاديين والمتأخرين
اسيا ،مجمة عمم النفس ،ع ،59الييئة المصرية العامة
در ً

] [21الغريب ،أسامة ( .)2003اضطراب ميارات الكفاية

لمكتاب.

االجتماعية لدى ذوى التعاطي المتعدد والكحوليين ،رسالة

] [8إبراىيم ،عبد الستار ( .)1998العالج النفسي السموكي

دكتوراه غير منشورة ،كمية اآلداب ،جامعة المنيا ،مصر.

المعرفي الحديث أساليبو وميادين تطبيقو ،ط ،2الدار

] [22الصمادي ،جميل محمود (. )1997صعوبات التعمم

العربية لمنشر ،القاىرة.

واإلرشاد النفسي والتربوي .المؤتمر الدولي الرابع لمركز
اإلرشاد النفسي جامعة عين شمس ،مجمد  ،2ص ص

] [11الخزاعمة ،أحمد ( .)2007الميارات االجتماعية واالنفعالية
لمطمبة ذوي صعوبات التعمم والطمبة العاديين .رسالة

.1081 -1069

دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة األردنية،

] [23الجبار ،عبد العزيز محمد ( .)2002الميارات الضرورية

عمان.

لمعممي األطفال ذوي صعوبات التعمم :أىميتيا ومدى

امتالكيم ليا .مجمة الممك سعود بالرياض المممكة العربية

] [16فرج ،طريف ( .)2003الميارات االجتماعية واالتصالية.

السعودية.206 -175 ،)1(14 ،

دار غريب ،القاىرة.
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] [25عواد ،أحمد وشريت ،أشرف ( .)2002تنمية الميارات

1

2016

دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة األردنية،

االجتماعية لدى األطفال المعوقين بصرًيا .مجمة التربية

عمان.

المعاصرة ،ع  ،61ص ص .186 – 103

] [42أبو شقة ،سعده ( .)1994تعديل بعض خصائص السموك
االجتماعي لدى األطفال ذوي صعوبات التعمم .رسالة

] [26شاش ،سيير محمد ( .)2001فعالية برنامج لتنمية بعض
الميارات االجتماعية بنظامي الدمج والعزل وأثره في خفض

ماجستير غير منشورة جامعة طنطا ،مصر.

االضطرابات السموكية لدى األطفال المتخمفين عقميًا .رسالة

] [45الكافوري ،صبحي ( .)2001فاعمية برنامج لمتدريب عمى

دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الزقازيق ،مصر.

الميارات االجتماعية في زيادة فاعمية الذات وتحسين

] 32السمادوني ،السيد ( .)1991مقياس الميارات االجتماعية،

السموك االجتماعي لدى عينة من األطفال ذوي صعوبات
التعمم ،مجمة البحوث النفسية والتربوية ،ع ،1السنة ،16

مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة.

كمية التربية بالمنوفية ،مصر.

] [33قناوي ،ىدى ( .)1995الطفل وألعاب الروضة ،مكتبة

] [47شعبان ،عرفات ( .)2004فاعمية بعض فنيات العالج

األنجمو المصرية ،القاىرة.

السموكي في تعديل بعض الميارات االجتماعية لؤلطفال

] [34الناشف ،ىدى ( )2001األجنبية :التعميم والتعمم في

ذوي صعوبات التعمم ،رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة

الطفولة المبكرة ،دار الفكر العربي ،القاىرة.

عين شمس ،كمية التربية ،القاىرة.

] [36بخش ،أميرة ( .)2001فاعمية برنامج تدريبي مقترح ألداء

] [48الزيادات ،ماىر مفمح وحداد نيال أمجد ( )2012أثر

بعض األنشطة المتنوعة عمى تنمية الميارات االجتماعية

برنامج تدريبي في تنمية الميارات االجتماعية ومفيوم

عقميا القابمين لمتعمم .مجمة مركز البحوث
لؤلطفال المعاقين ً

الذات األكاديمي والثقة بالنفس لدى عينة من الطالبات

التربوية بجامعة قطر ،ع ،19ص .241 -217

ذوات صعوبات التعمم في األردن ،مجمة العموم التربوية

] [37سالمة ،محمد وعطية ،عبدالحميد ( .)1991االتصال
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EFFECTIVENESS OF ROLE PLAY
STRATEGY ON IMPROVING SOME
SOCIAL SKILLS IN PUPILS WITH
LEARNING DISABILITIES
AYMAN ELHADI MAHMOUD
Prince Sattam Bin Abdullaziz University
ABSTRACT_ This study aims to examine the effectiveness of Role Play strategy on improving
some social skills in pupils with Learning disabilities, social skills scale and a training program
were administrated to 9 – 11 years old LD pupils with 75 – 83 IQ divided into two matched groups
( i.e. experimental and control ).
Results revealed the presence of statistically differences in social skills between both groups
in post-application favoring the experimental one, and the presence of such differences for
experimental group in pre-and post-application favoring the post one. No statically significant
differences were found between post application and follow-up for experimental group.
Keywords: Learning Disabilities, Role Play, Social Skills.
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