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لدى التالميذ ذوي صعوبات  على جودة الصداقة )المزاج كسمة( االجتماعية والطبعالمهارات المهارات اللغوية و تأثير 
  بالمرحلة االبتدائية التعلم

 
 عمر أحمد الفتوح بوأمحمد كمال 

 مجهورية مصر العربية – جامعة بنها –كلية الرتبية   –قسم الصحة النفسية 
 هـ8341/ 4/ 9 وقبل - ـه81/8/8341 قدم للنشر

 
هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على طبيعة جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم وكذلك فحص تأثري كل من املهارات  المستخلص:

( تلميذًا من ذوي 43الدراسة من ) ةكونت عينعلى جودة الصداقة لديهم، ت البيئة، اللغوية، املهارات االجتماعية، الطبع، العمر الزمين، نوع الصعوبة،
وهم من التالميذ الذين مت تشخيصهم مسبقًا من قبل معلمي صعوبات التعلم وثبت إدراجهم يف قائمة الطالب املرتددين على غرفة صعوبات التعلم 

ارس ابتدائية مبحافظة جازان باململكة العربية ( مد4سنة ، توزعت هذه العينة على )  مبتوسط عمر يبلغ  ( تلميذاً من العاديني43و )املصادر مبدارسهم 
تدائية، السعودية، استخدم الباحث يف هذه الدراسة أدوات قياس متمثلة يف : مقياس جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم باملرحلة االب

م األساليب اإلحصائية املناسبة لطبيعة الدراسة ومنهجها مقياس املهارات اللغوية، مقياس املهارات االجتماعية، مقياس الطبع، ومن خالل استخدا
لصداقة لدى وأهدافها توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج يأيت يف مقدمتها وجود تأثري لكل من املهارات اللغوية واالجتماعية والطبع على جودة ا

 وعة من التوصيات الرتبوية.ات التعلم يف املرحلة االبتدائية وعليه مت تقدمي جممالتالميذ ذوي صعوب

 .صعوبات التعلمالتالميذ ذوو  ،الطبع املهارات االجتماعية، املهارات اللغوية، ،جودة الصداقة: لكلمات المفتاحيةا
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 :مقدمة الدراسة

تعلم عرفت بالدرجة األوىل على الرغم من أن صعوبات ال    
آثار املربيني يرون أهنا ذات  فإن  ها صعوبات أكادميية، وصفب

(، فكثري Alhelo,2008)وأبعاد تتجاوز اجملاالت األكادميية 
يف يعانون من قصور ذوي صعوبات التعلم  التالميذمن 

تأسيس صداقات ذات جودة عالية وكذلك احلفاظ عليها، 
فهؤالء التالميذ يعانون ضعفًا يف القدرة على اكتساب 

ين وتكوين صداقات تسودها الثقة واأللفة بسهولة مع اآلخر 
وذلك بسبب قصور إتقاهنم جملموعة من السلوكيات اليت 

بية جياالقات صداقة مع أقراهنم تتسم باإلتعمل على بناء ع
ولذلك أكدت ، (Bauminger et al.,2005) واالستمرارية

على أن التالميذ ذوي صعوبات  الدراسات بعضنتائج 
التعلم عادة ما يتعرضون للرفض والنبذ من قبل أقراهنم يف 

األمر الذي يعيقهم عن تكوين صداقات مع أقراهنم  ملدرسةا
وعند تراكم هذه ، (Wiener&Schneider,2002) املدرسةيف 

 اخلربات من الرفض االجتماعي وعدم تقبل التالميذ العاديني
لتالميذ ذوي صعوبات التعلم يف املدرسة، فإهنا لزمالئهم من ا

، (6184قيل،لشعور بالوحدة )عتؤدي بال شك إىل العزلة وا
احلياة دون صداقة درب من دروب العدم هذا ومن املؤكد أن 

(Yassin,2012) ،اإلنسان بطبعه حيس بضعفه، فيأىب أن ف
يعيش وحيداً وهو دائم السعي والبحث عن من يسانده وجيد 

يسعى من منا  وهلذا كلُّ واحد،  ما يسعى إليه يف الصداقة
ي وحشة العزلة أجل أن يكون له صديق محيم، وذلك لتحاش

من جمموعة من  اكتئاب، حىت ولو كان الشخص منبوذً واال 
األفراد وله صديق محيم، فإن ذلك حيميه من خطر االكتئاب 

إلنسان موجود او ، (Nagihi,2007والوحدة النفسية )
وخالل رحلة ، معزل عن اآلخريناجتماعي ال يعيش يف 

ورغباهتم يلقى أصنافًا من البشر خمتلفني يف طباعهم حياته 
، وقد وعاداهتم ومنازع أهوائهم وألوان ثقافاهتموطموحاهتم 

 يكون من بينهم أناس أرضياء احملضر، فهو يأنس إليهم،

ومينحهم من ذات نفسه حمبة وإكبارًا مىت  ويرتاح جلوارهم،
ال  يرى أشخاصًا آخرين يف حنيوجد التالؤم بينه وبينهم، 

إنه ال حياول مهما وال يهمه من أمرهم شيء، بل  يأبه هلم
، أن يوجد بينه وبينهم سببًا من أسباب التعارف معهمجلس 

ع، ألن فالصداقة ال تقوم أبدًا بني شخصني خمتلفني بالطب
دين كل خلقني متضافوعلى هذا  الضدين ال جيتمعان أبداً،

واملنازعة توجب املغالبة، هنما يوجبان املنازعة، إخمتلفني ف
 هي ضد اليت توجب املباغضة واليت واملغالبة توجب املقايضة

 إذ ،وحديث قدمي الصداقة معىن إن، (Tahir,2008الصداقة )
البشرية،  النفس عواطف تجاوبت وفيه اإلنسانية قدم قدمي نهإ

 اهب وقد أولع وروحها، نفسيتها تنعكس صفحاته وعلى
 هذه يف حقيقة فأمعنوا والعلماء والفالسفة والشعراء األدباء
 روابطها عن واحلث وحتديدها وتعريفها جيبةالع الرابطة

 ال بفطرته واحنالهلا، فاإلنسان ودوامها ونشوئها ودوافعها
 واالندماج موالفتهم ودون اآلخرين عن مبعزل العيش يستطيع

واحلاجة إىل الصداقة تظهر أول ما ، (6186)التميمي، معهم
تظهر يف فرتة ما قبل املراهقة، حيث تعطي تلك الصداقة 

فقة مجاعية على القيم الشخصية، وتعمل على إجياد اجلو موا
الذي يتعلم الفرد فيه املشاعر واألحاسيس الناضجة 

هذا وتتكون ، (8993واالهتمام مبصاحل اآلخرين )مرزوق،
عاطفة الصداقة نتيجة انفعاالت سارة متكررة وتتكون 
 بالتدريج جتاه أفراد يظهرون حنونا االهتمام ويشاركوننا متاعبنا

ومشكالتنا وأفراحنا وأحزاننا ويقدرون آمالنا ويدافعون عنا يف 
غيبتنا، نثق فيهم ونطمئن إليهم ونقص إليهم أسرارنا، وتتفق 
عادة امليول واالهتمامات بني األصدقاء وتكون هلم لغة 
واحدة ومشكالهتم واحدة وجتارهبم من نوع واحد 

فالصداقة هي عالقة اختيارية ، (383:8993)معوض،
وعية بني شخصني يتم إدراكها على أهنا ظاهرة اجتماعية تط

غريزية يصاحبها النجاح أو الفشل وليس بالضرورة أن تكون 
عالقة بني شخصني ، وهي (George,1996)نتائجها متشاهبة 

 أو أكثر تتسم باجلاذبية املتبادلة املصحوبة مبشاعر وجدانية
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عرف ومن ناحية أخرى، ت، (Aboserri,1993)وانفعالية 
على أهنا عالقة  Friendship Qualityجودة الصداقة 

اجتماعية اختيارية ومستمرة بني شخصني أو أكثر من نفس 
النوع، ويكون بينهما تقارب يف العمر والسلوك واألفكار 
واألخالق واالهتمامات وتبادل لكثري من املظاهر املوجبة 

ا كما تعرف بأهن،  (Saber,2011)املميزة للصداقة اجليدة 
استعداد الشخص وأصدقائه ملواجهة املشكالت والضغوط 
احلياتية اليومية واملشاركة الوجدانية وطلب وتقدمي املساعدة 
والثقة واالهتمام واالحرتام املتبادل بينهم، وحماولة التغلب 
على الصعوبات واملشكالت اليت قد حتدث يف العالقة بني 

رفاق أحد وتشكل مجاعة ال. (Hassib,2013)األصدقاء 
األوساط االجتماعية الرئيسة اليت تؤثر يف الفرد على خمتلف 

، ...اخلاملستويات الشخصية واالجتماعية والعقلية واألكادميية
النفس  ماملتخصصني يف علومتثل دراستها حمورًا الهتمام 

إذ تلتقي أهدافهم حول فهم الكيفية اليت تعمل ، واالجتماع
سائط الرتبية والتنشئة هبا مجاعة الرفاق كوسيط من و 

االجتماعية أو كعامل من عوامل التأثري يف شخصية الناشىء 
ن عوامل التغيري فيها من جهة، وكناقل لثقافة اجملتمع وعامل م

 مةهموميثل دخول الطفل إىل املدرسة نقلة من جهة أخرى، 
بطبيعتها ، فالبيئة املدرسية ختتلف مناحي حياته مجيعيف 

وأجواء اجلوار اليت  املنزلية ن األجواء األسريةاختالفًا جذريًا ع
يتفاعل معها معظم األطفال قبل دخوهلم إىل املدرسة، ومن 
املفرتض أن يقضي معظم األطفال بقية حياهتم مع أناس 

ش معهم آخرين وأصبح من الضروري عليهم تعلم كيفية العي
فيما بينهم )أبوهالل،  جيابيةبنجاح لتحقيق العالقات اإل

تكوين ن على يقادر وليس كل األطفال ، (411:8994
أو يستطيعون إجياد صديق بسهولة، ويف هذا  صداقات،

يف جمال علم الصدد أشارت نتائج العديد من الدراسات 
أنه إذا كانت خربة  الصداقة مفقودة فالطفل رمبا ال  النفس

تنمو لديه بشكل فعال مودة اجلنس اآلخر أو االرتباط به، 
ة الطفل مع األطفال اآلخرين ويف وقت مبكر لذا فإن عالق

تكون ذات أمهية، وإعاقة هذه العالقات بشكل متواصل 
جتماعي يشري إىل أن هناك شيئًا ما خطأ يف النمو اال

ًا من قبل ن اجتماعيو أو املعزول نو للطفل، فاألطفال املرفوض
أكثر احتمااًل للتعرض ملشاكل  ناألطفال اآلخرين يكونو 

واجتماعية مقارنة باألطفال اآلخرين نفسية وطبية 
(Uqaili,2002) ،كفاءات أساسية يف   الصداقة تتطلبن إ

يساعد على التكيف  فإتقان مهارات اللغة ،مناحي متعددة
مع األصدقاء والتواصل الفعال معهم، فالقدرة على بدء 
احملادثة واحلفاظ عليها واإلجابة على تساؤالت اآلخرين وفهم 

م واالستماع هلم هوتعبريات وجوه وإمياءاهتملغتهم وكلماهتم 
ذات كلها عوامل أساسية لتكوين صداقة   بإنصات وتركيز

 .(Feigen&Meisgeier,1987)جودة عالية 
املهارات االجتماعية هي القاعدة األساسية  دُّ تعما ك     

جيايب كالتعاون ء الصداقة، فالسلوك االجتماعي اإللبنا
ا تتضمنها من قدرة على بدء ، والتوكيدية ومواملساعدة

التفاعالت مع اآلخرين واالنضمام هلم ومشاركتهم أنشطتهم 
والقدرة على ضبط النفس وحل الصراعات املختلفة، 

ومواجهة املشكالت بنجاح كلها عوامل تسهم يف قدرة الفرد 
على تكوين صداقات حقيقية ذات جودة عالية مع اآلخرين 

 .(Milsom&Glanville,2010احمليطني به )
للشخصية  اانفعاليً  اأساسً  Temperamentالطبع  يعدو     

يف خمتلف مناحي بالغًا جيعل الفرد متميزًا بذاته، ويلعب دورًا 
عن  احلديثحياة الشخص، هذا األثر يتعاظم حينما يكون 

له  فالطبع، (Kavanagh,1995العمليات املعرفية والسلوكية )
ران بل له بالغ األثر على تأثري عميق على العالقات مع األق

 Sanson et al.,2004  Fogle et) الرضا عن احلياة عموماً 

al.,2002) ، فالفرد الذي ميتلك درجة عالية من االنبساط
لديه القدرة  من مثيتميز بامليل إىل املرح والتفاؤل واالستثارة و 

مييل العصايب  يف حنيعلى تكوين صداقات كثرية ومتنوعة، 
فصداقات العصايب  من مثو أصدقاء مشاهبني له إىل اختيار 

، (Rose,2015الفرد االنبساطي ) أقل بكثري من صداقات
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هذا ومن املؤكد أن مجيع احملاوالت اليت تسعى إىل دمج 
التالميذ ذوي صعوبات التعلم بشكل كامل يف الصف 
الدراسي العادي ال تؤدي بالضرورة إىل القبول االجتماعي 

(، Swanson&Malone,1992م العاديني )هلم من قبل زمالئه
فقد أصبح معروفاً اآلن أن العالقات االجتماعية بني التالميذ 
يف املدرسة تعد أحد أهم عوامل النجاح يف املدرسة، وهناك 
العديد من الدراسات أظهرت نتائجها أن اخلصائص 
االجتماعية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم مقارنة 

 .(6184 تعد دون املتوسط )عقيل،ينيبالتالميذ العاد
أسيسًا على ما سبق، حظي موضوع جودة الصداقة وت     

لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية 
باهتمام العديد من الدراسات األجنبية كدراسة 

(Kathryn,2007( ودراسة )Rose,2015) ، واملتفحص بدقة
من وجود اختالفات يف لنتائج هذه الدراسات ميكنه التحقق 

إىل عدم وجود  فبعضها يشري، ج اليت توصلت إليهاالنتائ
اختالفات جوهرية يف جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي 

 يف نفس املدرسة العادينيبأقراهنم التعلم مقارنة صعوبات 
(Wiener&Sunohara,1998 وبعضها ،) يشري إىل اآلخر

اديني وذوي بني الع اً إحصائي داللةوجود فروق ذات 
(، وبعضها Wiener&Schneider,2001)صعوبات التعلم 

يؤكد على أن التالميذ ذوي صعوبات التعلم لديهم وفرة من 
األصدقاء املشاهبني هلم يف نفس الصعوبات ودرجتها 

(Mathwson et al.,2007 ،)تشري دراسات أخرى  يف حني
إىل عدم دقة تلك النتيجة مؤكدة على اخنفاض معدل 

قة بوجه عام لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم الصدا
ومما ، (Overton&Raush,2002مقارنة بأقراهنم العاديني )

تقدم فالدراسة احلالية هي حماولة علمية يف هذا اإلطار يسعى 
التعرف على طبيعة جودة الصداقة الباحث من خالهلا إىل 

لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف املرحلة االبتدائية 
والطبع )املزاج  االجتماعية اللغوية و تأثري املهارات ومدى 

، نوع البيئةاملتغريات األخرى )العمر الزمين، وبعض  كسمة(
 .الصداقةتلك جودة على  (الصعوبة

 :وتساؤالتها مشكلة الدراسة 

اليت أجريت إلماطة اللثام  بعض الدراسات أقرت نتائج
صعوبات التعلم   التالميذ ذوي عن طبيعة جودة الصداقة بني

واضح  تدن  بوجود ( Murray&Greenberg,2007كدراسة )
ذوي  التالميذ مستوى جودة الصداقة لدى وملحوظ يف

صعوبات التعلم، وأعزت هذا التدين يف طبيعة جودة الصداقة 
املهارات االجتماعية  يف مستوى إىل معاناهتم من ضعف

كدراسة دراسات أخرى  نتائج أكدت  يف حني، لديهم
(Mathwson et al.,2007 ) على أن سوء جودة الصداقة

لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم ميكن رده إىل عوامل 
ة متعلقة هبذه الفئة من التالميذ، يف حني أشارت شخصي
كدراسة   يف هذا اجملالديثة بعض الدراسات احلنتائج 

(Rose,2015)  بشدة على جودة الصداقة  يؤثرإىل أن الطبع
املؤكد أن  ومنهذا ، يذ ذوي صعوبات التعلملدى التالم

مًا من مظاهر النمو االجتماعي همالصداقة تعد مظهرًا 
السوي، فمن خالل الصداقة يستطيع الفرد توثيق صلته 
باآلخرين فتنمو الذات وتتضح القدرات واالجتاهات وامليول، 
ويشبع الفرد حاجاته من تأكيد الذات واالنتماء واحلب 

من مشاعر األنانية والعزلة والوحدة  والعطف ويتخلص
(Mohammed,1995) ، وعلى ذلك فإن للصداقة أمهية كبرية

يف حياة اإلنسان من الناحية االجتماعية والرتبوية والنفسية، 
فهي حتقق مبدأ التجاذب االجتماعي وتدعم الروابط 

تسهم يف ارتقاء املهارات  اهنإاالجتماعية بني األفراد، كما 
وتساعد على مشاركة اآلخرين يف امليول  االجتماعية

، (Hassan,1990)واالجتاهات ويف اإلفصاح عن مشاعرهم 
ندرة  -يف حدود علمه  - ومما تقدم، فقد الحظ الباحث

يف الدراسات والبحوث العربية اليت حاولت التصدي ملسألة 
هذه من  جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم



لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلمالفتوح عمر، تأثري املهارات اللغوية واملهارات االجتماعية والطبع على جودة الصداقة  أبو حممد كمال  

 

129 

تضارب يف نتائج بعض الدراسات أخرى ومن ناحية ، ناحية
األجنبية اليت حصل عليها الباحث واملعنية بدراسة جودة 

، فيها لدى هذه الفئة من التالميذ الصداقة والعوامل املؤثرة
وملا كانت جودة الصداقة هي نتاج لعوامل متعددة ومتنوعة، 

املميزة  االجتماعية واملعرفية والنفسية ونظرًا للخصائص
ذ ذوي صعوبات التعلم، تولد لدى الباحث مشكلة للتالمي

 ما طبيعة : يتترمجتها يف التساؤل الرئيس اآل حبثية ميكن
تأثري   وما؟ جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم

كل من املهارات اللغوية واملهارات االجتماعية والطبع )املزاج  
ت الدى التالميذ ذوي صعوبجودة الصداقة كسمة( على 

ينبثق من هذا التساؤل الرئيس ، ؟التعلم يف املرحلة االبتدائية
يؤثر نوع  ( هل8 :يتدة تساؤالت فرعية على النحو اآلع

( لدى التلميذ ذي صعوبات قراءة وكتابة/  حسابالصعوبة )
هل خيتلف مستوى  (6، ؟ التعلم على جودة الصداقة لديه

باختالف  جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم
اليت يعيش فيها  )ريف / حضر( هل للبيئة (4العمر الزمين ؟ 

 تلميذ ذي صعوبات التعلم على جودة الصداقة لديه ؟ال

  :أهداف الدراسة

  هتدف الدراسة احلالية إىل :
التعرف على طبيعة جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي  (8

 .وبات التعلم باملرحلة االبتدائيةصع
أثري كل من املهارات اللغوية، التعرف على مدى ت (6

املهارات االجتماعية، الطبع، العمر الزمين، نوع الصعوبة، 
وبات والبيئة على جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صع

 .التعلم باملرحلة االبتدائية
إعداد مقياس جلودة الصداقة لدى التالميذ ذوي  (4

 .وبات التعلم باملرحلة االبتدائيةصع
 املنبثقة من دراسة علميةمن النتائج  الوصول إىل جمموعة (3

هنا مساعدة التالميذ أتوصيات تربوية من ش ىلإميكن ترمجتها 

ذوي صعوبات التعلم على تكوين صداقات ذات جودة 
 عالية تساعدهم على النجاح يف البيئة املدرسية.

 :أهمية الدراسة

 إذللدراسة احلالية أمهيتان، األوىل نظرية والثانية تطبيقية، 
من تناوهلا لفئة التالميذ ذوي صعوبات أمهيتها النظرية  تتجلى
واليت تشري الدراسات إىل أن نسبة هذه الفئة من  التعلم

% من 81% إىل 3التالميذ يف أي جمتمع ترتاوح مابني 
إمجايل أعداد التالميذ املسجلني يف املرحلة االبتدائية )مركز 

تنبع أمهيتها كما (،  6182امللك سلمان ألحباث اإلعاقة، 
املهارات اللغوية،  من أمهية متغرياهتا )الصداقة، النظرية أيضاً 

هي السبيل الوحيد فالصداقة املهارات االجتماعية، الطبع(، 
للبوح باألفكار الشخصية واألحاسيس واملشاعر إىل اآلخرين 
احمليطني بنا وهي وسيلة بناءة للتفاهم واالنشغال باألنشطة 

ملهارات اللغوية واالجتماعية من وان، املمتعة مع اآلخري
املؤشرات الرئيسة للنمو االجتماعي لدى أي إنسان، فهما 

النظرة ن كما إمفتاح النهوض بالصداقة احلقيقية اإلجيابية،  
احلديثة لعلماء النفس تركز على الطبع كأساس انفعايل 
للشخصية جيعل الفرد متميزاً بذاته، فهو العامل العام يف جمال 

عالية املميزة للفرد هو الطبيعة االنف إذ إنهافعية الد
ومن ناحية أخرى، تنبع األمهية التطبيقية هلذه ، (6119)فائق،

الدراسة من كوهنا تسعى للخروج مبجموعة من التوصيات 
الرتبوية واليت من شأهنا حتسني واقع التالميذ ذوي صعوبات 

التالميذ  التعلم، فنجاح الدمج األكادميي )الرتبوي( هلؤالء
بلدان العامل ال يقتصر  مجيعوهو األمر املعمول به يف 

فحسب على جناحهم الدراسي، بل يستلزمه جناح يف تكوين 
م للنجاح االجتماعي بوجه عام وهو همصداقات هي أمر 

اهلدف املنشود من فكرة الدمج يف األساس، فتحسني جودة 
ة احلياة أي لدى هؤالء التالميذ يزيد من متتعهم جبود الصداقة

السعادة وهو األمر الذي يتطلب العديد من اخلطوات 
واإلجراءات الالزمة لذلك وهو األمر الذي تسعى الدراسة 
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احلالية إىل بلورته يف صورة توصيات ميكن تنفيذها على أرض 
 الواقع.

 :مصطلحات الدراسة

 :يةتالدراسة احلالية املصطلحات اآل تتبىن
ويعرفها الباحث  : Friendship Qualityجودة الصداقة -

 االستعداد املشرتك واملتبادل بني الفرد وأصدقائه على أهنا :
املقربني منه يف العمر والسلوك واألفكار واألخالق 

يومية ومشكالهتا ملواجهة ضغوط احلياة ال واالهتمامات
جيايب وفعال وقدرهتم على املشاركة إوصراعاهتا بشكل 

لبعض يف شىت واملساندة بعضهم ة وتقدمي الدعم الوجداني
املواقف احلياتية املختلفة يف عالقة متبادلة يسودها االحرتام 
والتقدير والود املتبادل والثقة واالهتمام املشرتك ساعني بذلك 
إىل التغلب على الصعوبات اليت قد تعرتي هذه الصداقة أو 

احملافظة على  وتعكر صفوها هبدف أمسى وهوتؤثر عليها 
 .ونقي دون أي شوائب وتطويرها بشكل دائم صداقةهذه ال

الدرجة اليت حيصل عليها املفحوص يف هذه  وإجرائيًا :
ذوي تالميذ الالدراسة على مقياس جودة الصداقة لدى 

املرحلة االبتدائية والذي أعده الباحث صعوبات التعلم يف 
 هلذا الغرض.

احث ويعرفها الب: Language Skills المهارات اللغوية -
السرعة والدقة والكفاءة والفهم يف مهارات  على أهنا :

احلديث ومهارات االستماع )اإلنصات( ومهارات القراءة 
اكتساب املفردات لكتابة، وتأيت يف مقدمتها القدرة على وا

اجلديدة وتسمية األشياء والتعبري عن األفكار واملشاعر 
التشابه  واألحداث، وكذلك التمييز البصري لألشكال وإدراك

 .والعبارات اللفظ الصحيح للحروف والكلماتو واالختالف 
الدرجة اليت حيصل عليها املفحوص يف هذه  وإجرائيًا :

لمهارات اللغوية لدى التالميذ ل بطاقة مالحظةالدراسة على 
 اأعده واليتذوي صعوبات التعلم يف املرحلة االبتدائية 

 الباحث هلذا الغرض.

يف الباحث ويتبىن : Social Skills ةالمهارات االجتماعي -
( للمهارات االجتماعية، 6113هذه الدراسة تعريف )هارون،

جمموعة من السلوكيات واألفعال اليت  أهنا :عرفها ب إذ
يسلكها الفرد لتحقيق أهداف مرغوبة على الصعيدين 

الدرجة اليت حيصل عليها  وإجرائيًا :الشخصي واالجتماعي، 
املهارات  تقدير راسة على مقياساملفحوص يف هذه الد

للطلبة ذوي صعوبات التعلم. إعداد / صاحل االجتماعية 
 (.6113هارون )

: ويعرفه الباحث Temperament الطبع )المزاج كسمة( -
ما يولد به الفرد أو يكتسبه صغريًا ونادرًا ما يتغري  على أنه :
الفرد كسمة، ويعين مسات   الزمين، فالطبع هو املزاج مع النمو

جيابية أو السلبية اليت تساعد أو تعوق ظهور قدرات الفرد، اإل
آخرون عصبيون  يف حنيفبعض األفراد يتسمون بفطرة مرحة، 

 وإجرائيًا : ،، فالطبع يتصف بالدميومةسريعو االنفعال دائماً 
الدرجة اليت حيصل عليها املفحوص يف هذه الدراسة على 

تالميذ ذوي صعوبات مقياس الطبع )املزاج كسمة( لدى ال
 التعلم يف املرحلة االبتدائية والذي أعده الباحث هلذا الغرض.

 learning Disabilitiesصعوبات التعلم  التالميذ ذوو -

Students with: تعريف الباحث يف هذه الدراسة  ويتبىن
لصعوبات التعلم والذي قدمه يف  Kirk"صموئيل كريك" 

به "جمموعة من األطفال (، والذي يقصد 8924هناية عام )
لديهم اضطرابات يف منو اللغة والكالم والقراءة باإلضافة اىل 
اضطرابات يف عملية التواصل الالزمة للتفاعل االجتماعي، 

إلعاقة هؤالء األطفال ال يعانون من أية إعاقة حسية كا
 هنم ال ينتمون لفئة األطفال ذويإالسمعية أو البصرية، كما 

يقصد هبم يف هذه الدراسة  وإجرائيًا : .عاقة العقليةاإل
التالميذ املقيدين يف غرف املصادر ببعض املدارس االبتدائية 

، ذي حبرة، الفيصلية)مبنطقة جازان باململكة العربية السعودية 
على أهنم تالميذ ذوي صعوبات تعلم وفق النورين( 

االختبارات التشخيصية املعتمدة من قبل وزارة التعليم 
)هو برنامج ة ومت تسجيلهم رمسيًا على نظام نور باململك
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العمليات التعليمية الشاملة واملتكاملة للتعلم الذي يعتمد 
كتالميذ صعوبات تعلم وخيضعون ملراجعة على التكنولوجيا(  

على مدار فصل دراسي   مستمرة يف غرف املصادر مبدارسهم
 كامل على األقل.

 :محددات الدراسة

: متغيراتها: حلالية ونتائجها يف ضوءتتحدد الدراسة ا    
ية، املهارات اللغو  جودة الصداقة، املهارات االجتماعية،

الفصل احلالية خالل  الدراسة ت: أجريزمنهـــــــــاالطبع، 
: عينتها، م6182/6182من العام اجلامعي  األولالدراسي 

مقياس جودة  :أدواتها، ذوي صعوبات تعلم من  تلميذاً  43
مقياس لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم،  الصداقة

بطاقة املهارات االجتماعية ، مقياس الطبع )املزاج كسمة(، 
لمهارات اللغوية، مقياس املستوى االجتماعي مالحظة ل

 أساليبها اإلحصائية، قايف واالقتصادي لألسرة السعوديةوالث
املتوسطات واالحنرافات  :ة فيوالمتمثلالمستخدمة فيها 

 ..اخل.،.حتليل التباين، اختبار اختبار "ت" رية،املعيا

 :إطار نظري ودراسات سابقة

مصطلح صعوبات التعلم مصطلحًا عامًا يرجع إىل  دُّ يع
جمموعة متباينة من االضطرابات اليت تظهر من خالل 
صعوبات واضحة يف اكتساب واستخدام قدرات االستماع 

القدرات  الت أووالكالم والقراءة والكتابة واالستدال
هذه االضطرابات أصلية يف الفرد ويفرتض أن  دُّ الرياضية، وتع

تكون ناجتة عن خلل وظيفي يف اجلهاز العصيب املركزي، وإذا 
ظهرت صعوبات التعلم متالزمة مع حاالت إعاقة أخرى 
)حسية أو انفعالية أو اجتماعية( فإن صعوبات التعلم ليست 

من و ، (Morsi,2001) نتيجة مباشرة لتأثري هذه اإلعاقات
أن مصطلح صعوبات التعلم قد ظهر للمرة  اجلدير بالذكر

، وكان هذا  Kirkاألوىل على يدي "صموئيل كريك" 

املصطلح يقصد به جمموعة من األطفال لديهم اضطرابات يف 
ىل اضطرابات يف عملية إللغة والكالم والقراءة باإلضافة منو ا

، كما ن أية إعاقة حسيةيعانون مالتواصل، هؤالء األطفال ال 
 املعاقني فكرياً هنم ال ينتمون لفئة األطفال إ
(Kaufman&kaufman,2001)،  عرفت ذلكوتأسيساً على ،

صعوبات التعلم منذ الوهلة األوىل بأهنا اضطراب يف واحدة 
أو أكثر من العمليات النفسية املستخدمة يف الفهم أو 

تظهر حبد ذاهتا يف  استعمال اللغة املنطوقة أو املكتوبة اليت
قدرة غري كاملة لإلصغاء أو التفكري والكالم والقراءة والكتابة 
والتهجئة أو إجراء العمليات احلسابية شريطة أال تكون هذه 
املشكالت نامجة عن إعاقات بصرية أو حركية أو مسعية أو 
عقلية أو انفعالية أو كنتيجة للحرمان البيئي أو االقتصادي أو 

 .(Baarat & Alzeriqat,2012)الثقايف 
فصعوبات التعلم مصطلح يشري إىل جمموعة غري  

متجانسة من االضطرابات واليت تعرب عن نفسها من خالل 
صعوبات دالة يف اكتساب واستخدام قدرات االستماع أو 
احلديث أو القراءة أو الكتابة أو االستدالل أو القدرات 

د ذاته )ذاتية الرياضية، هذه االضطرابات ترجع إىل الفر 
املنشأ(، ويفرتض أن تكون راجعة إىل خلل يف اجلهاز العصيب 
املركزي وميكن أن حتدث خالل حياة الفرد كما ميكن أن 

الت يف الضبط الذايت تكون متالزمة مع مشك
(Awad,2004). 

كما تعرف صعوبات التعلم بأهنا اضطراب أو قصور أو  
األفراد ذوو مستوى  صعوبة تؤثر على الطريقة اليت يعاجل هبا

الذكاء العادي أو املرتفع املعلومات، من حيث تعلمها 
وجتهيزها ومعاجلتها واالحتفاظ هبا والتعبري هبا وعنها، وهذه 

واحدة أو أكثر من  الصعوبات تعرب عن نفسها من خالل
: التعبري الشفهي، الفهم السمعي، التعبري  يةتاجملاالت اآل

ة للقراءة، الفهم القرائي، فهم الكتايب، املهارات األساسي
احلقائق والعمليات الرياضية، القدرة على حل املشكالت، 
التمثيل املعريف، تذكر املعلومات اللفظية، جتهيز ومعاجلة 
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املعلومات املستدخلة، االنتباه املمتد أو بعيد املدى، إدارة أو 
والبني شخصية هارات االجتماعية معاجلة الوقت، وامل

(Alzayat,2000). 
وتكمن خطورة صعوبات التعلم يف انتشارها لدى هذا 

، وقد اجمموعة كبرية من التالميذ الذين ميتلكون مستوى عاديً 
مكانات من حيث القدرات واإل ايكون مستواهم مرتفعً 

حتصيلهم الدراسي  أن معدل غرية واحلسية والعقلية، اجلسمي
الواضح  ما يطلق عليه التباعديكون أقل من ذلك بكثري وهو 

 .(Abdelaal,2012كانيات والنتائج )بني اإلم
وتشري صعوبات التعلم إىل جمموعة متنوعة من  

االضطرابات اليت تؤثر على اكتساب أو االحتفاظ  بفهم أو 
غري اللفظية، هذه أو استخدام املعلومات اللفظية و  تنظيم

االضطرابات تنتج عن ضعف يف واحد أو أكثر من 
املرتبطة بالتعلم، وترتاوح صعوبات التعلم العمليات النفسية 

ا مع حيازة أو استعمال واحد أو أكثر من وتتداخل دائمً 
القراءة، اللغة املكتوبة  ،ية : اللغة الشفهيةتملهارات اآلا

ساب وحل )اإلمالء، التعبري الكتايب(، والرياضيات )احل
هذا وتصنف صعوبات ، (Kharmosh,2016)املشكالت( 
موعتني، األوىل صعوبات التعلم النمائية واليت التعلم إىل جم

تشتمل على تلك املهارات اليت حيتاجها الطفل هبدف 
نه مفهوم يشري إىل إأي  التحصيل يف املوضوعات األكادميية،

الصعوبات اليت تصيب املهارات القبلية الضرورية لتعلم 
 .(Lerner,2000:59النواحي األكادميية )

هي صعوبات التعلم األكادميية واليت أما اجملموعة الثانية ف
تشتمل على الصعوبات اخلاصة بالقراءة والكتابة والتهجئة 

فذوو صعوبات ، (6118بري الكتايب واحلساب )مرسي،والتع
بني  اؤالء الذين يظهرون تباعدًا واضحً التعلم النمائية هم ه

أدائهم العقلي املتوقع منهم وأدائهم الفعلي وخباصة يف 
التحصيلية يف مادة من املواد أو أكثر باملقارنة مع  االختبارات

أقراهنم وزمالئهم يف نفس العمر الزمين واملستوى العقلي 
واملستوى الدراسي ويستثىن من هؤالء ذوي اإلعاقات 

، فصعوبات التعلم النمائية تتضمن صعوبات االنتباه، احلسية
صعوبات اإلدراك، صعوبات تكوين املفهوم، صعوبات حل 

أما ، (Abdulqadir,2016) شكلة، وصعوبات التذكرامل
فهي وثيقة الصلة واالرتباط  صعوبات التعلم األكادميية

بالصعوبات النمائية والناجتة عنها، وترتبط باملوضوعات 
الدراسية اليت جترى يف األقسام واملتمثلة يف املواد الدراسية 

بة وأكثرها شيوعًا عسر احلساب و عسر القراءة وعسر الكتا
(Thompson,2000) ،يعرف عسر احلساب أو ما يسمى  إذ
بضعف قدرة التلميذ الذي  "صعوبات تعلم الرياضياتـــــــ "ب

يف  املتوقع منه يتميز مبستوى ذكاء متوسط على النجاح
 .(36:6118الرياضيات )الصادق،

ومتثل صعوبات تعلم الرياضيات أو عسر إجراء  
عوبات التعلم شيوعاً العمليات احلسابية أكثر أمناط ص

وانتشارًا بني تالميذ التعليم االبتدائي، وهو مصطلح يعرب عن 
عسر أو صعوبات يف استخدام وفهم املفاهيم واحلقائق 
الرياضية، الفهم احلسايب واالستدالل العددي والرياضي، 

 ،(Attia,2011احلسابية والرياضية ) وإجراء معاجلة العمليات
إىل  "الدسلكسيا" م القراءةتشري صعوبات تعل يف حني

اضطراب يف ميكانزم القراءة يرتتب عليه حدوث أخطاء 
شاذة يف القراءة ويف نقل الكلمات املكتوبة من سبورة أو  
كتاب واخللط بني احلروف املتشاهبة وغريها 

(Faraj,1999:16 فهي عجز حمدود يف تعلم القراءة ،)
وهي اضطراب والتهجئة خالفًا للوظائف العقلية الطبيعية، 

عصيب مزمن يعيق الشخص عن القدرة على تعرف الرموز 
هلا صلة باللغة  بية والتعامل معها خاصة تلك اليتالكتا

(Reiff et al.,1993). 
ويف الصدد نفسه، تعرف صعوبات الكتابة  

"الدسجرافيا" على أهنا صعوبة تنتج عن اضطراب يف التكامل 
ى حتويل املعلومات البصري احلركي يعقبها ضعف القدرة عل

(، Bain et al.,1991:32البصرية إىل خمرجات حركية )
فالتلميذ الذي لديه صعوبة يف الكتابة هو ذلك التلميذ الذي 
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ال يستطيع أن يكتب بشكل صحيح املادة املطلوبة كتابتها 
 أو املتوقع كتابتها ممن هم يف عمره الزمين، فهو يكتب يف

تشري نتائج  .وعموماً ، نهمستوى أقل كثريًا عما يتوقع م
العديد من الدراسات إىل أن أسباب صعوبات التعلم غري 

حمتملة تتمثل  اأن هلا أسبابً  غريواضحة ومعروفة بشكل يقني، 
 تشري هذه األسباب إىل إذ يف أسباب جينية وأخرى بيولوجية

أن التلف الدماغي البسيط يشكل أحد األسباب األساسية 
أسباب وعالوة على ذلك توجد لم، احملتملة لصعوبات التع

بيوكيميائية وأسباب بيئية تتضمن عوامل منائية تنتج عن تأخر 
نضج اجلهاز العصيب ومشاكل قد تنتج أثناء فرتة احلمل 

 .(92:6113)اخلطيب،
ويف الصدد نفسه، حاول الكثري من الباحثني تقدمي  

ية تفسريات نظرية لصعوبات التعلم استناداً لبعض األطر النظر 
املختلفة ومنها نظرية التأخر النضجي واليت تشري إىل أن 
الكثري من حاالت صعوبات التعلم حتدث بسبب دفع 
اجملتمع لألطفال ألداء مهمات أكادميية قبل أن يكونوا 
جاهزين هلا ومما يزيد من حدة بعض حاالت صعوبات التعلم 
هذه هو إجراء جتارب فوق طاقة الطفل واستعداده يف مرحلة 

 .(91:8912معينة من مراحل النضج )النشوايت،
كما تشري نظرية اإلدراك االجتماعي واالنفعايل إىل أن   

قدرة الطفل على اكتساب املهارات االجتماعية تعد من 
اجلوانب احليوية الفاعلة يف عملية التعلم، وتشري الدالئل إىل 
أن العديد من ذوي صعوبات التعلم يفتقرون هلذه املهارات 

ى الرغم من أهنم قد يكونون يف مستوى العاديني أو أعلى عل
أهنم خيفقون يف  غريكالذكاء اللفظي،   ةمنهم يف جوانب كثري 

ة لحياة اليوميلأداء املتطلبات االجتماعية األساسية 
(Maaytah,1996)،. 

أهم التفسريات النظرية اليت قدمت  إمجال هذا وميكن 
 السلوكي، التفسري ،العصيب لصعوبات التعلم يف : التفسري

دُّ التطوري، ويع اللغوي، والتفسري املعريف، التفسري التفسري
 لصعوبات قدمت اليت التفسريات أقدم من العصيب التفسري

 اجلهاز يف املوجود على اخللل التفسري هذا ركز وقد التعلم،
 تتم اليت املعاجلات يف خلل من يتبعه وما املركزي، العصيب
 عملية يف خلل املعاجلة البصرية، خلل مثل الدماغ داخل

 على يؤثر مما املخ، داخل الكهريب النشاط وخلل االنتباه،
 تعتمد اليت اجلوانب األكادميية مع التعامل على الفرد قدرة
)توفيق،  الدماغ داخل تتم اليت املختلفة املعاجلة عمليات على

16:6111). 
جمال  جيمع العديد من الباحثني يفومن ناحية أخرى،  

أساليب الكشف والتعرف والتشخيص املبكر لصعوبات 
التعلم على وجود العديد من األساليب املختلفة يف ذلك، 

تصنيفها نه ميكن فإوعلى الرغم من تباينها واختالفها نوعاً ما 
: بطاريات االختبارات، األدوات يف ثالث فئات تصنيفية هي

لمني أو االختبارات الفردية، وتقومي وأحكام املع
(Rodríguez,2016  &Roehr) ، وعلى أية حال، فالتالميذ

صعوبات التعلم يتميزون ببعض اخلصائص السلوكية  وذو 
واليت متثل احنرافًا عن معايري السلوك السوي للتالميذ العاديني 
ممن هم يف عمرهم الزمين، وتلك اخلصائص تنتشر بني 

ى شخصية التالميذ ذوي صعوبات التعلم، بل وتؤثر أيضًا عل
التلميذ صاحب الصعوبة يف التعلم، وقدرته على التعامل مع 
اآلخرين سواء يف املدرسة أو خارجها، وتظهر عليه أعراض 
اضطراب السلوك، وختتلف حدة تلك االضطرابات من تلميذ 

 & Awadبة لديه )آلخر حسب درجة ونوع الصعو 

Shahat,2004). 
ى درجات فالتالميذ ذوو صعوبات التعلم حيصلون عل 

ملا يعانوه من متدنية على قائمة التوافق االجتماعي نتيجة 
هم بعدم ؤ هؤالء التالميذ وصفهم زمال نإمشاكل أكادميية، و 

التكيف وعدم االندماج مع اآلخرين، وهم مهملون 
 ،(41:8929هلون من زمالئهم )عثمان،ويتجا

بوجود  عدة دراساتأفادت نتائج ومن ناحية أخرى، 
ونوعية الصداقات بالنسبة لغالبية التالميذ  شذوذ يف كمية

أقرت  إذذوي صعوبات التعلم مقارنة بزمالئهم العاديني، 
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ا بأهنم عادة ما تكون صداقاهتم حمدودة للغاية، ومييلون دائمً 
حنو صداقة اآلخرين من ذوي صعوبات التعلم دون غريهم 

(Vaughn et al.,1998). 
سناً  ممنهصداقة من هم أصغر  نهنم يفضلو إكما 

(Matheson et al.,2007) من املهتمني  آخرون، ورأى
بدراسة الصداقة لدى ذوي صعوبات التعلم أن لديهم صعوبة  

هنم يعانون من إاحلفاظ على صداقات مستقرة، كما  كبرية يف
صراع حيال تكوين صداقات ذات أساس قوي ومتني 

صداقة باإلضافة إىل أهنم أقل نشاطًا يف القدرة على تطوير ال
ويعانون من مشكالت عديدة مع اآلخرين العاديني احمليطني 

 .(Overton & Rausch,2002هبم )
أن يقدم وصفًا علمياً  (Sullivaan,1953لقد حاول ) 

لتطور مفهومي الرفقة والصداقة، فرأى أن هناك حاجات 
اجتماعية خاصة تظهر لدى الفرد خالل مراحل معينة من 

حلاجة للرفقة تظهر أول ما تظهر يف النمو، ورأى أيضًا أن ا
فرتة التدرج باملشي وذلك على صورة الرغبة للمشاركة يف 

متأخرة  مدةىل الصداقة بعد إتظهر احلاجة  يف حنياللعب، 
 .(Marzouk,1994من النمو )

إن العالقة بني األقران تعد على درجة كبرية من األمهية،  
والرتويح عن فاألصدقاء ال يوفرون لبعضهم فقط الصحبة 

النفس، ولكنهم يعملون أيضاً على تلبية احتياجاهتم املتبادلة، 
فمن خالل التفاعل مع األقران يكتسب األطفال املهارات 
االجتماعية ويتعلمون كيفية االنضمام إىل اجلماعات وتكوين 

ات الصداقات واملشاركة يف حل املشكالت وإدارة املنافس
تساعد على الصداقة ف، (493:6113والنزاعات )أبوجادو،

ن عن اجتماعية للطفل واليت يعجز الوالدتوفري اخلربات اال
تسهم وبشكل مبكر يف شعور املراهق  وهيحتقيقها له، 

، هي نقطة ارتكاز لألطفال واملراهقني بالكفاءة والثقة بالنفس
 ..(Furman 1993)للحصول على الدعم االجتماعي 

مة للنمو همفرتة ومن املؤكد أن مرحلة الطفولة هي  
االجتماعي والعاطفي واملعريف السريع، وال تعد أساليب 

املعاملة الوالدية فقط والتفاعالت بني األخوة واألخوات فيها 
اعالت هي السبيل الوحيد للتنشئة االجتماعية، بل إن التف

مًا لعملية التنشئة همسياقًا  لوالعالقات مع األصدقاء متث
 .(Katz et al.,1992) االجتماعية

ال الذين يتمتعون بصداقات فقد مت التوصل إىل أن األطف
جيابية يف مرحلة الطفولة يتمتعون بنمو اجتماعي إقوية و 

وسلوكي ومستوى حتصيل أكادميي أفضل من األطفال الذين 
 ; Bishop & Inderbitzen,1995)ليس لديهم صداقات 

Chen  et al.,1999) ،رحلة وال تتوقف فوائد الصداقة على م
جود أصدقاء طوال حياة الفرد و الطفولة فحسب، ولكن 

والشعور بالراحة يؤدي إىل كثري من الرضا عن احلياة والسعادة 
النفسية بل يؤدي إىل جودة احلياة وجودة الوجود نفسه سواء 
يف مرحلة البلوغ وما يعقبها من مراحل منو أخرى 

(Oconnor,1995) ، "فاألصدقاء كما ذكر "جوهناي
(johnHay,1871 ) هم أشعة الشمس املشرقة يف احلياة
(Flynn,2006 هم املالذ الذي يلجأ إليه الفرد يف وقت ،)

 .(66:8963)أرسطو،واحلزن  الشدة والضيق
البوح باألفكار الشخصية  على أهناالصداقة وتعرف هذا 

 & buhrmesterواألحاسيس إىل اآلخرين والتفاهم بينهم )

Furman,1987 ،) ة عن عالقة اجتماعية طوعية فهي عبار
خيتارها األطفال واملراهقون لالرتباط مع أفراد آخرين من نفس 
العمر إلشباع حاجاهتم النفسية، ويفرتض أن تتسم بالصدق 

، فالصداقة (Tossman & Assor,2007واحلميمية والتعاون )
عالقة اجتماعية تتسم بالدوام النسيب واالستقرار بني 

م على مشاعر احلب والفهم واجلاذبية شخصني أو أكثر وتقو 
املتبادلة مع توافر قدر من التماثل يف العمر والقيم 

والظروف  واالجتاهات واالهتمامات والقدرات العقلية
(، وهي عطف متبادل بني 8993االجتماعية )حممد،

شخصني، حيث إن كاًل منهما يريد اخلري لآلخر، فالصديق 
يف األذواق والذي هو من يعيش معك والذي يتحد معك 
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تسره مسراتك وحتزنه أحزانك، وبذلك تقوم الصداقة على 
 .(Yagon,2008العشرة والتشابه واملشاركة الوجدانية )

: اقة مبظهرين يف غاية األمهية مهاىل الصدإوترتبط احلاجة  
يؤدي التفاعل املتبادل  إذ Self-esteemتقدير الذات 

تتطابق مع أفكار والصريح إىل شعور الفرد بأن أفكاره 
اآلخرين، ومن خالل تلك العملية اليت يطلق عليها 
"التصديق االجتماعي" يزيد تقدير الفرد لذاته، أما املظهر 

فمن  Sense of Humanityاآلخر فهو منو الشعور اإلنساين 
خالل الصداقة تنمو قدرات الفرد على إدراك أفكار ومشاعر 

صفها أحد مناذج اآلخرين، ومع تفهم طبيعة الصداقة بو 
العالقات اإلنسانية ومن خالل آليات التعميم ينمو الشعور 
بأمهية حاجات اآلخرين بوجه عام مما يدعم املشاعر 

ة الفرد فتكتسب تصرفاته طابع الغري اإلنسانية اليت متس سلوك 
 .(Aboserri,1993)أو اإليثار 

هنا حتقق الدعم للذات، إإن للصداقة قيمة نفسية، إذ  
ثقة الفرد يف نفسه، وتسهم يف تقومي اآلراء واألفكار  وتقوي

لدى أي من الصديقني، كما تسهم أيضًا يف توسيع خربات 
الصديق وتصحح رؤيته ووجهات نظره جتاه األشياء 
واألحداث واألشخاص، وحيقق األفراد من الصداقة منافع 
شخصية من صداقاهتم كتبادل املمتلكات إىل درجة يتدىن 

 .(Kitami,2005الشيء ألي من الصديقني )وضوح ملكية 
 Popularityبني الشعبية  اوجدير بالذكر أن هناك فرقً     

فالشعبية حتدد التقبل من مجاعة  Friendshipوالصداقة 
الصداقة خربة عالقة تبادلية، والشعبية  يف حنياألقران، 

ا والصداقة مها مكونان أساسيان للعالقات من األقران، كم
ية ة ال تكون هلا نفس املستوى من القرب واخلصوصن الزمالإ

وعلى الرغم من فوائد ، (6188املوجود بالصداقة )صابر،
وقيمة الصداقة واليت أصبحت معروفة ومدركة من قبل اجلميع 
من املهتمني هبذا اجملال، بدأ العديد من الباحثني يف الرتكيز 

 Friendship Qualityعلى ما يعرف جبودة الصداقة 
(Parker & Asher,1993  Bukowski et al.,1994 ،)مت  إذ

ة من الصداقات اليت تتسم هذه النوعيضرورة التأكيد على 
هم ليست ؤ ألصدقاء احمليطني بالفرد أو أمسا، فكمية اباجلودة

 الفعلي املعيار احلقيقي للحكم على الصداقة، ولكن املعيار
الء واليت تنعكس يف مظاهر الو  هو جودة هذه الصداقة

loyalty األلفة واملودة ،Intimacy حل النزاعات ، وConflict 
resolution (Adler & Adler,1998 فجودة الصداقة هي ،)

القدرة على تبادل األفكار والكشف عن املعلومات 
وال ، (Shulman,1993الشخصية ضمن بيئة آمنة ومقبولة )

 املختلفة اليت ميكن مناملكونات  شك أن هناك العديد من
فباإلضافة إىل خالهلا احلكم على جودة الصداقة بني األفراد، 

ل النزاعات تأيت الثقة، وح مكونات الوالء واأللفة واملودة
، الصحة والرعاية  التقارب، الشعور باألمن، املساعدة، التفرد

كمكونات أساسية ميكن من خالهلا احلكم على جودة 
اح احلصول الصداقة، فالتوازن بني هذه املكونات هو مفت

 .(Katz et al.,1992على صداقة جيدة )
وتأسيسًا على ما سبق، فجودة الصداقة هي تلك     

الصداقة اليت تقوم على املودة واأللفة والثقة والتحالف 
تتحدد مبقدار ما  هناإكما (،  Sliva,2005والتدعيم االنفعايل )

ات الثب، يتوافر فيها من الرضا ، التوجيه ، احلنو ، الرفقة 
(Wine,1999 ،) ومن املؤكد أن الصداقة ذات اجلودة العالية

تتطلب كفاءات أساسية، منها القدرة على إتقان املهارات 
اللغوية وهو األمر الذي يساعد على التكيف مع األصدقاء 

ادثة واحلفاظ والتواصل الفعال معهم، فالقدرة على بدء احمل
غتهم وكلماهتم تساؤالت اآلخرين وفهم ل نعليها واإلجابة ع

م واالستماع هلم بإنصات وتركيز  هوإمياءاهتم وتعبريات وجوه
كلها عوامل أساسية لتكوين صداقة ذات جودة عالية 

(Feigen & Meisgeier,1987). 
وتعرف املهارات اللغوية على أهنا األداء اللغوي )الصويت     

م ( والذي يتميز بالسرعة والدقة والكفاءة والفهأو غري الصويت
(، 1:6111مع مراعاة القواعد املنطوقة واملكتوبة )عليان،

ن املهارات اللغوية هي القدرة على االستقبال واالستماع إأي 
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للرموز اللغوية الصوتية الصادرة من اآلخرين وفهمها وإدراك 
معناها واالستجابة هلا بإرساهلا يف سياق لغوي صحيح من 

 .(6186)هاليل، واهلدف حيث النطق واملعىن
ولذلك فمهارات اللغة أربع وهي االستماع واحلديث     

والقراءة والكتابة، وليس هناك حدود فاصلة بينها إمنا تتداخل 
وتتشابك مع بعضها يف اإلنصات واكتساب املفردات 

فمهارة  (،39:8929)مسك،واملشاعر  والتعبري عن األفكار
تعلم اللغة، من الفنون األساسية يف تعليم و  افن   دُّ القراءة تع

وتعد األساس الذي تبىن عليه سائر فروع النشاط اللغوي 
األخرى، وال شك يف أن القدرة على القراءة من أهم 

نه ال سبيل له إىل إاليت ميكن أن ميتلكها الفرد، إذ املهارات 
تفهم اإلرشادات والتوجيهات، والتعرف على األخبار بطريقة 

الفرد القادر على القراءة ميسرة إال إذا كان قارئًا جيداً، و 
اجليدة ميلك الوسيلة اليت يوسع هبا آفاقه العقلية، والتزود من  
كنوز احلكمة واملعرفة والتذوق واالستماع، فضاًل عن أهنا تعد 
من العوامل األساسية يف النمو العقلي واالنفعايل للفرد 

(Fadil et al., 2006). 
كر البشري، وهي الكتابة وسيلة اتصال بني الف دُّ وتع    

مهارة حركية تتضافر فيها اآلليات احلركية مع القدرات العقلية 
وهي تتطلب تدريبات نوعية خاصة تتناسب مع استعدادات 
تعلم هذه املهارة وهي عوامل عامة مرتبطة بالكتابة من مثل 
النضج العقلي واإلدراك احلسي والبصري والنضج الوجداين 

لعوامل اخلاصة تتمثل يف النضج وإثارة دوافع الكاتب، أما ا
احلركي والتوافق بني العني واليد، واالجتاه السائد يف استخدام 
الفرد ليديه اليمىن أو اليسرى، والوضع اجلسمي والتصور 

السمع من أهم احلواس عند  دُّ ويع(، Gleason,1985املكاين )
الفرد ألن فقدان هذه احلاسة يعين فقدان القدرة على الكالم، 

كالم مرتبط مبا يسمعه، وتتضمن مهارة االستماع عنصرين فال
أساسيني مها التمييز السمعي والذاكرة السمعية والتتابع 

 .(Stankeviciene, 2007السمعي )

التحدث أو التعبري من  دُّ يع إذًا تأيت مهارة احملادثة وأخري     
عناصر االتصال البشري بعد االستماع وهو ترمجة اللسان 

عن طريق القراءة واالستماع والكتابة، وهو من  عما تعلمه
العالمات املميزة للفرد وشخصيته، وتنمو القدرة على 
التحدث يف سن مبكرة من حياة الفرد إذ يبدأ معظم 
األطفال تكوين مجلة من كلمتني يف عمر الثانية، وحىت 

ل الكثري من الكلمات اليت تساعدهم اطفالسادسة يتعلم األ
، التعبري عن حاجاهتم وأفكارهم ومشاعرهمعلى احملادثة و 

تتضمن املهارات اللغوية عنصرين أساسيني مها وعموماً، 
شري مهارات اللغة االستقبالية وتتمثل يف قدرة الدماغ الب

ن قنوات احلس املختلفة ومن م على استقبال الرسائل اللغوية
 وفهمها واستيعاهبا، وكذلك مهارات اللغة التعبريية مث حتليلها

وتتمثل يف قدرة الدماغ البشري على إنتاج الرسائل اللغوية 
إلمتام عملية التواصل ويتم ذلك عن طريق حتديد الرسائل 
املناسبة ومن مث إرساهلا إىل العضالت املسؤولة لتظهر يف 
النهاية على شكل كلمات أو إمياءات أو لغة جسدية 

(Paul,1995:71). 
ة هي القاعدة األساسية املهارات االجتماعي دُّ ما تعك    
جيايب كالتعاون ء الصداقة، فالسلوك االجتماعي اإللبنا

واملساعدة، والتوكيدية وما تتضمنها من قدرة على بدء 
أنشطتهم  التفاعالت مع اآلخرين واالنضمام هلم ومشاركتهم

ضبط النفس وحل الصراعات املختلفة، والقدرة على 
سهم يف قدرة الفرد ومواجهة املشكالت بنجاح كلها عوامل ت

على تكوين صداقات حقيقية ذات جودة عالية مع اآلخرين 
 .(Milsom&Glanville,2010احمليطني به )

على أهنا القدرة على  هذا وتعرف املهارات االجتماعية    
جيايب مع اآلخرين يف سياق اجتماعي معني مبا التفاعل اإل

حيقق النفع املتبادل بطريقة مقبولة اجتماعياً 
(Abdulhamid,2012 كما ،)بأهنا جمموعة السلوكيات  تتحدد

الضرورية اليت يقوم هبا الفرد للتغلب على مشكالت احلياة 
اليومية وحتقيق أهدافه الشخصية من خالل التدعيمات اليت 
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(، Mabrouk,2003تفاعله مع اآلخرين ) حيصل عليها من
 :يةتاعية كل متكامل من املهارات اآلواملهارات االجتم

مهارات التواصل مع اآلخرين، وتعرف بأهنا قدرة الفرد على 
إقامة عالقات اجتماعية ناجحة مع اآلخرين من خالل 
التعرف عليهم وإقامة صداقات معهم وإحساسه بالسعادة 

بأهنا قدرة معهم، ومهارات التفاعل االجتماعي واليت تعرف 
يدور حوله من أحداث وذلك من  االفرد على معرفة كل م

الل متابعة األحداث االجتماعية، وأخريًا مهارات املشاركة خ
االجتماعية وتعين قدرة الفرد على مشاركة اآلخرين والتعامل 

ناء ممارسة اهلوايات أثيف معهم مثل الزمالء وغريهم 
 .(6116)عواد،

ومن اجلدير بالذكر أن املهارات االجتماعية متثل مبكوناهتا     
مًا يفيد يف أن يكون مؤشراً همنفسيًا  فرعية املختلفة متغرياً ال

جيدًا للصحة النفسية للفرد، وتوضح ما لدى الفرد من قدرة 
تعبريية وكفاءة اجتماعية عالية، واليت تعكس نظامًا متناسقاً 
من النشاط الذي يستهدف الفرد منه حتقيق هدف معني 

ولذلك قام ، (Shokair,1997) عندما يتفاعل مع اآلخرين
الباحثني مبحاولة توصيف املكونات الفرعية  العديد من

للمهارات االجتماعية، فمن وجهة نظر فريق من الباحثني 
 تنقسم إىل : مهارات يف اإلرسال فاملهارات االجتماعية

االستقبال، ومهارات يف التحكم والضبط والتنظيم و 
 .(8993)السمادوين،

 املهارات االجتماعية تتضمن أن آخرونرأى  يف حني    
االجتماعي  اإلدراكو التوكيدية و مهارات احملادثة 

ن تشتمل املهارات (، وعند آخري12:6113)الزيتوين،
 : املبادأة بالتفاعل، التعبري عن املشاعراالجتماعية على

عي جيابية، والضبط االجتماالسلبية، التعبري عن املشاعر اإل
 .(82:8991االنفعايل )عبدالرمحن

ساس انفعايل للشخصية جيعل أ "الطبع"وال شك أن     
الفرد متميزًا بذاته، ويلعب دورًا بالغ األثر يف خمتلف مناحي 
حياة الشخص، هذا األثر يتعاظم حينما يكون احلديث عن 

(، فالطبع له Kavanagh,1995العمليات املعرفية والسلوكية )
بالغ األثر على الرضا عن  هتأثري عميق على الصداقة بل ل

 .(Sanson et al.,2004  Fogle et al.,2002)احلياة عموماً 
وعلى الرغم من أن العوامل اليت تسهم يف تكوين الطبع     

مل تفهم بعد بشكل كامل، إال أهنا يف الغالب قد اعتربت 
عوامل بيولوجية والذي يدعم هذا االجتاه هو حقيقة الفروق 

 & Bellاليت جندها بني املواليد منذ الوالدة )

Waldrop,1982:38) ،الطبع واملزاج واالنفعال  دُّ هذا ويع
رور الوقت، ثالث حاالت شعورية متمايزة، تتباين مب

جيابية أو سلبية، تؤدي إىل السرور أو إفاالنفعاالت قد تكون 
العناء، وميكن للمشاعر أن تكون حادة أو هادئة وميكن 

يرتبط  يف حنيطويلة أو قصرية،  مدةأيضًا أن تنتهي خالل 
درًا ما بالشخصية، إنه ما تولد به أو تكتسبه صغريًا وناالطبع 

من الطباع واألمزجة أكثر تطرفًا  دُّ يتغري، فاالنفعاالت تع
(Zayed,2009) ، الطبع ميكن حتديده من خالل حملات و

سلوكية حمددة، هذه اللمحات السلوكية ميكن مالحظتها 
وقياسها من خالل أربعة عوامل أساسية هي : التهيجية 

رعة االنفعال( ، النشاط ، تواتر االبتسامة، و املوقف أو )س
 . (kagan,2012)النهج املتبع حيال األحداث غري املألوفة 

بني الطبع )املزاج   اً جوهرياً وجدير بالذكر هنا أن هناك فرق    
فاملزاج كحالة هو انفعال قصري ، واملزاج كحالة  كسمة(

الطبع أن    حنييفى يدوم لساعات أو قد يصل أليام، املد
يقصد به ذلك البناء التنظيمي الشخصي أو املزاج كسمة 

الذي يتصف بالعمومية والشمول يف أغلب أحداث احلياة 
اليومية والذي قد يكون موروثًا أو مكتسبًا يف مراحل عمرية 

 .(Watson, 2000:17)مبكرة 
أربعة يف القرن الثاين بعد امليالد، مت التوصل إىل و ، وتارخيياً     

: احلزينة أو سية من الطباع )األمزجة كسمة( هيأمناط أسا
الكئيبة ، الباردة أو الالمبالية ، الدموية ، وأخريًا الغاضبة أو 
الصفراوية ، وأطلق عليها آنذاك باألمزجة الكالسيكية األربعة 

(Marcel & John,2008) ، هذا ولقد بدأت دراسة الطبع
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 Alexander Thomas" كل من "ألكسندر توماس  يدي ىعل
، وكان ذلك حتديدًا يف عام Stella Chessو "ستيال شيس" 

قاموا بإجراء دراسة طولية يف نيويورك على  إذم، 8931
خصائص رئيسة  مبالحظة تسعاهتموا و جمموعة من األطفال، 

لديهم هي : مستوى النشاط، أمناط الطعام، االنتظام يف 
لقدرة على التكيف، شدة مواعيد النوم، ردة الفعل األوىل، ا

التشتت، مدى االنتباه، احلساسية جتاه املثريات  ،االنفعال
(Kagan et al.,2007ومت التوصل حينها إىل ،)  أن هناك

ثالثة أمناط من الطبع أو األمزجة كسمة وهي : الطفل 
السهل وهو الذي يتكيف مع املتغريات احلاصلة يف بيئته، 

ظهر أمناطًا سلوكية مضادة الطفل الصعب وهو الطفل الذي ي
بالعبوس وصعوبة التوافق مع املثريات اجلديدة، وأخرياً  ويتسم

له منط بني النقيضني الطفل بطيء االنفعال وهو الطفل الذي 
(Faeiq,2009). 

ويف الصدد نفسه، صنف "بافلوف" أمناط الشخصية     
باالندفاع وسرعة  ةمتميز  شخصيةإىل :  الطبعمعتمدًا على 

لنشاط بضعف ا اميتاز صاحبه ةخذول شخصيةتثارة، االس
 صاحبها ويتميز ةومرن ةنشط شخصيةىل االكتئاب، إوامليل 

يتميز  ةمتزن شخصية هادئةباالعتدال مع كثرة احلركة، وأخرياً 
باحملافظة على الرزانة )الزغلول صاحبها 

 .(33:6116واهلنداوي،
بحوث إىل ومن ناحية أخرى، أفادت نتائج العديد من ال    

أساسية للطبع )املزاج كسمة( ميكن من  أبعادأن هناك ثالثة 
األساسية هي : خالهلا قياسه وحتديده، هذه املكونات 

 Kail)، و ضبط اجلهد الزائد ، العاطفة السالبةاحليوية املتدفقة

& barnfield,2011  Rothbart & Hwang,2005) هذه ،
تتضمن احليوية  إذى، األساسية هلا أبعاد فرعية أخر  األبعاد

التوقع ية : االندفاعية، تألبعاد الفرعية اآلاملتدفقة )االنبساط( ا
مستوى النشاط، الرغبة يف اإلحساس، السرور ، جيايباإل

املتدفق، االندفاعية، االبتسام، الضحك، اخلجل 
(Rothbart,2004  Ormel et al.,2005). 

األبعاد الفرعية لسالبة على يشتمل بعد العاطفة ا يف حني    
حباط، احلزن، عدم الراحة، الغضب : اخلوف، اإل يةتاآل
(DTS,2008 ،)الزائد فيشتمل على األبعاد  أما ضبط اجلهد

ية : السرور املنخفض، ضبط التحكم، تركيز االنتباه، تاآل
وعلى وجه العموم، ، (Valiente,2003واحلساسية املدركة )

حوث املتعلقة مبجال ذوي أن نتائج الب إىلهنا  اإلشارةميكن 
صعوبات التعلم قد أكدت على وجود ارتباط وثيق بني 

وصعوبات التعلم التعبريية واالستقاللية  اضطراب اللغة
(valance,1994 فالتالميذ ذو ،)صعوبات التعلم يتصفون  و

 .(Margalit,1989دوماً بضعف يف املهارات اللغوية )
أفراد غري  مهالتعلم لكون التالميذ ذوي صعوبات  اونظرً     

أيضًا جمموعة متنوعة من  فإهنم يعكسونمتجانسني 
(، فمعظم هؤالء Stanovitch,1988)اللغوية االضطرابات 

من مشكالت لغوية مرتبطة باحملادثة  التالميذ يعانون
واالستماع والكتابة خاصة فيما يتعلق بالتخطيط واملراجعة 

 . (Dycus,1999وتنظيم احملتوى )
صعوبات التعلم يعانون من أمناط خمتلفة  والميذ ذو فالت    

من املشكالت اللغوية اليت تتصل بقدرهتم على استقبال 
فقد أفادت  (،6111املعلومات أو التعبري عنها )الروسان،

 Girolametto et) و (Rebouche,1988) يتنتائج دراس

al.,2001 بأن ذوي صعوبات التعلم يعانون من صعوبات )
الصويت ويف نسبة احلروف الساكنة  نتاجاإليف معدل 

الصحيحة املنطوقة ويف طول اجلمل املنطوقة وصعوبات يف 
وصاحب رة واالحتفاظ واالنتباه والرتكيز، التفكري والذاك

الصعوبة يف التعلم يتسم باخنفاض درجة التفاعل، ويتصف 
بتدين مستوى املهارات االجتماعية، يعاين من صعوبة يف 

نه غري متعاون مع إخرين يف املدرسة، كما ماج مع اآلاالند
ولية االجتماعية، ولديه قصور ؤ ستطيع حتمل املسزمالئه وال ي

يف التعامل مع املواقف اجلديدة يف البيئة احمليطة به، كما يتسم 
بأنه غري اجتماعي وال يهتم بآراء وحاجات اآلخرين، وغري 

دقاء، عالقة مع األصمقبول بني زمالئه، ولديه ضعف يف ال
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(Alhelo,2008،)  وباإلضافة إىل ما سبق، تشري نتائج بعض
الدراسات إىل أن ذوي صعوبات التعلم يعانون من بعض 

 جتعلهم خمتلفني نوعًا ما عن أقراهنمالطباع واألمزجة اليت 
(Tegladi et al.,2004 فأكثر ما مييز ذوي صعوبات التعلم ،)

وجتنبهم ملواقف  عن غريهم من العاديني هو انفعاهلم الزائد
التفاعل وضعف انتباههم ونشاطهم امللحوظ وصعوبة التنظيم 

(، ومع ذلك فهناك ندرة ملحوظة يف Meltzer,2004الذايت )
الدراسات املعنية بدراسة الطبع )املزاج كسمة( لدى التالميذ 

 . ،(Rose,2015ذوي صعوبات التعلم )
 (Shakeel,1997استهدف )، قوتأسيسًا على ما سب    

الكشف عن طبيعة جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي 
صعوبات التعلم وعن االختالفات الكامنة بني النوعني يف 

 طفاًل يف 881ذلك األمر، تكونت عينة الدراسة من 
، واعتمد الباحث على الصفوف الدراسية الرابع واخلامس
على  امت توزيعه ةاناستبو  املقابالت الشخصية مع التالميذ

أمور األطفال ومعلميهم، وجاءت النتائج مؤكدة على أولياء 
ة واضحة من أن التالميذ ذوي صعوبات التعلم يعانون بصور 

هذا التدين ال خيتلف كثريًا بني ، يف جودة الصداقة تدن  
الذكور واإلناث، كما اكتشفت الدراسة أن ذوي صعوبات 

 مكوين صداقات عابرة مع األصغر منهالتعلم مييلون إىل ت
 .اً سن
من خالل  هتنقايالتفاعل مع صد نيفضل اإلناثن كما إ   

وس مع أصدقائهم يف يفضل الذكور اجلل يف حنياهلاتف 
( الكشف Wiener&Sunohara,1998استهدف )ما ك،احلي

عن تصورات أولياء األمور جلودة الصداقة لدى أطفاهلم ذوي 
أجرى الباحثان  إذصعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية، 

تلميذًا من املرحلة  82 أولياء أمورابالت شخصية مع مق
ما االبتدائية ممن يعانون من صعوبات التعلم وترتاوح أعمارهم 

: يتوجاءت النتائج على النحو اآلعاماً،  83إىل  81بني 
أطفال أن أطفاهلم لديهم صديق واحد  2أولياء أمور  ذكر

ة من ويعانون من حمدودية الصداقة، هذا الصديق عاد طفق

نه يسكن إفل ولديه صعوبات تعلم أيضًا كما نفس عمر الط
أولياء ذكر  يف حنيحلي الذي يسكن فيه الطفل، يف نفس ا

هم ذوي صعوبات التعلم ءأطفال أن أبنا 2أمور آخرين لعدد 
يعانون بشدة من اضطراب يف الصداقة ومبعىن آخر ليس 

ود أي أقروا بعدم وج إذلديهم أصدقاء متامًا يف املدرسة، 
اهتمام متبادل بني أبنائهم وباقي التالميذ يف املدرسة، أما 

أولياء أمورهم بأن  ذكرباقي العينة البالغ عددهم طفلني فقد 
هم لديهم صداقات حمدودة للغاية قائمة على املصاحل ءأبنا

فقط، كما أقر أولياء األمور مجيعًا بأهنم حياولون جاهدين 
ت يف املدرسة إال أن املزاج حث أبنائهم على تكوين الصداقا

املتغري ألبنائهم وتدين مهاراهتم اللغوية واالجتماعية وتدين 
مستوى النضج االجتماعي ألبنائهم حيول بينهم وبني تكوين 

 .املدرسةودة عالية مع زمالئهم يف صداقات حقيقية ذات ج
( التعرف على Wine,1999هذا وكان الغرض من دراسة )    

، يف جودة الصداقةيني وذوي صعوبات التعلم الفرق بني العاد
أطفال ذوي صعوبات تعلم و  9تكونت عينة الدراسة من 

الرابع طفاًل من العاديني ومجيعهم من تالميذ الصفوف  88
عن عدم وجود فروق دالة نتائج الدراسة كشفت و ، واخلامس

حصائيًا بني العينتني يف متغري جودة الصداقة، ولكن يف إ
كشفت الدراسة عن أن التالميذ ذوي  هنفسالوقت 

 صعوبات التعلم يتمتعون بصداقة ذات جودة مرتفعة مع
ن العاديني يرتبطون إاملماثلني هلم يف الصعوبة، كما 

بصداقات متميزة مع أقراهنم يف نفس حجرة الصف الدراسي 
ت مع يفضل ذوي صعوبات التعلم تكوين صداقا يف حني

من ناحية أخرى، و ، تالميذ من فصول دراسية أخرى
الكشف عن جودة الصداقة لدى  (Pires,2002استهدف )

التالميذ ذوي صعوبات التعلم وعالقتها بكل من الشعور 
بالوحدة النفسية وتقدير الذات ومفهوم الذات االجتماعي، 

 9طفاًل ترتاوح أعمارهم بني  646تكونت عينة الدراسة من 
 إىل وجود تدن  وصلت نتائج الدراسة عاماً، وقد ت 846إىل 

يف مستوى جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات 
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مت التأكد من أن هؤالء التالميذ يعانون من الشعور  إذم التعل
بالوحدة النفسية وتدين مفهوم الذات االجتماعي واخنفاض 
يف تقدير الذات األمر الذي ينتج عن نقص الصداقات من 

 (Zaihua&Yan,2003ويف الصدد نفسه، فحص )، حوهلم
جودة الصداقة لدى عينة من تالميذ املرحلة االبتدائية ممن 

ا تلميذً  46تكونت العينة من  إذيعانون من صعوبات التعلم، 
وباستخدام مقياس عاماً،  86 إىل 88 ما بنيترتاوح أعمارهم 
، توصلت نتائج الدراسة إىل تدين جودة جلودة الصداقة

التعلم، كما أفادت الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات 
ا بني تدين جودة الصداقة عالقة دالة إحصائيً  بوجودالنتائج 

أن على أكدت النتائج  إذالنفسية، والشعور املرتفع بالوحدة 
يف عدد  ذوي صعوبات التعلم يعانون من تدن  التالميذ 

أصدقائهم ويف جودة الصداقة إن وجدت وهو ما جيعلهم 
 . تفعةيعيشون وحدة نفسية يف صورة مر 

كما أفادت النتائج أيضًا إىل وجود تأثري ملتغري النوع على      
ذوي صعوبات التعلم لصاحل  جودة الصداقة لدى التالميذ

( التعرف على طبيعة Lemieux,2007)حاول  كمااإلناث،  
جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم وعالقتها 

ية واالجتماعية بكل من التعلق الوالدي واملهارات الشخص
 33ميذ منهم تال 814لديهم، تكونت عينة الدراسة من 

مدارس أمريكية، ومن خالل االعتماد  3وموزعني على  اذكورً 
ىل العديد من إعدة مقاييس ذاتية توصلت الدراسة على 

النتائج، من ضمنها عدم وجود عالقة مباشرة بني جودة 
وعية التعلق الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم ون

الوالدي لديهم، ووجود عالقة ارتباطية بني جودة الصداقة 
واملهارات الشخصية لديهم، عالوة على وجود تأثري ملتغري 

أكدت النتائج  النوع على جودة الصداقة لصاحل اإلناث، كما
حصائيًا بني ذوي صعوبات التعلم إعلى وجود فرق دال 

لم األكادميية يف النمائية ونظرائهم من ذوي صعوبات التع
جودة الصداقة لصاحل ذوي صعوبات التعلم األكادميية، 
وأشارت الدراسة يف هنايتها إىل تدين جودة الصداقة بوجه 

 ومن ناحية أخرى، لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم عام
( يف دراسته التعرف على تأثري Rose,2015استهدف )

اقة لدى املهارات االجتماعية والطبع على جودة الصد
تكونت عينت الدراسة من التالميذ ذوي صعوبات التعلم، 

تلميذًا من ذوي صعوبات التعلم موزعني على الصفوف  41
السادس والسابع والثامن يف مدرستني متوسطتني بشمال 

سنة،  86.61والية كارولينا األمريكية ويبلغ متوسط أعمارهم 
الذايت استخدم الباحث يف هذه الدراسة مقياس التقييم 

للطبع يف مرحلة ( ومقياس SSRSللمهارات االجتماعية )
( ومقياس آخر جلودة الصداقة، EATQ-Rاملراهقة املبكرة )

وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود تأثري للمهارات االجتماعية 
واللغوية والطبع على جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي 

روق بني صعوبات التعلم، كما أكدت النتائج على وجود ف
الصداقة لصاحل العاديني وذوي صعوبات التعلم يف جودة 

 .التالميذ العاديني
ومما تقدم ميكن للباحثني التأكيد على جمموعة من النقاط     

اليت أسفر عنها العرض السابق لبعض الدراسات اليت توصل 
العديد من الباحثني  اهتم( 8 إليها، هذه النقاط هي:

التالميذ ذوي صعوبات التعلم  بفحص جودة الصداقة لدى
عظم والتعرف على تأثري بعض املتغريات عليها، وأسفرت م

يف جودة الصداقة بوجه عام لدى هذه  النتائج عن وجود تدن  
اعتمدت أغلب الدراسات املعروضة ( 6، من التالميذالفئة 

ا ممن سابقًا على عينات من تالميذ املرحلة االبتدائية وحتديدً 
أفادت نتائج بعض ( 4عاماً،  86ىل إ 9رهم من رتاوح أعمات

الدراسات اليت مت تناوهلا إىل وجود تأثري للمهارات 
االجتماعية واملهارات اللغوية والطبع )املزاج كسمة( على 

( 3لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم،  جودة الصداقة
لتقييم جودة الصداقة بني التالميذ ذوي صعوبات التعلم مت 

التالميذ أنفسهم أو من ملقابالت الشخصية مع استخدام ا
انات مقننة أو من خالل مالحظات املعلمني خالل استب

 هلم.
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 :  الدراسة ياتضفر 

  :يتالدراسة احلالية على النحو اآل صيغت فروض    
(  بني 1.18داللة إحصائية عند مستوى ) يوجد فرق ذو (8

متوسطي درجات التالميذ ذوي صعوبات التعلم ونظرائهم 
 )لصاحل( يف اجتاه لعاديني على مقياس جودة الصداقةا

 التالميذ العاديني.
بني  (1.18)داللة إحصائية عند مستوى  فرق ذويوجد  (6

 مرتفعيمتوسطي درجات التالميذ ذوي صعوبات التعلم 
التالميذ ذوي صعوبات التعلم ودرجات املهارات اللغوية 

قة لدى جودة الصدامقياس على منخفضي املهارات اللغوية 
التالميذ  يف اجتاه )لصاحل( التالميذ ذوي صعوبات التعلم

 .املهارات اللغوية مرتفعيذوي صعوبات التعلم 
بني  (1.18)داللة إحصائية عند مستوى  فرق ذويوجد  (4

 مرتفعيمتوسطي درجات التالميذ ذوي صعوبات التعلم 
التالميذ ذوي صعوبات التعلم ودرجات  االجتماعيةاملهارات 
جودة الصداقة مقياس على ي املهارات االجتماعية منخفض

 لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف اجتاه )لصاحل(
 االجتماعية.املهارات  مرتفعيذوي صعوبات التعلم التالميذ 

بني  (1.18)داللة إحصائية عند مستوى  فرق ذويوجد  (3
ذوي الطبع متوسطي درجات التالميذ ذوي صعوبات التعلم 

ذوي الطبع التالميذ ذوي صعوبات التعلم ت ودرجا السهل
جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي مقياس على  الصعب

ذوي صعوبات التالميذ  صعوبات التعلم يف اجتاه )لصاحل(
 ذوي الطبع السهل.التعلم 

بني  (1.18)عند مستوى داللة إحصائية  فرق ذويوجد  (3
 تعلم الرياضياتمتوسطي درجات التالميذ ذوي صعوبات 

على تعلم القراءة والكتابة التالميذ ذوي صعوبات درجات و 
 .لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم جودة الصداقةمقياس 

يوجد تأثري ملتغري العمر على جودة الصداقة لدى ال  (2
 التالميذ ذوي صعوبات التعلم.

يوجد تأثري ملتغري البيئة )ريف/حضر( على جودة ال  (2
 ت التعلم.الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبا

 منهج الدراسة

نظرًا لطبيعة  التصميم المستخدم في الدراسة: :أوالً 
الدراسة احلالية ومشكلتها وأهدافها، فاملنهج الوصفي 
التحليلي هو األنسب هلا والذي يعرف بأنه أحد أشكال 
التحليل والتفسري العلمي املنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة 

لبيانات واملعلومات حمددة وتصوريها كميًا عن طريق مجع ا
املقننة عن الظاهرة أو املشكلة وإخضاعها لدراسة دقيقة 

 (.421:6112)ملحم، 
عينة الدراسة احلالية بالطريقة  اختريت :: عينة الدراسة ثانياً 

مت يف البداية اختيار  إذالعشوائية العنقودية متعددة املراحل، 
عليم مبنطقة أحد مكاتب الرتبية والتعليم التابعة لإلدارة للت

جازان وكان االختيار ملكتب الرتبية والتعليم مبدينة جيزان 
تلميذًا من ذوي صعوبات التعلم مقيدين  862والذي يضم 

بعد ذلك قام الباحث ، يف برامج غرف املصادر املعتمدة
باختيار عشوائي لثالث مدارس ابتدائية تابعة ملكتب الرتبية 
والتعليم مبدينة جيزان وتضم أكرب عدد من التالميذ ذوي 

مدرسة ية: تتعلم فكان االختيار للمدارس اآلصعوبات ال
درسة الفيصلية االبتدائية للبنني، ماملعبوج االبتدائية للبنني، 

بعد ذلك قام الباحث االبتدائية للبنني، سة ذي النورين ومدر 
مبراجعة سجالت هؤالء التالميذ املثبتة يف غرف املصادر حىت 

 ،تلميذًا يعاين من صعوبات التعلم 43 استقر الباحث على
:(6( وكذلك اجلدول رقم )8اجلدول رقم )انظر 
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 1 جدول
 .جازاناالبتدائية بمنطقة  أعداد عينة الدراسة المختارة من المدارس 

 النسبة العدد  اسم المدرسة م
 % 31 83 مدرسة املعبوج االبتدائية  8
 % 43.4 86 مدرسة الفيصلية االبتدائية  6
 % 63.2 9 مدرسة ذي النورين االبتدائية  4

 % 811 تلميذاً  43 اجملموع
 2جدول 

 .صعوبةتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغيرات  العمر الزمني / البيئة / نوع ال 
 المجموع النسبة العدد مستوى التغير المتغير م

 البيئة 8
 تلميذاً  43 % 31 83 ريفية

 % 21 68 حضرية

6 
 العمر الزمين

 تلميذاً  43 %38.34 81 الصف الرابع االبتدائي

 %31.32 82 السادس االبتدائي الصف

4 
 تلميذاً  43 %32.83 61 الرياضياتصعوبات يف  نوع الصعوبة

 %36.12 83 صعوبات يف القراءة والكتابة

وألغراض الدراسة احلالية، اختار الباحث عينة أخرى من     
التالميذ العاديني من نفس املدارس سالفة الذكر، مدرسة 
املعبوج االبتدائية للبنني، مدرسة الفيصلية االبتدائية للبنني، 

 43أفرادها عدد  وبلغ ومدرسة ذي النورين االبتدائية للبنني،

( يوضح نتائج اختبار "ت" وداللة 4رقم )ول واجلد تلميذاً 
)التالميذ ذوي صعوبات التعلم(  الفرق بني اجملموعتني

االجتماعي والثقايف )التالميذ العاديني( يف متغري املستوى و
.)استمارة أعدها الباحث يف دراسة سابقة له( واالقتصادي

 3جدول 
 درجات التالميذ ذوي صعوبات التعلم والتالميذ العاديين على مقياس المستوى االجتماعي والثقافي واالقتصادي  توسطيم بين  t-Testاختبار "ت"  

 المتوسط ن مجموعات الدراسة
 الحسابي

 مستوى الداللة  t قيمة الحرية درجات المعياري االنحراف

 غري دالة 1.433 43 83.633 8.93 43 صعوبات التعلم
 86.9233 8.126 43 دينيالعا إحصائياً 

متثلت أدوات الدراسة احلالية يف ثالثًا : أدوات الدراسة : 
 :على النحو اآليتة أدوات وبيان ذلك تفصياًل أربع
( مقياس جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات 1

هلذا النهائية  الصورةاشتملت : التعلم )إعداد / الباحث(
لعديد من اجلوانب اليت تعرب مفردة تقيس ا 31على املقياس 

عن جودة الصداقة كاملودة واأللفة والتدعيم واملساندة والثقة 
واخلصوصية وإدارة وحل الصراعات والتعاون واملشاركة 
وغريها، ومن أجل الوصول إىل دالالت صدق وثبات 
مناسبة للمقياس، قام الباحث حبساب صدق املقياس من 

ري، صدق املقارنة خالل صدق احملكمني، الصدق الظاه
الطرفية، ففي صدق احملكمني حصلت مجيع الفقرات املكونة 

من آراء % 91للمقياس على نسبة اتفاق مل تقل عن 
جمموعة من احملكمني من األساتذة املتخصصني يف علم 
النفس والصحة النفسية، أما بالنسبة للصدق الظاهري فقد 

 31لغت قام الباحث بتطبيق املقياس على عينة تقنني ب
لميذاً من تالميذ املرحلة االبتدائية وحتقق الباحث من وضوح ت

املفردات وسهولة فهمها للتالميذ مع إجراء بعض التعديالت 
يف بعض الكلمات اليت ال ختل مبعىن املفردة وهدفها، أما 
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د توصل الباحث إىل وجود بالنسبة لصدق املقارنة الطرفية فق
جات عينة التقنني يف الثلث حصائياً بني متوسط در إفرق دال 

األعلى للمقياس ومتوسط درجاهتم على الثلث األدىن وهذا 
يدل على صدق املقياس، وبالنسبة لثبات املقياس فقد قام 
الباحث حبسابه من خالل طريق إعادة التطبيق، طريقة الصور 
املتكافئة، طريقة التجزئة النصفية، وطريقة معامل االتساق 

 عامل ألفا كرونباخ، ففي طريقة إعادةالداخلي، وطريقة م
ن( كان معامل الثبات االتطبيق بفاصل زمين قدره )أسبوع

(، ويف طريقة الصور املتكافئة كان معامل الثبات 1.2913)
(، ويف طريقة االتساق الداخلي مت التوصل إىل 1.9613)

( وقد كانت كلها 1.94-1.11معامالت تراوحت بني )
، أما يف طريقة ألفا  )  1.18ذات داللة عند مستوى )

و  6.43كرونباخ فقد احنصرت قيمة معامل ألفا بني )
( للمفردات والدرجة الكلية وكانت قيمتها مرتفعة مما 6.93

يدل على ثبات املقياس يف قياس جودة الصداقة، ومن ناحية 
أخرى، اعتمد الباحث على طريقة ليكرت يف تصميم املقياس 

 تباعاينة الدراسة احلالية وذلك براد علقياس استجابات أف
 : حيدث دائمًا ويعطى يتتدريج مخاسي على النحو اآل

( درجات، حيدث غالبًا ويعطى املستجيب 3املستجيب هلا )
( درجات، 4( درجات، حيدث أحيانًا ويعطى هلا )3هلا )

( درجة، و ال حيدث مطلقاً 6نادرًا ما حيدث ويعطى هلا )
ك تكون الدرجة العظمى ( درجة، وبذل8ويعطى هلا )

( درجة، والدرجة الدنيا للمقياس هي 611للمقياس هي )
( درجة، ومن املهام التأكيد هنا على أن تطبيق هذا 31)

املقياس يتطلب وجود معلم أو ويل أمر املفحوص، حبيث 
يقوم مبساعدة املفحوص على قراءة العبارة وفهمها، فقد كان 

ملقياس على كل من ا الباحث يقوم بتطبيق كل نسخة
، حبيث جيلس املفحوص جبوار الباحث ةمفحوص على حد

ملساعدته على فهم العبارة وقراءهتا ومن مث اختيار االستجابة 
املناسبة دون أدىن تدخل من الباحث يف ذلك بطريقة أشبه 
بأسلوب املقابلة املقننة، هذا وباستخدام طريقة نيدلسكاي 

Nedlesky  نقطة على متصل مت التوصل إىل درجة قطع(
درجات تستخدم لتصنيف املفحوصني إىل فئتني تعكس 
مستويات األداء املختلفة بالنسبة هلدف معني( تساوي 

ت ن على درجاو ن احلاصلو فحوصف املصن  ( وبذلك ي  814)
جودة الصداقة،  و( بأهنم منخفض814( إىل )31من )

 و( مرتفع611( إىل )813درجات من ) ن علىو واحلاصل
 صداقة.جودة ال

 ( بطاقة مالحظة للمهارات اللغوية لدى التالميذ ذوي2
تكونت الصورة النهائية : صعوبات التعلم )إعداد/ الباحث(

مفردة موزعة على بعدين  41لبطاقة املالحظة احلالية من 
: مهارات اللغة االستقبالية  البعد األولأساسيني مها : 

الصورة يف  83إىل  8( مفردة )من رقم 83ويتكون من )
النهائية لبطاقة املالحظة( وعرفه الباحث على أنه "القدرة 
على فهم الكلمات واألفكار املنطوقة ومعاجلة املعلومات 

: مهارات اللغة البعد الثانيأما ، السمعية واملرئية بنجاح"
يف  41إىل  82مفردة )من رقم  83التعبريية ويتكون من 

فه الباحث على أنه الصورة النهائية لبطاقة املالحظة( وعر 
"القدرة على إنتاج وصياغة وحتويل األفكار واملشاعر 
واألحاسيس إىل رموز لغوية صوتية أو مكتوبة"، ويتم تطبيق 
هذه البطاقة على التالميذ ذوي صعوبات التعلم من خالل 

ادر أو معلمي صعوبات أولياء أمورهم أو معلمي غرف املص
م يف املدارس اليت ينتمون ولني عن عملية متابعتهؤ التعلم املس

إليها، ومن أجل الوصول إىل دالالت صدق وثبات مناسبة 
لبطاقة املالحظة، قام الباحث حبساب صدق البطاقة من 
خالل صدق احملكمني، الصدق الظاهري، صدق املقارنة 

ففي صدق احملكمني حصلت مجيع الفقرات املكونة ، الطرفية
من آراء جمموعة  %13للبطاقة على نسبة اتفاق مل تقل عن 

من احملكمني من األساتذة املتخصصني يف علم النفس 
 .ةوالصحة النفسي

أما بالنسبة للصدق الظاهري فقد قام الباحث بتطبيق     
بطاقة املالحظة على جمموعة من معلمي املرحلة االبتدائية 
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مبدارس التطبيق، وحتقق الباحث من وضوح املفردات وسهولة 
د توصل بالنسبة لصدق املقارنة الطرفية فقفهمها هلم، أما 

حصائيًا بني متوسط درجات إالباحث إىل وجود فرق دال 
ملالحظة ومتوسط اعينة التقنني يف الثلث األعلى لبطاقة 

درجاهتم على الثلث األدىن وهذا يدل على صدق بطاقة 
املالحظة، وبالنسبة لثبات بطاقة املالحظة فقد قام الباحث 

إعادة التطبيق، طريقة الصور  ةل طريقحبسابه من خال
املتكافئة، طريقة التجزئة النصفية، وطريقة معامل االتساق 
 الداخلي، وطريقة معامل ألفا كرونباخ، ففي طريقة إعادة

ن(  كان معامل الثبات االتطبيق بفاصل زمين قدره )أسبوع
(، ويف طريقة الصور املتكافئة كان معامل الثبات 1.1613)
ويف طريقة االتساق الداخلي مت التوصل إىل  (،1.1613)

( وقد كانت كلها 1.14-1.26معامالت تراوحت بني )
، أما يف طريقة ألفا  )  1.18ذات داللة عند مستوى )

و  4.13كرونباخ فقد احنصرت قيمة معامل ألفا بني )
( للمفردات والدرجة الكلية وكانت قيمتها مرتفعة مما 4.12

املالحظة يف قياس املهارات اللغوية يدل على ثبات بطاقة 
اعتمد الباحث على  كماللتالميذ ذوي صعوبات التعلم،  

طريقة ليكرت يف تصميم بطاقة املالحظة لقياس استجابات 
تدريج ثالثي على  تباعاراد عينة الدراسة احلالية وذلك بأف

( درجات، أحياناً وحتصل 4: دائماً وحتصل على )يتالنحو اآل
( درجة. وبذلك 8، نادرًا وحتصل على )( درجة6على )

( درجة، 91تكون الدرجة العظمى لبطاقة املالحظة هي )
( درجة، وباستخدام طريقة 41والدرجة الدنيا هي )

مت التوصل إىل درجة قطع تساوي  Nedleskyنيدلسكاي 
 ن على درجاتو احلاصل نو املفحوص فصن  ( وبذلك ي  39.3)

املهارات اللغوية،  و( بأهنم منخفض39.3( إىل )41من )
 و( بأهنم مرتفع91( إىل )21ات من )ن على درجو واحلاصل

 املهارات اللغوية.
مقياس تقدير المهارات االجتماعية للطلبة ذوي  (3

يتكون :  (م2002لتعلم )إعداد/ صالح هارون صعوبات ا

فقرة موزعة على ثالثة أبعاد تقيس  31هذا املقياس من 
تباع لوائح املدرسة وقوانينها امثلة يف ملهارات االجتماعية املتا
فقرة(، وإظهار  61فقرة(، والتفاعل مع اآلخرين ) 88)

فقرة(، وهذا املقياس يستجيب  89عادات عمل مناسبة )
عليه املعلمون بوضع تقديراهتم ملستوى املهارة االجتماعية 
لكل طالب وفق تدريج خاص بذلك، وقد حتقق معد 

ق وهي : الصدق املنطقي، املقياس من صدقه بأربع طر 
وصدق املضمون، والصدق التمييزي والصدق االرتباطي،  
كما حتقق معد املقياس من ثباته بطريقتني، االتساق الداخلي 

( على األبعاد الفرعية 1.93-1.91وقد تراوحت قيمه بني )
، والتجزئة النصفية بعد تصحيحها مبعادلة كاماًل واملقياس  

(، 1.98-1.12القيم بني ) تراوحت إذسبريمان براون 
وألغراض الدراسة احلالية قام الباحث حبساب الصدق 
والثبات للمقياس مرة أخرى، فبالنسبة للصدق قام الباحث 
حبسابه من خالل صدق احملكمني والصدق التالزمي )صدق 
احملك( وكذلك صدق املقارنة الطرفية، فبالنسبة لصدق 

للمقياس على نسبة احملكمني حصلت مجيع الفقرات املكونة 
%( من آراء جمموعة من احملكمني من 91اتفاق مل تقل عن )

األساتذة املتخصصني يف علم النفس والصحة النفسية بكلية 
أساتذة(، أما بالنسبة للصدق  3الرتبية جامعة جازان )

التالزمي أو صدق احملك فقد استعان الباحث مبقياس 
عوبات التعلم املهارات االجتماعية لدى األطفال ذوي ص

(، وكان معامل 6181والذي أعده / حممد النويب حممد )
االرتباط بني درجات عينة التقنني على املقياسني هو 

( وهو نفسه معامل صدق املقياس، أما بالنسبة 1.93)
د توصل الباحث إىل وجود فرق لصدق املقارنة الطرفية فق

ثلث حصائيًا بني متوسط درجات عينة التقنني يف الإدال 
األعلى للمقياس ومتوسط درجاهتم على الثلث األدىن وهذا 
يدل على صدق املقياس، أما بالنسبة لثبات املقياس، فقد 

طريقة ة التجزئة النصفية و قام الباحث حبسابه من خالل طريق
إعادة التطبيق، ففي األوىل استعان الباحث مبعامل االرتباط 
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ستخدم معادلة بني نصفي االختبار )الفردي والزوجي( وا
 اماًل براون للحصول على معامل ثبات املقياس ك-سبريمان

(، أما يف الطريقة 1.193وكانت قيمة معامل الثبات هي )
ن فقد بلغ معامل امين قدره أسبوعالثانية واليت متت بفاصل ز 

(، ومما تقدم حتقق الباحث من صدق وثبات 1.916الثبات )
طلبة ذوي صعوبات مقياس تقدير املهارات االجتماعية لل

ومن اجلدير بالذكر أن طريقة تصحيح هذا املقياس ، التعلم
خالل تدريج مخاسي على تعتمد على طريقة ليكرت من 

درجات، كثرياً وحتصل ( 3 : دائماً وحتصل على )يتالنحو اآل
، نادراً ات( درج4، أحيانًا وحتصل على )ات( درج3على )

من ( درجة، و 8ى )( درجة، وأبداً وحتصل عل6وحتصل على )
(، 31( والدرجة الدنيا هي )631فالدرجة العظمى هي ) مث

مت التوصل إىل  Nedleskyوباستخدام طريقة نيدلسكاي 
 نو املفحوص فصن  ( وبذلك ي  863درجة قطع تساوي )

( بأهنم 863( إىل )31ت من )ن على درجاو احلاصل
من  ن على درجاتو املهارات االجتماعية، واحلاصل ومنخفض

 املهارات االجتماعية. و( بأهنم مرتفع631( إىل )863)
( مقياس الطبع لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم في 4

تكونت الصورة : حلة االبتدائية )إعداد / الباحث(المر 
ة موزعة على مخسة أبعاد رئيسة فقر  31النهائية للمقياس من 

 81: مستوى النشاط العام، ويتكون من البعد األول: هي
للمقياس(،  يف الصورة النهائية 81ىل إ 8ت )من رقم فقرا

: كّل عملّية عقلّية أو بيولوجي ة متوقفة وعرفه الباحث على أنه
على استخدام طاقة الكائن احلّي كعادات النوم واألكل 

: املرونة، البعد الثانيوالعادات اليومية املختلفة...اخل، 
لصورة يف ا 61ىل إ 88فقرات )من رقم  81ويتكون من 

: القدرة على للمقياس(، وعرفه الباحث على أنه النهائية
حتمل عبء إعادة النظر يف األفكار واملواقف والقرارات ومنط 
احلياة والقدرة على رؤية الذات من زوايا أخرى ومبنظور مغاير 

فقرات  81: إدارة املهام، ويتكون من البعد الثالثمتاماً، 
لنهائية للمقياس(، وعرفه يف الصورة ا 41اىل  68)من رقم 

: القدرة على التخطيط واالختيار والتتبع الباحث على أنه
والتعاون وتبادل املعارف من أجل حتقيق أهداف الفرد 

 81: النهج املستخدم، ويتكون من البعد الرابعواجلماعة، 
يف الصورة النهائية للمقياس(،  31ىل إ 48فقرات )من رقم 

طريقة اليت يتبعها الفرد يف التعامل وعرفه الباحث على أنه :ال
: احلالة البعد الخامسمع اآلخرين واألشياء من حوله، 

يف  31ىل إ 38فقرات )من رقم  81املزاجية : ويتكون من 
: شعور للمقياس(، وعرفه الباحث على أنه الصورة النهائية

انفعايل مؤقت ومتكرر مثل السعادة والغضب واحلزن، قد 
حىت بعد زوال املوقف الذي تسبب فيه، يستمر هذا الشعور 

ومن أجل الوصول إىل دالالت صدق وثبات مناسبة 
للمقياس، قام الباحث حبساب صدق املقياس من خالل 

: صدق احملكمني، الصدق الظاهري، صدق طرق وهيعدة 
حصلت مجيع الفقرات  نة الطرفية، ففي صدق احملكمنياملقار 

%( من 91)تقل عن  املكونة للمقياس على نسبة اتفاق مل
آراء جمموعة من احملكمني من األساتذة املتخصصني يف علم 

 3النفس والصحة النفسية بكلية الرتبية جامعة جازان )
أساتذة(، أما بالنسبة للصدق الظاهري فقد قام الباحث 
بتطبيق املقياس على جمموعة من آباء التالميذ يف املرحلة 

الباحث من وضوح  االبتدائية مبدارس التطبيق، وحتقق
املفردات وسهولة فهمها هلم، أما بالنسبة لصدق املقارنة 

حصائيًا بني إد توصل الباحث إىل وجود فرق دال الطرفية فق
متوسط درجات عينة التقنني يف الثلث األعلى للمقياس 
ومتوسط درجاهتم على الثلث األدىن وهذا يدل على صدق 

لباحث حبسابه من قام ا املقياس، وبالنسبة لثبات املقياس فقد
إعادة التطبيق، طريقة التجزئة  ة: طريقخالل عدة طرق هي

النصفية، وطريقة معامل االتساق الداخلي، وطريقة معامل 
التطبيق بفاصل زمين قدره  ألفا كرونباخ، ففي طريقة إعادة

(، ويف طريقة 1.9613ن(  كان معامل الثبات )ا)أسبوع
ساب معامل االتساق االتساق الداخلي قام الباحث حب

الداخلي بني الدرجة على املفردة والدرجة الكلية على 
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-1.26املقياس، ومت التوصل إىل معامالت تراوحت بني )
  ( وقد كانت كلها ذات داللة عند مستوى )1.29
، أما يف طريقة ألفا كرونباخ فقد احنصرت قيمة معامل )1.18

ة الكلية وكانت ( للمفردات والدرج8.12و  8.13ألفا بني )
قيمتها مرتفعة مما يدل على ثبات املقياس يف قياس الطبع 
للتالميذ ذوي صعوبات التعلم، ومن اجلدير بالذكر هنا أن 
مجيع الفقرات مت صياغتها بطريقة موجبة، ويتم تصحيح 

خالل تدريج ثالثي على املقياس وفق طريقة ليكرت من 
ت، أحياناً وحتصل ( درجا4: دائماً وحتصل على )يتالنحو اآل

( درجة، وبذلك 8( درجة، نادرًا وحتصل على )6على )
( درجة، 831تكون الدرجة الكلية العظمي للمقياس هي )

( درجة، وباستخدام طريقة 31والدرجة الدنيا هي )
مت التوصل إىل درجة قطع تساوي  Nedleskyنيدلسكاي 

ن على درجات و احلاصل نو املفحوص فصن  ( وبذلك ي  13.3)
هنم من ذوي الطبع الصعب، ( بأ13.3( إىل )31ن )م

( من ذوي 831( إىل )13ن على درجات من )و واحلاصل
 الطبع السهل.

 اتبع الباحث يف إجراء الدراسة: إجراءات الدراسة: رابعاً 
مجع املادة العلمية ومن مث  ية:تاحلالية اخلطوات اإلجرائية اآل

إعداد أدوات ، ةإعداد وكتابة اإلطار النظري اخلاص بالدراس
على انتقاء عينة الدراسة ، سيكومرتياً  تقنينهاو الدراسة احلالية 

على  اسابقًا )اعتمد الباحث على كونه مشرفً  النحو املوضح

طالب التدريب امليداين لربنامج بكالوريوس الرتبية اخلاصة 
 ،جبامعة جازان يف اختياره للعينة وتطبيقه للدراسة احلالية

الفصل الدراسي األول تطبيقي للدراسة خالل إجراء اجلانب ال
، وذلك من خالل استعانة م6182/6182من العام اجلامعي 

الباحث بأولياء األمور ومعلمي غرف املصادر يف بعض 
من خالل  درجاتالبيانات و المعاجلة ، أدوات الدراسة

عرض النتائج وصياغتها و  ،SPSS..V(16)الربنامج اإلحصائي 
استخالص جمموعة من و  تفسريهاومن مث مناقشتها و 

التوصيات الرتبوية ذات الصلة مبوضوع الدراسة احلالية ومنبثقة 
 من نتائجها.

 :نتائج الدراسة

لدراسة احلالية للتحقق من صحة الفروض اليت قامت عليها ا 
  : قام الباحث مبا يأيت

 يوجد فرق ذو: والذي نص على "بالنسبة للفرض األول
( بني متوسطي درجات 1.18مستوى )داللة إحصائية عند 

التالميذ ذوي صعوبات التعلم ونظرائهم العاديني على مقياس 
جودة الصداقة يف اجتاه )لصاحل( التالميذ العاديني"، وللتحقق 
من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار "ت" 

T-Test( يوضح نتائج هذا التحليل 3، واجلدول رقم  ) على
 : النحو اآليت

 4جدول 
 .والتالميذ العاديين على مقياس جودة الصداقة  بين متوسطي درجات التالميذ ذوي صعوبات التعلم  T-Testاختبار "ت"  

مجموعات  مجال القياس
 الدراسة

 المتوسط العدد
 الحسابي

 درجات المعياري االنحراف
 الحرية

 مستوى الداللة tقيمة 

 جودة الصداقة
 1.18 84.2 43 9.313 81.83 43 صعوبات التعلم وذو 

 3.841 22.11 43 نو التالميذ العادي

( وجود فرق ذي داللة 3يتضح من اجلدول رقم )    
بني التالميذ العاديني والتالميذ  1.18إحصائية عند مستوى 

ذوي صعوبات التعلم يف مستوى جودة الصداقة يف اجتاه 

بتحقق الفرض التالميذ العاديني )املتوسط األكرب( مما يفيد 
  األول للدراسة.

 فرق ذويوجد والذي نص على " :بالنسبة للفرض الثاني   
متوسطي درجات بني  (1.18)داللة إحصائية عند مستوى 
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املهارات اللغوية  مرتفعيالتالميذ ذوي صعوبات التعلم 
منخفضي املهارات التالميذ ذوي صعوبات التعلم ودرجات 

قة لدى التالميذ ذوي جودة الصدامقياس على اللغوية 
ذوي صعوبات التالميذ  صعوبات التعلم يف اجتاه )لصاحل(

للتحقق من صحة هذا "، املهارات اللغوية مرتفعيالتعلم 
بتقسيم عينة الدراسة من التالميذ ذوي الفرض قام الباحث 

املهارات اللغوية  تعلم إىل جمموعتني، األوىل مرتفعوصعوبات ال
املهارات اللغوية  لثانية منخفضو( تلميذًا وا86وعددهم )

( تلميذاً، مث قام الباحث باستخدام اختبار 64) وعددهم
لدرجات أفراد اجملموعتني على مقياس جودة  T-Test"ت" 

( 3، واجلدول رقم )Etaوكذلك حساب مربع إيتا الصداقة 
: كما يأيتيوضح النتائج اليت مت التوصل إليها  

 2جدول 
على  مرتفعي ومنخفضي المهارات اللغوية من ذوي صعوبات التعلم بين درجات عينة الدراسة Etaب مربع إيتا وحسا T-Testاختبار "ت" 

 .مقياس جودة الصداقة
مجال 
 القياس

 المتوسط العدد مجموعات الدراسة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجات
 الحرية

قيمة 
t 

مستوى 
 الداللة

مربع  إيتا
 إيتا

جودة 
 الصداقة

 1.94 1.92 1.18 9.66 88 83.22 836.63 86 هارات اللغويةامل مرتفعو

املهارات  منخفضو
 اللغوية

64 26.21 4.13 66 

 9.66" = ت( أن قيمة "3يتضح من اجلدول رقم )     
مما يشري إىل أن هناك  1.18وى وهي دالة إحصائيًا عند مست

مرتفعي ومنخفضي  بني التالميذ ذوي صعوبات التعلم اقً فر 
عزى ملتغري املهارات ييف جودة الصداقة  املهارات اللغوية

، ومن اجلدول أيضًا يتضح أن حجم تأثري املهارات اللغوية
%( وهذا يفيد بتحقق 94اللغوية على جودة الصداقة يبلغ )

     الفرض الثاين للدراسة.
فرق يوجد  " والذي نص على :بالنسبة للفرض الثالث   
متوسطي بني  (1.18)مستوى داللة إحصائية عند  ذو

املهارات  مرتفعيدرجات التالميذ ذوي صعوبات التعلم 
التالميذ ذوي صعوبات التعلم ودرجات  االجتماعية

جودة الصداقة مقياس على منخفضي املهارات االجتماعية 
 لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف اجتاه )لصاحل(

". االجتماعيةات املهار  مرتفعيذوي صعوبات التعلم التالميذ 
قام الباحث بتقسيم عينة للتحقق من صحة هذا الفــــــــــــرض 

تعلم إىل جمموعتني، الدراسة من التالميذ ذوي صعوبات ال
تالميذ ( 9املهارات االجتماعية وعددهم ) األوىل مرتفعو

( 62املهارات االجتماعية وعددهم ) والثانية منخفضو
 T-Testام اختبار "ت" تلميذاً، مث قام الباحث باستخد

لدرجات أفراد اجملموعتني على مقياس جودة الصداقة وكذلك 
 هذه النتائجيوضح  (2واجلدول رقم ) ،Etaحساب مربع إيتا 
 :على النحو اآليت

  6 جدول
 رات االجتماعيةمرتفعي ومنخفضي المها من ذوي صعوبات التعلم بين درجات عينة الدراسة Etaوحساب مربع إيتا  T-Testاختبار "ت"  

 .على مقياس جودة الصداقة
مجال 
 القياس

 المتوسط العدد مجموعات الدراسة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجات
 الحرية

قيمة 
t 

مستوى 
 الداللة

مربع  إيتا
 إيتا

جودة 
 الصداقة

 1.136 1.123 1.18 83.99 1 48.99 831.111 9 املهارات االجتماعية مرتفعو

 63 81.23 26.328 62 االجتماعيةاملهارات  منخفضو
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 83.99" = ت( أن قيمة "2يتضح من اجلدول رقم )    
مما يشري إىل أن هناك  1.18وهي دالة إحصائيًا عند مستوى 

بني التالميذ ذوي صعوبات التعلم مرتفعي ومنخفضي  افرقً 
املهارات االجتماعية يف جودة الصداقة يعزى ملتغري املهارات 

، ومن اجلدول أيضًا يتضح أن حجم تأثري االجتماعية
%( وهذا 13املهارات االجتماعية على جودة الصداقة يبلغ )

      يفيد بتحقق الفرض الثالث للدراسة.
فرق يوجد  والذي نص على " بالنسبة للفرض الرابع :     

متوسطي بني  (1.18)داللة إحصائية عند مستوى  ذو
 ذوي الطبع السهلم درجات التالميذ ذوي صعوبات التعل

ذوي الطبع الصعب التالميذ ذوي صعوبات التعلم ودرجات 

جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات مقياس على 
ذوي ذوي صعوبات التعلم التالميذ  التعلم يف اجتاه )لصاحل(

للتحــــــــقق من صـــــــــــــحة هذا الفرض قام الطبع السهل"، 
 اسة من التالميذ ذوي صعوباتبتقسيم عينة الدر الباحث 

( 9الطبع السهل وعددهم ) التعلم إىل جمموعتني، األوىل ذوو
( تلميذاً، 62الطبع الصعب وعددهم ) تالميذ والثانية ذوو

لدرجات  T-Testمث قام الباحث باستخدام اختبار "ت" 
أفراد اجملموعتني على مقياس جودة الصداقة وكذلك حساب 

(  يوضح نتائج هذا 2رقم ) واجلدول ،Etaمربع إيتا 
 : االختبار

 7جدول 
 ذوي الطبع السهل وذوي الطبع الصعب من ذوي صعوبات التعلم بين درجات عينة الدراسة Etaإيتا  وحساب مربع T-Test" اختبار "ت 

 .على مقياس جودة الصداقة
مجال 
 القياس

 المتوسط العدد مجموعات الدراسة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 تدرجا
 الحرية

مستوى  tقيمة 
 الداللة

 مربع إيتا إيتا

جودة 
 الصداقة

 1.268 1.223 1.18 86.43 1 88.2 831.11 9 الطبع السهل وذو 
 63 3.31 98.24 62 الطبع الصعب وذو 

 86.43" = ت( أن قيمة "2يتضح من اجلدول رقم )    
إىل أن هناك مما يشري  1.18وى وهي دالة إحصائيًا عند مست

بني التالميذ ذوي صعوبات التعلم ذوي الطبع السهل  افرقً 
وذوي الطبع الصعب يف جودة الصداقة يعزى ملتغري الطبع 

ومن اجلدول أيضًا يتضح أن حجم تأثري  )املزاج كسمة(،
%( وهذا 26الطبع )املزاج كسمة( على جودة الصداقة يبلغ )

 يفيد بتحقق الفرض الرابع للدراسة.

فرق يوجد  والذي نص على " :لخامسا بالنسبة للفرض   
متوسطي بني  (1.18)داللة إحصائية عند مستوى  ذو

ودرجات  تعلم الرياضياتدرجات التالميذ ذوي صعوبات 
مقياس على تعلم القراءة والكتابة التالميذ ذوي صعوبات 

". للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث جودة الصداقة
لدرجات أفراد اجملموعتني  T-Testاختبار "ت" باستخدام 

( يوضح 1واجلدول رقم ) على مقياس جودة الصداقة، 
:كما يأيت  النتائج اليت توصل إليها الباحث

 8جدول 
وذوي صعوبات تعلم القراءة  تتعلم الرياضيامن ذوي صعوبات  بين درجات عينة الدراسة Etaإيتا  وحساب مربع T-Test" اختبار "ت 

 :ة الصداقةمقياس جودوالكتابة على 
مجال 
 القياس

 المتوسط العدد مجموعات الدراسة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجات
 الحرية

قيمة 
t 

مستوى 
 الداللة

مربع  إيتا
 إيتا

جودة 
 الصداقة

 1.98 1.41 1.18 86.43 1 88.2 831.11 61 صعوبات تعلم الرياضيات ذوو

 63 3.31 98.24 83 صعوبات تعلم القراءة  ذوو
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 86.43" = ت( أن قيمة "1يتضح من اجلدول رقم )    
مما يشري إىل أن هناك  1.18وهي دالة إحصائيًا عند مستوى 

بني التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف جودة الصداقة  افروقً 
تعزى ملتغري نوع الصعوبة )صعوبات تعلم رياضيات/صعوبات 

تأثري تعلم قراءة وكتابة(، ومن اجلدول أيضًا يتضح أن حجم 
%( وهذا يفيد 98نوع الصعوبة على جودة الصداقة يبلغ )

 بتحقق الفرض اخلامس للدراسة.

والذي نص على "ال يوجد  :بالنسبة للفرض السادس    
تأثري ملتغري العمر على جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي 
صعوبات التعلم". للتحقق من صحة هذا الفرض قام 

( بني ANOVAيل التباين )الباحث باستخدام اختبار حتل
درجات عينة الدراسة من ذوي صعوبات التعلم تبعًا ملتغري 
العمر )الصف الرابع االبتدائي والصف السادس االبتدائي( 

، Etaعلى مقياس جودة الصداقة وكذلك حساب مربع إيتا 
 :هذا التحليل كما يأيت(  يوضح نتائج 9واجلدول رقم )

 9جدول 
بين درجات عينة الدراسة ذوي صعوبات التعلم وفقًا لمتغير العمر الزمني على مقياس  Etaإيتا  ( وحساب مربعANOVA) تحليل التباين 

 جودة الصداقة 
مصدر  

 التباين
مجموع 
 المربعات

 مربع إيتا إيتا الداللة اإلحصائية Fقيمة  درجات الحرية متوسط المربعات

 جودة الصداقة
× 

 العمر الزمين 

 1.183  1.881 حصائياً إغري دالة  1.331 82 6424.23 6424.232 اجملموعات بني 
داخل 

 اجملموعات
83669.19 3448.69 82 

وهي  1.331( أن قيمة "ف" = 9يتضح من اجلدول رقم )  
غري دالة إحصائيًا مما يشري إىل عدم وجود فروق بني التالميذ 

مر ذوي صعوبات التعلم يف جودة الصداقة تعزى ملتغري الع
الزمين، ومن اجلدول أيضًا يتضح أن حجم تأثري العمر الزمين 

%( وهو حجم صغري جداً 1.83على جودة الصداقة يبلغ )
 .يكاد ال يذكر وهذا يفيد بتحقق الفرض السادس للدراسة

ال يوجد تأثري والذي نص على " :بالنسبة للفرض السابع   
التالميذ ملتغري البيئة )ريف/حضر( على جودة الصداقة لدى 

ذوي صعوبات التعلم". للتحقق من صحة هذا الفرض قام 
( بني ANOVAالباحث باستخدام اختبار حتليل التباين )

درجات عينة الدراسة من ذوي صعوبات التعلم تبعًا ملتغري 
البيئة على مقياس جودة الصداقة وكذلك حساب مربع إيتا 

Eta ،( يوضح نتائج هذا81واجلدول رقم  )   كمل التحليل
 :يأيت

 10  جدول
بين درجات عينة الدراسة ذوي صعوبات التعلم وفقًا لمتغير البيئة على مقياس جودة  Eta( وحساب مربع إيتا ANOVAتحليل التباين ) 

 الصداقة 
مصدر  

 التباين
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

الداللة  Fقيمة 
 اإلحصائية

 مربع إيتا إيتا

 قةجودة الصدا
× 

 البيئة  

غري دالة  1.411 84 6334.23 6424.232 اجملموعات بني 
 حصائياً إ

1.183 1.188 
داخل 

 اجملموعات
83669.19 4688.69 61 

 1.411( أن قيمة "ف" = 81يتضح من اجلدول رقم )    
وهي غري دالة إحصائيًا مما يشري إىل عدم وجود فروق بني 

يف جودة الصداقة تعزى ملتغري التالميذ ذوي صعوبات التعلم 
البيئة )ريف/حضر(، ومن اجلدول أيضًا يتضح أن حجم 
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%( وهو حجم 1.88تأثري البيئة على جودة الصداقة يبلغ )
صغري جدًا يكاد ال يذكر وهذا يفيد بتحقق الفرض السابع 

 للدراسة.

  :مناقشة النتائج وتفسيرها

جودة الصداقة طبيعة هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على 
تأثري كل من املهارات لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم و 

وهي يف ذلك هذه اجلودة اللغوية واالجتماعية والطبع على 
تتشابه مع أهداف دراسات عديدة أجريت يف هذا اجملال  

 .(Wine,1999)ودراسة  (Shakeel,1997)كدراسة 
 حد ما مع وقد جاءت نتائج الدراسة احلالية متوافقة إىل    

نتائج الدراسات السابقة واليت أكدت معظمها على تدين 
جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم وعلى 

ال وجود تأثري للمتغريات التابعة على جودة الصداقة، هذا و 
خيتلف اثنان يف أن العالقات االجتماعية هي جديرة حبفظ 

نسان عادة ما اجملتمع ومحايته من التفكك والعزلة، واإل
يتواصل مع أبناء اجملتمع، ذلك ألن اإلنسان ال ميكن له أن 
يعيش وحيًدا، وهو بطبيعته كائن اجتماعي يألف ويؤلف وهو 
جمموعة من املشاعر واألحاسيس ال ميكنه أن يستغين عن 
حميطه األسري واالجتماعي، ولذلك تشكل العالقات 

مهمًا يف خربهتم  االجتماعية بني التالميذ يف املدارس بعداً 
املدرسية كما تؤكد نتائج األحباث على أمهية جودة الصداقة 
على الصحة النفسية للتالميذ، فالصداقة اليت تتصف 
مبستويات عالية من الرعاية والدعم واملساعدة تسهل من حل 
الصراعات وتبادل املودة، كما وجد أن املستويات املنخفضة 

تتنبأ باألداء الوظيفي  من الشجار والصراع مع األصدقاء
األكادميي للتالميذ إضافة إىل تكيفهم العام وصحتهم 

 .(Berndt,1999النفسية )
لقد استهدفت الدراسة احلالية التعرف على طبيعة جودة     

الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم ومدى تأثري 
املهارات اللغوية واالجتماعية والطبع )املزاج كسمة( ونوع 

صعوبة والعمر الزمين والبيئة على جودة الصداقة لدى ذوي ال
صعوبات التعلم، وقد جاءت نتائج الدراسة متوافقة مع نتائج 

( وغريها، Rose,2015دراسات أخرى يف هذا اجملال كدراسة )
 جة الرئيسة هلذه الدراسة إىل تدينهذا وقد توصلت النتي

التعلم مستوى جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي صعوبات 
وأن هذا التدين تسهم فيه العديد من املتغريات تأيت يف 
مقدمتها املهارات اللغوية واملهارات االجتماعية ونوع الصعوبة 
والطبع، ومن اجلدير بالذكر هنا أنه من الكلمات املأثورة عند 
علماء االجتماع اليت تداولتها األلسن قوهلم "اإلنسان 

إلنسان مفطور على الصلة اجتماعي الطبع" ومعىن هذا أن ا
يف الناس لتستقيم حياهتم بأبناء سنه، هذه غريزة أودعها اهلل 

ن الفرد ال يقوى مبفرده على اجتياز إ إذأمورهم، وتنتظم 
مراحل احلياة احملفوفة باملكاره، اململوءة بالصعاب واألخطار، 
فال بد من االستعانة ليتسىن للجماعات املتعاضدة أن تقوم 

وم به الفرد، وأن تدفع عنها ما ال يدفعه املنفرد مبا ال يق
 .(6116)العكيلي،

وتأسيسًا على ذلك تقوم الصداقة بني شخصني على     
أساس االختيار الشخصي املنزه عن املصلحة الذاتية، تقوم 
على الثقة املتبادلة واالعرتاف باآلخر وقبول مكاشفته 

معظم  والظهور أمامه بدون أي تصنع أو خداع، ويتفق
الباحثني الذين تناولوا بالدراسة موضوع الصداقة وجودهتا بأنه 
لكي تنشأ عالقة صداقة جيدة بني شخصني أو أكثر فال بد 

حيدث تواصل فيما  أنمن توفر ثالثة شروط رئيسة هي : 
بينهم، أن يلتقي هؤالء األشخاص يف فضاء معني، وأن 
يكون التواصل القائم بينهم له مضمون وجداين 

(Aboserri,1993) ، هذا ولقد أفادت نتائج العديد من
 ذوي صعوبات التعلم يعانون من تدن  الدراسات بأن التالميذ 

يف تكوين صداقات حقيقية هلم كما يعانون من صعوبة كبرية 
ىل كوهنم من إفظة على صداقة مستقرة، باإلضافة يف احملا

املدرسة  أكثر الفئات اخلاصة صراعًا مع أقراهنم العاديني يف
(Overton&Rausch,2002 والصداقة احلقيقة ذات اجلودة ،)
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أن الكثري من التالميذ  غريالعالية حتتاج إىل تواصل فعال، 
ذوي صعوبات التعلم يعانون من عدد من املشكالت اللغوية 
األمر الذي ينعكس على عملية التعلم والتواصل االجتماعي 

تعلم يعانون من (، فذوي صعوبات الLerner,2000لديهم )
ضعف يف فهم االجتاهات ومتييزها، وفهم املعاين املتعددة 

( عالوة على معاناهتم من Smith,2001لألشياء واملواقف )
سوء وضعف مستوى إدراك السياق االجتماعي للغة وضعف 

ع واختيار الكلمات الصحيحة،  القدرة على متابعة املوضو 
مناقشة املفاهيم هنم يعانون من ضعف يف القدرة على إكما 

واملصطلحات والتعبري عن اخلربات والصياغة اللغوية السليمة 
 .(Adams et al.,2001لألفكار واملعاين )

اجلودة العالية حتتاج إىل تواصل ومما سبق فالصداقة ذات      
جيايب وفعال، هذا التواصل يتطلب توافر مهارات لغوية جيدة إ

سة لعملية التواصل اللفظي ألن هذه املهارات هي األداة الرئي
وغري اللفظي وهي اليت تثري احلياة االجتماعية، فمن دون 
هذه املهارات اللغوية يضعف التواصل وتنعدم الصداقة بل 

 Carlsson etوتنعدم كل النواحي االجتماعية يف احلياة )

al.,2006). 
وهذا ما يفسر تدين جودة الصداقة لدى التالميذ ذوي     

لم الذين يعانون من مشكالت مجة يف مهاراهتم صعوبات التع
اللغوية كما يفسر التأثري الكبري للمهارات اللغوية على جودة 

املهارات االجتماعية  دُّ ومن ناحية أخرى، تع، االصداقة عمومً 
ثراء التفاعل  دُّ ات املصاحبة حلياة الفرد، ويعأحد أهم املتغري 

جيابية، ولكن من اعي للفرد أحد مؤشرات السواء واإلاالجتم
املالحظ أن املهارات االجتماعية تتجه حنو القصور لدى 
التالميذ ذوي صعوبات التعلم، فعادة ما يبدون نفورًا وعدم 

وعدم االنسجام  همغري تمام وعدم قدرة على التوافق مع اه
ن االجتماعي مع الرفاق خاصة داخل املدرسة وعزوفًا ع

بية يف احلياة االجتماعية جياتقدمي املساعدة أو املشاركة اإل
(BenKhalifa,2016). 

% من التالميذ ذوي 23فقد مت التوصل إىل أن حوايل      
صعوبات التعلم لديهم عجز واضح يف املهارات االجتماعية 
بل ويطغى هذا األمر على قصورهم الواضح يف النواحي 

(، فذوي صعوبات Kavale & Forness,1996األكادميية )
مشكالت يف الكالم التلقائي وطرح األسئلة  التعلم لديهم

وتقدمي العون واملساعدة لآلخرين، وعادة ما ينهمكون يف 
صراعات عنيفة مع أقراهنم يف املدرسة فهم أقل عطاًء 
لآلخرين وال يتحملون النقد أبدًا وتتدىن عندهم املبادرة 
االجتماعية، هم يعانون عادة من سوء التوافق مع اآلخرين 

(Feigin&Meisgeier,1987 إن الصداقة اجليدة تتطلب ،)
مهارات اجتماعية يف جمال التواصل منها على سبيل املثال ال 

أثناء يف احلصر إبقاء مسافة مكانية مقبولة من اآلخرين 
اسبة التحدث إليهم، املشاركة باحلديث اجلماعي بطريقة من

 إهناء احلادثة بطريقة مناسبة،دون مقاطعة حديث اآلخرين، و 
وذوي صعوبات التعلم ال ميتلكون مثل تلك املهارات 
األساسية، وحىت إن امتلكوها فرمبا ال يستطيعون استخدامها 

 .(Gresham,1992على حنو مناسب ومستمر )
ومن ناحية أخرى، تشري العديد من التوجهات النظرية      

مة املؤثرة على جودة هإىل أن الطبع يعد من العوامل امل
ه عام، فالنمو االجتماعي للفرد وقدرته على الصداقة بوج

تكوين عالقات صداقة حقيقية تتأثر بكثري من األبعاد 
(، فقد مت التوصل إىل Sanson et al.,2004املكونة للطبع )

أن ذوي الطبع السهل املرحيني واالنبساطيني هم أكثر األفراد 
 تكوينًا للصداقة اجليدة احلقيقية مقارنة بذوي الطبع الصعب

العصابيني، ووجد أن اختيار الصديق يتوقف على عاملني 
 . (Selfhoutm2010أساسيني مها االنبساط واالنفتاح )

أفادت الدراسات القليلة اليت حاولت  ويف هذا الصدد    
دراسة الطبع )املزاج  كسمة( لدى ذوي صعوبات التعلم أهنم 
عادة ما يتصفون بالطبع الصعب وهذا ناتج عن القصور 

ا ما يتصفون هنم دائمً إنونه يف االنتباه واإلدراك، كما ذي يعاال
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 Taglasi etبالتجنب وقلة النشاط وسوء التنظيم الذايت )

al.,2004). 

 :التوصيات التربوية

نبغي على معلمي غرف املصادر ي : يوصي الباحث مبا يأيت 
االهتمام بتنمية املهارات االجتماعية واللغوية لدى التالميذ 

عوبات التعلم باملدرسة وأن يتم تضمني ذلك يف ذوي ص
اخلطط الرتبوية الفردية املقدمة هلم لتيسري عملية تكوين 

ينبغي احلرص على تفعيل األنشطة   كما  ،الصداقات لديهم
تعلم وأقراهنم العاديني الالصفية بني التالميذ ذوي صعوبات ال

،  وسيلة مهمة لتحسني جودة الصداقة فيما بينهم وصفهاب
ينبغي على إدارات املدارس ختصيص ندوات عامة كما 

ليات آقيمة الصداقة وأمهيتها و  للطالب مجيعًا حتثهم على
 .إقامة صداقة حقيقية فاعلة بني مجيع الطالب يف املدرسة

 :المراجع
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Abstract: The Present Study aimed to Identify the Nature of the Quality of Friendship Anomg Students with Learning 

Difficulties in Primary Education as Well as the Examination of the Effect of Language Skills, Social Skills, And 

Temperament on the Quality of Friendship. the Sample was (35) Student with Developmental and Academic Learning 

Difficulties With An Average is 11.2 Years Old. This Sample Were Distributed to 3 Primary Schools Province of Jizan, saudi 

Arabia. The Study was Based On Three Scales, Language Skills Scales, Social Skills Scale, And  Temperament Sclae. There 

were Several  Findings and Recommendations of this Study. 
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