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امللخص:
باملناخ  وعالقهتا  االجمتاعية  املهارات  بعض  استكشاف  احلالية  للدراسة  الرئييس  اهلدف   
األرسي، والتحصيل الدرايس لدى عينة من تالميذ وتمليذات املرحلة املتوسطة بدولة الكويت، وتكونت 
العينة الهنائية للدراسة من )140( من تالميذ وتمليذات املرحلة املتوسطة مبدارس حمافظة األمحدي 
بدولة الكويت، وتراوحت أمعارمه بني )12-14( عامًا، ومتوسط أمعارمه )13.3( عامًا باحنراف معياري 
قدره )0.97( عامًا، وتتضمن هذه الدراسة األدوات التالية: مقياس املهارات االجمتاعية، ومقياس املناخ 
األرسي، واختبارات التحصيل الدرايس، وقد مت تقدير الثبات والصدق هلذه املقاييس. وأوحضت نتاجئ 
الدراسة ما ييل: توجد عالقة ارتباطية إجيابية بني املهارات االجمتاعية واملناخ األرسي، وتوجد فروق 
بني التالميذ والتمليذات يف املهارات االجمتاعية واملناخ األرسي وذلك يف اجتاه التمليذات، بيمنا ال 
توجد فروق بني التالميذ والتمليذات يف التحصيل الدرايس وبعض أبعاد املناخ األرسي، وال توجد 
فروق بني مستويات تعلمي األب املختلفة يف متغريات الدراسة، وال توجد فروق بني مستويات تعلمي األم 
املختلفة يف املهارات االجمتاعية والتحصيل الدرايس، وتوجد فروق بني مستويات تعلمي األم املختلفة 
يف بعض أبعاد املناخ األرسي، وذلك يف اجتاه األمهات ذوات التعلمي اجلاميع، مكا توجد فروق بني 
التعلمي  املناخ األرسي، وذلك يف اجتاه األمهات ذوات  أبعاد  مستويات تعلمي األم املختلفة يف بعض 

املتوسط والثانوي.

Relationship Between Some Social Skills, Family Climate and 
Academic Achievement of Middle School Students in the State of Kuwait
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Abstract
The study explores some social skills and their relationship to the family climate 

and academic achievement of middle school students in the State of Kuwait. The 
sample consisted of )140) male and female students from middle schools at Al-Ahmadi 
Governorate. Their ages ranged between (12 -14 yrs) with (M=13.3 yrs, SD= 0.97 yrs). 
The study used the following tools: (A) The scale of social skills, (B) the scale of the family 
climate, (C) and academic achievement scores. The validity and reliability of these scales 
have been previously registered. Results of the Study showed that: (1) There is a significant 
correlation between social skills and the family climate. (2) There are differences between 
male and female in social skills and the family climate, to the advantage of females, while there 
were no differences between male and female in academic achievement and some dimensions 
of the family climate. (3) There were no differences between different levels of father’s 
education.  (4) There are no differences between different levels of mother’s education in 
social skills and academic achievement. (5) There were differences between different levels of 
mother’s education in some dimensions of the family climate, these differences were denoted 
positively to mothers with university education. (6) There were differences between different 
levels of mother’s education in some dimensions of the family climate, in favour of mothers 
with middle education. 
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مقدمة: 
مهاًم يف حتديد  عاماًل  كوهنـا  إىل   Social Skills االجمتاعية  باملهارات  االهمتام  يرجع 
طبيعة التفاعالت اليومية للفرد، مع احمليطـني بـه يف جمـاالت احليـاة املختلفة، واليت تعد 
يف حالة اتصافها بالكفاءة، من عوامل التوافق النفيس عىل املستويني الخشيص واملجمتيع 
)فرج، 2002(. حيــث تعتبــر املهــارات االجمتاعيــة هــي األســاس فــي بنــاء خشصــية الطفــل 
وقبولــه كعضــو فــي املجمتـع فـي املسـتقبل، وهـذه املهــارات توضـع أساسـها فـي مرحلـة 
الســـلمي،  االجمتـــايع  التفاعـــل  أســـس  وبيئتـــه  أســرته  مـن  الطفـل  ويكتسـب  الطفولــة، 
مفشـــاركة الطفـــل ألســـرته وجممتعـــه فـــي احتفاالتـــه بأعيـــاده وطقوسه، وكذلك مراقبته 
املهارات  علـى منـو  تسـاعده  املجمتـع  أو يف حميط  األرسة  داخل  االجمتاعية سواء  لألدوار 
ال  املتعددة  االجمتاعية  املهارات  اكتساب  يف  الطفل  وجناح   .)1994 )رضا،  لديه  االجمتاعية 
النفسـية،  الصـحة  شـروط  مـن  رشطًا  يعترب  وإمنا  االجمتايع،  التوافـق  عىل  فقط  يساعده 
االضطراب  يسبب  قد  املهارة  تلك  اكتساب  فـي  والفشـل  واإلجيـايب،  االجمتـايع  والتبـادل 

النفيس لألطفال )حسونة، 1995(.

وتعد األرسة العمود الفقري يف تشكيل املالحم الرئيسة واألساسية للفرد، وما سيكون 
هيلع مستقباًل؛ فيجب عىل األرسة أن تجشع اهمتامات الطفل، ومتنحه حرية التعبري، وتشلك 
خشصيته من خالل أساليب التنشئة واجتاهات الوالدين اليت يتبعاهنا مع أوالدمه؛ لذلك قد 

يكون املناخ األرسي حمبطًا لتمنية قدرات واستعدادات الطفل، أو مجشعًا ومعززًا هلا. 

واألوالد  والزوجـة  الـزوج  تـمشل  التـي  األولـى  االجمتاعية  اخللية  يه  األرسة  أن  مكا 
أكرث، واملناخ  أو  الزوج والزوجة وطفل  الضيقة من  واألقارب، مكا أهنا تتكون يف حدودها 
األرسى هو الذي يحمس لألرسة بأن تقـوم بأداء اكمل وفعال لوظائفها من حيث إتاحة الفرصة 
العالقات بيهنم، وحتقيق أكرب قدر  أفرادها، والعمل عىل تدعمي  للمنو املستقل لخشصيات 
من المتاسك والتقارب داخل األرسة، مكا املناخ األرسي السوي أيضا هو املناخ الذي يتسم 
بالمتاسك بني أعضاء األرسة والتعبيـر عـن مشاعرمه املختلفة، وااللزتام بالنوايح الدينية 
واخللقية والتوجيه الفكري والثقايف القامئ علـى النظام والضبط األرسي، والذي يعمل عىل 
توفري الدوافع لالستقالل، وإقامة عالقات اجمتاعيـة متوافقة مع اآلخرين، أما املناخ األرسي 
أداء  أفراد األرسة لوجود خلل يف  التفرقة والتباعد بني  الذي تسوده  املناخ  بأنه  املضطرب 
وال  والتفوق،  لإلجناز  اكفية  بدوافع  األفـراد  متتـع  عدم  إىل  يؤدي  فإنه  لوظائفها،  األرسة 
حبرية يف التعبري عـن اآلراء، وال باالهمتـام بـالنوايح الثقافية والعملية والرتفهيية والدينية 

)كفاىف، 1998(.

والديه  من  الطفل  اكتسبه  ما  حيددها  وجودها  عدم  أو  االجمتاعية  املهارات  ووجود 
بعدمها ميثالن المنوذج الذي حيتذي به، مكا أن العالقات االجمتاعية اليت يقميها الوالدان 
مع األصدقاء واألقارب وغريمه ترتك أثرها يف سلوك الطفل االجمتايع، فإقدام الوالدين عىل 
لدى  باملالحظة  التعمل  ييرس  ثريًا  مصدرًا  ميثل  وغريمه  األصدقاء  مع  االجمتايع  التفاعل 
األطفال، مما يساعدمه عىل اكتساب املهارات االجمتاعية األساسية )أبو رسيع، 1993(. مكا أن 
منوذج العالقـة القامئـة بـني الطفـل وأبويه حيدد إىل حد كبري مناذج عالقات الطفل باآلخرين، 
ومن مث فإن اكنت عالقـة الطفـل بأبويـه سـلبية انعكس ذلك عىل عالقة الطفل باآلخرين، وتلىق 
هذه احلقيقة أمهية كربى عىل خربات الطفـل املبكـرة مـع أبويه من حيث تأثريها يف تشكيل 

صورة إجيابية عن اآلخرين، وعن نفسه أيضًا )اكمل، 1999(.

وتعد دراسة املهارات االجمتاعية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة من أمه موضوعات عمل 
النفس االجمتايع، فهي منط من أمناط السلوك الذي يرتبط حبياة الطفل وتنشئته االجمتاعية، 
ويؤثر يف حياته االجمتاعية بصفة عامة، وحياته املدرسية بصفة خاصة ألنه يف هذه املرحلة 
يكتـسب خمتلف املهارات والعادات السلوكية واالجتاهات األساسية الالزمة لتكوينه كإنسان، 
ويمتكن الطفل يف هذه املرحلة من تمنية قدراته واستعداداته العقلية والعالقات االجمتاعية 
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الـصحيحة وكيفيـة ممارسهتا )الدردير، 1993(.ويعترب جناح الطفل يف تمنية واكتساب املهارات 
االجمتاعية مما يزيد من قدرته عىل االندماج مع مجاعة األقران، واالقرتاب من مجاعة الكبار، 
وإقامة تفاعالت اجمتاعية ناحجة، مما يؤدي إىل اكتساب املزيد من اخلربات االجمتاعية اليت 

حتقق منوًا اجمتاعيًا سلميًا )عبد الرمحن، 1998(.

بعضه،  عـن  ينفـك  ال  متاكمل  احلالية يه لك  الدراسة  متغريات  أن  ويتضح مما سبق   
املناخ  يعترب  مكا  والنفسية،  االجمتاعية  حياته  يف  مهم  عامل  للطفل  االجمتاعية  فاملهارات 
األرسي ذلك الوعاء الـذي حيتـوي األسـرة بقالهبـا الـسوي أو املضطرب، وبناء عىل ذلك القالب 
التحصيل  ويتأثر  مملوس،  واقع  إىل  االجمتاعية  مهاراته  وتتبلور  الطفل،  سلوكيات  تتحدد 
للتعرف عىل  الدراسة  لذلك اكنت هذه  االجمتاعية،  باملناخ األرسى ومهاراته  للفرد  الدرايس 
بعض املهارات االجمتاعية وعالقهتا باملناخ األرسي والتحصيل الدرايس لدى عينة من تالميذ 

وتمليذات املرحلة املتوسطة بدولة الكويت.

أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف وحتديد بعض املهارات االجمتاعية وعالقهتا باملناخ 
األرسي والتحصيل الدرايس لدى عينة من تالميذ وتمليذات املرحلة املتوسطة بدولة الكويت، 

ومن خالل هذا اهلدف العام فإننا نتطلع إىل حتقيق عدة أهداف أخرى تمتثل يف:
األرسي، . 1 واملناخ  جهة  من  االجمتاعية  املهارات  بعض  بني  االرتباطية  العالقة  إبراز 

والتحصيل الدرايس من جهة أخرى لدى عينة الدراسة اللكية.
االجمتاعية، . 2 املهارات  التالية:  املقاييس  عىل  والتمليذات  التالميذ  بني  الفروق  دراسة 

واملناخ األرسي، والتحصيل الدرايس.
التالية: . 3 املقاييس  عىل  املختلفة  األب  تعلمي  مستويات  بني  الفروق  اجتاهات  حتديد 

املهارات االجمتاعية، واملناخ األرسي، والتحصيل الدرايس.
التعرف عىل الفروق بني مستويات تعلمي األم املختلفة عىل املقاييس التالية: املهارات . 4

االجمتاعية، واملناخ األرسي، والتحصيل الدرايس.

أهمية الدراسة ومبرراتها:
 تبدو أمهية الدراسة واحضة من كوهنا تسلط الضوء عىل بعض املهارات االجمتاعية 
وعالقهتا باملناخ األرسي والتحصيل الدرايس لدى عينة من تالميذ وتمليذات املرحلة املتوسطة، 
بعٍض  تعريف  بالغة يف  أمهية  مـن  ذلـك  ملا يف  سنة،   )14-12( بني  ما  العمرية  املرحلة  ويف 
من اخلصائص االجمتاعية املمزية لألطفـال يف هذه املرحلة، ومدى عالقهتا باملناخ األرسي 
السائد لدهيم وحتصيلهم الدرايس، وذلك من شأنه أن يهسم يف مساعدة القامئني عىل العملية 
التعلميية واملعملني يف تعلميهم، ولذلك فإن الدراسة احلالية املمتثلة بنتاجئها وتوصياهتا 
متثل إهسامًا إجيابيًا وإثراًء فعااًل يف الدراسات العربية اليت تناولت عالقة بعض املهارات 
االجمتاعية وعالقهتا باملناخ األرسي والتحصيل الدرايس، باإلضافة إىل ذلك فإن أمهية هذه 

الدراسة تمتثل باآليت:
لتالميذ . 1 االجمتاعية  املهارات  حول  السابقة  الدراسات  من  وعدد  نظري  إطار  تقدمي 

وتمليذات املرحلة املتوسطة بدولة الكويت، مما يزيد من إثراء املكتبة العربية.
االستفادة من نتاجئ الدراسة من خالل معل براجم إرشادية؛ لتمنية املهارات االجمتاعية . 2

لدى تالميذ وتمليذات املرحلة املتوسطة ومساعدهتم.
إرشاد األبوين بأمهية أتباع أساليب التنشئة االجمتاعية الصحيحة حىت يكتسب الطفل . 3

املهارات االجمتاعية املالمئة، واليت تساعده عىل التفاعل مع اآلخرين.
االستفادة من نتاجئ هذه الدراسة يف االهمتام بتالميذ وتمليذات املرحلة املتوسطة من . 4

خالل معل دراسات عديدة تتعلق مبهاراهتم االجمتاعية واملناخ األرسي. 
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مشكلة الدراسة:
بعد مراجعة بعض األدب النظري، والذي يتعلق مبوضوع الدراسة بشلك عام، كـان من 
املالحظ أن اإلغراق يف العقالنية وإمهال املشاعر واألحاسيس أمثر امجلود بني األسـر وجعلهم 
التفرقة  يسوده  سيئ  أرسي  مناخ  إىل  أدى  مما  اكآلالت  يترصفون  املجمتعات  من  كثري  يف 
والتباعد بني أفراد األرسة لوجود خلل يف أداء األرسة لوظائفها مما يؤثر عىل تعمل واكتساب 
املهارات االجمتاعية لألطفال، وتدىن حتصيلهم الدرايس، لذلك اكن التفكري يف هذه الدراسة، 
وميكن صياغة مشلكة البحث يف التساؤل الرئييس اآليت: هل توجد عالقة بني بعض املهارات 
املرحلة  وتمليذات  تالميذ  من  عينة  لدى  الدرايس  والتحصيل  األرسي  واملناخ  االجمتاعية 

املتوسطة بدولة الكويت ؟ ويتفرع عن هذا التساؤل الرئييس التساؤالت الفرعية اآلتية: 

واملناخ . 1 جهة  من  االجمتاعية  املهارات  بعض  بني  موجبة  ارتباطية  عالقة  توجد  هل 
األرسي، والتحصيل الدرايس من جهة أخرى لدى عينة الدراسة اللكية.

االجمتاعية، . 2 املهارات  اآلتية:  املقاييس  عىل  والتمليذات  التالميذ  بني  فروق  توجد  هل 
واملناخ األرسي، والتحصيل الدرايس.

املهارات . 3 اآلتية:  املقاييس  عىل  املختلفة  األب  تعلمي  مستويات  بني  فروق  توجد  هل 
االجمتاعية، واملناخ األرسي، والتحصيل الدرايس.

املهارات . 4 اآلتية:  املقاييس  عىل  املختلفة  األم  تعلمي  مستويات  بني  فروق  توجد  هل 
االجمتاعية، واملناخ األرسي، والتحصيل الدرايس.

اإلطار النظري للدراسة:
األرسي،  واملناخ  االجمتاعية،  املهارات  مفاهمي يه:  عدة  احلالية عىل  الدراسة  تشمتل   

والتحصيل الدرايس، وفميا ييل عرض لملفاهمي األساسية للدراسة:

أواًل - املهارات االجتماعية: 
تعددت وجهات النظر يف تفسري مفهوم املهارات االجمتاعيـة، فنجد البعض ينظر لملهارات 
االجمتاعية من حيث كوهنا مسة، وبعضهم اآلخر ينظـر إلهيـا مـن منظور سلويك، وآخرون 
يؤكدون أهنا منبثقة من منظور معريف، وغريمه يرى تبنـي وجهة نظر تاكملية من أجل حتديد 
دقيق ملفهوم املهارات االجمتاعية، ويؤكد من ينظرون إىل املهارات االجمتاعيـة عىل أهنا مسة 
أو  عامة  يدل عىل صفة  افرتايض  االجمتاعيـة منـوذج  سـمة  أن  عىل  الخشصية  من مسات 
مشرتكة بني األفراد، وفـي ضـوء ذلـك عرفـت املهارات االجمتاعية بأهنا استعداد نفيس داخيل 
فإنه ميكن  التوجه  هذا  االجمتايع، ويف ضوء  لملواقف  االسـتجابة  يـسبق  كـامن  )حقيقـي( 
النظر إىل املهارات االجمتاعية عىل أهنا خمـزون من السلوكيات اللفظية وغري اللفظية اليت 
يستطيع الفرد من خالهلا أن يتأثر ويؤثر فـي البيئة اليت يعيش فهيا يف مواقـف التفاعـل 
املختلفـة، ودون إحلـاق أذى بنفـسه، أو باآلخرين )عواد، والشوارب، 2012(. ويؤكد أحصاب 
اليت  املعرفية  العمليات  أهنا  عىل  االجمتاعية  املهارات  مفهـوم  عند حتديـد  املعريف  االجتاه 
فريهنـام  تعريـف  االجتاه  هذا  تتبىن  اليت  التعريفات  ومـن  االجمتـايع،  الـسياق  فـي  تظهر 
الـدقيق  باإلدراك  تبدأ  السلوكيات  بأهنا سلسلة من  االجمتاعية  ملهـارات   )Furnham, 1983(
لملهـارة فـي العالقـات الخشصية، وتتحرك حنو املعاجلة املرنة لتوليد االستجابات احملمتلة 
أن  إلـى   ،)Jenkins, 1999( املناسب. مكا يشري جنكيـزن  البديل  البديلة وتقوميهـا مث إصدار 
مهارة  وتتضمن  اإلرسال:  مهارات  مها:  أساسيتني،  مهارتني  تتضمن  االجمتاعية  املهـارات 
الفـرد يف تقدمي الدمع لآلخرين، وحهثم عىل االسمترار يف التفاعل، وتوضيح موقف الفـرد، 
وتفسري مسوغات سلوكه بطريقة مفهومه لآلخرين، واإلفصاح عن مشاعره حيـاهلم، وآرائه 
إلهيم. ومهارات االستقبال: اليت حتتوي مهارات فرعيـة مـن قبيـل طـرح تساؤالت للحصول 
عىل معلومات دقيقة من الطرف اآلخر، ومهارات اإلنصات والفهم الدقيق ملا يقوله اآلخرون. 
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باعتبارهـا  االجمتاعيـة  املهارات  إىل  ينظر  فإنه  االجمتاعية  لملهارات  التاكميل  املنظور  أما 
معلية تفاعلية بني اجلوانب السلوكية: اللفظية وغيـر اللفظيـة، واجلوانـب املعرفيـة واالنفعالية 
الوجدانية يف سياق التفاعل االجمتايع، ومن التعريفات اليت تؤكد وجهـة النظر التاكملية يف 
حتديد مفهوم دقيق لملهارات االجمتاعية، تعريف أرجيـل املـشار إليه يف )الحسيمي وفودة، 
2009( والذي ينظر إىل املهارات االجمتاعية علـى أهنـا القدرة عىل إحداث التأثريات املرغوب 

فهيا يف اآلخرين يف املواقـف االجمتاعيـة.

وُتعرف املهارات االجمتاعية عىل أهنا نسق من املهارات املعرفية والوجدانيـة والـسلوكية، 
أو  أو الخشصية،  املعـايري االجمتاعيـة  التـي تيـرس صـدور سـلوكيات اجمتاعيـة تتفـق مـع 
لكهيام معًا، وتسامه يف حتقيق قدر مالمئ مـن الفعاليـة والرضـا، يف خمتلـف مواقف التفاعل 
االجمتايع مع اآلخرين، وتنعكس مظاهر الكفاءة يف مجيع صور مهـارات التواصل االجمتايع، 
)الغريب،  للفرد  االجمتايع  النفـيس  والتوافـق  االجمتاعيـة،  املـشكالت  الـذات، وحـل  وتوكيد 

.)35 :2003

مكا ُتعرف أيضًا عىل أهنا قدرة الفرد عىل أن يعرب بـصورة لفظيـة وغري لفظية عن مشاعره 
وآرائه وأفاكره لآلخرين، وأن ينتبه ويدرك يف الوقت نفسه الرسـائل اللفظية وغري اللفظية 
الصادرة عهنم، ويفرسها عىل حنو يهسم يف توجيه سـلوكه وأن يتـرصف بصورة مالمئة 
يف املواقف االجمتاعية معهم، ويتحمك يف سلوكه، اللفظي وغيـر اللفظـي فهيـا، ويعدله كدالة 
ملتطلباهتا عىل حنو يساعده عىل حتقيق أهدافه )فرج، 2002(. ويه أيضًا مجموعة املهارات 
اليت تساعد الطفل عىل التفاعل االجمتايع املناسب مع جممتعه )األرسة، واملدرسة، واألقران( 
مثل إحساسه بالتواصل اجلسدي اكلعناق، والضم، وامحلل، االسمتتاع بالتفاعل والعمل مع 

اآلخرين، وقدرته عىل إقامة عالقات جيدة )الشايم، 2004(.

املهارات  إىل  ينظر  حيث  االجمتاعية،  والكفاية  االجمتاعية  املهارات  بني  فروق  وهناك 
االجمتاعية بوصفها سلوكيات حمددة تظهر يف مواقف حمددة لتأدية مهامت اجمتاعية بشلك 
مناسب، يف حني متثل الكفاية االجمتاعية تقوميًا مفاده أن خشصًا ما قد قام بتأدية مهمة 
اجمتاعية بكفاءة واقتدار، وبعبارة أخرى، يبدو أن املهارات االجمتاعية تشري إىل ما يستطيع 

.)Gresham, 1992( الفرد القيام به فعاًل، وليس كوهنا خاصية خشصية عامة يتصف هبا

العملية   وهناك وظائف عديدة لملهارات االجمتاعية، حيث تتجسد يف مجيع األنشطة 
والبيئية، ومـن ثـم يـصبح مـن الصعب حرص تلك األنشطة يف تقسمي واحد، وبداًل من ذلك 
ميكن عرض قامئة إلحدى عرشة وظيفة لملهارات االجمتاعية مكا بيهنا )رسحان، 2005( ويه 

مكا ييل:

املبادأة: ألحداث تفاعل مسمتر، أو بداية لتفاعل جديد.. 1
تنظمي الذات: مبعىن إدارة السلوك الذايت دون اتباع تعلميات من قبل اآلخرين.. 2
اتباع القواعد: أي اتباع القواعد واإلرشادات واألنشطة اليومية.. 3
تقدمي تغذية عكسية إجيابية من خالل تقدمي الدمع لآلخرين.. 4
تقدمي تغذية عكسية سلبية من خالل تصحيح اآلثار السلبية.. 5
الوصول إىل احللول املوقفية، أي الوصول إىل دالئل واستجابات مرتبطة باملوقف.. 6
احلصول عىل معلومات وتقدمي مساعدة لآلخرين.. 7
الطلب والقبول أي: قبول املساعدة من اآلخرين وطلب املساعدة.. 8
الوصول إىل خيارات أي الوصول إىل البدائل املختلفة املتاحة، أو اليت ميكن إتاحهتا.. 9

مواجهة املواقف السلبية مبعىن ابتاكر إسرتاتيجيات بديلة ملواجهة املواقف السلبية.. 10
اإلهناء مبعىن االنحساب من التفاعل أو النشاط.. 11
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 واملهارات االجمتاعية قد حتتل نفس أمهية املهارات األاكدميية يف حتقيق النجاح سواء 
إلـى  يفتقرون  األطفال  بعض  أن  ويبدو  املختلفة،  البيئة  املواقف  مث  غريها،  أو  املدرسة  فـي 
املناسبة اليت جتعل اآلخرين يتقبلوهنم تقباًل إجيابيًا، حيث جيب تدريب األطفال  املهـارات 
عىل املهارات االجمتاعية، وتنطوي معلية التدريب عىل املهارات االجمتاعيـة عىل تركيبة تضم 
بعض التوجهات النفسية الرتبوية التقليدية حول التأثريات املعرفية الوجدانيـة عىل السلوك 
املهارات  تـدريب  بـني  عالقة  توجد  احلديثة، مكا  السلوك  تعديل  فنيات  بعض  إىل  باإلضافة 
الرتبية  إىل  باإلضافة  األخالقية  والرتبية  التقدمية  الرتبية  مثل  أخرى  وبراجم  االجمتاعية 

الوجدانية )الرسطاوي والخشص، 1999(.

ومـن األمـور التـي تشـغل اآلبـاء واملعملـني علـى حـد سـواء: كيـف جنعـل الطفـل اجمتاعيـًا؟ 
كيف نساعده عىل التعايش مع اآلخرين؟ ومع طفل ما قبل املدرسة األمر لـيس سـهاًل، ففـي 
الطفـل  يرغـب  الـذات  حـول  المتركـز  مرحلـة  اسـم  بياجيـه  علهيـا  أطلـق  التـي  املرحلـة  هـذه 
مـع  التفاعـل  علـى  الطفـل  قـدرة  وتتوقـف  )األقران(،  سـنه  مثـل  فـي  أطفـال  مـع  التفاعـل  فـي 
اآلخـرين علـى خرباتـه السـابقة مـع أفـراد أسـرته وأقاربـه وجريانه، وكذلك تتوقف عىل تركيبـة 
مباشـر،  غيـر  عـن طريـق  الطفـل  يكتسـهبا  االجمتاعيـة  املهـارات  معظـم  أن  الخشصـي، مكـا 
مـع  التلقـايئ  والتفاعـل  والعمـل  اللعـب  خـالل  من  الكبار  يقـدمها  التـي  القـدوة  خـالل  مـن 
االجمتاعية  املهارات  اكتساب  تعمل  يف  تؤثر  اليت  العوامل  ومن   .)2001 )الناشف،  اآلخرين 
األرسة، وتعتبــر األرسة املجمتــع اإلنســاين الــذي ميــارس فيــه الطفــل جتاربــه االجمتاعية 
األوىل، وميكن إرجاع مظاهر تكيف الطفل أو عدم تكيفه مع جممتعه إلـى العالقـات األسـرية 
اليت مارهسا يف السـنني األولـى مـن حياتـه، فاألسـرة هـي املدرسـة األولـى التـي يـتعمل فهيـا 
الطفـل العالقـات اإلنسانية، لذلك مفا تقدمه من عالقات اجمتاعية محمية تلعب دورًا كبريًا يف 
تشكيل ومنـو خشصـية الطفـل يف مجيع النوايح املختلفة )عيل، 2001(. مكا أن القدرة عىل 
بل  فقط،  للنجاح  مهمة  مهارة  ليست  علهيا  واحلفاظ  وتمنيهتا  االجمتاعية  العالقات  إنشاء 
للصحة اجلمسية والنفـسية، وقـد دلـل جوملان عىل ذلك بالدراسات اليت أجريت حيث أظهـرت 

.)Golman, 2006( أن العزلـة االجمتاعية تضاعف فرص املرض واملوت

أو  الطالب  علهيا  حيصل  اليت  الدرجة  أهنا  عىل  إجرائيًا  االجمتاعية  املهارات  وُتعرف 
الدراسة، وهو من إعداد صاحل  املهارات االجمتاعية املستخدم يف هذه  الطالبة عىل مقياس 
الفرد  )2000(، واملهارات االجمتاعية: مجموعة من السلوكيات واألفعال اليت يسلكها  هارون 
لتحقيق أهداف مرغوبة عىل الصعيدين الخشيص واالجمتايع، واليت تمتحور يف ثالثة أبعاد 
يه: عادات العمل املناسبة، ومهارات التواصل اإلجيابية، وااللزتام بتطبيق األنمظة املتبعة 

يف الصف.

ثانيًا- املناخ األسري: 
فيـه  وتتبلـور  الطفــل،  فيـه  ينشـأ  الـذي  األول  اإلنســاين  الوسـط  هـي  األسـرة  تعترب 
خشصـيته، ومتثــل األســرة شــبكة مــن العالقــات اإلنســانية االجمتاعيــة. وينشــأ الطفــل 
فــي هــذه الشــبكة ويعمتــد علهيــا اعمتادًا اكماًل يف سنوات حياتـه البـاكرة، وهـي السـنوات 
الطعــام  تــوفري  فــي  األم  علــى  أواًل  فيعمتــد  تشـكيل خشصـيته،  فـي  البالغـة  األمهيـة  ذات 
والــدفء والراحــة والنظافــة وســائر ألــوان الرعايــة، ممــا جيعل األم خشصًا ممزيًا وذات 
ماكنة خاصة لديه، ثـم ينتقـل اعمتـاده وتفاعلـه مـن األم إلـى األب مث إىل اآلخـرين مـن بقيـة 
)كفايف،  به  لتمشل لك احمليطني  احتاككـه  معارفـه وجمـال  دائـرة  تتسـع  ثـم  أسـرته،  أفـراد 
2009(. وُيعرف املناخ األرسي عىل أنه ذلك الطابع العام للحياة األرسية، من حيث توافر األمان 
والتضحية والتعاون ووضوح األدوار وحتديد املسؤوليات وأشاكل الضبط ونظام احلياة، كذلك 
أسلوب إشباع احلاجات اإلنسانية وطبيعة العالقات األرسية ومنط احلياة الروحية واخللقية 
اليت تسود األرسة، مما يعيط خشصية أرسية عامة )خليل، 2000(. واملناخ األرسي هـو أيضًا 
العالقـة القامئـة علـى أسـاليب سـوية فـي التعامـل مـع الشـخص وفقـًا لصـفاته اإلنسـانية، 
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ومنحـه احلـب احلقيقـي غيـر املشـروط، ومنحـه حريـة االسـتقالل مـع تكـوين عالقـات إنسـانية 
دافئـة، ويقابلـه أسـاليب غيـر سـوية تمتثـل فـي التعامـل معـه كــأداة، وجتريــده مــن صــفاته 

اإلنســانية )كفايف، 2010(.

وهناك آثار سلبية عديدة الضطراب البيائت األرسية والتصدع األرسي عىل سلوك األبناء، 
إذ تبني أن األفراد الذين ينشؤون داخل اجلو األرسي غري املستقر يعانون من املشكالت االنفعالية 
أفرادًا  املضطرب  األرسى  املنـاخ  وخيلق   .)2001 )أمحد،  املختلفة  واالجمتاعية  والسلوكية 
مضطربني، وذلك من خالل أحد األبناء، وأن الفرد املـريض يعتبـر أضعف األفراد املوجودين يف 
األرسة، وأكرث هتيؤًا لالضطراب، وأنه أيضًا حيدث فيه بعـض العمليات املرضية وأن ال سواء 
األرسة يعىن أن معليات التفاعل داخل النسق األرسى ليست سوية، وذلك كنتيجة لالجتاهات 
العاطفية املتفاعلة يف األرسة )كفايف، 1998(. واحلقيقة أن املناخ األرسي الذي ينطوي عىل 
الدفء واالستقرار قد يكون عامل إسناد للفرد وهو يواجه ضغوط احلياة، وعىل النقيض من 
ذلك فاملناخ األرسي املضطرب قد يتحول إىل حمرض بطريقة غري مبارشة عىل دفع الفرد عىل 

خرق املعايري، وعدم االلزتام هبا )حسن، 2001(.

وُيعرف املناخ األرسي إجرائيًا عىل أنه الدرجة اليت حيصل علهيا الطالب أو الطالبة عىل 
مقياس املناخ األرسي املستخدم يف هذه الدراسة، وهو من إعداد خليل )2000(.

ثالثًا - التحصيل الدراسي:
املدريس،  النجاح  متطلبات  أداء  القدرة عىل  أنه  الدرايس عىل  التحصيل  مفهوم  ُيعرف 
سواء يف التحصيل مبعناه العامأم النويع ملادة دراسية معينة )طه، 2003(، مكا أن التحصيل 
الدرايس يعين درجة االكتساب اليت حيققها الفرد، أو مستوى النجاح الذي حيرزه أو يصل 
إليه يف مادة دراسية أو جمال تعليمي، والتحصيل يرتبط مبارشة باألداء الدرايس للطالب 
لتوضيح املدى الذي حتققت فيه األهداف التعلميية لدى الطالب، ويقاس باختبارات التحصيل، 
واملهارات  واملفاهمي  املعارف  لبعض  الطالب  استيعاب  مدى  تقيس  التحصيلية  واالختبارات 
أو  الفرد  ألداء  الراهن  الوضع  عىل  الدرايس  التحصيل  يدل  مكا  الدراسية،  باملادة  املتعلقة 
تعمله، أو ما اكتسبه بالفعل يف برناجم تعليمي )غنمي، 2003(. التحصيل الدرايس هو أيضًا 
مدى استيعاب التالميذ ملا تعملوه من خربات معينة يف مادة دراسية مقررة وتقاس بالدرجة 
اليت حيصل علهيا التمليذ يف االختبارات املدرسية العادية يف هناية العام الدرايس أو يف 
االختبارات التحصيلية )محمود، 2003: 282(، وُيعرف التحصيل الدرايس أيضًا بأنه »اإلجناز 
التحصييل للطالب يف مادة دراسية أو مجموعة املـواد مقـدرًا بالـدرجات طبقـًا لالمتحانات 
2000(. وُيعرف  )أمحد، واملرايغ،  العـام أو هناية الفصل  احمللية اليت جترهيا املدرسة آخر 
اختبارات  الطالبة يف  أو  الطالب  درجات  بأنه حمصلة مجموع  إجرائيًا  الدرايس  التحصيل 
الفرتات الدراسية األوىل والثانية والثالثة والرابعة خالل العام الدرايس الواحد وفقًا لنظام 

التعلمي املتبع بدولة الكويت.

الدراسات السابقة:
يف هذا اجلزء من الدراسة سوف نقدم عددًا من الدراسات السابقة اليت تتصل مبوضوع 
بعض  تناولت  اليت  النفسية  أو  الرتبوية  الدراسات  أن  من  الرمغ  وعىل  احلالية،  الدراسة 
تالميذ  من  عينة  لدى  الدرايس  والتحصيل  األرسي  باملناخ  وعالقهتا  االجمتاعية  املهارات 
وتمليذات املرحلة املتوسطة بدولة الكويت قليلة للغاية يف العامل العريب، فإن الدراسات اليت 
وقد  نسبيًا،  متوافرة  حدة  األخرى لك عىل  الدراسة  ومتغريات  االجمتاعية  املهارات  تناولت 
رتبت الدراسات يف هذه الدراسة من األقدم إىل األحدث، وييل عرض الدراسات املتاحة تعقيب 
يوحض االستفادة من هذه الدراسات يف الدراسة احلالية، وما تضيفه الدراسة احلالية، وبعد 
الدراسة مت  هذه  معدي  قبل  من  العيمل  البحث  البيانات وحمراكت  قواعد  من  العديد  مسح 
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التوصل إىل مجموعة من الدراسات السابقة العربية مهنا، واألجنبية املمتثلة باآليت:

املؤثرات  أثر  عيل  التعرف  الدراسة  هذه  تناولت   ،)Spencer, 1991( سبنرس  دراسة 
طبيعة  وكذلك  لألطفال،  االجمتاعية  املهارات  اكتساب  عىل  البيئة  يف  والثقافية  االجمتاعية 
اخلربات والعالقات األرسية املبكرة عىل أساليب التفاعل والتواصل مع األقران واحمليطني، 
ممن  اكليفورنيا  بوالية  والبيض  السود  من  وطفلة  طفاًل   )130( من  الدراسة  عينة  وتكونت 
ترتاوح أمعارمه بني )5-6( سنوات، ومت استخدام اختبار لللكامت والصور امللونة، ومقياس 
العالقات والتفاعالت االجمتاعية ألطفال  )12( صورة تقيس  القدرة االجمتاعية حيتوي عىل 
البيئة  املهارات االجمتاعية ختتلف باختالف  أن  الدراسة إىل  الرياض. وخلصت نتاجئ هذه 

االجمتاعية والثقافية، وعدم وجود فروق بني اجلنسني يف املهارات االجمتاعية.

دراسة فرينزت )Frentz, 1991(، تناولت هذه الدراسة التعرف عىل عالقة الكفاءة االجمتاعية 
واملهارات االجمتاعية بالتحصيل الدرايس لدى طالب املرحلة الثانوية، وتكونت عينة الدراسة 
من )331( طالبًا وطالبة من طالب وطالبات املرحلة الثانوية، ومت استخدام مقياس املهارات 
االجمتاعية وأحاكم املعملني واألحاكم الذاتية. وخلصت نتاجئ هذه الدراسة إىل أن هناك عالقة 

ارتباطية إجيابية بني املهارات االجمتاعية والتحصيل الدرايس.

طالبات  لدى  االجمتاعية  الكفاءة  تعّرف  إىل  الدراسة  هذه  سعت   )2004( عمثان  دراسة 
اجلامعة، والتعرف عىل بعض املتغريات النفسية املرتبطة هبا، ويه املناخ األرسى والتوافق 
الخشيص واالجمتايع، وطبقت الدراسة عىل عينة من طالبات لكية الرتبية للبنات جبامعة 
االجمتاعية،  الكفاءة  مقياس  التالية:  األدوات  احلايل  البحث  الباحثة يف  واستخدمت  طيبة، 
إىل  الدراسة  هذه  نتاجئ  للخشصية. وخلصت  اكليفورنيا  ومقياس  األرسي،  املناخ  ومقياس 
االجمتاعية  الكفاءة  مقياس  عىل  اجلامعة  طالبات  درجات  بني  إحصائيا  دالة  عالقة  وجود 
ودرجاهتن عىل اختبار اكليفورنيا للخشصية، وجود عالقة سالبة دالة إحصائيًا بني درجات 
طالبات اجلامعة عىل مقياس الكفاءة االجمتاعية ودرجاهتن عىل مقياس املناخ األرسى )غري 
السوي( ، وجود فرق دال إحصائيا بني متوسط درجات الطالبات ذوات الكفاءة االجمتاعية 
للخشصية  اكليفورنيا  اختبار  املنخفضة عىل  االجمتاعية  الكفاءة  ذوات  والطالبات  املرتفعة 
متوسط  بني  إحصائيًا  دال  فرق  املرتفعة، وجود  االجمتاعية  الكفاءة  ذوات  الطالبات  لصاحل 
درجات الطالبات مرتفعات الكفاءة االجمتاعية والطالبات منخفضات الكفاءة االجمتاعية عىل 

مقياس املناخ األرسي املضطرب لصاحل الطالبات منخفضات الكفاءة االجمتاعية. 

 دراسة خليل )2006( تناولت هذه الدراسة التعرف عىل املناخ األرسي وعالقته بالصحة 
النفسية لألبناء، وتكونت عينة الدراسة من )250( طالبًا وطالبة، ومت استخدام مقياس املناخ 
األرسي ومقياس الصحة النفسية. وخلصت نتاجئ هذه الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية بني 
املناخ األرسي والصحة النفسية لدى عينة الدراسة اللكية، وتفرس هذه النتيجة يف ضوء أنه 
لكام اكن املناخ األرسي جيدًا وتتوافر فيه لك عوامل احلب والتفامه ووضوح األدوار يسوده 
التعاون فضاًل عن إشباع حاجات األبناء بشلك معتدل يؤدي إىل سالمة األبناء نفسيًا، وحيقق 

لدهيم لك مقومات الصحة النفسية السلمية.

دراسة إبراهمي )2007( تناولت هذه الدراسة التعرف عىل املناخ األرسي وعالقته ببعض 
تمليذ   )107( من  الدراسة  عينة  وتكونت  األطفال،  لدي  اإلجيايب  االجمتايع  السلوك  أشاكل 
وتمليذة من تالميذ املرحلة االبتدائية، ومت استخدام مقياس املناخ األرسي، ومقياس اإليثار، 
دالة  موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود  إىل  الدراسة  هذه  نتاجئ  وخلصت  التعاون.  ومقياس 
إحصائيًا بني )األرسة املرنة يف مقابل األرسة املدجمة( وبني سلوك اإليثار كشلك من أشاكل 
السلوك االجمتايع اإلجيايب لدى األطفال، وتوجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بني 
)املناخ الوجداين السوي يف مقابل املناخ الوجداين غري السوي(، وبني سلوك اإليثار كشلك 
دالة إحصائيًا بني  ارتباطية موجبة  السلوك االجمتايع اإلجيايب، وتوجد عالقة  من أشاكل 
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)املناخ الوجداين السوي يف مقابل املناخ الوجداين غري السوي(، وبني سلوك التعاون كشلك 
من أشاكل السلوك االجمتايع اإلجيايب.

 دراسة اجلهين )2011( تناولت هذه الدراسة التعرف عىل املهارات االجمتاعية وعالقهتا 
الدراسة  عينة  وتكونت  الثانوية،  املرحلة  طلبة  لدى  النفسية  والصالبة  التوكيدي  بالسلوك 
من )376( طالبًا وطالبة من طالب وطالبات املرحلة الثانوية، ومت استخدام مقياس املهارات 
االجمتاعية ومقياس الصالبة النفسية ومقياس توكيد الذات. وخلصت نتاجئ هذه الدراسة إىل 
وجود داللة لتأثري النوع والصف عىل بعض أبعاد املهارات االجمتاعية، ال يوجد أثر ملستوى 

تعلمي األب واألم عىل تباين درجات املهارات االجمتاعية.

التعقيب على الدراسات السابقة:
بعد هذا العرض لعدد من الدراسات العربية واألجنبية اليت تيرس للباحثني االطالع علهيا، 
يتضح أن هناك اهمتامًا بدراسة املهارات االجمتاعية واملناخ األرسي لدى عينات متباينة من 
مراحل التعلمي املختلفة، وقد ركزت الدراسات السابقة عىل العالقة بني املهارات االجمتاعية 
ومتغريات عديدة مهنا اخلربات والعالقات األرسية والتحصيل الدرايس والتوافق الخشيص 
واالجمتايع، والسلوك التوكيدي، والصالبة النفسية، مكا اهمتت الدراسات السابقة بدراسة 
النفسية والسلوك  الصحة  املتغريات األخرى مثل  املناخ األرسي وبعض  العالقة بني  حتديد 
االجمتايع اإلجيايب، وقد استفادت الدراسة احلالية من التأصيل النظري للدراسات السابقة 
وإجراءاهتا امليدانية. إال أنه ال توجد دراسة - يف حدود عمل الباحث - تناولت دراسة املهارات 
االجمتاعية وعالقهتا باملناخ األرسي والتحصيل الدرايس لدى طلبة املرحلة املتوسطة، مما 

سميثل إضافة عملية جديدة للبحث العيمل يف هذا املجال.

فروض الدراسة:
عىل ضوء اإلطار النظري، وما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتاجئ، ميكن صياغة 

الفروض مكا ييل:

املهارات . 1 مقياس  عىل  الدرجات  بني  إحصائيًا  دالة  موجبة  ارتباطية  عالقة  توجد 
االجمتاعية وأبعاده املختلفة، والدرجات عىل مقياس املناخ األرسي وأبعاده املختلفة، 

والتحصيل الدرايس لدى عينة الدراسة اللكية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسيط درجات التالميذ والتمليذات عىل مقياس . 2

املختلفة،  وأبعاده  األرسي  املناخ  ومقياس  املختلفة،  وأبعاده  االجمتاعية  املهارات 
والتحصيل الدرايس لدى عينة الدراسة اللكية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسيط درجات مستويات تعلمي األب املختلفة . 3
وأبعاده  األرسي  املناخ  ومقياس  املختلفة،  وأبعاده  االجمتاعية  املهارات  مقياس  عىل 

املختلفة، والتحصيل الدرايس لدى عينة الدراسة اللكية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسيط درجات مستويات تعلمي األم املختلفة . 4

وأبعاده  األرسي  املناخ  ومقياس  املختلفة،  وأبعاده  االجمتاعية  املهارات  مقياس  عىل 
املختلفة، والتحصيل الدرايس لدى عينة الدراسة اللكية.

الطريقة واإلجراءات:
تتضمن إجراءات الدراسة املهنج املستخدم وعينة الدراسة، ومقاييس الدراسة وخصائصها 
السيكومرتية من ثبات وصدق، باإلضافة إىل حدود الدراسة واألساليب اإلحصائية املستخدمة 

ملعاجلة البيانات الستخالص النتاجئ، وفميا ييل رشح وتوضيح هلذه اإلجراءات:
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أواًل - منهج الدراسة:
 استخدم الباحث املهنج الوصيف، ويعمتد املهنج الوصيف عىل دراسة الواقع أو الظاهرة 
مكا توجد يف الواقع، وهيمت بوصفها وصفًا دقيقًا، ويعرب عهنا تعبريًا كيفيًا أو مكيًا. وتعترب 
بعض  عىل  الفرد  حصل  إذا  واستيعاهبا  فهمها  حيث  من  أهسل  الوصفية  البحوث  طبيعة 
املعلومات عن اخلطوات املختلفة املتضمنة يف حبث من البحوث إىل جانب خمتلف الوسائل 
املستخدمة يف مجع البيانات والتعبري عهنا والفائت العامة اليت قد تصنف حتهتا الدراسات 

)دويدار، 1999(.

ثانيًا - عينة الدراسة:
قام الباحث بتطبيق الدراسة خكطوة أوىل عىل عينة استطالعية مكونة من )100( تمليذ 
وتمليذة من تالميذ املرحلة املتوسطة، إذ اكن متوسط أمعارمه )13( عامًا باحنراف معياري 
قدره )0.95( عامًا وتراوحت أمعارمه بني )12-14( عامًا، ومت اختيارمه من تالميذ وتمليذات 
املرحلة املتوسطة مبدارس حمافظة األمحدي بدولة الكويت، واكن اهلدف من استخدام العينة 
االستطالعية التحقق من مناسبة أدوات الدراسة وحساب الرشوط السيكومرتية مثل الصدق 
والثبات، وبعد التأكد من ذلك مت تطبيق املقاييس نفهسا عىل عينة الدراسة الهنائية املكونة 
من )140( من تالميذ وتمليذات املرحلة املتوسطة من املدارس التالية: مدرسة املعري املتوسطة 
الطبطبايئ  ياسني  سيد  ومدرسة  بنني،  املتوسطة  بكر  أيب  بن  عبدالرمحن  ومدرسة  بنني، 
املتوسطة بنني، ومدرسة زبيدة بنت احلارث املتوسطة بنات، ومدرسة الصباحية املتوسطة 
بنات، ومدرسة حراء املتوسطة بنات مبحافظة األمحدي بدولة الكويت، حيث اكن متوسط أمعار 
عينة الدراسة الهنائية )13.3( عامًا باحنراف معياري قدره )0.97( عامًا وتراوحت أمعارمه بني 
)12-14( عامًا، مهنم )70( تمليذ متوسط أمعارمه )12.2( عامًا باحنراف معياري قدره )0.47( 
عامًا وتراوحت أمعارمه بني )12-14( عامًا، ومهنم )70( تمليذة متوسط أمعارهن )13.6( عامًا 
باحنراف معياري قدره )0.88( عامًا وتراوحت أمعارهن بني )12-14( عامًا. ويوحض اجلدول 

رمق )1( عدد أفراد عينة الدراسة موزعة حبسب املدرسة والعمر والنوع:

جدول )1( توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب املدرسة والعمر والنوع

إناثذكور

عمناسم املدرسةعمناسم املدرسة
25130.78مدرسة زبيدة بنت احلارث26120.47مدرسة املعري املتوسطة

26120.70مدرسة الصباحية املتوسطة بنات19120.48مدرسة عبد الرمحن بن أيب بكر
1913.30.87مدرسة حراء المتوسطة بنات2512.30.47مدرسة سيد ياسين الطبطبائي

7013.60.88العينة الكلية لإلناث7012.30.47العينة اللكية للذكور

ويتضح من اجلدول أعاله عدد أفراد العينة األساسية للدراسة موزعة وفقًا املدرسة والعمر 
والنوع، ومت اختيار أفراد عينة الدراسة املكونة من )140( تمليذًا وتمليذة من ست مدارس مهنم 
ثالث مدارس للبنني، وثالث مدارس للبنات، إذ إن متوسط أمعارمه يرتاوح بني )12( إىل )13.6( 

عامًا.

ثالثًا-  أدوات الدراسة: مشلت أدوات الدراسة ما يأيت:

1 - مقياس املهارات االجتماعية:
مت استخدام مقياس املهارات االجمتاعيــة الــذي أعــده )هارون، 2000(، والــذي يتكــون 
البعد  املمتثلـة يف  االجمتاعيـة  املهـارات  تقـيس  أبعـاد  ثالثـة  علـى  موزعـة  فقـرة،   )50( مــن 
األول وهو إتباع لواحئ املدرسة وقوانيهنا، ويتكون من )11( فقرة ويتضمن العبارات التالية 
)39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50(، والبعد الثاين وهو التفاعل مع اآلخرين، 
 ،28  ،27  ،26  ،25  ،24  ،23  ،22  ،21  ،20( التالية  العبارات  ويتضمن  فقرة   )20( من  ويتكون 
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الثالث وهو إظهار عادات معل مناسبة،  38(، والبعد   ،37  ،36  ،35  ،34  ،33  ،32  ،31  ،30  ،29
ويتكون من )19( فقرة ويتضمن العبارات التالية )1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 
ويســـتجيب  مالحظـــة،  كبطاقـــة  اســـتخدامها  ميكن  أداة  وهو   ،)19  ،18  ،17  ،16  ،15  ،14
علهيـــا املعملـــون بوضـــع تقديراهتم ملستوى املهارة االجمتاعية للك طالب وفق تدرجي خـاص 
بذلك, وقد أعطيت االستجابة دامئًا )3 درجـات(، وأحيانـًا )2 درجتان(، ونـادرًا )درجـة واحدة(، 
هـي  درجـة  وأدنـى   )150( هـي  املقيـاس  عىل  علهيا  احلصول  درجة ميكن  أعىل  فإن  وهيلع، 
الدراســة  عينــة  لــدى  االجمتاعيــة  لملهــارات  الطلبــة  امـتالك  علـى مسـتوى  وللحكـم   ،)50(
تــم حتويــل هــذه الـدرجات حبيـث تنحصـر بـني )1-3( درجـات، وذلـك بتقسـمي الدرجـة اللكيـة 
لملقيـاس علـى عـدد فقراتـه، وقسـمة درجـة البعـد علـى عـدد فقراته أيضًا، ومبا أن مسـتوى 
املهـارات االجمتاعيـة قسـم إلـى ثـالث فائت يه: )مرتفعـة، ومتوسـطة، ومنخفضـة(، فقـد تـم 
تقسـمي الدرجـة اللكية عىل املقياس وهـي )150( علـى )3( وهـي فئـات املهـارات، فكـان النـاجت 
)50( قـد اعمتـد بوصـفه طـواًل للفئـة التـي حتـدد مسـتوى امتالك املهارات االجمتاعية، ويه 
اكآليت. من )1-50( مستوى منخفض يف املهارات االجمتاعية، ومن )50-100( مستوى متوسط 

يف املهارات االجمتاعية، ومن )100-150( مستوى مرتفع يف املهارات االجمتاعية.

املنطيق، وصدق املضـمون،  بـأربع طرق يه: الصدق  األداة  التحقـق مـن صـدق  وقد مت 
والصـدق المتييـزي، والصـدق االرتبـايط، التـي أشـارت مجيعهـا إلـى متتـع األداة بـدالالت صدق 
مقبولة، وقد حتقق صاحل هارون )2005( من ثبات األداة بطـريقتني مها: االتساق الداخيل وقد 
تراوحت قميـه بـني )0.90 - 0.94( علـى األبعـــاد الفرعيـــة واألداة ككـــل، والتجزئـــة النصـــفية 

بعـــد تصـــحيحها مبعادلة سبريمان براون حيث تراوحت القمي بني )0.91 - 0.86(.

 ويف هذه الدراسة مت حساب قمية معامل ثبات املقياس باستخدام طريقة التجزئة النصفية 
عىل عينة قوامها )100( من تالميذ وتمليذات املرحلة االبتدائية، إذ بلغت القمية بطريقة معادلة 
سبريمان - براون )0.73( ومعادلة جمتان بلغ )0.79(، ومت حساب قمية معامل ثبات الدرجة 
اللكية لملقياس بطريقة معامل ألفا وبلـغ )0.77( ويعين ذلك أن املقياس يمتتع بدرجة عالية من 
الثبات. وقد مت حساب االتساق الداخيل لملقياس عىل نفس العينة السابقة، وذلك من خالل 
إجياد معامالت االرتباط بني درجة لك بند والدرجة اللكية لملقياس، ويوحض اجلدول رمق )2( 
قمي معامل االرتباط بني درجة لك بند والدرجة اللكية لملقياس، مكا يوحض اجلدول رمق )3( قمي 

معامل االرتباط بني درجة لك ُبعد من أبعاد املقياس والدرجة اللكية لملقياس: 

جدول )2( نتائج االتساق الداخلي لبنود مقياس املهارات االجتماعية

رقم 
البند

معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية

رقم 
البند

معامل االرتباط 
معامل االرتباط بالدرجة رقم البندبالدرجة الكلية

الكلية
1**0.6618**0.6035**0.56
2**0.7619**0.6036**0.56
3**0.5620**0.7637**0.65
4**0.5621**0.5538**0.45
5**0.5622**0.6539**0.54
6**0.6523**0.4240**0.67
7**0.4524**0.5441**0.70
8**0.5425**0.4242**0.71
9**0.6726**0.3943**0.51
10**0.7027**0.3844**0.56
11**0.7128**0.545**0.56
12**0.5129**0.6846**0.65
13**0.4530**0.5647**0.45
14**0.6431**0.5648**0.54
15**0.4532**0.6549**0.67
1633**0.4550**0.54
1734**0.54

**	دالة	عند	مستوى	)0.01(. 				إذ	)ن=100(.		 	
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جدول )3( نتائج االتساق الداخلي ألبعاد مقياس املهارات االجتماعية

الدرجة الُبعد
الكلية

إتباع لوائح املدرسة 
وقوانينها

التفاعل مع 
اآلخرين

إظهار عادات عمل 
مناسبة

0.85**0.86**0.90**1الدرجة الكلية
0.68**0.74**0.901**اتباع لوائح المدرسة وقوانينها

0.77**0.741**0.86**التفاعل مع اآلخرين
0.771**0.68**0.85**إظهار عادات عمل مناسبة

 ويتضح من اجلدول رمق )2( أن قمي معامالت االرتباط بني بنود مقياس املهارات االجمتاعية 
والدرجة اللكية لملقياس تراوحت بني )0.38( و)0.76(، وىه قمي دالة إحصائيًا عند مستوى 
داللة )0.01(، ويشري ذلك إىل أن املقياس يمتتع بدرجة عالية من االتساق الداخيل، مكا يتضح 
من اجلدول رمق )3( أن قمي معامالت االرتباط بني أبعاد مقياس املهارات االجمتاعية والدرجة 
داللة  مستوى  عند  إحصائيًا  دالة  قمي  وىه  و)0.90(،   )0.68( بني  تراوحت  لملقياس  اللكية 
)0.01(، ويشري ذلك إىل أن املقياس يمتتع بدرجة عالية من االتساق الداخيل بني أبعاده، وقد 
قام الباحث بعمل صدق املقارنة الطرفية، وهو يقوم عىل مفهوم قدرة االختبار عىل المتيزي بني 
طريف القدرة اليت يقيهسا، وميكن أنه يمت بأسلوبني: األسلوب األول من خالل مقارنة األطراف 
يف االختبار واحملك اخلاريج, واألسلوب الثاين من خالل مقارنة األطراف يف االختبار فقط، 
وميكن التحقق منه باستخدام اختبار )ت( )أبوعالم، 1986(. ويمت يف األسلوب األول مقارنة 
الثلث األعىل يف درجات االختبار بالثلث األعىل يف درجـات احملك اخلاريج، والثلث األدىن يف 
درجات االختبار بالثلث األدىن يف درجات احملك اخلاريج، ويمت يف األسلوب الثاين مقارنة 
درجات الثلث األعىل بدرجات الثلث األدىن يف االختبـار وتمت هذه املقارنة عن طريق حساب 
الداللة اإلحصائية للفرق بني املتوسطني، فإذا اكنت هناك داللـة إحصائية واحضة للفرق بني 
متوسط الثلث األعىل ومتوسط الثلث األدىن ميكن القـول بـأن االختبـار صادق، وقد أستخدم 
الباحث األسلوب الثاين من خالل ترتيب درجات الطالب عىل املقياس ترتيبًا تصاعديًا، ومت 
تقسميهم إىل أربع مجموعات )الربيعيات(، لك مجموعة متثل 25%، وقد مت التعامل إحصائيًا 
مع الربيع األول، ومه اقل من 25% من الطالب من حيث الدرجة اللكية )حيث ن=100(، وكذلك 
الربيع األخري، ومه أعىل من 25% من الطالب من حيث الدرجة اللكية، وقد مت معل مقارنة بني 
)19.3( وىه دالة إحصائيًا  )ت(  هاتني املجموعتني باستخدام اختبار)ت(، حيث بلغت قمية 
عند مستوى )0.001( وبلغ املتوسط احلسايب ألحصاب الدرجات املرتفعة )135.5( باحنراف 
باحنراف   )99.9( املنخفضة  الدرجات  احلسايب ألحصاب  املتوسط  وبلغ   ،)9( قدره  معياري 
باجتاه أحصاب  داللة إحصائية بيهنام  ذات  فروق  يبني وجود  )12.1(، وهذا  قدره  معياري 
الدرجات  المتيزي بني أحصاب  املقياس عىل  قدرة  يتضح  النتيجة  املرتفعة، وهبذه  الدرجات 
الربيع  متثل  واليت  املرتفعة،  الدرجات  أحصاب  وبني  األول،  الربيع  متثل  واليت  املنخفضة، 

األخري، وهذا ما يؤكد صدق املقياس، وأنه يصلح لقياس ما وضع لقياسه فعليًا.

2 - مقياس املناخ األسري:
 مت إعداد مقياس املناخ األرسي من قبل )خليل ,2000(، ويتكون املقياس من )61( عبارة 
لقياس املناخ األرسي، واملقياس مكون من ستة أبعاد، ويه: البعد األول، وهو اآلمان األرسي: 
أفرادها  الفرد باألمان عىل مستقبل األرسة كذلك مدى توافر األمان بني  ويقيس مدى شعور 
ومدى االستقرار األرسي، ويتكون من العبارات اإلجيابية التالية: )1، 7، 13، 25، 37، 49، 58( 
والعبارات السلبية التالية: )19، 31، 43(، والبعد الثاين:التضحية والتعاون األرسي: ويقيس 
مدى تضحية أفراد األرسة لصاحل بقاء األرسة ومتاسكها واحلفاظ عىل وحدهتا، وكذلك التعاون 
القامئ بني أفراد األرسة للعمل عىل مصلحهتا، ويتكون من العبارات اإلجيابية التالية: )8، 20، 
32، 44، 50، 60( والعبارات السلبية التالية: )2، 14، 26، 38(، والبعد الثالث: وضوح األدوار 
األرسة،  أعضاء  بالنسبة مجليع  األدوار  ويقيس مدى وضوح  األرسية:  املسؤوليات  وحتديد 
وكذلك حتديد املسؤوليات لعدم اضطراب األدوار وتداخلها، أو اإلخالل باملسؤوليات املنوط 
والعبارات   )51  ،45  ،27  ،21  ،3( التالية:  اإلجيابية  العبارات  من  ويتكون  املختلفة،  باألدوار 
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السلبية التالية: )9، 15، 33، 39(، والبعد الرابع: وهو إشباع حاجات أفراد األرسة: ويقيس مدى 
إشباع األرسة حلاجات أفرادها األولية والثانوية بطريقة مناسبة دون إفراط أو تفريط, ويتكون 
من العبارات اإلجيابية التالية: )4، 10، 16، 22، 28، 34، 40، 46، 52، 59(، والبعد اخلامس وهو 
الضبط ونظام احلياة األرسية: ويقيس أسلوب الضبط لسلوك أفراد األرسة، حيث حيدد طريقة 
تفاعل األفراد مع بعدمه البعض إضافة إىل مدى اعمتاد النظام يف احلياة األرسية من احرتام 
مواعيد النوم، والعمل، والوجبات الغذائية، والراحة، ونظام التعامل مع اآلخرين يف املجمتع 
كلك، ويتكون من العبارات اإلجيابية التالية: )5، 11، 23، 29، 47، 53، 60( والعبارات السلبية 
35(، والبعد السادس وهو احلياة الدينية لألرسة: ويقيس مدى االلزتام بالقمي  التالية: )17، 41،
من  ويتكون  أفرادها،  الدينية بني  الروح  وكذلك مدى شيوع  األرسة  داخل  والروحية  الدينية 
العبارات االجيابية التالية: )6، 18، 30، 36، 42، 48، 54، 55، 56، 57( والعبارات السلبية التالية: 
)12، 38( وتقع اإلجابة يف ثالثة مستويات يه )دامئًا، وأحيانًا، ونادرًا(، وتفرس الدرجة اليت 
حيصل علهيا الفرد عىل املقياس من حيث ارتفاعها، فلكام ارتفعت الدرجة اليت حيصل علهيا 
الفرد دل ذلك عىل الوضع األفضل، وبذلك ترتاوح قمية الدرجات عىل املقياس من )61( درجة 
حكد أدين إىل )183( درجة حكد أقىص لدرجة املناخ األرسي، ومت معل صدق احملمكني من 
خالل عرض املقياس عىل مجموعة من السادة األساتذة املتخصصني يف عمل النفس والصحة 
التحقق من  )170( طالبًا وطالبة، وقد مت  املقياس عىل عينة مكونة من  تقنني  النفسية، ومت 
االتساق الداخيل لملقياس من خالل حساب معامالت ارتباط املفردات بالدرجة اللكية لملقياس، 
)0.01(، ومت  داللة  دالة إحصائيًا عند مستوى  )0.19( و)0.50(، وىه قمي  تراوحت بني  حيث 
حساب ثبات املقياس باستخدام معامل ألفا حيث بلغ )0.83(، مما يدل عىل أن املقياس يمتتع 
بدرجة عالية من الثبات يف قياس املناخ األرسي. ويف هذه الدراسة مت حساب قمية معامل 
ثبات املقياس باستخدام طريقة التجزئة النصفية عىل عينة قوامها )120( من تالميذ وتمليذات 
املرحلة االبتدائية، إذ بلغت القمية بطريقة معادلة سبريمان - براون )0.62( ومعادلة جمتان 
بلغ )0.60(، ومت حساب قمية معامل ثبات الدرجة اللكية لملقياس بطريقة معامل ألفا وبلـغت 
الداخيل  االتساق  وقد مت حساب  الثبات،  من  بدرجة  يمتتع  املقياس  أن  ذلك  ويعين   ،)0.65(
لملقياس عىل نفس العينة السابقة، وذلك من خالل إجياد معامالت االرتباط بني درجة لك بند 
والدرجة اللكية لملقياس، ويوحض اجلدول التايل رمق )4( قمي معامل االرتباط بني درجة لك بند 
والدرجة اللكية لملقياس، مكا يوحض اجلدول التايل رمق )5( قمي معامل االرتباط بني درجة لك 

ٌبعد من أبعاد املقياس والدرجة اللكية لملقياس: 

جدول )4( نتائج االتساق الداخلي لبنود مقياس املناخ األسري

رقم 
البند

معامل االرتباط 
معامل االرتباطرقم البندبالدرجة الكلية

معامل االرتباط رقم البندبالدرجة الكلية
بالدرجة الكلية

1**0.5522**0.4243**0.65
2**0.4523**0.5444**0.45
3**0.5024**0.4245**0.54
4**0.5625**0.3946**0.68
5**0.5626**0.6547**0.65
6**0.5527**0.4248**0.45
7**0.4528**0.5449**0.54
8**0.4429**0.4250**0.68
9**0.5730**0.3351**0.65
10**0.6031**0.3252**0.45
11**0.6132**0.5053**0.54
12**0.5133**0.6854**0.68
13**0.4534**0.5655**0.45
14**0.4435**0.5656**0.54
15**0.5536**0.6557**0.67
16**0.5837**0.4558**0.54
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17**0.4638**0.5459**0.68
18**0.6639**0.6860**0.56
19**0.6540**0.5661**0.49
20**0.6841**0.56
21**0.5642**0.65

**	دالة	عند	مستوى	)0.01(. إذ	)ن=100(.	 						

جدول )5( نتائج االتساق الداخلي ألبعاد مقياس املناخ األسري

الدرجة الُبعد
الكلية

األمان 
األسري

التعاون 
األسري

وضوح
 األدوار

إشباع 
حاجات 
األسرة

الضبط 
والنظام 
باألسرة

احلياة 
الدينية 

لألسرة

0.66**0.69**0.68**0.77**0.81**0.74**1الدرجة اللكية

0.64**0.58**0.41**0.77**0.72**0.741**األمان األرسي

0.58**0.64**0.54**0.75**0.811**التعاون األرسي
0.61**0.61**0.42**0.751**0.77**0.77**وضوح األدوار

0.41**0.45**0.421**0.52**0.41**0.68**إشباع حاجات األرسة
0.58**0.451**0.61**0.64**0.58**0.69**الضبط والنظام باألرسة
0.581**0.41**0.61**0.58**0.63**0.66**احلياة الدينية لألرسة

 ويتضح من اجلدول رمق )4( أن قمي معامالت االرتباط بني بنود مقياس املناخ األرسي، 
والدرجة اللكية لملقياس تراوحت بني )0.32( و)0.68(، وىه قمي دالة إحصائيًا عند مستوى 
داللة )0.01(، ويشري ذلك إىل أن املقياس يمتتع بدرجة عالية من االتساق الداخيل، مكا يتضح 
من اجلدول رمق )5( أن قمي معامالت االرتباط بني أبعاد مقياس املناخ األرسي والدرجة اللكية 
 ،)0.01( داللة  مستوى  عند  إحصائيًا  دالة  قمي  و)0.81(، وىه   )0.41( بني  تراوحت  لملقياس 
ويشري ذلك إىل أن املقياس يمتتع بدرجة عالية من االتساق الداخيل بني أبعاده, ومت معل صدق 
املقارنة الطرفية، وقد أستخدم الباحث األسلوب الثاين لصدق املقارنة الطرفية من خالل ترتيب 
درجات الطالب عىل املقياس ترتيبًا تصاعديًا، ومت تقسميهم إىل أربع مجموعات )الربيعيات(، 
لك مجموعة متثل 25%، وقد مت التعامل إحصائيًا مع الربيع األول، ومه أقل من 25% من الطالب 
من حيث الدرجة اللكية )حيث ن=100(، وكذلك الربيع األخري، ومه أعىل من 25% من الطالب من 
حيث الدرجة اللكية، وقد مت معل مقارنة بني هاتني املجموعتني باستخدام اختبار)ت(، حيث 
املتوسط احلسايب  )0.001(، وبلغ  دالة إحصائيًا عند مستوى  )14.6(، وىه  )ت(  بلغت قمية 
احلسايب  املتوسط  وبلغ   )5.3( قدره  معياري  باحنراف   )161.6( املرتفعة  الدرجات  ألحصاب 
ألحصاب الدرجات املنخفضة )135.7( باحنراف معياري قدره )13.9(، وهذا يبني وجود فروق 
النتيجة يتضح قدرة  املرتفعة، وهبذه  الدرجات  ذات داللة إحصائية بيهنام باجتاه أحصاب 
املقياس عىل المتيزي بني أحصاب الدرجات املنخفضة، واليت متثل الربيع األول، وبني أحصاب 
الدرجات املرتفعة، واليت متثل الربيع األخري، وهذا ما يؤكد صدق املقياس، وأنه يصلح لقياس 

ما وضع لقياسه فعليًا.

3 - اختبارات التحصيل الدراسي:
 تتضمن نتاجئ اختبارات التحصيل الدرايس يف هذه الدراسة الدرجة اللكية اليت حيصل 
واللغة  والقرآن،  اإلسالمية،  )الرتبية  املختلفة  الدراسية  املواد  يف  والطالبات  الطالب  علهيا 
العربية، والرياضيات، والفزيياء، والكميياء، واألحياء، واالجمتاعيات، واللغة اإلجنلزيية( بناًء 
عىل اختبارات املدرسة يف الفصل الدرايس األول والثاين للعام الدرايس )2016/2015(، وىه 
اختبارات موحدة عىل مجيع املدارس، ونعين هنا بالدرجة اللكية يه )معدل درجات الطالب أو 
الطالبات باختبارات الفرتات الدراسية األربعة، وأن أعىل معدل ميكن أن حيصل هيلع الطالب 

يف اختبارات التحصيل الدرايس )100%(، وأقل معدل )50%( لنسبة النجاح.
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رابعا - حدود الدراسة:
حتددت حدود الدراسة باملصطلحات املستخدمة يف الدراسة، مكا تتحدد الدراسة بالفئة 
األمحدي  مبنطقة  املتوسطة  املرحلة  وتمليذات  تالميذ  من  هبا  االستعانة  مت  اليت  العمرية 
التعلميية بدولة الكويت، إذ إن )ن=140( بواقع )70( تمليذًا، و)70( تمليذة، وأيضًا بعدد أفراد 
جممتع الدراسة الذي حسب منه العينة إذ إن )ن=3000( تمليذ وتمليذة، باإلضافة إىل املقاييس 
احلالية واألساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة، وأخريًا بالعام الدرايس حيث طبقت 

الدراسة فهيا، واكن ذلك يف العام الدرايس)2016/2015(.

خامسًا - األساليب اإلحصائية املستخدمة:
استخدم الباحث يف دراسته احلالية األساليب اإلحصائية اآلتية:

وتلخيصها . 1 املعلومات  تنظمي  طرق  وهو   ،Descriptive Statistic الوصيف  اإلحصاء 
وعرضها، والغرض من التنظمي والتلخيص والعرض هو املساعدة عىل فهم املعلومات.

داللة . 2 لقياس  ويستخدم   ،Independent Samplet-test املستقلة  للعينات  )ت(  اختبار   
فروق املتوسطات غري املرتبطة واملرتبطة للعينات املتساوية وغري املتساوية.

حتليل التباين األحادي ANOVA، وهو طريقة الختبار معنوية الفرق بني املتوسطات . 3
من  ملجموعة  اللكية  االختالفات  لتقسمي  تؤدي  بطريقة  واحدة  مبقارنة  عينات  لعدة 

املشاهدات التجريبية لعدة أجزاء للتعرف عىل مصدر االختالف بيهنا.
العالقة بني . 4 للتعرف عىل  Pearson Correlation، ويستخدم  االرتباط بريسون  معامل 

متغريين مسمترين أو مكيني.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أواًل - نتائج الفرض األول:

الدرجات  بني  إحصائيًا  دالة  موجبة  ارتباطية  عالقة  توجد  أنه  األول عىل  الفرض  نص 
األرسي  املناخ  مقياس  عىل  والدرجات  املختلفة،  وأبعاده  االجمتاعية  املهارات  مقياس  عىل 
وأبعاده املختلفة، والتحصيل الدرايس لدى عينة الدراسة اللكية. والختبار حصة هذا الفرض 
مت استخدم معامل االرتباط بريسون للتعرف عىل العالقة االرتباطية بني الدرجات عىل مقياس 
املهارات االجمتاعية وأبعاده املختلفة، والدرجات عىل مقياس املناخ األرسي وأبعاده املختلفة، 
والتحصيل الدرايس لدى العينة اللكية من اجلنسني. واجلدول رمق )6( يوحض ما مت التوصل 

إليه من نتاجئ:

جدول )6( يوضح قيم معامالت االرتباط بني املهارات االجتماعية 
ومتغيرات الدراسة لدى عينة الدراسة الكلية

الدرجة الكلية املتغيرات
للمهارات االجتماعية

إتباع لوائح املدرسة 
إظهار عادات عمل التفاعل مع اآلخرينوقوانينها

التحصيل الدراسيمناسبة

0.180.150.06*0.17*0.18*الدرجة الكلية للمناخ األسري
0.070.100.070.070.13األمان األسري

0.050.100.060.070.07التعاون األسري
0.060.080.060.070.11وضوح األدوار

0.230.03**0.26**0.17*0.24**إشباع حاجات األسرة
0.120.090.120.070.08الضبط والنظام باألسرة
0.230.04**0.28**0.25**0.27**احلياة الدينية لألسرة

0.200.131*0.22**0.19*التحصيل الدراسي

*دالة	عند	مستوى	0.05. 	 **دالة	عند	مستوى	0.01.		 حيث	)ن=140(.   
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اللكية لملهارات  الدرجة  ارتباطية إجيابية بني  توجد عالقة  أنه   )6( يتضح من اجلدول 
االجمتاعية من جهة، والدرجة اللكية لملناخ األرسي، إذ إن معامل االرتباط يساوى )0.18(، عند 
)0.05(، وٌبعد إشباع حاجات األرسة، إذ إن معامل االرتباط يساوى  مستوى داللة إحصائية 
)0.24(، عند مستوى داللة إحصائية )0.01(، وٌبعد احلياة الدينية لألرسة، إذ إن معامل االرتباط 
يساوى )0.27(، عند مستوى داللة إحصائية )0.01(، والتحصيل الدرايس، إذ إن معامل االرتباط 
يساوى )0.19(، عند مستوى داللة إحصائية )0.05(، بيمنا ال توجد عالقة ارتباطية اجيابية 
بني الدرجة اللكية لملهارات االجمتاعية من جهة، وُبعد األمان األرسي، وُبعد التعاون األرسي، 
وٌبعد وضوح األدوار باألرسة، وُبعد الضبط والنظام باألرسة من جهة أخري لدى عينة الدراسة 

اللكية، حيث إن قمي معامالت االرتباط غري دالة إحصائيًا.

 وتوجد عالقة ارتباطية إجيابية بني ُبعد اتباع لواحئ املدرسة وقوانيهنا من أبعاد املهارات 
االجمتاعية من جهة والدرجة اللكية لملناخ األرسي، وُبعد إشباع حاجات األرسة، وُبعد احلياة 
الدينية لألرسة، والتحصيل الدرايس من جهة أخرى لدى عينة الدراسة اللكية، حيث إن قمي 
معامالت االرتباط دالة إحصائيًا، بيمنا ال توجد عالقة ارتباطية إجيابية بني ُبعد اتباع لواحئ 
املدرسة وقوانيهنا من أبعاد املهارات االجمتاعية من جهة وُبعد األمان األرسي، وُبعد التعاون 
األرسي، وُبعد وضوح األدوار باألرسة، وُبعد الضبط والنظام باألرسة من جهة أخرى لدى عينة 

الدراسة اللكية، حيث إن قمي معامالت االرتباط غري دالة إحصائيًا.

 ويبني اجلدول )6( أيضًا أنه توجد عالقة ارتباطية اجيابية بني ُبعد التفاعل مع اآلخرين 
من أبعاد املهارات االجمتاعية من جهة والدرجة اللكية لملناخ األرسي، وُبعد إشباع حاجات 
األرسة، وُبعد احلياة الدينية لألرسة، والتحصيل الدرايس من جهة أخرى لدى عينة الدراسة 
اللكية، حيث إن قمي معامالت االرتباط دالة إحصائيًا، بيمنا ال توجد عالقة ارتباطية إجيابية 
بني ُبعد التفاعل مع اآلخرين من أبعاد املهارات االجمتاعية من جهة وُبعد اآلمان األرسي، وُبعد 
التعاون األرسي، وُبعد وضوح األدوار باألرسة، وُبعد الضبط والنظام باألرسة من جهة أخرى 

لدى عينة الدراسة اللكية، حيث إن قمي معامالت االرتباط غري دالة إحصائيًا.

املهارات  أبعاد  من  مناسبة  معل  عادات  إظهار  بني  إجيابية  ارتباطية  عالقة  توجد  مكا 
االجمتاعية من جهة، وُبعد إشباع حاجات األرسة، وُبعد احلياة الدينية لألرسة من جهة أخرى 
لدى عينة الدراسة اللكية، حيث إن قمي معامالت االرتباط دالة إحصائيًا، بيمنا ال توجد عالقة 
ارتباطية إجيابية بني ُبعد إظهار عادات معل مناسبة من أبعاد املهارات االجمتاعية من جهة 
التعاون  وُبعد  األرسي،  األمان  وُبعد  الدرايس،  والتحصيل  األرسي،  لملناخ  اللكية  والدرجة 
األرسي، وُبعد وضوح األدوار باألرسة، وُبعد الضبط والنظام باألرسة من جهة أخرى لدى عينة 

الدراسة اللكية، حيث إن قمي معامالت االرتباط غري دالة إحصائيًا.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أنه لكام اكن املناخ األرسي جيدًا وتتوافر فيه لك عوامل 
احلب والتفامه ووضوح األدوار يسوده التعاون فضاًل عن إشباع حاجات األبناء بشلك معتدل 
يؤدى إىل سالمة األبناء نفسيًا، وحيقق لدهيم لك مقومات الصحة النفسية السلمية، ويعزز 
الدرايس لدهيم، وتتفق نتاجئ  التحصيل  يزيد من  املهارات االجمتاعية اإلجيابية مما  لدهيم 
دالة إحصائيًا  )2004( اليت بينت وجود عالقة سالبة  الدراسة مع نتاجئ دراسة عمثان  هذه 
بني الكفاءة االجمتاعية واملناخ األرسى )غري السوي(، ووجود فرق دال إحصائيًا بني متوسط 
درجات الطالبات مرتفعات الكفاءة االجمتاعية والطالبات منخفضات الكفاءة االجمتاعية عىل 
مقياس املناخ األرسي املضطرب لصاحل الطالبات منخفضات الكفاءة االجمتاعية، مكا تتفق 
نتاجئ هذه الدراسة مع نتاجئ دراسة إبراهمي )2007( اليت بينت وجود عالقة ارتباطية موجبة 
دالة إحصائيًا بني )األرسة املرنة يف مقابل األرسة املدجمة( وبني سلوك اإليثار وسلوك التعاون 

كشلك من أشاكل السلوك االجمتايع اإلجيايب.
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 أما بالنسبة لنتاجئ العالقـة بـني املهـارات االجمتاعيـة والتحـصيل األاكدميي فتتفق 
نتاجئ هذه الدراسة مع نتاجئ دراسة فرينزت )Frentz, 1991( اليت بينت وجود عالقـة ارتباطية 
وزمالؤه  ويلسون  بني  مكا  األاكدميي،  والتحـصيل  االجمتاعيـة  املهـارات  بـني  إجيابية 
االجمتاعية  املهارات  بني  إجيابية  عالقة  هناك  أن   )Wilson, Shuilha & Dennis, 1995)
وبعض العوامل املدرسية اكجتاهات املعملني والطالب، وبـني اإلجناز األاكدميي، وتـهسم 
املهارات االجمتاعية واجتاهات املعملني والطالب بصورة فعالة يف ارتفاع مستوى اإلجناز 

األاكدميي لدى الطالب.

الدراسة  من  األول  الفرض  معظم حاالت  قبول  بأنه مت  القول  نستطيع  النتيجة   وهبذه 
الدرجات عىل مقياس  ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بني  أنه توجد عالقة  الذي ينص عىل 
املهارات االجمتاعية وأبعاده املختلفة، والدرجات عىل مقياس املناخ األرسي وأبعاده املختلفة، 

والتحصيل الدرايس لدى عينة الدراسة اللكية. 

ثانيًا -  نتائج الفرض الثاني:

درجات  متوسيط  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه  عىل  الثاين  الفرض  نص   
التالميذ والتمليذات عىل مقياس املهارات االجمتاعية وأبعاده املختلفة، ومقياس املناخ األرسي 
وأبعاده املختلفة، والتحصيل الدرايس لدى عينة الدراسة اللكية. وقد مت استخدام اختبار )ت( 
للعينات املستقلة حلساب داللة الفروق بني درجات الطالب والطالبات عىل املقاييس اآلتية: 
املهارات االجمتاعية، واملناخ األرسي، والتحصيل الدرايس لدى عينة الدراسة. واجلدول رمق 

)7(، واجلدول رمق )8( يوحضان ما مت التوصل إليه من نتاجئ: 

جدول )7( نتائج اختبار )ت( حلساب داللة الفروق بني درجات العينة من اجلنسني 
على مقياس املهارات االجتماعية وأبعاده املختلفة والتحصيل الدراسي

مستوى الداللةقيمة )ت(عمنالنوعاملتغيرات

الدرجة الكلية للمهارات االجتماعية
4.50.001**7010817.5ذكور 7012421.2إناث

اتباع لوائح المدرسة وقوانينها
7025.94.7ذكور

**4.40.002
7029.54.8إناث

التفاعل مع اآلخرين
7042.26.9ذكور

**4.10.001
7047.58.1إناث

إظهار عادات عمل مناسبة
7040.77.6ذكور

**4.10.001
7046.99.7إناث

التحصيل الدراسي
70803.41.30.08ذكور
70783.2إناث

**دالة	عند	مستوى	0.01.	 	 حيث	)ن=140(.		

 جدول )8( نتائج اختبار )ت( حلساب داللة الفروق بني درجات العينة من اجلنسني 
على مقياس املناخ األسري وأبعاده املختلفة 

مستوى الداللةقيمة )ت(عمنالنوعاملتغيرات

الدرجة الكلية للمناخ األسري
70140.917.2ذكور

**2.70.01 70148.716.3إناث

األمان األسري
7023.32.9ذكور

**4.40.002
7025.32.3إناث

7023.93.31.70.2ذكورالتعاون األسري
70253.7إناث

وضوح األدوار
7020.83.6ذكور

**2.50.001
7022.33.4إناث
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إشباع حاجات األسرة
7023.23.41.10.09ذكور
7022.53.2إناث

الضبط والنظام باألسرة
7024.14.5ذكور

**2.30.01
7025.83.7إناث

الحياة الدينية لألسرة
7028.84.4ذكور

**3.50.001
7031.23.5إناث

**دالة	عند	مستوى	0٠01.	 	 حيث	)ن=140(.		 	

 يتضح من اجلدول رمق )7( وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسيط درجات التالميذ 
والتمليذات يف الدرجة اللكية ملقياس املهارات االجمتاعية وأبعاده الفرعية الثالثة، وذلك يف 
احلاالت،  )0.01( يف لك  داللة  مستوى  عند  دالة  )ت( احملسوبة  إذ اكنت  التمليذات،  اجتاه 
بيمنا ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسيط درجات التالميذ والتمليذات يف التحصيل 
الدرايس، إذ اكنت )ت( احملسوبة غري دالة إحصائيًا، ويبني اجلدول رمق )8( أنه توجد فروق 
املناخ  ملقياس  اللكية  الدرجة  يف  والتمليذات  التالميذ  درجات  متوسيط  بني  إحصائيًا  دالة 
األرسي وأبعاده الفرعية التالية )األمان األرسي، ووضوح األدوار، والضبط والنظام باألرسة، 
واحلياة الدينية لألرسة(، وذلك يف اجتاه التمليذات، إذ اكنت )ت( احملسوبة دالة عند مستوى 
داللة )0.01( يف لك احلاالت، بيمنا ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسيط درجات التالميذ 
إذ  األرسي،  املناخ  أبعاد  األرسةمن  وإشباع حاجات  األرسي،  التعاون  ُبعدى  والتمليذات يف 

اكنت )ت( احملسوبة غري دالة إحصائيًا.

االجمتاعية  املهارات  الذكور يف  اإلناث عىل  تفوق  أن  إىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو 
الوالدين،  وإرضاء  األرسة  بنظام  للتقيد  تقباًل  أكرث  اإلناث  أن  إىل  السوي  األرسي  واملناخ 
مناخ أرسي سوّي  فيعشن يف  األرسية  احلياة  مع  توافقهن  إىل  يؤدى  إلهيام مما  والتقرب 
باملقارنة بالذكور الذين يقضون معظم أوقاهتم خارج املزنل مع األصدقاء ويأتون إىل املزنل 
حاملني عادات وتقاليد األصدقاء مما يؤدى إىل صدامهم مع عادات وتقاليد الوالدين، وهذا ما 
يؤدى إىل مناخ أرسي مضطرب، مكا أن اإلناث يبحنث دامئًا عن الرضا االجمتايع، فيتقيدن 
بالنظام ليحصلن عىل هذا الرضا، ومن مث تظهر هذه الفروق بني الذكور واإلناث، وختتلف 
نتاجئ هذه الدراسة عن نتاجئ دراسة سبنرس )Spencer, 1991(، اليت بينت عدم وجود فروق 

بني اجلنسني يف املهارات االجمتاعية.

وهبذه النتيجة نستطيع اإلشارة إىل قبول جزيئ للفرض الثاين من الدراسة الذي نص 
عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسيط درجات التالميذ والتمليذات عىل مقياس 
املهارات االجمتاعية وأبعاده املختلفة، ومقياس املناخ األرسي وأبعاده املختلفة، والتحصيل 
ملقياس  اللكية  الدرجة  بيهنام يف  فروق  هناك  اكنت  إذ  اللكية،  الدراسة  عينة  لدى  الدرايس 
املناخ األرسي وأبعاده  اللكية ملقياس  الثالثة والدرجة  الفرعية  املهارات االجمتاعية وأبعاده 
الفرعية ما عدا ُبعدين، يف حني مل نستطع إجياد فروق دالة إحصائيًا بيهنام يف التحصيل 

الدرايس وُبعدى التعاون األرسي، وإشباع حاجات األرسة من أبعاد املناخ األرسي.

ثالثًا - نتائج الفرض الثالث:
درجات  إحصائية بني متوسيط  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه  الفرض اخلامس عىل  نص 
املختلفة، ومقياس  املهارات االجمتاعية وأبعاده  املختلفة عىل مقياس  األب  مستويات تعلمي 
والختبار  اللكية.  الدراسة  عينة  لدى  الدرايس  والتحصيل  املختلفة،  وأبعاده  األرسي  املناخ 
حصة هذا الفرض مت استخدم حتليل التباين األحادي )ANOVA( حلساب داللة الفروق بني 
متوسطات درجات مستويات تعلمي األب املختلفة عىل املقاييس التالية، املهارات االجمتاعية، 
ما مت  توحض  التالية  واجلداول  الدرايس.  والتحصيل  العدواين،  والسلوك  األرسي،  واملناخ 

التوصل إليه من نتاجئ:
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جدول )9( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للدرجات على مقياس املهارات االجتماعية وأبعاده املختلفة 
والتحصيل الدراسي ملستويات تعليم األب

ابتدائي اإلحصاءاملتغيرات
أو ال يقرأ

متوسط 
تعليم جامعيأو ثانوي

الدرجة اللكية لملهارات االجمتاعية
115118117م

20.61922ع

اتباع لواحئ املدرسة وقوانيهنا
282928م

5.34.95.3ع

التفاعل مع اآلخرين
45.145.844.3م

778.6ع

إظهار عادات معل مناسبة
42.244.343.8م

9.899.1ع

التحصيل الدراسي
787881م

1414.716.5ع

ن= 72	تعلمي	جاميع( ن= 47	متوسط	أو	ثانوي،		 									حيث	)ن=21	ابتدايئ	أو	ال	يقرأ،		

جدول )10( نتائج حتليل التباين األحادي للفروق يف الدرجات على مقياس املهارات االجتماعية  وأبعاده املختلفة 
والتحصيل الدراسي باختالف مستويات تعليم األب املختلفة

درجات مجموع املربعاتمصدر التباينمقاييس الدراسة
)ف(متوسط املربعاتاحلرية

الدرجة اللكية لملهارات 
االجمتاعية

438.73146.2بين المجموعات

0.33
غير دالة

60006136441.2داخل المجموعات

60444139المجموع

اتباع لواحئ املدرسة وقوانيهنا

99333بين المجموعات

1.2
غير دالة

351813625.8داخل المجموعات

3617139المجموع

التفاعل مع اآلخرين

73.2324.4بين المجموعات

0.37
غير دالة

8820.913664.8داخل المجموعات

8894139المجموع

إظهار عادات معل مناسبة

43314.3بين المجموعات
0.16

غير دالة 1187213687.2داخل المجموعات

11915.5139المجموع

التحصيل الدراسي

2.930.98بين المجموعات
1.3

غير دالة 981360.72داخل المجموعات

100.9139المجموع
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جدول )11( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للدرجات على مقياس املناخ األسري  

وأبعاده املختلفة ملستويات تعليم األب

تعليم جامعيمتوسط أو ثانويابتدائي أو ال يقرأاإلحصاءاملتغيرات

الدرجة اللكية لملناخ األرسي
147142146م
18.318.415.8ع

24.623.824.5ماألمان األرسي
2.92.92.8ع

24.623.824.8مالتعاون األرسي
3.73.73.4ع

22.62121.6موضوح األدوار
33.93.4ع

إشباع حاجات األرسة
22.422.623.1م
3.63.63.1ع

الضبط والنظام باألرسة
26.124.125.1م
3.653.6ع

احلياة الدينية لألرسة
30.529.430.3م
4.84.13.9ع

ن= 72	تعلمي	جاميع( ن= 47	متوسط	أو	ثانوي،		 حيث	)ن=21	ابتدايئ	أو	ال	يقرأ،		 	 	

جدول )12( نتائج حتليل التباين األحادي للفروق يف الدرجات على مقياس املناخ األسري  وأبعاده املختلفة باختالف 
مستويات تعليم األب املختلفة

)ف(متوسط املربعاتدرجات احلريةمجموع املربعاتمصدر التبايناملتغيرات

الدرجة الكلية للمناخ األسري

768.92384بين المجموعات

1.3
غير دالة

40211.5137293داخل المجموعات

40980.5139المجموع

األمان األسري
16.128بين المجموعات

0.97
غير دالة

1135.61378.2داخل المجموعات

1151.8139المجموع

التعاون األرسي
31.8215.9بين المجموعات

1.2
غير دالة

175313712.7داخل المجموعات

1784.9139المجموع

وضوح األدوار
36.5218.2بين المجموعات

1.4
غير دالة 1770.613712.9داخل المجموعات

1807.1139المجموع

إشباع حاجات األرسة
14.127بين المجموعات

0.60
غير دالة 158713711.5داخل المجموعات

1601139المجموع

الضبط والنظام باألسرة
65.7232.8بين المجموعات

1.8
غير دالة 2405.113717.5داخل المجموعات

2470.9139المجموع

احلياة الدينية لألرسة

26.3213.1بين المجموعات
0.75

غير دالة 2396.913717.4داخل المجموعات

2423.2139المجموع
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ذات داللة إحصائية بني  فروق  )10( عدم وجود  )9( واجلدول رمق   يوحض اجلدول رمق 
متوسطات درجات مستويات تعلمي األب املختلفة املتضمنة )ابتدايئ أو ال يقرأ، ومتوسط أو 
ثانوي، وتعلمي جاميع( عىل مقياس املهارات االجمتاعية وأبعاده املختلفة، إذ اكنت )ف( غري 
دالة إحصائيًا، وتشري النتاجئ أيضًا إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 
ثانوي،  أو  ومتوسط  يقرأ،  ال  أو  )ابتدايئ  املتضمنة  املختلفة  األب  تعلمي  مستويات  درجات 

وتعلمي جاميع( يف التحصيل الدرايس، إذ اكنت )ف( غري دالة إحصائيًا.
 ويوحض اجلدول رمق )11( واجلدول رمق )12( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
متوسطات درجات مستويات تعلمي األب املختلفة املتضمنة )ابتدايئ أو ال يقرأ، ومتوسط أو 
ثانوي، وتعلمي جاميع( عىل مقياس املناخ األرسي وأبعاده املختلفة، إذ اكنت )ف( غري دالة 

إحصائيًا. 
 ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أنه يف ظل وسائل االتصال احلديثة مل يعد مستوى 
تعلمي األب عائقًا أمام تعمل األبناء املهارات االجمتاعية، أو تنشئهتم يف ظل مناخ أرسي سوّي، 
إذ إن اخلربة احلياتية ووسائل اإلعالم املرئية واملمسوعة ُتعمل األب واألم كيفية تمنية املهارات 
االجمتاعية لدى أبناهئم، وكيفية توفري مناخ أرسي سوّي باإلضافة إىل أن التوافق بني األب 
واألم واحلب والرضا بيمنا ميثل عاماًل مهاًم لتوفري مناخ أرسي سوّي، وختتلف نتاجئ هذه 
الدراسة عن نتاجئ دراسة سبنرس )Spencer, 1991( اليت بينت أن املهارات االجمتاعية ختتلف 
باختالف البيئة التعلميية للوالدين واألرسة، أي توجد فروق بني مستويات تعلمي األب املختلفة 
يف اجتاه اآلباء ذوى التعلمي اجلاميع، وتتفق نتاجئ هذه الدراسة مع نتاجئ دراسة اجلهين 
)2011( اليت بينت أنه ال يوجد أثر ملستوى تعلمي األب ومستوى تعلمي األم عىل تباين درجات 

مقياس املهارات االجمتاعية. 
أنه توجد  الذي نص عىل  الثالث  الفرض  بأنه مت رفض  القول  النتيجة نستطيع  وهبذه 
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسيط درجات مستويات تعلمي األب املختلفة عىل مقياس 
املهارات االجمتاعية وأبعاده املختلفة، ومقياس املناخ األرسي وأبعاده املختلفة، والتحصيل 

الدرايس لدى عينة الدراسة اللكية.

رابعًا - نتائج الفرض الرابع:
نص الفرض السادس عىل ما ييل: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسيط درجات 
ومقياس  املختلفة،  وأبعاده  االجمتاعية  املهارات  مقياس  عىل  املختلفة  األم  تعلمي  مستويات 
والختبار  اللكية.  الدراسة  عينة  لدى  الدرايس  والتحصيل  املختلفة،  وأبعاده  األرسي  املناخ 
حصة هذا الفرض مت استخدم حتليل التباين األحادِي )ANOVA( حلساب داللة الفروق بني 
متوسطات درجات مستويات تعلمي األم املختلفة عىل املقاييس التالية، املهارات االجمتاعية، 
مت  ما  توحض  اآلتية  واجلداول  الدرايس.  والتحصيل  العدواين،  والسلوك  األرسي،  واملناخ 

التوصل إليه من نتاجئ:

جدول )13( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للدرجات على مقياس املهارات االجتماعية  وأبعاده املختلفة 
والتحصيل الدراسي ملستويات تعليم األم 

ابتدائي أو اإلحصاءاملتغريات
ال تقرأ

متوسط 
تعليم جامعيأو ثانوي

113113120مالدرجة اللكية لملهارات االجمتاعية
18.221.820.9ع

26.127.428.6ماتباع لواحئ املدرسة وقوانيهنا
45.15.3ع

43.743.446.4مالتفاعل مع اآلخرين
7.47.68.3ع

43.242.145.3مإظهار عادات معل مناسبة
8.610.18.7ع

727478مالتحصيل الدراسي
1313.714.5ع

ن= 65	تعلمي	جاميع( ن= 44	متوسط	أو	ثانوي،		 حيث	)ن=31	ابتدايئ	أو	ال	يقرأ،					 	
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جدول )14( نتائج حتليل التباين األحادي للفروق يف الدرجات على مقياس املهارات االجتماعية وأبعاده املختلفة 
والتحصيل الدراسي باختالف مستويات تعليم األم املختلفة

)ف(متوسط املربعاتدرجات احلريةمجموع املربعاتمصدر التباينمقاييس الدراسة

الدرجة اللكية 
لملهارات االجمتاعية

1891.92945.9بين المجموعات

2.2
غير دالة

58552.9137427.3داخل المجموعات

60444.8139المجموع

اتباع لواحئ املدرسة 
وقوانيهنا

135.4267.7بين المجموعات

1.6
غير دالة

3481.713745.4داخل المجموعات

3617.2139المجموع

التفاعل مع اآلخرين

301.82150.9بين المجموعات

2.4
غير دالة

8592.313762.7داخل المجموعات

8894.1139المجموع

إظهار عادات معل 
مناسبة

277.62138.8بين المجموعات
1.6

غير دالة 1163813784.9داخل المجموعات

11915.6139المجموع

التحصيل الدراسي

1.52132.8بين المجموعات
1.06

غير دالة 99.413780.9داخل المجموعات

100.9139المجموع

جدول )15( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للدرجات على مقياس املناخ األسري   وأبعاده املختلفة 
ملستويات تعليم األم

تعليم جامعيمتوسط أو ثانويابتدائي أو ال تقرأاإلحصاءاملتغيرات

139.2148.3153.3مالدرجة اللكية لملناخ األرسي
16.216.416.2ع

23.125.224.9ماألمان األرسي
2.92.62.4ع

23.825.125.2مالتعاون األرسي
2.83.63.4ع

19.922.522.6موضوح األدوار
3.23.53.2ع

22.922.723.4مإشباع حاجات األرسة
3.93.33.2ع

24.725.524.9مالضبط والنظام باألرسة
5.13.93.6ع

28.130.730.4ماحلياة الدينية لألرسة
4.23.74.2ع

	ن= 65	تعلمي	جاميع(  ن= 44	متوسط	أو	ثانوي،	 								حيث	)ن=31	ابتدايئ	أو	ال	يقرأ،				

جدول )16( نتائج حتليل التباين األحادي للفروق يف الدرجات على مقياس املناخ األسري  وأبعاده املختلفة باختالف 
مستويات تعليم األم املختلفة

درجات مجموع املربعاتمصدر التبايناملتغيرات
)ف(متوسط املربعاتاحلرية

الدرجة الكلية للمناخ األسري

4166.922083بين المجموعات

**7.8 36523.4137266.5داخل المجموعات

40690.4139المجموع

األمان األسري

90.6245.3بين المجموعات

**6.7 925.51376.7داخل المجموعات

1016.1139المجموع
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التعاون األسري

49.5224.7بين المجموعات

2.1
غير دالة

1601.413711.6داخل المجموعات

1650.9139المجموع

وضوح األدوار

173.8286.9بين المجموعات

**7.6 1561.113711.3داخل المجموعات

1734.9139المجموع

إشباع حاجات األسرة

13.626.8بين المجموعات
0.58

غير دالة 1592.413711.6داخل المجموعات

1606.1139المجموع

الضبط والنظام باألسرة

16.728.3بين المجموعات
0.49

غير دالة 2319.813716.9داخل المجموعات

2336.6139المجموع

الحياة الدينية لألسرة

143271.5بين المجموعات

*4.2 2280.213716.6داخل المجموعات

2423.2139المجموع

*	دالة	عند	مستوى	0.05.  **	دالة	عند	مستوى	0.01.   

جدول )17( نتائج اختبار شيفيه للفروق يف الدرجة الكلية على مقياس املناخ األسري 

التي ترجع إلى اختالف مستويات تعليم األم

)I( مستوى تعليم األم)J( مستوى تعليم األم Mean Difference
)I-J(Sig.

ابتدائي أو ال تقرأ
م )139.2(

0.06-9.1متوسط أو ثانوي
0.001-14تعليم جامعي

متوسط أو ثانوي 
م )148.3(

9.10.06ابتدائي أو ال تقرأ

0.30-4.9تعليم جامعي

تعليم جامعي
م )153.3(

140.001ابتدائي أو ال تقرأ

4.90.30متوسط أو ثانوي

جدول )18( نتائج اختبار شيفيه للفروق يف ُبعد األمان األسري على مقياس املناخ األسري  التي ترجع إلى اختالف 
مستويات تعليم األم

)I( مستوى تعليم األم)J( مستوى تعليم األم Mean Difference
)I-J(Sig.

ابتدائي أو ال تقرأ
م )23.2(

0.003-2.1متوسط أو ثانوي
0.009-1.7تعليم جامعي

متوسط أو ثانوي 
م )25.2(

2.10.003ابتدائي أو ال تقرأ

0.340.78تعليم جامعي

تعليم جامعي
م )24.9(

1.70.009ابتدائي أو ال تقرأ

0.78-0.34متوسط أو ثانوي



64

العدد التاسع والستونمجلة الطفولة العربية بعض املهارات االجتماعية وعالقتها باملناخ األسري والتحصيل الدراسي

جدول )19( نتائج اختبار شيفيه للفروق يف ُبعد وضوح األدوار على مقياس املناخ األسري 

التي ترجع إلى اختالف مستويات تعليم األم

)I( مستوى تعليم األم)J( مستوى تعليم األم Mean Difference
)I-J(Sig.

ابتدائي أو ال تقرأ
م )19.9(

0.004-2.6متوسط أو ثانوي
0.002-2.6تعليم جامعي

متوسط أو ثانوي 
م )22.5(

2.60.004ابتدائي أو ال تقرأ

0.99-0.04تعليم جامعي

تعليم جامعي
م )22.6(

2.60.002ابتدائي أو ال تقرأ

0.040.99متوسط أو ثانوي

جدول )20( نتائج اختبار شيفيه للفروق يف ُبعد احلياة الدينية لألسرة على مقياس املناخ األسري 

 التي ترجع إلى اختالف مستويات تعليم األم

)I( مستوى تعليم األم)J( مستوى تعليم األم Mean Difference
)I-J(Sig.

ابتدائي أو ال تقرأ
م )28.1(

0.02-2.6متوسط أو ثانوي

2.20.04تعليم جامعي

متوسط أو ثانوي 
م )30.7(

2.60.02ابتدائي أو ال تقرأ

0.030.92تعليم جامعي

تعليم جامعي
م )30.4(

2.20.04ابتدائي أو ال تقرأ

0.92-0.03متوسط أو ثانوي

 يوحض اجلدول رمق )13( واجلدول رمق )14( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
متوسطات درجات مستويات تعلمي األم املختلفة املتضمنة )ابتدايئ أو ال تقرأ، ومتوسط أو 
ثانوي، وتعلمي جاميع( عىل مقياس املهارات االجمتاعية وأبعاده املختلفة، إذ اكنت )ف( غري 
دالة إحصائيًا، وتشري النتاجئ أيضًا إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 
ثانوي،  أو  ومتوسط  يقرأ،  ال  أو  )ابتدايئ  املتضمنة  املختلفة  األب  تعلمي  مستويات  درجات 

وتعلمي جاميع( يف التحصيل الدرايس، إذ اكنت )ف( غري دالة إحصائيًا. 

بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )16( رمق  واجلدول   )15( رمق  اجلدول  ويوحض   
متوسطات درجات مستويات تعلمي األم املختلفة املتضمنة )ابتدايئ أو ال تقرأ، ومتوسط أو 
ثانوي، وتعلمي جاميع( عىل الدرجة اللكية ملقياس املناخ األرسي، إذ اكنت )ف( تساوى )7.8( 
وىه دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01(، وذلك يف اجتاه األمهات ذوات التعلمي اجلاميع، 
مكا يبني اجلدول رمق )17( من خالل نتاجئ اختبار شيفيه لملقارنات البعدية أن هناك فروق 
بني األمهات ذوات التعلمي اجلاميع واألمهات ذوات التعلمي االبتدايئ إذ إن فرق املتوسطني 
)14( وهو دال إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01( يف اجتاه األمهات ذوات التعلمي اجلاميع، 
غري أنه ال توجد فروق بني األمهات ذوات التعلمي اجلاميع واألمهات ذوات التعلمي املتوسط 
والثانوي، مكا أن متوسط درجات األمهات ذوات التعلمي اجلاميع أعىل من بقية املتوسطات.

 وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مستويات تعلمي األم املختلفة 
املتضمنة )ابتدايئ أو ال تقرأ، ومتوسط أو ثانوي، وتعلمي جاميع( عىل ُبعد األمان األرسي من 
أبعاد مقياس املناخ األرسي، إذ اكنت )ف( تساوى )6.7( وىه دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
)0.01( وذلك يف اجتاه األمهات ذوات التعلمي املتوسط والثانوي، مكا يبني اجلدول رمق )18( 
من خالل نتاجئ اختبار شيفيه لملقارنات البعدية أن هناك فروق بني األمهات ذوات التعلمي 
دال  )2.1( وهو  املتوسطني  فرق  إن  إذ  االبتدايئ،  التعلمي  والثانوي واألمهات ذوات  املتوسط 
إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01( يف اجتاه األمهات ذوات التعلمي املتوسط والثانوي, غري أنه 
ال توجد فروق بني األمهات ذوات التعلمي اجلاميع واألمهات ذوات التعلمي املتوسط والثانوي، 

مكا أن متوسط درجات األمهات ذوات التعلمي املتوسط والثانوي أعيل من بقية املتوسطات.
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وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مستويات تعلمي األم املختلفة 
املتضمنة )ابتدايئ أو ال تقرأ، ومتوسط أو ثانوي، وتعلمي جاميع( عىل ُبعد وضوح األدوار من 
أبعاد مقياس املناخ األرسي، إذ اكنت )ف( تساوى )7.6(، وىه دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
)0.01(، وذلك يف اجتاه األمهات ذوات التعلمي اجلاميع، مكا يبني اجلدول رمق )19( من خالل 
نتاجئ اختبار شيفيه لملقارنات البعدية أن هناك فروقًا بني األمهات ذوات التعلمي اجلاميع 
واألمهات ذوات التعلمي االبتدايئ، إذ إن فرق املتوسطني )2.6(، وهو دال إحصائيًا عند مستوى 
داللة )0.01( يف اجتاه األمهات ذوات التعلمي اجلاميع، غري أنه ال توجد فروق بني األمهات 
أن متوسط درجات  املتوسط والثانوي، مكا  التعلمي  التعلمي اجلاميع واألمهات ذوات  ذوات 

األمهات ذوات التعلمي اجلاميع أعىل من بقية املتوسطات.

وتشري النتاجئ أيضًا إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مستويات 
تعلمي األم املختلفة املتضمنة )ابتدايئ أو ال تقرأ، ومتوسط أو ثانوي، وتعلمي جاميع( عىل ُبعد 
احلياة الدينية لألرسة من أبعاد مقياس املناخ األرسي، إذ اكنت )ف( تساوى )4.2( وىه دالة 
إحصائيًا عند مستوى داللة )0.05(، وذلك يف اجتاه األمهات ذوات التعلمي املتوسط والثانوي، 
مكا يبني اجلدول رمق )20( من خالل نتاجئ اختبار شيفيه لملقارنات البعدية أن هناك فروقًا 
أن فرق  إذ  االبتدايئ،  التعلمي  املتوسط والثانوي واألمهات ذوات  التعلمي  األمهات ذوات  بني 
املتوسطني )2.6(، وهو دال إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01( يف اجتاه األمهات ذوات التعلمي 
املتوسط والثانوي، غري أنه ال توجد فروق بني األمهات ذوات التعلمي اجلاميع واألمهات ذوات 
التعلمي املتوسط والثانوي، مكا أن متوسط درجات األمهات ذوات التعلمي املتوسط والثانوي 

أعىل من بقية املتوسطات.

 ويوحض اجلدول رمق )15( واجلدول رمق )16( أيضًا أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
بني متوسطات درجات مستويات تعلمي األم املختلفة املتضمنة )ابتدايئ أو ال تقرأ، ومتوسط أو 
ثانوي، وتعلمي جاميع( عىل ُبعدي التعاون األرسي وإشباع حاجات األرسة من أبعاد مقياس 

املناخ األرسي، إذ اكنت )ف( غري دالة إحصائيًا.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن لألم دورًا مهاًم يف توفري مناخ أرسي سوّي وتمنية 
املهارات االجمتاعية لدى األبناء، وال شك أن وجود أم متعملة تعلميًا جامعيًا له تأثري كبري 
عىل التنشئة االجمتاعية لألبناء، فالطفل يرتبط بأمه يف السنني األوىل من والدته، وبعد ذلك 
متثل األم القدوة للطفل جبانب األب، وحياول الطفل تقليد لُكٍّ مهنام يف سلوكياهتام، فإذا اكن 
الوالدان لدهيم مهارات اجمتاعية جيدة وخربة حياتية وتوافق أرسي فإن األبناء تزداد لدهيم 
املهارات االجمتاعية، وتتفق نتاجئ هذه الدراسة مع نتاجئ دراسة اجلهين )2011( اليت بينت 
أنه ال يوجد أثر ملستوى تعلمي األب واألم عىل تباين درجات مقياس املهارات االجمتاعية، مكا 
ختتلف عن نتاجئ دراسة سبنرس )Spencer, 1991( اليت بينت أن املهارات االجمتاعية ختتلف 

باختالف البيئة االجمتاعية والثقافية والتعلميية للوالدين واألرسة. 

وهبذه النتيجة نستطيع القول بأنه مت قبول معظم حاالت الفرض الرابع الذي نص عىل 
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسيط درجات مستويات تعلمي األم املختلفة عىل 
مقياس املهارات االجمتاعية وأبعاده املختلفة، ومقياس املناخ األرسي وأبعاده املختلفة لدى 

عينة الدراسة اللكية.

التوصيات والرؤى املستقبلية:
 يف ضوء نتاجئ الدراسة احلالية ميكن التوصية باآليت: 

قامئ عىل . 1 مناخ أرسي  بتوفري  الوالدين  توعية  الدراسة يف  هذه  نتاجئ  من  االستفادة 
الرباجم  خالل  من  وذلك  األرسة،  حاجات  وإشباع  واألمان  األرسة  أفراد  بني  التعاون 

اإلرشادية األرسية اليت متكهنم من بناء أرسة سلمية.
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االستفادة من نتاجئ هذه الدراسة يف تثقيف وتوعية األمهات واآلباء باستخدام أفضل . 2
األساليب يف رعاية األبناء والتنشئة االجمتاعية السلمية اليت متكهنم من زيادة املهارات 

االجمتاعية لدى أبناهئم.
االهمتام بالدراسات اليت تناولت املتغريات النفسية والدراسية اليت هلا عالقة باملهارات . 3

االجمتاعية واملناخ األرسي لدى تالميذ وتمليذات املرحلة املتوسطة. 
االستفادة من نتاجئ الدراسة احلالية يف معل برناجم إرشادي أرسي يف توعية الوالدين . 4

بكيفية تمنية املهارات االجمتاعية لدى أبناهئم. 
إعداد دراسة حول العالقة بني املهارات االجمتاعية واملناخ األرسي لدى تالميذ وتمليذات . 5

املرحلة االبتدائية.
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املقياس األول )تقدير املهارات االجتماعية(
التعلميات:

        فميا ييل مجموعة من سلوكيات الطالب أو الطالبة اليت توحض املهارات االجمتاعية 
للطالب/ الطالبات من خالل تقدير املعمل/ املعملة هلا، ويوجد أمام لك عبارة مزيان تقدير عىل 

الوجه اآليت: )دامئًا، أحيانًا، ال(.

    واملطلوب منك عزيزي املعمل/ عزيزيت املعملة وضع عالمة أمام العبارة حتت مستوى 
انطباقها عىل الطالب أو الطالبة، فإذا اكنت تنطبق هيلع دامئًا ضع عالمة أمام العبارة حتت 
خانة )دامئًا(، وإذا اكنت تنطبق هيلع أحيانًا فضع عالمة أمام العبارة حتت خانة )أحيانًا(، وإذا 

اكنت تنطبق هيلع نادرًا فضع عالمة أمام العبارة حتت خانة )نادرًا(:

نادرًاأحيانًادامئًاسلوك الطالبم

321يواظب عىل حضور دروسه بشلك منتظم1

321يتابع تعلميات املعمل وتوجهياته الشفهية واملكتوبة2

321حياول االسمترار يف أداء املهمة املقدمة له دون توقف3

321يطلب املساعدة من املعمل أو الزمالء يف الوقت املناسب4

321يواظب عىل أداء الواجبات املدرسية يف املزنل5

321يستطيع تركزي انتباهه عىل مهمة ما لفرتة اكفية6

321يتذكر أكرث من توجيه لفظي يف وقت واحد7

321حيرض األدوات اليت حيتاجها يف املدرسة8

321يبدأ بأداء الواجب الدرايس بعد انهتاء املعمل من رشحه للطلبة9

321يستفيد من وقت الفراغ باملدرسة يف أشياء مفيدة10

321ال يتشتت انتباهه بهسولة11

321يمكل الواجب املدريس يف الوقت احملدد له12

321يتقبل تصويب املعمل ألمعاله املدرسية13

321يعرف جيدًا مواطن قوته وضعفه14

321يسمتر فـي أداء الواجبـات املدرسـية ملـدة ال تقـل عـن نصـف سـاعة دون االعمتـاد عىل أحد آخر15

321ينجز األمعال وهو يف غاية االنجسام مع ذاته أو مع اآلخرين16

321يشارك يف املناقشة الصفية بصورة مهذبة17

321يبدو واثقًا من نفسه18

321ال مييل إىل االخنراط يف أمعال روتينية متكررة19

321ال يستخدم ممتلاكت اآلخرين دون إذهنم20

321حيرتم ممتلاكت اآلخرين كأن يعيد األشياء اليت يستعريها21

321حيرتم الكبار ويذعن ألوامرمه22

321ال يتحدث يف أثناء حديث اآلخرين23

321ييع تأثريات سلوكه عىل اآلخرين24

321يتحدث بصدق25

321حيرتم مشاعر اآلخرين26

321يظهر عادات حصية مقبولة اكحملافظة عىل نظافة مظهره27
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نادرًاأحيانًادامئًاسلوك الطالبم

321يعمل بطريقة مناسبة مع اآلخرين يف سبيل إجناز العمل املطلوب28

321يتفاعل اجمتاعيًا مع األقران بشلك مناسب29

321يقمي عالقات جيدة مع الكبار30

321يأخذ دوره يف األنشطة واأللعاب31

321يشارك يف األنشطة االجمتاعية32

321يقمي صداقات مع التالميذ اآلخرين33

321يطلب املساعدة من الطلبة اآلخرين عندما تكون هناك حاجة34

321يستعمل تعبريات تدل عىل اللباقة االجمتاعية مثل ”مـن فضـلك“ و“شـكرًا“ عنـدما يطلب يشء ما35

321يتعاون مع اآلخرين يف تبادل املمتلاكت اكألدوات التعلميية (كتب، وأقالم( 36

321يبدي روحًا من الدعابة والفاكهة واملرح يف التعامل مع اآلخرين37

321يتبع وينفذ خطط وقرارات اآلخرين38

321يعرض استعداده ملساعدة اقرأنه بالصف39

321يلزتم بتعلميات وقوانني الصف40

41
 ال يتغيــب أو يتــأخر عــن أمــاكن النشــاط املتفــق علهيــا؛ كــأن ال يصــل متــأخرا أو يغادرها

دون استئذان
321

321ميتنع عن الغش يف االمتحانات42

321ال يشمت اآلخرين أو يسهبم43

321يطلب اإلذن من املعمل قبل احلديث44

321يطلب اإلذن من املعمل قبل التحرك من مقعده45

321ال يقوم مبضايقة اآلخرين46

47
 ينتقل من وضع تعملـي إلـى آخـر (مـن الصـف إلـى غرفـة املصـادر وبـالعكس( بطريقـة مالمئة

دون إحداث ضوضاء أو إزعاج
321

321ال يقــوم بــإطالق التعليقــات البذيئــة حــول أي ســلوك غيــر مقبــول صــادر مــن أحــد زمالئه48

49
 يلزتم مبراعاة السلوكيات املرغوبة عندما يكون يف مجموعـة كبيـرة؛ كـأن ال يقـاطع املجموعة

بكالم ال يرتبط مبوضوع املناقشة
321

321ال يقوم بالتجوال يف أرجاء غرفة الصف يف أثناء الدراسة50




