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  أحمد محمد فالح داهم  اســم الباحـث

مستويات المهارات االجتماعية لدى الوالدين وعالقتها   ان البحثعـنـو
ألطفال الذين بالنزاعات الشخصية لدى عينة من ا

  .نون من اللجلجةيعا
  الزقازيق  جـامـعــــة
  اآلداب  كـلـيـــــة
  علم النفس  قـســــــم
  ٢٠٠٨الماجستير  الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
حالية إلى اختبار صدق العالقة بين المهارات  الدراسة التهدف

االجتماعية لدى الوالدين ونزعات الشخصية لدى عينة من أطفال الذين 
يعانون من اللجلجة وفى ضوء هذا الهدف الرئيس يتفرع عدد من األهداف 

  :الفرعية األخرى تكمن فى 
التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسط درجات أفراد  -١

العينة من األطفال الذين يعانون من اضطراب اللجلجة والذين ال يعانون 
التعبير االنفعالى، الحساسية (من اللجلجة فى المهارات االجتماعية 

ية، االنفعالية، الضبط االنفعالى، التعبير االجتماعى، الحساسية االجتماع
  )الضبط االجتماعى، الدرجة الكلية للمقياس
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التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسط درجات أفراد  -٢
العينة من األطفال الذين يعانون من اضطراب اللجلجة والذين ال يعانون 

العدوان، االعتمادية، التقدير / العداء(من اللجلجة فى تقدير الشخصية 
الكفاية الشخصية، نقص الثبات االنفعالى، نقص السلبى للذات، نقص 

 ).التجاوب االنفعالى، النظرة السلبية للحياة

كشف العالقة بين المهارات االجتماعية لألب واألم وخصائص الشخصية  -٣
 .السلبية لدى األطفال الذين يعانون من اللجلجة

كشف التنبؤ باضطراب اللجلجة من انخفاض الدرجة على المهارات  -٤
التعبير االنفعالى، الحساسية االنفعالية، الضبط (اعية لألب واألم االجتم

االنفعالى، التعبير االجتماعى، الحساسية االجتماعية، الضبط االجتماعى، 
 ).الدرجة الكلية للمقياس

/ العداء(كشف التنبؤ باضطراب اللجلجة من خصائص الشخصية السلبية  -٥
، نقص  الكفاية الشخصية، نقص العدوان االعتمادية، التقدير السلبى للذات

  ).الثبات االنفعالى، نقص التجاوب االنفعالى، النظرية السلبية للحياة
  منهج الدراسة

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لدي عينات البحث
  :أدوات الدراسة االختبارات والمقاييس التالية 

جة لدى مقياس لتقدير المواقف المرتبطة بشدة أو انخفاض اللجل -١
  .األطفال

 .مقياس المهارات االجتماعية -٢

 .استبيان تقدير الشخصية لألطفال -٣
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كما تم حساب عدة أساليب إحصائية للتحقق من تساؤالت وفروض 
  :SPSSالدراسة عن طريق برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  .المتوسطات واالنحرافات المعيارية -١
 .األداةمعامل ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات  -٢

 .معامل االرتباط لبيرسون -٣

 . لداللة الفروقT-testاختبار  -٤

  .تحليل االنحدار المتعدد -٥
    استنتاجات الدراسة

  :أسفرت نتائج الدراسة الراهنة عما يلى 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أباء االطفال المتلجلجين وأباء  -١

فظية وغير األطفال غير المتلجلجين أبعاد المهارات االجتماعية الل
التعبير االنفعالى، الحساسية االنفعالية، الضبط (اللفظية والمتمثلة فى 

االنفعالى، التعبير االجتماعى، الحساسية االجتماعية، الضبط 
واتجهت هذه الفروق فى جانب آباء ) االجتماعى، الدرجة الكلية للمقياس

مقارنة األطفال العاديين، حيث بلغ متوسط درجات أدائهم درجات أعلى 
 .بأباء األطفال المتلجلجين

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أمهات االطفال المتلجلجين  -٢
وأمهات األطفال غير المتلجلجين أبعاد المهارات االجتماعية اللفظية 

التعبير االنفعالى، الحساسية االنفعالية، (وغير اللفظية والمتمثلة فى 
 الحساسية االجتماعية، الضبط الضبط االنفعالى، التعبير االجتماعى،

واتجهت هذه الفروق فى جانب ) االجتماعى، الدرجة الكلية للمقياس
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أمهات األطفال العاديين، حيث بلغ متوسط درجات أدائهم درجات أعلى 
 .مقارنة بأمهات األطفال المتلجلجين

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ذوى اضطرابات القراءة  -٣
/ العداء(بعاد الشخصية السلبية والمتمثلة فى  والعاديين على بعض أ

العدوان االعتمادية، التقدير السلبى للذات، نقص  الكفاية الشخصية، 
نقص الثبات االنفعالى، نقص التجاوب االنفعالى، النظرية السلبية 

وقد اتجهت هذه الفروق فى جانب األطفال المتلجلجين حيث بلغ ) للحياة
 .ت أعلى مقارنة بالعاديينمتوسط درجات أدائهم درجا

وجود عالقة ارتباطية سالبة بين أبعاد المهارات االجتماعية وخصائص  -٤
الشخصية السلبية، بلغت معامالت االرتباط مستويات الداللة 
اإلحصائية، وهذا يدل على مدى أهمية هذه المتغيرات وارتباطها السلبى 

 .بالمهارات االجتماعية لألب

البة بين أبعاد المهارات االجتماعية وخصائص وجود عالقة ارتباطية س -٥
الشخصية السلبية، بلغت معامالت االرتباط مستويات الداللة 
اإلحصائية، وهذا يدل على مدى أهمية هذه المتغيرات وارتباطها السلبى 

 .بالمهارات االجتماعية لألم

 .يمكن التنبؤ باللجلجة من نقص المهارات االجتماعية لألب -٦

 .اللجلجة من نقص المهارات االجتماعية لألميمكن التنبؤ ب -٧

) ٣(االعتمادية، ) ٢(العداء، / العدوان) ١: (يمكن التنبؤ باللجلجة من  -٨
  .نقص التوكيدية) ٤(التقدير السلبى للذات، 

    
  


