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 البسيطة العقلية اإلعاقة ذوي للتالميذ االجتماعية المهارات بعض لتنمية تدريبي برنامج فعالية
 لخص:مُ ال

الدراسػػػة إذل معرفػػػة فعاليػػػة برنػػػامج تػػػدرييب لتنميػػػة بعػػػض ا١تهػػػارات االجتماعيػػػة للتبلميػػػذ ذكم اإلعاقػػػة ىػػػذه ىػػػدفت 
مػن التبلميػذ ذكم اإلعاقػة العقليػة البسػيطة بابتدائيػة اإلمػاـ الشػافعي يف  ا( تلميػذن 18البسيطة، كاشتملت العينة علػى )العقلية 

٤تافظة اَّمعة با١تملكة العربية السعودية، ًب أخذىم بطريقة قصدية؛ كاستخدمت الدراسة مقياس ا١تهارات االجتماعية )أعده 
م ًب تصػػػػميمو لتحقيػػػػق ىػػػػدؼ الدراسػػػػة؛ ك١تعاٞتػػػػة البيانػػػػات ًب اسػػػػتخداـ ٣تموعػػػػة اٟتػػػػـز الباحثػػػػاف(، كالربنػػػػامج التػػػػدرييب الػػػػذ

(؛ ككشػػػفت النتػػػائج عػػػن فعاليػػػة الربنػػػامج التػػػدرييب يف تنميػػػة ا١تهػػػارات االجتماعيػػػة لػػػذكم اإلعاقػػػة SPSSاإلحصػػػائية للعلػػػـو )
( بػػُت متوسػػطات 0.05نػػد مسػػتول )ذات داللػػة إحصػػائية ع (؛ ككجػػود فػػركؽو 13.459بلػػغ ) العقليػػة البسػػيطة ْتجػػم تػػأثَتو 

( بػُت 0.05درجات القياس القبلي كالبعػدم، يف االٕتػاه البعػدم؛ ككػذلك كجػود فػركؽ ذات داللػة إحصػائية  عنػد مسػتول )
متوسطات درجات القياس القبلي كالبعدم، لكل أبعاد ا١تقياس، حيث نالت مهارات إدارة الذات أعلى مستول فعالية ْتجم 

(، ٍب بيعػػد مهػػػارات اآلداب االجتماعيػػة العامػػػة 11.204يليػػو بيعػػػد ا١تشػػاركة االجتماعيػػػة ْتجػػم تػػػأثَت )(، ك 13.739تػػأثَت )
مت الدراسػة بعػض التوصػيات، (، قػد  5.279مهػارات التواصػل االجتمػاعي ْتجػم تػأثَت )خَتنا ( كأ5.353ْتجم تأثَت بلغ )

البسيطة يف مدارس الًتبية الفكرية لتنمية ا١تهارات االجتماعية كأ٫تها: ضركرة إعداد العاملُت مع األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقلية 
 الفنية(.ك الثقافية، ك من خبلؿ األنشطة ا١تختلفة )الرياضية، 

 اإلعاقة العقلية البسيطة، القابلُت للتعلم، الربنامج التدرييب، ا١تهارات االجتماعية. الكلمات المفتاحية:
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Effectiveness of a Training Program for the Development of Social Skills for 

Students with Mild-Intellectual Disabilities  

Abstract  

The aim of this study was to find out the effectiveness of a training program in 

developing some social skills for students with mild-intellectual disabilities. The sample 

consisted of (18) students of intellectual disabilities from Imam Shafi'i primary school in 

Al-Majmaah province in the Kingdom of Saudi Arabia. They were purposively chosen. 

The study used a social skills scale (developed by the researchers) and a training program 

that was designed to achieve the study objective. To address the data, the Statistical 

Package for Science (SPSS) was used. The results revealed the effectiveness of the 

training program in developing social skills for students with mild-intellectual disability, 

statistically significant differences at the level of (0.05) between the means of pre and 

post-measurement, in favor of post; and statistically significant differences at the level of 

(0.05) between the averages of the pre and post-measurement, for all dimensions of the 

scale according to the skill type. The general social skills were the most effective with a 

pre-statistical mean of (9.333) and post of (10.611); followed by the dimension of social 

communication skills with a post-statistical mean of (9.111). Finally, the study provided 

some recommendations, the most important of which include the need to prepare people 

who work with children with mild-intellectual disabilities in schools to develop social 

skills through various activities (sports, cultural, artistic).                                    

Keywords: Intellectual disability, educable, training program, social skills.    
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 المقدمة:
بفئات الًتبية ا٠تاصة األخرل مثل: اإلعاقة اٞتسمية،  مقارنةن  اأكثر فئات الًتبية ا٠تاصة شيوعن  اييعد ا١تعوقوف عقلين 

(؛ كما أشار السيد كا١تشريف 2007؛ الشخص، 2007كاإلعاقة اٟتركية، كاإلعاقة السمعية، كاإلعاقة البصرية )ا٠تطيب، 
ضحت أٌف نسبة ذكم اإلعاقة العقلية تقدر بػ ( قد أك 1998( أٌف موسوعة اَّالس القومية ا١تتخصصة )3، ص2013)

( من بُت ذكم 85( نسبتهم )%70- 50( من بُت ذكم اإلعاقات، كأف ذكم العقلية البسيطة )نسبة ذكاء 73)%
 ( أٌف نسبة انتشار اإلعاقة العقلية تزداد كسط اَّتمعات النامية، مقارنةن 12، ص2018اإلعاقة العقلية، كيذكر بلتاجي )

نسبة ذكم اإلعاقة العقلية يف أف ( إذل 13، ص 2018( كبلتاجي )78، ص 2015ا١تتقدمة، كيشَت الركساف ) باَّتمعات
عزم (، كيي 3.8(، كيف اَّتمعات العربية )%11.3أمريكا البلتينية )% حُت تبلغ يف (،  يف0.04تقدر بػ )% السويد مثبلن 

نوعية ا٠تدمات ا١تقدمة ك لعوامل الثقافية، كالصحية، االقتصادية، الباحثاف ىذا التباين يف نسبة انتشار اإلعاقة العقلية ل
( على عدة عوامل أ٫تها: ا١تعيار ا١تستخدـ يف تعريف اإلعاقة العقلية، 2015كأكلوياهتا، كيؤكد الركساف ) هتاللمعاقُت كجود

حية، كاالجتماعية. كتيعد اإلعاقة كمعيار السلوؾ التكيفي يف تعريف اإلعاقة العقلية، كذلك ّتانب العوامل الثقافية، كالص
عاـ  ، اليت حظيت بالدراسة كاالىتماـ من قبل علماء الًتبية ا٠تاصة كالًتبويُت بشكلو االعقلية من ا١تشكبلت ا١تألوفة اجتماعين 

بوية كالتعليمية من خبلؿ االىتماـ ا١تتنامي ُّا من ا١تؤسسات الًتبوية كالتعليمية كا١تنظمات العا١تية كالدكلية بوضع الربامج الًت 
الرغم من اختبلؼ التوجهات بكالنفسية،  ،اليت تناسب قدرات ىذه الفئات كإمكاناهتا من الناحية ا١تعرفية، كاالجتماعية

 كتباين النظرة يف التعامل معهم.  اعن تباين النظرة اَّتمعية للمعاقُت عقلين  النظرية كالفكرية حوؿ اإلعاقات الفكرية، فضبلن 
كالعوامل ا١تتسببة فيها، كقد  ،كمظاىرىا ،طبيعتها :عقلية إحدل الظواىر اليت تتسم بالتعقيد من حيثكاإلعاقة ال

صُت يف ميداف خصحظيت باالىتماـ على صعيد ا١تيادين التخصصية ا١تختلفة، مثل: الطب، كعلم االجتماع، إضافةن إذل ا١تت
ليها كعلى مسبباهتا، كطرؽ الوقاية إاإلعاقة العقلية، كالتعرؼ الًتبية ا٠تاصة، فقد حاكؿ ا١تختصوف يف اٟتقل الطيب دراسة 

كما حاكؿ علماء النفس كالًتبية كعلم االجتماع دراستها كربطها با١تتغَتات ا ١ترجعيتهم كخلفيتهم الطبية،منها، كفقن 
كرعايتهم كالعمل  ابا١تعاقُت عقلين ٨تو االىتماـ ا أكثر جديةن كعمقن  ااالجتماعية كالثقافية كالبيئية، كىذا االىتماـ يعكس إتاىن 

على توفَت ا٠تدمات االجتماعية كالًتبوية كالعبلجية كالتأىيلية البلزمة ٢تم، كالعمل على عبلج جوانب القصور ا١تختلفة يف 
كتنمية مهاراهتم االجتماعية كإكساُّم ا١تهارات االجتماعية األساسية، مثل: مهارات التواصل االجتماعي،  ،شخصياهتم

آلداب االجتماعية العامة، كمهارات إدارة الذات، كا١تشاركة االجتماعية "موضوع الدراسة اٟتالية" كبعض مهارات السلوؾ كا
االجتماعي اآلخرل: كالتعاكف مع اآلخرين، كٖتمل ا١تسؤكلية، كتشجيعهم على تكوين عبلقات اجتماعية ناجحة، كهتيئة 

ندماج مع اآلخرين، كمشاركتهم يف األنشطة ا١تختلفة، كتشػجيع الطػفل علػى التػوافق ا١تواقف االجتماعية ا١تناسبة كا١تتكررة لبل
(. 2010مع ٥تتلف ا١تواقف كالظركؼ اليت يواجهها كحسن التصرؼ فيها، كالتوافق مع اَّتمع الذم يعيش فيو )مصباح، 

ليم ذكم اإلعاقة العقلية، كتتمثل يف: أف ( ٣تموعة من االعتبارات الًتبوية اليت ينبغي مراعاهتا عند تع2015أكرد ٭تِت )
كبسيطة حىت  ا،مناسبة لؤلنشطة التعليمية للمعاقُت فكرين ك على االستمرارية،  مشجعةن ك ، األنشطة متعددة ْتيث تكوف نشطةن 

يف إحباطهم، كيضيف الباحثاف ضركرة التدرج يف الصعوبة، كما ينبغي إعادة النظر يف ا٠تطط كالربامج  ا ال تكوف سببن 
لئل٧تاز كالنجاح؛ إضافة إذل العمل على تقليل فًتات العمل؛ ككذلك ربط  التتماشى مع قدراهتم كميو٢تم كتكوف دافعن 
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، ص 2015عماؿ كاألنشطة التعليمية ا١تختلفة، كيرل متورل )اٞتوانب النظرية باٟتسية ا١تباشرة اٟتية، كذلك بالقياـ باأل
أف  مشكلة اإلعاقة العقلية تيعد يف كثَت من "أبعادىا مشكلة اجتماعية يف ا١تقاـ األكؿ، فالطفل ذك اإلعاقة العقلية أقل قدرةن 

ايرة اَّتمع يف تفاعلو مع يف عمليات التكيف االجتماعي" كمس اعلى التصرؼ يف ا١تواقف االجتماعية، كيعاين نقصن 
قصور السلوؾ التكيفي أحد ا٠تصائص ا١تميزة  دللمشكبلت االجتماعية كاالنفعالية ا١تختلفة، إذ ييع ٦تا ٬تعلو عرضةن  ؛اآلخرين

للخصائص التعليمية لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة حسبما أكرد منها ا٠تطيب كاٟتديدم  الذكم اإلعاقة العقلية، كنظرن 
، ص 2016فٌعاؿ؛ كبطء يف التعلم كا٩تفاض يف سرعة اكتساب ا١تعلومات" )اٟتديدم،  "عدـ التعلم بشكلو  (:2016)

(. لذا رأل الباحثاف القياـ بدراسة فعالية برنامج تدرييب لتنمية بعض ا١تهارات االجتماعية لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة 66
أف  االىتماـ بتعليم ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة كتدريبهم على تنمية  ةو كٓتاصٔتحافظة اَّمعة "موضوع الدراسة اٟتالية". 

٦تا يساعدىم على االستفادة من الربامج  ؛ٮترجهم من اإلحباط كالشعور بالفشل ااا١تهارات االجتماعية قد يهيئ ٢تم جون 
هتدؼ إذل ٖتقيق مهارات االستقبللية التدريبية ا٠تاصة اليت تيعد بقصد تنمية بعض ا١تهارات االجتماعية كالشخصية اليت 

من ٓتش  أفضل مع العاديُت. حيث يشَت كله  على التواصل بشكلو  ٭تسن قدرهتمالذاتية كالتوافق الشخصي كاالجتماعػػي ٦تا 
( إذل أف  الربامج الًتبوية لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة تعتمد على 2010( كمصباح )2005( كخَت اهلل )2001)

فت ( إذل أٌف اٞتمعية األمريكية صن  50، ص 2015ى إكساُّم ا١تهارات االجتماعية كالتواصلية، حيث أشار متورل )عل
حدنا ( 70 -68إذل ) ا أدىن( حدن 50- 20أقل من )بُت يًتاكح ذكاؤىم أهنم من ذكم اإلعاقة العقلية ٔتختلف فئاهتم 

(، إذل تصنيف الدليل التشخيصي اإلحصائي 22، ص 2014على مقاييس الذكاء ا١تقننة. كأشار اٟتمادم ) أقصى
( درجة على اختبارات 70لبلضطرابات العقلية ا٠تامس الذم يشَت إذل أف معدؿ ذكاء ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة )

( تصنيف الدليل التشخيصي اإلحصائي لبلضطرابات العقلية الطبعة 286، ص 2016الذكاء ا١تقننة، كيذكر البببلكم )
 ( على اختبارات الذكاء ا١تقننة". 70 -55بعة أف ذكم اإلعاقة العقلية ىم الذين "تًتاكح نسبة ذكائهم بُت )الرا

لعدـ استفادة ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة من الربامج الًتبوية اليت تناسب  ا( أنٌو نظرن 2016كيضيف البببلكم )
العاديُت يف ا١تدراس العادية، فبل بد من الًتكيز على تنمية ا١تهارات االجتماعية، كاللغوية، كمهارات االستقبلؿ الذاٌب، 

( على 43، ص 2010كالريدم، كالشيمي )كبعض مهارات القراءة كالكتابة، كالعمليات اٟتسابية البسيطة، كيؤكد علي، 
نقص ا١تهارات االجتماعية لدل األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة كقصورىا، كالتعامل غَت اإل٬تايب مع اآلخرين، كأف  

يصل  أبطأ من العاديُت، كما أف  قدراهتم االجتماعية ال تصل إذل ا١تستول النمائي الذم مهاراهتم االجتماعية تتطور بشكلو 
( أف  ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة يواجهوف مشكبلت يف السلوؾ التكيفي 2014إليو العاديوف، كيضيف ٭تِت )

لذا ٬تب الًتكيز يف الربامج التدريبية على مهارات التواصل كا١تهارات  ا؛"السلوكيات البلتكيفية كغَت ا١تقبولة اجتماعين 
 االجتماعية كالشخصية.

الضعف العقلي، كالعجز العقلي، كالنقص  :عددت مصطلحات اإلعاقة العقلية كتعريفاهتا، فمنهاكقد اختلفت كت     
، ص 2010الختبلؼ كجهات نظر العلماء، حيث يعرفها علي، الريدم، كالشيمي ) رنانظكذلك العقلي، كاإلعاقة العقلية؛ 

التكيف مع البيئة"؛ كيشَت ا٠تطيب كاٟتديدم  ( أهنا "حالة من النمو العقلي غَت ا١تكتمل ٕتعل الفرد غَت قادرو على29
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تدين معدؿ مع ( إذل أف اإلعاقة العقلية تشَت إذل "ا٩تفاض ملحوظ يف مستول االداء العقلي العاـ، 244، ص 2016)
 درجة على اختبارات الذكاء الفردية، كعجز يف السلوؾ التكيفي".  (15) الذكاء عن ا١تتوسط با٨تراؼ معيارم كاحد يساكم

، ص 2013، سليماف، البببلكم، كعبد اٟتميد، 29، ص 2010من )علي، الريدم، كالشيمي،  كقد أكرد كله        
( تعريف اٞتمعية 285، ص 2016، كالبببلكم، 251، ص 2015؛ كالزريقات، 49، ص 2014، ك٭تِت، 195

( DSMIVعقلية )األمريكية لئلعاقة العقلية الوارد يف الطبعة الرابعة من الدليل التشخيصي اإلحصائي لبلضطرابات ال
با٨تسار يف الوظائف التكيفية،  بنا( "أهٌنا ا٩تفاض ملحوظ دكف ا١تستول العادم يف الوظائف العقلية العامة، مصحو 1994)

( تعريف الدليل التشخيصي اإلحصائي ا٠تامس لبلضطرابات 22، ص 2013سنة. كيذكر اٟتمادم ) (18)كيظهر قبل 
على العجز يف األداء الذىٍت كالتكيف يف ٣تاؿ ا١تفاىيم  بلن ؿ فًتة التطور مشتم( أهنا "اضطراب يبدأ خبلDSM-5العقلية )

كاَّاالت االجتماعية كالعملية؛ كيشَت الدليل التشخيصي اإلحصائي ا٠تامس إذل ٖتقق ثبلثة معايَت يف تشخيص اإلعاقة 
أك أكثر من أنشطة اٟتياة  ألداء يف كاحدو قصور الوظائف التكيفية اليت ٖتد من اك العقلية ىي: قصور يف الوظائف العقلية، 

 اليومية، كأف تكوف بداية العجز كالقصور خبلؿ فًتة التطور".  
عن  العتماده يف ٣تاؿ دراسات اإلعاقة العقلية، فضبلن  اكيعتمد الباحثاف ىذا التعريف يف "الدراسة اٟتالية" نظرن 

( أنو من الضركرة 2015بية ا٠تاصة لئلعاقة العقلية، كيرل الزريقات )الرافد الرئيس ١تعظم تعريفات علماء الًت  دشيوعو، إذ ييع
ٔتكاف مراعاة ا١ترجعية الثقافية، كاللغوية، كالفركؽ اٟتسية، كاٟتركية، كعوامل التواصل، للطفل عند إجراء عملية التقييم؛ كما 

 .يناينبغي مراعاة احملددات كالقدرات للمعاؽ عقل
؛ كالشمرم، 2007؛ كاٟتارثي، 2004من )اٟتميضي،  قة العقلية حيث تشَت دراسات كلو كتتعدد تصنيفات اإلعا       

؛ كعبد الرحيم، كٛتود، كناصر، 2010؛ كعلي، كالريدم، كالشيمي، 2010؛ كخَت اهلل، 2009؛ كعبود، 2008
؛ 2016؛ كالبببلكم، 2015؛ كالزريقات، 2014؛ ك٭تِت، 2013؛ كسليماف، البببلكم، كعبد اٟتميد، 2011

 إذل ثبلث فئات ىي: اإذل التصنيف الًتبوم لذكم اإلعاقة العقلية الذم ييٌصنف ا١تعاقُت عقلين  (2017كزعموش، 
(، حيث يتوقف ٪توىم العقلي عند 70 -55كىم الذين تًتاكح معدالت ذكائهم بُت ) (Educable):القابلوف للتعلم  

كٯتكنهم االستفادة من الربامج التعليمية العادية، فهم ( سنة، 12ك  9(، ك)10ك 7مستول الطفل العادم بُت سن )
يتعلموف القراءة كالكتابة كمبادئ اٟتساب، غَت أهٌنم بطيئو التقدـ، مع ظهور مشكبلت يف التحصيل كاإل٧تاز األكادٯتي، 

ات، كنقص يف كبطء كتأخر يف التعلم كالنمو يف شىت ٣تاالتو، مع عجز يف القدرة على نقل أثر التعلم، كتعميم ا١تهار 
 (.2015ا١تهارات االجتماعية )٭تِت، 

(، كىم ذكك اإلعاقة الفكرية الذين يعتقد 50 -25تًتاكح معدالت ذكائهم بُت )ك : Trainable)القابلوف للتدريب )   
مهارات لذلك يتم الًتكيز على تدريبهم على مهارات االستقبلؿ الذاٌب، ك  ؛أهنم غَت قادرين على تعلم ا١تهارات األكادٯتية

 (.2013التأىيل ا١تهٍت )سليماف، كالبببلكم، كعبد اٟتميد، 
كشدةى، كيقل معدؿ الذكاء بالنسبة ٢تم عن  اأكثر فئات اإلعاقة العقلية تدىورن  مكى (dependable): االعتماديوف     

  اتمدكف على غَتىم اعتمادن يعجزكف عن العناية الذاتية، كٛتاية أنفسهم، كيعك (، كال يستطيعوف االعتماد على أنفسهم، 25)
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، داخل ا١تؤسسات ا٠تاصة برعايتهم كعبلجهم، أك من اا، كاجتماعين ، كنفسين ا، كىم ْتاجة إذل رعاية متخصصة طبين اكلين 
 (. 2016خبلؿ الدعم األسرم، كخدمات الرعاية األسرية كا١تنزلية )البببلكم، 

بُت ا١تختصُت يف ٣تاؿ الًتبية ا٠تاصة،  من أكثر التصنيفات قبوالن تصنيف اٞتمعية األمريكية لئلعاقة العقلية  كييعد       
( إذل أٌف اٞتمعية األمريكية 2017؛ كبلتاجي، 2015؛ كمتورل، 2007؛ كالشخص، Lefort, 2006فيشَت )ليفورت 

إذل تعلم . اإلعاقة العقلية البسيطة: كتشَت 1للتخلف العقلي قد حددت أربع فئات يف تصنيف اإلعاقة العقلية، كىي: 
٧تاز ا١تهمات األكادٯتية حىت ا١تستول السادس، كتسمح ٢تم قدراهتم االجتماعية كا١تهنية إاألفراد ببطء كلديهم القدرة على 

 بالعمل كاالستقبللية مع قليل من ا١تساندة.
لثاين، كقابلُت للتدريب . اإلعاقة العقلية ا١تتوسطة: كتشَت إذل من ينخفض مستواىم يف ا١تهارات األكادٯتية إذل ا١تستول ا2

 على مهارات التكيف االجتماعي، كا١تهارات اٟتياتية ك٭تتاجوف إذل اإلشراؼ التاـ يف أعما٢تم.
. اإلعاقة العقلية الشديدة: كتشَت إذل من لديهم قدرات تواصل ٤تدكدة، كعجز أك صعوبة يف اٟتركة، أك اضطرابات يف 3

لذا تعتمد برا٣تهم الًتبوية على ا١تهارات اٟتياتية كمهارات  ؛األساسية فقطالنطق كالكبلـ، كيستطيعوف فهم ا١تعلومات 
 التواصل، ك٭تتاج ىؤالء إذل اإلشراؼ التاـ كا١تتابعة يف أعما٢تم.

: ىم الذين لديهم عجز ملحوظ، ك٭تتاجوف إذل التدريب ا١تستمر كا١تتابعة كا١تساندة كالرعاية ا. اإلعاقة العقلية الشديدة جدن 4
الشديدة. كيعتمد الباحثاف يف ىذه الدراسة "فعالية برنامج تدرييب يف تنمية بعض ا١تهارات االجتماعية لذكم اإلعاقة العقلية 

كمقبوليةن لدل  اأكثر تصنيفات اإلعاقة العقلية شيوعن  دألنو ييعا البسيطة" تصنيف اٞتمعية األمريكية لئلعاقة العقلية، نظرن 
 ذا اَّاؿ. صُت كا١تهتمُت يف ىصختا١ت

الرتباطها بالكثَت من ا١تهارات  اخاصة؛ نظرن  تيعد ا١تهارات االجتماعية لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة ذات أ٫تيةو ك        
(. كما تيعد من ا١تتطلبات 2010الفصوؿ ا٠تاصة ا١تلحقة با١تدارس العادية )مصباح، داخل هم ماٟتياتية، كيف ٣تاؿ تعلي
من ا١تشكبلت االجتماعية،  العقلية للنجاح ا١تدرسي. إذ يًتتب على نقص ىذه ا١تهارات عديده  الضركرية لذكم اإلعاقة

( إذل أف ا١تهارات االجتماعية لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة ترتبط ببعض 1982كالسلوكية، كالنفسية، كيشَت صادؽ )
أقل قدرةن على التكيف، كا١تواءمة االجتماعية،  مه٦تا ٬تعل ا؛ا٠تصائص العقلية كاالنفعالية كاالجتماعية للمعاقُت عقلين 

من )كامل،  (. كيؤكد كله 2010كالتصرؼ يف ا١تواقف االجتماعية، كالتفاعل االجتماعي )علي، الريدم، كالشيمي، 
؛ كعلي، كالريدم، Hartly & Maclan, 2005؛ كىارتلي كماكبلف 2004؛ كاٟتميضي، 2001؛ كسليماف، 1997

( على أف  األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة يعانوف مشكبلت متنوعة، اجتماعية 2010باح، ؛ كمص2010كالشيمي، 
، كعدـ قدرهتم على التعامل اإل٬تايب مع اآلخرين، فهم كقصورىا كانفعالية، كنفسية، بسبب نقص مهاراهتم االجتماعية

 ة. يف التوافق االجتماعي، كال يتحملوف ا١تسؤكلي انسبين  ا٭تققوف ٧تاحن 
ا "عملية تفاعلية بُت ( أهن  7، ص 2001لقد تعددت تعريفات ا١تهارات االجتماعية كمن أ٫تها تعريف شاش )ك        

اٞتوانب السلوكية اللفظية كغَت اللفظية، كاٞتوانب ا١تعرفية كاالنفعالية كالوجدانية يف سياؽ التفاعل االجتماعي، كىذا ا١تنظور 
طبيعية للسلوؾ، كمؤشرات التقبل االجتماعي، كالتقديرات اليت ٬تريها اآلخركف يف ىذا الشأف يستخدـ ا١تبلحظات الواقعية ال

( أهنا "القدرة على التواصل كالتفاعل مع 7، ص 2013لتقدًن ا١تهارات االجتماعية لدل الفرد". كعرفها السيد كا١تشريف )
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، من خبلؿ مهارات االتصاؿ، كا١تشاركة، اة اجتماعين اآلخرين كالتعاكف معهم كمشاركتهم بأسلوب مهذب كالئق كبطرؽ مقبول
(، 108، ص 2014(، كفرحات )47، ص 2007كاآلداب االجتماعية العامة للسلوؾ االجتماعي". كيعرفها غزاؿ )

( أهنا كل "ما يظهره الطفل يف التعبَت عن ذاتو كإقامة عبلقة إ٬تابية مع اآلخرين 165، ص 2016لقوقي كبن زاىي )
ا١تشاركة االجتماعية يف األنشطة ا١تختلفة، كالتفاعل االجتماعي، كالتواصل االجتماعي، مع ما يتماشى مع الذكؽ كالتواصل ك 

( أهنا "مكوف متعدد األبعاد يتضمن مهارة إرساؿ 11ص  2016". كعرفها عبده )االعاـ، كبطرؽ تيعد مقبولة اجتماعين 
 كتنظيمها". ،، كضبطهااكاستقبا٢ت ا١تعلومات

من الدراسات كاألْتاث العلمية اليت تناكلت فعالية الربامج التدريبية لذكم اإلعاقة العقلية  أيجريت عديده كقد  
( إذل معرفة أثر برنامج تدرييب لذكم (Malone & Langone,1994 البسيطة حيث ىدفت دراسة مالوف ك لنقوف 

إ٬تايب  االجتماعية، ككشفت النتائج عن كجود أثرو اإلعاقة العقلية البسيطة يف تنمية مهارات اٟتساب كبعض ا١تهارات 
( إذل 2000) للربنامج ككجود فركؽ يف مهارات االتصاؿ كاالندماج االجتماعي مع األقراف، كىدفت دراسة القحطاين

، كمشلت عينة أثر فاعلية برنامج تدرييب لتنمية بعض ا١تهارات االجتماعية لعينة من األطفاؿ من ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة
( سنة، كاستخدمت 16 -12( من األطفاؿ ا١تنتظمُت ٔتعهد الًتبية الفكرية بالدماـ، كتًتاكح أعمارىم بُت )10الدراسة )

( للمهارات االجتماعية، ككشفت النتائج عن فاعلية الربنامج التدرييب يف اكتساب بعض 1988الدراسة مقياس شوما كر )
تحية قوؿ شكران االعتذار( احتفاظ التبلميذ با١تهارات الثبلثة إثر انتهاء الربنامج التدرييب، ا١تهارات االجتماعية )إلقاء ال

( إذل معرفة فاعلية برنامج تدرييب يف ٖتسُت ا١تهارات االجتماعية لذكم اإلعاقة العقلية 2001كىدفت دراسة ٓتش )
(؛ 1996مقياس ا١تهارات االجتماعية، )ىاركف، البسيطة، من خبلؿ األنشطة الثقافية كالرياضية، كالفنية، كاستخداـ 

( من ذكات اإلعاقة العقلية البسيطة من معهد الًتبية الفكرية للبنات يف جدة، ٦تن تراكحت 40كتكونت عينة الدراسة من )
اإلعاقة ( سنوات؛ كبيٌنت النتائج فاعلية الربنامج التدرييب يف ٖتسُت ا١تهارات االجتماعية من ذكات 10 -6أعمارىن بُت )

العقلية البسيطة، كما كشفت عن فركؽ بُت اَّموعتُت التجريبية كالضابطة بعد تطبيق الربنامج، كفركؽ يف مستول ا١تهارات 
إذل تدريب ذكم  Elliott (2002)القبلي كالبعدم، لصاحل البعدم. كىدفت دراسة إليوت  ُتاالجتماعية بُت القياس

، بتطبيق برنامج تدرييب مكوف من ٙتاين بلن ( طف١11تهارات االجتماعية على عينة بلغت )اإلعاقة العقلية البسيطة على تنمية ا
ملحوظ، كىدفت  لدل أفراد العينة بعد تطبيق الربنامج يف ا١تهارات االجتماعية بشكلو  اجلسات، كأظهرت النتائج ٖتسنن 

لذكم اإلعاقة  يناتطويرم للمعاقُت عقل إذل معرفة أثر برنامج تدرييب James & Lizanne (2003دراسة جيمس كليزاين )
يف مهارات التواصل، كالعمليات اٟتسابية، كسعت دراسة آندرسوف، كباتشر،  االعقلية البسيطة، كأظهرت النتائج تقدمن 

إذل معرفة أثر فاعلية برنامج تدرييب على تنمية  Anderson, Butcher, Newsome & Nay( 2003كنيوسم، كنيي )
، كعند ا( من ذكم اإلعاقة كا١تضطربُت سلوكين 462اعية كخفض السلوؾ العدكاين على عينة تكونت من )ا١تهارات االجتم

يف مهاراهتم االجتماعية، كما ا٩تفض السلوؾ العدكاين  اتطبيق الربنامج التدرييب على أفراد العينة، أكضحت الدراسة ارتفاعن 
( إذل معرفة فاعلية برنامج سلوكي يف تنمية بعض ا١تهارات االجتماعية 2004كتكراريتو، كما ىدفت دراسة اٟتميضي )

 -8بُت )( من طبلب الفصوؿ العقلية يف مدينة الرياض، ما 16لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة، كتكونت عينة الدراسة من )
( سنة، كاستخدمت ا١تنهج التجرييب، ككشفت النتائج عن كجود فركؽ بُت اَّموعتُت التجريبيتُت يف ا١تهارات السلوكية، 13

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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لصاحل اَّموعات التجريبية، ككجود فركؽ يف الربنامج التدرييب السلوكي يف التطبيق )قبلي/ بعد( لصاحل القياس البعدم، 
إذل معرفة فاعلية برنامج تدرييب لتنمية ا١تهارات االجتماعية لذكم اإلعاقة،  Derosier (2004)كىدفت دراسة دركسَت 

( من طبلب ا١تدارس؛ كبي نت الدراسة كجود اضطراب 381كاألطفاؿ الذين يعانوف من اضطراب القلق، على عينة قوامها )
 لصاحل أفراد اَّموعة التجريبية. يف مستول ا١تهارات االجتماعية، كتعلم األقراف، كا٩تفاض السلوؾ العدكاين 

( إذل فاعلية إعداد برنامج تدرييب لتنمية ا١تهارات االجتماعية كاللغوية لؤلطفاؿ 2006كىدفت دراسة أبو غزالة )
إعاقة  ا( من األطفاؿ ا١تعاقُت عقلين 24ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة يف ٖتسُت سلوكهم التوافقي، كتكونت العينة من )

(، كًب استخداـ مقياس استانفورد 70- 50( سنوات، كنسبة ذكائهم تراكحت بُت )10- 9أعمارىم بُت )بسيطة ١تن 
"بينية" كمقياس السلوؾ التكيفي؛ ككشفت النتائج عن كجود فركؽ بُت متوسطات القياس القبلي، كالبعدم يف السلوؾ 

قراف يف تنمية ا١تهارات اللغوية لدل ذكم اإلعاقة ( إذل معرفة فاعلية تدريس األ2007التكيفي. كما ىدفت دراسة اٟتارثي )
( من ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة يف مدينة الرياض، ٦تن تراكحت أعمارىم 6العقلية البسيطة، كاستهدفت الدراسة عدد )

ة لدل ذكم ( سنة، ككشفت النتائج عن كجود عبلقة ارتباطية موجبة بُت تعلم األقراف كاكتساب ا١تهارات اللغوي7-11بُت )
( إذل دراسة فاعلية برنامج إرشادم لتحسُت الكفاءة االجتماعية لذكم 2010اإلعاقة العقلية البسيطة، كىدؼ خَت اهلل )

( من تبلميذ اإلعاقة العقلية البسيطة من مدرسة الًتبية الفكرية يف بنها، 7اإلعاقة العقلية البسيطة، حيث تكونت العينة من )
برنامج إرشادم لتحسُت الكفاءة االجتماعية ك كاستخدمت الدراسة مقياس الكفاءة االجتماعية،  ( سنة.15 -١12تن بُت )

لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة؛ كأشارت النتائج إذل كجود فركؽ يف مقياس الكفاءة االجتماعية )قبلي/ بعدم(، لصاحل 
يف تنمية ا١تهارات االجتماعية كاٟتسية لذكم فاعلية برنامج بورتاج  تعرؼ( إذل 2011)البعدم(. كىدفت دراسة ساير )

( من األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة لؤلعمار ما بُت 30اإلعاقة العقلية البسيطة يف الكويت، على عينة تكونت من )
ات ( سنوات، حيث أيستخدـ فيها مقياس ا١تهارات االجتماعية كاٟتسية، ككشفت النتائج عن كجود فركؽ يف ا١تهار 6- 4)

 القبلي كالبعدم كالتتبعي، لصاحل التتبعي.  ُتاالجتماعية بُت القياس
( إذل معرفة مستول فاعلية برنامج لتنمية مهارات السلوؾ التكيفي 2011كىدفت دراسة عبد الرحيم، كٛتود كناصر )       

م يف ٤تافظة البلذقية،  لؤلعمار ( من األطفاؿ القابلُت للتعل10لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة، كاشتملت العينة على )
(؛ كمقياس الشخص 2004( سنة؛ كما استخدمت الدراسة مقياس رسم الرجل ا١تقنن على البيئة ا١تصرية )12 -10)
( للسلوؾ التكيفي؛ كتصميم برنامج تدرييب لتنمية ا١تهارات السلوكية، كأسفرت النتائج عن مستول من الفاعلية 1992)

لصاحل اَّموعة التجريبية يف مهارات  اإحصائين  عينة الدراسة؛ كما كشفت عن كجود فركؽ دالةو للربنامج التدرييب لدل 
السلوؾ التكيفي بعد تطبيق الربنامج؛ ككجود فركؽ يف مستول ا١تهارات التكيفية ألفراد العينة لصاحل اَّموعة التجريبية. 

يب لتنمية ا١تهارات االجتماعية كٖتسُت السلوؾ التكيفي، ( إذل معرفة فاعلية إعداد برنامج تدري2012كسعت دراسة ٭تِت )
من ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة ٦تن  بلن ( طف20( سنة؛ )12 -9( من العاديُت لؤلعمار بُت )20كاشتملت العينة على )

ياس (، كًب استخداـ مقياس رسم الرجل، كمشلت مقياس التفاعل االجتماعي، كمق70- 50تراكحت نسبة ذكائهم بُت )
السلوؾ التكيفي، كبٌينت النتائج فاعلية برنامج التفاعل االجتماعي، يف ٖتسُت السلوؾ التكيفي لعينة الدراسة. كىدفت 

( إذل معرفة مدل فاعلية برنامج تدرييب لتنمية ا١تهارات االجتماعية لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة، 2014دراسة مصطفى )

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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 فاؿ مراكز التأىيل ١تتعددم اإلعاقة، حيث أيستخدـ مقياس ا١تهارات االجتماعية أداةن ( من أط7كاشتملت العينة على عدد )
للدراسة، إضافة إذل الربنامج ا١تصمم لغرض الدراسة، كأظهرت النتائج فاعلية الربنامج التدرييب من خبلؿ ٖتسن ا١تهارات 

تعرؼ فاعلية برنا٣تُت يف ٖتسُت ا١تهارات ( إذل 2017ىدفت دراسة أٛتد )ك االجتماعية لعينة الدراسة بعد التطبيق. 
من ذكم اإلعاقة  بلن ( طف14االجتماعية لدل األطفاؿ من ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة، كاشتملت عينة مكونة من )

(، كاستخدمت 10- 6( لؤلعمار من )70 – 50البسيطة أخذت بطريقة قصدية ٦تن تًتاكح نسبة الذكاء لديهم بُت )
(، كأظهرت 2001( للمهارات االجتماعية، كبطاقة رصد السلوؾ االجتماعي لركال )2003مقياس خليل )الدراسة 

بُت متوسط درجات ا١تهارات االجتماعية  ا ١تتوسط درجات التطبيق البعدم ١تقياس ا١تهارات االجتماعية؛ ككجود فركؽو مرتفعن 
 قبل تطبيق الربنامج كبعده لصاحل القياس البعدم.

كمن خبلؿ ىذا العرض للدراسات السابقة اليت تناكلت الربامج التدريبية لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة، يبلحظ 
تباين ىذه الدراسات من حيث أىدافها كموضوعاهتا. ما بُت معرفة أثر برنامج تدرييب لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة يف تنمية 

(، كأثر تطبيق ا٠تطة (Malone & Langone,1994 مالوف ك لنقوف مهارات اٟتساب كبعض ا١تهارات االجتماعية 
(؛ كإذل فاعلية برنامج Simth & Kortering, 1996الًتبوية الفردية يف تنمية مهارات التعلم مع األقراف ٝتيث ككورترينج )

 ,Elliott)(، إليوت 2001تدرييب يف ٖتسُت ا١تهارات االجتماعية لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة، كما يف دراسات ٓتش )
 ,Anderson)(، آندرسوف، كباتشر، كنيوسم، كنيي James & Lizanne, 2003، كجيمس كليزاين )(2002

Butcher, Newsome & Nay, 2003)(، كدركسَت 2004) ؛ كاٟتميضيDerosier, 2004) كخَت اهلل ،)
( 2012(؛ فيما ىدفت دراسة القمش كاٞتوالدة )2014(، كمصطفى )2011(، كعبد الرحيم، كٛتود، كناصر )2010)

( إذل معرفة 2014إذل دراسة أثر برنامج تدرييب لتنمية ا١تهارات يف اٟتاسوب لذكم اإلعاقة، بينما ىدفت دراسة السيد )
( إذل معرفة فاعلية 2015إعاقة بسيطة، كدراسة حسُت ) ابرنامج تدرييب لتنمية ا١تهارات ا١تهنية لدل ا١تعاقُت عقلين  فاعلية

برنامج تدرييب لغوم يف تنمية ا١تهارات اللغوية لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة، كٚتيعها اعتمدت على ا١تنهج التجرييب؛ كقد 
ائج ذات أ٫تية من شأهنا تطوير كتفعيل كٖتديث الربامج التدريبية يف تنمية ا١تهارات الدراسات السابقة إذل نتىذه   خلصت

؛ حيث كشف عن مستول  ااالجتماعية كالسلوكية لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة خاصةن، كا١تعاقُت عقلين  على كجو العمـو
اعية، كالسلوكية، كالشخصية(. كما أظهرت النتائج )االجتم افاعلية مرتفع للربامج التدريبية يف تنمية مهارات ا١تعاقُت عقلين 

إحصائيان يف مستول قياس ا١تهارات االجتماعية بُت القياس القبلي كالبعدم؛ لصاحل القياس البعدم؛ أم ا حجم  دالةن  افركقن 
 2003(، باستثناء دراسات كآندرسوف كباتشر، كنيوسم، كنيي )40- 6عينات الدراسات السابقة فًتاكحت بُت )

Anderson, Butcher, Newsome & Nay,( اليت كانت من )كدراسة كدركسَت ااألكرب حجمن  د(، كتيع462 ،
Derosier, 2004)( بلغت فيها العينة )؛ كبالتارل تتفق الدراسات السابقة 148(، من )2014(، كدراسة السيد )381)

ا٢تدؼ، كيف بعض النتائج، كقد شكلت الدراسات (، ككذلك يف 18مع الدراسة اٟتالية يف حجم العينة اليت بلغ عددىا )
، استفاد منو الباحثاف يف بلورة األفكار ا١تتعلقة بتصميم الربنامج التدرييب كإعداد مقياس ا١تهارات اجيدن  انظرين  االسابقة إطارن 

 االجتماعية؛ ككذلك يف  إثراء اإلطار النظرم كتفسَت نتائج البحث.

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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لية قد تسهم من ناحية نظرية يف مد األدب النظرم للباحثُت كالدارسُت يف ٣تاؿ تصميم كيرم الباحثاف أف الدراسة اٟتا 
عاـ، كاإلعاقة العقلية البسيطة على كجو ا٠تصوص، كذلك ٔتجموعة من  الربامج التدريبية لذكم اإلعاقة العقلية بشكلو 

سات اليت تناكلت فعالية الربامج التدريبية لذكم ا١تعارؼ كا١تفاىيم كاٟتقائق العلمية من خبلؿ تسليط الضوء على نتائج الدرا
مباشر كغَت مباشر يف تطوير، ككضع، كتصميم الربامج الًتبوية كالتعليمية كالتدريبية ا٠تاصة  ٦تا يسهم بشكلو  ؛اإلعاقة العقلية

 اإلعاقة العقلية البسيطة بالتبلميذ من ذكم اإلعاقة العقلية با١تؤسسات الًتبوية كالتعليمية ا١تختلفة اليت هتتم برعاية ذكم
، ككذلك قد تفيد نتائج الدراسة "اٟتالية" يف كضع ا٠تطط كالًتبوية لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة همكتأىيل همكتعليم

كتطويرىا، كتشجع الباحثُت ك٘تهد الطريق يف ٣تاؿ دراسة فعالية الربامج التدريبية كالتعليمية ا٠تاصة بتنمية ا١تهارات 
يف تقدًن معلومات كمية كرقمية  امن األْتاث كالدراسات، كقد تسهم أيضن  لذكم اإلعاقة العقلية يف إجراء مزيدو االجتماعية 

عن فعالية الربامج التدريبية لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة. كأخَتان ٖتاكؿ الدراسة اٟتالية بناء مقياس الدراسة ا٠تاص بقياس 
 ا١تهارات االجتماعية لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة.

؛ كعبود، 2008؛ الشمرم، 2004: )اٟتميضي، ثبلن من الدراسات العلمية اٟتديثة، م اىتمت عديده مشكلة الدراسة: 
؛ كمصطفى، 2015؛ كحسُت، 2011؛ كعبد الرحيم، ٛتود، كناصر، 2010؛ كمصباح، 2010؛ كخَت اهلل، 2009
( بدراسة فاعلية 2017؛ كأٛتد، 2012؛ كالقمش كاٞتوالده، 2016؛ كلقوقي كبن زاىر، 2016؛ كعبده، 2014

لبلىتماـ ا١تتزايد  رناالعقلية البسيطة على تنمية ا١تهارات االجتماعية كاٟتركية كاللغوية، نظ الربامج التدريبية لذكم اإلعاقة
بتعليم، كرعاية األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقلية عامةن، كذكم اإلعاقة العقلية البسيطة خاصةن، فضبلن عن ا١تشكبلت اليت يعاين 

خرين، كنقص يف ا١تهارات االجتماعية كتأىيلهم، كيف كيفية تكوين منها ىؤالء األطفاؿ من عدـ القدرة على التفاعل مع اآل
طيبة مع الزمبلء، كاألصدقاء، كاٞتَتاف؛ ٦تا دفع الباحثُت إذل دراسة فاعلية برنامج تدرييب لتنمية ا١تهارات  عبلقات إ٬تابية

 االجتماعية. 
 ت التالية:تتمثل مشكلة الدراسة يف ٤تاكلتها اإلجابة عن التساؤال أسئلة الدراسة:

مػػا مسػػتول فعاليػػة برنػػامج تػػدرييب يف تنميػػة ا١تهػػارات االجتماعيػػة لػػذكم اإلعاقػػة العقليػػة البسػػيطة بابتدائيػػة اإلمػػاـ الشػػافعي  .1
 باَّمعة؟

( بُت القياس القليب كالبعدم يف ا١تهارات االجتماعية لذكم اإلعاقة 0.05عند مستول ) اىل توجد فركؽ دالة إحصائين  .2
 للدرجة الكلية؟العقلية البسيطة 

( بػُت القيػاس القبلػي كالبعػدم يف ا١تهػارات االجتماعيػة لػذكم اإلعاقػة 0.05عنػد مسػتول ) اىػل توجػد فػركؽ دالػة إحصػائين  .3
 العقلية البسيطة على أبعاد ا١تقياس؟

العقلية البسيطة" تنبع أ٫تية دراسة "فعالية الربامج التدريبية لتنمية ا١تهارات االجتماعية لذكم اإلعاقة أىمية الدراسة: 
"موضوع الدراسة اٟتالية" يف أهنا من ا١تشكبلت ذات االىتماـ البحثي اٟتديث يف ميداف الًتبية ا٠تاصة، كتسهم من ناحية 

عاـ، كاإلعاقة العقلية  نظرية برفد األدب النظرم كالباحثُت كالدارسُت يف ٣تاؿ الربامج التدريبية لذكم اإلعاقة العقلية بشكلو 
لى كجو ا٠تصوص، ٔتجموعة من ا١تعارؼ كا١تفاىيم كاٟتقائق العلمية، ككذلك ٤تاكلة تسليط الضوء على نتائج البسيطة ع

دراسات الربامج التدريبية لذكم اإلعاقة العقلية، اليت قد تساعد على كضع كتطوير الربامج الًتبوية كالتعليمية كالتدريبية 
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 يطة با١تؤسسات الًتبوية كالتعليمية ا١تختلفة اليت هتتم بًتبية ذكم اإلعاقة العقليةا٠تاصة بالتبلميذ من ذكم اإلعاقة العقلية البس
 . تهمكرعاي

، ىاتفيد يف كضع ا٠تطط الًتبوية لذكم اإلعاقة العقلية كتطوير  فإهنا نتائج الدراسة "اٟتالية": ا من الناحية التطبيقيةأم        
٦تا يسهم يف تقدًن  ؛من األْتاث كالدراسات عاقة العقلية للقياـ ٔتزيدو كتشجع الباحثُت كا١تهتمُت بالبحث يف ٣تاؿ اإل

 معلومات كمية كرقمية عن فاعلية الربامج التدريبية لذكم اإلعاقة العقلية.
 هتدؼ الدراسة إذل:أىداؼ الدراسة: 

البسػػيطة بابتدائيػػة االمػػاـ الشػػافعي معرفػػة مسػػتول فعاليػػة برنػػامج تػػدرييب لتنميػػة ا١تهػػارات االجتماعيػػة لػػذكم اإلعاقػػة العقليػػة  .1
 باَّمعة.

لنػوع لفػًتة  امعرفة الفركؽ يف مستول فعالية الربنامج التدرييب لتنمية ا١تهارات االجتماعية لذكم اإلعاقػة العقليػة البسػيطة تبعنػ .2
 قياس ا١تهارة )قبلي/ بعدم(.

جتماعيػػة لػػذكم اإلعاقػػة العقليػػة البسػػيطة بابتدائيػػة معرفػػة الفػػركؽ يف مسػػتول فعاليػػة برنػػامج تػػدرييب لتنميػػة بعػػض ا١تهػػارات اال .3
ا١تشػػػػػاركة ك إدارة الػػػػػذات، ك اآلداب االجتماعيػػػػػة العامػػػػػة، ك ألبعػػػػػاد ا١تقيػػػػػاس )مهػػػػػارات التواصػػػػػل،  ااإلمػػػػػاـ الشػػػػػافعي باَّمعػػػػػة تبعنػػػػػ

 االجتماعية(؟ 
ا١تأخوذة من ٣تتمع التبلميذ ذكم اإلعاقة تتحدد نتائج ىذه الدراسة باٟتدكد البشرية اليت تتمثل يف العينة حدود الدراسة: 

من ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة،  ا( تلميذن 18العقلية البسيطة بابتدائية اإلماـ الشافعي ٔتحافظة اَّمعة كالبالغ عددىم )
ٟتدكد الزمانية اليت كباٟتدكد ا١تكانية اليت تتمثل يف مدرسة اإلماـ الشافعي يف ٤تافظة اَّمعة با١تملكة العربية السعودية، كبا

 .(ق1439-1438) تتمثل يف العاـ الدراسي
 مصطلحات الدراسة:

تشَت اإلعاقة العقلية إذل كجود أداء عقلي عاـ أقل من ا١تتوسط يرتبط " :تعريف الجمعية األمريكية لإلعاقة العقلية     
" )متورل، اعامن  (16)يت دل تصل إذل سن أثناء فًتة ٪تو الطفل اليف  بقصور فكرم يف السلوؾ التكيفي كٯتكن مبلحظتو 

( ثبلثة ٤تكات للحكم على الطفل أنو من ذكم اإلعاقة العقلية كىي: 2016كيضيف البببلكم ) (.16، ص 2015
سنة")ص  18( كأقل، كقصور يف األداء التكيفي، حدكث القصور قبل سن 70األداء الذىٍت دكف ا١تتوسط كمعدؿ ذكاء )

(، كيتم الًتكيز يف ىذه الفئة على 70 -55"ىم الذين تًتاكح معدالت ذكائهم ما بُت )لية البسيطة: ذوي اإلعاقة العق (.285
يوازم العاديُت، كٖتتوم  الربامج الًتبوية الفردية؛ لعدـ قدرهتم على االستفادة من الربامج الًتبوية يف ا١تدارس العادية بشكلو 

ية، كاالجتماعية، األكادٯتية، كا١تهنية، كاللغوية" )سليماف، البببلكم، كعبد مناىجهم على تعلم ا١تهارات االستقبللية، كاٟترك
 (.196، ص 2013اٟتميد، 

يعرفو الباحثاف أنو برنامج منظم بنػاءن علػى أسػس علميػة، كتربويػة تسػتند إذل مبػادئ كفنيػات سػلوكية معرفيػة  البرنامج التدريبي:
تدريبيػػة، هتػػدؼ إذل تنميػػة ا١تهػػارات االجتماعيػػة لػػذكم اإلعاقػػة الفكريػػة البسػػيطة "القػػابلُت للػػتعلم" بابتدائيػػة اإلمػػاـ الشػػافعي يف 

 ٤تافظة اَّمعة.
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عرؼ ا١تػهارات االجتػمػاعية "أنػها استػعػداد فطػرم، كتنمػو بالتعػليػم كتصػقػل بالتػدريب كا١تمػارسػة، تي المهارات االجتماعية: 
 .(8، ص 2010)مصباح، " ا علػى األداء السليػمْتػيث يصبػػح الطػفػل الػذم يتمػتع با١تػهػارة قػادرن 

 المنهج واالجراءات:
، 1999على ا١تنهج شبو التجرييب ذم التصميم الواحد الذم يهعرفو قاسم ) اعتمد الباحثاف يف ىذه الدراسةمنهج الدراسة: 

ا١تنهج الذم يهدؼ إذل دراسة العبلقة بُت متغَتين كما ٫تا موجوداف يف أرض الواقع دكف أف يقـو الباحث ( أنو 108ص 
١تنهج شبو التجرييب يرتبط بضركرة . كيرل الباحثاف أٌف ا١تنهج شبة التجرييب ىو األنسب ٢تذه الدراسة؛ ألف ابالتحكم فيهما

توفر إرادة الباحث يف اختياره لظاىرة ما، كإخضاعها للمبلحظة كالدراسة، كما يسمح للباحث بالتدخل، كإعادة تشكيل 
(، كما أف  ا١تنهج 50، ص 2000علياف كغنيم ) هيؤكدىوماكاقع الظاىرة باستخداـ إجراءات، أك إحداث تغيَتات معينة. ك 

لعبلقات بُت ا١تتغَتات ا١تسؤكلة عن تشكيل الظاىرة ا١تراد دراستها، أك ا١تتغَتات بصورة مباشرة ل يب ٯتثل استقصاءن شبة التجري
 كغَت مباشرة.

يتمثل ٣تتمع "الدراسة اٟتالية" يف ٣تتمع التبلميذ ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة كالبالغ عددىم وصف مجتمع الدراسة: 
 ٔتدرسة اإلماـ الشافعي يف ٤تافظة اَّمعة با١تملكة العربية السعودية. ا( تلميذن 18)

من ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة بابتدائية اإلماـ الشافعي، لؤلعمار  ا( تلميذن 18تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة: 
ية، ٦تن تراكحت معدالت ذكائهم ( سنة، من الذين ًب تشخيصهم من قبل مدرسة اإلماـ الشافعي للًتبية الفكر 13 -8)

بينية النسخة الرابعة، حيث ًب أخذىم عن طريق العينة القصدية، اليت يعرفها  -(، على اختبار ستانفورد73-52بُت )
لوحدات معينة من  امتعمدن  اقصدين  ا( "أهنا تتضمن اختيارن 33، ص 2012القواٝتة، أبو الرز، أبو موسى، كأبو طالب )

للباحث ا حرن ا ا ٘تثل أساسن كيربر الباحثاف اختيار٫تا للعينة القصدية أهن   ٣تتمع الدراسة لتشكل عينة ٘تثل ٣تتمع الدراسة".
عن كوهنا توفر صفات ٤تددة يف مفردات ٣تتمع البحث، إضافة إذل أهنا ٘تكن بلن الختيار العينة حسب طبيعة ْتثو، فض

 .لعينة الدراسة اوضح كصفن ي١تا تستهدفو الدراسة. كاٞتدكؿ التارل  ابقن الباحث من أخذىا ط
 (:  يوضح وصفاً لعينة الدراسة1جدوؿ )

 النسبة العدد الصف
 11.3 2 األكؿ
 16.6 3 الثاين
 16.6 3 الثالث
 22.3 4 الرابع

 16.6 3 ا٠تامس
 16.6 3 السادس
 100 18 اَّموع
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 أدوات الدراسة:
 .ينِ الباحثَ  مقياس المهارات االجتماعية: إعدادُ : اًل أو 

بلع على بعض الدراسات اليت تناكلت قياس ا١تهارات االجتماعية، كمنها دراسة عبد اٟتميد قاـ الباحثاف باالط         
االجتماعية إعداد رة، مثل: مقياس ا١تهارات (، كٔتراجعة مقاييس ا١تهارات االجتماعية ا١تتوفٍّ 2017( كدراسة موفق )2012)

(؛ كر٬تيو 1991( كترٚتة السمادكين )Social Skills Inventoryلػ ) ا( اختصارن Riggo, 1986( )SSIر٬تيو )
(Riggo, 1986( ترٚتة موفق )للمهارات االجتماعية، كٚتيع ا١تقاييس ٘تي  2012(، كمقياس عبد اٟتميد )2017 ) زت

 ,Riggo(، كر٬تيو )1991( ترٚتة السمادكين )Riggo, 1986( )SSI)أهنا مقاييس طويلة؛ فقد كانت عبارات ر٬تيو 
( اختبارات فردية، كيتكوف مقياس عبد 6عة على عدد )، موز  عبارة (90(، تتكوف من )2017( ترٚتة موفق )1986

اإلعاقة  ٠تصائص عينة "الدراسة اٟتالية" كىم من ذكما ( أبعاد، كنظرن 5مة على )( عبارة مقس  45( من )2011اٟتميد )
٠تصائصهم؛ قاـ الباحثاف بإعداد مقياس لقياس  التأثَت طوؿ ا١تقياس على أداء ا١تفحوصُت؛ تبعن  االعقلية البسيطة؛ كٖتاشين 

ٍيًن يف ذلك ٔتجموعة ىذه الدراسات كا١تقاييس. يتكوف ا١تقياس ا١تقًتح من  ا١تهارات االجتماعية "موضوع الدراسة" ميٍهتىدى
أربعة أبعاد فرعية تقيس بعض ا١تهارات االجتماعية لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة، موضوع ( عبارة موزعة على 17)

"الدراسة اٟتالية" كا١تتمثلة يف: مهارات التواصل االجتماعي، كاآلداب االجتماعية العامة، كمهارات إدارة الذات، كا١تشاركة 
ٍب  ،ا١تقياس، بعد أف يقوما بتحية كل تلميذ كسؤالو عن اٝتو االجتماعية، كييطبق ا١تقياس بصورة فردية، حيث يقدـ الباحثاف

مدل استجابتهم العملية ٢تذه ا١تهارات االجتماعية موضوع  إذليقوماف بعرض أكؿ مهارة فرعية أمامهم، كيتعرؼ الباحثاف 
 .يف ا١تكاف ا١تخصص)×( ( كاالستجابة ا٠تاطئة عبلمة االختبار، كتيعطى االستجابة الصحيحة عبلمة )

 الخصائص القياسية للمقياس )الصدؽ والثبات(:
للتحقق من الصدؽ الظاىرم للمقياس )صدؽ احملكمُت( ًب عرض ا١تقياس على ٣تموعة : الصدؽ الظاىري للمقياس: اًل أو 

 *احملكمُت )انظر ا٢تامش( من ذكم االختصاص، حيث ًب تعديل بعض عبارات ا١تقياس كإضافة بعض العبارات.
لة للتحقق من صدؽ االتساؽ الداخلي للمقياس قاـ الباحثاف، بتطبيق صورة ا١تقياس ا١تعد  : صدؽ االتساؽ الداخلي: اثانيً 

ا، ًب اختيارىم بالطريقة ( مفحوصن 15( عبارة على عينة استطبلعية أكلية حجمها )17بتوجيهات احملكمُت كا١تكونة من )
ـ الباحثاف باستخداـ حساب معامل ارتباط بَتسوف بُت درجات كل فقرة مع العشوائية من ٣تتمع الدراسة اٟتالية، من ٍب قا
 الدرجة الكلية للمقياس فأظهر النتائج التالية:

 لمقياسلمعامالت ارتباط فقرات أبعاد المقياس مع الدرجة الكلية (: 2جدوؿ )
 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة رتباطاال لفقرةا

1 .611** 7 .767** 13 .767** 

2 .742** 8 .776** 14 .776** 

3 .665** 9 .905** 15 .905** 

4 .588** 10 .588** 16 .906** 

5 .658** 11 .658** 17 .588** 

6 .755** 12 .755**   

 (0.05(؛ درجة ارتباط قوم عند مستول داللة إحصائية )0.01**تعٍت درجة ارتباط قوم جدان عند مستول داللة إحصائية )

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 القاس  أ ى مدمذ   عىؼ .الذخي  د فهذ    ع   .د البسيقة العقلية ؤلاعاقة رو   للحبميز الاححماعية اإلاهاسات بعؿ لحنمية ثذسيب   ش امج فعالية
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 2احملكمُت*
ا عند دالة إحصائين ك  الدرجة الكلية للمقياس قوية جدنا ( يبلحظ أف معامبلت ارتباطات لفقرات2من اٞتدكؿ أعبله رقم )

 .(، ٦تا يشَت إذل أف ٚتيع الفقرات تتمتع بصدؽ اتساؽ داخلي قوم0.01مستول )
 اف( فقرة، قاـ الباحث17النهائية ا١تكونة من )للتحقق من الثبات للدرجة الكلية للمقياس يف صورتو  الثبات: :اثالثً 

باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ لكل فقرات ا١تقياس ككل، كلكل فقرة من فقرات ا١تقياس، كطريقة التجزئة النصفية على 
 بيانات العينة األكلية، فبٌينت النتائج كما ىي موضحة باٞتداكؿ التارل:

 المقياس(:نتائج معامالت الثبات لفقرات 3جدوؿ )
 ألفا كركنباخ االرتباط الفقرة ألفا كركنباخ االرتباط الفقرة ألفا كركنباخ االرتباط الفقرة
1 .611 .879 7 .767 .871 13 .767 .883 
2 .742 .872 8 .776 .875 14 .776 .871 
3 .665 .874 9 .905 .858 15 .905 .875 
4 .588 .876 10 .588 .874 16 .906 .858 
5 .658 .878 11 .658 .876 17 .588 .874 
6 .755 .883 12 .755 .878    

 

معامالت الثبات لمقياس المهارات االجتماعية لذوي اإلعاقة العقلية البسيطة باستخداـ معادالت ألفا كرونباخ، وعن طريق  (:4جدوؿ )
 النصفية التجزئة

 العقلية البسيطةا٠تصائص القياسية ١تقياس ا١تهارات االجتماعية لذكم اإلعاقة 
 معامبلت الثبات

 بركاف -معادلة سبَتماف  ألفا كركنباخ العدد
17 0.885 0.963 

 
( نبلحظ خبلؿ معادلة ألفا كركنباخ للثبات لكل أبعاد ا١تقياس، أف معامل الثبات ٞتميع فقرات 3من اٞتدكؿ أعبله )
أف معامبلت الثبات للدرجة الكلية للمقياس، ( 4(، كما يبلحظ يف اٞتدكؿ )858. – 883.ا١تقياس تراكح بُت )

براكف –(، كعن طريق التجزئة النصفية بلغ معامل الثبات عن طريق معادلة سبَتماف 0.885باستخداـ ألفا كركنباخ بلغت )
 من الثبات. اعالية جدن  (، ٦تا يشَت إذل ٘تتع مفردات االختبار بدرجةو 0.874(؛ كٔتعادلة جتماف بلغ )0.963)

 البرنامج التدريبي: :اثانيً 
؛ 2012؛ كعبد اٟتميد، 2009؛ كىاركف، 2007؛ كعزاؿ، 2004لع الباحثاف على دراسات )اٟتميضي، اط        

، أٛتد؛ ك 2016عبده، ك ؛ 2016؛ كلقوقي كزاىي، 2015حسُت، ك ؛ 2014مصطفى، ك ؛ 2014السيد، ك ؛ 2009
التدريبية، ا١تختلفة يف تنمية ا١تهارات االجتماعية لذكم اإلعاقة ألنشطة كافاعلية الربامج  إذل( اليت استهدفت التعرؼ 2017

                                                           
2
أٛتد، الرتبة العلمية: أستاذ مشارؾ، جامعة . الدكتور منتصر كماؿ الدين 2جامعة ا١تلك سعود  –صبلح الدين فرح عطا اهلل، كلية الًتبية  األستاذ الدكتور 

منصور بانقا حجر،  . الدكتور4.الدكتور عبد الكرًن حسُت، الرتبة العلمية أستاذ مشارؾ، جامعة ا١تلك سعود، كلية الًتبية. 3ا١تلك فيصل، كلية الًتبية. 
. الدكتور الدكد يوسف الدكد، أستاذ 6اذ مشارؾ، كلية الًتبية، جامعة األمَت سطاـ. . الدكتورة ىنادم عيسى مهنا، أست5الًتبية، جامعة اَّمعة.  أستاذ مشارؾ، كلية

 مساعد، كلية الًتبية، جامعة جازاف.
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إلعداد الدراسة اٟتالية من خبلؿ تزكيدىا ٔتجموعة من ا١تعارؼ كاٟتقائق العلمية  ا، كتطبيقين انظرين  الت أساسن اليت مث  ك العقلية؛ 
تدرييب لتنمية الربنامج البصورة حقيقية يف إعداد احثػىٍُت ساعد الب٦تا  ؛كإثراء اإلطار النظرم، عن ٣تموعة ا١تهارات االجتماعية

 يف ذلك ٔتجموعة ىذه مهتديُت، كتصميمو جتماعية لذكم اإلعاقة العقلية "موضوع الدراسة اٟتالية"بعض ا١تهارات اال
 .الدراسات

مهػػارات التواصػػل االجتمػػاعي؛ ) جتماعيػػةيهػػدؼ الربنػػامج اٟتػػارل إذل تنميػػة بعػػض ا١تهػػارات اال أىػػداؼ البرنػػامج التػػدريبي:
البسػػػيطة ٔتدرسػػػة اإلمػػػاـ  العقليػػػةلػػػذكم اإلعاقػػػة  (كا١تشػػػاركة االجتماعيػػػة، كمهػػػارات إدارة الػػػذات، كاآلداب االجتماعيػػػة العامػػػة

 .٤تافظة اَّمعةيف الشافعي 
 األىداؼ العامة للبرنامج:

 (. صل االجتماعيالبسيطة )التوا العقليةجتماعية لذكم اإلعاقة تنمية بعض ا١تهارات اال .1
لعاب تنمية مهارات ا١تشاركة االجتماعية: اليت تشمل اٟتوار كتكوين العبلقات االجتماعية )صداقات(، كا١تشاركة يف األ .2

 .كاألنشطة اٞتماعية، كالقدرة على التعبَت عن ا١تشاعر
 (.كالقوانُت، كاللوائح االجتماعية ،مهارة اآلداب االجتماعية العامة )اتباع التعليمات، كاإلرشادات .3
تنمية مهارات إدارة الذات: كا١تتمثلة يف قدرة ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة يف التحكم يف االنفعاالت، كاتباع القواعد  .4

  على تقبل النقد الذاٌب، كفض النزعات بُت األفراد. مالعامة، كالقدرة على التعاطف كالتعاكف مع اآلخرين كقدرهت
 إلى تنميتها من خالؿ البرنامج التدريبي المقدـ: افالبرنامج: المهارات االجتماعية التي يهدؼ الباحث محتوى

 مهارات التواصل االجتماعي.1 
 . ا١تشاركة االجتماعية.2
 . مهارات اآلداب العامة.3
 . مهارات إدارة الذات.4

عػدد مػن  مػنسػبوع الواحػد، كتتكػوف اٞتلسػة ٔتعػدؿ ثػبلث جلسػات يف األ ،جلسة ةك٭تتوم الربنامج التدرييب على ٙتاين عشر 
 للمهارة ا١تعنية بذلك. ااألنشطة كذلك كفقن 

 االستراتيجيات والفنيات المتبعة في تنفيذ البرنامج التدريبي:
 اٟتوار كا١تناقشة. .1
 (ة با١تهارةبطاقات ا٠تاصكالالصور، ك استخداـ الوسائل التعليمية ا١تساعدة: )الوسائل البصرية،  .2
 القصة. .3
 النمذجة، التعزيز كالتدعيم، احملاكاة كالتقليد. .4
 .التمثيليات كلعب األدكار .5
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 البرنامج التدريبي: إعداد مراحل
البسػػيطة ٔتدرسػػة اإلمػػاـ الشػػافعي ٔتحافظػػة اَّمعػػة  عقليػػةموضػػوع اٞتلسػػة: ىػػي ٤تاكلػػة هتيئػػة ذكم اإلعاقػػة ال المرحلػػة األولػػى:

كتركيز عملية االنتباه ٨توه، ككسب ثقػة ا١تفحوصػُت؛ كٚتػع ا١تبلحظػات السػلوكية كالتعػرؼ علػى ا١تفحوصػُت،  ،لقبوؿ الربنامج
 كالتعريف ببعض أساليب التواصل االجتماعي.

جتماعيػة لػذكم اإلعاقػة ، اليت ٘تثػل ا٢تػدؼ األكؿ: تنميػة بعػض ا١تهػارات االامرحلة بداية تقدًن الربنامج فعلين  المرحلة الثانية:
 البسيطة )التواصل االجتماعي(.عقلية ال

٘تثل ا٢تدؼ الثاين: ا١تتمثل يف تنمية مهارات ا١تشاركة االجتماعية: اليت تشمل اٟتوار كتكوين العبلقات  المرحلة الثالثة:
 لعاب كاألنشطة اٞتماعية، كالقدرة على التعبَت عن ا١تشاعر.االجتماعية )صدقات(، كا١تشاركة يف األ

تتمثل يف ا٢تدؼ الثالث: تنمية مهارة اآلداب االجتماعية العامة: اليت تشمل: اتباع التعليمات، كاإلرشادات  الرابعة:المرحلة 
 كالقوانُت، كاللوائح االجتماعية.

ة الػػيت ٘تثػػل ا٢تػػدؼ الرابػػع: كا١تتمثػػل يف تنميػػة مهػػارة إدارة الػػذات: كا١تتمثلػػة يف: قػػدرة ذكم اإلعاقػػة العقليػػالمرحلػػة الخامسػػة: 
على تقبل  مالتحكم يف االنفعاالت، كاتباع القواعد العامة، كالقدرة على التعاطف كالتعاكف مع اآلخرين كقدرهتعلى البسيطة 

 النقد الذاٌب، كفض النزعات بُت األفراد.
جلسػػة  مػػن خػػبلؿالبسػػيطة،  عقليػػةليػػة الربنػػامج ا١تقػػدـ لػػذكم اإلعاقػػة الامػػدل فع إذلكىػػي ٘تثػػل التعػػرؼ  المرحلػػة السادسػػة:

كاٞتدكؿ التػارل يوضػح كصػفان ٞتلسػات  مدل االستفادة من اٞتلسات السابقة. إذلتقوًن: ٭تاكؿ الباحثاف من خبل٢تا التعرؼ 
 الربنامج التدريب.

 يوضح رقم الجلسة، والهدؼ منها، والفنيات المستخدمة. (: 5جدوؿ )
 الفنيات ا١تستخدمة ا٢تدؼ اٞتلسة

 األكذل
اإلعاقة العقلية البسيطة لقبوؿ ٤تاكلة هتيئة ذكم 

 الربنامج كتركيز عملية االنتباه ٨توه.
مصافحة التبلميذ كتعريف الباحثُت كتقدًن األسئلة البسيطة مع بعض 

 ا٢تدايا )أللعاب صغَتة(

 الثانية
كسب ثقة ا١تفحوصُت؛ كٚتع ا١تبلحظات 

السلوكية كالتعرؼ على ا١تفحوصُت، كالتعريف 
 االجتماعي.ببعض أساليب التواصل 

يستقبل الباحثاف ا١تفحوصُت كٖتيتهم بالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل 
كمصافحتهم كذكرىم بأٝتائهم كاالبتسامة، تشجيع كل تلميذ على التقدـ 

 كتعريف نفسو

 الثالثة
تنمية مهارات التواصل االجتماعي )٣تاملة 

األصدقاء كالثناء عليهم، تقدًن ا١تساعدة 
 لآلخرين(

ا١تهارة: كأف يقوؿ شكران إذا رل صديقي ىدية، قوؿ حاضر  التلقُت ٔتفهـو
أك طيب إذا طلب مٍت مساعدة )مثبلن طلب مٍت قلمي أك ٦تحاٌب(، التكرار 

 التعزيز )٦تتاز، أحسنت، شاطر ....إخل( -كالتمثيل كلعب الدكر 

 الرابعة
تنمية مهارات التواصل االجتماعي ا١تشاركة يف 

 اللعب اٞتماعي مع اآلخرين
التلقُت، النمذجة، التمثيل كلعب الدكر، االشارات اٟتركية، التصفيق، 

 التعزيز )٦تتاز، أحسنت، شاطر ....إخل(
 التلقُت، القدرة على تكوين صداقات ا٠تامسة
 التلقُت كاإلٯتائي الضحك، استخداـ االشارات اٟتركية التصفيق ا١تشاركة الوجدانية، تضحك مع اآلخرين السادسة

تنمية مهارة اتباع التعليمات كاالستجابة  السابعة
 ٟتديث اآلخرين كإرشادىم

التلقُت اللفظي يذكر ا١تفحوص كلمات تتعلق بتعلم ا١تهارة ا١تطلوبة: )قوؿ 
حاضر، طيب، شكران، جزاؾ اهلل خَت( كلعب الدكر يقـو الباحثاف بتقدًن 

 بعض التعليمات كأف قم من مكانك، أغلق الباب
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 التلقُت كاالشارات ا١تصورة، استخداـ النموذج ك٘تثيل الدكر رة اتباع اإلرشادات كالقوانُت العامةتنمية مها الثامنة

 تنمية مهارة اتباع اللوائح االجتماعية كاآلداب التاسعة
التلقُت كاستخداـ النموذج ك٘تثيل الدكر، استخداـ البطاقات الصورية. 

 التلوين
 الوسائل البصرية، الصور، بطاقات ا٠تاصة با١تهارة اآلخرينتنمية مهارة تقبل النقد من  العاشرة

 النمذجة، التعزيز كالتدعيم تنمية مهارة ا٘تاـ ا١تهمات ا١تطلوبة كا٧تاز الواجبات اٟتادية عشر

النمذجة )عرض السلوؾ( كتقدًن ٪توذج للسلوؾ ا١ترغوب فيو من خبلؿ  تنمية مهارة االىتماـ باألشياء. الثانية عشر
 فيديو عن قصة ١توقف معُت كيطلب من ا١تفحوصُت ٘تثيلو.عرض 

 التلقُت، ٪تذجة، كالتعزيز تنمية مهارة تقدير الذات الثالثة عشر

 العبلقات مع اآلخرين الرابعة عشر
يقدـ الباحثاف فيديو عن مهارة الصداقة كالعبلقة مع اآلخرين، ا١تصافحة، 

 ٘تثيل الدكر، كالتعزيز

 ا٠تامسة عشر
مهارة ا١تبادرة االجتماعية كا١تشاركة يف تنمية 

 األنشطة اٞتماعية
بطاقات عن قصة مصورة غَت مرتبة، يقـو الباحثاف بًتتيبها لتكوف قصة عن 

 صديقاف أحد٫تا يبدأ باٟتديث، كاستخداـ التكرار، ك٘تثيل الدكر كالتعزيز

 السادسة عشر
تنمية مهارة ا١تشاركة يف اٟتديث كا١تناقشة 

 اٟتديث كاستماع اآلخرينكاٟتوار يف 
بطاقات ا١تلونة ا٠تاصة با١تهارة، قصص مصورة، احملاكاة كالتقليد، اٟتوار 

 كا١تناقشة.

 السابعة عشر
تنمية مهارة إدارة الذات: القدرة على التعاطف 
كالتعاكف مع اآلخرين كقدرهتم على تقبل النقد 

 الذاٌب.

يكوف فيو أحد  القصة، كالتلوين تقدًن قصة مبعثرة ٖتكي عن موقف
األطراؼ يصلح بُت صديقُت ٗتاصما، فيقـو الباحثُت بًتتيبها مرتُت أماـ 

ا١تفحوص كيطلب منو ٤تاكلة ترتيبها، كيقدـ لو أيضان رسم كيقـو ا١تفحوص 
 بالتلوين ٔتساعدة الفاحص.

تنمية مهارة إدارة الذات: فض النزعات بُت  الثامنة عشر
 األفراد

 األدكار القصة، التمثيليات كلعب
 

استخدـ الباحثاف ٣تموعة من االختبارات ا١تعلمية، كالبلمعلمية يف ٖتليل  األساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات:        
(؛ حيث استخدـ منها الباحثاف: معامل ارتباط بَتسوف SPSSالبيانات، باستخداـ ٣تموعة اٟتـز اإلحصائية ١تعاٞتة العلـو )

ا١تقياس بالدرجة الكلية؛ للتحقق من ا٠تصائص القياسية للمقياس )الصدؽ(، ككذلك استخداـ معادلة ١تعرفة ارتباط فقرات 
ألفا كركنباخ، كطريقة التجزئة النصفية، للتحقق من ثبات ا١تقياس؛ كللتحقق من أسئلة الدراسة ًب استخداـ اختبار كوَّركؼ 

ج التدرييب؛ كحساب ا١تتوسطات كاال٨ترافات ا١تعيارية، كمربع إيتا، البلمعلمي للعينة الواحدة، ١تعرفة مستول فعالية الربنام
 للقياس قبلي/ بعدم، على أبعاد ا١تقياس.ا كحجم الػتأثَت؛ ١تعرفة الفركؽ يف فعالية الربنامج التدرييب تبعن 

 :تهاومناقش عرض النتائج
الذم ينص على: ما مستول فعالية برنامج تدرييب يف تنمية بعض  :تهاومناقش األوؿعرض النتيجة المتعلقة بالسؤاؿ 

ا١تهارات االجتماعية لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة بابتدائية اإلماـ الشافعي يف ٤تافظة اَّمعة؟ كللتحقق من ذلك قاـ 
ساب حجم األثر فأظهر الباحثاف باستخداـ اختبار كوَّركؼ ٝتَتنوؼ للعينة الواحدة، كاستخراج مربع إيتا، كما ًب ح

 النتائج التالية:
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مربع إيتا، وحجم األثر لمعرفة مستوى فعالية البرنامج التدريبي في تنمية بعض المهارات االجتماعية لذوي اإلعاقة العقلية   (:6جدوؿ )
 البسيطة

مستول 
فعالية 

الربنامج 
 التدرييب

ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 Zقيمة  ا١تعيارم

مستول 
 الداللة

قيمة مربع 
 االستنتاج حجم التأثَت إيتا

30.666 3.772 2.125 0.04 .758 13.459 
يوجد أثر كبَت جدان للربنامج 

 التدرييب
(، كأٌف قيمة مربع 0.04( عند مستول داللة إحصائية )2.125( بلغت )Z( أعبله نبلحظ أف قيمة )6من اٞتدكؿ )

، كما نبلحظ أٌف ا١تتوسط اٟتسايب للمهارات ا( فهو كبَت جدن 13.459) كاف حجم األثريف حُت  ( 708.إيتا بلغت )
(؛ كىذا يشَت إذل أثر كبَت للربنامج التدرييب يف تنمية بعض ا١تهارات االجتماعية لذكم اإلعاقة .77230االجتماعية بلغ )

،حيث كشفت عن  (Malon, 1990)من مالوف  العقلية البسيطة يف ٤تافظة اَّمعة، كأكدت ىذه النتائج دراسات كلو 
كجود فركؽ يف مهارات االتصاؿ كاالندماج االجتماعي مع األقراف بعد تطبيق برنامج تدرييب لتنمية بعض ا١تهارات 
االجتماعية لؤلطفاؿ ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة؛ اليت بيٌنت أثر برنامج تدرييب صيمم لتنمية مهارة التعلم مع األقرف؛ 

(؛ اليت أظهرت (Elliott, Pring & Bunning, 2002نتائج دراسة إليوت ك برينق ك بينينق (؛ ك 2001كدراسة ٓتش )
على مهارات التواصل االجتماعية بعد تعرضهم لربنامج تدرييب يف تنمية ا١تهارات  بلن ( طف11يف أداء عينة مكونة ) اٖتسنن 

 ,Anderson  2003) ف، باتشر، نيوسم، كنيياالجتماعية لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة، كتؤكد نتائج دراسة آندرسو 
Butcher, Newsome & Nay,( ؛ على ارتفاع مستول ا١تهارات االجتماعية،  لعينة بلغت)من ذكم اإلعاقة  462 )

العقلية البسيطة، كا٩تفاض السلوؾ العدكاين كتكراريتو بعد إخضاعهم لربنامج تدرييب خاص بتنمية مهاراهتم االجتماعية؛ 
(؛ ككجود مستول مرتفع من ا١تهارات االجتماعية على عينة من ذكم اإلعاقة (Derosier, 2004اسة دركسَت كنتائج در 

العقلية البسيطة من خبلؿ برنامج تدرييب ًب إعداده لتنمية ا١تهارات االجتماعية بالنسبة ٢تم؛ ككذلك نتائج دراسة خَت اهلل 
القابلُت للتعلم بعد إخضاعهم لربنامج  اماعية للمعاقُت عقلين (؛ اليت أسفرت عن ٖتسُت مستول الكفاءة االجت2010)

( اليت كشفت عن فعالية برنامج تدرييب، يف ٖتسُت التفاعل االجتماعي على عينة مكونة من 2012تدرييب، كدراسة ٭تِت )
(؛ اليت 2014(؛ ككذلك نتائج دراسة السيد )70- 50من ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة بنسبة ذكاء ) بلن ( طف20)

( 2014يف مدينة الطائف، دراسة مصطفى ) اإذل فاعلية برنامج تدرييب يف تنمية ا١تهارات ا١تهنية لدل عينة من ا١تعاقُت عقلين 
يف مراكز التأىيل  ايف فاعلية برنامج تدرييب لتحسُت ا١تهارات االجتماعية لعينة من ا١تعوقُت عقلين  االيت أظهرت مستولن مرتفعن 

( اليت أكضحت فاعلية برنامج تدرييب  فعالية برنا٣تُت يف 2017اإلعاقات بعد التطبيق، كنتائج دراسة أٛتد ) ١تتعددم
ا١تهارات االجتماعية لدل األطفاؿ من ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة. كيرل الباحثاف أف ٙتة عبلقة بُت ا١تهارات االجتماعية 

ا من عدـ القدرة على التكيف، كالتفاعل عاقة العقلية البسيطة فهم يعانوف اجتماعين كا٠تصائص ا١تعرفية كالعقلية لذكم اإل
(، 1998االجتماعي، كال يستطيعوف التصرؼ حياؿ ا١تواقف االجتماعية اليت تتطلب بعض ا١تهارات ا١تعينة؛ كيؤكد صادؽ )

( على أف ا٠تصائص 2010(، كعلي، كالريدم، كالشيمي )Oldham, 2004(، كألدكىاـ )Wells, 2001ككيلز )
مباشر با١تهارات  عن تأثر السلوؾ العدكاين، كاألخبلقي بشكلو  بلن ترتبط ببعضها البعض، فض اكاالجتماعية للمعاقُت عقلين 

االجتماعية، كعدـ القدرة على التفاعل االجتماعي، كيضيف الباحثاف أف الربامج التدريبية تيعد ذات فاعلية يف تعزيز السلوؾ 
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 اهارات االجتماعية ا٠تاصة بذكم اإلعاقة العقلية البسيطة لعدة اعتبارات أ٫تها: قصور ا١تهارات التواصلية للمعاقُت عقلين كا١ت
ا يؤدم إذل صعوبات تكوين العبلقات االجتماعية اإل٬تابية، كا١تبادرة كالتواصل مع اآلخرين، باإلضافة إذل عدـ القدرة على ٦ت  

جريد، كصعوبة بدء اٟتوار مع اآلخرين، كاستمراره، كعدـ القدرة على إ٬تاد اٟتلوؿ كالتصرؼ السليم الًتكيز، كالتحليل، كالت
 عن ا١تشكبلت االنفعالية؛ كضعف الثقة بالنفس؛ كا١تيل إذل العزلة. بلن أماـ ا١تواقف االجتماعية، فض

عنػػػد مسػػػتول  االػػػذم يػػػنص علػػػى: ىػػػل توجػػػد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائين  :تهاومناقشػػػ الثػػػاني عػػػرض النتيجػػػة المتعلقػػػة بالسػػػؤاؿ
( بُت القيػاس القلػيب كالبعػدم يف ا١تهػارات االجتماعيػة لػذكم اإلعاقػة العقليػة البسػيطة للدرجػة الكليػة؟ كللتحقػق مػن 0.05)

ييب يف تنميػػة ا١تهػػارات ذلػػك قػػاـ الباحثػػاف باسػػتخداـ اختبػػار )ؼ( للتبػػاين ١تعرفػػة الفػػركؽ يف الفػػركؽ يف فعاليػػة الربنػػامج التػػدر 
االجتماعية لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة يف ٤تافظة اَّمعة قبل تطبيق الربنامج التدرييب كبعده، كحساب ا١تتوسطات للقياس 
القبلي كالبعدم باستخداـ اختبار كوَّركؼ، كحساب مربع إيتا كحجم األثر، كذلك من نتائج اختبار )ؼ(، اليت ًب عرضها 

 السؤاؿ الثاين يف ىذه الدراسة، كاٞتداكؿ تبُت النتائج التالية: ضمن نتائج
نتيجة اختبار )ؼ( للتباين لمعرفة الفروؽ تبعاً للقياس قبلي/ بعدي في بعض المهارات االجتماعية لذوي اإلعاقة العقلية  (:7جدوؿ )

 البسيطة

 الفركؽ يف القياس القبلي كالبعدم
٣تموع 

 ا١تتوسطات
مربع 

 ا١تتوسطات
درجات 

 اٟترية
قيمة 
 )ؼ(

مستول 
 الداللة

 االستنتاج

 9 18.613 167.516 بُت اَّموعات
2.787 .000 

توجد فركؽ دالة إحصائيان يف ا١تهارات 
 االجتماعية بُت القبلي كالبعدم

 8 6.679 53.429 داخل اَّموعات
 17  220.944 اَّموع
( كىي دالة 000.( عند مستول داللة إحصائية )2.787)ؼ( بلغت )( أعبله أف قيمة 7يبلحظ من اٞتدكؿ )      

٦تا يشَت إذل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف مستول فعالية الربنامج التدرييب بُت القياس القبلي كالبعدم،  اإحصائين 
ك١تعرفة إتاه ىذه الفركؽ قاـ الباحثاف ْتساب ا١تتوسطات، من خبلؿ استخداـ اختبار كوَّركؼ ٝتَتنوؼ، كحساب مربع 

 أظهر النتائج التالية:ايتا، كحجم األثر من نتائج اختبار )ؼ( للتباين ف
المتوسطات واالنحراؼ المعياري، ومربع إيتا، وحجم األثر لمعرفة الفروؽ بين القياس القبلي والبعدي في بعض المهارات  (:8جدوؿ )

 االجتماعية لذوي اإلعاقة العقلية البسيطة

 ا١تهارات االجتماعية
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

 Zقيمة 
مستول 
 الداللة

 قيمة ايتا
حجم 
 التأثَت

 االستنتاج

قبل تطبيق الربنامج 
 التدرييب

27.055 3.60510 
2.05 0.05 

.587 6.552 
توجد فركؽ يف فعالية الربنامج 
بعد تطبيق الربنامج  التدرييب لصاحل القياس البعدم

 التدرييب
30.666 3.772 .758 13.459 

(؛ كقيمة مربع إيتا 0.04( عند مستول داللة إحصائية )2.125بلغت )( z( أعبله أٌف قيمة )8يتضح من اٞتدكؿ رقم )
( كبالنظر إذل 13.459( كبعده )6.552(؛ ككاف حجم األثر قبل التطبيق )758.( كللبعدم )587.للقبلي بلغت )

(؛ ٦تا يشَت إذل كجود فركؽ 30.666كاف للبعدم )  يف حُت(؛ 27.055ا١تتوسطات ٧تد أف متوسط القبلي قد كاف )
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درجات القياس القبلي كالبعدم، يف مستول ا١تهارات االجتماعية لذكم اإلعاقة العقلية  ذات داللة إحصائية بُت متوسطات
للربنامج التدرييب يف تنمية ا١تهارات االجتماعية  فعالية كأثر كبَتين٦تا يدلل على كجود البسيطة، لصاحل القياس البعدم؛ 

 .لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة
حيث أشارت إذل كجود فركؽ بُت  ،(Malone & Langone,1994) ك لنقوف مالوف دراسةه النتيجة أكدهتا نتائج كىذ

القياس القبلي كالبعدم يف التفاعل االجتماعي كالتواصل بُت ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة بعد تطبيق برنامج تدرييب، كما 
( اليت أظهرت فركقنا بُت اَّموعتُت التجريبية كالضابطة بعد تطبيق الربنامج؛ كفركقنا يف 2001أكدهتا نتائج دراسة ٓتش )

مستول ا١تهارات االجتماعية بُت القياس القبلي كالبعدم، لصاحل البعدم، يف الدراسة اليت أجريت ُّدؼ ٖتسُت ا١تهارات 
دراسة ىو ما أكدتو أيضنا نتائج ك لرياضي، كالفٍت، االجتماعية للمعاقات القاببلت للتعلم من خبلؿ النشاط الثقايف، كا

، اليت أظهرت فركقنا يف الربنامج التدرييب السلوكي يف التطبيق )قبلي/ بعد( لصاحل القياس البعدم، كنتائج (2004اٟتميضي )
ية لعينة إذ كشفت عن كجود فركؽ يف مستول ا١تهارات التكيفية كاالجتماع (2011كناصر ) ،ٛتودك دراسة عبد الرحيم، 

دراسة  ( أطفاؿ اإلعاقة العقلية البسيطة يف ٤تافظة البلذقية، بعد تطبيق برنامج سلوكي مقًتح؛ أظهرت10مكونة من )
 ٖتسن ا١تهارات اللغوية لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة بعد تطبيق برنامج تدرييب.  (2015حسُت )
 تنمية بعض ا١تهارات االجتماعية لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة كيرل الباحثاف أف فعالية الربنامج التدرييب يف         

ات كالعجز يف تعلم ا١تهارات صعوبال كا١تشكبلت كالصعوبات اليت يعانوف منها يف بعض النواحي التعليمة كا١تعرفية، مثل:
لقدرة على توظيف األكادٯتية، كعدـ القدرة على االستفادة من الربامج الًتبوية اليت تيصمم للعاديُت، كضعف ا

صعػػوبػات ( 2004كيضيف اٟتميضي )، االسًتاتيجيات الفعالة يف التعلم، كالقدرة على ٗتزين ا١تعلومات كاسًتجاعها
، لذلك ييعد قصر االنتباه كالًتكيزك ، كالعاديُتللكتابة كالقراءة كاإلمبلء كاٟتساب،   ئية، كعدـ االستعدادهػارات القػراا١ت

التعليمية  حياهتم يفيبلزمهم الذم كاالحباط الفشل ب الشعورمن  اهارات االجتماعية ٥ترجن ا١تتنمية تدريبهم على 
كضعهم ٖتسُت ، كاالندماج مع اآلخرين؛ ٦تا يؤدم إذل يػػ، ُّدؼ ٖتقيق االستقبلؿ الذاٌب كالتوافق كاالجتماعكاالجتماعية

اؽ ػػا١تع تدريبأف ( 2010(، كمصباح )2010اهلل )(؛ خَت 2005(، خَت اهلل )2005النفسي كاالجتماعي، كيؤكد ٓتش )
على تنمية ا١تهارات االجتماعية من خبلؿ الربامج التدريبية كاإلرشادية، كاألنشطة ا١تختلفة، يؤدم إذل ٖتسُت مهاراهتم  اعقلين 

( أٌف 2016ىي )االجتماعية كالشخصية، كالتفاعل االجتماعي؛ فضبلن عن ٤تدكدية قدراهتم العقلية، كأكرد لقوقي كبن زا
تنمية ا١تهارات االجتماعية لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة يساعدىم يف التوجو ٨تو اآلخرين كاالنبساطية كالقدرة على 
التصرؼ بنجاح يف مواقف التفاعل االجتماعي، كما تزيد من فرص ٖتقيق النجاح األكادٯتي كاالجتماعي على ا١تستول 

الجتماعية كالتعاطف مع اآلخرين، كيؤدم النقص كالقصور فيها إذل الشعور بالفشل يف الشخصي، كالقدرة على ا١تشاركة ا
 اٟتياة االجتماعية.   

بُت  (0.05عند مستول ) احصائين إىل توجد فركؽ دالة ونص السؤاؿ:  عرض النتيجة ا١تتعلقة بالسؤاؿ الثالث كمناقشتها: .4
كللتحقػػق مػػن ذلػػك قػػاـ  ؟علػػى أبعػػاد مقيػػاسا١تهػػارات االجتماعيػػة لػػذكم اإلعاقػػة العقليػػة البسػػيطة  القيػػاس القبلػػي كالبعػػدم يف

 الباحثاف ْتساب مربع ايتا كحجم األثر لكل أبعاد ا١تقياس، كذلك من نتائج اختبار )ؼ( للتباين فتوصبل إذل ما يلي:
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هارات االجتماعية للتالميذ ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة على أبعاد الفروؽ في مستوى فعالية البرنامج التدريبي لتنمية الم (:9جدوؿ )
 المقياس

الفركؽ يف فعالية الربنامج التدرييب تبعان 
 ألبعاد مقياس ا١تهارات االجتماعية

٣تموع 
 ا١تربعات

متوسط 
 ا١تربعات

درجات 
 قيمة )ؼ( اٟترية

مستول 
 االستنتاج الداللة

مهارات التواصل 
 االجتماعي

 8 2.556 20.444 اَّموعاتبُت 
17.250 .000 

توجد فركؽ دالة 
 9 148. 1.333 داخل اَّموعات إحصائيان 

 17  21.778 اَّموع

 اآلداب االجتماعية
 8 8.951 71.611 بُت اَّموعات

3.211 .000 
توجد فركؽ دالة 
 إحصائيان 

 9 296. 2.667 داخل اَّموعات
 17  74.278 اَّموع

 مهارات إدارة الذات
 6 713. 4.278 بُت اَّموعات

توجد فركؽ دالة  006. 5.882
 إحصائيان 

 11 121. 1.333 داخل اَّموعات
 17  5.611 اَّموع

 ا١تشاركة االجتماعية
 8 3.056 24.44 بُت اَّموعات

10.313 .001 
توجد فركؽ دالة 
 9 296. 2.667 داخل اَّموعات إحصائيان 

 17  27.111 اَّموع
حجم التأثير وقيمة مربع ايتا لمعرفة الفروؽ في فعالية البرنامج التدريبي في تنمية المهارات االجتماعية تبعاً ألبعاد  (:10جدوؿ )

 المقياس
 االستنتاج قيمة حجم التأثَت قيمة مربع إيتا أبعاد ا١تهارات االجتماعية

 حجم التأثَت كبَت جدان  5.279 526. مهارات التواصل االجتماعي
 حجم التأثَت كبَت جدان  5.353 530. اآلداب االجتماعية

 حجم التأثَت كبَت جدان  13.739 762. مهارات إدارة الذات
 حجم التأثَت كبَت جدان  11.204 720. ا١تشاركة االجتماعية

 التأثَت كبَت جدان حجم  13.459 758. الدرجة الكلية للمهارات االجتماعية على ا١تقياس
( أعبله أٌف ٚتيع قيم )ؼ( ٞتميع أبعاد مقياس ا١تهارات االجتماعية ذات داللة إحصائية عند 9يتضح من اٞتدكؿ )    

(، كيف بيعد اآلداب 17.250(، حيث بلغت قيمة )ؼ( يف بيعد مهارات التواصل االجتماعي )0.01مستول دالة )
(، كيبلحظ أف 10.313(، كا١تشاركة االجتماعية )5.882إدارة الذات ) (، كيف بيعد مهارات3.211االجتماعية )

ا، ٦تا يشَت إذل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف فعالية الربنامج التدرييب لتنمية ا١تهارات االجتماعية ٚتيعها دالة إحصائين 
بعاد ا١تقياس، ك١تعرفة إتاه ىذه الفركؽ لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة بُت متوسطات درجات القياس القبلي كالبعدم، لكل أ

 قاـ الباحثاف باستخراج مربع إيتا كحساب حجم األثر لكل بيعد من أبعاد مقياس ا١تهارات االجتماعية. 
( كأعلى 0.762( أف قيمة مربع ايتا ألبعاد ا١تهارات االجتماعية على ا١تقياس تراكحت بُت )10كيبلحظ من اٞتدكؿ )    

٦تا  ا؛جدن  (، كىذا يعٍت أف حجم التأثَت كبَته 5.279(، ك)13.739كقيمة حجم التأثَت تراكحت بُت )(؛ 0.526قيمة ك)
إحصائية يف مستول فعالية الربنامج التدرييب يف تنمية ا١تهارات االجتماعية لذكم اإلعاقة  يدؿ على كجود فركؽ ذات داللةو 
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العقلية البسيطة على ٣تاالت ا١تهارات االجتماعية )التواصل االجتماعي، اآلداب االجتماعية العامة، إدارة الذات، ا١تشاركة 
(، كيليو بيعد ا١تشاركة االجتماعية حيث بلغ 13.739َت )االجتماعية(، كيبلحظ أف بيعد إدارة الذات ناؿ أعلى حجم تأث

 (، كيف ا١ترتبة األخَتة5.353(، ٍب يأٌب يف ا١ترتبة قبل األخَتة بيعد اآلداب االجتماعية ْتجم تأثَت )11.204حجم التأثَت )
يب يف تنمية ا١تهارات (، كىذا يشَت إذل كجود فركؽ يف فعالية الربنامج التدري5.279)تأٌب مهارات التواصل ْتجم تأثَت

ألبعاد ا١تهارات االجتماعية على ا١تقياس يف إتاه مهارات إدارة ا االجتماعية للتبلميذ ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة تبعن 
 الذات، كمهارات ا١تشاركة االجتماعية. 

إ٬تػػايب حيػػاؿ ا١تواقػػف  بشػػكلو كيػػربر الباحثػػاف ذلػػك بتضػػمن مهػػارات إدارة الػػذات القػػدرة علػػى التصػػرؼ االجتمػػاعي         
ا كاألحداث االجتماعية، كالشخصية، كما تيعد إحدل مطالب السلوؾ التكيفي لؤلفراد من ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة، ٦ت  

أسػػهم يف اسػػتفادهتم مػػن الربنػػامج التػػدرييب يف تنميػػة مهػػاراهتم االجتماعيػػة عامػػة، كإدارة الػػذات خاصػػة، كرٔتػػا عػػاد ذلػػك إذل 
الربنامج التدرييب خصائصهم بالشكل الذم يساعد على اكتساب مهارات التكيػف االجتمػاعي كالشخصػي كعاداتػو مناسبة 

مػا يػتم  ايف ٤تيطهم االجتماعي )األسرة، كا١تدرسية( كالبيئات االجتماعية األخػرل. إضػافة إذل ا١تشػاركة االجتماعيػة الػيت غالبنػ
مػن ا١تهػارات الضػركرية، الػيت تسػعى  كسػاب عديػدو إيف تعلػم ك  الػيت ٘تثػل أساسنػالًتكيز عليها، فهي ٘تثل ٣تموعة من ا١تهػارات ا

إذل اٟتػػث علػػى احػػًتاـ اآلخػػرين، كآرائهػػم كمعتقػػداهتم؛ كغػػرس ركح اٟتػػب كا١تشػػاركة اٞتماعيػػة، كالتعػػاكف، كٖتمػػل ا١تسػػؤكلية؛ 
كتنميػػة ؛ عػػن الػػذات بشػػكل ا٬تػػايبكهتػػذيب السػػلوؾ؛ كعػػدـ مقاطعػػة اٟتػػديث؛ كعػػدـ إيػػذاء اآلخػػرين كاإلضػػرار ُّػػم؛ كالتعبػػَت 

آدب االستئذاف كالدخوؿ؛ كالتعبَت عن الرأم؛ كحسن االستماع إذل اآلخرين، كيسػهم تػدريب ذكم اإلعاقػة العقليػة البسػيطة 
يف تنميػة قػدرهتم علػى التكيػػف االجتمػاعي، كاألكػادٯتي، كالشخصػػي. ككػذلك بالنسػبة ١تهػػارات التواصػل االجتمػاعي الػػيت ال 

عػن اآلداب االجتماعيػة العامػة فإهنػا ٘تثػل أىػم ا١تهػارات الضػركرية للفػرد يف التفاعػل االجتمػاعي؛ حػىت يػتمكن مػػن تقػل أ٫تيػةن 
، كىػي ا١تهػارات األساسػية للتواصػل يف ٚتيػع ا١تراحػل، االتعايش مع اآلخرين، كمواجهة اٟتياة العامة كالتعػامػػػل مػع الغػَت إ٬تػػابين 

ا١تشػاركة االجتماعيػة، كالتحػػدث مػع اآلخػرين، كالطبلقػة االجتماعيػػة،  :منػوك ، كػػالتعبَت االجتمػاعي الفظينػ بلن كػاف تواصػأسػواء 
 ـ؛ كالضبط االجتماعي، كالقياـ باألدكار االجتماعية، أهقواعد السلوؾ االجتماعي كمعايَت لكالشعور االجتماعي كإدراؾ الفرد 

رسػائل ذات التعبػَت االنفعػارل، كالتعبػَت عػن ا١تشػاعر كاٟتالػة االنفعاليػة؛ يف ا١تعرفػة بكيفيػة إرسػاؿ البلن غَت لفظػي: متمػث بلن تواص
( أف  ا١تهػارات 2010مهارة ضبط االنفعاؿ، كتنظيم التعابَت االنفعالية. كيػرل مصػباح )ك كاٟتساسية االنفعالية ٕتاه اآلخرين، 

علػػى أداء  اتػػدريب كا١تمارسػػػة، ْتػػيث يصبػػػح الفػرد قػػادرن ، ٯتكػن تنميتهػػا كصػقلها بالتعػليػػػم كالافطػػػػرين  ااستػعػػدادن  داالجتماعيػة تعػػ
 ا١تهارة كالتمتع بالسلوؾ االجتماعي بشكل سليم.

 المقترحات والتوصيات:
 :ٔتا يلي توصي ، فإهنامن نتائج الدراسة إليو خلصتيف ضوء ما  

كا١تعاىد كتأىيلهم الستخداـ األساليب  دارسيف ا١تالعاملُت مع االطفاؿ ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة  ضركرة إعداد .1
 الرياضة، الثقافية، الفنية(التعليمية، ا١تختلفة ) الفردية كاٞتماعية تنمية ا١تهارات االجتماعية من خبلؿ األنشطةا١تناسبة ل
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 البسيطة كتشجيعهم على تنمية ا١تهارات االجتماعية، كمهارات االستقبلؿ العقلية العمل على تدريب ذكم اإلعاقة .2
لربامج تنفيذية تربوية لطة العمل على خمن خبلؿ ة لديهم كمتابعتها كذلك ا١ترغوب ياتالذاٌب من خبلؿ ٖتفيز السلوك

 .كمدارسو ا١تختلفة الدمج التعليمية ٔتراكز
الجتماعية، رشاد األسرم يف كضع، الربامج التدريبية كا٠تطط الًتبوية كالتعليمية ا١تناسبة لتنمية ا١تهارات امراعاة الدعم كاإل .3

 ىا.، كتطوير ىاكالقدرة على حل ا١تشكبلت االجتماعية كتنفيذ
٤تاكلة تطبيق الربنامج التدرييب "الدراسة اٟتالية" على ٣تتمعو آخر من ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة يف مدارس الًتبية  .4

 الفكرية لتنمية مهاراهتم االجتماعية.
جتماعية لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة على بعض مراكز الًتبية الفكرية تعميم الربنامج التدرييب لتنمية ا١تهارات اال .5

 كمدارسها لبلستفادة منو يف تنمية ا١تهارات االجتماعية. 
برنامج تدرييب يعتمد على أنشطة اللعب اٞتماعي يف تنمية ا١تهارات االجتماعية لؤلطفاؿ ذكم اإلعاقة  عاليةدراسة ف .6

 العقلية البسيطة.
 ة برنامج تدرييب لتنمية ا١تهارات االجتماعية لذكم اإلعاقة العقلية البسيطة ا١تصحوبة بإعاقات أخرل.دراسة فعالي .7

 :المراجع
 المراجع العربية:اواًل:

فاعلية برنامج للتدريب على ا١تهارات اللغوية كا١تعرفية كاالجتماعية لؤلطفاؿ ا١تعوقُت عقليان (. 2006)أبو غزالة، ٝتَتة علي 
، ٣تلة العلـو الًتبوية، معهد الدراسات الًتبوية، جامعة للتعلم من خبلؿ اللعب يف ٖتسُت سلوكهم التوافقيالقابلُت 
 .201 – 159(، 1، )2القاىرة، 

رسالة دكتوراه غَت  فاعلية برنا٣تُت لتحسُت ا١تهارات االجتماعية لدل األطفاؿ ا١تعاقُت عقليان،(. 2017أٛتد، ىبة يوسف )
 منشورة، كلية الًتبية، جامعة عُت مشس.

 (، الرياض، دار الزىراء.6)ط الوقاية. –األسباب  –توعية اَّتمع باالعاقة: الفئات (. 2016إيهاب ) ببلكم،الب
لؤلطفاؿ تنمية ا١تهارات االجتماعية  علىفعالية برنامج تدرييب مقًتح ألداء بعض األنشطة ا١تتنوعة  .(2001ٓتش، أمَتة طو )

 .29الرياض: جريدة ، خلفُت عقليان القابلُت للتعلما١تت
 ، مكتبة مصر العامة.سلسلة ا١تتبلزمات العقلية كا١تعرفية(. 2018بلتاجي، أشرؼ ٤تمد )
للتبلميذ ا١تتخلفُت فاعلية اسًتاتيجية تدريس األقراف يف إكساب بعض الكلمات الوظيفية (. 2007اٟتارثي، مٌت فيحاف )

 ، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة ا١تلك سعود.عقليان بدرجة متوسطة
فاعلية برنامج تدرييب لغوم يف تنمية ا١تهارات اللغوية لدل عينة من األطفاؿ ذكم اإلعاقة  (.2015مناؿ ٤تمد ) حسُت،

 .258 -219(، 9)3ة، جامعة بنها . ٣تلة الًتبية ا٠تاصة كالتأىيل، كلية الًتبيالعقلية
فاعلية برنامج سلوكي لتنمية بعض ا١تهارات االجتماعية لدل عينة من األطفاؿ ا١تتخلفُت (. 2004اٟتميضي، أٛتد علي )

 ، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية.علقيان القابلُت للتعلم
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(، عماف، دار 5)ط (. مناىج كأساليب التدريس يف الًتبية ا٠تاصة.٤2016تمد، كاٟتديدم، مٌت صبحي ) ٚتاؿ طيب،ا٠ت
 الفكر ناشركف.

 . عماف، دار الفكر للنشر كالتوزيع.مقدمة يف تعليم ذكم االحتياجات ا٠تاصة(. 2007ا٠تطيب، ٚتاؿ ٤تمد )
 اٟتاين يف تنمية ا١تهارات االجتماعية لدل األطفاؿ ا١تعاقُت عقليان مدل فاعلية التعليم  .(2005خَت اهلل، سحر عبد الفتاح )

 جامعة الزقازيق.. رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، التعليم قابلُتالمن فئة 
 االجتماعية لدل األطفاؿ ا١تعاقُت عقليان  كفاءةال برنامج إرشادم لتحسُتفاعلية  .(2010خَت اهلل، سحر عبد الفتاح )

 .بنهاجامعة . رسالة دكتوراه غَت منشورة، كلية الًتبية، "التعليم قابلُت"ال
، الدار العربية للعلـو 1(، ط2014الدليل التشخيصي كاإلحصائي ا٠تامس لبلضطرابات العقلية، )ترٚتة( اٟتمادم، أنور )

 ناشركف.
 (، عماف، دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع.4)ط. التدخل ا١تبكر: النماذج كاإلجراءات(. 2015إبراىيم عبد اهلل ) يقات،ر ز ال

. ٣تلة العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة مهارات العناية بالذات لدل ا١تعاقُت ذىنيان (. 2017زعموش، نادية بوضياؼ )
 .256- 239( 29قاصدم مرباح، اٞتزائر )

ا١تهارات االجتماعية كاٟتسية كاٟتركية لدل فاعلية برنامج بورتاج للتدخل ا١تبكر يف تنمية (. 2011ساير، فيصل خليف )
 ، رسالة دكتوراه غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة القاىرة.األطفاؿ ذكم اإلعاقة الذىنية البسيطة يف دكلة الكويت

(، القاىرة، 3. )طسيكولوجية ذكم االحتياجات ا٠تاصة "ا٠تصائص كالسمات"(. 2001عبد الرٛتن سيد ) سليماف، 
 زىراء الشرؽ.مكتبة 

 التقييم كالتشخيص يف الًتبية ا٠تاصة.(. 2013عبد الرٛتن سيد؛ كالبببلكم، إيهاب؛ كعبد اٟتميد، أشرؼ ) سليماف،
 (، الرياض، دار الزىراء.3)ط

 كراسة التعليمات، القاىرة، مكتبة اال٧تلو ا١تصرية.  مقياس ا١تهارات االجتماعية:(. 1994السمادكين، إبراىيم السيد )
تأثَت برنامج ترك٭تي مقًتح لتنمية بعض ا١تهارات االجتماعية (. 2013السيد، إٯتاف ٤تمد؛ كا١تشريف، انشراح إبراىيم ) 

 . برنامج الدبلومة ا١تهنية، ا١تركز ا١تصرم للًتبية ا٠تاصة، كرعاية الطفل.لؤلطفاؿ ا١تعاقُت ذىنيان "القابلُت للتعلم"
مج تدرييب يف تنمية بعض ا١تهارات ا١تهنية لدل ا١تعوقُت عقليان كأثره يف خفض قلق فاعلية برنا(. 2014شادم ٤تمد ) سيد،

 .112 -37( 16. ٣تلة كلية الًتبية، جامعة بور سعيد، )ا١تستقبل لدل اآلباء ٔتحافظة الطائف
 دار القاىرة. ،. القاىرةاللعب كتنمية اللغة لدل األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقلية. (2001)شاش، سهَت ٤تمد 

 . القاىرة، مكتبة الطربم.األطفاؿ ذكك االحتياجات ا٠تاصة كأساليب رعايتهم(. 2007الشخص، عبد العزيز السيد )
فاعلية استخداـ إجرائي ا١تساعدة ا١تتناقصة كالتأخَت الزمٍت الثابت يف التدريب على (. 2008الشمرم، عواطف حبيب )

، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، كات التخلف العقلي ا١تتوسط كالشديدبعض ا١تهارات االستقبللية للفتيات ذ
 جامعة ا١تلك سعود.

 .جامعة ا١تلك سعود. الرياض، إدارة شؤكف ا١تكتبات، سيكولوجية التخلف العقلي(. 1982فاركؽ ٤تمد ) صادؽ،
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. ٣تلة اإلرشاد النفسي، كلية الًتبية، جامعة للمراىقاتتقييم ا١تهارات االجتماعية (. 2012عبد اٟتميد، ندل نصر الدين )
 .309-291( 30)عُت مشس، 

فاعلية برنامج سلوكي يف تنمية بعض مهارات السلوؾ (. 2011عبد الرحيم، سامية؛ كٛتود، ٤تمد الشيخ؛ كناصر، عائشة )
 .156-89( 27، ). ٣تلة جامعة دمشقالتكيفي لؤلطفاؿ ا١تعوقُت عقليان "القابلُت للتعلم"

فاعلية برنامج تدرييب مقًتح قائم على أنشطة اللعب اٞتماعي يف تنمية ا١تهارات االجتماعية (. 2016عبده، مَتفت ٤تمد )
، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة اإلمارات العربية لدل األطفاؿ ذكم التوحد يف إمارة أبو ظيب

 ا١تتحدة.
تأثَت برنامج ترك٭تي مقًتح لتنمية بعض ا١تهارات اإلجتماعية لؤلطفاؿ ا١تعاقُت ذىنيا القابلُت (. 2009عبود، سهى عباس )

 (.39) ، كلية الًتبية، جامعة ديارل٣تلة الفتح ،للتعلم
فعالية استخداـ إجراء ا١تساعدة ا١تتزايدة تدر٬تيان إلكساب مهارة الشراء (. 2017العتييب، بندر ناصر، كاألٛتر، رٛتة سعيد )

 .41 -1(، 1) 16. ٣تلة الًتبية ا٠تاصة كالتأىيل، كلية الًتبية، جامعة بنها للتلميذات ذكات اإلعاقة الفكرية البسيطة

إعاقة التوحد كاألطفاؿ غَت ا١تعاقُت تأثَت برنامج تعبَت حركي باستخداـ الدمج بُت األطفاؿ ذكم (. 2011عزب، سارة )
 . رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة حلواف.على اكتساب بعض ا١تهارات اٟتركية، كالتفاعل االجتماعي

مقدمة يف الًتبية ا٠تاصة: سيكولوجية غَت (. 2010كالء ربيع؛ كالريدم، ىويو حنفي؛ كالشيمي، رضول عاطف ) علي،
 (، الرياض، دار النشر الدكرل.1. )طالعاديُت

(، عماف، دار 1. )طمناىج البحث العلمي: النظرية كالتطبيق(. 2000رْتي مصطفى؛ كغنيم، عثماف ٤تمد ) علياف،
 الصفاء للنشر كالتوزيع.

 فاعلية برنامج تدرييب يف تنمية ا١تهارات االجتماعية لدل عينة من األطفاؿ التوحديُت يف(. 2007غزاؿ، ٣تدم فتحي )
 رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، اٞتامعة األردنية. عماف.

. أ٫تية تنمية ا١تهارات االجتماعية يف تعديل السلوؾ العدكاين للطفل ذكم اإلعاقة البصرية(. 2014فرحات، سعاد مصطفى )
 . 118 -93(، 1)16اَّلة اٞتامعة، جامعة الزاكية 

 (، بَتكت، دار النهضة العربية للنشر كالطباعة.1. )طإذل مناىج البحث العلميا١تدخل (. 1999، ٤تمد ٤تمد )قاسم
فاعلية برنامج تدرييب يف تنمية بعض ا١تهارات االجتماعية للتبلميذ ذكم التخلف العقلي البسيط  .(2000القحطاين، فهد )

 ، جامعة ا٠تليج العريب، البحرين.رسالة ماجستَت غَت منشورة با١تملكة السعودية،
أثر استخداـ برنامج تعليمي يف تنمية مهارات اٟتاسوب لدل (. 2012القمش، مصطفي نورم؛ كاٞتوالدة، فؤاد عيد )

 .227 -213( 1) 39. دراسات العلـو الًتبوية، األطفاؿ ا١تعاقُت عقليان 
(، عماف، 3. )طالعلميمناىج البحث (. 2012رشدم؛ كأبو الرز، ٚتاؿ؛ أبو موسى، مفيد؛ كأبو طالب، صابر ) قواٝتة،ال

 جامعة القدس ا١تفتوحة.
 ، القاىرة، مركز االسكندرية للكتاب.2. طسيكولوجية األطفاؿ ذكم االحتياجات ا٠تاصة(. 2002، سهَت )كامل
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فاعلية برنامج مقًتح يف األلعاب الًتبوية لتنمية بعض ا١تهارات االجتماعية (. 2016لقوقي، ا٢تامشي؛ كبن زاىي، منصور )
 . 172-161، 24. ٣تلة العلـو االنسانية كاالجتماعية، أطفاؿ الًتبية التحضَتية ٔتدينة كرقلةلدل 

 (، الرياض، مكتبة الرشد.1. )ططرؽ الوقاية –النظريات ا١تفسرة  -اإلعاقة العقلية: ا١تدخل(. 2015متورل، فكرم عاطف )
 دار النشر للجامعات ا١تصرية. (، القاىرة،1(. مرجع يف علم التخلف العقلي. )ط1999مرسي، كماؿ )

برنامج تنمية بعض ا١تهارات االجتماعية لؤلطفاؿ الذين لديهم إعاقة عقلية القابلُت للتعلم (. 2010أكريده ٤تمد ) مصباح،
 . رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة بنغازم.مٔتدينة بنغاز 
تنمية ا١تهارات االجتماعية لدل األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة فاعلية برنامج تدرييب يف (. ٤2014تمد ) مصطفى،

 .77 -27(، 4)٣1تلة الًتبية ا٠تاصة كالتأىيل،  ا١تصحوبة بضعف ٝتع.
، رسالة دكتوراه غَت البنية العاملية الختبار ا١تهارات االجتماعية كعبلقتها ببعض متغَتات الشخصية(. 2017كرـك )  موفق،

 علـو االجتماعية، جامعة كىراف.منشورة، كلية ال
الًتبية  ٣تلة، مقياس تقدير ا١تهارات االجتماعية لؤلطفاؿ ا١تتخلفُت عقليان القابلُت للتعلم .(1996ىاركف، صاحل عبد اهلل )

 .1-20كعلم النفس، 
، ندكة الًتبية ا٠تاصة: ٪توذج اسًتاتيجية مقًتحة لتدريس كتدريب التبلميذ ا١تتخلفُت عقليان (. 2009ىاركف، صاحل عبد اهلل )

 مواكبة التحديث كالتحديات ا١تستقبلية، ا١تملكة العربية السعودية، كلية الًتبية، جامعة ا١تلك سعود. 
 (، عماف، دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع.5. )طالربامج الًتبوية لذكم اٟتاجات ا٠تاصة(. 2014٭تِت، خولة أٛتد )

، رسالة مية التفاعل االجتماعي لدل إخوة ا١تعاقُت عقليان لتحسُت سلوكياهتم التكيفيةفاعلية برنامج لتن(. 2012٭تِت، ندل )
 ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة عُت مشس.
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