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Research Problem: 
To what extent a behavioral program can develop the social skills 
of the children with mental disability who are capable of learning 
inside the class room . 

Research Importance: 
[1] The ortical importance :- 

 This study is the first study aims for developing the social 
skills of the sample of the children with mental disability 
inside the class room in the kingdom Saudi Arabia . 

[2] Applied importance :- 

 This study contains a behavioral program can be used in the 
mental education institutes and the behavioral clinics . 

Research Objective: 
This study aims to identify the effectiveness of a behavioral 
program for developing somesooial skills of a sample of the 
children with mental disability who are capable of learning and 
who are suffering social skills deficiency inside the class room . 

Research Questions: 

√  



[1]     There are a statistical differences in the averages of the social skills 
grades at the scale of the social skills evaluation belongs to a 
sample of children with mental dies ability (experimental group). 
Before and after applying the behavioral program to the advantage 
of the subsequent measurement . 

[2] There are no statistical differences in the averages of the social 
skills grades at the scale of the social skills evalucation belonges to 
as ample of children with mental disability ( The control group ) 
before and after applying the program . 

[3] There are statistical differences among the averages of both groups 
( The experimental group and the control group ) at the social 
skills scale after applying the behavioral program to the advantage 
of the experimental group . 

 

Research methodology:  
This study depends on the experimental procedure and also 
depends on two kinds of the experimental design : 

(A) The experimental design with the two equivalent groups ( 
The experimental and the control ) and a subsequent and a 
proceeding measurement .  

Main Results:  
[1] There are a statistical difference in the average of the social skills 

grades at the scale of the social skills evaluation belongs to a 
sample of children with mental disability (experimental group) 
after applying the behavioral program to the advantage of the 
subsequent measurement . 

[2] There are no statistical difference in the average of the social skills 
grades belongs to a sample of children with mental disability ( The 
control group ) after applying the social program . 

[3] There are a statistical difference in the social skills measurement 
scale among the averages of the experimental group’s and the 
control groups grades after applying the behavioral program to the 
advantage of the experimental group . 
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 األول الفصل
   للبحثالمدخل

  

  :المقدمة  : أوًال
       
وأال يكون الناس على    ، اوت الخلق جميعهم     يتف أن سنة اهللا في خلقه      اقتضت     

ْد      ُسنََّة{ :قال تعالى  ،درجة واحدة    ِه             َخَلتْ  اللَِّه الَِّتي َق ُسنَِّة اللَّ َد ِل ن َتِج ُل َوَل ن َقْب  ِم

 من فضل    فالناس متفاوتون في الرزق ليعلم الغني بعضاً       ). ٢٣: الفتح  (} َتْبِديًال

ر  ويساعد عليه   اهللا الى   ،  الفقي ول تع هُ {:يق رِّْزَق      اللَّ ُسُط ال ن  َيْب اِدِه       ِلَم ْن ِعَب َشاُء ِم  َي

ْيٍء         يمٌ َوَيْقِدُر َلُه ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ َش وت ( }َعِل ضاً    . )٦٢ : العنكب اس أي اوتون    والن  متف

ًا            َلُهْم َوَقاَل{:في الصحة والعلم قال تعالى     اُلوَت َمِلك ْم َط َث َلُك ْد َبَع َه َق  َنِبيُُّهْم ِإنَّ الّل

ُه            َأنَّىاُلوْا  َق ِك ِمْن مْ  َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلْيَنا َوَنْحُن َأَحقُّ ِباْلُمْل اِل     َوَل َن اْلَم َعًة مِّ ْؤَت َس  ُي

ْؤِتي             َعَلْيُكْم اْصَطَفاُه   الّلَه ِإنَّ َقاَل ُه ُي ْسِم َوالّل ِم َواْلِج هُ  َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْل ن   ُمْلَك  َم

آوت واهللا عز وجل قد      ) ٢٤٧: البقرة  (}ٌع َعِليمٌ َيَشاُء َوالّلُه َواسِ   ا       ف ه فيم ين خلق  ب

وال  اهم من األم ول ، واألرزاق ، أعط اهرة ، والعق وى الظ ك من الق ر ذل وغي

ي              َيْقِسُموَن َأُهْم{ : تعالى قال  والباطنة َشَتُهْم ِف َنُهم مَِّعي َسْمَنا َبْي ُن َق َك َنْح  َرْحَمَة َربِّ

دُّْنَيا    اْلَحَياِة اٍت            ال ٍض َدَرَج ْوَق َبْع َضُهْم َف ا َبْع ذَ َوَرَفْعَن ْخِرّيًا       ِلَيتَِّخ ضًا ُس ُضُهم َبْع  َبْع

ا    ٌر مِّمَّ َك َخْي ُت َربِّ ونَ َوَرْحَم رف (  }َيْجَمُع ذا    ). ٣٢: الزخ يوه  أن اهللا يعن

ر والغني        من  جعل     قدسبحانه وتعالى    اس الفقي وي الضعيف   و الن ذآي و  والق  ال

 حد فاصل هناكال يكون أ اهللارادة  إوقد شاءت  . والجاهلعالم  الو، قل ذآاء   واأل

اطع وأ ق    ق ن الخل ة م درجات المتفاوت ذه ال ين ه ين  ، ب درجين ب م مت ل جعله  ب

ال   إقرب  أ بين هذا وذاك  والقليل       والكمال وجعل أغلبيتهم وسطاً    النقص ي الكم ل

اء المجتمع وتعمر         إقرب  أ القليلوآذلك    وهللا  رض األ لي النقصان حتى يستقيم بن

   .  )٢٠٠٢، عبدالعزيز  ( سبحانه وتعالى الحكمة البالغة



ساواة          زمن اإلسالم منذ    حرص ولقد       ى الم  الرسول صلى اهللا عليه وسلم عل

ات   ف فئ ين مختل عب ايتهم المجتم اً ،  ورع ك انطالق ر وذل ات الق ن توجيه ن آ م

ة   سنة النبوي ريم وال ا ، الك تآم ر  أعطي وق لغي ن الحق ر م ن   الكثي ادرين م  الق

ول عز وجل       ، الضعفاء والمرضى    ْيسَ { : فيق َرٌج َوال         َل ى َح ى اَألْعَم ى  َعَل  َعَل

َه  ِع اللَّ ن ُيِط َرٌج َوَم ِريِض َح ى اْلَم َرٌج َوال َعَل َرِج َح وَلُهاَألْع اٍت َوَرُس ُه َجنَّ  ُيْدِخْل

َذا    َيَتَولََّتْجِري ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر َوَمن       ُه َع ًا     ُيَعذِّْب تح   ( }بًا َأِليم ه   ) . ١٧: الف وقول

وٌم       َوالَِّذيَن{ تعالى   سَّاِئلِ {  ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّْعُل ُروِم    ِلل ا   ( } َواْلَمْح  ٢٤ : رجالمع

 سخرية من فئة    أو آل علو وآبرياء     نع  اإلسالم تعاليم     نهت  وأيضًا ) . ٢٥ –

اخرى  أ الى آم ال تع ا {: ق اَي ِذيَن آَأيَُّه وا  الَّ َسى َأن الَمُن ْوٍم َع ن َق وٌم مِّ ْسَخْر َق  َي

وا  رًاَيُكوُن ْنُهْمَخْي ْنُهنَّ   وال مِّ رًا مِّ نَّ َخْي َسى َأن َيُك َساء َع ن نِّ َساء مِّ ا ِن ُزوا َوَل  َتْلِم

ْم يَ      اْلُفُسوُقَأنُفَسُكْم َوال َتَناَبُزوا ِباْلَأْلَقاِب ِبْئَس اِالْسُم        َك     َبْعَد اْلِإيَماِن َوَمن لَّ ْب َفُأْوَلِئ ُت

  )  .٢٠٠٢ ، الهجرسي(  ،  ) ١١: الحجرات (  } الظَّاِلُموَنُهُم 

  

سبق  اإلسالمي قصب      وللمجتمع      اً        ال اقين عقلي ة المع سياً   في رعاي ذا  ،  ونف فه

ك          الوليدالخليفة اإلسالمي      د المل ن عب اقين سنة    أول أسس  ب د للمع ـ   ٨٨ معه  ه

ا     الخاصةهـ    ١٣٧ سنة  بغداد  بيمارستانات  ذلك بعد     أسست ثم اقين عقلي  بالمع

ة           والذي ،ونفسيا    تولى إداراتها العالم الكفيف أبو الحسن البغدادي لسنوات طويل

 بطرق    ونفسياً  في تأهيل وعالج آثير من المعاقين عقلياً       آخرين مع   اسهموالذي  

  ) .١٩٨١، العمري  ( إسالميمتعددة ذات نهج 

  

ي       ت   وف ذي آان ت ال ه   الوق ات اإل  في ضعفاء    المجتمع ل ال المية تعام س

ة        والمتخلفين عقلياً  رم والمحب ة الك اني اإل      التي  معامل ا مع دة    دعت له سالم الخال

د  من أنج سوة   األم املهم بق ي تع دعي الرق ي ت دف . الت ات  لق ت المجتمع ي آان  ف

ال  تتخلص من     القديمةالعصور اليونانية      اقين    األطف ى      ،  المع ة عل رز األمثل وأب

  العقل آانت تقوم على أرستقراطية      التي"  أفالطون جمهورية" ما ورد في    ذلك  



ث  راج     حي ضرورة إخ ون ب ادى أفالط اقين   ن ارج  المع دود خ ى   ح ة حت  الدول

 من   تتخلصوآذلك آانت تفعل اإلمبراطورية الرومانية التي آانت          ، ينقرضوا  

   ) . Macmillan , 1982(المعاقين بشتى الطرق 

  

ي       اريوف ديث  الت ي الح ر مخ األورب ة  نالكثي ةاألمثل ال الدال ى إهم  عل

اً  ين عقلي نة      ،المتخلف انون س در ق ال ص بيل المث ى س ا عل ي بريطاني  ١٨٩٠ فف

ًا ين عقلي اد المتخلف وائهم  يقضي بإبع ع وإي ي عن المجتم رة ف و أ مؤسسات آبي

ائر     الناس شعر عند تنفيذ هذا القانون        لكن .مستعمرات   ه   ، أن هذا القانون ج ألن

ستعمرات وينفيه من دون ذنب ارتكبه إلى       ، ينتزع الطفل من أسرته      وفر    م  ال يت

سانية     ات اإلن ن الحاج ى م د األدن ا الح يحات  ، فيه دوت ص هف صدر ، بتعديل  ف

ال     يقضي  ١٩٢٧ سنة     بعد سبع وثالثين سنة وتحديداً     خرآقانون     ة األطف  برعاي

 فرنسا فلم   فيأما  ) . ١٩٩٦ ،مرسي  (  وهم يعيشون بين أسرهم      المتخلفين عقلياً 

اك   ن هن ام أييك المتخلفين اهتم ًاب يجان  عقلي اء س ى أن ج ذي إل ر ال  األب يعتب

اً    ذي   الروحي للمتخلفين عقلي اً         أسس  وال ين عقلي ة المتخلف د لرعاي ام    أول معه  ع

ي  ،م١٨٣٧ ام وف ة     ١٨٤٨ ع دة األمريكي ات المتح ى الوالي يجان إل اجر س م ه

  .   )Macmillan , 1982(ً  عقلياداخلية للمتخلفين  هناك أول مؤسسة وافتتح

   

 بوجه عام نتيجة    عقليًابالمعاقين   الحرب العالمية الثانية ازداد االهتمام       وبعد      

سرحين    صابين الم ود الم افى الحرب والجن ة مع ود رعاي نلجه ة م ا الخدم  مم

اً  س إيجابي رص  انعك ى ف دريب عل اً  الت ين عقلي ي للمتخلف ت أول وآان ،  المهن

سينات     ي الخم ة ف اوالت جدي ستيناتالمح م     وال ان حك شرين أب رن الع ن الق  م

قيقة   ه ش ذي عرف أن ل دي وال ي آن رئيس األمريك ةال ًامعوق ذي  عقلي تم  وال  اه

واع       افتتاح عنه   نتج   آبيراً  العقلي اهتماماً  بالتخلف  مؤسسات متعددة تقدم آافة أن

 ذلك بدأت حرآة التطور في مجال       بعد.  واالجتماعية والنفسية  الصحيةالرعاية    

آل ،  خاصة في أوروبا الغربية      وبصفة العالم   أنحاء المعوقين تتطور في     رعاية



وق   العالميما سبق من جهود وتطورات أدى إلى اإلعالن          اً    لحق وقين عقلي   المع

ه  ذي تبنت ةوال ام الجمعي دة ع م المتح ة لألم ذا  ١٩٧١ العام  اإلعالنم ليصبح ه

اً           في ينللعامل  نبراسًا وا وفق ة ويعمل سية واالجتماعي ه    مجال الخدمات النف  لمبادئ

  . ) ١٩٨٨، عبد الرحيم (السامية 

    
الم       ي والع دف رة ب ة األخي ًاأ اآلون ه اتجاه ًاأ  يتج ة وعمق ر جدي م آث ام بفه و االهتم اقين  نح صدالمع   بق
ة والتأ         عر ة والتربوي ة   ايتهم وتوفير آافة الخدمات الصحية واالجتماعي ة هيلي م   الالزم ك  ، له جل  أ من    وذل

ة ومن ثم تحقيق ، االستفادة بما يتبقى لهم من قدرات       نهم من       الكفاي ي تمك ة الت ة والمهني ة واالجتماعي  الذاتي
  ) .١٩٨١، الريحاني ( الحياة والتوافق في المجتمع 

  
ديل   التًا تعريفم  ٢٠٠٢ في يوليو   العقليالجمعية األمريكية للتخلف          وقد طورت    ًا للتع خلف ليصبح وفق

د    اضالجدي ي الوظائف انخف ة دال ف ة عشرةالعقلي ل عمر الثامن ور و يظهر قب زامن ظه ع وجود ه  يت  م
  :واحدة من ثالثة أنواع من مهارات السلوك التكيفي التالية قصور في 

  :و تشمل المهارات التالية : مهارات التواصل  -١

 . التعبير اللغوي   -أ 

 . القراءة والكتابة   -ب 

 . استخدام النقود   -ج 

 :وتشمل المهارات التالية : المهارات االجتماعية  -٢

 .العالقات الشخصية  -أ 

 . المسؤولية  -ب 

 . أتباع القوانين  -ج 

  :وتشمل المهارات التالية : المهارات العملية  -٣

 .النظافة الشخصية ، اللبس ، مهارات األآل :  المهارات الشخصية مثل   -أ 

ل    -ب  ة  مث ارات الحياتي ارا:  المه ل    تمه ز األآ دواء  ، تجهي ذ ال اتف  ، أخ تخدام اله إدارة ، اس

 .استخدام الموصالت، األموال 

 . المهارات المهنية   -ج 

 ) .AAMR,2002( مهارات المحافظة على األمن   -د 

  
اء        ى وبن ا     عل ي يمكنن ف العقل ة للتخل ة األمريكي سابق للجمعي ف ال  التعري

ة األ         نهإالقول     ى رعاي ال    في الوقت الحاضر نحتاج إل ين طف اً  المتخلف ر  أ  عقلي آث

تثمارهم   ًامن أي وقت مضى الس ي  إيجابي صادية ف ة االقت ة التنمي  واالجتماعي

رد   أمنثاره على   آ لهسريا    أ و  اجتماعياً رعايتهم إهمالن    أل، على حد سواء      الف

ام            شكل ع ا نفسه و أمن المجتمع ب ود   وربم شي          يق ى تف ال إل ذا اإلهم وح  ه  الجن



ة       أنفمن المعروف       . ي في المجتمع      والسلوك اإلجرام   ذه الفئ دة  تتصف  ه  بع

ويشير مفهوم ،  في السلوك التكيفي القصور  خصائصها جملة  ومن  خصائص

ة لمن        في السلوك التكيفي إلى درجة آفاية الفرد         االستجابة للتوقعات االجتماعي

ا             ة سواء فيم ق هم في مثل سنه وفئته االجتماعي ية أو   الشخص  باالستقاللية   يتعل

   .االجتماعيةالمسؤولية 

  
  

رات و        أ إآسابه   يتطلب لمواجهة الحياة     الطفل المتخلف عقلياً   وإعداد       در من الخب ر ق ي    آب ارات الت المه
ة         ويخرج   ، في المجتمع    مسئوالً    يكون عضواً   حتىتؤهله لها قدراته واستعداداته      ة التام ز اإلعاق  من حي

ة تمكن   . و آلياً أ على النفس جزئيا     واالعتمادإلى مجال اإلنتاج     ين أي أن تنمية المهارات االجتماعي  المتخلف
اءة الشخص       عقليًا ساعده   من الوصول إلى درجة معينة من الكف ة ت  التفاعل مع مواقف    في  مية واالجتماعي
  .  الحياة

  
ال          المهارات تكمن أهمية    وهنا       د األطف  االجتماعية التي يفترض أن تنمو عن

تعلم  القابلين   المتخلفين عقلياً  نفس   لل ال          ب د األطف اديين  الدرجة والمستوى عن  الع

الي ف                 اعي واالنفع در آاف من التوافق االجتم ذي     وذلك لتحقيق ق ي المجتمع ال

شون هيعي اً ، في ونهم ووفق اله     آ ر أع ا ذآ ادر لم ًانيق ًا بيولوجي ى  وانفعالي  عل

ذا            والدخولالزواج والعمل       في عالقات تفاعلية مع أفراد المجتمع اآلخرين وه

دوره  بب درًايتطل وًال ق م    مقب ي تجعله ية الت ة األساس ارات االجتماعي ن المه  م

  . مجتمعاتهم فيآلخرين   مع اإيجابيةيتواصلون بطريقة 

  

ارات       ا  والمه ة يعرفه ا ) ١٩٩٣ (الخطيب االجتماعي اط" بأنه لوآية  أنم  س

ل  يجب ستطيع التفاع رد لي دى الف ا ل اعي توفره ائل االجتم رين بالوس ع اآلخ  م

ة  ر اللفظي اللفظي ًاةوغي ايير المجتم   وفق صطل  علمع شير م ارات حوي  المه

سيطة          االجتماعية إلى مدلول واسع يتضم     د من االستجابات الب اط ن العدي  واألنم

  المتخصصين فئات التخلف العقلي التي يوصى بتنمية مهاراتها االجتماعية من قبل آثير من    أهم ومن      

ين          والتي تشمل  للتعلم التخلف العقلي القابل     فئة ائهم ب ل من   أ الفئة الواقعة درجات ذآ ى    ٧٠ق م   ، ٥٥ إل  وه

ي   ارات الدراس تعلم المه ابلين ل ن الق سادس     م صف ال ى ال صلون إل د ي ة وق ساب والكتاب القراءة والح ة آ

دائي اال سبة ، بت شكلون ن ًا % ٨٥وي ين عقلي زواج والعمل من مجموع المتخلف ى ال ادرون عل  وهؤالء ق

)Sadock & Sadock , 2000   ( .  



اعي         . السلوآية المعقدة    دة التفاعل االجتم ة المعق ارات االجتماعي ا  ،ومن المه أم

ستقل      ة واألداء الم ة االجتماعي شمل الكفاي ـة فت سلوآية التكيـفي اهر ال " المظ

  ) . ٢٠٠: ١٩٩٣،الخطيب (

    

ل    عليها الحصوله يصعب    لما ذآر أعال    االجتماعية وفقاً  والمهارات        من قب

اً  ف عقلي ل المتخل اءأ الطف ي الطفول  ثن ي مرحلت اعي ف وه االجتم طى ة نم  الوس

درا من         ، والمتأخرة   ا تتطلب ق اعي اإليجابي مع        التفاعل ألنه  اآلخرين  االجتم

ل         من والذي بدوره يتطلب قدراً   ، المحيطين بالفرد    د الطف اعي عن ذآاء االجتم  ال

ة ا    ه عملي سهل ل ذي ي سجام ال اعيالن شكل اجتم ق وب ع متواف ي  م رين ف  اآلخ

   .فيهالمجتمع الذي يعيش 

  

شكل ن للتعلم   و القابل  عام والمتخلفون عقلياً   بشكل   عقلياً والمتخلفون       خاص     ب

صهم ارات تنق ن المه ر م ة الكثي ا  االجتماعي ة له ي حاج م ف ي ه م ،  الت ن أه وم

 القابلين  ألطفال المتخلفين عقلياً   ا لدىالمهارات االجتماعية التي يفترض توفرها      

  :للتعلم ما يلي 

   . البيولوجية واالنفعالية بطريقة مقبولة اجتماعيًاالحاجات إشباع -١

   .الصداقات تكوين -٢

  . اآلخرين مشاعر إدراك -٣

  . األحاديث الجماعية في المشارآة -٤

  . مع اآلخرين التعاوني السلوك -٥

  . والتقاليد االجتماعية السائدة والعادات القيم -٦

 ) .١٩٨٥ ، الريحاني(  منظمات وهيئات المجتمع المختلفة  مع التعامل -٧

  

شكل        أعاله االجتماعية   والمهارات       وغيرها من المهارات يصعب اآتسابها ب

ال     ل األطف ن قب سهولة م ائي وب ينتلق ًاالمتخلف ة    ،  عقلي رزت أهمي ا ب ن هن وم



ة باستخدام     االجتماالمهاراتالبرامج السلوآية التي تستهدف تنمية    ذه الفئ عية له

أتي في              ة والتي ي نفس المختلف دمتها فنيات علم ال سلوآية      مق اليب ال ة  األس  الحديث

سيكولوجي          تعتبرالتي   الم ال ة التي أسسها الع سلوآية الحديث  من نتاج المدرسة ال

  : األساليب هي وهذه ،سكنر

   .التعزيز -١

   .التشكيل -٢

   .النمذجة -٣

  .األدوار أداء  -٤

   .التسلسل -٥

 ).Richard , 1998 (اإلخفاء و نالتلقي -٦

  
  

ارات  في هذه الدراسة سيقوم بتنمية بعض         والباحث       ة     المه ة لعين  االجتماعي

اً  ين عقلي ال المتخلف ن األطف الل  م ن خ تعلم م ابلين لل امج الق لوآي برن د س  يعتم

 ومن خالل استخدام   ، المدرسة السلوآية الحديثةمخرجات على    وتطبيقياً نظريًا

ات ا الهالفني ا أع وارد ذآره ابي التعزيزآ  ل ة ، دواراألأداء  ، اإليج  ،النمذج

  . واإلخفاء  التالشي ،التلقين 
  

  :مشكلة البحث   : ثانيًا
ر      ن  تعتب ة م ارات االجتماعي ل   أ المه سبها الطف ي يكت ارات الت م المه يه  ف

ه    ن حيات أخرة م طى والمت ة الوس ي الطفول ارات  ،  مرحلت ذه المه دد ه وتتع

  : على نحو تأتيبة فقد المكتس

  .  لآلخرينالمساعدة تقديم -١

  . مع اآلخرين اإليجابي التواصل -٢

  .  المشاعر واألفكارعن التعبير -٣

  . في المواقف التي تتطلب قولها) ال( قول على القدرة -٤

  . الدفاع عن الحقوق على القدرة -٥



  .  التعبير عن الغضب واالنزعاجعلى القدرة -٦

  .  طلب خدمةعلى القدرة -٧

  . )١٩٩٨، براهيم  إ (  التعبير عن االمتنان والمدحعلى القدرة -٨

  

 مباشرًا ن فقدان المهارات االجتماعية يرتبط ارتباطًاإ المقابل فوفي      

ويرتبط بمشكالت الصحة  ، األحداث عندباالنحراف االجتماعي والجريمة 

  من الدراسات أن نقص آثيرلقد أثبتت ف، النفسية في مراحل الحياة الالحقة 

عبد  (ائص غالبية المتخلفين عقليًاـ من خصاالجتماعية المهارات

 آل من آافيل دراسة نجدوفي هذا السياق ). ١٩٩٨الرحمن

من % ٧٥لتي أآدت أن  ا)Kavale) & & Forness ,1996وفرونسس

عندهم نقص ) القابلين للتعلم  (البسيطالطالب الذين يعانون من التخلف العقلي 

   .العادييناعية مقارنة باألطفال في المهارات االجتم

  

ي وخصوصاً           والمهارات       ات التخلف العقل ة   االجتماعية وتنميتها لدى فئ  فئ

يالتخلف  تعلم شغلت العقل ل لل ول القاب واء  عق د س ى ح الجين عل اء والمع  العلم

  فعدم   ، ليس على مستوى الفرد بل على مستوى المجتمع بكامله         ، خطير فنقصها

ذه وجود   ا  ه ل ذ      المه دى الطف ي        يرات ل ل  التخلف العقل ا      القاب تعلم أو وجوده  لل

لبي   شكل س هب ًال رد إيجابي ى تفاعل الف أثيره عل ع اآلخرين  ت ومن مظاهر ،  م

سلوك  وافقيال دى الالت ل ذل ي ي الطف ف العقل ل التخل ذي  القاب تعلم ال وزه لل   تع

  : يلي ما االجتماعية  المهارات

    :نسحابيإلا السلوك -١

   :يلي ما ينسحابإل السلوك ا أشكالومن

  .  مكان واحد في غرفة الصففي الطفل بمفرده جلوس  -أ 

  .  األماآن الخلفية ليجلس فيهادائمًا يختار -ب 

  .  في األنشطة الجماعيةيشارك ال -ج 



 ) .١٩٧٩، شعالن  (  دور المتفرجدائمًا يتخذ  -د 
  
  :العدواني السلوك -٢

  : أشكال السلوك العدواني ما يلي ومن 

دوان  -أ  دوان وهو : اللفظيالع دني الع ر ب شاط غي ه بن ر عن ذي يعب  ال

اق     دف إلح اظ به دي األلف ه المعت ستخدم في سي  أ األذىي م النف و األل

  . عليهىبالمعتد

دوان -ب  دني الع و:  الب ه     وه ستخدم في شاط ي ه بن ر عن ذي يعب دوان ال  الع

  .  البدني بالمعتدى عليهواأللمالمعتدي القوة بهدف إلحاق األذى 

تدمير  ( عنه بشكل نشاط      العدوان الذي يعبر   وهو:  المادي   العدوان -ج 

  .ممتلكات المعتدى عليه  ) سلبإتالف  
اد   -د  رد العن ن  :  والتم رد م اد والتم ر العن اتيعتب يئ   النزع ل س ا الطف ز به ي يتمي ة الت  العدواني

  : يلي ماومن مظاهر العناد و التمرد ، التوافق 

  . األعصاب بسهولة فقدان .١

  . اآلخرين مضايقة .٢

  ) .١٩٩٤، الشربيني ( لألوامر انالعصي .٣

  

ين              ومظاهر        ر ب شكل آبي شر ب ذآر تنت ة ال ال  السلوك الالتوافقي اآلنف  األطف

ًا ين عقلي تعلم المتخلف ابلين لل د ،  الق ك عائ ىوذل ة إل ارات االجتماعي  نقص المه

وافقهم             ى سوء ت دوره إل اً لديهم مما يؤدي ب اتهم    اجتماعي ا يعني      ، مع مجتمع  مم

ة  تأثيراألساليب   تحت عدوانيًا  أو  انسحابياً  يسلكون بسهولة سلوآاً   نهم قد أ  الخاطئ

أتي      والتي   ،في التنشئة  ردة  ت اراتهم     آ ى ضعف مه ة  فعل عل ذا  ، االجتماعي وه

  :تلك السلوآيات ما يلي  برزأ ومن ، بدوره قد يدفعهم إلى سلوآيات منحرفة

  ) .ةالسرق، التخريب ، العدوان  ( وتشمل المسلك اضطرابات  - أ

  . والسموم آردة فعل انسحابية المخدرات على اإلدمان  - ب

  



 يجعلهم قد القابلين للتعلم     األطفال المتخلفين عقلياً   عند على ذلك فضعف المهارات االجتماعية       وعالوة     
ونهم       ل الراشدين آ اً  أفريسة االستغالل الجنسي من قب ر خنوع رهم  من  آث ك   ، غي رون  ألوذل م يفتق ى نه   إل

دين         حمايةاالجتماعية تلك المهارات التي تمكنهم من       المهارات   ار المعت ذا    ، أجسادهم من هجمات الكب   وه
ة  ه الدراسات المختلف ا أآدت نم ذلك الدراسات  وم ي تعرضت ل ة ،  الت ارثدراس  )(Firth , 2001 ف

نخفض       األطفال أن أآدوا في دراستهم       الذين  ،وآخرون ذآاء الم ر عرضة لالستغالل الج      أ ذوي ال سي  آث ن
م              راجع  وذلكاآلخرين     من قبل  ا يجعله  إلى الضعف الواضح لديهم في مهارات التواصل مع اآلخرين مم

ع  ي المواقف الت  في لآلخرين      وخنوعاً انقياداآثر  أ سه            يتوق رد عن نف اع الف ا دف ا أآدت        .  فيه ضا م ذا أي وه
ن  ة م صحة العالمي ة ال ه منظم ي خاللعلي ا للتخلف العقل د ،  تعريفه ي  أإذ تؤآ ةن التخلف العقل ن حال  م

ي             يتصفو عدم اآتمال نمو العقل والذي       أتوقف   ارات الت  على وجه الخصوص بقصور في مستوى المه
ر  و  أتظه ل النم اء مراح ي ، ثن سهموالت ة   ت ارات المعرفي ذآاء أي المه ام لل ستوى الع ي الم ة ،  ف ، اللغوي

ي      يكون التخلف الع   أنومن المحتمل    ، االجتماعية، الحرآية   أي اختالل         أو ًامصحوب قل ر مصحوب ب  غي
ي    أوبدني   ى  باإلضافة .  عقل ك ف    إل ال   ن  إ ذل اً   األطف ين عقلي دني          أ المتخلف ر عرضة لخطر االستغالل الب آث

دار      نهأال  إ، قصور في السلوك التكيفي      كيظهر هنا  قد   آما  ،والجنسي ا مق وفر فيه ي يت  في المجتمعات الت
ذا ال نإف   ،االجتماعيالدعم من  ى    قصورقد اليكون   ه   ,WHO(  صحيح  والعكس  اإلطالق  ظاهرا عل

1999 . (   
اً     أن إلىشارت آثير من الدراسات     أ ولقد      م   إذا   الطفل المتخلف عقلي ة المناسبة سيصبح         ل  يجد الرعاي

ه   ًاخطر  سه ومجتمع ى نف د يكون مصدراً   ، عل شر   فق  ) ١٩٩٢(الكويت أجرى مرسي    في ف . جرام واإل لل
ى  ة عل ولي   ٣٠١دراس د أن ح ة فوج ر لفظي ارات غي تخدام اختب ائهم باس سب ذآ اس ن دثا لقي نهم ٤٩ ح  م

ي    ف عقل ن تخل انون م د. يع ع أ ولق ررج ين   آثي راف المتخلف احثين انح ن الب ًا م اراتهم  عقلي ضعف مه  ل
ة االجتماعية مما يعرضهم لالستغالل من قبل آثير من العصابات             اب          المنظم ة في ظل غي ر المنظم  وغي

  ) .١٩٩٦: مرسي ( المناسبة  واألسرية االجتماعية الرعاية
                       

ا ذآر       وفي      ارات      أعاله من     أ ضوء م ة ن نقص المه دى    االجتماعي اً      ل ين عقلي ال المتخلف ابل  األطف  ين الق
تعلم ه  لل رد آ يترتب علي ى الف رة عل ار خطي عث ًاوالمجتم ذه إف،   مع ر يتطلب ضرورة التصدي له ن األم
ر   الم دخل المباش ك بالت دريبشكلة وذل ي    لت ف العقل ال ذوي التخل ابل األطف تعلم ينالق ارات  لل ى المه  عل

ة            ى أسس نظري ة عل ة االجتماعية من خالل برامج سلوآية مبني ة      وتطبيقي سلوآية اإلجرائي  من المدرسة ال
ه  ،  القابلين للتعلم    يًاعقلطفال المتخلفين    يمر بها األ   التي   االجتماعي   - فيه مراحل النمو النفسي    تراعى وعلي

  :ن مشكلة هذه الدراسة تتبلور في التساؤل التالي إف
 في تنمية بعض المهارات االجتماعية لعينة سلوآي مدى فعالية برنامج ما" 

 للتعلم الذين يعانون من نقص المهارات القابلين من األطفال المتخلفين عقليًا

   . "االجتماعية داخل حجرة الدراسة 

  

  : البحث أسئلة : سًاخام
    وفي وضوء مشكلة البحث والتي تحددت بالتساؤل أعاله  تنبثق ثالثة أسئلة فرعية لتعبر عن مشكلة 

  :وهي على النحو التالي ، البحث 
ارات   درجات ات رتب متوسط في  فروق ذات داللة إحصائية    توجد هل -١ المه

ال     عينة من   لدىاالجتماعية   ين  األطف اً  المتخلف ا   عقلي تعلم     الق داخل حجرة    بلين لل

  . ؟ السلوآيقبل وبعد تطبيق البرنامج ) المجموعة التجريبية( الدراسة 
  



ارات    ات رتب  فروق ذات داللة إحصائية في متوسط      توجد هل -٢  درجات المه

اً  المتخلفين األطفال    عينة من   لدى  داخل حجرة الدراسة   االجتماعية ابلين    عقلي  الق

  . ؟ السلوآيوبعد تطبيق البرنامج قبل ) المجموعة الضابطة (للتعلم 
  
د هل -٣ ين متوسطتوج ة إحصائية ب روق ذات دالل راد ات رتب ف  درجات أف

ال   من  درجات أفراد المجموعة الضابطة        ومتوسطالمجموعة التجريبية       األطف

تعلم      المتخلفين عقلياً  ابلين لل ى  الق ة      عل ارات االجتماعي اس المه  داخل حجرة      مقي

  .ة بعد تطبيق البرنامج السلوآي ؟  بأبعاده المختلفالدراسة

  

  :هدف البحث  : ثالثًا
 بعض الدراسة الحالية إلى التعرف على فعالية برنامج سلوآي لتنمية           تهدف     

اً             ين عقلي ال المتخلف ة من األطف ة لعين تعلم        المهارات االجتماعي ابلين لل ذين  الق  ال

   . الدراسة حجرةيعانون من نقص المهارات االجتماعية داخل 

  

  :أهمية البحث  : رابعًا
  
  :  النظرية هميةاأل -١
    
  : التطبيقية األهمية  -٢

اً     تقدم      ه             سلوآياً   هذه الدراسة برنامج ة ثبوت فعاليت    يمكن استخدامه في حال

ة في   ارات  بعض  تنمي ة  المه ال ا    االجتماعي اً ين  لمتخلف  لألطف تعلم     عقلي ابلين لل  الق

ة       قلة    في ظلّ  الدراسة هذه    أهمية تكمن       ارات االجتماعي ة المه ي استهدفت تنمي الدراسات التجريبية الت

اللأل ينطف ًا  المتخلف ي ،  عقلي اف ى  األآونه ىول ارات       عل ة المه تهدفت تنمي ي اس ث الت م الباح د عل  ح

دة    ، داخل حجرة الدراسة من جهة     القابلين للتعلم    عقليًاتخلفين  طفال الم االجتماعية لأل  ضاً أوالدراسة الوحي  ي

ة  تهدفت تنمي ي اس اراتالت ة لألالمه ًا االجتماعي ين عقلي ال المتخلف صول طف تعلم داخل نطاق ف ابلين لل  الق

ة            فبما يعر  الفكرية الملحقة بالمدارس العادية      التربية ة العربي دمج في المملك سعودية ا بنظام ال ة     ل  من جه

  . التراث النفسي في المملكة العربية السعودية إلىضافة جديدة إ الدراسة تعتبر هذه ولذلك،  خرى أ



ة  رة الدراس ل حج ذا ال ،داخ الي  فه ون صالحاً وبالت ه ليك ن توظيف امج يمك  برن

  : في المؤسسات المختلفة مثل لالستخدام

              . الفكرية المعاهد  - أ

   .السلوآية العيادات  - ب

  
  

  :حدود البحث  : سادسًا
  : الدراسة بالحدود التالية تتحدد     

ا الدراسة     جريت أ التي الدراسة بالفترة الزمنية       تتحدد : ةالزمني الحدود -١  فيه

ة   امج الدراس ق برن ة وتطبي ذيالميداني شرة وال تغرق ع صل أ اس ن الف ابيع م س

اني ي الث ا   الدراس رة م ي الفت ين ف ـ  ١٤٢٤ \ ١٢ \ ٢٠  ب ى ه  \ ٢ \٢٣  إل

 .  هـ  ١٤٢٥

  
ن    أدرسة    الدراسة في مدينة الرياض في م        جريتأ : المكانية الحدود -٢ سعد ب

ة   األطفال المسجلين   عينة منرة االبتدائية على  راز ة الملحق  في الفصول الفكري

 .بالمدرسة 

  

  
    
   :المنهجية الحدود -٣

دت   -أ  ى اعتم ة عل ة الحالي نهج الدراس ي  الم ة التجريب دى  لمعرف ة م  فعالي

ة    االجتماعيةالبرنامج السلوآي لتنمية المهارات     دى عين  داخل حجرة الدراسة ل

  . للتعلم القابلين طفال المتخلفين عقليًااألمن 

   :التالي متغيرات الدراسة على النحو تحددت  -ب 

  . السلوآي البرنامج:   المستقل المتغير .١

 طفال المتخلفين عقليًا لألاالجتماعيةتنمية المهارات :  التابع المتغير .٢

  .    القابلين للتعلم 



دت -ج  ى اعتم ة عل وعتين الدراس ة ( مجم اب ، تجريبي ن ) طة ض ستين م متجان

ارات حيث متغيرات العمر والجنس ودرجات الذآاء ودرجات          ة    المه  االجتماعي

  . طفال أ ثمانية آل مجموعة من وتتكون

   : التاليةدوات  الدراسة على األاعتمدت  -د 

   ) .الباحثعداد إمن (  السلوآي البرنامج .١

لقابلين للتعلم  ا المتخلفين عقليًاطفاللأل المهارات االجتماعية  تقديرمقياس .٢

  . )١٩٩٦ ( من إعداد صالح هارون داخل حجرة الدراسة 

  

  :مصطلحات البحث  : سابعًا
  
ي   لتخلفم ا  ٢٠٠٢ في يوليو    العقليالجمعية األمريكية للتخلف    عرفت   : التخلف العقلي البسيط   -٢  العقل

ة  دال في الوظائف       انخفاض  :بأنه   ة عشرة           ،العقلي ل عمر الثامن زامن ظ    و  يظهر قب  مع وجود     ه  هور  يت

التواصل  : واحد من ثالثة أنواع من مهارات السلوك التكيفي  والتي تتضمن  المهارات  التالية  قصور في   

  ) .AAMR ,2002( العملية ، االجتماعية 
 

الاأل -٢ ًاطف ون عقلي تعلم المتخلف ابلون لل ث األ :  الق رف الباح ال يع طف

 نوالمتخلفطفال    هذه الدراسة بأنهم األ    في   جرائيًاإ للتعلم   نيالقابل ن عقلياً يالمتخلف

سعد ألفكرية الملحقة بمدرسة    ا في فصول التربية     نوالمنتظمعقليا القابلين للتعلم    

ن ز ةرة راب اضاالبتدائي ة الري ى ، بمدين ائهم عل ات ذآ راوح درج ن تت  ومم

ة من      أ وتتراوح  ٧٠ إلي  ٥٥ بين مامقاييس الذآاء المقننة      – ٨عمارهم الزمني

 . سنة ١٣



اليب   سلوب من األ   أ:  العالج السلوآي  -٣ ة الس ى أساس استخدام         حديث وم عل  يق

 العالجية التي    الفنياتويعتمد على مجموعة آبيرة من      ، نظريات وقواعد التعلم    

سان وبصفة              إتهدف إلى    اء في سلوك اإلن  سلوك   خاصة حداث تغيير إيجابي بن

  ) .١٩٩٨، الشناوي ( عدم التوافق 

 العلمية المستمدة من القواعدهو برنامج مبنى على و : السلوآي البرنامج -٤

  :  على ويشتمل، المدرسة السلوآية 
  
عية والتعليمية  ا الزر نشطةآاألنشطة متعددة   أتتضمن  سلوآية  جلسة  ) ٢٠(  - أ

ة   ة والتوجيهي ة والترفيهي ي .. والرياضية والفني ستهدفوالت ارات ت ة المه  تنمي

ة لأل الل  االجتماعي ن خ ال م اتطف ددةفني ة   متع ز ، آالنمذج ين ، التعزي   ،التلق

   .التغذية الراجعة

يم  - ب بق و   تعم ي س ة الت ارات االجتماعي دربأ المه الاأل ن ت ا  طف يعليه  ف

  : حجرة الدراسة والمنزل من خالل داخلالجلسات التدريبية  

ات .١ اعيبطاق ز االجتم ضمن:  التعزي ارات   ألًا صوروتت ؤدون مه ال ي طف

 للطفل عندما يظهر     تعطىسة وهذه البطاقات    اجتماعية معينة داخل حجرة الدرا    

لوآًا ًاس وًال اجتماعي ة  مقب رة الدراس ل حج روأ داخ ه ليظه ى ل لوآًا  تعط  س

 . الدراسة حجرة داخل  مقبوًالاجتماعيًا
  

داول .٢ ة ج سلوآية المنزلي ز ال ضمن :  التعزي ى شكل أوتت ددة عل شطة متع ن

صافحة   تئذان والم ة آاالس ارات اجتماعي صالمه دوء البواالت .  صري واله

ة وجوار آل نشاط صورة      ل    ملون ال   و مجموعة من األ     أ لطف الشخصيات   وأطف

 .أخرى من ناحية آثر تشويقًاأ الجدوللتوضيح المهارة للطفل من ناحية ولجعل 
  
   :االجتماعية المهارات -٥

رل     يع ة )Merrell، 252:1998( رف مي ارات االجتماعي ا ب:  المه أنه

  . ها ن مرغوبة عند تلقياجتماعية تؤدي إلى نتائج السلوآيات النوعية التي
  



 التي يحصل     الدرجة  بأنها : جرائيًاإ االجتماعية   المهارات الباحث   ويعرف      

اً   ف عقلي ل المتخل ا الطف تعلم   عليه ل لل ى القاب ارات  عل دير المه اس تق  مقي

ة لأل ال االجتماعي ينطف ًاالمتخلف رة الدراس  عقلي ل حج تعلم داخ ابلين لل  ة الق

   .المستخدم في الدراسة  الحالية

  
  

  

  
    
  
  

   الثانيالفصل
  النظري اإلطار

  

  
   : مقدمة

اول     ث يتن صل   الباح ذا الف ي ه ش ف صيل  يٍءب ن التف ة م ة الخلفي  النظري

  :لمتغيرات البحث الحالي على النحو التالي 

  
   : العقليالتخلف  : وًالأ

  
  :  الخاص بالتخلف العقلي ما يلي القسم ويشمل 
  

  . العقلي التخلف تعريفات -١

   .العقلي التخلف انتشار -٢

  . العقلي التخلف تصنيفات -٣

   .العقلي التخلف سبابأ -٤

   .العقلي التخلف تشخيص -٥



  .  القابلين للتعلم عقليًاالمتخلفينطفال  األخصائص -٦

  . القابلين للتعلم  عقليًاالمتخلفينطفال  األحاجات -٧

  . العقلي التخلف من الوقاية -٨

   . قليالع التخلف عالج -٩

  

  : االجتماعية المهارات: ثانيًا
  
  : بالمهارات االجتماعية مايلي الخاص القسم ويشمل 
  

  . االجتماعية المهارات مفهوم -١

  . المهارات االجتماعية مكونات -٢

  . العجز في المهارات االجتماعية جوانب -٣

    .عقليًاطفال المتخلفين  االجتماعية لدى األالمهارات -٤

    . عقليًاالمتخلفينطفال ية لدى األ المهارات االجتماعقياس -٥

   . لدى المتخلفين عقليًااالجتماعية المتعلقة بالعجز في المهارات العوامل -٦

اذج -٧ ة نم ن مختلف ع األ  م ستخدمة م سلوآي الم الج ال ات الع ال فني  طف

  .االجتماعية للتعلم للتدريب على المهارات القابلين المتخلفين عقليًا
  

  : وفي ما يلي عرض لهما 

  

  التخلف العقلي: وًالأ
  

  : العقلي التخلف تعريفات  -١
ك من     توفر لما    العلماء منذ القدم تحديد مفهوم التخلف العقلي وفقاً        حاول      ة وذل ات علمي  لديهم من معطي
ي    التخلفجل تقديم الخدمات المختلفة لمن يعاني من        أ سطور  في والباحث     .  العقل ة  ال ذا   القادم  الخاصة به

  : التعريفات القديمة والحديثة التي تناولت التخلف العقلي ما يلي منوعة  لمجميعرضالجزء  
  

  :    للتخلف العقلي  القديمة التعريفات
ه من الجانب الطبي        من  فهناك،  العلماء القدماء مفهوم التخلف العقلي من زوايا مختلفة          تناول      ،  تناول

ة           منوهناك   ة االجتماعي اك  استعرضه من الناحي ه   نم   وهن ة          تناول ة نظر تربوي اك من    ،  من وجه وهن



سطور والباحث في ،  من وجهة نظر تكاملية     معهتعامل   ش      ال ة ب ذه النظرات المختلف ة يعرض له  يٍء القادم
  : النحو التالي علىمن التفصيل  

  
   

         : العقلي من الناحية الطبية التخلف التي تناولت القديمة  التعريفات
ت  التخلف العقلي من خالل         :)Doll) 1941 دول   وصف      زم  محكات    ةس  يل

  : من التخلف العقلي وهذه المحكات هي يعاني الشخص بأنه لوصفتوفرها  

  . النضج االجتماعي عدم .١

  .نقص عقلي إلى  يرجع .٢

  . عن توقف في النمو العقلي ناتج .٣

  .و مكتسب أصل وراثي أ له .٤

   .البلوغ  عند  يبدأ .٥

  ) . ٣٥: ١٩٩٧، لشناوي ا نقالً عن ( قابل للعالج  غير .٦

  

 التخلــف :)Jervis) 1952 جريفــيس وعــرف       

و أ ناجتـة عـن مـرض ي منو الـدماغ وهـاكتمالو عدم أنه حالة توقف أالعقلي على 

  ) . ٣٥:  ١٩٩٧،  نقال ًعن الشناوي  ( و بسبب عوامل جينيةأصابة قبل املراهقة إ

  
ـــرى       ـــو وي ـــف: ) Benoit)  1959 بين  التخل

 إىل يـؤدي يف الوظيفة العقلية ناتج عن عوامـل خارجيـة حبيـث ضعف" بأنه العقلي



 صـعوبةنقص يف القدرة العامة للنمو وكذلك يف التكامل اإلدراكـي والفهـم وبالتـايل 

  ) .١٢٤ : ٢٠٠٢، نقال ًعن اهلجرسي ( التكيف مع البيئة التي يعيش فيها الفرد  

  
  

          :قلي من الناحية االجتماعية القديمة التي تناولت التخلف العالتعريفات
ى  ): Tered Gold (1947 تريد جولد يؤآد        ي ن التخلف  أعل ة   العقل  حال

رد عاجز    تجعل  بدرجةمن عدم اآتمال النمو العقلي       سه        ًا الف ة نف  مع  عن مواءم

ادي  اآل ن الع رين م اً  يخ ه دائم ا يجعل ة  ن مم ي حاج ى  ف ة اآلإل ي  رعاي رين ف خ

  ) .٢٠: ١٩٩٥، الزيود  نقالً عن(المجتمع  

ة        التخلف : )Sarason) 1953 ساراسون   ويعرف        ه حال ي بأن  يظهر  العقل

ع اآل    اعي م ق االجتم دم التواف ا ع رينفيه ي  ، خ صور ف صاحب بق از الوت  جه

  ) .  ٢٨ : ٢٠٠٠،عبد الباقي نقالً عن  ( المرآزي يالعصب

  
         :تربويةالية  القديمة التي تناولت التخلف العقلي من الناحالتعريفات

ـــصف      ـــنيي ـــل :  )Wallin) 1949  وال الطف

(  عند تطبيق اختبارات الذكاء املقننة عليـه خيفق بأنه الطفل الذي ًاملتخلف عقليا

  ) .٣٩:  ١٩٩٧، الشناوي نقال ًعن 

  



ــرى       ــرام وي ن أ) : Ingram )1953 أجن

 نفـسالدراسـي يف  يـستطيع التحـصيل ال الـذي الطفـل هـوً الطفل املتخلف عقليـا

نقـالً عـن  ( ٧٥ - ٥٠بـني ئه مـا وتقع نسبة ذكا،  مستوى زمالئه يف الفصل الدراسي

     .)٢٩: ٢٠٠٠،عبدالباقي 

  
        :تكامليةال القديمة التي تناولت التخلف العقلي من الناحية التعريفات

د      ريؤآ أن :)Heber) 1959 هيب ستوى ب ز بم ة تتمي ي حال ف العقل  التخل

ي  و وظيف رة النم اء فت دأ أثن صاحبها ،دون المتوسط تب صور  وي سلوك ق ي ال  ف

  ) . ٤٠: ١٩٩٧، الشناوي نقالً  عن  ( للفردالتكيفي  

  

اول     دالغفار   وح سالم عب وير  :) ١٩٦٦( عبدال ف   تط ر  تعري ذآور  هيب  الم

صبحعاله  أ اليلي و الت ى النح ي :  عل ةالتخلف العقل ال حال دم اآتم  توقف أو ع

ل أو       النمو العقل  ة أو              تحدث ي يولد بها الطف رة نتيجة لعوامل وراثي  في سن مبك

شفاء           ل ال ا جنسية أو فيزيقية ويصعب على الطف ار عدم     آوتتضح   . منه ال  تآاث م

رتبط النمو العقلي في مستوى أداء الفرد في المجاالت التي           يم      ت  بالنضج أو التعل

ذا األداء عن               في الحدود     توسط المأو المواءمة البيئية بحيث ينحرف مستوى ه

  ) .١٣١:  ٢٠٠٢، الهجرسي  نقالً عن (ن سالبين ي معيارينانحرافيي

  

  :  للتخلف العقليالحديثة التعريفات



و     أ قف من تو  حالة العقلي بأنه    التخلف :)١٩٩٧( منظمة الصحة العالمية     عرفت      ل وعدم اآتمال نم  العق
اء مراحل     ألتي تظهر   والذي يتصف على وجه الخصوص بقصور في مستوى المهارات ا          والتي  ، النمو ثن

ة         ة ، تسهم في المستوى العام للذآاء أي المهارات المعرفي ة ، اللغوي ة ، الحرآي  أنومن المحتمل    ، االجتماعي
ي  ف العقل ون التخل صحوبيك دني  أ ًام تالل ب أي اخ ر مصحوب ب يأو غي ى  ضافةباإل .و عقل ك فإل ن إذل

دني     آثر عرضة لخطر    أ فراد المتخلفين عقلياً  األ سي االستغالل الب د يظهر     ، والجن ا ق اك قصور في       آم هن
قد   هذا القصورنإف فيها مقدار من المساندة االجتماعية  يتوفرنه في المجتمعات التي    أال  إ ،يالسلوك التكيف 

  ) .  ( WHO,1999:238-239    صحيح والعكسطالق  على اإلال يكون ظاهرًا
  

ت       ة عرف ب الن الجمعي ة للط دليل      األمريكي ن ال ة م ة الرابع ي الطبع سي ف صيف صائي التشخي  اإلح
ة لال ه انخفاض ملحوظ دون  :)1994(ضطرابات العقلي ي بأن ستو التخلف العقل ي ىالم ادي ف درة  الع الق

ة         التكيفيالسلوك  العقلية العامة يكون مصحوبًا بانخفاض ملحوظ في          ويظهر التخلف العقلي قبل سن الثامن
   ) . APA , DSM- IV , 1994:40(عشرة  

  
ت  د عرف ف     وق ة للتخل ة األمريكي يالجمعي و العقل ي يولي اض ٢٠٠٢ ف ي انخف ف العقل ي م التخل  دال ف

ة عشرة          العقليةالوظائف   زامن ظهور   و يظهر قبل عمر الثامن ة       مع وجود قصور في          ه  يت واحد من ثالث
  :أنواع من مهارات السلوك التكيفي التالية 

  :المهارات التالية و تشمل : مهارات التواصل  -٢

 . التعبير اللغوي   -أ 

 . القراءة والكتابة   -ب 

 . استخدام النقود   -ج 

 :وتشمل المهارات التالية : المهارات االجتماعية  -٢

 .العالقات الشخصية   -أ 
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  :ة  واالختالف بين التعريفات القديمة والحديثالشبه وجهأ
  
  :وجه الشبه بين التعريفات القديمة والحديثة أ : وًالأ
  . التخلف العقلي ماهية التعريفات القديمة والحديثة محاولة تحديد استهدفت  -١
  
 القديمة والحديثة على ضرورة توفر محك نقص القدرة العقلية آشرط التعريفات من  آلٌّآدتأ -٢

   .عقلي الشخص بأنه يعاني من تخلف لوصف  ساسيأ

  
  



    :والحديثةوجه االختالف بين التعريفات القديمة أ : ًثانيا
اءت -١ ات ج ة التعريف ة والطب  القديم ة آالتربي ي تخصصات مختلف اء ف ن علم ة م ود فردي ة لجه  نتيج

اع  الي، واالجتم ه     وبالت ى وج ي عل ف العقل ة التخل دقيق لماهي شمولية والوضوح والوصف ال دت لل  افتق

د ا ، التحدي ورتبينم ات  التعرتبل ةيف م     الحديث تى التخصصات تجمعه ي ش اء ف ن علم ة م ود جماعي  بجه

ى نها شاملة وتصف    أ العالمية وبالتالي اتصفت ب    الصحةمؤسسات علمية آبيرة آمنظمة      ق       إل د ودقي  حد بعي

  .التخلف العقلي 
  
و جانبين آما اتضح ذلك من خالل أ بوصف التخلف العقلي من خالل جانب    القديمة التعريفات   اهتمت -٢

ذآر   القديمة اآل  عريفاتالت ة                 ، نفة ال ة طبي ي من زاوي اء وصف التخلف العقل بعض العلم ة ف بعض  و،  بحت ال

ة   اآل ن زاوي ف م ر وصف التخل ةخ ة تربوي بعض ،  بحت ى أوال د عل ب   أآ ي الجان صور ف ود ق ة وج همي

شخص   اعي لوصف ال هاالجتم اً بأن ف عقلي ا .   متخل د  بينم ا  أ نج سمت بنظرته ة ات ات الحديث  ن التعريف

ي من      ددة    خالل الشمولية فهي تصف التخلف العقل درة   آانخفاض  محكات متع ة  الق القصور في    ، العقلي

ائلي       أ الحديثة على    التعريفات ذلك تؤآد    إلى   ضافةإو  ،العمر،  السلوك التكيفي    اريخ الع ة الت اس همي  والقي

   .العقلي التخلف لتحديدالنفسي  

  
  : التخلف العقلي انتشار -٢

ًا       ة الحدي  وفق ات العلمي ع     نإفة  ثللدراس ي المجتم ي ف ف العقل سبة التخل  ن

شكل  سكان   % ١ ت اك  ) .  Sadock , 2000  & Sadock( من مجموع ال وهن

د تصل من           نسبة نأ ىتشير إل  خرىأ دراسات ي ق ى %  ١ التخلف العقل % ٣ إل

  ) .  Hodapp , 1996  & Dykens(من مجموع السكان 

  

ة حول نسب         التوصل يتعذر المقابل   وفي        ة دقيق شار   إلى معرف  التخلف    انت

ستهدف    الدراسات اإللندرة وذلك   ،العقلي في المجتمعات العربية    حصائية التي ت

رات    ث المتغي ن حي شكلة م م الم د حج ةتحدي ر المختلف الجنس والعم ن ،  آ ولك

ي والظروف المحيطة  وطن العرب ع ال ى واق لنظرة سريعة إل سهل تجع  من ال

ى أي مختص  ات   عل ة بالمجتمع ي مقارن ف العقل سبة التخل اع ن زم بارتف أن يج

  :  لألسباب التالية الغربية
  
  .  وتدني مستوى الخدمات الصحية واالجتماعية الفقر معدل ارتفاع  ـ أ 

  



 خاصة لدى النساء وما يترتب على ذلك من األمية مستوى ارتفاع  ـ ب 

قائية  واإلجراءات الوومخاطرهاانخفاض مستوى الوعي بأسباب اإلعاقة 

  .المناسبة 
  
ا، الحروبـ  ج  وطن  ونتائجه اريخ المعاصر لل ى الت ريعة إل رة س ث أن نظ  حي

ا    وع م ى وق شير إل ي ت دالعرب ن يزي يًا   ) ٢٠( ع سكريًا قاس ًا ع ًا أو نزاع حرب

صرمين دين المن دى العق ى م ستمرًا عل صراعات وال. وم ذه ال ائج ه صر نت  تقت

ل       ط، ب سكري فق صراع الع رين لل ضحايا المباش ى ال د عل شمل تمت ار لت  اآلث

سان     ستقبل اإلن ا وم ى مجتمعاتن ا عل ي يخلفه ة الت صادية واالجتماعي ااالقت  فيه

ائج   ى     . ويعتبر األطفال من أآثر األفراد عرضة لهذه النت ا إل وتجدر اإلشارة هن

ات تضررًا      أ اليونيسف من  استخلصهما   ر الفئ م من أآث ائج  من  ن األطفال ه نت

 .  البعيدمواء على المدى القريب أ العسكرية سوالصراعاتالحروب 
  
   .  آالجفاف والمجاعات والزالزل والفيضاناتالطبيعية الكوارث  ـ د 

  
 المادي واالجتماعي الذي شهدته بعض المجتمعات للتغير الهائلة السرعة -هـ 

 على اإلنسان في تلك المجتمعات جانبيةالعربية وما ترتب عليه من آثار 

 اإلعاقات الناتجة عن ذلكبسط األمثلة على ومن أ .خاصة الشباب واألطفال

 والتفكك المخدراتتزايد حوادث السيارات واإلصابات المنزلية، ومشكالت 

 ) .٢٠٠١، خرون آ والقريوتي. (  الخ ......األسري

 

  : العقلي التخلف تصنيفات -٣
دد       صنيفات تتع اً  ت ي تبع ف العقل اييرالتخل ة   لمع اكمختلف صنيف فهن وي االت صنيف  الترب لت

ي سي ،الطب صنيف النف ت،الت سب توقي صنيف ح ابة   اإل الت ثص سطوروالباح ي ال رض   ف ة يع التالي
   : التاليالنحوللتصنيفات المختلفة للتخلف العقلي على 

  
  :النفسي التصنيف  -أ 

     يعتمد هذا التصنيف على تصنيف األفراد وفقا لما يحصلوا عليه من درجات على اختبارات الذآاء 
 , Sadock& Sadock)آما أوردها سادوك وسادوك  النفسي الفئات التالية التصنيف ويتضمن المقننة

2000: 2598-2600)     
  



             : البسيطالعقلي التخلف فئة .١

شكل      رى وت سبة الكب ة الن ذه الفئ ن ه غ م ي تبل ًا والت ين عقلي وع المتخلف  مجم

ين        درجات ذآاء المصنفين في هذه الف      وحاوتتر، % ٨٥حوالي   ا ب ة م ى   ٥٥ئ إل

 على تعلم المهارات نوقادرفهم ،  ويطلق عليهم فئة القابلين للتعلم   ، ٧٠قل من     أ

 بصعوبة  بتدائيالاالصف السادس   إلى  وقد يصلون   ، الحسابية والقراءة والكتابة    

على الزواج    بيولوجياً قادرونوهم    ،  سنة ١٦ -١٧وعند عمر متأخر في حدود      

    .والعملسر وتكوين األ

 
  :  التخلف العقلى المتوسط فئة .٢

ذه     ، من مجموع المتخلفين عقلياً   % ١٠ مانسبته   الفئة هذه   وتشكل    وتتراوح درجات ذآاء المصنفين في ه
م  فئة القابلين للتدريب     عليهمويطلق    ، ٥٥قل من   إلى أ  – ٤٠ مابين   الفئة ادرون  وه سهم        ق ة بأنف ى العناي  عل

سيط هارات يدوية بسيطة ومن ثم الحصول على عمل يدوي        من خالل التدرب على م     العيش لقمة   وآسب   ب
.  
   

  : الشديد العقلي التخلف .٣

شكل      ة حوالي  وت ذه الفئ ين مجموع  من%  ٤ -%٣ ه ًاالمتخلف راوح  عقلي اء درجات  وتت راد  األذآ ف
د     أ للتعلم غير قابلين    وهم ٤٠قل من   إلى أ  ٢٥ الفئة ما بين     هذهالمصنفين في    ا   أو العمل بي م ق ى   نه درون عل

ارات  ى المه درب عل تقالليةالت ارات األاالس ل آمه النفس، آ ة ب ًا، العناي اجون وغالب ا يحت ى إ م راف إل ش
  .  "االعتماديون" عليهم مسمى البعضسرة ولذلك يطلق  مباشرة من قبل الراشدين في األومتابعة

  
  : العقلي العميق التخلف .٤

 ذآاء المصنفين في      درجات وتصل    المتخلفين عقلياً  من مجموع % ٢ -% ١ هذه الفئة ما نسبته      وتشكل    
ى        ،  فأقل ٢٥هذه الفئة    ابلين عل ر ق تعلم   اوهم غي دريب    أل تقاللية           أو الت ارات االس ى المه درب عل ى الت و حت
 - طبي شرافإرعاية تامة في دور تأهيل متخصصة وتحت        إلى  آل والنظافة ولذلك يحتاجون      األ آمهارات
   .)  ( Sadock & Sadock , 2000 : 2598-2600نفسي -اجتماعي 

   
  : التربوي التصنيف  -ب 

 الفئات التصنيف التربوي ويتضمن    يعتمد على تصنيف األفراد وفقا لقدراتهم على التعلم أو التدريب 
  :على النحو التالي  )  ٩٧– ٩٦: ١٩٩٢(آما أوردها السرطاوي وسيسالم  ، التالية

  
ابلون .١ تعلمالق ن   :  لل م م ابلينوه تالق ارات  لل ةعلم المه ة األآاديمي  المختلف

 .ويندرج في هذا التصنيف المتخلفين تخلفا عقليا بسيطا ،  والقراءةآالحساب

  



ابلين     من   وهم  :  للتدريب القابلون .٢ دريب الق ة         للت اة اليومي ارات الحي ى مه  عل

درج               األ بعضداء  أوعلى   ة العيش وين عمال البسيطة التي تمكنهم من آسب لقم

 . تخلفا عقليا متوسطا لمتخلفينافي هذا التصنيف 

  
اديون  .٣ تعلم     : االعتم ابلين لل ر الق ن غي م م دريبو أوه اجون الت ى ويحت  إل

ام اآل ة واهتم رينرعاي ين  ، خ ة المتخلف ذه الفئ ي ه درج ف ًاوين ًاتخلف ديدًا عقلي    ش

  .) ٩٧ – ٩٦: ١٩٩٢، السرطاوي وسيسالم  ( وعميقا
  

   :الطبي التصنيف -ج 
،  على فكرة تصنيف األفراد وفقا لخصائص وعالمات جسمية ظاهرة ومميزة      يقوم التصنيف الطبي

  : يلي ما التصنيف الطبي  ويشمل
  

  : دوان متالزمة .١

 إلى وترجع والشديد المتوسطمن حاالت التخلف العقلي % ١٠وتمثل     

) ٢١الزوج رقم( في أحد آروموسومات الجنس زائدوجود آروموسوم 

 ٤٦ًال من د ب٤٧ المخصبةي الخلية لتصبح عدد الكروموسومات ف

 من الفئة وهذا الكروموسوم الزائد هو سبب تشابه مالمح هذه ،آروموسومًا

  ) .١٩٩٧، الشناوي (األطفال وآأنهم من أسرة واحدة   

  

      ) RH  (  المرتبطة بعامل الريزيسيالحاالت .٢

ن  ما آان موجبًا مشخص العامل هو أحد مكونات الدم فإذا وجد عند هذا  

 لم يوجد لديه آان هذا الشخص سالبًا من حيث هذا وإذا RHحيث العامل 

 في فصيلة موجب RHيحملون %) ٨٥( الناس منوالغالبية العظمى  العامل

 سالب RH فإذا آانت فصيلة األم تحمل سالب RHبينما تحمل القلة ، الدم 

 ويترتب على موجب RH ورث الطفل من أبيه موجب RHويحمل األب 

 تتسرب إلى األمف دم األم عن دم الجنين إلى تكوين أجسام مضادة في دم اختال

 الدمالجنين عن طريق الحبل السري فتهاجمه وتتلف جزءًا آبيرًا من آرات 



جسام المضادة  وفاة الجنين تصل األفيها الحاالت التي ال تحدث وفيالحمراء 

، الشناوي ( قلي  العالتخلف وتؤدي إلى ،إلى خاليا المخ فتؤثر على وظائفه

  ) .١٩٨٢، صادق  ؛  ١٩٩٧

  

 ): القزامة  ( القصاع .٣

 الرشد في سم ٩٠-٨٠ طولهيكون فيها الفرد قصيرًا ال يتجاوز فيها      

 أو خلقية نتيجة لنقص إفرازات الغدة الدرقية لدى وراثيةوترجع إلى أسباب 

غذاء  مكتسبة لنقص عنصر اليود في عواملاألم الحامل ، وقد ترجع إلى 

 المخ ويبدو على الطفل تلف األمر الذي يؤدي إلى –الطفل بعد الميالد 

 نمو ويتأخرالكسل والخمول وبطء االستجابة والنمو النفسي الحرآي ، 

  بينالكالم ، وتتراوح درجة التخلف العقلي لدى من يعانون من القصاع ما 

  )  .١٩٨٢،  صادق ؛  ١٩٩٢، عكاشة ( المتوسط والشديد التخلف

  

 :  الجمجمةصغر .٤

 فال يتجاوز محيط الجمجمة عند آافية عدم نمو المخ بدرجة ة     تظهر نتيج

ويتميز )  بوصة٢٢متوسط الشخص السوي ( بوصة ١٩-١٧تمام النمو عن 

أصحابها بقصر القامة، ويقعون في مستويات التخلف المتوسط والشديد 

 ،جتماعية المختلفة توجد لديهم صعوبات في اللغة والمهارات اال، ووالعميق

 الجمجمة إلى أسباب وراثية نتيجة لعامل جيني فطري صغروترجع حاالت 

  األم آإصابة أو أثناء أو بعد الوالدة  قبلمتنحي، أو إلى عوامل مكتسبة 

 نتيجة حدوث نزيف أو آسإ األلمانية، أو الزهري أو التعرض ألشعة بالحصبة

لمخ، أو لتعرض الطفل بعد الوالدة  شرايين اأحدأثناء الوالدة أو انسداد 

 عكاشة ؛١٩٩٧  ،الشناوي ( المخ إصابةلاللتهابات السحائية أو التسمم أو 

  ) .١٩٨٢ ، صادق ؛  ١٩٩٢

  



                             :السحائي الشلل .٥

ي      ف  ه صاحبة للتخل االت الم ي أآثرالح درجات  العقل ن ال يما م  الس

والي   شديدة فح طة وال سحائي  م% ٧٠-%٥٠المتوس شلل ال االت ال ن ح

وين المخ    إلى  نتيجة التسمم مما يؤدي     ويظهر دالمطلب  ( القصور في تك عب

  ) . ١٩٩٦ ، القريطي 

  

 : آيتونورياالفينيل  .٦

 الحاالت التي يحدث لديها خلل في التمثيل الغذائي للحامض وهي      

 بسبب المعروف باسم فنيل ألين الذي يدخل في تكوين اللحوم  مينياأل

 الحامض في الدم إلى هذا ويؤدي ارتفاع –عف في عمل الغدة الكبدية ض

 الحاالت صفة ولهذه ينتج عنه موت خاليا المخ  مما  المخ خالياتسمم  

 هذا العامل الوراثي لدى الوالدين وجودوراثية إذ يتوقف ظهورها على 

 مما يجعل بيئة الرحم الحالةوتحدث أيضًا إذا آانت األم مصابة بهذه 

 فينتج عنها والكيتوناتحتوية على مستويات عالية من الفينيل األنين م

  الذآاءوتتميز هذه الحاالت بانخفاض شديد في درجات ، تخلف عقلي شديد 

   ) .(Kneer, 1995 سلوآية وحرآية زائدة  واضطرابات

  

  

 : الجمجمة آبر .٧

ادة  نتيجة لزيهووزنالدماغ ر محيط الجمجمة وزيادة حجم بتتميز بك     

 المخ انتقل عن طريق في هذه الحالة إلى وجود عيب وترجع البيضاءالمادة 

 من  الجمجمةح درجات ذآاء من يعاني من آبر والجينات الوراثية وتترا

   ) .١٩٩٢،عكاشة (  ٥٠ -٢٥

  

  : الدماغ استسقاء .٨



وينتج عن تراآم السائل النخاعي الشوآي داخل الجمجمة مما يؤدي      

 داخلها فتتلف أنسجة الدماغ، وترجع زيادة هذا السائل غوطالضزيادة إلى 

 أو وجود عائق يمنع انسيابه وجريانه السوي امتصاصهإلى اختالف إعادة 

 الزهري أو االلتهاب السحائي الذي عدوىوتحدث هذه الحالة نتيجة حدوث 

 سم  وتتوقف ٧٥إلى تصاب به األم أثناء الحمل ، ويصل محيط الرأس 

 ما وغالبًا  المخنسجة أ العقلية على مقدار التلف الذي حدث في عاقةشدة اإل

ن أال إ الدماغ بتخلف عقلي شديد استسقاءيصاب الطفل الذي يعاني من 

 داخل الجمجمة الشوآيالتدخل الجراحي لخفض ضغط تراآم السائل 

  ) .١٩٩٢، عكاشة ( عاقة العقلية يخفف من درجة اإل

  

  :قلي  أسباب التخلف العحسب التصنيف  -د 
  

   ويقوم على فكرة تصنيف  األفراد في فئات التخلف العقلي وفقا ألسباب 

  :يلي   العقلي ماالتخلفسباب أ حسب التصنيف  ويتضمن، مختلفة 
  
 أقدم التصنيفات السببية منوهو   :Tredgold جولد تريد تصنيف .١

  :حيث يصنف التخلف العقلي إلى الفئات التالية

 هذه الفئة تلك الحاالت التي ترجع وتشمل: ىول األالعقلي التخلف فئة  .أ 

 . وراثية عواملألسباب أو 
  
 التي تعود العقلي حاالت التخلف وتشمل:  الثانوي العقلي التخلف فئة .ب 

 التي الخلقيةمراض أو اإلصابات أو التشوهات أسبابها إلى عوامل بيئية آاأل

 .تحدث قبل وأثناء وبعد الوالدة 
  
وتشمل تلك الحاالت التي ): وراثي وبيئي(لط  المختالعقلي التخلف فئة  .ج 

 . الوراثية والبيئية معًا المسبباتتشترك فيها العوامل أو 
  



وتشمل هذه الفئة الغالبية العظمى :  غير محدد األسبابالعقلي التخلف فئة  .د 

التي يصعب )  مستوى التخلف العقلي البسيط وخاصة( من المتخلفين عقليًا 

، الريحاني  نقالً  عن ( إلى التخلف أدتمل معينة فيها تحديد أسباب أو عوا

٩٥:  ١٩٨١( .   

  

   الجمعية األمريكية للتخلف العقليتصنيف .٢

 التخلف سبابأل عشر فئات تبعًاإلى  المتخلفين عقليًااألفراد  تصنف       

 : على النحو التالي العقلي المختلفة 

  
ية والزهري  مثل الحصبة األلمان:  بأمراض معديةمرتبط عقلي تخلف  أـ 

  .  إذا حدثت اإلصابة في الشهور الثالثة األولى من الحمل خاصة
  

مثل إصابة المخ الناتجة عن تسمم :  بأمراض التسمممرتبط عقلي تخلف -ب

   .الكربوناألم بالرصاص أو أآسيد 
  

مثل إصابة :  بأمراض ناتجة عن إصابات جسمية مرتبط عقلي تخلف  جـ 

  . سبب من األسباب ألي الدماغ أثناء الوالدة أو بعدها

 حاالت مثل:  بأمراض اضطرابات التمثيل الغذائيمرتبط عقلي تخلف  دـ 

  .والجالآتوسيميا  آيتونورياالفينيل 
  

  .مثل عرض دوان :  بخلل الكروموسومات مرتبط عقلي تخلف  هـ 
  

  .  الدرن مثل:  عقلي مرتبط بأمراض ناتجة عن أورام غريبةتخلف  وـ 
  

  .تحدث قبل الوالدة أسبابها عروف  بأمراض غير ممرتبط عقلي تخلف  زـ 
  

  . مثل التوحد الطفولي  :  باضطراب عقلي مرتبط عقلي تخلف  حـ 
  

  .تحدث بعد الوالدة أسبابها  بأمراض غير معروف مرتبط عقلي تخلف  طـ 



ناتج عن عوامل أسرية :  بأسباب غير عضويةمرتبط عقلي تخلف -ي

   .)٢٦ -٢٥: ١٩٩٦   ،مرسي نقالً  عن  (البيئيوثقافية آالحرمان الثقافي أو 

  

  صابة بالتخلف العقلي  وقت اإلحسب التصنيف -هـ 
  :صابة بالتخلف العقلي ما يلي  التصنيف حسب وقت اإلويتضمن     

  
ف  أـ  ي تخل دث عقل والدة  يح ل ال ة قب ي مرحل ضمن  :  ف االتويت ي الح  الت

ة    سمية واضطرابات آيميائي باب ج ي ألس ف العقل ا التخل دث فيه ليح ى تنتق  إل

دين أو       الج ل عامل الريزسي         -حداهما     إنين من الوال  انضباط   وعدم   RHمث

 العصبي  الجهاز المرتفع الذي يمكن أن يؤثر على نمو         والضغطالسكر في الدم      

اطي   الحملالمرآزي للجنين ، وتعاطي الكحوليات والعقاقير المزمنة أثناء           وتع

ة     الحمل وإصابة األم باأل    أثناءاألدوية ألحداث المناعة     مراض الفيروسية المعدي

  .آالحصبة األلمانية والزهري 
  
يتضمن الحاالت التي يتعرض فيها :  أثناء الوالدة يحدث عقلي تخلف  - ب

صابة الدماغ من جراء استخدام  إ أوآاالختناقالجنين لإلصابة أثناء الوالدة 

  . أجهزة الوالدة
  

دث اإلصابة ويتمثل في الحاالت التي تح:  بعد الوالدة يحدث عقلي تخلف  جـ 

 السحائية  تآااللتهابا الفرد لبعض األمراض آتعرضلديها خالل فترة النمو 

 أول أآسيد الكربون ، واإلصابات أوإصابة المخ نتيجة التسمم بالرصاص ، 

   . )١٩٨٢، صادق  (المباشرة للدماغ نتيجة الحوادث 
  

  : العقلي التخلف سبابأ -٤
ى التخلف  ة إل باب المؤدي دد األس ي       تتع باب التخلف العقل ان أس اء ب ن العلم رى م ن ي اك م ي فهن العقل

رى       بابا أخ رى أس ن ي اك م ة وهن ة بحت ي بيئي ف العقل باب التخل ان أس رى ب ن ي اك م ة وهن ة بحت ، وراثي
شمل                     اء والتي ت ا العلم والباحث يستعرض في السطور التالية ابرز أسباب التخلف العقلي التي توصل إليه

   :األسباب  التالية 
  



 :إلى  وتنقسم الوراثية  سباباأل  - أ
  
باب  .١ رة األس ة المباش شمل :  الوراثي باب  وت ي    األس ؤثر ف ي ت ة الت الجيني

ة من جانب        بينالجنين لحظة اإلخصاب، من خالل التفاعل         الخصائص الوراثي

 العقلي صفة سائدة    التخلففإذا آانت صفة    . ماألب وتلك التي تأتي من جانب األ      

 إذا آانت صفة    أما) ١:٣(حتمال ظهورها في األبناء هي      لدى أحد الوالدين فإن ا    

ي   ف العقل ةالتخل دى متنحي دين ل ن    (  الوال ى أي م ر عل صفة ال تظه أي أن ال

ادر     مالوالدين ولكنه  ا وق ى ن  اا حامالن له ا    عل ك        )  توريثه ا توريث تل تج عنه فين

اء بعض األبن صفة ل ول . ال ن الق ان أويمك ور لاحتم ي  األظه ة ف باب الوراثي س

 نسبة زواج الرتفاعمجتمعات العربية أعلى منه في المجتمعات الغربية، نظرًا    ال

ات       ك المجتمع ع تل ة م ة مقارن ات العربي ي المجتمع ارب ف ة فف، األق ي المملك

ة مسؤولة عن حوالي                العربية % ٢٢ السعودية على سبيل المثال قدر أن الوراث

 ) .١٩٨٩ ، وآخرونالقريوتي  ( العقلي التخلفمن حاالت 

  
 العقلي مباشرة  التخلفوالتي ال تورث صفة :  وراثية غير مباشرةسبابأ .٢

  : يلي ما ومنها تؤدي إلى التخلف العقلي بيولوجية تورث خصائص بل

ة  في   االضطرابات  . أ ذائي   عملي ل الغ ذه االضطرابات    : يض  األ– التمثي وه

 عن  الغذائيوتنجم االضطرابات في التمثيل      . نوعًا) ٩٠(متعددة وقد تصل إلى     

ات أو   توريث الجنين قصورًا في بعض اإل  نزيمات المسؤولة عن هضم البروتين

دهون   الكربوهيدرات ى              .  أو ال ذائي إل ل الغ ؤدي اضطرابات التمثي ادة ت وفي الع

ل     األمثلة اإلعاقة العقلية ومن     مندرجة شديدة     الواضحة على اضطرابات التمثي

ة ذائي حال ل الغ ا الفيني ذه الحاآيتونوري تج ه ي اإل  وتن نقص ف ن ال ة م ات ل نزيم

تم            األ األحماضالمسؤولة عن هضم أحد      ذي ي ين، ال ل أل مينية وهو حامض الفني

ات         موادتحويله بفعل عملية الهضم إلى       ر ضرورية لعملي ة، والتي تعتب  بروتيني

ى إحداث             ترسبه وتؤدي الزيادة في الحامض إلى      . النمو ؤدي إل ا ي دم، مم  في ال

     .) ١٩٨٥ ، نيالريحا (تسمم في الدماغ  



                                                               
ذي وتشير إلى الخلل    :  الكروموسومية االضطرابات . ب ه  تتعرض   ال ة   ل  عملي

 الكروموسومية االضطرابات فيمثلة الشائعة     األ ومن، انقسام البويضة الملقحة  

ي   ف العقل سبب التخل ي ت ةالت مالحال ة باس ة دوان المعروف شكل ،  متالزم وي

ذه   صابون به ال الم ةاألطف والي الحال ة   %) ١٠( ح ًا بدرج ين عقلي ن المتخلف م

رًا   لمتالزمةومما يالحظ بالنسبة . متوسطة وشديدة  ًا آبي  دوان أنها ترتبط ارتباط

د سن الخامسة              ين بتقدم عمر األم الحامل بع ذ . والثالث  ال يعني بالضرورة       اوه

سبة             األصغر سناً  األمهات أن ة دوان، ولكن ن  ال ينجبن أطفاًال مصابين بمتالزم

ابإحدوث  ل نج ا قورنت بالحوام ة إذا م ديهن قليل ة داون ل ه متالزم ل لدي  بطف

 ) . Hardman , 1987 (  عامًاوالثالثينفوق سن الخامسة 

  

  
  

ثناء أمراض التي تتعرض لها الحامل دث واألا متعلقة بالحوسبابأ - ب

 : ما يلي ومنهاالحمل 
  
 ، تؤثرعلى الجنينالحاملالتي عندما تصاب بها :  األلمانيةحصبةال .١

  .خاصة إذا ما حدث ذلك خالل األشهر األولى من الحمل 

  
  
مراض التي إذا أصيبت بها األم الحامل ويعتبر من األ:  الزهريمرض .٢

  . الجنين في مراحل نموه المتأخرة مما قد ينتج عنه تخلف عقلي علىأثرت 

  
 إلىشعاعات  هذه اإلوتؤدي.:   أثناء فترة الحملاعاتع لإلشالتعرض .٣

اعات عومن هذه اإلش،  مما ينتج عنه تخلف عقلي ،المخحداث تلف في خاليا إ

  ) .١٩٩٧، الشناوي   (وغيرهاآس واإلشعاع النووي إأشعة 

  



  : ومنها  ثناء الوالدةأ التي تحدث بالحوادث  متعلقة سبابأ  ــ ج 
   
  وتعرف أحيانًاالوالدة،طة أجهزة بواس:  التي تحدث للدماغاإلصابات .١

  .المتعسرةباإلصابات الميكانيكية أثناء الوضع خاصة في حاالت الوالدة 

  
نه إ من ثالث دقائق فألآثرذا حدث ذلك إ : األآسجين أثناء الوالدةنقص .٢

  .  للتلفهيؤدي إلى نقص األآسجين في المخ وبالتالي تعرض

  
 والنمو مما يزيد من الوزنص حيث يولد الطفل ناق :  المبسترةالوالدة .٣

  ) .١٩٩٢ ، سيسالم والسرطاوي ( مراض ألقابليته للتأثر باإلصابات وا

  

 

 

  :ثناء مراحل نموه أو أ والدة الطفل بعد بيئية تحدث سبابأ  ــ د 
  :سباب البيئية ما يلي  األوتتضمن

 عن فيروس أو ناتجة وتكون : تصيب المخ بعد الوالدة مباشرةأمراض .١

 .عن جراثيم 

  
 متصل بتناول العقاقير هوو هناك أنواع عديدة من التسمم منها ما :لتسمما .٢

 بالرصاص التسممواألدوية بطريقة خاطئة أو تناول بعض المواد الكيماوية، أو 

 الجهاز علىأو أول أآسيد الكربون، وغيرها من المواد التي قد يتناولها وتؤثر 

  . العصبي المرآزي

  
 هوو: الدرنيها تصلب األنسجة ومن أهم:  المخ الشديدةأمراض .٣

 والوجه والكليتين والعينين المخ الحدوث ينتج عنه أورام في نادر  اضطراب

 عن تصلب األنسجة الناتجةوتتراوح حالة التخلف العقلي . والقلب والرئتين

  .الدرني مابين البسيط والشديد 



  
ق  حاالت االختنافيمثل هذا العامل توي: بعد الميالد  األآسجيننقص .٤

   .المختلفة التي يتعرض لها الطفل بعد الوالدة

  
 عبارة عن إصابات أو رضوض تحدث نتيجة وهي:  بعد الميالدإصابة .٥

الرضوض التي تصيب الجمجمة و الجمجمة،أو ناتجة عن الكدمات فيلكسور 

  .ة السقوط من مكان مرتفع أو االرتطام بأشياء صلبأونتيجة لحوادث السيارات 

  
 الخبرات نقصمثل في ت وي:ة البيئيالخبرات من  والحرمان البيئية العوامل .٦

والمثيرات المعرفية والثقافية، أو نتيجة لظروف اقتصادية أو نفسية أو 

 وغالبًا ما يؤدي الحرمان البيئي إلى تخلف عقلي  ، سيئة يمر بها الفرداجتماعية

  .) ١٩٩٢  ،سيسالمو السرطاوي( بسيط 

  : التخلف العقلي تشخيص  -٥
مريكية حول تصنيف وتشخيص التخلف العقلي يؤآد  األالجمعية الذي أصدرته يصي التشخالدليل     

   :  لتشخيص الفرد بأنه يعاني من تخلف عقلي وهذه المعايير هيعناصرعلى ضرورة توفر ثالثة 
 حاصل ذآاء الفرد يكون األداء العقلي العام دون المتوسط، حيث مستوى .١

 من هم في أووبالنسبة للمواليد حديثًا ، الذآاء آما تقيسه اختبارات ٧٠دون 

 آميةمرحلة المهد والرضاعة، فإن اختبارات الذآاء المتاحة ال تعطي درجة 

وبالتالي يمكن الحكم عليهم من خالل الفحص السريري والمالحظة اإلآلينيكية 

 . المستوى المتدني لألداء العقلي  ديلتحد

 النمو مع تقدمه في مرحلة خالل  في السلوك التكيفي يميز الشخصقصور .٢

 .العمر 

  
  ) .( APA , DSM-IV, 1994 , 40 حدوثه قبل سن الثامنة عشر بداية .٣

  

مر يتطلب  األنإفعاله  أ مدى توافر العناصر الثالثة المذآورة ولتحديد      

 من المختصين آل يقوم بالدور المناط به  متكامل من قبل فريق  جماعيًاجهدًا



 ن عملية التشخيصإ فوعليه الطفل لدى ودرجة التخلف العقلي وجود  لتحديد

  :عملية تكاملية تنقسم إلى األنواع التالية 
  
  : الطبي التشخيص  - أ

  
 من الجوانب في حياة الطفل مثل العديد عن تقريرًا طبيب األطفال يقدم      

  التي تناولتها األموالعالجاتسباب التخلف وظروف الحمل أالتاريخ الوراثي و

 لها األم تعرضتويقدم صورة عن األمراض التي ، الحامل وسوء التغذية

 والحوادث ويقدم تقريرًا أيضًا عن األمراض التي تعرض لها الطفل ،الحامل

ويدرس تاريخ األسرة والجهاز العصبي للطفل ، التي تعرض لها في طفولته

   ) .٢٠٠٠، العزة (  البول والدم والسائل النخاعي وفحوصات

  

   :النفسي شخيصالت - ب
  

 بهذا التشخيص اختصاصي في القياس النفسي واإلآلينيكي حيث يحدد يقوم      

وآذلك يقدم ،  الطفل عن طريق استخدام اختبارات الذآاء المقننةذآاءدرجة 

 االجتماعي واالنفعالي واللغوي للطفل من خالل مقابلة النمو عن جوانب تقريرًا

ومن ،  حول نموه وخصائصه المختلفة مفصلتقريرعداد إسرته وألطفل وا

 االجتماعي الذآاء لقياس وتحديد النفسيدوات التي يستخدمها االختصاصي األ

  : ما يلي والعقلي

   .للذآاء بينيه  – ستانفورد اختبار .١

  .طفال   لذآاء األوآسلر  مقياس  .٢

  . جوادنف الرجل رسم اختبار .٣

 سيسالم و السرطاوي ؛ ٢٠٠١، العزة (  االجتماعي للنضج فاينالد مقياس .٤

، ١٩٩٢ . ( 

  

   : االجتماعي التشخيص  ــ ج 
    



 عن  مفصًال يقدم تقريرًاحيث بهذا التشخيص األخصائي االجتماعي يقوم     

  االجتماعيالتاريخ خالل دراسة منسرة  لألواالقتصاديةالظروف االجتماعية 

   .سرةلألاالقتصادي  و
  

  
  

  التربوي التشخيص  ــ د 
 التاريخيقدم تقريرًا عن والذي  التربية الخاصة يصائ       يقوم بهذا الدور أخ

 ومستوى تحصيله المدرسي آما أن هذا ،التربوي للفرد وقدرته على التعلم

،  العزة (  بتحديد أنواع الخدمات التربوية التي يحتاج إليها الطفل يقومالمختص 

٢٠٠١. (   

  

   :طفال المتخلفين عقليًا األخصائص -٦
وحيث ، لمميزة لألطفال المتخلفين عقليا وتختلف باختالف درجة التخلف العقلي       تتعدد الخصائص ا

أن الدراسة على األطفال المتخلفين عقليًا القابلين للتعلم فسيعرض الباحث أهم خصائص هؤالء األطفال  
 آثير من الدراسات فيما يتعلق بخصائص نتائج  )٥٠ – ٤٧ : ٢٠٠٠ ( هارونيلخصوفي هذا السياق 

  : القابلين للتعلم على النحو التالي   المتخلفين عقليًافالطاأل
  
   االنفعالية – االجتماعية الخصائص  - أ

    
    : القابلون للتعلم بواحدة أو أآثر من الصفات التالية األطفال يتصف    
م يتوقعون     .  من المواقف الفاشلة منذ سن مبكرة      للكثير يتعرضون .١ ولهذا فه

ينمي لديهم الشعور بالفشل ولمحاولتهم الهروب        مما   الصعبةالفشل في األعمال    

 عندهم مستوى الطموح بدرجة ملحوظة         ينخفضمن مزيد من إحباطات الفشل      

  . مما يجعلهم غير قادرين على تحقيق األهداف

  
قران لعدم ثقتهم  المساعدة والعون من المعلم أو من األمنهم الكثير يطلب .٢

  . خرين لحل مشكالتهم ى اآل عل آثيرًايعولونفي قدراتهم الذاتية فهم 

  
على أنها )  سلبيًة أميجابية إسواء (  إلى عواقب سلوآهم ينظرون ما غالبًا .٣

   . خارجية مثل الحظ والصدفة أو أناس آخرينلقوىفوق سيطرتهم نتيجة 



  
 في آثير من األحيان قبول أقرانهم العاديين مما ينالون عامة ال بصفة .٤

   .يعرضهم إلى النبذ االجتماعي
  

 المتخلفين عقليًا  الدراسات النظرة القائلة بأن التالميذبعض نتائج تؤآد .٥

  . ويشعرون دائمًا بالدونيةمهزوزالقابلين للتعلم يتمتعون بمفهوم ذات 

  
  المتخلفين عقليًا مشكالت سلوآية آثيرة لدى التالميذهنالك تكون ربما .٦

  . لديهمالمنخفضالقابلين للتعلم بسبب مستوى اإلحباط 

  
 شبه الحرفية بصفة عامة إلى خصائصهم األعمال فشلهم في عيرج .٧

 مع اآلخرين أآثر من الشخصيةالشخصية واالجتماعية وتبادل العالقات 

  .نجاز المهمة إرجوعها إلى عدم قدرتهم على 

  

  : التعليمية الخصائص  - ب

  : للتعلم بواحدة أو أآثر من الصفات التالية القابلونطفال  األيتصف      

  . في اختيار المهمة التعليمية آبيرةعوبة  صلديهم .١
  

 االستراتيجيات الفعالة لتنظيم المعلومات التي يتلقونها لتوظيف ميًال أقل .٢

 . الحقًاواسترجاعهامن أجل تخزينها 

  
طفال القابلين للتعليم أبدوا  بصفة عامة أن األالبحوث نتائج أظهرت .٣

أظهروا ) حد ما (  إلى  المدى برغم أنهمقصيرصعوبة آبيرة في مجال التذآر 

  .تذآرًا للمعلومات على المدى الطويل

  
مجرد أو للعمل بمواد ال التفكير لالنهماك في عملية محدودة قدرة لديهم .٤

  .أآثر تجريدًا

  



 تعلم المعلومات غير المتصلة بالمهنة التعليمية التي في عجزًا يظهرون .٥

  ) . التعلم العفويعلىضعف القدرة ( تحت األداء 

  

   :األآاديمية ئصالخصا  ــ ج 

  : من الصفات التاليةأآثر التالميذ القابلون للتعلم بواحدة أو يتصف    

 العقلية في االعتبار فهم غير قادرين على اإلنجاز إمكانياتهم نضع عندما .١

  .منهمعند المستوى المتوقع 

  
 إلى ٣ ـ لديهم أدنى من أقرانهم العاديين في العمر بآاديمياأل األداء .٢

 .سنوات ٤

  
 وخاصة تلك المتصلة بفهم ما يقرأ والتقاط القراءة مهارات ميعج .٣

 . المفردات يسبب لهم صعوبات آبيرة

  
ن ي من العمر الزمني مما يجعلهم غير مستعدى أدنلديهم العقلي العمر .٤

  . عند التحاقهم بالمرحلة االبتدائيةوالحسابللكتابة والقراءة واإلمالء 

  
 في الفترة الزمنية الدراسي العام  يتوقع منهم أن يغطوا جميع موادال .٥

 معدل النمو العقلي النخفاض لها، آما هو الحال عند أقرانهم العاديين ةالمحدد

  .لديهم

  
  . والمشارآةالترآيز بقصر مدى االنتباه واالفتقار إلى يتمتعون .٦

  
  . بمستوى منخفض من تحمل اإلحباطيتمتعون .٧

  
 فاهتماماتهم غير هذاول العمر العقلي مستوى االهتمامات لديهم يحدد .٨

  .العاديينمتمايزة تمامًا آما هو الحال عند صغار السن من األطفال 



  
 مستواهم الدراسي ال يتعدى الصف الثاني إلى الصف إليه ما يصل أقصى .٩

 . العقلي وقدراتهم الخاصةنضجهمالسادس االبتدائي معتمدًا على 

  : والصحية البدنية الخصائص  ــ د 

  : من الصفات التاليةأآثرون للتعلم بواحدة أو  التالميذ القابليتصف    

 الصفات الجسمية فيقل من العاديين أطفال القابلين للتعلم  األبعض .١

   .والحجمآالطول والوزن  

  
هم الوظيفي أدنى من أقرانهم العاديين ؤ أداللتعلم القابلينطفال  األمعظم .٢

  . الحرآياإلتقانفي جميع مجاالت 

  
 مثل الشلل بدنيةعلم تصاحبهم مشكالت ن للتيطفال القابل األبعض .٣

 معاملتهمالدماغي، القصور الجسمي، التشنجات، اإلصابات الناجمة من إساءة 

  .آإصابات الرأس

  
، والقابلية لإلصابة باألمراض ، وقصور التغذية لديه مشكالت في بعضهم .٤

   ) .٥٠ – ٤٧ : ٢٠٠٠  هارون ( الصحية ، ومشكالت األسنانالعناية

  

شار أ مع ما يتفقون آثيرًا  من الباحثين في الوقت الراهن الًان آثيرأ بيد      

طفال المتخلفين  الجسمية والصحية لألالخصائص بخصوصعاله أ هارونليه إ

  نتائجإلى ) ١٩٩٢ (سيسالموآل من السرطاوي فقد أشار ،  القابلين للتعلم عقليًا

 ما ذلك  ومن ،اله عأون رليه هاإشار أ الدراسات التي ال تتفق مع ما بعض

في هذا الخصوص ) ١٩٧٩ ( Hutt &Gabby هات وجيبيان الباحثإليهأشار 

 ال يختلفون عن األطفال للتعلم القابلين إلى أن معظم األفراد المتخلفين عقليًا

 أآد يضًاأو.  العامالجسميالعاديين في المظهر الجسمي أو في النمو واألداء 

 أشار إلى أن معظم الدراسات عندما) ١٩٦٣ (Johnsonهذه النظرة جونسون 



 األول من القرن العشرين قد وجدت أن الثلثالتي أجريت في هذا الميدان منذ 

 يقاربون األسوياء في معدل النمو للتعليمالمتخلفين عقليًا من فئة القابلين 

  .) ١٩٩٢السرطاوي وسيسالم  (تقريبًا في النمو هالجسمي ويتبعون المعدل نفس

   

إلى أن ) ١٩٨٢(بالحالة الصحية العامة فقد أشار صادق يتعلق ما فيما       أ

 التخلف العقلي القابلة للتعلم ال يصاحبها وجود حاالت مرضية حاالتمعظم 

 الحاالت المرضية التي تصاحب التخلف العقلي تكون فمعظم  ،بدرجة آبيرة

 أو انحراف  ينتج عنها قصور في وظائف المختكوينيةنتيجة عوامل وراثية أو 

 تؤثر على المستوى الوظيفي للذآاء لدرجةالجهاز الغدي، أو التمثيل الغذائي 

 العقلي الشديد أو التخلفبدرجة واضحة فتؤدي إلى تصنيف صاحبها في فئة 

  .الحاد إال في بعض الحاالت التي تكون فيها اإلصابة خفيفة 

  
 القابلين طفال المتخلفين عقليًا والصحية لأل الصفات الجسميةبخصوصعاله أذآر  ما مع والباحث       

  يختلفون آثيرًاال القابلين للتعلم  عقليًاالمتخلفين طفالاأل نأ  على العلمية التي تؤآدالنظرةللتعلم يتفق مع 
طفال ن األأ ذآر حيث) Hass ,1979(أآده هاس من حيث خصائصهم الجسمية عن العاديين وهذا ما 

وال .  تدل على التخلف العقليواضحةين للتعلم ال تظهر عليهم أعراض صريحة أو  القابلالمتخلفين عقليًا
خرى المصنفة في مستويات التخلف  األالمجموعاتيحملون السمات الشكلية والمعوقات التي نراها في 

  .  المتوسط وأو الشديد أ العميق آالتخلف  العقلي
  
  : القابلين للتعلم  المتخلفين عقليًاطفالاأل حاجات -٧

ل            تتعدد      دى الطف ا ل اً  المتخلف  الحاجات التي يجب توفره تعلم      عقلي ل لل  القاب

اعي               سي واالجتم تقرار النف ول من االس وه     خالل حتى ينعم بقدر مقب  مراحل نم

ه          يح ل ا يت ر  أ فرصة النفسي واالجتماعي والعاطفي في الطفولة والمراهقة مم آب

واع   أومن  . ه العقلية   للمشارآة في بناء مجتمعه بما يتناسب مع قدرات         الحاجات ن

اً           ل المتخلف عقلي ا للطف ر من المختصين ضرورة توفيره ل  التي يرى آثي  القاب

رى     ) ١٩٤ - ١٨٩  :٢٠٠٢ (مل الهجرسي     أآدته الباحثة   أ ما   للتعلم ن أحيث ت

سية   ات النف ةالحاج رو واالجتماعي ا ض ل   ر وغيره ا للطف ب توفره يات يج



سعادة واإل  مقبوالً قدرًاليحقق    ، القابل للتعلم  المتخلف عقلياً  األ   من ال من حساس ب

    :يليالباحثة ما أشارت إليها  تلك الحاجات التي ومنالنفسي واالجتماعي 
  
  : النفسي األمن إلى الحاجة  - أ

ل      ل    يمث دى آ ة ل ة الثابت اطفي الحاج ن الع ال، األم ال  األطف عور األطف  وش

اج    باألمن يعني شعوره بأن هناك من يهتم به ويحميه         ال ، ويحت ون   األطف  المتخلف

ديهم                   ومن عقليًا في مرحلة الطفولة إلى أن يكونوا موضع عطف وحب من وال

م     ين به ار المحيط ائر الكب ن س يهم، وم ل   . مدرس سي للطف ن النف ق األم ويتحق

ف  ًاالمتخل ي   عقلي سه الت ي نف ة ف ده بالثق اخ أسري متماسك يم ي من  إذا عاش ف

ي        وية مع األطفال اآل    الس العالقاتتساعده على تكوين     خرين في المجتمع المحل

  .والمدرسي الذي يعيش فيه 

  
  
  :  اآلخرين  منتقبلال إلى الحاجة - ب

ب      ه   يلع ذي يمارس تهجان ال سان واالس ار االستح ن   الكب صدر م ا ي اه م  تج

 الكبار المحيطين   منًا آبيرًا في تحقيق الحاجة إلى التقبل        دوراألطفال المتخلفين   

ة،  ن ناحي م م ة     به رى، فحاج ة أخ ن ناحي ال م ن األطف رانهم م ن أق ل وم  الطف

وب        ه محب عوره بأن دعمها ش ا وي اعي ينميه ل االجتم ى التقب ًا إل ف عقلي المتخل

وب ه منب      ،ومرغ عوره بأن ددها ش ار ويه ل الكب ن قب ر  وذ م ضطهد أو غي  وم

ا             إشباعمرغوب ويعمل    اآلخرين وتطوره ل ب ة الطف  هذه الحاجة على نمو عالق

اعي      فقدانعها يؤدي إلى    وعدم إشبا  سي واالجتم ويجمع  .  األمن واالستقرار النف

ل   ان الطف ى أن حرم نفس عل اء ال نعلم سوة  م سه بالق صبغ نف ل ي  الحب والتقب

ا    ادي، فكلم سلوك الع ن ال راف ع ى االنح ه إل عرويدفع رين ش أن اآلخ ل ب  الطف

تقراره     ى اس نعكس عل ا ي األمن مم سه وب ن نف ا ع عر بالرض ه ش سييحبون  النف

ك    ن ذل يض م ى النق اعي وعل إنواالجتم القلق  ف صيبه ب ن الحب ي ان م  الحرم

سي  من ألوان االضطراب     هوالتوتر والعناد وغير   ة        النف ى عدم الثق ؤدي إل ا ي  مم

  .بالنفس واالنسحاب واالنطواء أو العدوان  



  
  
  :  من اآلخرين التقدير إلى الحاجة  ــ ج 

رتبط       ف    ت ب والعط ى الح ة إل ة بالحاج ذه الحاج ل  ه رين  والتقب ن اآلخ  م

ا    رين لم ن اآلخ ول م دير والقب شعر بالتق ى أن ي ة إل ي حاج ل ف هفالطف ن يفعل  م

ل                  . أعمال معينة  ة للطف شئة االجتماعي ة التن ه عملي ذي تلعب دور ال ذا ال ويتضح ه

فال تهتم األسرة أو المعلمة     .  في إشباع حاجة التقدير للطفل المعاق عقلياً       وتربيته

سة بمساعدة هؤالء على أداء بعض األعمال البسيطة التي     الحضانة أو المدر   في

  . بالنسبة لنفسه ولآلخرين  بقيمتهتشعره 

  
   
  : عالقات صداقة تكوينإلي  الحاجة  ــ د 

 حاجة الطفل المتخلف    إشباع هذه الحاجة بالحاجات السابقة، ويتحقق       ترتبط      

ل       ة التفاع ة فرص صداقة، بإتاح وين ال ى تك ًا إل اعيعقلي ياالجتم ال  ب ن األطف

ه عب والعمل، ويحرص آل طفل في سلوآه على إرضاء     لشارآتهم في ال  م  أقران

ي            ضو ف ه آع رحيبهم ب ديرهم وت بهم وتق سب ح سرور، ويك ه ال ب ل ا يجل بم

د . جماعتهم ًا من عناصر                   ويع صرًا هام صداقة عن وين ال ى تك  إشباع الحاجة إل

اعي    ي، النمو االجتم ادئ األخذ والعط     والخلق تعلم مب ا ي ى   فمنه اء، ويتعرف عل

ي يجب أن يتحصل   ه الت احقوق الي   عليه وهم وبالت ه نح دقائه وواجبات ن أص  م

رات              ر من الخب ساب آثي ى اآت ق      الضرورية يساعده ذلك عل  وخاصة التي تتعل

  .بتحمل المسئولية والمهام اإلنسانية 

  :  الضابطةالسلطة إلى الحاجة - هـ

 سلطة ضابطة توجهه وترشده      إلى الطفل المتخلف عقليًا القابل للتعلم       يحتاج     

سلوآية التي               ايير ال سبه المع ه، وتك ساعده وترسم له حدود حريت ى التوافق     ت  عل

  .االجتماعي 

  

  : االنتماء إلي الحاجة  ــ و 



المعاق عقليًا   شعور، عقليًاالمتخلفين   من الحاجات الهامة جدًا لألطفال       وهي     

اعي، وشعور     النفسيباالنتماء إلى أسرته من الحاجات األساسية لنموه          واالجتم

ة                     ه العقلي ا هو بحالت ول آم ه مقب ه، وأن ه مرغوب في ه الطفل أن ى     يجعل  ينتمي إل

 الناحية  من المدرسة، هذا الشعور يجعله أآثر استقرارًا        مجماعته سواء األسرة أ   

رين    ع اآلخ ة م ات اجتماعي وين عالق ى تك ساعده عل ة، وي سية أو االجتماعي النف

ه               والعكس أيضًا صحيح     ه ضعف في قدرات اء يترتب علي ، فعدم شعوره باالنتم

وين  ى تك اتعل ه    عالق دم تكيف سي، وع وتره النف ة لت ر نتيج ع الغي ة م  اجتماعي

  . انخفاض قدراته العقلية عن ذي قبل علىما قد يؤثر ماالجتماعي 

  
  
  : النجاح إلى الحاجة  ــ ز 

ذات،    وتأآيد هذه الحاجة بالحاجة إلى تقدير الذات        ترتبط     دو       ال وهي حاجة تب

ل    ًا القاب اق عقلي ل المع تطاع الطف ره إذا اس روره وفخ ي س تعلمف يء لل ل ش  عم

ة  ه قيم شعر أن ل أن يعط    . ي ال وب ف بأعم ى أن يكل ة إل ي حاج و ف ذلك فه  ىول

 في حدود قدراته، ألن األعمال الصعبة التي تفوق مستواه تؤدي به إلى             مسئولية

ذا        فيشعر بالفشل وعدم الق     واإلحباطاإلخفاق   شاط، وفي ه ى مواصلة الن درة عل

ا   فقدانه   وبالتاليفقدان لثقته بنفسه      - ١٨٩  :٢٠٠٢  الهجرسي     (حلشعور بالنج

١٩٤ ( .  

  
  
  : التخلف العقلي من الوقاية -٨
ى ضرورة              يؤآد      ة عل  آثير من العلماء والمختصين في مجال رعاية الطفول

التخلف الع     القادمة من خطر اإل     جيالاألوقاية   ة من      صابة ب ي بأنواعه المختلف قل

سياق          أ على   قائمةجراءات وقائية     إ اتخاذخالل   ذا ال ة وفي ه  يعرض سس علمي

ن  ل م سرطاوي(آ وبأ و ال ائج)   ٢٠٠٠،  ي ي  نت ة ف ات العلمي  بعض الدراس

ي مجال التخلف     ق      العقل ا يتعل اإلجراءات  فيم ة التي        ب  تؤخذ ن  أ يفترض  الوقائي

ل من     و على األ  أة بالتخلف العقلي    صاب خطر اإل  منبعين االعتبار للحد     قل التقلي



ى       ، ذا ما حدثت بالفعل     إثارها  آ دان عل سم      أفنجدهما يؤآ ة تنق ى   ن الوقاي ة  إل ثالث

  : النحو التالي علىقسام  أ

  
وهي اإلجراءات التي تتخذ قبل حدوث المشكلة وتعمل  : األولية الوقاية  - أ

  ).لكحول منع األمهات من تعاطي ابرامجمثل ( على منع حدوثها 

ة - ب ة الوقاي ي  : الثانوي راءات الت ى اإلج شير إل ن  ت رد م فاء الف ى ش ل عل تعم

ا    اني منه ي يع ابات الت ن  ، بعض اإلص ل م تمرارأوالتقلي رامج    ( هااس ل ب مث

  ).ريانوتويآل نيي وهم مصابون بحالة الفالمولودينالحمية لمعالجة األشخاص 

ة - ت ن الوقاي ة م ةالدرج ال ا :  الثالث ى األفع شير إل شكالت  ت ن الم د م ي تح لت

ل      وتعملالمترتبة على التخلف،     رد  مث وظيفي للف  على تحسين مستوى األداء ال

   .) ٢٠٠٠، يوبأ و السرطاوي(  أو المهنيالتعليميبرامج التأهيل الفيزيائي أو 

  

  : العقلي التخلف عالج -٩
ة مع األ       تتعدد       دخالت العالجي ال    الت ين طف اً  المتخلف اً   عقلي وع ود    تبع رجة   لن

ذا     ،التخلف العقلي    صدد   وفي ه ة        ال دالباقي   عال  تلخص الباحث : ٢٠٠٠  ( عب

ى سرته   أ الطرق العالجية المستخدمة مع الطفل و      همأ)  ١٠٨ – ١٠٥   النحو  عل

  :    التالي 
  
   :الطبي العالج  - أ

اج      دخل تحت ى الت ي إل ي بعض حاالت التخلف العقل ن الطب ة م اذ الحال  إلنق

 بعض   تتطلب حيث.  األسابيع والشهور األولى من الوالدة     التدهور، وذلك خالل  

ة التخلف                الحاالت ا في حال ل آم  عن اختالف دم      الناتجة  نقل دم من وإلى الطف

ل      ث العام ن حي ين م ن دم الجن االت ، Rhاألم ع ب وح ة  إ تتطل راء جراح ج

شوآي                 آماسريعة   سائل ال تم تصحيح مسار ال  في حالة استسقاء الدماغ، حيث ي

ي في              .  المخ    علىأثر الضاغط   وإيقاف   ل العالج الطبي للتخلف العقل د يتمث وق

دة            الحاالتوصف نظام غذائي معين لبعض       ذا النظام لم ستمر ه والدة وي  منذ ال



ل      ول          ،طويلة من عمر الطف ة الب ا في حال وني  آم ة الناتجة    الفينيلكيت  وهي الحال

دم، أو إعطاء بعض     سريب حمض البيروفيك في ال اتعن ت ل الهرومون  للطف

ة     دام                 ،آما في حالة القزام تج من نقص أو انع اءة التي تن دة   هرمون  أو القم  الغ

ة وهي                    ة طبي ى متابع ي إل  الحاالت الدرقية وتحتاج بعض حاالت التخلف العقل

سي أو القصور          التي يصاحبها بعض األ    از التنف مراض الجسمية آأمراض الجه

  . األعضاء آالسمع والبصر، ونوبات الصرع وظائففي 

  
     :النفسي العالج - ب

ب       الج    تتطل رامج الع وفر ب ي ت ف العقل االت التخل سيح ة النف  لمواجه

سلوآية االضطرابات االنفعالية    ي        وال سببها التخلف العقل شأ     ،  التي ي د تن والتي ق

سالبة       بالطفلمن الظروف االجتماعية المحيطة       نحوه   لآلخرين  واالتجاهات ال

اد   رامج اإلرش ي ب ك ف ل ذل سي و يتمث دين النف ا   للوال ل طفلهم ساعدتهما لتقب  لم

آما يتضمن   ،  ، والتوجيهات العالجية الصحيحة الالزمة للطفل        معاملته وطرق

ي           تغيرالعالج النفسي برامج      اتجاهات  وبخاصة  االتجاهات نحو التخلف العقل

م اآل  ًا وه ين عقلي ع المتخلف رة م املون مباش ذين يتع ات األشخاص ال اء واألمه ب

ة             ةخوألوا ى تربي ائمين عل ع الق واألخوات العاديين والمعلمين والمعلمات وجمي

   .وتأهيلهماألطفال 

   : السلوآي العالج  ــ ج 

دل            البرامج العالج السلوآي      يتضمن       العالجية التي تعد من أجل خفض مع

ا يتضمن            القضاءممارسة سلوك غير مرغوب أو       ًا ، آم سلوك نهائي  على هذا ال

ى إآساب         البرامج التدريبية  ل  التي تهدف إل دًا        الطف لوآًا جدي دل     أو س ادة مع  زي

ة وب  ممارس لوك مرغ ات      .  س راءات وفني ى إج سلوآي عل الج ال د الع ويعتم

وع                 استخدامهاخاصة يختلف    ًا لن ًا لدرجة التخلف وتبع ى أخرى تبع  من حالة إل

ه  راد تعديل سلوك الم دىال ل ل ارات  .  الطف ى مه سلوآي إل الج ال اج الع وال يحت

  . عقليًا تمامًاالمتخلفينغوية أو لفظية، لذا فهو يناسب ل



  

     :التربوي العالج  ــ د 

ة الخاصة التي           والمقصود      رامج التربوي وم  به الب ا   يق  المتخصصون في   به

ين  ى والتي يراعوالتربيةعلم النفس     فيها القدرات واإلمكانيات المحدودة للمتخلف

تعلم        ا هؤالء األ    والسمات التي يتميز به    والخصائصعقليًا ،    واحي ال ال في ن طف

دى هؤالء            العالجوالتدريب ، ويهدف     درات المحدودة ل  التربوي إلى إخراج الق

دريب   ق الت ا عن طري راد وتنميته ىاألف ة عل ارات الشخصية واالجتماعي  المه

ل   ة والتفاع ة اليومي اة االجتماعي ة الحي ابياإللمواجه ن يج رين مم ع اآلخ  م

دما  نهم، واالن شون بي شكالت   يعي ل الم ذا تق ع وبه ي المجتم سيةج ف  النف

  .واالجتماعية المترتبة على التخلف العقلي 

  

      : والكالم النطق عالج هـ

وع         يحتاج      ر         من  معظم المتخلفين عقليًا إلى هذا الن اني الكثي  العالج حيث يع

دال والحذف                 رة في النطق والكالم آاإلب ة منهم من عيوب آثي  وعيوب   والتهته

راج  ي إخ الم،  األصوات،ف ي الك أخرون ف ى   ويت درة عل صهم الق ر وتنق التعبي

دف. ياللفظ الم   ويه ق والك الج النط ى ع راج   إل ق وإخ وب النط صحيح عي  ت

ى األصوات وزيادة الحصيلة اللغوية لدى الطفل، ومساعدته         ر اللفظي     عل  التعبي

ل           دماج الطف ى ان ساعد عل ذا ي ي، وه الم اللفظ ن الك تخلص م سليم وال ي ال  ف

ش ذه      األن ى ه دريب عل ن الت تفادة م ه واالس ة ل ة المتاح ة التعليمي طة االجتماعي

م            األنشطة . آما يساهم في تفاعل الطفل مع اآلخرين وإقامة عالقات إيجابية معه

    

   : التصحيحي العالج  ــ و 

 والتشوهات الجسمية    العيوب بهذا النوع من العالج تصحيح بعض        المقصود    

د      سلبيًاوالتي تؤثر    ، قليًاالتي يعاني منها الطفل المتخلف ع       على تقبله لذاته وتزي

وب             ذه العي ؤدي ه شوهات من مشكالته النفسية واالجتماعية حيث ت ة   والت  الخلقي



 إلى العالجويهدف هذا . إلى انعزاله عن الجماعة ورفض اآلخرين له فيما بينهم       

ة            اء الثق ى بن رد عل ساعدة الف ام الخارجي للجسم لم  لب والتغتحسين المظهر الع

ي     دماج ف رين واالن ع اآلخ ل م ة والتفاع سية واالجتماعي شكالته النف ى م عل

  . ) ١٠٨ – ١٠٥: ٢٠٠٠ ،  عبدالباقي(  الذي يعيش فيهالمجتمع

  

  : دورالوالدين واألسرة والمدرسة نحو الطفل المتخلف عقليا القابل للتعلم   ــ ز 

ديمها للطف        والتربوية العالجية   الخدمات سياق   في      تم تق اني      التي ي ذي يع ل ال

ي و      د     أمن التخلف العقل ة سرته تؤآ رة بخش   أ الباحث ) ١٠١ - ٩٣  :٢٠٠٠ ( مي

ى دور  اتعل ي  أ وواجب ين ف ل والمعلم رة الطف ل إس ساب الطف اراتآ  المه

سوي          ى النمو ال ساعده عل ة التي     ويمكن تصور األ    ، المختلفة بما ي دوار التربوي

  :لتالي ن على النحو اوباء والمعلممهات واآل بها األيقوم
    
   : نحو الطفل المتخلف عقليًااألسرة دور -١

 وسلوآه من حيث النواحي الصحية والجسمية والحرآية الطفل نمو متابعة   .أ 

 واللغوية واالنفعالية واالجتماعية - خاصة -والحسية والبصرية والسمعية 

 وذلك لمزيد من الفحص قصوروالتوجه إلى المتخصصين لدى مالحظة أي 

 .والتقييم

  
 الطفل، وظروفه البيئية بما ن بالبيانات الدقيقة الالزمة عاألخصائيين دإمدا   .ب 

 حالته وتشخيصها بدقة وتحديد احتياجاته الخاصة والبرامج تقييميساعدهم على 

 .المالئمة لرعايته

  
إيجابية في تنشئته ورعايته، قوامها الرضا والتقبل والواقعية   أساليبتباعا   . ج

التفاؤلية إلى الطفل المتخلف وليس على أنه فرد  والنظرة والمساندةوالتشجيع 

 آيان متكامل يتمتع بإمكانيات واستعدادات قابلة للنمو إذا أنهناقص وإنما على 

 . لذلكتيحت له الفرصة أما 



  
 تكفل إشباع الحاجات األساسية للطفل، وتنمية مهاراته أسرية بيئة توفير   .د 

ية واالعتماد على النفس بقدر  االستقالله ومهاراتواللغويةالحسية والحرآية 

 االجتماعية بما يحقق تفاعله واندماجه مع اآلخرين اتجاهاتهاستعداداته، وآذلك 

 والتعرف على استعدادات الطفل  ، واالجتماعيوالعائليفي محيطه األسري 

 . بالمدرسةليلتحقفي المجاالت المختلفة وتهيئته 

  
ل       مع األخصائيين في المدر    والتنسيق التعاون - هـ سة أو المؤسسة لمتابعة الطف

ذ  ي تنفي شارآتهم ف رامجوم ًا   الب ًا وتأهيلي ًا ومهني ل تعليمي ة الطف ددة لرعاي  المح

  . على تقويم فاعلية البرنامج ومساعدتهم

  

  : االجتماعية في اآتساب الطفل المهارات الوالدين دور -٢

ة األساسية   بتعليم الطفل المتخلف المهارات االستقالليواألسرةن ا الوالديقوم   .أ 

 نفسه في ارتداء مالبسه على واالعتماد ، تعطي الطفل فرصة للعناية بنفسهالتي

 من وحماية نفسه  ،والنظافة الشخصية، وتناول طعامه وقضاء حاجته 

 .األخطار وتجنب الحوادث 

  
 ته ومساعد ، على اآتساب مهارات حرآية عقليًاالمتخلف الطفل مساعدة   .ب 

 . االنتباه والترآيز علىحسين مقدرته  وت، على التحكم والتآزر

  
يم   .ج  ل تعل ارات الطف ه مه وي بتدريب و اللغ ه    النم ع أخوات ب م ى التخاط   ،عل

 .والكلمات   األلفاظ على إدراك معاني تهومساعد

  
 النطق السليم وتشجيعه على الكالم واالتصال اللفظي مع على الطفل تدريب   .د 

 .اآلخرين 

  



الحياة اليومية ومساعدته على إدراك  ممارسة مهام في الطفل تهمساعد.  هـ

 . واألرقام بالنقود على التعامل تهالوقت ومساعد

  
 العادات الصحيحة السليمة بالممارسة المستمرة وتعليمه على الطفل تدريب   .و 

 . عن طريق المالحظة للكبار

  
  . ضبط االنفعاالت وتقبل الذات والثقة بالنفس على الطفل مساعدة   .ز 

  

ساب بعض المهارات اليدوية واأللعاب لشغل  اآتعلى الطفل مساعدة   .ح 

 .الفراغ

  
التقاليد ومة، آاحترام العادات ي االجتماعية والعادات السلالمهارات تنمية   .ط 

 والملكية العامة  ، والحفاظ على ملكية اآلخرين ،والسلوكوآداب الحديث 

   . موأفعالهوتحمل المسؤولية إزاء تصرفاتهم 

  
 وتشجيعه على تكوين عالقات اجتماعية  االجتماعيةخبراته نطاق توسيع   .ي 

 لتهيئته للمواقف االجتماعية المناسبة وذلكطيبة ومثمرة مع اآلخرين، 

 والتفاعل  ، األنشطة المختلفةومشارآتهم، والمتكررة واالندماج مع اآلخرين

 .اإليجابي معهم 

  
 التكيف مع مختلف المواقف والظروف التي يواجهها على الطفل تشجيع   .ك 

 .صرف فيها وحسن الت

  
 االجتماعي آتقبل اآلخرين والتعاون وتبادل األخذ السلوك مهارات تنمية   .ل 

  .االجتماعيةوالعطاء، والمشارآة 

  

   : االجتماعيةالمهارات المعلمين في إآساب الطفل المتخلف دور -٣



ل نمو جأشباع حاجاته من إ مهارات الطفل المختلفة ومن ثم تنمية للمعلمين لعب دور هام في يمكن     
    :روقة المدرسة من خالل ما يلي أ المتنوعة داخل التربويةسوي عن طريق البرامج 

 المادة الدراسية وبين ميول الطفل ونشاطاته الحرآية بين الربط تحقيق   .أ 

  . والبيئة التي يعيش فيهاالمحسوسة،والعاطفية والخبرة الواقعية 

  

ة بحيث تساعده على  التي يتعلمها الطفل ذات قيمة وظيفيالمادة تكون أن   .ب 

 وحياته اليومية، وإثراء البيئة التعليمية بالمثيرات بيئتهالتكيف مع متطلبات 

 الطفل وطرق العمل وأساليبه وآفالة استخدام الهتماموتنويع النشاطات المثيرة 

 التعليم بما يساعد على جذب انتباهه عمليةالطفل لعقله ويده وحواسه في 

 .وزيادة مستوى ترآيزه

  
 آمدخل لتعليم الطفل ولتحسين مقدرته على التمييز والتدريب ستثارةاال   .ج 

 بالمثيرات من حوله، وفهم وتذآر ما يتعلمه وعيًاواإلدراك، وجعله أآثر 

 . الوظيفية االستقاللية المهاراتوتدريبه وتعويده على ممارسة 

  
بعد خر إال آ جزء ال ينتقل الطفل من جزء إلى بحيث ةيالتعليم المادة تجزئة   .د 

 والتكرارد على اإلعادة ي مع التأآ ،تمام فهمه واستيعابه وإتقانه للجزء السابق

 .  ضمان نجاح الطفل في التعليملواالسترجاع المستمر 

  
 وترتيبها بشكل منظم، وتتابعها من العينيات التعليمية المادة تسلسل. هـ 

، ومن  ومن السهل إلى الصعبالمجرداتوالمحسوسات في حياة الطفل إلى 

 . إلى غير المألوف مألوفالكليات إلى التفاصيل والجزئيات ، ومما هو 

  
 الستعدادات الطفل ومعدل ًا وفق– أي تحقيق صفة الفردية – التعليم تفريد   .و 

 . واإلنجاز واحتياجاته الشخصيةللتحصيلسرعته في التعلم ، واستعداده 

  



طفل في المواقف  للاإليجابي الصحيحة وتدعيم السلوك االستجابات تعزيز   .ز 

 بمختلف الوسائل اللفظية والمادية المشجعة على المدرسيةالتعليمية والحياة 

المزيد من الثقة بالنفس والشعور  إلى الطفلتثبيت هذه االستجابات ودفع 

 . بالنجاح

  

 .خر حدهما على اآلأ ى الدراسة والراحة بحيث ال يطغفترات توزيع حسن   .ح 

  
 والعمل  اللعبوالعملية والتعليم عن طريق   النظرية النشاطات بين المزج   .ط 

  . ) ١٠١ – ٩٣  :٢٠٠٠ ،  بخش( التعليمية المواقف التمثيلي في والنشاط

  

  المهارات االجتماعية : ثانيًا
  
  

   :االجتماعية المهارات مفهوم  -١
    
ة  في تحديد مفهوم واضح للمهارات   ن العلماء المعاصرو  اختلف       البعض   االجتماعي ارات   ينظر للم ف ه

ة بعض اآلاالجتماعي مة وال ا س ي خر ينظر  من حيث آونه ن منظور إل ة م ارات االجتماعي لوآيالمه  س
ة همية تبني وجهة نظر  أوالبعض يرى   ، نها منبثقة من منظور معرفي      أن يؤآدون   وخرآو جل  أ من  تكاملي

ا        ،  االجتماعية   المهارات لمفهومتحديد دقيق       ١٠٥:  ٢٠٠٢( ش  وفي هذا السياق تلخص الباحثة سهير ش
  : التي اهتمت بتحديد مفهوم المهارات االجتماعية على النحو التالي المختلفة وجهات النظر  )١١٢ -
  
  :  االجتماعية آسمة المهارات  - أ

  
ى          أ  هذا التوجه على   يؤآد        دل عل ة نموذج افتراضي ي ين    صفة ن سمة االجتماعي شترآة ب ة أو م  عام

راد  ا ، األف ت المه وئه عرف ي ض ا وف ة بأنه تعدادرات االجتماعي ياس سي داخل ي(  نف سبق ) حقيق امن ي آ
  :  ن المهارات االجتماعية سمة اجتماعية ما يليأ التي ترى التعريفات ومن ةاالستجابة للمواقف االجتماعي

  
 ديناميكي جراءإ:  المهارات االجتماعية بأنها) :Lee) 1977 لي يعرف      

 القدراتغوية واالجتماعية، وتطوير هذه يشمل قدرات الفرد المعرفية والل

  . البيئاتمختلف فيبحيث تغدو استراتيجيات فعالة  

    



المهارات االجتماعية ) : Rinn&Markle) 1979   رين ومارآلعرف    وي

استجابات  بها  مخزون من السلوآيات اللفظية وغير اللفظية التي تتحركبأنها

 من –المخزون يعمل بطريقة آلية  وهذا – في موقف التفاعل لآلخرينالفرد 

 التأثير في بيئتهم بتحقيق النتائج المرغوبة والتخلص من األفرادخاللها يستطيع 

 والحد الذي عنده ينجحون في  أو تجنبها، في النطاق االجتماعيالضارةالنتائج 

ذى أ النتائج الضارة دون إلحاق تجنبالحصول على نتائج مرغوبة أو 

   .اجتماعيةلذي عنده يصبحون ذوي مهارة باآلخرين هو الحد ا

  

  :  االجتماعية آنموذج سلوآي المهارات - ب

 بالسلوك االجتماعي ترتبطن النماذج السلوآية أصحاب هذا االتجاه أ يرى     

ومن . محددة، والذي له مدلوالت اجتماعية في مواقف هالذي يمكن مالحظت

عالقة وثيقة بالنماذج ن المهارات االجتماعية ذات أالتعريفات التي ترى 

  : ما يلي السلوآية

  
أن ) : Gartldeg & Milburn )1980  وملبورنآارتلدج يؤآد       و

 واألنشطة السلوآية  األنماطظهار إ قدرة الفرد على هي االجتماعيةالمهارات 

يجابي مع  والتي تعتمد على البيئة وتفيد في عملية التفاعل اإلإيجابيًاالمدعمة 

 اجتماعية متنوعة بأساليب مقبولة اجتماعيًا في آل من عالقات اآلخرين في

   .واالجتماعيالجانب الشخصي 
    

 تعريفها بأنها  يمكنأن المهارات االجتماعية ) Kelly )1982 ويرى      

 الشخصيالسلوآيات المكتسبة التي يستخدمها األفراد في مواقف التفاعل 

  . هللحصول على مجتمع متماسك أو الحفاظ علي

  
       
   : االجتماعية من منظور معرفي المهارات - ت



 االجتماعية على المهارات االتجاه المعرفي عند تحديد مفهوم يؤآد     

 التعريفات التي تتبنى ومنجتماعي الالعمليات المعرفية التي تظهر في السياق ا

  :هذا االتجاه ما يلي 
  

 نظام متناسق من النشاط هابأنالمهارات االجتماعية ) ١٩٨١ (السيد يعرف     

 اآلخرين أو أنها معالذي يستهدف الفرد فيه تحقيق هدف معين عندما يتفاعل 

 ليوائم مهارةعملية تفاعل فرد مع فرد آخر يقوم بنشاط اجتماعي يتطلب منه 

بين ما يقوم به الفرد اآلخر وبين ما يفعله هو ، وليصحح مسار نشاطه 

  .اءمة  ليحقق بذلك هذه المواالجتماعي
    

 جميعنها  بأالمهارات االجتماعية ) Selts) 1981خرون آ سلتز ويعرف     

ليها األفراد والجماعات للتمكن من إ يحتاج التيأنواع المعرفة االتصالية 

 مناسبة اجتماعيًا، وفعالة تعتبرالتعامل مع بعضهم البعض بالطرق التي 

  .استراتيجيًا

  

  : املي االجتماعية من منظور تكالمهارات - ث
ة       االجتماعية التكاملي ينظر إلى المهارات      المنظور      ة تفاعلي ا عملي  باعتباره

ة       : بين الجوانب السلوآية   ر اللفظي ة وغي ة     والجوانب اللفظي ة، واالنفعالي  المعرفي

اعي    ل االجتم ياق التفاع ي س ة ف ن . الوجداني اتوم د  التعريف ى تؤآ ة الت  وجه

  : يق للمهارات االجتماعية مايلي  في تحديد مفهوم دقالتكامليةالنظر 
  

القدرة على : بأنها المهارات االجتماعية )Argyle ) 1981رجيلأ يعرف      

ن إ فوبذلكإحداث التأثيرات المرغوبة في اآلخرين في المواقف االجتماعية ، 

مشارآة اآلخرين تمثل درجة من التدعيم االجتماعي الذي يقدمه الشخص 

  . صبح وجوده مرغوبًا ومحببًا  يه، وفي مقابلالمشارك
      



قدرة الفرد : بأنهاالمهارات االجتماعية ) Riggio )1990  ريجيويعرف     

 في ضبط مهارتهعلى التعبير االنفعالي واالجتماعي بطريقة لفظية، إلى جانب 

 انفعاالت آقدرته على ضبط االنفعال، واستقبال هاتعبيراته غير اللفظية وتنظيم

  . رها، وقدرته على لعب الدور واستحضار الذات اجتماعيًا اآلخرين وتفسي

  
 يقصد بها عادات وسلوآيات مقبولة اجتماعيًا االجتماعيةأن المهارات ) ١٩٩٧( أميرة بخش وترى     

 والتمكن من خالل مواقف الحياة اليومية تفيده في إقامة عالقات مع اإلتقانيتدرب عليها الطفل إلى درجة 
     . )١١٢  - ١٠٥:  ٢٠٠٢ شاش   (اله النفسي مجفياآلخرين 

  

  : المهارات االجتماعية مكونات -٢
اول       ن   تن ة م ارات االجتماعي ات المه اء مكون االعلم ا زاوي ة وفق  مختلف

  :للخلفيات النظرية التي يعتنقونها ومن ذلك ما يلي 

وذج  ــ أ  سوننم ذي Morreson,1981):194-193( موري رى  ال  أن ي

  :وهي  رئيسيةة تتضمن ثالثة مكونات المهارات االجتماعي

  : وتتضمن ما يلي التعبيرية المكونات -١

 . الحديث محتوى .١
 
ارات  .٢ ةالمه ك: اللغوي ن ذل صوت: وم م ال رعة ، حج صوتس ة، ال  نغم

 .الصوت طبقة ، الصوت
 
ارات ال .٣ ر الالمه ك: ةفظيلغي ة : ومن ذل العين الجسمية  الحرآ صال ب ، االت

  .الوجه بالتعبيرات 

  
  :  وتتضمن ما يلي: االستقبالية  العناصر  -٢

    .االنتباه .١

  .الحديث اللفظي وغير اللفظي لمحتوى الفهم .٢
  
   .خريناآلثناء الحديث مع أالثقافية المعايير  كادرإ .٣

  : ويشمل  التفاعلي االتزان -٣



 . االستجابة توقيت .١
  
 . الحديث بالدور نمط .٢
  
  . Morreson , 1981):194-193  ( االجتماعي التدعيم .٣

  

وذج  ــ ب  ذي ا)Riggio،(651-1986:650 ويريج نم رى ل ارات أ ي ن المه

  :  تتضمن المكونات التالية وهي االجتماعية

  :ويتضمن ما يلي  : اللفظي غير االتصال -١

تعبيرات الوجه وخصائص الصوت ،  ذلك ومن:  االنفعاليالتعبير .١

 . الجسم وإيماءات
  
 أشكال  وفهماستقبالويشمل مهارة الفرد في :   االنفعاليةالحساسية .٢

 انفعاالتهمآانت تعكس أاالتصال غير اللفظي الصادر عن اآلخرين سواء 

 . مكانتهم االجتماعيةعن م تعبر عن اتجاهاتهم أأمومشاعرهم 
  
عن  التعبيرجوانب  ويشمل قدرة الفرد على ضبط : االنفعاليالضبط .٣

 .االجتماعي  الموقف االنفعاالت الداخلية التي ال تتالءم مع 

  :ويتضمن ما يلي  : فظيالل االتصال -٢

خرين التفاعل مع اآل، اللفظيةالطالقة ، ويتضمن:  االجتماعي التعبير .١

 .في المحادثات االجتماعية بطريقة مناسبة 
   
على فهم رموز االتصال اإلنسان  قدرةوتتضمن :  االجتماعية الحساسية .٢

 السلوك االجتماعي المناسبةعادات ومعايير ومعرفة ، خريناآلاللفظي مع 

 . للمواقف االجتماعية
   



ثناء أ على التحدث بثقة الفردويشير إلى قدرة :   االجتماعيالضبط .٣

براز قدر إخرى على أخرين وقدرته من جهة  اآلمعالمشارآة االجتماعية 

  . )Riggio،(651-1986:650 االجتماعي والموقفمقبول من اللباقة بما يتفق 

  

ن المهارات إلى أ ا النموذج هذيشير   (Merrel , 1993) ميرل موذج  ن  ــ ج 

  : المكونات التالية  تتضمن  االجتماعية
  
نفسه  الطفل في التعبير عن مهارةومن ذلك :  االجتماعيالتفاعل .١

سودها تومهارته في تكوين صداقات دائمة ، مع اآلخرينواالتصال الشخصي 

 . الثقةالمودة و

المختلفة واجبات  أداء الفيومن ذلك مهارة الطفل  :  االجتماعياالستقالل .٢

 على الدفاع وقدرته،  الخاصةأغراضه قدرته على المحافظة على وبه الموآلة 

  . عن حقوقه

في زمالئه  الطفل في مساعدة مهارة ويتضمن:   االجتماعيالتعاون .٣

االشتراك معهم في األنشطة الجماعية : مثل   المختلفةمواقف الحياة االجتماعية

 .عمل ما المدرسية إلتمام 

 للتعليمات وإتباع القواعد وامتثالهالطفل انصياع ومن ذلك :  الذاتي بطالض .٤

  . على حد سواءسرة والمدرسةاالجتماعية في األ

 عالقات قدرة الفرد على تكوين  وتتضمن:   شخصية  البينالمهارات .٥

 والتقبل االجتماعي من  ،المشارآة في األنشطة مثل  اآلخرينمعإيجابية 

 .شاعرهم حساس بماألقران واإل

 ذات العالقة بأداء المهاراتوتتضمن  :  االجتماعية المدرسيةالمهارات .٦

نشطة المنهجية وغير في األاألقران واالشتراك مع ، الواجبات المدرسية 

  .   (Merrel , 1993)منهجية ال

  



وذج  ــ د  اني نم ذي  )  ٢٨ – ١٥: ١٩٩٧( ه ا لخصال ه إ توصل م لي

طار إات االجتماعية في    بعض علماء النفس بخصوص مكونات المهار     

  : على النحو التالي االجتماعياالتصال 
  
خرين ويقصد بها مهارات الحوار مع اآل :  االتصال اللفظيمهارات  -١

  :  التالية المهاراتوتتضمن 

 الدفء تجاهه ومشاعروتتضمن قبول طرف التفاعل اآلخر  : المودة .١

 .والحرص على جعل اللقاء ممتعًا 

:  االجتماعي التفاعلثناء أخر  الطرف اآل على تقدير ذاتالحفاظ .٢

 طرف بتقديرضرار اإلإلى والمقصود بها حرص الفرد على تجنب ما قد يؤدي 

 . التفاعل اآلخر لذاته 
  
 صيغة األمر استخداموالمقصود بها التخفيف من :  صيغة اإللزام تجنب .٣

 .والمطالب المباشرة والكثيرة 
  
  .مناسبةبطريقة ) ال ( آيفية االعتراض أو قول معرفة .٤
  
 ما أثناء الحديث  شخصومن ذلك تجنب مقاطعة :  تجاوز القواعد تجنب .٥

  .,Argyle) 1987 (مناسبة للموقفال غيرصدار النكات إ تجنب

  
  : التالية المهاراتوتشمل  :  االتصال غير اللفظيمهارات -٢

ويقصد به المسافة التي تفصل بين طرفي التفاعل   : شخصي البين الحيز  . أ

  :شكال أ أربعة ذويتخ

 البدني الكامل االلتصاق يتراوح من : العالقات شديدة الخصوصيةحيز .١

 . بوصة ويستخدم في النشاطات األآثر خصوصية ١٨ ـ ٦على مسافة 
  
 قدم وهي ٤ إلى ٢/١١ ويتراوح مدى قطره من : العالقات الشخصيةحيز .٢

 .أآثر المسافات التي يستخدمها الناس في الحوار مدعاة للراحة 
  



 وهي تفصل بين قدم ١٢ ـ ٤وتتراوح مسافته بين :  االجتماعي الحيز .٣

 المواقفو بين األشخاص في أاثنين يعمالن معًا أو يعقدان صفقة مالية 

 .االجتماعية 
  
و المتحدثون أ المعلمون ويستخدمهآثر أ قدم ف١٢ويبدأ من :  العام يزحال .٤

  ) .Murphy& kupshik ,1992(في التجمعات العامة 
  
 ومعدل الكالم ومداهنغمة الصوت ونبراته : وتتضمن :  الصوتصائصخ . ب

 نقلها نريدوسرعة تتابع الكلمات وآلها مكونات صوتية هامة للرسالة التي 

  .  ) Hamachek  ,1981(والتي يمكن بسهولة أن تؤآد أو تدحض ما نقول 

  
راع حرآات الجسم وإيماءاته المختلفة آحرآات الذ:  ذلك ومن:   البدن لغة   .ج 

 والتي تكون آافية لتحديد ما قد نقوله أو ال نقوله من آلمات  األرجلأو اليد أو 

 وهزهز الرأس في موافقة أو رفض  ،  اآلخر مباشرة مواجهةوالجلوس في 

  ).,Auinnm 1981(األرجل ، اللعب بنهايات الشعر، فرك األصابع 
  

إشارات غير لفظية  تعكس والتي   النظراتشدة التقاء : ومنها :  العيون لغة   .د 

 في تحديد آيف نشعر تجاه شخص ما في موقف ما ، وآيف يشعر تجاهنا هامة

 ) ., Aleinke 1975 (هذا الشخص

 مؤشرات انفعالية هيلكل وجه رسائله الفريدة التي :  الوجهتعبيرات -هـ 

آالغضب ، الحزن ، السعادة ، : تعكس بوضوح الحالة الداخلية للشخص

  .) ٢٨ – ١٥: ١٩٩٧، هاني (، الخوف االشمئزاز الدهشة

  

  : في المهارات االجتماعية العجز جوانب -٣
فبعض العلماء يرآز على  ، االجتماعيةوجه العجز في المهارات أ تتعدد     

ن أ يرى بوالبعض  السيطرة على ضعف يؤآدون  نوخرآوداء  العجز في األ

لسطور يعرض والباحث في التالي من ا،  المعرفية النواحيالعجز سببه 



 بالعجز في المهارات االجتماعية على النحو يتعلقلوجهات نظر مختلفة فيما 

  :التالي 
  

 المهاراتالعجز في  جوانب )Gresham 1986 ,( جريشام يصنف      

  : التالي النحو علىصناف  أاالجتماعية إلى أربعة 
  
  :مهارة االجتماعية  في  العجز    - أ

مثلة ذلك فيما أ ومن ، زمالئهم للتفاعل بطريقة مالئمة معالهامة المهارات طفال ليست لديهم األ بعض     
 االستمرارطفال ال يستطيعون  األبعضن أ عقليًايتعلق بالعجز في المهارات االجتماعية لدى المتخلفين 

  .  لهم تحيةتوجيه و الحديث مع زمالئهم أفي 
  
  : داء المهارة االجتماعية أ  فيعجز - ب

  لكنهم الاالجتماعيةمن المهارات محتوى جيد طفال ض األ لدى بعيوجد    

 في حياتهم االجتماعية  المستوى المطلوبيستطيعون أن يمارسونها عند 

بشكل  فرصة أداء السلوك انعدامو أ نقص الحافز ويمكن ان يرجع ذلك الي

  .مستمر 

  
  : بالمهارة االجتماعية المرتبط  الذاتي الضبط  في عجز  ــ ج 

فال ال توجد لديهم مهارات اجتماعية معينة تناسب مواقف ط األبعض      

،  المالئمة للمواقفالمهارات من اآتساب تمنعهم االنفعالية االستجابةن معينة أل

، القلق:  معينة اجتماعيةمهارات تنمية ومن االستجابات االنفعالية التي تعيق 

 مع أقرانهم تفاعلين أ المثال قد يصعب عليهم سبيلطفال على  فاأل،الخوفو

  .االجتماعي تفاعلهم  تعوق قد أو المخاوف المرضية االجتماعيألن القلق 

    

  :.أداء المهارة االجتماعية عند  الضبط الذاتي  في قصور  ــ د 

نهم            بعض      ة ولك ارة االجتماعي ديهم المه ال ل سبب       ال األطف ارة ب ؤدون المه  ي

تجابة  صادرة  االس ار ال ن اإلش شكالت ا اتع ة وم ضبط  االنفعالي سابقة ل  ال

 آيف يؤدي المهارة ولكن ليس بصفة  يعرف الطفل  أن علىوهذا يدل   . والالحقة



ررة   تعلم أأي ، متك ل ي ارةن الطف ة  المه ا بطريق ه ال يظهره ة  ولكن ذا دائم وه

ى    ود إل ا يع وف ربم قو أالخ ول    أ القل سبقة ح ل الم ات الطف ل و توقع ردة فع

  .و غير لفظي أ لفظي لوكسما يصدر منه من إزاء خرين االنفعالية آلا

  

 في المهارات العجز )(Ladd&Mize,1983  آالً  من الد ومايزويرجع       

  : مايلي إلى االجتماعية 

  
ال يبدأ   الطفلأن ذلك في ويتضح :   العام في الجانب المعرفيالعجز -١

 التي لمناسبةالعبارات ا هي مانه ال يعرف أخر بسبب آ طفل مع المحادثة

 .تخدمها في المحادثة يفترض أن يس

 
 ال يملك الفرص ولكنهمحادثة الالطفل يعرف الجمل لبدء  :  األداءنقص -٢

 . المواقف االجتماعية فيلممارسة ذلك  

 
 يعرف العبارات التي يمكنه الطفل ومن ذلك : النفس على  السيطرةضعف -٣

 ولكنه يتحدث ،ويستخدمها خريناآلطفال محادثة مع األالمن خاللها ابتداء 

  . األطفال اآلخرين  يزعجبشكلالجتماعية اثيرًا ويسيطر على المحادثات آ

  

 أربع هناك نأ) Richard ,1994 & Conte( آونت وريتشارد ويرى     

صفات مشترآة بين األطفال الذين يعانون من عجز المهارات االجتماعية وهي 

  : النحو التالي على
  
أآثر بين منتشر  اعيةاالجتمن عجز المهارات إ:  المعرفيةالخصائص  ــ أ 

 المتصلة المعرفيةوالمظاهر ،التواصل اللغوياألطفال الذين يعانون من عجز 

 .بالمهارات االجتماعية

 



 األطفال منتشر بين عجز المهارات االجتماعية :  صعوبة التعلمشدة  ــ ب 

 .الذين يعانون من صعوبات التعلم 

  
 .ثر من الذآورآأناث لدى اإليوجد  المهارات االجتماعية عجز  :الجنس  ــ ج 

  
  طفالاأل  بين  بكثرةعجز المهارات االجتماعية يظهر  :  النشاطفرط  ــ د 

  . أآثر من األطفال العاديين   والنشاط الزائداالندفاعي السلوك ذوي

  
  
   :طفال المتخلفين عقليًا لدى األاالجتماعية المهارات -٤

ت هم في تحديد مفهوم دقيق للمهاراؤراآ العلماء وتصورات تعددت    

 المهارات االجتماعية بالنضج االجتماعي آدول ربطاالجتماعية فبعضهم 

Doll) 1941 ( الذي وضع مقياسا لقياس النضج االجتماعي المعروف بمقياس

،  على الكفاءة االجتماعيةرآزوالبعض من العلماء ،  االجتماعي للنضج  يلندفا

 التالية لسطورا فيوالباحث  ،  االجتماعيةاالستقالليةوالبعض يؤآد على 

راء مجموعة من العلماء والباحثين بخصوص وجهات نظرهم فيما يعرض آل

 المتخلفين لألطفال بالمهارات االجتماعية المتصلة بالسلوك االجتماعي يتعلق

  :  النحو التالي على للتعلم  القابلين عقليًا

 مكونين الكفاءة االجتماعية تتضمن أن )(Gresham,1981 جيرشام يؤآد   

  :هامين وهما 

  :ويتضمن المكونات التالية  : التكيفي السلوك -١

   .الشخصي  االستقاللي   .أ 

  . الجسمي النمو   .ب 

  . اللغوي النمو   .ج 

 . الدراسية والكفاءة   .د 

  



  : يلي ما وتتضمن:   االجتماعية المهارات -٢

، المحادثة  مهارات ،لطةمثل تقبل الس:  بين األفراد الشخصية السلوآيات   .أ 

   .اللعبالتعاون، 

سل    .ب  ةوآياتال شاعر  المتعلق ل بالم سلوك   :  مث شاعر، ال ن الم ر ع التعبي

   .النظرة اإليجابية للذات  ،األخالقي

 اتباع،  عند أداء األعمالمثل المواظبة:  المتعلقة بالواجباتالسلوآيات   .ج 

  .ل باستقاللية   العم ،التعليمات

  

ارات  وجود سبعة مكونات للمهإلى ) ٨٥ - ٤٥: ١٩٩٦( الوابلي ويشير       

وهي على النحو ،  للتعلمالقابلين طفال المتخلفين عقليًااالجتماعية الخاصة باأل

  :التالي  

  

  : المهارات االجتماعية ) ١

 الفرد بشكل يمارسها السلوآيات المختلفة المقبولة اجتماعيًا والتي وتتضمن

  .لفظي أو غير لفظي لكي يتفاعل مع اآلخرين 

  
  :صيةالمهارات االجتماعية الشخ) ٢

ى التعامل        وتتضمن درة عل شكل    والتفاعل  الق حداث والمواقف    يجابي مع األ    إ ب

ى الذاتية واالجتماعية والتي تحدث من حين        ع المجاالت البيئ         إل ة ي  آخر في جمي

اء   ة وانته زل والمدرس ن المن دءًا م ة ب فالمختلف ةبمختل ات االجتماعي   البيئ

  . األخرى

  
  :مهارات المبادرة التفاعلية) ٣

 على المبادرة بالحوار أو طلب المشارآة أو المساهمة في القدرة بها دويقص 

  . ما مع اآلخرين يءش

  



  :مهارات االستجابة التفاعلية) ٤

 أو التفاعل مع الحوار بها القدرة على االستجابة لمبادرة الغير عند ويقصد

  .شكوى ، أو مشارآة في أي نشاط مطلوب 

  
  :قات بالبيئة المدرسيةالمهارات االجتماعية ذات العال )٥

  . البيئة المدرسية وأحداث للتفاعل مع أفراد ومجريات الالزمة القدرة على إظهار المهارات ويتضمن
  
  : المهارات االجتماعية ذات العالقة بالبيئة المنزلية ) ٦

 على إظهار المهارات الالزمة للتفاعل مع أفراد األسرة  الفردقدرة  إلى  ويشير

  . ث ومجريات البيئة المنزلية مع أحداوآذلك

  

  :المحليةالمهارات االجتماعية ذات العالقة بالبيئة االجتماعية ) ٧

 البيئة قدرة الفرد على إظهار المهارة الالزمة للتعامل مع مجريات إلى  وتشير 

الوابلي ( االجتماعية المحلية من جيران ورفاق ومرافق وخدمات عامة 

،٨٥ - ٤٥: ١٩٩٦ (.  

   
 المهارات االجتماعية داخل حجرة الدراسة والمتعلقة نأ فيرى)  ٤٥ - ٤٢: ١٩٩٦( هارون ام    أ 

  :يمكن وضعهما في تجمعين آبيرين وهما ،  للتعلمالقابلين المتخلفين عقليا باألطفال
  
 ذات الصلة بمجال تبادل العالقات الشخصية مع االجتماعيةالمهارات بعد   . أ

التلميذ على التعامل والتفاهم مع اآلخرين  قدرةالبعد  ويقيس هذا :اآلخرين

 والتعايش والصراعات وجذب انتباه السلطة،وتتألف من مهارات خاصة بتقليل 

 المخطط واالتجاهات وغيرعب المخطط لاآلخرين وإجراء المحادثات وال

 .اإليجابية نحو اآلخرين والممتلكات الخاصة به وباآلخرين 

 

البعد  هذا ويقيس:  األعمالقة بأداء المهارات االجتماعية المتعلبعد  . ب

 آتوجيه  : بكيفية أداء التلميذ لألعمال المختلفةالمرتبطةالمهارات االجتماعية 

 وتكملة  ، وإجراء النقاش في حجرة الدراسة،االنتباهوإجابة األسئلة وسلوك 



 والعمل المستقل والترآيز على الجماعة وأنشطة ،األعمال ومتابعة التوجيهات

  اآلخرين وآفاءة العملحضرة واألداء في ،)المواظبة على المهمة (المهمة

 . ) ٤٥ - ٤٢ : ١٩٩٦، هارون(

  
      
    :طفال المتخلفين عقليًا االجتماعية المتعلقة باألالمهارات قياس -٥

 دراساتهم عجز المهارات االجتماعية في آثير من العلماء والباحثين  ناقش    

غلب األطفال أ منهم إلى أن بعضفيذهب ، لدى األطفال المتخلفين عقليًا

والبعض يرى أن ، االجتماعية القابلين للتعلم يفتقدون للمهارات المتخلفين عقليًا

 إنما يعانون من نضوب في مخزون المهارات لديهم  ال األطفال المتخلفين عقليًا

في  المناسبة في المكان المناسب واالجتماعيةيعانون من مشكلة إظهار المهارة 

 قضية تؤرق الباحثين في االجتماعية المهاراتآل األحوال تعد مشكلة نقص 

 هنا جاء االهتمام في  ومن، آافة التخصصات التربوية واالجتماعية والنفسية 

طفال  تحدد درجة العجز في المهارات االجتماعية لدى األقياسدوات أ إيجاد

التربوية واالجتماعية المناسبة  الخدمات السلوآية ولتقديم وذلك المتخلفين عقليًا

 تلك آانتأ في مهارات اجتماعية معينة سواء مان هناك عجز أذا ما وجد إ

دوات أفبعض ،  متعلقة بالبيئة المنزليةأمالمهارات مرتبطة بالبيئة المدرسية 

والبعض رآز ،  داخل المنزل االجتماعيةالقياس رآزت على قياس المهارات 

 رآز على قياس ها منوقلةتماعية داخل المدرسة على قياس المهارات االج

 السطوروالباحث يعرض في ، المهارات االجتماعية داخل حجرة الدراسة 

دوات القياس المختلفة والتي تستخدم في قياس عجز أالتالية نماذج من 

  : القابلين للتعلم على النحو التالي  المتخلفين عقليًالألطفال االجتماعيةالمهارات 
  
 رصد المهارات االجتماعية خاللهاالتي يمكن من  :  المالحظة المقننةقوائم  - أ

 حتى متوسطات أو ،في مواقف متعددة واستخدام معدالت تكرارها أو زمنها

 يعانيدرجاتها لتحديد درجة العجز في نوع ودرجة المهارات االجتماعية التي 

 ) .١٩٩٨الروسان ، ( منها الطفل   



    
اييس - ب اع مق سلوك االجتم ارات  ال ةي والمه ين  االجتماعي ال المتخلف    لألطف

  : ما يلي ومنها  عقليًا

  :  واستخدام عالمي ومنها واسعة  شهرة ذات مقاييس  . أ

  .مريكية للسلوك التكيفي  الجمعية األمقياس .١

 . للنضج االجتماعي لندفاي  مقياس .٢

  
   :ومنها على عينات من المجتمع االسعودي ومقننة معدة  محلية مقاييس . ب

 والذي أعده عبد   االجتماعية الضرورية للمتخلفين عقليًاالمهارات مقياس .١

  ) . ١٩٩٦(اهللا الوابلي 

طفال المتخلفين  االجتماعية داخل حجرة الدراسة لألالمهارات تقدير مقياس .٢

 ) .١٩٩٦( والذي أعده صالح هارون  القابلين للتعلمعقليًا

  
  
 لدى المتخلفين االجتماعية المتعلقة بالعجز في المهارات العوامل -٦

 :  القابلين للتعلم عقليًا
  
 المتخلف عقليًا بقدراته العقلية المحدودة أقل قدرة الطفل:   العقليةالقدرة -١

طفال العاديين وأقل قدرة على التصرف في  مقارنة باألاالجتماعيعلى التكيف 

 قصور المهارات إلي  وهذا راجع بطبيعة الحال  ،المختلفةالمواقف االجتماعية 

 )  .١٩٨٢، صادق (االجتماعية لديه  

  

تون من أ عقليًا يالمتخلفينالكثير من  :  االقتصادي االجتماعيالمستوى -٢

 ظروف تتجمعبيئات منخفضة في مستواها االقتصادي واالجتماعي حيث 

سلبية متعددة لتحرم الطفل من اآتساب الخبرات االجتماعية المناسبة أثناء 

ه  التي تعتبر أساسية لتكوينالخبرات وهيعي   نموه النفسي واالجتمافترات

  . )١٩٨٢ ،صادق (االجتماعي 



  

 البيئة المنزلية أن على  الدراساتشارت نتائج العديد من أ :  األسريةالبيئة -٣

 فئة من الذي يسوده الحب والود يساعد الطفل المتخلف عقليًا األسريوالجو 

االنسجام : ويدخل في ذلك  االجتماعيالقابلين للتعلم على التوافق الشخصي 

 التي لها عالقة بقدرة العائالت على التفاعل مع أبنائهم الوالديةالعائلي والرعاية 

 المشحون بالكراهية والحقد سرياألخرى فالجو أ ناحية ومن عقليًا المعاقين

 الطفل ى االجتماعية لدالمهارات في ًافراده يولد قصورأهانات بين وتبادل اإل

 . القابل للتعلم ًاالمتخلف عقلي

  

 اتجاهات أفراد المجتمع أنال شك :  المجتمع نحو المتخلفين عقليًااتجاهات -٤

 يلقاه الشخص في الذينحو المتخلفين عقليًا تلعب دورًا هامًا في مدي التقبل 

فلقد ... االجتماعيةالجماعة مما ينعكس بدوره على مستوى اآتسابهم المهارات 

 أظهرتمتخلفين عقليًا يواجهون بالرفض، بينما أظهرت بعض الدراسات أن ال

بحوث أخرى أن هؤالء المتخلفين يقابلون بالتحمل والطاقة من جانب زمالئهم 

 بعض الدراسات إلى أن األشخاص الذين لهم احتكاك مباشر مع وتشير

يجابية، ومع ذلك فإن دراسات أخرى إ اتجاهاتهم أآثر تكونالمتخلفين عقليًا 

  ) .١٩٩٧ ، الشناوي( تمامًا توصي بعكس ذلك 

  

اذج -٧ سلوآي    نم الج ال ات الع ن فني ة م ستخدمة مختلف ع األالم ال  م طف

  :ارات االجتماعية هللتدريب على الم  للتعلمالقابلين المتخلفين عقليًا

  
  :التعزيز   : أوًال 

 يجابية إ   تكون نأ  يمكن  وهذه المعززات، زيادة وتقوية السلوك نتيجة لما يقع بعده من معززات هو      
   ) .١٩٩٨، الشناوي   وعبدالرحمن    (سلبية تكون  ن أ  ويمكن

  



دت توابع أذا إف، من خالل نتائجه على السلوك: وظيفيًا التعزيز ويعرف      

تكون تلك التوابع معززة  ،  حدوثه في المستقبل احتمالزيادة إلى السلوك 

   ) .٢٠٠٢،  حواشين (  ماحدث هو التعزيز نفسه ويكون

  

  : التعزيز نواعأ
ويترتب عليه تكرار هذه االستجابة نسمي ،  ماالستجابةظهور حدث سار نتيجة  : يجابي اإلالتعزيز -١

فأة  ا حصوله على مك إلي وأدى ذلك ، معينتى شخص ما بسلوك أذا إ: مثال ذلك . يجابيًاإ  ًاذلك تعزيز

  .يجابيًاإ  تعزيزًاذلك يعتبر

  
  

   :جابياإلي التعزيز شروط
اك     اسهن سي توم الم النف د وضعها الع ز )Tomas،1968 ( قواع ل التعزي ابي لتفعي ى  وهي اإليج  عل

  :النحو التالي 
  . التعزيز يكون مستحيًالنإفال  إ ووتثار  وًالأن تولد أ يجب تعزيزها المراد االستجابة .١
  
  .آان ناجحًا آلما  وفوريًا فكلما آان التعزيز سريعًاالتعزيزن ال يتأخر أ يجب .٢
  
 .خر آتكون مالئمة لفرد   معين عند فرد ربما اللسلوك المالئمة المعززات .٣
  
 نقالً  ( آثر فعالية في ترسيخ السلوك المرغوب ثارتها هو األإ تمت مرغوبةي استجابة  ألالتعزيز .٤

  ) .١٢٧-١٢٦ : ١٤٢٠، الحجار عن 

  
و أ تقوية السلوك إلى يؤدي ممالوك ما  اقترنت بس،  مثيرات غير سارة استبعاد :  السلبيالتعزيز -٢

  :ويمكن تمييز التعزيز السلبي بما يأتي   . ظهورهازدياد  

 .لم  يسبب له األيءو أي شأ ليهإ  جال يحتاو أ يكرهه الطفل يءش  .١
  
  .إعادتها إمكانية تتبعه مما يقلل من أو تسبقه االستجابة التي يضعف .٢

   
 . به المرغوب السلوك غير يطمس .٣
  
   )  .٢٠٠٢،حواشين   (بهااالستجابة المرغوب   يقوي .٤

  : المعززات نواعأ
 ومنهاقسام  أ عدة إلىفهي تنقسم ، ت المستخدمة في العالج السلوآي ا تصنيفات متعددة للمعززهناك    

    :ما يلي 
  : وتأتي على شكلين   : وليةأ معززات -١

 على نطاق تستخدم المعززات وهذه... الحلويات ، المشروبات، طعمةمثل األ : غذائية معززات  . أ

فراط هناك محاذير من اإل .  من الفئات الخاصة مثل المتخلفين عقليًاطفالاأل طفال وخصوصًا األمعواسع  

 لدى الطفل شباعاإل من ًا يحدث نوعقدفراط فيها  اإلنألطفال  المعززات الغذائية مع األاستخدامفي 

   .فعاليتهوبالتالي يفقد التعزيز  



  
   ..الصغيرةالسيارات  ، الدمى ،  المصورة القصصمثل : ادية  ممعززات  . ب

  
  : رمزية  معززات   -٢

 للطفل تقدم نجوم  وأ باسمة مرسوم عليها وجوه ملونة بطاقات عن عبارة      

 ةيغذائ قيمة ذات فيما بعد بمعززات وتستبدل فيه المرغوبعند حدوث السلوك 

طفال المتخلفين  األمع آبير بشكل يستخدمسلوب  األوهذا.. نشاطية  وأو مادية أ

   .االجتماعيةطفال بشكل عام عند تنمية المهارات  واألعقليًا

  
  
  : النشاطية  المعززات  -٣

 بحيث يوظفها المعالج غيرها من آثرأ  ه معينة تستهوينشطةأل هذه المعززات على حب الطفل  تعتمد     
لعب آرة ، الرسم، حضور مسرحية، راة آرة قدممشاهدة مبا .. ومنهافي تعديل بعض سلوآياته الخاطئة 

 استخدامها آما هو الحال مع عندشباع إوهذه المعززات تتميز بأن الطفل ال يعاني من حالة .. التنس
   .ن عنصري الحرآة والمتعة يتوافران فيها يمل الطفل منها أل  المعززات فهيالمعززات الغذائية 

  : االجتماعية المعززات -٤

  ،رائع ، حسنتأ  ممتاز:   لتشجيع الطفل مثلنووالمعلمباء ومنها ما يردده اآل:   لفظيةمعززات  . أ

  .. جميلة جهود،  لك  شكرًا
  
 من حرآات  منعضاء الجسم  أ عن يصدر ما وهي   :جسدية معززات . ب

االبتسامة  ، زاء سلوآيات الطفل مثل تحريك الرأس إ والمعلمينقبل الوالدين  

 . اليد على الكتف وضع

  
   المعززات االجتماعية زاتممي
و أ فرديًا  تقديمها الممكن  ومن الممكن تقديمها بشكل فوري  فمن توظيف هذه المعززات  سهولة  .١

   .جماعيًا

  .) رمزية أو مادية ( خرى أ بمعززات المعززات ربط هذه سهولة .٢
  

 ٢٠٠١ ، الخطيب ( اجتماعيًا مستساغةحداث أ بشكل طبيعي آيوميا حدوث هذه المعززات سهولة .٣

(.  

  
  : فعالية التعزيز في المؤثرة  العوامل

  :برزها أومن ،  بمجموعة من العوامل يجابًاإ أو  التعزيز سلبًايتأثر     
  يجابيةاإلآثر المعززات أن أ ذإ،  به تحديد الوقت المناسب لتقديم المعززويقصد :  التعزيز توقيت  .١

خر آوقت إلي  تقديم المعزز تأخرذا إما أ، ابة المطلوبة  بعد حدوث االستجمباشرة هي التي تأتي  فاعلية



والتي قد تكون دخيلة على السلوك ، خرىاألن ذلك يعمل على تداخل بين المعززات واالستجابات إف

   .التعزيزهمية فورية أومن هنا جاءت ، المرغوب فيه 

  
   ..فيشراك الطفل إويقصد به   : الطفل  شراكإ  .٢

  .ديله  السلوك المراد تعتحديد  . أ

  .سرةاالجتماعية والجوانب االقتصادية لأل  للمعايير له وفقًاالمحببة معززات التحديد  . ب

  
فكل تعزيز  ، معينةوفق قوانين  ، بشكل منظم له ما خطط  هوالتعزيز الفعال  : التعزيز انتظام  .٣

 في أي لكذوبعد  ،  السلوك آسابإفالمهم تعزيز السلوك بتواصل في مرحلة ، عشوائي مصيره الفشل 

 بشكل جيد البد من التعزيزولتفعيل ،  المتقطع التعزيز  نستخدممرحلة المحافظة على استمرارية السلوك 

  :  نوعين إلىقسم تناستخدام جداول للتعزيز والتي 
  
 ما تفيد هذه آثرأو استجابة صحيحة  آل بعد المعززوفيها يتم تقديم : المتواصل التعزيز جداول -١

 تواجه جملة من فهيآساب الطفل سلوآيات معينة جديدة ومع ذلك  إت التي نريد فيها  في الحاالالجداول

  :برزهاأاالنتقادات من 
  
   .شباع مما يفقد التعزيز قيمته اإلإلى التعزيز تؤدي آثرة   .أ 

  .و المدرسة أ من جانب المعالج ومن يساعده في المنزل  آبيرًا جهدًايتطلبتواصل م بشكل التعزيز   .ب 

  . تعطل جداول التعزيز المستمربعدلسلوك  انطفاء اسرعة   .ج 

  
وهي جداول يتم بموجبها تقديم المعزز بعد عدد معين من االستجابات  : عالتعزيز المتقط جداول -٢

ولذا تستخدم هذه ،  المتقطع قلما تنطفئ التعزيزولذا آل السلوآيات التي تخضع لجداول ، الصحيحة

  .آساب السلوك إام جداول التعزيز المتواصل في مرحلة  استخدبعدالجداول للمحافظة على السلوك وذلك 

  
داء السلوك المرغوب فيه سواء أ مع مستوى التعزيزن تتناسب آمية أمن المهم  :  التعزيزمقدار  .٣

   .فكلمة جيد ليست بقدر آلمة رائع جدًا ، ماديًا  أم   لفظيًاآان المعزز سلوآًاأ

  
 يزيد بدوره مما  الغذائية أم المعززات المادية أم ماتالكل  سواء المعززات تنويع أي :  التنويع  .٤

 . السلوك المرغوب اتجاه  الطفلدافعية 

  
 آلما آانت آمية آسابه للطفل معقدًاإو أ السلوك المستهدف تعديله آانآلما  : السلوك صعوبة درجة  .٥

 . آبيرةالمطلوبةالتعزيز 

  
تحليلنا للظروف البيئية التي يعيش فيها إلى  للمعززاتن يستند استخدامنا أيجب  :  الوظيفيالتحليل .٦

 . المعززات المالئمة للفرد يدوهذا يساعدنا على تحد، الفرد 

  



ا  الطفل  لدىتيان بمعززات غير مألوفة  أي اإل  : الجدة  .٧ ة   أ يجعل المعزز   مم ر فعالي ى آث سلوك  عل  ال

ه   راد تعديل سابهإو أالم ل آ ب  (  للطف ين ٢٠٠١، الخطي دالرحمن    ؛ ا٢٠٠٢،  ؛ حواش شناوي  وعب ، ل

١٩٩٨. (  

  
  :التشكيل  : ثانيًا

جراء الذي يعمل على  ذلك اإلبه مفاضلة االستجابة والمقصود وأ  المتتابع باسم التقريب حيانًاأ ويعرف    
الشناوي (  حتى يتحقق السلوك النهائي وتعزيزها عدد معين من المهمات الفرعية إلىتحليل السلوك 

  ) . ١٩٩٨، وعبدالرحمن 
  

  : تشكيل السلوك خطوات
  
 فيه المرغوب السلوك( على شكل هدف سلوآي موضوعيةو بدقة   السلوك النهائيوتعريف تحديد  -١

 السلوآيات التي ال تعزيز والهدف من ذلك تعزيز التقارب التدريجي من السلوك المستهدف مع تجنب ،)

 .نريدها 

  
، ي  يعرف آل منها بالسلوك المدخلفرعيةوآيات  سلإلى السلوك النهائي إلى السلوك المؤدي تجزئة  -٢

 . من السلوك المستهدف  جدًابحيث يكون قريبًا

  
 على للمحافظةالمعززات الفعالة   باختياروذلك ،  آل خطوة تقترب من السلوك النهائيتعزيز  -٣

 . عالية من الدافعية لدى الفرد درجة

  
 . الخطوة السابقة في الفردح  الخطوة الالحقة قبل التأآد من نجاإلى االنتقال عدم -٤

  
 على تنويعها ونحرص  السابقة نتوقف عن تعزيز المرحلة نناإف مرحلة إلى االنتقال من مرحلة عند -٥

   ) .٢٠٠٢، حواشين (  لزيادة دافعية الطفل الالحقةفي المرحلة 

  
  :التسلسل   : ثالثا

 الحلقات المكونة من عدد إلىلمستهدف جراء الذي من خالله نعمل على تقسيم السلوك ا بأنه اإليعرف     
  .خيرة منه مع تعزيز الحلقة األ، له 
  
  : التسلسل خطوات 
  ).سلوك المستهدفلا(  السلوك النهائي تحديد -١

  . عدد من الحلقات المتسلسلة والمترابطة إلي السلوك النهائي تحليل -٢

    .فقط السلوك النهائي تعزيز -٣

  ) .١٩٩٨، الشناوي وعبدالرحمن ( بعد نجاح السلوك السابق ال إخر آ إلى سلوك االنتقال من يتم ال -٤

  
 

  :التلقين  : رابعًا
 الفرد تأدية  احتمالية بهدف زيادة ضافيةإ لمثيرات تميزية  المؤقت على االستخدام يشتملجراء  إ هو     

 ساسًاأمتوفرة جل تميزها عن المثيرات التميزية الأضافية من إ مثيرات تميزية ونقول، للسلوك المستهدف 



 ،خر لغاية معينةآ يزودها للشخص شخص وإنما،  السلوك عادةالتصاحبفالمثيرات المساندة ،  البيئةفي
  . والتلميح له بأنه سيعزز على ذلك السلوك ًامعينسلوآًا ن يسلك أحث الفرد على هو  التلقين خرآبمعنى و
  
  : التلقين نواعأ
 " ١٠٠ صفحة الكتاب  افتحوا"  للتالميذ المعلم فقول فظيةلوهو ببساطة تعليمات  :  اللفظيالتلقين -١

 .التلقين اللفظي أشكال  من شكل"   الحمد هللا  قل " لالبنب  األوقول، 
  
  
 يماءإ على الفم  اإلصبع وضع النظر باتجاه معين مثال ذلك وأ  شارةباإلتلقين  : يمائي اإلالتلقين -٢

  .بالسكوت 

  
 تأدية سلوك معين على بهدف مساعدتهم خرين جسديًا لمس اآل يقوم علىوهو :  الجسدي التلقين -٣

الشناوي وعبدالرحمن  ( صبعك هنا إ ضع،  له امسك القلم هكذا ويقولبنه  أ يد يمسكب الذي  ذلك األومن

   ) . ٢٠٠٢،  ؛ حواشين ٢٠٠١،  ؛ الخطيب ١٩٩٨، 

  

  :  خفاء اإل : خامسًا
   .باستقالليةدة الفرد على تأدية السلوك المستهدف زالة التدريجية للتلقين بهدف مساعاإلهو     

  :خفاء  اإلطرق 
  التلقين تدريجيًاخفاءإ فيمكننا وفقا لذلك  المستخدم نوع التلقين على تعتمدخفاء المناسبة   طريقة اإلنأ

  :على النحو التالي 
: ن نقولأ من بدًال) لتعا  (نقول آأن عدد الكلمات المستخدمة تقليلمن خالل  :  التلقين اللفظي خفاءإ -١

  . درجة الصوت تخفيف من خالل وأ)   هناإلي تعال حمد أيا(  

 و النظرة بدًالأ من اليد آلها بدًالصبع  إليماء آاستخدام ايتم بتقليل حجم اإل : يمائياإل التلقين خفاءإ -٢

  .شارةمن اإل

  
 بكل اليد يتم لمسه ه من لمسدًالخفاؤه بتقليل الضغط الناتج من اللمس فبإيتم :  التلقين الجسدي خفاءإ -٣

 . )  ١٩٩٨،  ؛ الشناوي وعبدالرحمن ١٩٩٤الخطيب ( واحدصبع إب

  
   :النمذجة :  سادسا

 الهدف يكونحيث ، للطفل)  فرد (تاحة نموذج سلوآي مباشرإ بها ويقصد      

 معلومات حول النموذج السلوآي المعروض للطفل بقصد إحداث  توصيلهو 

  ) .١٩٩٨  وعبدالرحمن الشناوي (جديدًاآسابه سلوآًا إ أو  ما في سلوآهتغير
  
  : النمذجة أنواع 

حيث توجد قدوة فعلية أو شخص يؤدي النموذج : المباشرة النمذجة -١

لم أو مجموعة ي أو قدوة رمزية من خالل فإتقانهالسلوآي االجتماعي المطلوب 



قوم  أداء السلوك، أو يخطواتعن  من الصور المسلسلة بطريقة تكشف

  ) .١٩٩٣إبراهيم وآخرون ، ( النموذج بهذا السلوك في مواقف فعلية أو رمزية

  
 نماذج تقوم بالسلوآيات االجتماعية التي يرغب المدرب أن المدربوفيها يتخلل : الضمنية النمذجة -٢

 .يلقنها للمتدرب 

  
ذلك أداء  يتم عرض السلوك االجتماعي المرغوب بواسطة نموذج وآوفيها:  بالمشارآة النمذجة -٣

 ،  وعبدالرحمن الشناوي(  من جانب المتدرب مع توجيهات تقويمية من جانب المدرب السلوكهذا 

١٩٩٨(.  

  
  : المؤثرة في النمذجة  العوامل

فاالنتباه للنموذج يزداد آلما آان هذا النموذج محببًا :  النموذج خصائص -١

 .متدرب وجنسهعمر ال يكون النموذج مناسبًا لنأومشوقًا للمتدرب ، ويفضل 

  
 حتى تنجح النمذجة فإن أنه  Bandura بندروا أوضح:  المتدربخصائص -٢

  :  عّدة خصائصفيهفر اوتتالمتدرب يجب أن 

ينبغي أن ينتبه المتدرب للموقف وأن يستوعب  : االنتباه عمليات  . أ

 .النموذجالمعلومات التي يعرضها 
  

ات الذي ينبه إليها فبعد أن يفهم المتدرب جوانب المعلوم :  الحفظعمليات   . ب

  . وتخزين هذه السلوآيات في صورة ومرمزةحفظيتم 
  

 السلوك المحفوظ في استرجاعحيث يتم : السلوك)إعادة توليد  ( استرجاع . ت

 .الذاآرة 
  

 السلوكفعندما يتوقع المتدرب نتائج إيجابية من أداء  :  الدافعيةعمليات  . ث

 .المنمذج فإنه يتوقع أن يقوم بأداء هذا السلوك 

  
  : باإلجراءات مرتبطة خصائص -٣

 المتدربين عما إذا آان على النمذجة واألسلوب الذي تتم به قد يتضمن بعض الجوانب التي تؤثر فموقف 
   ) .١٩٩٨،وعبدالرحمن الشناوي  (النموذج يلقى عقابًا 

  



   :الدورأداء  : سابعًا
رب الطفل  االجتماعي يدالتعلمخر من مناهج آمنهجًا أداء الدور  يتضمن     

جراء وإل .. يتقنهابمقتضاه على تمثيل جوانب من المهارات االجتماعية حتى 

 أن االجتماعيةهذا األسلوب يطلب المدرب من الطفل الذي تنقصه المهارات 

 يتموأحيانًا . يؤدي دورًا مخالفًا لشخصيته، أو أن يقوم بأداء طفل جريء 

ألدوار بتدريب المهارات تطبيق هذا األسلوب بتشجيع الطفل على تبادل ا

من الطفل أن يؤدي الدور المطلوب تحقيقه يتطلب هذا األسلوب و..االجتماعية

بدور الخجول إلى دور الجريء، أو من دور الغاضب القيام  أن ينتقل من أي

  . )١٩٩٣،خرون آبراهيم وإ (والشاآرإلى المعجب 

  
  :الدور أداء  التدريب على مراحل

 التدخل أوأن التدريب على أداء الدور ) Argyle) 1984رجايل أ أوضح     

  .متعدد األوجه يسير عبر المراحل التالية 

 واآتسابه من قبل المدرب ه المطلوب تعلمه أو التدريب عليالسلوك عرض  -١

آأن يوضح للطفل طريقة مخاطبة الطفل ( المرغوبة للتغيراتفيعطي نموذجًا 

 .سجيالت صوتية أو مرئية  نماذج تخالل، أو من ) لوالديه ومعلميه 

  
 المدرب التلقين الواضح لألداء وقد يكون في صورة شرح يعطي وقد  -٢

 .لطريقة األداء

  
 أو التمثيل وأداء األدوار تجربة السلوك المرغوب أو عمل ممارسة ثم  -٣

 .  الدور لالستجابة المرغوبةأداءالخاصة به أو تتابع 

  
  األداءاه الطفل وتصحيح  بالسلوك الذي أدخاصة  راجعة تغذية عطاءإ -٤

 . يتماثل األداء مع الغرض المطلوبىحت انتباهه لجوانب القصور فيه وتوجيه

  



 الممارسة المتكررة لالستجابة المرغوبة يتعلم الطفل أداء خالل من  -٥

أبو سريع نقالً  عن  (تجربةالالدور أو أداء  مسلسل وتكرار  ةالجديدالسلوآيات 

١٩٩٣(  . 

  

  

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  الفصل الثالث 
  الدراسات السابقة

  
   :المقـدمـة : أوًال



طفال بصفة ألا مع االجتماعية الطرق المستخدمة لتنمية المهارات تتعدد       

العالج  ويعتبر،  طفال ذوي االحتياجات الخاصة بصفة خاصةعامة واأل

 منها دوايستفيالسلوآي بفنياته المتعددة أحد األساليب التي يمكن للباحثين أن 

 القابلين عقليًاطفال المتخلفين عند بناء برامجهم العالجية والتأهيلية الخاصة باأل

  . للتعلم 
  

 االجتماعية تستهدف تنمية المهارات التي من الباحثين في دراساتهم التجريبية  آثير اعتماد  ولعل     
 يتميز به العالج لما حقيقة األمر في  يرجع العالج السلوآي على للتعلم  القابلين لألطفال المتخلفين عقليًا

  : مقدمتها  فيالسلوآي من مميزات يأتي 
  
 في تعديل سلوك أو إآساب سلوك مقارنة بالطرق العالجية  قصيرًا السلوآي وقتًاالعالج يستغرق -١

 قصيرة مدةن العالج السلوآي يستغرق أآثر في حين أ التي قد تستغرق مدة تصل إلى سنة أو األخرى

 .شهرأد من شهر إلى ستة تمت
   
 تحقيقها يتم سلوآية إجرائية محددة  أهداف السلوآي في تعديل أو إآساب سلوك ما على العالج يعتمد -٢

 .  المنظمة السلوآية من اإلجراءات  لمجموعة  وفقًا
   
  .جماعي فردي أو بشكل العالج السلوآي  استخدام يمكن -٣
  
  . البسيطة  السلوآي بكلفته االقتصاديةالعالج يتميز -٤

   
 عقليًا آثير من الدراسات على أهمية تنمية المهارات االجتماعية لألطفال المتخلفين أوضحت ولقد     

خرين  مع اآلاالجتماعيجل مساعدتهم على التوافق أالقابلين للتعلم باستخدام فنيات العالج السلوآي من 
 تنمية المهارات االجتماعية بطرق وقائية عبر تزويدهمخرى أ ناحية ومنفي المجتمع الذي يعيشون فيه  

  .       بشتى أنواعه اللفظي أو الجسدي أو الوجداني االستغالللحماية أنفسهم من مزالق االنحراف أو 
                

 تنميةالدراسات السابقة التي استهدفت  منفي التالي من الصفحات يعرض لمجموعة  والباحث     
 ذلك  يتبع السلوآي  العالجللتعلم باستخدام طرق   القابلينطفال المتخلفين عقليًااالجتماعية لأل المهارات

يعرض الباحث أوجه الشبه واالختالف بين ما  ثم  ما عرضه من دراسات على  العرض بتعليق عام
                              .في دراسته الحالية والدراسات السابقة التي عرض لها  سيقدمه

  

  الدراسات السابقة :  ثانيًا

 فيثر البرامج التربوية الخاصة أ دراسة عن جراءإب) ١٩٨٥( هارون قام       

  تلميذًا٦٠ قوامها على عينة  االبتدائية المرحلة في توافق المتخلفين عقليًا

 \١٩٨٣ في العـام الـدراسي بالقـاهرة التثقيف الفكري بمؤسسة  عقليًامتخلفًا

وأعمارهم العقلية  ، سنة)  ١٣  - ٩( من الزمنيةم   أعمـارهتتراوح، ١٩٨٤



شهر أ للخبرات التعليمية مدته ستة برنامج تصميموتم  ، سنوات ) ٩  – ٦( من 

 المنزلية والحساب واألعمال  واالجتماعيةبقصد تنمية المهارات الشخصية 

  المسئولية في المواقف الحياتيةوتحمل تحقيق قدر من االستقالل الذاتي بهدف

  :  تضمن البرنامج التالي وقد، بالنسبة للعمر الزمني لعينة الدراسة 

 ...المنزلتنظيف ، الطهي ، الغسيل   : منزلية مهارات -١

  

   ..الهاتف  استخدام، النظافة الشخصية   : اجتماعية مهارات -٢

 ...القياس   ، بالنقودالتعامل  ، العد   : أآاديمية مهارات -٣
  
   :التالية األدوات   للقياسالباحث واستخدام   
  . للذآاء بينيه ستانفورد  مقياس .١

  . المستوى االقتصادي االجتماعي مقياس .٢

  .االنحرافات السلوآية ، السلوك النمائي :  السلوك التوافقي بجزأيه  مقياس .٣
  

  : نتائج هذه الدراسة ما يلي برزأ ومن    
  .عة التجريبية  في الدرجة الكلية بالنسبة للسلوك النمائي للمجموزيادة وجود -١

 درجات االنحرافات السلوآية عند أفراد المجموعة معظم انخفاض -٢

  .  تطبيق البرنامج بعد إحصائيًاالتجريبية بصورة دالة 

  

تهدفت       يسواس ة ون اخوم  و دراس ة)  ١٩٨٨ (ب و معرف ين نم ة ب  العالق

اً         ين عقلي دى المتخلف ة ل ابلين  المهارات االجتماعي تعلم      الق رات  لل ات   ومتغي الحلق

وتكونت  ) .  من المرحلة االبتدائية     الثالثة، الثانية  ، األولى  (  المختلفة     التعليمية

اً  ًامتخلف   ًا تلميذ ٧٠عينة الدراسة من     ة         عقلي ة الفكري د التربي نهم  ، اني بالم بمعه م

ذآور  ٥٨ اث من  ١٢،  من ال ا  ، اإلن ين  رتراوحت أعم ة ب ) ١٩ -٩( هم الزمني

  :لى مجموعتين وقسمت العينة إ. سنة  
  



  إقامة دائمة ويتلقون تدريبًاالفكريةتقيم بمعهد التربية  : األولى المجموعة -١

 الداخلية تحت إشراف اإلقامةعلى األنشطة المختلفة التي يتضمنها برنامج 

 .مشرفي المعهد 
  
 األنشطة ويتلقون، يقيمون مع أسرهم بالمنازل :  الثانية المجموعة -٢

 التدريباتولم يتلقوا ، آين مع المجموعة األولى المدرسية الصباحية مشتر

  .الخاصة ببرنامج اإلقامة الداخلية للمدرسة  

 فروق بين درجات وجود عدم نتائج الدراسة إلى  وتوصلت      

 التخلفالقياس القبلي والبعدي في المهارات االجتماعية لمجموعات 

  .وآذلك بالنسبة للمقيمين وغير المقيمين ، العقلي 

  
 هدفها التدريب على دراسة  جرىأ فقد)  Sargent,1988( سارجنت أما       

  عقليًاالمتخلفين من  طفًال١٨ االجتماعية لعينة مكونة من المهاراتبعض  

 يدرسونوممن . القابلين للتعلم ممن يعانون من بعض االضطرابات السلوآية 

  .والمتوسطة االبتدائية المستوياتفي  
  

  :اسة المقاييس التالية  الدرفي واستخدم
  . االجتماعية للمهارات مقياس -١

  .  االضطرابات السلوآية تقدير مقياس -٢

   . السلوآية المالحظة -٣
  
   :التاليةطفال على المهارات االجتماعية  تدريب األوتم    
  .قران داخل الفصل  مع األالتفاعل .١

  .خرين داخل المبنى المدرسي  االجتماعي مع اآلالتفاعل .٢

  . المبادأة .٣

   . الشخصية  المسئولية .٤

  .خرين في المجتمع   مع اآلالتفاعل .٥



  . في بيئة العمل التفاعل .٦

   
 التدريب على المهارات االجتماعية المستخدمة في المستوى آزرو      

 االجتماعية المرتبطة باألداء في البيئة المدرسية  المهاراتاالبتدائي على تنمية 

متوسط على المهارات االجتماعية  التدريب في المستوى الرآز حين في

خذ أوذلك من خالل التدريب على ،  والمجتمعالمدرسةالمستخدمة في بيئة 

 طفل للعب معه والتعامل مع آلوسؤال ، عاب واألنشطة لالدور في األ

 . والتفاوض في العمل ، خذ المواعيد أو ، المدرسة فياالخرين  

  
  : أوضحت نتائج الدراسة وقد  

طفال المستوى االبتدائي في المهارات االجتماعية المرتبطة  أأداء تحسن -١

 المبنى داخلخرين  قران في الفصل ومع اآل األمعبالتفاعل االجتماعي 

  . المدرسي 

 بالتفاعل في المرتبطة المهارات في أطفال المستوى المتوسط  أداء تحسن -٢

  .المجتمع 

  

خاللها التعرف على  من استهدفت دراسة )  ١٩٨٩( فاطمة وهبة وأجرت      

 القابلين للتعلم  المتخلفين عقليًامنفعالية برنامج لتنمية العمل االستقاللي لعينة 

وتكونت عينة .  في الحياة الحقمن تالميذ الفصول النظامية التابعة لجمعية 

  المرتفع االقتصاديوأنثى واحدة من المستوى ، أطفال ذآور ) ٥(الدراسة من 

  : دوات التاليةواستخدمت الباحثة األ. سنة ) ١٢ – ٥،٦(  أعمارهم بينتتراوح

 . التوافقي السلوك مقياس -١
   
  . االقتصادي المستوى استمارة -٢

  .  أداء األطفال تقييم استمارة -٣

  . مقترح لتنمية السلوك االستقاللي تدريبي برنامج -٤

  



 القبلي نتائج الدراسة وجود فروق دالة بين القياسين وأظهرت    

  :آل من والبعدي في 
آنسبة زيادة في مستوى % ) ١٢ -% ١٦ (بين العمل االستقاللي  مهارة  . أ

  .أداء األطفال 

  % ) ١٨ -% ٧(  أداء األطفال في مهارات السلوك التوافقي مابين مستوى . ب

 فاعلية برنامج مدىبإجراء دراسة عن ) ١٩٩٢( فيوليت فؤاد وقامت       

 فئةمصابين بأعراض داون من  واللتعديل سلوك األطفال المتخلفين عقليًا

   طفًال٢٤وذلك على عينة مكونة من ، القابلين للتعلم بمنطقة مصر الجديدة 

 الذآاء والعمر والمستوى االجتماعي حيث على عينتين متجانستين من  قسموا

ولقد استخدمت الباحثة في البرنامج فنيات المنحى السلوآي  . واالقتصادي

  .توافقي االستقاللي  السلوك اللتنميةوالنمذجة 

  
  : نتائج الدراسة عن وأسفرت  
 بعد والضابطة بين المجموعتين التجريبية  فروق دالة إحصائيًاوجود -١

 في السلوك  جوهريًاالبرنامج حيث تحسن أطفال المجموعة التجريبية تحسنًا

 والسلوك االستقاللي الذي يساعدهم على القيام باألعمال والمهام التوافقي

  .  والتفاعل مع البيئة التي يعيشون فيهاالحياتية واألنشطة

 للمجموعة والتتببعي  البعديينالقياسبين  فروق دالة إحصائيا وجود -٢

 في جميع أبعاد السلوك التوافقي ماعدا التحسن استمرار منه اتضحوالتجريبية  

  .البعد الخاص بالنشاط االقتصادي 

  
 فعالية برنامج تدريبي خاص بتعديل السلوك في تقييم )١٩٩٤( دراسة أموال عبدالكريم واستهدفت    

وقد تم الترآيز على ثالث ،  للتعلم بعض المهارات االجتماعية  القابلين إآساب األطفال المتخلفين عقليًا
   :فقطمهارات  

   .شكرًا:  بقول  – التعبير عن االمتنان مهارة .١

  .سف آ:  بقول – التعبير عن االعتذار مهارة .٢



  .من فضلك  : بقول  -بير عن االستئذان  التعمهارة .٣

  
 ٩ -٦ وطالبة تراوحت أعمارهم بين  طالبًا١٢ الدراسة من عينة وتكونت    

  منوجميعهم ، تجريبية وضابطة  : مجموعتين إلىوتم تقسيمهم ، سنوات 

 بدولة "أبو ظبي"مارة إ في المعاقين المنتظمين بمرآز رعاية وتأهيل طفالاأل

  .ة المتحدة  العربياإلمارات
  

  : الدراسة األدوات التالية تواستخدم   

  . العملي  الذآاء لقياس هاريس  – رسم الرجل لجودانف مقياس  ــ أ 

  . المتاهات لبورتيوس لقياس الذآاء العملي  مقياس  ــ ب 

  . لصالح آل شماخ – السلوك التكيفي في المدرسة مقياس  ــ ج 

  . مالحظة السلوك  استمارات  ــ د 

  .  التدريبي البرنامج -هـ 
      

  : نتائج الدراسة مايلي وأظهرت   
  : التالي في بين القياس القبلي والبعدي   دالة إحصائيًافروق وجود

   .االجتماعية التي تعرضت للبرنامج استطاعت اآتساب المهارات العينة .١

 السلوآيات اآتساب المهارات المذآورة حدث انخفاض آبير في بجانب .٢

  .غير المرغوبة 
  

داء المهاري لعينة من  األلمستوىفقد قامتا بدراسة تقييمية  ) ١٩٩٥(  رقبان ونعمةاد  مواهب عيأما     
 رآز وقد. مهارات االجتماعيةال من القابلين للتعلم من خالل برنامج تدريبي على  عقليًاالمعاقيناألطفال 

  :شهر وهي أالبرنامج على خمس مجاالت أساسية تم التدريب عليها لمدة أربعة 
  
  . بالذات العناية -١

  . واالتصال  اللغة -٢

  . المعرفية المهارات -٣

  . االجتماعية العالقات -٤

  . الحرآية المهارات -٥



 في أداء المهام  وتشكيل السلوكلتعديل أسلوب التدعيم مِدْخواسُت   

  : المستهدفة بالتدريب من خالل الفنيات التالية 
   .التقبيل  ــ أ 

   .التصفيق  ــ ب 

   .اإلشارة  ــ ج 

  . الحلوى إعطاء  ــ د 

  .عبة  لإعطاء -هـ 
  

   المتخلفين عقليًامن أطفال ٧ الدراسة على عينة مكونة من وأجريت     

 الملتحقين بمؤسسة من سنوات ٨ -٤ تتراوح أعمارهم بين والذين للتعلم القابلين

  . للجمعية المصرية العامة لحماية األطفال باإلسكندرية  التابعةدار الحنان  

  
 المختلفة التي استهدفتها الدراسة آما المهاراتطفال في أل تحسن اإلى نتائج الدراسة وتوصلت    

  :وأوضحت نتائج الدراسة ما يلي
 لتكرار محاوالت التدريب آانت مهارة االشتراك في  احتياجًاالمهارات قلأ -١

ثم مهارة االشتراك في ، يليها مهارة االبتسامة االجتماعية، األلعاب الجماعية

   .بالمكعباتاللعب الجماعي 

د -٢ ة وعن ارات        مقارن ت مه تجابات آان سبة االس ث ن ن حي ارات م  المه

ى  من  في األلعاب الجماعية وسرد أحداث قصة ثم تمثيل األدوار    االشتراك  أعل

 .المهارات 

  

 المهاراتإآساب بعض   )Longon,1995( دراسة لونجون وتناولت      

 تراوحت  طفًال ١٣ قوامها للتعلم  القابلين  عقليًاالمتخلفيناالجتماعية لعينة من 

وبرنامج لعب ،  في برنامج تدريبي إدخالهمتم  . ١٧ – ١٢أعمارهم ما بين 

 متابعة لمدة ستة أسابيع بعد وفترة أسبوع  ١١جماعي مع أطفال عاديين لمدة 

  : استخدمت الفنيات التالية في تنمية المهارات االجتماعية وقد، التدريب 

   .النمذجة .١



  .الدور أداء  .٢

  . راجعة  الالتغذية .٣

    .التلقين .٤
  

  : مالحظة السلوك االجتماعي بعد البرنامج عن نتائج وأسفرت    
 دالة بين مجموعة برنامج العمل ومجـموعة برنامج اللعب فروق وجود -١

حيث آانت المهارات المكتسبة ،  االجتماعية المهاراتالجماعي في اآتساب 

  .فضل أعبر اللعب 

الجتماعية المكتسبة في البيئة غير  تعميم مباشر للمهارات اوجود عدم -٢

 في حين وجد تعميم للمهارات المكتسبة بعد التدريب في التدريبالتدريبية أثناء 

  .فترة المتابعة 

  

 بعض جوانب السلوك تنمية)  ١٩٩٥( دراسة أسماء العطية واستهدفت      

 عينة وتكونت،  القابالت للتعلم  المتخلفات عقلياًّالفتياتالتكيفي لعينة من 

 بالدوحة  للبنات فتاة من المنتظمات بمدرسة التربية الفكرية  ٢٠الدراسة من 

 مجموعتين إلى الدراسة عينة وقسمت ، سنة ١٧ -١٢ بين أعمارهن  تراوحت

   :التاليةوتم استخدام األدوات . خرى ضابطة األ وتجريبيةمتجانستين إحداهما  
  
  . ستنانفورد بينيه للذآاء مقياس -١

  . التكيفي سلوكال مقياس -٢

   .التدريبي البرنامج -٣

  
، شهرأ التدريب على مهارات السلوك التكيـفي ستة برنامج واستمر     

   :إليشارت النتائج إو

 والضابطة لصالح التجريبية المجموعتين بين  دالة إحصائيًافروق وجود -١

 مفهومالنمو اللغوي ، التصرفات االستقاللية:  آل منفيالمجموعة التجريبية 

 .التوجيه الذاتي ،  المنزلية األعمالو ،والوقت، لعد ا



  
 بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح  دالة إحصائيًافروق وجود -٢

 والسلوك والمدمر انخفاض آل من السلوك العنيف في  التجريبيةالمجموعة 

 والسلوك، وسلوك االنسحاب ، وسلوك التمرد والعصيان ، المضاد للمجتمع 

   غير المقبولة اجتماعيًاالصوتية واللزمات الصوتية والعادات ،النمطي 

 . االنفعالية واالضطرابات
  
 بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  دالة إحصائيًافروق وجود -٣

 النمائي واالضطرابات السلوآية لصالح القياس السلوكفي آل من أبعاد 

   .البعدي

  

 اثنينقامتا بتدريب  فقد )  Oreilly& Glynn,1995( اورلي وجلينماأ       

 المهارات االجتماعية على من القابلين للتعلم طفال المتخلفين عقليًامن األ

  : التالية

   .التعاون   .أ 

   .االستقاللية   .ب 

   . المبادأة   .ج 

  
 قبل وبعد االجتماعيةوتم تقييم المهارات ، شهرين  البرنامج تطبيق واستمر     

وذلك  ، أخرى  أسابيع ٦ثر البرنامج بعد مرور أتتبع وتم إجراء ، البرنامج 

  .باستخدام مقاييس وآر وماك آوتيل للكفاءة االجتماعية والتوافق المدرسي 
  

   :التالي الدراسة على النحو نتائج  وآانت   
 دالة في الكفاءة االجتماعية للطفلين بين القياسي القبلي والبعدي  فروق وجود -١

 االجتماعية المهارات ناجحة في تعزيز وتعميم  آانت عملية التدخلحيث

  .المستهدفة من خالل أوضاع التدريب بحجرة الدراسة 



 المشارآين بعد االنتهاء من لدى دالة في الكفاءة االجتماعية فروق  توجد لم -٢

   .أسابيعالتدريب وبعد فترة التتبع التي استمرت مدة ستة 

  

 لعينة االجتماعية  المهاراتمية دراسة لتن) ١٩٩٦( سهير مهيوب جرتأو      

طفال  التي تم تدريب األوالمهارات.   القابلين للتعلم عقليًاالمتخلفينمن األطفال 

  :هي 

  . اآلخرين مساعدة -١

  . التعاوني النشاط -٢

  . أنشطة اللعب مهارة -٣

  . تكوين صداقات مهارة -٤

  . اتباع القواعد والتعليمات مهارة -٥
  

 واستخدمت) .  ناثإ (٤ و)  ذآور ( ٤  الأطف  ٨ الدراسة من عينة وتكونت   

  :  التالية األدواتالباحثة 

  . اجتماعية بيانات استمارة -١

   .للذآاء بينيه  ستانفورد مقياس -٢

  . للسلوك التكيفي القاهرة مقياس -٣

  .السلوآية المالحظة -٤

   
"  البرنامج التدريبي أسلوب التعلم االجتماعي بالنموذج في واستخدم    

   .االجتماعية األطفال على المهارات لتدريب"  رروت بي لجوليان

 القبلي بين القياسين  فروق دالة إحصائيًاوجود عن الدراسة نتائج وأسفرت    

 االجتماعية المهاراتوالبعدي تكشف عن اآتساب أفراد عينة الدراسة 

  .المستهدفة 

  



 مدى  دراسة استهدفت التعرف علىبإجراء )  ١٩٩٧ (قاسم  عايدة  وقامت     

 إرشادي في تنمية المهارات االجتماعية لدى عينة من األطفال برنامجفاعلية 

 من نصفهم من الذآور   طفًال٨٠ عينة الدراسة من وتكونت المتخلفين عقليًا

 التربية الفكرية بمدارسوالنصف اآلخر من القسم الخارجي  ، القسم الداخلي 

 مستوى اقتصادي منخفض  من،  سنة ١٢ -٩ بين أعمارهمتتراوح ، بالجيزة

واستخدمت في البحث األدوات ،  تقسيم العينة إلى مجموعتين متجانستين وتم

   :التالية

  .  للتعلم للباحثة القابلين  المهارات االجتماعية لألطفال المعاقين عقليًامقياس -١

   . حالة خاصة بالطفل المعاق عقليًااستمارة -٢

 لعبد العزيز المصريةلألسرة  تقدير الوضع االجتماعي االقتصادي مقياس -٣

  . الشخص 

  ) . اختبار ذآاء  ( لهاريس رسم الرجل  اختبار -٤

  . ستانفورد بينيه للذآاءاختبار -٥
  

  :طفال على المهارات التالية  األتدريبوتم  ، شهرأ ٦ تطبيق البرنامج إلى مدة وامتدت
  . التواصل مهارة .١

  . المسؤولية االجتماعية مهارة .٢

  . الفراغ وقت .٣

  . موارد البيئة في العمل والنشاط استخدام .٤

  . الحياة اليوميةمهارات .٥
  : الدراسة على نتائج وأآدت    
 والبعدي في تباين الدرجات التي القبلي القياسين للفروق بين  تأثير وجود -١

 أفراد المجموعة الفرعية بعد البرنامج في آل المهارات التي تم عليهاحصل 

  . البرنامجفيالتدرب عليها 

 التواصل  مهاراتفي )  خارجي\داخلي (  دال لمتغير اإلقامة تأثير  وجود -٢

   .الفراغ االجتماعية وقت العالقات



قبلي (  والمعالجة اإلقامة بين متغيري للتفاعل   دال إحصائيًاتأثير وجود -٣

  .في هذه المهارات ) وبعدي

  

 برنامج فاعليةدراسة استهدفت منها معرفة ) ١٩٩٧ (بخشميرة أ جرتأو     

 لدى فئة من الزائدلتنمية المهارات االجتماعية في خفض مستوى النشاط 

 األطفال من  طفًال٤٠وتكونت عينة الدراسة من  .األطفال المعاقين عقليًا

 المقيمين من الزائد اإلناث من ذوي النشاط  منالمتخلفين عقليا القابلين للتعلم  

 بين أعمارهمتتراوح ، لسعودية بمؤسسة التربية الفكرية بجدة بالمملكة العربية ا

متجانستين ) تجريبية وضابطة( وتم تقسيمهم إلى مجموعتين  ،  سنة ١٤ -١٠

  الزائدالنشاط  ، االجتماعي  - االقتصاديالمستوى ، ونسبة الذآاء ، في العمر 

  : في الدراسة األدوات التالية استخدمتوقد .  االجتماعية المهارات

  .ذآاء  ستانفورد بينيه للمقياس  ــ أ 

  . تقدير السلوك االجتماعي االقتصادي مقياس  ــ ب 

   .لألطفال النشاط الزائد  مقياس  ــ ج 

  . المهارات االجتماعية مقياس  ــ د 

  
 تنمية بهدف  وجماعيًا تقدم فيه خدمات مباشرة وغير مباشرة فرديًابي تطبيق برنامج تدريتم وقد    

   .الزائدالمهارات االجتماعية لخفض النشاط 
  

  : الدراسة على النحو التالي جنتائ وجاءت    

 المجموعة  أفراد متوسطات درجات بين  دالة إحصائيًافروق وجود -١

البعدي القياس  الدرجة الكلية لصالح في  البرنامج قبل وبعد تطبيق التجريبية

   :وهي المهارات االجتماعية والمهارات الفرعية  في

  . والتواصل االجتماعي التفاعل  ــ أ 

   . الوجدانية المشارآة  ــ ب 

   .التعاون  ــ ج 

   .الصداقة  ــ د 



  . الحياة اليومية مهارة -هـ 

 . وقت الفراغ مهارة -و
  
 بين متوسطات درجات أفراد المجموعة  إحصائيًا فروق دالةوجود عدم -٢

 درجات المهارات االجتماعية والنشاط فيالضابطة قبل وبعد تطبيق البرنامج 

 .الزائد 
  
فراد المجموعة  بين متوسطات درجات أ دالة إحصائيًافروق وجود -٣

 الضابطة في الدرجة الكلية للمهارات المجموعةالتجريبية ومتوسطات درجات 

 الزائد لصالح والنشاط الفرعية  المهاراتاالجتماعية وآذا متوسطات درجات 

 . التجريبية المجموعة
  
 بين متوسطات درجات أفراد المجموعة  فروق دالة إحصائيًاوجود عدم -٤

 مباشرة البرنامج تطبيق بعد والنشاط الزائد  االجتماعيةالتجريبية في المهارات 

  .ومتوسط درجاتهم بعد مرور شهرين من التتبع 

  
التعرف على أثر فاعلية  دراسة استهدفت) ٢٠٠٠( القحطاني جرىأو      

طفال المتخلفين  بعض المهارات االجتماعية لعينة من األلتنميةبرنامج تدريبي 

 المنتظمينطفال من أ) ١٠( عينة الدراسة من وتكونت .  القابلين للتعلمعقليًا

 واستخدمسنة   ) ١٦-١٢(بمعهد التربية الفكرية بالدمام، تتراوح أعمارهم من 

 Schumker من إعــداد شوماآـر االجتماعيــةفي الدراسة برنامج المهــارات 

طفال على آل مهارة عبر مراحل وتم تدريب األ. من تعريب الباحث) (1988,

  : على النحو التالي تسلسلةم

   .التوجيهات -١

   .الوعي -٢

   .التدريبات -٣

   .التطبيقات -٤
  



  : قي البرنامج الفنيات التالية ستخدماو   
   .النمذجة -١

   .التعزيز -٢

   .التسلسل -٣

   .القصص -٤

  .الدور  أداء  -٥

   .والتلقين -٦
  
 اآتسبواطفال  األنأ النتائجوضحت أو،  البرنامج ستة أسابيع استغرق   

  :ية المهارات التال

  . التحية إلقاء  ــ أ 

  . شكرًا قول  ــ ب 

  . االعتذار  ــ ج 

   
يومًا من انتهاء تطبيق ) ٣٧( الثالثة لمدة ات تم احتفاظ التالميذ بالمهارآما     

  . البرنامج 

  

والتي ) ٢٠٠١(حدث الدراسات العربية دراسة سهير شاش أ ومن      

 الدمجمي استهدفت معرفة فعالية برنامج لتنمية المهارات االجتماعية بنظا

    والعزل وأثره في خفض االضطرابات السلوآية لدى األطفال المتخلفين عقليا 

 لوزارة تابعتين الخاصة  للتربية الدراسة في مؤسستين تعليميتين  أجريتوقد 

  :حافظة الشرقية بمصر وهما م والتعليم بالتربية

بتدائية  السادات االعاطف بمدرسة الشهيد الملحقة الفكرية  التربية فصول -١

  . ببلبيس 

  . الفكرية بالزقازيق التربية معهد -٢
  



 آعينة للتعلم  القابلين   من المتخلفين عقليًا طفًال٨٠ عينة مبدئية مكونة من الدراسة استخدمت    
  : بينها وتمثلت في أربع مجموعات منوتم اختيار عينة الدراسة األساسية  ، استطالعية 

 من أطفال  ١٠وقوامها  )جموعة الدمج م(  األولى التجريبية المجموعة .١

 التربية الفكرية الملحقة بمدرسة الشهيد عاطف فصول في المتخلفين عقليًا

  ها أطفال عاديين من المدرسة نفس١٠ إلى باإلضافة، السادات االبتدائية ببلبيس

 في تنفيذ برنامج الدراسة حيث تم تطبيق برنامج المهارات  دمجهم معًاتم

 .ليهم  عاالجتماعية

  
 أطفال ١٠وقوامها ) مجموعة العزل (  الثانية التجريبية المجموعة .٢

 حيث تم – بمعهد التربية الفكرية بالزقازيق الداخلي من القسم متخلفين عقليًا

 .تطبيق البرنامج عليهم 
  
 أطفال متخلفين عقليا من الفصول ١٠ وقوامها الضابطة األولى  المجموعة .٣

لم يتعرضوا ( السادات االبتدائية ببلبيس طفعاالملحقة بمدرسة الشهيد 

 ) .للبرنامج 

  
 من القسم عقليًا أطفال متخلفين ١٠ الضابطة الثانية وقوامها المجموعة .٤

لم يتعرضوا لبرنامج المهارات  ( بالزقازيقالداخلي بمعهد التربية الفكرية  

  ) .االجتماعية 

  
جنس والذآاء والمستوى  المجموعات في العمر والبين تمت المجانسة وقد     

 التي اشتملت عليها االجتماعية من حيث المهارات أما .االقتصادي واالجتماعي

  : آالتالي  فهي هذه الدراسة 
  

   .التواصل مهارات

  . السلوك آداب مهارات

  . االجتماعية العالقات مهارات

  . المعايير االجتماعية احترام مهارات



  . التوآيدي السلوك مهارات

  
   االجتماعية المهارات على تدريبلل الباحثة فنيات متعددة  استخدمت دوق    

   . التدعيم -١

   .النمذجة -٢

  . رأداء الدو -٣

   .التكرار -٤

  . الراجعة التغذية -٥
    
  :برز النتائج التي أسفرت عنها الدراسة ما يلي أ ومن   
  
 في جميع درجات المهارات االجتماعية لدى  دالة إحصائيًافروق وجود -١

 . مجموعة الدمج بين القياسين القبلي والبعدي في ًاتخلفين عقلّياألطفال الم

  
 في جميع درجات المهارات االجتماعية لدى  دالة إحصائيًافروق وجود -٢

 مجموعة العزل بين القياسين القبلي والبعدي عدا في األطفال المتخلفين عقليًا

 القبلي دالة بين القياسين فروق توجدوالتصرف فلم  مهارة تدبير األمور

 .والبعدي 

  
 في جميع درجات المهارات االجتماعية بين  دالة إحصائيًافروق وجود -٣

 أقرانهم في ودرجات بعد البرنامج  األطفال المتخلفين عقليًامنمجموعة الدمج  

 . مجموعة الدمج لصالحالمجموعة الضابطة   

  
 في جميع درجات المهارات االجتماعية بين  دالة إحصائيًافروق وجود -٤

 أقرانهم في ودرجات بعد البرنامج  األطفال المتخلفين عقليًامنمجموعة العزل  

 . مجموعة العزل لصالحالمجموعة الضابطة  

  



 فروق ذات داللة إحصائية في جميع درجات المهارات االجتماعية توجد ال -٥

  . بعد القياس البعدي والعزلبين مجموعتي الدمج 

  

 ومراهقة ًا مراهق١١ على بدراسة قام فقد )Elliott,2002 (ليوت أما إ      

 ١٥ سنة إلى ١٤ بين ماعمارهم تتراوح أ،  القابلين للتعلم من المتخلفين عقليًا

 أسابيع  عشرة برنامج في المهارات االجتماعية مدته وطبق عليهم جميعًا، سنة 

 واستخدم  ، للقياس البعدي والقبلينيوجلست ثمان جلسات تدريبية شمل

 في تعلم المهارات التحسنن من تقدير يفي هذه الدراسة نوعالباحثون 

 قبل التلميذ  منخر يعبأ آ ًا يعبأ من قبل المعلم ونموذجًانموذج، االجتماعية 

  : على األنشطة  البرنامجوقد اشتمل  ، نفسه
  
  .االستماع مهارات  -١

 . البصري التواصل -٢

 . لغة الجسم  فهم -٣

  . الذات توآيد -٤

  
ظهر أن أفراد أ البعدي المعلم  تقييمن  أ إلى الدراسة لتشير  نتائج وجاءت      

 بكثيرقل أنهم أ أفراد العينة أنفسهم يرون بينماالعينة تحسنوا بشكل ملحوظ  

 النتيجةوقد أآد الباحث أن هذه ،  بعد التدريب على المهارات االجتماعيةمهاريًا

 العينةنامج على أفراد وأرجعها إلى صعوبات في تطبيق البر، مفاجأة بالنسبة له

 نموذج التقييم الذاتي ألفراد الستخدامه إلى صعوبات منهجية وذلك وآذلك

غير . للتالميذ  المعلم من خالل تقييم ًا البرنامج آان ناجحفانومع ذلك . العينة

 فيوجدا ) Forness &Kavale ، 1996 (   وفورنسسآليفي من  أن آًال

 نماذج باستخدام  ه نفسالتقدير العينة أعطوا دوأفرادراسة مماثلة أن المعلمين 

 برنامج في المهارات االجتماعية على تطبيقالتقدير للمهارات االجتماعية بعد  

م الطفل أو المراهق نفسه  من الممكن أن يقّينهأوهذا بدوره يؤآد . أفراد العينة



ومن   طريقةال  هذهاستخدموا من باحث آثرأبعد االنتهاء من البرنامج فهناك 

 موتي وزمالئه دراسةتلك الدراسات التي اعتمدت على هذا األسلوب 

Moote,1999) (   تحت عنوان التدريب على المهـارات االجتمـاعية للفتيان

    .المدرسةفي 

  

   عام على الدراسات السابقة تعليق :  ثالثًا
  :مكن التأآيد على مايلي  نه يإففي الصفحات السابقة  ما عرض الباحث من دراسات سابقة ضوء في    

  
 ؛١٩٩٤  ،عبدالكريم(مثل دراسة  العديد من الدراسات التجريبية أشارت -١

Longon ,1995  البرامجإلى أهمية  )٢٠٠٠  ،القحطاني  ؛ ١٩٩٧،  بخش؛ 

 طفال المتخلفين عقليًاالسلوآية التي تستهدف تنمية المهارات االجتماعية لأل

خرين في  مع اآلاإليجابياعلهم االجتماعي  للتعلم لتحسين درجة تفالقابلين

 من القبول  معقوًال والمجتمع بشكل عام ليحققوا قدرًاوالمنزلالمدرسة 

 .االجتماعي  
  
،  بخش ؛ Sargent,1988(   مثل دراسة  بعض الدراسات التجريبيةآدتأ -٢

طفال المتخلفين عقليا  االجتماعية لألالمهاراتهمية تنمية أعلى  ) ١٩٩٧

 . آالعدوانية بأنواعها المختلفة السلوآية للتعلم لخفض درجة المشكالت القابلين
   
 المهارات تنمية الفنيات واالستراتيجيات السلوآية المستخدمة في تعددت -٣

 الدراساتفبعض .  القابلين للتعلم االجتماعية لدى األطفال المتخلفين عقليًا

 مثل دراسة ماعية لتنمية المهارات االجتيالتعزيز اإليجاباعتمدت على 

آثر من فنية مثل أ على اعتمدوبعضها  ،   )١٩٩٦، ؛ مهيوب ١٩٩٥ ،العطية(

مثل  دراسة  التشكيل ،التغذية الراجعة ، التلقين اللفظي ، لدورأداء ا، النمذجة 

   )٢٠٠١ ؛ شاش ٢٠٠٠،  ؛ القحطاني ١٩٩٥،  ؛ عبدالكريم ١٩٨٥، هارون (

 على فنيات اعتمدت التي الدراساتتي لصالح   تأاإليجابية آانت النتائج ودائما

 .متعددة 
  



 بعض أنفي حين ف،  الدراسات السابقة من حيث حجم العينةتباينت -٤

مثل   ٧٠-٦٠ من  آبيرة وصل حجمها عينات استخدمتالدراسات السابقة 

مثل دراسة  ًاجّد  قليلة عيناتعلى  آخرون اعتمد )  ١٩٨٥، هارون ( دراسة 

)Oreilly& Glynn , 1995 ٢٠٠٠،  ؛  القحطاني ١٩٩٦،   ؛ مهيوب ( 

أآثر من  وصلت إلى  عينة آبيرة جداعلىوبعض الدراسات السابقة اعتمدت  

 وبغض )١٩٩٧،  ؛ عايد ١٩٨٨، ونيس وبخوم (  مفحوصا مثل دراسة ٧٠

 . ثبتت نتائج الدراسات السابقة فعالية البرامج المستخدمةأ عن حجم العينة النظر
  
 حيث منبعض الدراسات السابقة على مجموعتين متجانستين  اعتمدت -٥

 مثل متغيرات عدة آالذآاء والعمر ودرجة المهارات االجتماعية والجنس

،  ؛ بخش ١٩٩٥،  ؛ العطية ١٩٩٤، ؛  عبدالكريم ١٩٩٢، فؤاد ( دراسة 

وهبة ( مثل دراسة مجموعة واحدة ىاآلخرعل البعض اعتمد في حين  )١٩٩٧

ن الدراسات وقلة م)  ٢٠٠٠،  ؛ القحطاني ١٩٩٥،  ورقبان عياد  ؛ ١٩٨٩، 

 متجانسة من حيث متغيرات العمر ودرجة مجموعاتربع أالتي اعتمدت على 

 . ) ٢٠٠١، شاش ( مثل دراسة الذآاء ودرجة المهارات االجتماعية 
  
فبعض ،  البرامج السلوآية تطبيق الدراسات السابقة من حيث مدة  تفاوتت -٦

 ) ٤  - ٦(  طويلة امتدت من لفترة  فيها امتد تطبيق البرامج  بقةالساالدراسات 

 ) ١٩٩٧،  ؛ قاسم ١٩٩٥،  ؛ عياد ورقبان ١٩٨٥، هارون (  مثل دراسة شهرأ

 دراسة لأشهر مث ثالثة فيها لمدة  البرامجوبعض الدراسات السابقة امتد تطبيق 

)Sargent , 1988  ؛ Longon ,1995 (ة امتد  السابقالدراساتآثر أو

 ؛ ١٩٩٧، بخش ( مثل دراسة سابيع أ ) ٨ -٦(تطبيق البرنامج فيها من 

 نتائج أثبتت النظر عن المدة الزمنية للبرنامج وبغض)  ٢٠٠٠، القحطاني 

  .المستخدمةالدراسات السابقة فعالية البرامج 
  
 التي تستهدف سبوعيةاأل الدراسات السابقة من حيث عدد الجلسات تباينت -٧

 السابقةبعض الدراسات أن حين ي فف، سبوع هارات االجتماعية في األتنمية الم



،  ؛ بخش ١٩٩٦، مهيوب ( مثل دراسة  سبوعيًاأاعتمدت على خمس جلسات 

خرى على ثالث جلسات أ دراسات اعتمدت ) ٢٠٠٠،  ؛ القحطاني ١٩٩٧

  ) .١٩٨٩،  ؛ وهبة  Sargent , 1988( مثل دراسة سبوعيًاأ

 لكل جلسة  المخصصةابقة من حيث المدة الزمنية  الدراسات الستفاوتت -٨

  ٣٠ – ٢٠من  لكل جلسة في بعض الدراسات تمتد الزمنية آانت المدة حينفي ف

 الدراسات وبعض) ١٩٩٧،  ؛ بخش ١٩٨٥، هارون ( مثل دراسة دقيقة

، قاسم (  مثل دراسة   دقيقة٤٥ – ٤٠  إلى الدراسات فيها تمتد  خرىاأل

 .)  ٢٠٠٠،  ؛ القحطاني ١٩٩٧
  
 مثل االجتماعية بعض الدراسات مجموعة آبيرة من المهارات تناولت -٩

 ثمان مهارات إلىست على وبعضها اعتمد  ) ١٩٨٥، هارون ( دراسة 

 علىالدراسات اعتمدت وقلة من  ) Sargent , 1988(مثل دراسة اجتماعية 

  ) .١٩٩٤، عبدالكريم (مثل دراسة   فأقل ثالث مهارات اجتماعية

  
 في المنتظمينطفال  بعض الدراسات السابقة على عينات من األيتجرأ -١٠

،   ؛ ونيس وباخوم ١٩٨٥، هارون (  مثل دراسة معاهد التربية الفكرية

 بعض الدراسات  أنحينفي  ف)  ٢٠٠٠،  ؛ القحطاني ١٩٩٧،  ؛ بخش ١٩٨٨

 مثل ةوتأهيلي المراجعين لعيادات سلوآية طفالاألجريت على عينات من أ

جريت أ وقلة من الدراسات ),Elliott  2002 ؛Longon ,1995(دراسة 

شاش (   مثل دراسةطفال منتظمين في فصول فكرية في مدارس عاديةأعلى 

،٢٠٠١ ( . 
   
 المخصصة آالمقاييس بعض الدراسات السابقة على أدوات متعددة اعتمدت -١١

 راتاستماو االجتماعية المخصصة لقياس تقدير المهارات المقاييسوللذآاء  

  البرنامجوالمالحظة السلوآية  و،  واالجتماعياالقتصاديتقدير الوضع 

 ؛ ١٩٩٢، فؤاد  ، ١٩٨٩،  ؛ وهبة ١٩٨٥، هارون (  مثل دراسة التدريبي

بينما اآتفى .  ) ١٩٩٧،  ؛  بخش ١٩٩٦،  ؛ مهيوب ١٩٩٤، عبدالكريم 



لبرنامج  لباإلضافةخر بمقياس واحد لتقدير المهارات االجتماعية  اآلالبعض

  ) .٢٠٠٠،  ؛ القحطاني Longon ,1995( مثل دراسة التدريبي 
  
 في استخدمتن أالدراسات السابقة برامج تدريبية سبق وبعض  استخدمت -١٢

 الباحثين بعض ى بنبينما)  ٢٠٠٠، القحطاني ( مثل دراسة دراسات متعددة 

مثل  التجريبية خرى برامج تدريبية خاصة بدراساتهمأخرين في دراسات اآل

   )  .  ١٩٩٥،  ؛  العطية ١٩٩٥،  ؛  عياد ورقبان ١٩٩٢، فؤاد (دراسة 
  

  :أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة  : رابعًا
  : بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة ه الشباوجه
في عدة مواطن ويأتي في ، لها لباحث ا الحالية مع الدراسات السابقة التي عرض الدراسة هتتشاب      

  : ما يلي مقدمتها
 لهم يحقق القابلين للتعلم بما طفال المتخلفين عقليًاهمية تنمية المهارات االجتماعية لألأ على التأآيد -١

 في المجتمع المدرسي الذي يدرسون فيه والمجتمع المحلي الذي يعيشون االجتماعي من التوافق  آافيًاقدرًا

 .فيه 
  
 التغذية  ،التكرار، يالتعزيز االجتماع العالج السلوآي بفنياته المتعددة مثل التلقين  على االعتماد -٢

 . القابلين للتعلم  طفال المتخلفين عقليًا لألاالجتماعية المهارات لتنميةالراجعة  
  
تماعية  االجآالمهارات القابلين للتعلم على مهارات اجتماعية متعددة   المتخلفين عقليًاطفالاأل تدريب -٣

  ....االعتذار،  الشكر  ، واالبتسامة المصافحة مهارةخرين مثل   مع اآلالشخصيةالمرتبطة بالعالقات 
  
  .للتعلم القابلين   عقليًاالمتخلفيناألطفال   من الدراسة على عينة صغيرةإجراء  -٤
  
ن حيث الصف  المجموعتين الضابطة والتجريبية المتجانستين مي التصميم التجريبي ذعلى االعتماد -٥

 . االجتماعية المهارات ودرجةدرجة الذآاء  ، العمر و الدراسي
  
والتي آانت في الدراسة الحالية ، سبوعأ آل في الزمنية المخصصة للبرنامج وعدد الجلسات المدة  -٦

  .سبوعيًاأ جلستين إلى ثالث بواقع  دراسيًاسبوعًاأ) ١١(

  . االجتماعية المهاراتمقياس ، دوات متعددة آالبرنامج السلوآيأ على االعتماد -٧

  : االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة وجهأ
في عدة مواطن ويأتي في ، لباحث لهاا الحالية عن الدراسات السابقة التي عرض الدراسة تختلف     

  : ما يلي مقدمتها
 هدفترة الدراسة بينما  الحالية بشكل رئيس تنمية المهارات االجتماعية داخل حجالدراسة استهدفت -١

 المهارات تنميةو أالدراسات السابقة تنمية المهارات االجتماعية داخل نطاق المدرسة بشكل عام 

 .االجتماعية داخل المجتمع المحلي
  



 الفصول في القابلين للتعلم المنتظمين طفال المتخلفين عقليًا الحالية على عينة من األالدراسة جريتأ -٢

الدمج بينما المعروف ب مدرسة عادية تعنى بالنظام الجديد وهيرة االبتدائية  اد بن زرسعأالملحقة بمدرسة 

 في المجتمع السعودي على  طفال المتخلفين عقليًا التي استهدفت عينات من األالسابقةجريت الدراسات أ

 . المعروف بالعزل القديموالتي تعنى بالنظام ،  التربية الفكرية معاهد
  
 السابقة السلوآي المستخدم في الدراسة الحالية عن البرامج المستخدمة في الدراسات البرنامج يختلف -٣

  :من عدة نواحي 

  االجتماعية السلوآي في الدراسة الحالية والذي يستهدف تنمية بعض المهارات البرنامج يتكون  . أ

  :آية فرعية وهي  للتعلم داخل حجرة الدراسة من ثالثة برامج سلوالقابلين  المتخلفين عقليًاطفاللأل
  
نشطة متعددة أ على تحتوي   تدريبية جلسة ٢٠ بالجلسات التدريبية والتي تتضمن الخاص البرنامج .١

  . والتعليميةوالرياضيةالترفيهية و، الزراعية و، الفنيةنشطةآاأل

 بالتعزيز بالبطاقات المسماة ببطاقات التعزيز االجتماعي والتي تحوي آل بطاقة الخاص البرنامج .٢

 صورة مثل  اجتماعيةطفال بالزي السعودي وهم يؤدون مهارات و مجموعة من األأ صورة لطفل امنه

 طفل يصافح المعلم وتعطى تلك البطاقات للطفل داخل حجرة الدراسة من وأصبعه مستأذنا إطفل يرفع 

  . من قبل الباحث  محددةال للشروط  ًا وفقالمعلمقبل 

نشطة أعن طريق جداول التعزيز السلوآي والتي تتضمن  بالتعزيز في المنزل الخاص البرنامج .٣

 جوار آل نشاط في الجدول يلإو ...  خريناآلمساعدة   ، خريناآلتحية ، االستئذان،  المبكرآالنوم متعددة

سرة في المنزل وهذه الجداول تستخدم من قبل األ،  السعودي  بالزيطفال  أو أ تشرح فحواه لطفل صورة

 تعميم المهارات االجتماعية التي تعلمها الطفل داخل نطاق الجلسات حتى تصبح هدفب لشروط محددة وفقًا

  . لدى الطفل راسخة

 السابقة من حيث الوقت المخصص  الدراسات الدراسة الحالية عن في السلوآي  البرنامج يختلف  . ب

آان ،  ثابتًاتًا وقالباحثحين آان الوقت المخصص لكل جلسة في البرامج التي استعرضها في ف،  جلسة لكل

فالوقت المخصص ، خرىأ إلى جلسةالوقت المخصص للجلسات السلوآية في برنامج الباحث يختلف من 

 المخصص في الوقت  واالختالف ، دقيقة ٥٥خر منها وصل  اآلالبعض نمايب دقيقة ٥٠ الجلساتلبعض 

  .الجلسة طفال في  األيمارسه الذي نوع النشاط  إلىمر  حقيقة األفيلكل جلسة يرجع 

، مورولياء األ ألتين تثقيفيجلستين  خصص السلوآي عن البرامج السابقة في آونه البرنامج يتميز   .ج 

  :حول) دارة المدرسةإ، المعلمين ( المدرسة يومنسوب
  
  .يجابية  التنشئة االجتماعية السلبية واإلساليبأ  .١

  . تعديل السلوك فنيات  .٢

  . عالقة بالطفل خالل فترة البرنامج ي ذفردكل  بالمناط والدور لفكرة البرنامج  مبسط شرح .٣



   الرابعالفصل
  واإلجراءات األدوات

  
  

وبجودة ،  المنظمة الدقيقة األبحاث العلمية الرصينة بخطواتها تتصف     

 بالترتيب يتناولوالباحث في هذا الفصل ، األدوات العلمية المستخدمة فيها 

  :لي  النحو التاعلى وأدواتوالتفصيل إجراءات  
  
  .المنهج والتصميم التجريبي  : وًالأ

  .فروض البحث  : ثانيًا

  .عينة البحث  : ثالثًا

   :التاليةدوات  تشمل األوالتيدوات البحث  أ : رابعًا
  
  ) .عداد الباحث إمن  ( السلوآي  البرنامج -١

 داخل حجرة عقليًاطفال المتخلفين  تقدير المهارات االجتماعية لألمقياس -٢

   .هارونح  الدراسة لصال
  

  .جراءات البحث إ : خامسًا
  .حصائية المستخدمة في البحث ساليب اإلاأل : سادسًا

  

  :المنهج والتصميم التجريبي   : وًالأ
 التجريبي باعتبارها دراسة المنهجتعتمد الدراسة الحالية على  : المنهج -١

اعية  المهارات االجتملتنميةتجريبية تهدف التعرف على فعالية برنامج سلوآي 

  .الدراسة القابلين للتعلم داخل حجرة طفال المتخلفين عقليًالأل

 

 

  



  : الدراسة الحالية على نوعين من التصميم تعتمد:   التجريبي التصميم -٢

) تجريبية، ضابطة (  مجموعتين متكافئتين ي التجريبي ذالتصميم  - أ

  .وقياس قبلي وبعدي

  . وبعدي بليق المجموعة الواحدة وقياس  يذلتجريبي  ا التصميم  - ب

  

  : فروض البحث  : ثانيًا
يمكن ،  الحالية للدراسة ضوء الدراسات السابقة والتصميم التجريبي في       

  :عرض فروض الدراسة على النحو التالي 
  

 درجات المهارات ات رتب فروق ذات داللة إحصائية في متوسطتوجد -١

 حجرة الدراسة لدى على مقياس تقدير المهارات االجتماعية داخل االجتماعية

قبل ) المجموعة التجريبية ( القابلين للتعلم  عقليًاالمتخلفين األطفال عينة من

 . لصالح القياس البعدي السلوآيوبعد تطبيق البرنامج 
    

 درجات ات رتبتوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطال -٢

المجموعة (تعلم  القابلين لل عقليًاالمتخلفين األطفال لدى االجتماعية  المهارات

 داخل حجرة الدراسة بين االجتماعيةعلى مقياس تقدير المهارات ) الضابطة 

 .القياسين القبلي والبعدي   
    

 درجات أفراد ات رتب فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطتوجد -٣

 الضابطة من المجموعة درجات أفراد ات رتبومتوسط ، التجريبية المجموعة

 مقياس تقدير المهارات االجتماعية على القابلين للتعلم ًاألطفال المتخلفين عقلي

المجموعة أفراد  الدراسة بعد تطبيق البرنامج السلوآي لصالح حجرةداخل 

  .التجريبية 

  



  :عينة البحث  : ثالثًا
 – ٨عمارهم من  أوح اتتر ، طفًال) ١٦( عينة الدراسة الحالية من   تتكون      

ين قابلين للتعلم من   ال من المتخلفين عقلياً   سنة ١٣ ة    المنتظم  في فصول التربي

ة   ة بمدرس ة الملحق ن زر أالفكري عد اب ة اس ةرة االبتدائي ن  بمدين اض مم  الري

ًا ة داخل حجرة الدراسة وفق ارات االجتماعي انون من نقص المه اس يع  لمقي

ارون   صالح ه ة ل رة الدراس ة داخل حج ارات االجتماعي دير المه م . تق د ت وق

   :التالية للخطوات  العمدية وفقًاقةبالطري  اختيارهم
  
دارة التعليم بمنطقة الرياض   إلالتابع الباحث بقسم التربية الخاصة اتصل -١

 منهم على قائمة بالمدارس االبتدائية التي يوجد بها فصول تربية فكرية وحصل

  . القابلين للتعلم طفال المتخلفين عقليًا خاصة باألملحقة
  
 االبتدائية بمدينة الرياض الختيار رةازربن سعد أ الباحث مدرسة اختار -٢

  من مميزات عديدة وفقًاالمدرسةعينة الدراسة منها وذلك لما تتميز به 

 الخاصة التربيةلترشيحات العديد من مشرفي منطقة الرياض في تخصص 

طالع على  بعد زيارة المدرسة واإلالباحثوفقا لما الحظه ، وعلم النفس

ن من إ :وعليه يمكن القول، دارةإها من معلمين ومرافقها والتقاء منسوبي

  :مميزات تلك المدرسة والتي دفعت الباحث الختيارها ما يلي 

 الخاصة بالمدرسة التربيةدارة المدرسة ومشرف إدارية من قبل  اإلالمساندة .١

  .ولى ودعمها وتشجيعها للباحث منذ اللحظات األ

  . المعلمين التام للتعاون مع الباحث  استعداد .٢

 خالل توفر منمكانات الالزمة لتنفيذ البرنامج السلوآي وذلك  اإلتوفر .٣

  :مايلي  

  . لكرة القدم خاص بالتربية الفكرية ملعب  ــ أ 

  . آبيرة في فناء المدرسة ساحات  ــ ب 

  .  غرفة تربية فنية خاصة بالتربية الفكرية توفر  ــ ج 



طفال الموجودين في المدرسة  على آل األًا مبدئيًا الباحث مسحجرىأ -٣

 النفسي في المدرسة من خالل مراجعة سجالت خصائياألتعاون مع بال

ن حدد لها شروطا في أ سبق للباحث والتيوذلك الختيار العينة ، المدرسة 

  : هي الشروطخطة البحث وهذه  

  . سنة ١٣ – ٨عمارهم مابين  أوح ا تترنأ  ــ أ 

    .٧٠ إلى ٥٥بين   تتراوح درجات ذآائهم مانأ  ــ ب 

  .سمعيةو أو بصرية أو لغوية أ حرآية عاقاتإتوجد لديهم   النأ  ــ ج 

 وذلك لتعذر التهيئةطفال المنتظمين في صفوف  ال يكونوا من ضمن األأن  ــ د 

 االجتماعيةوذلك لكون مقياس تقدير المهارات ، دوات الدراسة عليهمأتطبيق 

 معد هارون القابلين للتعلم داخل حجرة الدراسة لصالح  المتخلفين عقليًالألطفال

 الصفتربية الفكرية االبتدائية من الطفال المنتظمين في صفوف ومقنن على األ

 .ول فما فوق األ
  
 سجالت جميع  بفرزخصائي النفسي بالمدرسة بالتعاون مع األالباحثقام  -٤

 الفحصوبعد  ، طفًال) ٤٢(ن عددهم أفوجد ،  المنتظمين في المدرسة طفالاأل

طفال اد مجموعة من األ باستبعالباحث قام آل طالب على حدة  لسجلالدقيق  

  :على النحو التالي 

  . سنة  ١٣ عن تزيدعمارهم  أ نأل وذلك طفًال عشر  أحد  ــ أ 

  . نهم من المنتظمين في صفوف التهيئة  طفال ألأ سبعة  ــ ب 

  . النطق في  شديدة يعانون من صعوبات  نهمألطفال أ خمسة  ــ ج 

 .عاقات حرآية إ يعانون من نهمأل طفالأ  ثالثة  ــ د 
  
  عقليًاالمتخلفينطفال تقدير المهارات االجتماعية لأل الباحث مقياس طبق -٥

 نتائج وضحتأوقد  ،  طفًال١٦طفال والبالغ عددهم القابلين على ما تبقى من األ

وهم بالتالي ،  من نقص المهارات االجتماعية يعانين جميعهم  أتحليل البيانات 



 ودرجات،  سنة١٣ – ٨عمارهم من أ تتراوح والذين العينة النهائية أفراد

   .٧٠ – ٥٥ذآائهم من 
  
 وضابطة   تجريبية  متكافئتين مجموعتينإلى الباحث عينة الدراسة قسم -٦

  : في والمتمثلةمكان في عدد من المتغيرات   اإلقدر

    . الدراسي الصف  ــ أ 

   .العمر  ــ ب 

  . الذآاء درجة  ــ ج 

   . المهارات االجتماعيةدرجة  ــ د 
  
 من والضابطةة  الباحث بالتحقق من تجانس المجموعتين التجريبيقام -٧

حيث متغير الصف الدراسي بطريقة آيفية لتعذر المجانسة بينهما في هذا 

 من مستوى قياس ًا متغيرلكونهحصائي إسلوب أ بطريقة آمية باستخدام المتغير

نه ال توجد فروق بين المجموعتين أ من خالل التحليل الكيفي واتضح، ىسمأ

 )١(رقم  والجدولراسي   حيث متغير الصف الدمنالتجريبية والضابطة 

فراد المجموعتين الضابطة أ بين للفروق الكيفي التحليليوضح نتائج 

  :  الصف الدراسي متغير  في  والتجريبية

  

  )١  (رقم  جدول

في متغير الصف ) التجريبية والضابطة(  الفروق بين المجموعتين يوضح
  .الدراسي 

ن آل صف دراسي  المنتظمين مطفالاأل عدد
  )الضابطة والتجريبية ( في المجموعتين 

 المجموعة
 
 الصف العينة حجم

 ولاأل
 الصف
 الثاني

 الصف
 الثالث

 الصف
 الرابع

 ١ ١ ٨٢٤التجريبية

 ١ ١ ٣ ٣ ٨ الضابطة



 فروق جوهرية بين المجموعتين وجودعدم ) ١( رقم الجدول من ويتضح    

 نإلي أ بدوره يشير وهذا. الضابطة والتجريبية في متغير الصف الدراسي 

  .سي ا الدرالصف متغير  فين  ا متجانستوالضابطةالمجموعتين التجريبية 

  
 في  والتجريبية الباحث بالتحقق من تجانس المجموعتين الضابطة قام -٨

 حجرةدرجة المهارات االجتماعية داخل و ، الذآاءدرجة و، متغيرات العمر 

 -مان " الالبارمتريحصائي  إل اسلوباألبطريقة آمية باستخدام  ، الدراسة 

 الكمي بالتحليلالنتائج المتعلقة   ) ٤ ، ٣ ، ٢ (الجداولوتوضح ، "  وتيني 

 العمر  متغيراتالخاص بالفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في 

  : االجتماعية المهاراتدرجة و،  الذآاء درجةو

  
  )٢( رقم الجدول

حصائي  سلوب اإل التجريبية والضابطة في متغير العمر باستخدام األالمجموعتين داللة الفروق بين يوضح
  " وتيني -مان " الالبارمتري

 حجم المجموعة
 العينة

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 مستوى U قيمة الرتب

 الداللة

 ٦٩٫٥٠ ٨٫٦٩ ٨ التجريبية

 ٨٫٣١ ٨ الضابطة
٦٦٫٥٠ 

 دال غير ٣٠٫٥٠
 حصائيًاإ

  

وهذا يدل  . حصائيًاإ دالة غير Uن قيمة أ ) ٢(  من الجدول رقم ويتبين     

 التجريبية المجموعتينحصائية بين إتوجد فروق ذات داللة  نه الأعلى 

 التجريبيةن المجموعتين إلي أ يستدل من ذلكو. والضابطة في متغير العمر

  .ن من حيث متغير العمر اوالضابطة متجانست
                                       

  )٣( رقم لالجدو
سلوب  الذآاء باستخدام األةمتغير درج التجريبية والضابطة في المجموعتين داللة الفروق بين يوضح 
  " وتيني -مان " الالبارمتري  حصائياإل

 حجم المجموعة
 العينة

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 مستوى U قيمة الرتب

 الداللة



 ٦٧٫٠٠ ٨٫٣٨ ٨ التجريبية

 ةدالغير ٣١٫٠٠ ٦٩٫٠٠ ٨٫٦٣ ٨ طةالضاب
 حصائيًاإ

    

 علىوهذا يدل  . حصائيًاإ دالة غير U ن قيمةأ) ٣( الجدول رقم من ويتضح    

حصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة إتوجد فروق ذات داللة  نه الأ

ن المجموعتين التجريبية والضابطة إوبالتالي ف.  درجة الذآاء متغيرفي 

  .الذآاء درجة متغيرن من حيث امتجانست
  

  )٤( رقم الجدول
الضابطة ( فراد المجموعتين أ بين متوسطات الرتب لدرجات للفروقحصائية  اإلوداللتها  U قيمة يوضح

  : تقدير المهارات االجتماعية في القياس القبلي مقياسعلى ) والتجريبية

 حجم المجموعة
 العينة

 متوسط
 الرتب 

 مجموع
 مستوى U قيمة الرتب

 الداللة
 ٧٦٫٠٠ ٨٫٥٦ ٨ يةالتجريب
 ةدالغير ٢٣٫٥ ٥٩٫٠٠ ٧٫٤٤ ٨ الضابطة

 حصائيًاإ
  

       

وهذا يدل  . إحصائيًا دالة غير  Uن قيمة أ ) ٤(  من الجدول رقم ويتضح      

حصائية بين المجموعتين التجريبية إ ذات داللة فروقالتوجد  على انه

وعلى . ة الدراسة  داخل حجراالجتماعيةوالضابطة في متغير درجة المهارات 

ن من حيث متغير درجة ا المجموعتين التجريبية والضابطة متجانستنإفهذا 

   .االجتماعيةالمهارات 

  

  :أدوات البحث  : رابعا
  :دوات العلمية التالية  في الدراسة الحالية األالباحث استخدم    

ين  القابلطفال المتخلفين عقليًا تقدير المهارات االجتماعية لألمقياس   -١

 ) .١٩٩٦ :٢١- ٥١(من إعداد صالح هارون  داخل حجرة الدراسة  للتعلم
  



  :  المقياس وصف  - أ
  
 مقبوًال اجتماعيًافقرة يمثل آل منها سلوآًا ) ٩٠( هذا المقياس على يحتوي .١

  .يظهره التلميذ القابل للتعلم داخل حجرة الدراسة 
  
ن يظهرها  أيفترض المهارات االجتماعية في هذا المقياس والتي تتجمع .٢

  :هماساسيين  أالتلميذ المتخلف عقليًا في حجرة الدراسة في بعدين 
  
 مع الشخصية االجتماعية ذات الصلة بمجال تبادل العالقات المهارات  . أ

 اآلخرينقدرة التلميذ على التعامل والتفاهم مع البعد اآلخرين ويقيس هذا 

ات وجذب انتباه وتتألف من مهارات خاصة بتقليل السلطة، والتعايش والصراع

 واالتجاهات  ،عب المخطط وغير المخططل وإجراء المحادثات والاآلخرين

  . والممتلكات الخاصة به وباآلخرين اآلخريناإليجابية نحو 
  

المهارات البعد  هذا االجتماعية المتعلقة بأداء األعمال ويقيس المهارات . ب

 وإجابة آتوجيهلفة االجتماعية المرتبطة بكيفية أداء التلميذ لألعمال المخت

 األعمالاألسئلة وسلوك االنتباه وإجراء النقاش في حجرة الدراسة وتكملة 

ومتابعة التوجيهات وأنشطة الجماعة والعمل المستقل والترآيز على المهمة 

  .واألداء في حضرة اآلخرين وآفاءة العمل) المواظبة على المهمة(

  

  : المقياس ن عجابةاإل طريقة  - ب
 على بنود المقياس على أسلوب التقدير ولهذا يحتاج عند جابةاإل تعتمد     

 على صلة وثيقة بالتلميذ في مواقف متعددة حتى معلمينتطبيق المقياس إلى 

 وعليه يجب أال تقل فترة معرفة المعلم  ،التلميذنضمن تقديرًا صادقًا لهذا 

  .الدراسة األقل من التعامل في حجرة على خمسة أو ستة أسابيع نبالتالميذ ع

  

   وثبات المقياسصدق  - ث



بتطبيقه على عينة ) ١٩٩٦(هارون  من صدق المقياس وثباته قام للتحقق      

 الدراسي المستوىمن جملة تالميذ % ٩٦ تلميذًا يمثلون ٣٤١تقنين قوامها 

 التربية تلميذًا والذين ينتظمون بالفصول الدراسية بمعهدي ٣٥٣البالغ عددهم 

وجميع . هـ١٤١٦/هـ١٤١٥ الرياض لعام بمدينة وعليشة سيمبالنالفكرية للبنين  

 فصول التهيئة تالميذستبعد او. تالميذ الفصول الدراسية من فئة القابلين للتعلم

 المهارات بعضألنهم ال يتلقون المواد الدراسية، ومن ثم قد ال تنطبق عليهم 

 اختاروقد . ياالجتماعية التي تتألف منها األداة، وخاصة مهارات البعد الثان

الباحث مجموعة من معلمي الفصول الدراسية ممن تزيد فترة معرفتهم 

 حيث من سنة آاملة لتقدير سلوك التلميذ وذلك لحاجة األداة عنبالتالميذ 

   . في المواقف المدرسيةبالتلميذ  وثيقة على صلة  مالحظينالتطبيق إلى  

  

  

   المقياسصدق -١
  
  : تحقق من صدق املقياس، وفيما يلي عرض هلا لددة لأساليب متع) ١٩٩٦(هارون  استخدم 

  
    :المنطقي الصدق .١

م  ردات ةاغيص      ت اس مف د االالمقي اييس      بع ن المق د م ى العدي الع عل ط

ين        المهاراتوالدراسات والكتب التي تناولت      ال المتخلف دى األطف  االجتماعية ل

ًا، و ىضافة إعقلي ذا إل ك خضع ه اس ذل ن قالمقي ه م م علي ن  للحك ة م ل نخب ب

  .المختصين في مجال التربية الخاصة 

  

    :يزييالتم الصدق .٢

تطبيق المقياس على أفراد عينة التقنين في صورته التي توصلت إليها      تم 

 المحكمين، وتم رصد درجات أفراد العينة على المقياس علىبعد عرضه 

على % ٢٧نى على المقياس وأد% ٢٧ اختيار أعلى وتممرتبة ترتيبًا تنازليًا، 



 السفلي وإيجاد معامل االرتباط والمعاملالمقياس، وحساب المعامل العلوي 

وقد تم استبعاد .  فالنا جانبجداولالثنائي بين األعلى واألدنى مع االستعانة 

 وأصبح المقياس ٠٫٤١المفردات التي حصلت على معامل ارتباط أقل من 

  . فقرات  ١٠٤يتضمن 
  
   : التالزمي الصدق .٣

ة معامل الصدق التالزمي            تم       ة       عن  الحصول على قيم ق حساب قيم  طري

اتهم                اس ودرج ى المقي ين عل ة التقن ى االرتباط بين درجات أفراد عين اس   عل  مقي

) ١٩٨٩(التكيفي الذي قام بتقنية على البيئة البحرينية آل من القريوتي             السلوك

     ..٠٫٠١ مستوى  إحصائية عندبداللة ٠٫٦٣حيث آانت قيمة معامل االرتباط 

  : الداخلي تساقاال صدق .٤

 استخدامه ومدى ارتباط قبل مقدار االتساق بين مفردات المقياس  ولتحديد     

 بعد مع درجته مع التأآد من عدم التداخل بين مفردات لكلالمفردات المكونة 

ثم تماسك المقياس ..  مفردات المقياس آكلبينآل جانب على حده أو التداخل 

  :باآلتيمعد المقياس ام آكل، ق

  
معامالت االرتباط بين تم حساب  حيث : الداخلي للمقياس آكل تساقاال  . أ

 للمقياس، وذلك الكليةدرجات أفراد العينة في آل مفردة على حده، ودرجاتهم 

 باعتبارها ال آكلبهدف حذف المفردات التي ال تظهر ارتباطًا عاليًا بالمقياس 

مفردة من ) ١٤(تضح أن اوقد . والصالحية الصدق من" آاف"تتمتع بقدر 

 ضعيفة،مفردات، قيمة ارتباطها به آكل ) ١٠٤(مفردات المقياس البالغ عددها 

 فقرة) ٩٠(ولذا فقد تم استبعادها ليصبح المقياس في صورته النهائية مكونًا من 

وأنها جميعًا دالة عند ) ٠٫٧٦ و ٠٫٥١(رتباطية عالية تتراوح بين الها قيمة 

وهذا يدل على أن تلك المفردات متناسقة ومتماسكة فيما بينها، . ٠٫٠١ ىمستو

 الباحث من عدم التداخل بين مفردات المقياس آكل، فقد انخفضت تحققوبهذا 



 بينما ارتفعت معامالت االرتباط بين المفردات بينها،معامالت االرتباط 

  .قياس إلى التماسك الداخلي للميشيروالدرجة الكلية للمقياس مما 
  

معامالت تم حساب  حيث:  لكل بعد فرعي على حده الداخلي االتساق . ب

 مفردة بدرجات البعد الفرعي الذي تنتمي إليه، لدى آلارتباطات درجات 

، )٠٫٧٢ و ٠٫٤٩( المعامالت تتراوح بين هذهوتبين أن . جميع أفراد العينة

ات آل بعد  إلى اتساق مفرديشير وهذا ٠٫٠١وأن آًال منها دال عند مستوى 

 .داخليًا مع بعضها البعض

  
ا من جهة وبالمقياس آكل من م بعدي المقياس فيما بينهواتساق تماسك . ت

معامالت االرتباط بين بعدي المقياس بعضهما مع تم حساب  :جهة أخرى 

) ٥(رقم   الكلية للمقياس آما يوضحه الجدول  والدرجةبعض ثم بين آل بعد 

الت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى ويتضح من الجدول أن جميع معام

  .٠,٠١داللة 

  
   )٥(  رقم جدول

 ببعض وكل بعد من بعدي بعضهما معامالت ارتباط بعدي المقياس يوضح

  .المقياس بالدرجة الكلية 

  

 البعــــد
 العالقات تبادل

اآلخرينالشخصية مع 

 أداء

 األعمال

 الدرجة

 الكلية

 العالقات تبادل

 الشخصية

 ٠٫٧٤ ٠٫٥٨ 

 ٠٫٧٢ -   األعمالأداء



 -    الكليةالدرجة

  
  
  
   : الثبات -٢

  :  التحقق من ثبات المقياس بطريقتين تم      

 درجات أفراد بين معامالت االرتباط تم حساب : التجزئة النصفيةطريقة  - أ

 ودرجاتهم في المفردات الزوجية على المقياس  الفرديةالعينة في المفردات

لتصحيح ) سبيرمان براون(على حده وذلك باستخدام معادلة  بعد وآلآكل 

 : يوضح معامالت الثبات تلك  )  ٦( رقم الجدولالطول و

  

   ) ٦(  رقم جدول

   : معامل الثبات لبعدي المقياس والدرجة الكليةيوضح

  

  الثباتمعامل البعــــد

 ٠٫٨٣  العالقات الشخصية مع اآلخرينتبادل

 ٠٫٥٧  األعمالأداء

 ٠٫٨٨  الكليةرجةالد

   

فراد أ درجات"   ألفامعامل" استخرجت بحساب حيث  آرونباخ معادلة  - ب

 بهذه المحسوبة" ألفا" ذلك أن معامالت منواتضح . العينة على بعدي المقياس 



 الداخلي للمقياس، آما أن معامالت الثبات التناسقدليًال على أعطيت الطريقة 

 . )٠٫٨٩ – ٠٫٨٥( بين تبهذه الطريقة تراوح

  
ارات       دير المه اس تق تخدام مقي ة باس ة الحالي ي الدراس ث ف ام الباح       وق

ة       رة الدراس ل حج تعلم داخ ابلين لل ا الق ين عقلي ال المتخلف ة لألطف االجتماعي

ة               سعودية في صورته الحالي ة ال ه        ، لهارون والمعد على البيئ ع ب ا يتمت نظرًا لم

 ١٩٩٦،هارون  (لصدق والثبات   من خصائص سيكومترية  جيدة والمتمثلة في ا       

:٥١ – ٢١. (   

  )عداد الباحث إمن  ( السلوآي البرنامج -٢
مه  ا المستخدم في الدراسة الحالية بخطوات متعددة قبل استخدالبرنامج مر     

  : يلي ماوالباحث في السطور القادمة يستعرض بالتفصيل 

  .ه المقترحة الخطوات التمهيدية لبناء البرنامج السلوآي في صورت : أوًال

  .البرنامج السلوآي في صورته المقترحة  : ثانيًا

  .تحكيم البرنامج السلوآي المقترح  : ثالثًا

  .البرنامج السلوآي في صورته النهائية  : رابعًا

  

 التمهيدية لبناء البرنامج السلوآي المقترح في الخطوات: أوًال

  :صورته المقترحة 
   بــ السلوآي المقترح قام الباحث   في بناء البرنامجالبدء قبل      

 . وتعديل سلوآهم  في مجال تربية المتخلفين عقليًابعمق القراءة -١

 لبعض المدارس في مدينة الرياض والتي يوجد بها فصول زيارات عقد -٢

 : وذلك للوقوف عن قرب على،  بنظام الدمج والمعروفةخاصة بالتربية الفكرية 

  .لقابلين للتعلم  المتخلفين عقليا ااألطفال خصائص  ــ أ 

   . تعنى بنظام الدمجي المدارس التفي السلوآي  البرنامج استخدام مكانيةإ  ــ ب 



    .الدراسةحجرات  ، المالعب  مثل المدارس المادية  مكانياتإ  ــ ج 

   .المدارس التعاون المتوقع من قبل المعلمين وإدارات مقدار  ــ د 

ات  عدد من البرامج السلوآية الخاصة بتنمية المهارعلى االطالع -٣

 القابلين للتعلم بصفة  المتخلفين عقليًاطفالواألطفال بصفة عامة االجتماعية لأل

،  ؛ القحطاني ٢٠٠٠،  ؛ الترآي ١٩٩٧،  ؛ بخش ١٩٩٥، العطية (خاصة 

  ) .  ٢٠٠٢، ؛ المضحي ٢٠٠٠

طفال المتخلفون  يدرسها األي المناهج الدراسية الت على عاموبشكل االطالع -٤

بتدائي االول  العلوم والتربية الصحية للصف األآمنهجلم  القابلون للتععقليًا

 الثاني القراءة والهجاء للصف منهج بتدائياالمنهج الرياضيات للصف الرابع 

  .بتدائي الا

طفال  والفن لألباللعب بالعالج تعنى ي مكثف على الكتب التبشكل االطالع -٥

  .خاصةفة  القابلين للتعلم بصطفال المتخلفين عقليًابصفة عامة واأل

  
 

  : في صورته المقترحة السلوآيالبرنامج   : ثانيا
طفال المتخلفين  األتدريب البرنامج السلوآي في نسخته المقترحة تضمن      

 والتي الدراسة القابلين للتعلم على المهارات االجتماعية داخل حجرة عقليًا

  :تتضمن المهارات التالية 

   .خريناآلعالقات الشخصية مع  االجتماعية المتعلقة بالالمهارات .١

  .عمال  المتعلقة بأداء األاالجتماعية المهارات  .٢

  
عاله من خالل أطفال على المهارات االجتماعية تدريب األخصص ل وقد     

  :ثالثة برامج سلوآية هي 
  

  :   السلوآية الجلسات  ــ أ 

   :التالي جلسة سلوآية موزعة على النحو ١٤ على واشتملت    



 لتنمية المهارات االجتماعية المتعلقة بالعالقات آيةسلو جلسات ست  .١

 جلسة ذات طابع تطبيقي مدتها ثالث إليهايضاف . خرين الشخصية مع اآل

 الجلسة المقترحة في البرنامج لزيارة وهيسوار المدرسة أساعات خارج 

  .  بالرياض الحيوانحديقة 

. عمال   األاءأد  أثناء لتنمية المهارات االجتماعية سلوآية جلسات ست  .٢

 . داخل حجرة دراسية دراسيسبوع  أ جلسة تطبيقية مدتها ليهاإيضاف 

  

   

     الرمزياالقتصاد  ــ ب 

 والفضية المتنوعة الذهبيةنواع من البطاقات أستخدام ا من خالل وذلك     

 رائع ، ممتاز:مامي مثل  تشجيعية على وجهها األعباراتوالتي تحتوي على 

 للطفل من قبل المعلم وتعطى، وجهها الخلفي ووجوه مبتسمة على . بطل 

مساعدة زميله ، عندما يظهر مهارة اجتماعية داخل حجرة الدراسة آاالستئذان 

مساعدة ،  مثل المصافحةاال يظهرهو تعطى له ليظهر مهارة معينة عندما أ

 من دآان خاصة للشروط   ووفقًابجوائزويتم استبدال هذه البطاقات   . المعلم

  .برنامج البدء قبل  الذي يعتزم الباحث ببنائه المعززات

  
    السلوآيةولاالجد  ــ ج 

سرة الطفل في المنزل وذلك لتعميم أ لقواعد معينة من قبل وفقا وتستخدم    

 تدرب الطفل عليها في الجلسات السلوآية لتصبح التيالمهارات االجتماعية 

دول على ويشتمل آل ج،  المختلفةالمواقفذات طابع تلقائي وتظهر في 

 للطفل نجوم مختلفة وتوضع. االستئذان، مهارات مختلفة مثل المصافحة

وتعطى  ، الجدولشكال عندما يؤدي المهارة المطلوبة المنصوص عليها في األ

  .سبوع  من النجوم خالل األ معينًاسبوعية عندما يجمع عددًاأله جائزة 

  
  تحكيم البرنامج السلوآي المقترح  : ثالثًا



تم عرضه ، عالهأ ذآر لما بناء البرنامج في صورته المقترحة وفقًا بعد     

قسام علم النفس والتربية أعضاء هيئة التدريس في أ من محكمين عشرةعلى  

سعود مام محمد بن إل سعود وجامعة االملكالخاصة والطب النفسي في جامعتي 

المقترحات و المالحظات بداءإوالبرنامج بشكل عام على حكم ل وذلك لةاإلسالمي

سماء المحكمين أيوضح والذي ) ٣( انظر الملحق رقم . بشكل خاص

    . المختلفةوتخصصاتهم

  

 مدى صدق محتوى  لتحديد البرنامج السلوآي بتحكيم تفضل المحكمون وقد     

 نسب اتفاق المحكمين  يوضح) ٧(رقم والجدول  . أهدافها جلسة في تحقيق آل

  :  صدق محتوى جلسات البرنامجعلى
  
  
  

  
  ) ٧ ( رقم جدول

   نسب اتفاق المحكمين على صدق محتوى جلسات البرنامجيوضح

  االتفاقنسبة  الجلسةرقم

١٠٠ ١% 
١٠٠ ٢% 
١٠٠ ٣% 
٨٠ ٤% 
٨٠ ٥% 
٩٠ ٦% 
١٠٠ ٧% 
٩٠ ٨% 
٩٠ ٩% 
٨٠ ١٠% 
١٠٠ ١١% 
٩٠ ١٢% 

٩٠ ١٣% 



٨٠ ١٤% 
      

مج المقترح قد حصلت على  جلسات البرنانأ) ٧(رقم  من الجدول ويتضح    

وقد حدد % . ١٠٠ إلي % ٨٠ بين ما من المحكمين تتراوح  اتفاقنسب 

  ووفقًا،  الجلسة ضمن جلسات البرنامج على  بقاءلإل آثرأف%  ٨٠الباحث نسبة 

   .     وواضحة الجلسات تعتبر صادقةجميعن إ تم عرضه في الجدول السابق فلما

 بعض المرئيات حول البرنامج بصفة عامة  المحكمون بإبداءتفضل وقد     

  : وآانت على النحو التالي خاصةوالجلسات بصفة 

امج لتكون       تمديد -١ دة المقترحة         أ فترة البرن ر من الم ة آث ابيع  أ ستة  والبالغ س

سنى لأل  ى يت ال  حت ينطف اً المتخلف تعلم   عقلي ابلين لل ساب  الق ارات  اآت  المه

 تظهر تلقائية   راسخةالبرنامج وتصبح    فترة   خالل عليها   تدربوااالجتماعية التي   

  .اآلخرين تفاعلهم االجتماعي مع أثناءفي سلوآياتهم 
   

 جلسة ةربع عشرأ والبالغة عدد الجلسات المقترحة في البرنامج زيادة -٢

طفال على المهارات آثر حتى يتدرب األأو أ سلوآية جلسة عشرين إليسلوآية 

 مما يتيح لهم فرص اآتسابها  ،ف بشكل آثيالبرنامجاالجتماعية المقررة في 

 .بسهولة 
   

 آثرأ محتوى بعض الجلسات السلوآية في البرنامج لتصبح تعديل -٣

 . جلسة بسهولة لكل  المقررة  هدافاأل تحقيق مما يساعد في  ،وضوحًا
  
 تحقيق حتى يتم ،آثر من جلسةأ محتوى بعض الجلسات على توزيع -٤

  .قانبإتهداف المنشودة المقررة في الجلسة األ
  
 آل تعطىبحيث ،  الوقت المخصص لكل جلسة سلوآية بمرونةتوزيع -٥

 .هدافها  أ آل تحقيق من خالله  يتم  آافيًا  جلسة وقتًا
  



يص -٦ ن  تقل سة م ل جل ي آ ستخدمة ف سلوآية الم ات ال دد الفني سات ع  جل

 .البرنامج 

 لكون نظرًا خرآو استبداله ببرنامج أ برنامج االقتصاد الرمزي إلغاء -٧

  . اقتصاديًامكلف االقتصاد الرمزي برنامج
  
طفال سر األأ جداول التعزيز السلوآية المستخدم من قبل برنامج تطوير -٨

  . القابلين للتعلم طفال المتخلفين عقليًا لألآثر وضوحًاأ وجعله، في المنازل 

 مجموعة من التعديالت جراءإب قام الباحث في ضوء تلك المرئيات وقد      

 على النحو خاصكل عام وعلى الجلسات السلوآية بشكل على البرنامج بش

  :التالي 

  .سبوعًاأحد عشر إلى أسابيع أ من ثمانية السلوآي فترة البرنامج  تمديد -١
  
وهذا التعديل تناول الجلسة ،  جلستين  إلى  محتوى بعض الجلسات توزيع -٢

 .ولى والثانية األجلستينولتصبح في ضوء ذلك موزعة على ، ولىاألالجلسة 
  
 عشرين إليربعة عشر جلسة سلوآية أ عدد الجلسات السلوآية من زيادة -٣

ضافة بعض الجلسات وهي على النحو إوبناء على ذلك تم ، جلسة سلوآية

 :التالي 
  

  ) . المكعبات منبناء بيت (  السادسة والخاصة بالنشاط الترفيهي الجلسة  ــ أ 

  ) .واء الطلق الرسم في اله(  والخاصة بالنشاط الفني التاسعة  الجلسة  ــ ب 

 من وآرسيطاولة (  الخامسة عشرة والخاصة بالنشاط الفني الجلسة  ــ ج 

  ) .الصلصال 

 حول اقتراحات(  السادسة عشرة والخاصة بالنشاط االجتماعي الجلسة  ــ د 

  ) .تنسيق وترتيب حجرة الدراسة 

 الملونة الكراترمي (  العشرون والخاصة بالنشاط الترفيهي الجلسة -هـ 

  ) .بالسالل 



 الجلسات تناولتوهذه التعديالت ،  وتسهيل محتوى بعض الجلساتديلتع -٤

  :التالية  

  ) . من ريش الطيور نخلة(   الثالثة الخاصة بالنشاط الفني الجلسة  ــ أ 

  )  .مقصف مدرستي (  الخاصة بالنشاط التمثيلي الرابعة الجلسة   ــ ب 

   ) .هاتفيةمحادثات (  السابعة الخاصة بالنشاط االجتماعي الجلسة  ــ ج 

  ) . صياد السمكلعبة(  الرياضي- الثامنة الخاصة بالنشاط الترفيهيلسةالج  ــ د 

تحديد (  التوجيهي – والخاصة بالنشاط الفني ةالحادية عشر الجلسة -هـ 

  ) .لوان  األباستخدام والخاطئةالسلوآيات الصحيحة  

اآتشاف (  التوجيهي -التعليمي الثالثة عشرة والخاصة بالنشاط  الجلسة -و 

   ) .خطاءاأل
  
وعليه تراوح الوقت ،  آاف لكل جلسة من الجلسات وقت تخصيص -٥

عدا الجلسة الخاصة ،  دقيقة٦٠ إلي دقيقة ٤٥المخصص لجلسات البرنامج من 

 . ساعات ثالث إلىبالرحلة فالوقت المخصص لها من ساعتين 

  
 السلوآية المستخدمة في بعض الجلسات وهذا التقليص الفنيات صتقلي -٦

   :التالية السلوآية تناول الجلسات

  ) . من ريش الطيور نخلة(   الثالثة والخاصة بالنشاط الفني الجلسة  ــ أ 

  ) لعبة صياد السمك  ( الرياضي الثامنة والخاصة بالنشاط الترفيهي الجلسة  ــ ب 

 الزهور منحوض (  الحادية عشرة والخاصة بالنشاط الزراعي الجلسة  ــ ج 

 ) .الجميلة 

  
 التعزيز االجتماعي بالبطاقات ببرنامج برنامج االقتصاد الرمزي لااستبد -٧

والبطاقة عبارة عن بطاقة في  ، الدراسة حجرة في تستخدم من قبل المعلم  والتي

 أو صورة طفل عليهاحجم آف اليد مصنوعة من الورق المقوى ومرسوم 

 وتعطى،  يؤدون مهارات اجتماعية مختلفةمطفال بالزي السعودي وهأمجموعة 



و أمهارية معينة آالمصافحة  ندما يؤدي سلوآياتتلك البطاقات للطفل ع

،  معينًامهاريًا ًا له آنوع من التحفيز آي يؤدي سلوآتعطى وأ  ،االستئذان

 تستبدل بمعززات ال نهاأتي في مقدمتها أواستخدام هده البطاقات له شروط وي

 . في االقتصاد الرمزي الحال هو آمامادية  
  
طفال سر األأ بواسطةزل والذي يستخدم  البرنامج الخاص بالمنثطورالباح -٨

 األنشطة في جدول مهارة جوار آل إلىلوان  وباألصورة وضعوذلك من خالل 

آثر أخرى لتصبح أ ناحية ومنلتسهل على الطفل فهم المقصود من النشاط  

   . له  تشويقًا

  

  :البرنامج السلوآي في صورته النهائية :  رابعا 
   

   :مقدمة
ة اإل من السلوآيات    آثير  تنمية في      هاماً السلوآية دوراً  البرامج تلعب        يجابي

اللأل اً طف ين عقلي ابلين  المتخلف تعلم الق ا ، لل ارت أ آم ىش ك إل د ذل ن العدي  م

ة   ات العلمي ي  . الدراس ث ف امجوالباح ارات   البرن ة المه وم بتنمي الي يق  الح

ن األ   ة م ة لعين ال االجتماعي ينطف ًاالمتخلف ت  عقلي ابلين لل رة   الق ل حج علم داخ

   :وهي برامج فرعية  ثالثةالدراسة من خالل  
  
   .السلوآية الجلسات -١

 من قبل المستخدمة بالبطاقات داخل حجرة الدراسة  االجتماعي التعزيز -٢

  .المعلم 

  .طفال سر األأ السلوآية المستخدمة من قبل التعزيز جداول -٣

  

    :البرنامج أهمية  
  



 آدراسة دراساتهم العلمية  في من الباحثين  يرآث مما أشار إليه  انطالقًا     

) ١٩٩٤ (معبد الكريودراسة ، ) ١٩٩٣(نداوى هودراسة ،  ) ١٩٨٩  (وهبة

نقص  أن من) Elliott ,2002 (ليوتإدراسة ،  ) ١٩٩٧ (قاسمودراسة 

 ويجعل من االضطرابات السلوآية العديدالمهارات االجتماعية يؤدي إلى 

 االجتماعيقل قدرة على التفاعل أ عقليا منهم المتخلفين وخصوصا األطفال

آثر أو،  التمسك بالحقوق الشخصية على قدرة قلأو  ،اإليجابي مع اآلخرين

 تنمية أهمية هذا البرنامج الذي يستهدف آانت...  عرضة لالستغالل بأنواعه 

خل حجرة  القابلين للتعلم دا عقليًاالمتخلفينالمهارات االجتماعية لدى األطفال 

    .محددةالدراسة بطرق سلوآية مميزة ذات أهداف 

  

  : الهدف العام للبرنامج 
دف      ارات     يه ض المه ة بع ى تنمي امج إل ة البرن ن   االجتماعي ة م دى عين  ل

   .الدراسةاألطفال المتخلفين عقليا القابلين للتعلم داخل حجرة 

  

  :مدة البرنامج 
 على النحو موزعة جلسة ٢٤  بواقع ، أسابيع ١٠ تنفيذ البرنامج يستغرق    

  :التالي 

 بالقياس القبلي وسيتم فيها تطبيق مقياس تقدير المهارات :خاصة جلسة -١

 صالح هارون على أفراد العينة قبل الدراسة المعد من حجرةاالجتماعية داخل  

  .والتجريبيةالضابطة 
  
ي وأهدافه  بتثقيف إدارة المدرسة والمعلمين بالبرنامج السلوآ:خاصة جلسة -٢

  أذهانهم فيسئلة الحائرة   األعن واإلجابة البرنامج  أثناء  منهموالدور المتوقع 

  . البرنامج وفقراته المختلفة بخصوص



 مبسط بتثقيف أولياء األمور بالبرنامج السلوآي وشرح :خاصة جلسة -٣

د  أي أسئلة ترعنألهدافه وأهميته والدور المتوقع منهم أثناء البرنامج واإلجابة 

 .إلى أذهانهم بخصوص البرنامج وفقراته المختلفة 
  
 ثالث بواقع دقيقة ٦٠-٤٥ آل جلسة مدةتتراوح : سلوآية  جلسة عشرون -٤

 األخذ باالعتبار أن المدة مع ثمانية أسابيع  لمدة  أسبوعيًاجلسات إلى جلستين 

 أطول يصل وقتًا تأخذ قد الخاصة بحديقة الحيوان  الزيارةالمخصصة لجلسة 

 عند عرض  وسيتم تفصيل برنامج الزيارة الحقًاى ثالث ساعات تقريبًاإل

 . البرنامج جلسات
  
 بالقياس البعدي وسيتم فيها تطبيق مقياس تقدير المهارات :خاصة جلسة -٥

 العينة أفراد الدراسة المعد من قبل صالح هارون على حجرةاالجتماعية داخل  

  . الضابطة والتجريبية

  

   :ي البرنامج الفئة المستهدفة ف
ة      ال فئ اً األطف ين عقلي تعلم   المتخلف ابلين لل ن الق ذين م ن نقص  ال انون م  يع

  .المهارات االجتماعية داخل حجرة الدراسة 

  

  :  خالل البرنامج  من  تنميتها المراد المهارات االجتماعية  
  
  . مع اآلخرين الشخصية االجتماعية المتعلقة بتبادل العالقات المهارات -١

 . االجتماعية أثناء أداء األعمال هاراتالم -٢

  

  :طرق تنفيذ البرنامج  
  : البرنامج من خالل الطرق التالية تنفيذ سيتم   
  



شطة -١ ة أن ة       متنوع ة وزراعي ة وترفيهي ية وتعليمي ة ورياض ة وفني  اجتماعي

ز    مثل مختلفة     سلوآية فنيات   باستخدام دور أداء  ، النمذجة   ،  التعزي رار  ،ال .  التك

ذ   ع األخ ارم شطة  باالعتب ةأن األن دفاً  اآلنف ست ه ذآر لي يس    ال ا فل د ذاته  بح

ا الهدف                المقصود ال إنم ى سبيل المث  تنمية المهارات الزراعية لدى األطفال عل

م  المهاراتهو تنمية    االجتماعية أثناء التفاعل االجتماعي بين األطفال عند أدائه

ة ،  طابع جماعي آاألنشطة الرياضية  ذاتأنشطة    ة  ، الحرفي  باستخدام   التعليمي

 .  سلوآية متعددةفنيات
  
 إدارة مع من الصفوف العادية في المدرسة بالتنسيق بطالب االستعانة -٢

 .المدرسة لتوضيح الخطوات اإلجرائية لبعض الجلسات 
  
سابها         المهارات  تعميم -٣ ال  االجتماعية التي تم إآ سات        لألطف  في  خالل الجل

تخدام    ة باس رة الدراس زحج وي    التعزي ي تحت ات الت اعي بالبطاق ى االجتم   عل

  . الحقًابالتفصيل مختلفة والتي سيتم التطرق لها صور
  
 خالل الجلسات في لألطفال االجتماعية التي تم إآسابها  المهارات تعميم -٤

  . لها الحقًاالباحثالمنزل من خالل الجداول السلوآية والتي سيتطرق 
  
لمين عن فنيات تعديل السلوك عامة  خاصة بإدارة المدرسة والمعجلسة عقد -٥

 المطلوب منهم  الدوروإيضاح ،  المعد من قبل الباحثالسلوآيوعن البرنامج 

 . الحالي  البرنامج  تخص عن أي تساؤالت  واإلجابة البرنامج  أثناء
  
  مشارآة أهمية  لهم  الباحث األمور يوضح فيها بأولياء خاصة  جلسة عقد -٦

ويزودهم بنبذة عن ،  ونفسيًا تربويًاعليهم العائدة  الفائدةو البرنامج  في  أبنائهم

ويجيب عن أي تساؤالت ،  البرنامج الحاليوعنفنيات تعديل السلوك عامة 

 .تخص البرنامج 
  
 االجتماعية التنشئة بنشرة عن أساليب األمور وأولياء المعلمين تزويد -٧

  . المتخلفين عقليًاًا للتعامل مع األطفال وخصوصاإليجابية والطرق   ، الخاطئة



   
ه         األمهات تزويد -٨ شرة عن    ،  بنشرة تفصيلة عن البرنامج السلوآي وأهداف ون

شئة  اليب التن ةأس نهن   االجتماعي ع م دور المتوق ضاح ال ة وإي ة والناجح  الخاطئ

الل   امجخ ة ، البرن ساؤل   واإلجاب ن أي ت رأ ع يهن يط ن عل ائل  م الل وس  خ

  .الحقًا  إليهااالتصال التي سيتطرق الباحث
  
 األمور ومنسوبي المدرسة على التفاعل مع البرنامج عن أولياء حث  -٩

  :   طريق

  .   مفيدة مع األطفالتربوية أساليب تعامل  اتباع  ــ أ 

 خالل أساليب من األطفال على االستمرار والتفاعل مع البرنامج تشجيع  ــ ب 

  .التعزيز االجتماعي 

د  ــ ج  ات تزوي أي مالحظ ث ب يأو الباح اء س ات أثن امج   اقتراح ر البرن

  . لتفعيل هذا البند ثابت اإللكتروني ورقم هاتف بريدال  وتخصيص

 واآلباء واألمهات أصحاب للمعلمين ة جوائز عينية وتقديريرصد  ــ د 

 للشروط ومحددات وفقًاالتعامل اإليجابي مع األبناء طول فترة البرنامج 

  .مسبقة تحدد لهم قبيل بدء البرنامج

  
  

  رنامج التطبيقية  نظرة تلخيصية لطريقة الب
 أن  على التي تؤآدالسلوآية النظرية على السلوآي الحالي البرنامج يعتمد

 الخارجيةسلوك اإلنسان عامة وسلوك الطفل خاصة هو محصلة الظروف 

 لمؤسستينن  اسرة والمدرسة أنموذج فاألوعليهالمتمثلة في البيئة االجتماعية  

 الباحث  سعىومن هنا  ، ل سلوك الطفل  تشكيفي   هامًااجتماعيتين تلعبان دورًا

 وضع نسق متعدد الطرق لتدريب األطفال المتخلفين إلى خالل هذا البرنامج من

  : من خالل الطرق التالية معينة على مهارات اجتماعية عقليًا

  :  األمور حول وأولياء تثقيفية خاصة إلدارة المدرسة والمعلمين جلسات -١

  . تعديل السلوك فنيات  ــ أ 



  .   السلوآي الحالي مجالبرنا  ــ ب 

 . التنشئة االجتماعية الخاطئة واإليجابية أساليب  ــ ج 
  
 تعديل السلوك وأساليب فنيات بنشرات تعريفية عن يدهموتز  -٢

 بعد االنتهاء من المحاضرات لتتمكن واإليجابيةالتنشئة الخاطئة 

  . األمهات من االستفادة منها 
  
لتوجيه أي سؤال أو طرح أي  واألمهات ء للمعلمين واآلباالفرصة إتاحة -٣

  :  يتعلق بالبرنامج من خالل موضوعاقتراح أو مناقشة أي 

  . معينة ًا لها أوقاتويحدد على هواتف ثابتة يخصصها الباحث  االتصال  ــ أ 

  . عن طريق البريد اإللكتروني المراسلة  ــ ب 

ل  ــ ج  اً  التواص نجر وفق ق الماس ن طري الل    ع ة خ ساعات معين بوع ل   األس

 . الباحث يحددها
  
 على المهارات االجتماعية من خالل برنامج سلوآي يعتمد األطفال دريبت -٤

  السلوآية الفنيات األطفال من خالل سلسلة من  بينعلى التفاعل الجماعي 

وسيكون نهج التدريب .  والمادي والتلقين اللفظي والتعزيز بنوعيه آالنمذجة

  :على النحو التالي 

 العالقاتالجتماعية المتعلقة بمهارات   جلسات تدريبية على المهارات اعشر -أ
  .الشخصية مع اآلخرين 

   .األعمال  أداء  أثناء جلسات تدريبية على المهارات االجتماعية  عشر -ب 

 والمعلمين وأسر األطفال بمعلومات تفصيلية عن كل المدرسة إدارة ستزود -ج 
 . موعد انعقادها بأسبوع  قبلجلسة  

  
 بالبطاقات في حجرة الدراسة لتعميم المهارات الجتماعيا التعزيز طريقة استخدام -٥

 أثناء الجلسات التدريبية عن طريق الخطوات التالية للطفل اتم إكسابهاالجتماعية التي 

:  



 ملونة ألطفال صورة آل بطاقة منها على تحتوي بطاقات الباحث يعد  ــ أ 

 سامةاالبتبالزي السعودي وهم يؤدون مهارات اجتماعية متعددة مثل مهارة 

  ... األب رأستقبيل ،  حجرة الدراسة في  األقرانمساعدة  ، المصافحة و

 له من المعطاةكية لجمع البطاقات ي الباحث آل طفل بمحفظة بالستيزود  ــ ب 

  .قبل المعلم حتى يشعر بأنها شئ مهم يجب المحافظة عليه واالهتمام بها

 على النحو استخدامها الباحث المعلمين بالبطاقات ويحدد لهم شروط يزود  ــ ج 

  : التالي 

 مقبولة  اجتماعية يعطى الطفل البطاقة المناسبة عندما يظهر مهارة أن .١

  ..االستئذان ، االبتسامة  ، آالمصافحةلعدة مرات  

  والتصفيق يصحب إعطاء البطاقة للطفل عبارات الثناء والمديح أن .٢

م ايأ ذ محمد منيا شاء اهللا عليك ما :  قائًال الطفل  بمخاطبة ذلك المعلم  ويدعم

 عليها يتال تستحق البطاقة أنت ذالوك وتصافحهم ء زمالتحترم أشاهدك وأنا

وإذا عدت ، احفظها يا محمد في المحفظة المخصصة للبطاقات،  جميلة صورة

  . بطل ألنك  بك يفرحوا  حتى عنها  هلكأخبر أللمنزل 

 ويربطفل   للطمحتواها عليه أن يشرح  للطفل يقدم المعلم البطاقة عندما .٣

ن يشير للبطاقة  أ فيقول على سبيل المثال بعد ،ها الطفل ا أدالتيذلك بالمهارة 

  .ه في الفصل ء يساعد زمالمثلكالطفل البطل 

 ال يحدث تشبع عند حتى ، البطاقات الطفل ال يكثر المعلم من إعطاء  أن .٤

  . أهميتها البطاقاتالطفل بالبطاقات وبالتالي تفقد  

 آقول االمتنان  آمهارةعلم أن الطفل ال يقوم بمهارة معينة  يلحظ المعندما .٥

يعرض عليه البطاقة ،  معلمه في حجرة الدراسة أو لزمالئه آلمة شكرًا

  زمالئه يشكر آيف شاهد الطفل البطل محمد:  ويقول له ًاالخاصة بمهارة شكر

ا   الحصة إذنهاية  البطاقة أعطيكسو زمالئك  تشكر مثله  أريدك الفصل  في

  . لك مساعدة يقدم طفٍلل لك  شكرًاقلت



 فرصة استبدالها بجائزة آما هو الحال في طريقة للطفل ال تتيح  البطاقة .٦

 صورلما تحتويه من بحد ذاتها  اجتماعيًا  تعزيزًاتعتبراالقتصاد الرمزي إنما 

 . لدى األطفال وتعكس مهارات اجتماعية معينة مفضلة  ملونة
  
 المهارات لتعميمالتعزيز السلوآية في المنزل  جداول طريقة  استخدام -٦

 أثناء الجلسات التدريبية عن طريق للطفلاالجتماعية التي تم إآسابها  

  : الخطوات التالية 

 تعزيز سلوآية مدعمة بصور أطفال بالزي السعودي جداول الباحث  يعد  - أ

  . ذات طابع مشترك بين المنزل والمدرسة اجتماعيةيؤدون مهارات  

 بهم قبيل بدء الخاصةلباحث ألولياء األمور في الجلسة التثقيفية   ايشرح  - ب

 التعزيز السلوآية من حيث فائدتها وآيفية جداولالجلسات التدريبية عن 

   :  التالياستخدامها في المنزل على النحو 

 السلوآية التعزيز الباحث أولياء األمور بنشرة مبسطة عن جداول يزود .١

 في مهاااستخدتخدامها في المنزل لتتمكن األمهات من شاملة فوائدها وخطوات اس

 . المنزل
  
 حيث من آل أسرة بجدول تعزيز سلوآي مختلف  الباحث أسبوعيًايزود .٢

 لخلقاأللوان والصور وترتيب ونوع األنشطة في الجدول عن األسبوع السابق  

   .سواءنوع من التجديد عند األسرة والطفل على حد 

 مطلع المعطى لهم  الجدول إعادة  علىالتعاون على   الباحث األسريحث .٣

 المنصرم ليدعم األسبوع خالل معرفة ما تم إنجازه من يتمكن حتىآل أسبوع  

  .السلبياتاإليجابيات ويتفادى 
  
 السلوآية مجموعة من األنشطة التي تعكس بعض التعزيز جداول تشمل  .٤

ن ألمدرسة والتي سبق و المشترك بين المنزل واالطابعالمهارات االجتماعية ذات 

 ليقوم الطفل أمام ولجعل النشاط واضحًا، التدريبيةزود الطفل بها أثناء الجلسات 

آل عبارة صورة تشرح محتواها والصورة ستكون  به بمحاآاته سيوضع جوار



وجداول التعزيز السلوآي تشمل ،  السعودي يمارس النشاط المطلوببالزيلطفل 

    : التاليةاألنشطة 

،  الشق األيمن علىالنوم  ، مالوضوء قبل النو، لنوم آالنوم مبكرا  اآداب  . أ

  . النوم  قبل األب  ورأستقبيل رأس األم 

 الحصول فيعند الرغبة ،  عند الخروج من المنزلآاالستئذان  االستئذان . ب

  .على قطعة حلوى  

  .األخت الكبرى ، األآبراألخ ، األم  ، آاألب في األسرة   الكبار طاعة   .ج 

االهتمام بحقيبة ،للمدرسة للذهاب  مبكرًاآاالستيقاظ المدرسة تواجبا   .د 

 الذهاب قبل األم واألب  يسأتقبيل ر،  بحل الواجب المدرسي االهتمامالمدرسة 

  .للمدرسة 

الهدوء في ، الوضوء قبل آل صالة ،  المسجد آالذهاب للمسجد في الصالة. هـ 

  .  المسجد

إلقاء  ، المصافحة المنزل أو الشارع   اآلخرين في المسجد أومع التعامل. و 

طلب خدمة باستخدام آلمة ، االمتنان عن تعبيرًا  قول شكرًا ، االبتسامةالتحية   

 .. ..من فضلك ، لو سمحت
  
  : يلي ما في أعلى آل جدول يوجد .٥

    .ناصر،  حمد أ ، آمحمد لكتابة اسم الطفل  خانة  ــ أ 

  .ع الثاني األسبو،  األولآاألسبوع األسبوع  لكتابة خانة  ــ ب 

 ) . الذهاب لمدينة األلعاب ،رحلة برية ، لعبة (  نوع الجائزة لكتابة خانة  ــ ج 
  
  : مع صفوف على النحو التالي متقاطعة جدول يحتوي على أعمدة  آل .٦

 به نوع مكتوب صفوآل  ،  لعدة صفوف مقسم األول من الجدول  العمود  . أ

طفل بالزي  والتي عادة ستكون ل ،للنشاط صورة توضيحية معالنشاط  

  . الواجب المدرسي  آحل  ما   عمًاليؤديالسعودي  



 من أيام   عمود يمثل يومًاآل لعدة أعمدة  مقسم من الجدول  األول الصف . ب

   .الجمعة السبت إلى  من  األسبوع

خرى من الجدول مخصصة لوضع الملصقات  األوالصفوف األعمدة. ج

 .رات  سيا،  المبتسمة الوجوه ، النجومالمختلفة مثل  
  
 مع المناسبة المتنوعة  بالملصقاتسر األطفال  أ  الباحث أسبوعيًايزود .٧

 لوضع  لهم من الباحث تجنبًاالمعطاةالتأآيد عليهم بااللتزام باستخدام الملصقات 

 سلوآيات خاطئة ومن أنواع  بممارسة للطفل توحي  قدخرى  أ ملصقاتأي 

  .     اآين السك،  األسلحة ملصقات : المحظورة  الملصقات

  جداول بمجموعة من اإلرشادات الخاصة باستخدام  األطفالسر أ الباحث يمد .٨

  : اإلرشادات هي وهذه  المنزل السلوكية في التعزيز

باب خزانة : مثل مكان بارز في غرفة الطفل  على الجدول يوضع  ــ أ 

والهدف من ،  إلى جوار سرير الطفل أو الغرفة من الداخل  باب  وأالمالبس  

  . للطفل ًا محببالجدولك جعل ذل

    .للطفل  مبسط بشكل أو األم بشرح طريقة الجدول  األب يقوم  ــ ب 

 أو األب أو آليهما باالشتراك مع الطفل نوع الجائزة ماأل حددت  ــ ج 

 التي سبق المعززات سيحصل عليها الطفل وذلك من قائمة التياألسبوعية  

  .ز المختلفة   مع أسرته الجوائباالشتراك منها الطفل اختارن أو

   :إذا على الجائزة األسبوعية  الطفل يحصل  ــ د 
  
  . األسبوع األول  يآثر فأ أو ملصقًا٢٠ جمع -١

  .آثر في األسبوع الثاني أ أو ملصقًا٣٥ جمع -٢

 . الثامن إلى الثالث من فأآثر في األسابيع   ملصقًا٤٥ جمع -٣

  
)   الكبرى األخت، األخ األآبر، األب ، األم (  الكبار األسرة أفراد يتناوب .٩

 . الملصقات على الجدول لوضع
  



 ملصق  له  يوضع آل مرة   في الطفل بعبارات المدح والثناءتشجيع .١٠

 هنا  ضعهاسأ الكبيرة  النجمةهذه  .. بطل ياحبيبي محمد  :  األم  تقول ذلك   مثال

 .. الواجب  تحل  بطل  ألنك
  

 الطفل معرفةل له مكانة متميزة عند الطفل  سيصبحن الجدول   ألنظرًا .١١

 على سيطلعون  والباحث  آالمعلم نطاق األسرة  خارج  آخرين أنالمسبقة 

 لوضع المتكرر  اإللحاح هذه األجواء الدافعة ربما تقوده إلى  نإف ،الجدول 

 ال تستجيب أن  األسرةوهنا يجب على ،  الجدول في  خرىأوملصق بين لحظة 

 وضعنه يستحق أ  يثبت فعًالأن  عليه أنوتوضح  ، لمطالب الطفل المتكررة  

 . في وضعه األسرةد د الجدول وبعدها لن تترفيالملصق  
  

 أسبوع الباحث األسرة على إعادة الجدول مع الطفل مطلع آل يحث .١٢

الطالع على ما حدث في األسبوع المنصرم ليدعم احتى يتسنى للباحث 

  . السلبياتويتفادىاإليجابيات 

  

 يمتاز عن غيره من البرامج التي الحاليلسلوآي ن البرنامج اإ فوهكذا      

 القابلين للتعلم   عقليًاالمتخلفينتستهدف تنمية المهارات االجتماعية لألطفال 

 لألطفال المتخلفين االجتماعيةنه يمكن تنمية المهارات أ إلى ينظر  برنامج بأنه

عزيز  طريقة التوهيفضل من خالل المزج بين عدة طرق سلوآية أعقليا بشكل 

 وطريقةاالجتماعي بالبطاقات داخل حجرة الدراسة بمساندة معلم الفصل 

إضافة إلى الجلسات ، جداول التعزيز السلوآية في المنزل بمساندة األسرة

 مما مع الباحث وآل ما سبق داخل إطار واحد اسمه العالج السلوآي  التدريبية

 تنميتها بقدر آبير المراد  االجتماعيةآبر ليكتسب المهارات أيتيح للطفل فرصة 

  . واالرتياح السهولةمن 

  



   التفصيلي للبرنامج السلوآيالعرض
  

  :  مع اآلخرين الشخصيةالمهارات االجتماعية المتعلقة بتبادل العالقات  : أوًال

 المهارات المتعلقة بتبادل العالقات الشخصية مع اآلخرين  تقسيم يمكن     

 القابلين  عقليًاالمتخلفين لألطفالاالجتماعية  ضوء مقياس تقدير المهارات على

  : التالية الفرعية للمهارات حجرة الدراسة لصالح هارون  داخلللتعلم 
  
    .باالسم التعريف -١

    .االبتسامة -٢

    . التحية إلقاء -٣

    .المصافحة -٤

    .البصري االتصال -٥

    .االستئذان -٦

   )  .شكرًا (االمتنان -٧

  .       المعلم   لطلبات االستجابة -٨

  . األقران غير المنطقية بطريقة مهذبة طلبات رفض -٩

  . عن الغضب بطريقة مناسبة   التعبير -١٠

  . المعلم واألقران  مساعدة -١١

  . خدمة أو مساعدة من المعلم أو األقران طلب -١٢

  . بطريقة توآيدية  التحدث -١٣

  .    ما يءش عن  السؤال -١٤

  . التعليمات أثناء اللعب مع األقران   اتباع -١٥

  . عند الهزيمة  بهدوء بهدوء عند الفوز وتقبل الهزيمة ح عن الفرالتعبير -١٦

  . ممتلكات األقران احترام -١٧

  



 العالقات الشخصية مع بتبادل بعيدة المدى للجلسات المتعلقة األهداف
  :اآلخرين 

  
  . عالقة الطفل بأسرته  تعزيز -١

  . حب المدرسة لدى الطفل تنمية -٢

  .والمدرسة   الطفل على التعاون مع اآلخرين في المنزل ترغيب -٣

   .توآيدية الطفل القدرة على التحدث عن المشاعر واألفكار بطريقة إآساب -٤

  . الطفل على تكوين صداقات جديدة  مساعدة -٥

  . المعايير األخالقية واالجتماعية في نفس الطفلتنمية -٦

  . الطفل مبادئ المنافسة الشريفة إآساب -٧

 . البسيطة الحياتية قدرة الطفل على حل المشكالت تنمية -٨

  

 المتعلقة بتبادل العالقات الشخصية للجلسات المدى قريبة اإلجرائية  األهداف

  :مع اآلخرين 

  . يعرف الطفل باسمه لآلخرين بطريقة مناسبة أن -١

  . عند مقابلة المعلمين واألقران  الطفل يبتسم  أن -٢

  . يرحب الطفل بمعلميه واألقران بطريقة مناسبة أن -٣

  . مناسبة قةبطري اآلخرين  الطفل يصافح  أن -٤

  . معهم الحديث مع معلميه واألقران أثناء  يتواصل الطفل بصريًاأن -٥

  .  يستأذن الطفل من معلميه عند القيام بعمل ما  أن -٦

  . يشكر الطفل من يساعده أو يقدم له خدمة  أن -٧

    .والمنزل المدرسة في طلبات المعلمين  الطفل ينفذ  أن -٨

    .مناسبقران بشكل  يطلب الطفل ما يريده من المعلم واألأن -٩



   .متزنة يرفض الطفل طلبات األقران غير المنطقية بطريقة أن -١٠

  . ذلك منه يساعد الطفل أقرانه ومعلميه في المدرسة عندما يطلب أن -١١

   .المدرسة يتبع الطفل التعليمات الخاصة باأللعاب الجماعية في أن -١٢

 حجرة أو خارج داخل على ممتلكات اآلخرين الطفل يتعدى ال  أن -١٣

  .الدراسة

  . يعبر الطفل عن مشاعره المختلفة بطريقة هادئة أن -١٤

  . ما يء يسأل الطفل المعلم عندما يصعب عليه فهم شأن -١٥

  . يتحدث الطفل أثناء الحصة الدراسية بطريقة توآيدية أن -١٦

  . ينتصر أثناء اللعب عندما يبارك الطفل لزميله  أن -١٧
  

 تبادل بمهاراتصة   األهداف اإلجرائية قريبة المدى الخاتحقيق آيفية

  : خرين العالقات الشخصية مع اآل
  

 اإلجرائية قريبة المدى الخاصة بمهارات تبادل العالقات األهداف لتحقيق      

  : التالية الطرق الباحث بمرونة وتناسق على سيعتمد  اآلخرينالشخصية مع 
  
لباحث  فيها ايتيح األطفال من خالل جلسة مبدئية  مع إيجابية  عالقة  بناء -١

 علىلألطفال المشارآين فرصة التعارف على بعضهم البعض والتعرف 

 على وحثهم توزيع معززات متنوعة على األطفال الجلسة هذه  وتشملالباحث  

 . القادمة الجلساتاالنتظام في  
  
، تمثيلية ، اجتماعية ، فنية ، رياضية (  أنشطة متنوعةعلى االعتماد -٢

  متعددة اجتماعية مهارات إآساب األطفال  شطةاألنويتم خالل هذه ) ترفيهية

 مع اآلخرين من خالل جلسات الشخصية صلة بمهارات تبادل العالقات ذات

 مختلفة من فنيات أنواع دقيقة تستخدم فيها ٦٠– ٤٥احترافية تمتد إلى من 



، األدوار أداء  ،  النمذجةو  ، االجتماعيالتعزيز، والعالج السلوآي آالتكرار

  ) ....التلقين 
  
 رغباتهم لألطفال أثناء ممارسة األنشطة المختلفة إلى إشباع  الفرصة إتاحة -٣

 التنافس التربوي من خالل توزيعهم على مجموعتين متساويتين فيالمتعددة  

 . على العمل بروح الجماعة وحثهم  عددًا
  
 القيادة عند آل طفل في آل مجموعة من خالل التناوب على روح تنمية -٤

خذ زمام القيادة خالل فترة زمنية أ بكل جلسة والخاصةهمات المختلفة أداء الم

 .محددة أثناء الجلسة  
  
 المادي المتنوعة إلعطائها  - ببطاقات التعزيز االجتماعي المعلمين تزويد -٥

 االجتماعية التي تدربوا  المهارات الدراسة عندما يظهرون حجرة  في  لألطفال

 . مناسبة  بطريقةحث  الجلسات مع الباأثناء  عليها
  
 التي سبق االجتماعية بجداول تعزيز سلوآية تتعلق بالمهارات األسر تزويد -٦

 الجداول استخداموشرح طريقة ، للطفل التدرب عليها في الجلسات التدريبية 

 .ً  وآتابيالهم شفهيًا
  
 بتكرار تدريب األطفال على معظم المهارات االجتماعية الباحث يقوم -٧

 الشخصية مع اآلخرين في آل جلسة من الجلسات العالقاتدل المتعلقة بتبا

 المواقف في  تلقائية تظهر طبيعيًاسلوآياتحتى ترسخ وتصبح فيما بعد 

   . المختلفة
  
 المهارات  بعض آل جلسة بتوديع األطفال من خالل تأآيد الباحث ينهي -٨

  .... والشكر وتحية الوداع واالبتسامة آالمصافحة

  

 بتبادل المتعلقة  االجتماعية المهاراتلجلسات الخاصة بتنمية   ايلي وفيما    

  : مع اآلخرين الشخصيةالعالقات 



  
  : األولى الجلسة

   .اجتماعي:   النشاط نوع

   .٢ -١ وبناء عالقة مع األطفال  تعارف :   النشاطمحتوى

    .الفنيةغرفة التربية ، ملعب المدرسة ،  الدراسة حجرة :   النشاطأمكنة

  . دقيقة ٤٥: النشاط  مدة

    :الجلسة أهداف

  :  الجلسة الحالية إلى تنمية المهارات االجتماعية التالية تهدف
  
   .باالسم التعريف -١

   .المصافحة -٢

   .التحية -٣

   .البصري التواصل -٤

   . االستئذان -٥

   .االبتسامة -٦

   .التعليمات اتباع -٧

  . الشكر -٨

  . سؤال توجيه -٩
  

  .بطاقات صغيرة     ، يراآام ،  آراسي ،  طاوالت :    النشاطأدوات

  .التلقين   ، التكرار   ، النمذجة ،  االجتماعيالتعزيز :  المستخدمة الفنيات

  

  

  

   :المستخدمة  اإلجراءات
  



 واالبتسامة وتحيتهم بالمصافحة حجرة الدراسة في األطفال الباحث ١يستقبل -١

رد التحية  على وتشجيعهم) السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته ( بتحية اإلسالم 

  .وإظهار االبتسامة الهادئة  

  .  حمد الحميضي أ األستاذ  اسمي :  قائًالبنفسه  الباحث يعرف -٢

  . بصوت واضح  نفسه  ليعرف  لألمام  تقدمعلى ال آل طفل الباحث يشجع -٣

  صغيرة  ببطاقة اسم آل طفل يتقدم لألمام ويعرف نفسه  الباحث يكتب -٤

 من زمالئه التصفيق له ويطلب  بطلمتاز يا  له م :قائًال صدره  على  ويلصقها

   .   التشجيعآنوع من 

 على  ونقف أنفسنا  لنرتب يا أبطال  واآلن : قائاللألطفال  الباحث يبتسم -٥

   .جميعًا حبهان لنتجه إلى أماآن قطارشكل  

 على المدرسة  ملعب  إلى األطفال من حجرة الدراسة مع  الباحث ينتقل -٦

 يطلب الباحث من األطفال المدرسةرض ملعب أإلى شكل قطار وعند الوصول 

 الباحث على التواجد في معهتفق أن أمصافحة معلم التربية البدنية الذي سبق و

 لهم قبل واالبتسامةترحيب بهم ومصافحتهم  لرض الملعب قبل قدوم األطفال لأ

ال  اإلنساني بين معلم التربية البدنية واألطفاللقاءوهذا ، ناء المصافحة ثأو

 للمشارآة بفاعلية في الجلسات القادمة الحماسسيزود األطفال بقدر آبير من 

 يا أبطال هنا :  الباحث للملعب قائًاليشيروفي أثناء هذه اللحظات اإلنسانية  

 وبعض آرة القدم  ومباراة لعبة شد الحبل مثل الجماعية  األلعابسنقوم ببعض 

   .وجوائزت  آاك مفاج هنوستكون   الممتعة جدًااألخرىاأللعاب 

 الفرصة لمن أراد من األطفال أن يسأل أي أسئلة حول األلعاب  الباحث يتيح -٧

 لو  ويقول أن يرفع إصبعه  عليه أي سؤال يسأل من يود أن  قائًال نحوها  أو

    .ومن سيفعل ذلك سنصفق له جميعًا،  ما يحلو له ويسألسمحت يا أستاذ  

                                                 
  أستخدم الباحث صيغة الفعل الحاضر بدالً من الماضي في البرنامج الحالي  ليتيح الفرصة أمام الباحثين - 1

االجتماعية لألطفال المتخلفين عقليا اآلخرين الستخدامه في  دراساتهم  التجريبية التي تستهدف تنمية المهارات 
  .القابلين  للتعلم 

  



 يسأل من األطفال من ويعزز األسئلة   األطفال على توجيهالباحث يشجع -٨

  .بطل ، أحسنت ، رائع  ، بعبارات مختلفة مثل ممتاز 

  . الشكر له  وتقديم معلم التربية البدنية  توديع الباحث من األطفال  يطلب  -٩

 التربية غرفة  إلى األطفال بعد ذلك برفقة الباحث على شكل قطار يتجه -١٠

 من األطفال مصافحة معلم التربية الباحث يطلب هناك الوصولالفنية وعند 

 في الغرفة قبل قدوم التواجدن اتفق معه الباحث على أة الذي سبق والفني

 وهذا ،ناء المصافحةث لهم قبل أواالبتسامة ةترحيب بهم ومصافحلاألطفال ل

 اإلنساني بين معلم التربية الفنية واألطفال سيزود األطفال بقدر آبير من اللقاء

 القادمة وفي أثناء هذه الجلسات للمشارآة بفاعلية في ةوالرغب الحماس

 الباحث واألطفال يبتسم  الفنيةاللحظات اإلنسانية المتبادلة بين معلم التربية 

ت آجا هناك مفوستكون ونلون ونستمتع  سنرسميها األبطال  أ أيضا وهنا قائًال

  .جميلة 

 حول أسئلة الباحث الفرصة لمن أراد من األطفال أن يسأل أي يتيح -١١

 يرفع أنمن يود أن يسأل أي سؤال عليه :  قائًال  سؤال أي أوالتلوين أو الرسم 

 سنصفقومن سيفعل ذلك ،  ما يحلو لهويسأل أستاذ سمحت يا لوإصبعه ويقول  

   .له جميعًا

 من يسأل من ويعزز الباحث األطفال على توجيه األسئلة  يشجع -١٢

  .بطل ، أحسنت ، ائع  ر ، ممتازاألطفال بعبارات مختلفة مثل 

 واحد تلو  األطفال الباحث بمساعدة معلم التربية الفنية بتصوير يقوم -١٣

 وأثناء  القادمة  الجلسة من أدوات آأداة استخدامها  بغية ملونة  صورة  اآلخر

 ألخذ  الكاميرا والمعلم الطفل على االبتسامة أمام الباحثالتصوير يشجع  

نفسه المرة القادمة وبمساعدة زمالئه بعمل فني  بسيقومنه  أو،  جميلة  صورة

  .جميل باستخدام صورته 

  . الشكر له وتقديم  الفنية الباحث من األطفال توديع معلم التربية يطلب -١٤



 تطبيق على المحليةلهجة ال نهاية الجلسة يحث الباحث األطفال بوقبل -١٥

 قائًال  المنزلو حجرة الدراسة في في هذه الجلسة  عليهاالمهارات التي تدربوا 

  :لهم 
  
 السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته تقول تدخل حجرة الدراسة عندما  . أ

 يا شطار عندما ندخل نقول يسأل الباحث األطفال ماذا ثم. وتصافح المعلم 

 السالميا قولوا معي وبصوت مرتفع نقول ه  : قائًاليشجعهمحجرة الدراسة؟ 

  . علم باليد اليمنى ونصافح الم، عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 

  تقول للمعلم رافعاً   المياه من حجرة الدراسة إلى دورة       تخرج أن     تريد عندما . ب

تاذ           وتقول   صبعكإ ا أس و سمحت ي اه      أ ممكن  ل ى دورة المي سأل     . ؟خرج إل م ي ث

اه ؟            نقولماذا  :  الباحث األطفال قائالً   دورة المي  يا شطار عندما نريد أن نخرج ل

تاذ ممكن   نقولاعي   يشجعهم اإلجابة بصوت جم    دورة   أ لو سمحت يا أس خرج ل

  . المياه 

ثم  . لك   زميلك في حجرة الدراسة ابتسم له وقل له شكرًايساعدك عندما. ج 

 ماذا الدراسةيسأل الباحث األطفال يا أبطال عندما يساعدك زميلك في حجرة 

    . لك   له شكرًانقولتقول له ؟ يشجعهم على اإلجابة الجماعية  

 عليكم السالم لها أقولو واقبل رأسها  أمي  أصافح إلى المنزل  أعود عندما .د 

 بصوت واحد  خلفهيطلب الباحث من األطفال الترديد ،  اهللا وبرآاته ورحمة

أقول لها السالم عليكم ورحمة وقبل رأسها أ أصافح أمي وللمنزل أعود عندما

  .   اهللا

 آنوع المادي -الجتماعي الباحث نماذج لبعض بطاقات التعزيز ايرفع -١٦

 التي تدربوا عليها في حجرة الدراسة المهاراتمن تحفيز األطفال إلخراج 

 في المعلم عند يطلب منه في الجلسة ما وينفذ  من سيكون مطيعًالهم  قائًال

  . عليها صورة جميلة بطاقةحجرة الدارسة سيعطيه المعلم  



 من التحفيز  آنوعل   الباحث جدول التعزيز السلوآي أمام األطفايرفع -١٧

 له سيوضع  منه ما يطلب وينفذ وأبيه  مهأل   من سيكون مطيعًا : لهمويقول

   .الجميل هذا الجدول  في  حلوةنجوم وسيارات وجوه 

 موعد قادم  وتحديد وتوديعهم الباحث الجلسة بمصافحة األطفال يختم -١٨

   .ممتعة أخرى  لجلسة

  

   :الثانية الجلسة
   .عياجتما  : النشاط نوع

   .٢  -٢ وبناء عالقة مع األطفال  تعارف :   النشاطمحتوى

  . الدراسة حجرة :   النشاطمكان

    .دقيقة ٥٠ :  النشاطمدة

  : الجلسة أهداف

  : الحالية إلى تنمية المهارات االجتماعية التالية الجلسة تهدف

    .المصافحة -١

    .التحية -٢

    .باالسم التعريف -٣

    .االبتسامة -٤

   .الشكر   -٥

    .تئذاناالس -٦

  . البصري التواصل  -٧

  . توآيدية بطريقة التحدث -٨

    .التعليمات اتباع -٩

  منهاآروت بيضاء على آل آرت ، طاوالت  ، آراسي : النشاط أدوات

  .صورة الطفل ، مدرسة ،  بيت صورة

  .التكرار، التلقين ، النمذجة   ، االجتماعي  التعزيز:   المستخدمة الفنيات



   :المستخدمة اإلجراءات

 من إدارة المدرسة ومشرف التربية الخاصة ترشيح طالبين الباحث يطلب -١

  . الجلسة الحالية خطوات في توضيح  للمشارآة  العليامن طالب الصفوف 

 على قبول الدعوة ويشكرهما بالمصافحة والترحيب الطالبين الباحث يستقبل -٢

  صفوفمنللمساهمة في شرح بعض جوانب هذه الجلسة لزمالئهم األطفال 

  .التربية الفكرية الملحقة 

تعليمات ال ومتابعة من الجميع الجلوس بهدوء على الكراسي  الباحث يطلب -٣

  .الخاصة بالجلسة الحالية 

 جميلة  ًاآروت  عليكم  أوزع أحبابي  يا  نآلا  قائًال لألطفال  الباحث يبتسم -٤

    .لكم  حلوة  صور  اعليه

  .  بهم ةستلموا الكروت الخاص تلو اآلخر ليًا األطفال واحدالباحث يدعو -٥

عه ي ويطلب من زمالئه تشج آل طفل الكرت الخاص به مبتسمًاالباحث يسلم -٦

  .بالتصفيق له 

 يا أستاذ عندما يستلم الكرت الخاص   آل طفل على قول شكرًاالباحث يحث -٧

   .به

 اتفق لطريقة  من الطالبين القادمين من الصفوف العليا وفقًاالباحث يطلب -٨

 في مقدمة حجرة الدراسة الوقوفالطالبين عليها قبيل وقت الجلسة  الباحث مع 

  :  النحو التالي على  الكرت باستخدام   نفسيهماوالتحدث عن 

  . ثقة وارتياح بكل الطالب أمام الجميع  يقف  - أ

  . عليكم ورحمة اهللا وبرآاته السالم الطالب األطفال تحية اإلسالم  يحيي  - ب

 واسم  يسماب لي أن أعرفكم  يطيبصدقائي  أ :  الطالب قائًاليبتسم  -ج 

   .فيهادرس  أ التي  مدرستي واسم  فيه  أعيش  الذيالحي  

   قائًالالكرت على صورته في اليمنى يده ويضع الطالب الكرت يرفع -د 

 بيتنا وأنا  وهذا  قائًال صورة المنزل  إلى بهدوء  يده ينقل  ثم  حمد  اسمي



ثم ينقل يده بهدوء إلى صورة ،  الدين حصال حي  في أسرتي  مع سكنأ

  . بن زرارة االبتدائية سعدأ  واسمها  مدرستي وهذه   : قائًالالمدرسة

هم من طالب الصفوف ا قام به صديقبما على القيام األطفال الباحث  يحث  -٩

 بها في بداية الباحث أنفسهم باستخدام الكروت التي زودهم  عنالعليا ليعبروا 

  . الجلسة

 الدراسةالباحث من األطفال االستئذان قبل االتجاه إلى مقدمة حجرة  يطلب -١٠

  . اليمنى اليد  برفعليتحدثوا عن أنفسهم  

 بالتصفيق الباحث األطفال على تشجيع زميلهم الذي ينهي حديثه يحث -١١

  .له 

 منكم على بطاقات حصل منيها األحباب أ نآلا :  الباحث قائًاليبتسم -١٢

 يضعه على المنزلحضر الجدول من أومن ، اولة  على الطيضعهامن المعلم  

  الطاولة

 بعبارات تلو اآلخر ويشجعهم  واحدًا الباحث على طاوالت األطفال يمر -١٣

 هآل  الجدول هاني  يارائع  ،  بطاقة جميلة عندكمختلفة مثل ممتاز يا عبد اهللا  

  .       وجوه مبتسمة والمرة القادمة أريد المزيد

 من بطاقاتن بعض األطفال لم يحصلوا على  يلحظ الباحث أعندما -١٤

 حتىالمعلم يحثهم على الهدوء والمشارآة في حجرة الدراسة وطاعة المعلم  

  .  على البطاقات الحصوليتمكنوا من  

 يحثهم الجدول معهم  يحضروا  لم بعض األطفال  أن  المعلم عندما يلحظ - ١٥

 على باالطالع  رغبأ دمةالقا المرة لهم  : المرة القادمة قائًالإحضارهعلى 

 بعد الجلسة مباشرة على األسرة لمعرفة ويتصلجداولكم المنزلية يا أبطال 

   .          لمعالجتها للجدول  الطفل عدم إحضار  أسباب

 تطبيق علىلهجة المحلية ال يحث الباحث األطفال بالجلسة وقبل نهاية - ١٦

 قائًالة الدراسة والمنزل  حجرفيالمهارات التي تدربوا عليها في هذه الجلسة 

  :   لهم 



 ترفع ... ؟ تفعلماذا   تود أن تسأل المعلم في حجرة الدراسة سؤاًالعندما  - أ

 التالية العبارة من األطفال أن يرددوا خلفه الباحث  يطلب  ثميدك اليمنى  

   .اليمنىرفع يدي  أ للمعلم  ًالاسأل سؤأ أود أن عندما :بصوت مرتفع 

 يا   لكشكرًا  ..   ؟ تقول لهماذا ممتاز البطاقة ألنك  لمالمع يعطيك  عندما  - ب

 التالية خلفه عندما العبارةأستاذ ثم يطلب الباحث من األطفال أن يرددوا 

  .  لك يا أستاذ   شكرًالهيعطيني المعلم البطاقة أقول  

تقول  .. ؟ تفعلماذا يطلب منك المعلم الهدوء والجلوس في مقعدك  عندما -ج 

 المعلم من األطفال أن يرددوا خلفه العبارة يطلبثم ، هللا يا أستاذ أن شاء ا

 نإ  له  أقول المقعد  على والجلوس الهدوء يطلب مني المعلم  عندماالتالية  

  .شاء اهللا يا أستاذ 
  
 موعد وتحديد تلو اآلخر  الباحث الجلسة بمصافحة األطفال واحدًاينهي -١٧

  .للجلسة القادمة

  

   :الثالثة الجلسة
   .فني:   النشاط نوع

   .الطيورنخلة من ريش  :  النشاطمحتوى

  . التربية الفنية  غرفة :   النشاطمكان

    .دقيقة  ٥٠ :  النشاطمدة

  

  : الجلسة أهداف

  : الحالية لتنمية المهارات االجتماعية التالية الجلسة تهدف
  
   .التحية -١

   .المصافحة -٢

   .باالسم التعريف -٣



   .البصري التواصل -٤

   .ناالستئذا -٥

   .الشكر  -٦

    .المساعدة  -٧

    .التعليمات اتباع -٨

  مقص،  خضر أ وبني :  مائيةألوان  ،  حمام و دجاج  ريش :   النشاطأدوات

    .  صمغ    ، صغيربيض  أ فلين لوح  ٢ عدد

، النمذجة ، التلقين ، الدور  أداء  ، االجتماعيالتعزيز :  المستخدمة الفنيات

  .التكرار  

   : مةالمستخد اإلجراءات

 التربية الفنية  ومعلم مشرف التربية الخاصة بالمدرسة  من الباحث  يطلب -١

 الصفوف العادية العليا للمشارآة في شرح خطوات العمل من طالبين ترشيح

  . التربية الفكرية الملحقة صفوفالفني لزمالئهم األطفال من 

 الدعوة  بالمصافحة والترحيب ويشكرهما على قبولالطالبين الباحث يستقبل -٢

 هذه الجلسة لزمالئهم األطفال من صفوف جوانبمساهمة في شرح بعض لل

  . التربية الفكرية الملحقة 

 في غرفة التربية المناسب الباحث بالتعاون مع الطالبين بتهيئة المكان  يقوم -٣

  .  األدوات الخاصة بالجلسة وتجهيزالفنية  

 تلو اآلخر  واحدًاالباحث األطفال إلى غرفة التربية الفنية فيصافحهم يحضر -٤

  . على مصافحة زميليهم من الصفوف العادية ويشجعهم في وجوههم  مبتسمًا

المعلم  ويشجع، ن من الصفوف العادية باسميهماان القادما الطالبيعرف -٥

  . الجدد ألصدقائهم بأسمائهم يعرفوااألطفال على أن  

آل مجموعة ،  الباحث األطفال إلى مجموعتين متساويتين في العدد يقسم -٦

  .ربعة أطفال أمكونة من 



 تتعاون في تشكيل حلقة من الكراسي أن الباحث من آل مجموعة  يطلب -٧

 لبدء المنتصف لوضع األدوات عليهما في  طاولتين مع وجود اليجلسوا عليه

  .العمل 

: ألوان مائية ،  والدجاج الحمام الباحث آل مجموعة باألدوات ريش  يزود -٨

  .لوح الفلين األبيض     ، الصمغ ،  المقص ، خضرأوبني  

 باالستعانة  لألطفال طريقة عمل نخلة من الريش  بشرح الباحث  يقوم -٩

 بشرححيث سيقوم الباحث  ،  سبق الحديث عنهما أعالهنياللذ  بالطالبين

 التالية التي سبق  للقواعد  وفقًان بالتنفيذ مباشرة ا الطالبوسيقوم نظريًاالخطوات 

  :  القواعد تشمل مايلي وهذه  لبينللطالباحث   اأوضحها  نأو
  
 والهدوء حتى يسهل الوضوح العمل بقدر آبير من ناالطالب  ينفذأن    ــ أ 

    .متابعتهماعلى األطفال  

  . تلوين وقص ولصق الريش على لوح الفلين ناالطالب يتناوب  أن  ــ ب 

يناول  ذلك أن ومن أثناء العمل همان بمساعدة بعضا يتناوب الطالبأن  ــ ج 

  . يلون قلم التلوين الذيطالب الذي ال يلون زميله ال

 زميله على  ،زميله إلى  -مثًال – أو المقص القلمن ا يقدم الطالبعندما  ــ د 

   . له شكرًاويقول أن يبتسم  ألخيرا

 آبير من الهدوء بقدر الباحث بشرح خطوات العمل الفني لألطفال  يقوم -١٠

 المذآورة أعاله  للقواعد  فني وفقًا بتنفيذ العمل النباالطالوالوضوح بينما يقوم 

  : النحو التالي على   تدريجيًاالخطوات  وهذه
  

  .ون البني ل الريشة الكبيرة بالنلون  :  األولى الخطوة

  .ون األخضر ل الريش الصغير بالنلون   :  الثانية الخطوة

  . . أطراف الريشة الكبيرة بتحديد المقص باستخدام  نقوم   :  الثالثة الخطوة

 مكان واحد لنستفيد في الصغير المقصوص  الريش  نجمع :  الرابعة الخطوة

   .الحقًامنه  



  .نحضر الفلين األبيض الصغير  : الخامسة الخطوة

 يتم تلوينه من لم من الصمغ على الجزء الذي  نضع قليًال : السادسة الخطوة

  .ق النخلة  ساليكون على لوحة الفلين هنا بلصقه  ونقومالريشة الكبيرة  

 لم يتم تلوينها من التي من الصمغ على األجزاء  قليًالنضع :  السابعة الخطوة

   .النخلة  عسبانالريش الصغير ثم نلصقها على لوحة الفلين فوق الساق لتصبح 

  . ساق النخلة تحت من الصمغ   قليًالبوضعنقوم   : الثامنة الخطوة

 بني اللون تحت ساق النخلة ليكون نلصق الريش الصغير جدًا : التاسعة الخطوة

    .التربةبمثابة 

 األطفال من االنتهاء من الشرح يصافح الباحث الطالبين ويطلب بعد -١١

  . جماعي بصوت   اهللا خيرًاجزاآم  بقولالتصفيق لهما وشكرهما  

 تتعاون مجموعة الباحث للمجموعتين ويقول واآلن يا شطار آل يبتسم -١٢

  . الجميلة التي عملها إخوانكم النخلةميلة آتلك  مع بعضها البعض لعمل نخلة ج

  : ا لنحو التالي على  الباحث من بتشجيع العمل  األطفال  يبدأ -١٣
  
 الفلين لوحة األطفال بينهم بتلوين الريش وقصه ولصقه على يتناوب  - أ

  . الكبيرة

 أحد  يناول األطفال على مساعدة بعضهم البعض ومن ذلك أن يتناوب  - ب

  . الريشة أثناء التلوين له يمسك  أو المقص  أولم التلوين األطفال زميال له ق

أن يمسك     عندما -ج   ه آ ساعدة لزميل ه  يقدم أحد األطفال م شة   ل يتوجب    ، الري

دم               ه المق ول لزميل ساعدة أن يق ساعدة على الطفل الذي تلقى الم ك أو      للم  شكرا ل

  . من عبارات الشكر اغيره

ارات ل فترة إنجاز العمل        الباحث أطفال المجموعتين خال    يعزز -د   ة   بعب  مختلف

د تلوينك        ا محم از ي ل ممت و مث ا سالم     ، حل ا   عليك ي د اهللا   ي شة قصك  عب  لري

  ... زمالئه  ويساعد بطل  دائما  يزيد  ،حلو

 إنجاز العمل يشجعهم الباحث بعبارات الثناء المختلفة  األطفال ينهي عندما -١٤

  . لهم  ويصفقعمل ممتاز  ،  رائع عمل  مثل



 تطبيق على  المحلية نهاية الجلسة يحث الباحث األطفال بلهجة قبل -١٥

 قائًال   والمنزل حجرة الدراسة في في هذه الجلسة  عليهاالمهارات التي تدربوا 

  :لهم 

  شكرًالهنقول   ،  ؟له  نقول  ماذا،  أو ممحاة قلمًا زميلك   لك  يقدم  عندما  - أ

 العبارة  خلفه يرددوا  أن لألطفالبطلبه  الباحث تلك المهارة يؤآدثم .. يا صديقي

  . صديقي يا  لك شكرا    أو ممحاةقلما لنا  يقدمالذي   لزميلنا  نقولالتالية   

ول    ، له  تقولماذا  ،  على الكرسي     هادئاً تجلس  أن يأمرك المعلم      عندما  - ب تق

ه             ، له أن شاء اهللا يا أستاذ      ارة بطلب ك المه ال ثم يؤآد الباحث تل رددوا    أن   لألطف ي

ه ارة خلف ةالعب ول : التالي ى      نق وس عل دوء والجل ا اله ب من دما يطل تاذ عن  لألس

  . يا أستاذ اهللان شاء إمقاعدنا 

   . بيده عاليًايرفعها الباحث األطفال من حصل على بطاقة من المعلم  يسأل -١٦

 التصفيق الجميع الباحث على من رفع يده بالبطاقة ويشجعه ويطلب من يمر -١٧

 وحلفال الذين لم يحصلوا على بطاقات طاعة المعلم والهدوء  األطشجعله وي

  .الواجبات حتى يحصلوا على بطاقات جميلة 

   . عاليًابيدهحضر الجدول من المنزل يرفعه أ الباحث األطفال من يسأل -١٨

 ويشجعه عليه الباحث على من رفع الجدول ويأخذ منه الجدول ويطلع يمر -١٩

 لم أطفاًال أن هناك الباحثوعندما يلحظ   ، هاني يا ممتازبعبارات مختلفة مثل  

 ىواالتصال عل،  المرة القادمة إحضاره معهم يحثهم على الجدوليحضروا  

  .  الجدول لمعالجتها إحضارذويهم بعد الجلسة مباشرة لمعرفة أسباب عدم 

 لجلسة موعد الباحث الجلسة بمصافحة األطفال وتوديعهم وتحديد ينهي -٢٠

  .قادمة جميلة 

  

  : الرابعة سةالجل
   .تمثيلي:   النشاط نوع

  .مقصف مدرستي  :  النشاطمحتوى



  . فناء المدرسة + المدرسة مقصف :   النشاطمكان

  . دقيقة ٥٠ :  النشاطمدة

   : الجلسةأهداف
  

  : الحالية إلى تنمية المهارات االجتماعية التالية الجلسة تهدف

   .المصافحة -١

   .التحية -٢

   .االبتسامة -٣

    .الطلب -٤

    .التعليمات اتباع -٥

    .اآلخرين احترام -٦

  . األقران مضايقات تجاهل -٧

   .الشكر -٨

    .االستئذان -٩

 . البصري التواصل -١٠

 جبن  شطائر،  علب حليب ، علب عصير  ، نقدية  أوراق :   النشاطأدوات

  ....مربى  ، بيض

، األدوار أداء ، النمذجة  ، التلقين  ، االجتماعي التعزيز:   المستخدمة الفنيات

  .زيز المادي التع

   :المستخدمة اإلجراءات

 االستفادة إمكانية مع إدارة المدرسة ومشرف التربية الخاصة  الباحث ينسق -١

 الجلسة للقيام بنشاط تمثيلي يستهدف إآساب فترةمن مقصف المدرسة خالل  

   .   محددةاألطفال مهارات اجتماعية 

 ثمانية طالب ترشيح مشرف التربية الخاصة بالمدرسة من  الباحث يطلب -٢

 التمثيليمن الصفوف العادية العليا للمشارآة في شرح خطوات النشاط 

  .لزمالئهم األطفال من صفوف التربية الفكرية الملحقة 



 العليا بالمصافحة العادية الثمانية من الصفوف الطالب الباحث يستقبل -٣

 هذه جوانبوالترحيب ويشكرهم على قبول الدعوة للمساهمة في شرح بعض 

  .لجلسة لزمالئهم األطفال من صفوف التربية الفكرية الملحقة ا

 تلو  واحدًاويصافحهم  فناء المدرسة مبتسمًافي األطفال الباحث يستقبل -٤

  .اآلخر 

 األطفال على مصافحة أصدقائهم الجدد القادمين من الباحث يشجع -٥

  .الصفوف العادية العليا 

ند مصافحتهم ألصدقائهم أن يعرفوا بأسمائهم ععلى  األطفال الباحث يحث -٦

  . العادية العليا الصفوفالجدد القادمين من 

  . من األطفال الجلوس واالستماع إلى تعليمات الجلسة الحالية الباحث يطلب -٧

 بعمل تمثيلية جميلة وبعد أن سنقوم يا أحبابي  اليوم  : ويقولالباحث يبتسم -٨

ونشرب بعض ، ذيذة  التمثيلية الجميلة سنأآل بعض الشطائر اللهذهننتهي من 

   .الرائعالعصائر ذات الطعم 

 لخطوات  من الطالب الثمانية القيام بأداء الدور التمثيلي وفقًاالباحث يطلب -٩

وهذه .  مع الطالب الثمانية قبيل وقت الجلسة الحالية عليهامحددة اتفق الباحث 

  :الخطوات آما يلي 
  
 مجموعة تضم آل  تينمتساوي الباحث الطالب الثمانية إلى مجموعتين يقسم  . أ

  .أربعة طالب 

  : المجموعة األولى باألدوار التالية في المشهد التمثيلي  أفراد يقوم . ب
  
  . البائع في المقصف بدور األول يقوم  الطالب .١

  . الثاني يقوم بدور مساعد البائع في المقصف الطالب .٢

 طابور  وترتيب الثالث والرابع يقومان بدور الحفاظ على النظام الطالب .٣

  . لشراء الشطائر والعصائر المقصف أمام شباك  الواقفالطالب  

  : في المشهد التمثيلي  التالية  باألدوار المجموعة الثانية  أفراد يقوم.  ج 



  . المقصف من شكل قطار بهدف الشراء على طابور منتظم  في الوقوف .١

بينما   ، والشطائر المقصف يجهزان العصائر في ومساعده  البائع يقف .٢

  . بحفظ النظام ان المكلفبانالطاليقف عند شباك المقصف 

 المقصف وآأنهم باتجاه بعيد من المجموعة الثانية  أفراد يأتي  لحظات  بعد .٣

  .منطلقين من حجرة الدراسة 

 بتنظيم الطابور بتنظيمهم ليصفوا على شكل قطار ان المكلفانالطالب يقوم .٤

  . المقصف شباكمستقيم باتجاه 

 تلو اآلخر وبالترتيب بالتقدم باتجاه ًا المجموعة الثانية واحددأفرا يقوم. د 

   :الطالب و التالي بين البائع  الحوار  ليبدأالشباك  
  

  . عليكم ورحمة اهللا وبرآاته السالم :  الطالب

  . السالم ورحمة اهللا وبرآاته وعليكم البائع

   ؟ تعطيني شطيرة جبن وعصير برتقال أنممكنهل من ال : الطالب

  . العصير الرائع وهذابشر امممم هذه الشطيرة اللذيذة  أ  : البائع

   .لك  شكرًا : الطالب

  شكرًاقولوي لهم الباحث الطالب الثمانية ويدعو األطفال للتصفيق يشكر -١٠

  .لكم يا أصدقاء 

   ..أبطالجاء دورآم يا ..  الباحث لألطفال الثمانية ويقول يبتسم -١١

مجموعة ،  إلى مجموعتين متساويتين  الباحث األطفال الثمانيةيقسم -١٢

 بدور تقوموالمجموعة األخرى  ، تقوم بدور القائمين على المقصف المدرسي 

  . للشراءالطالب القادمين من حجرات الدراسة 

 مختلفة مثل بعبارات التمثيلي  المشهد الباحث األطفال أثناء أداء  يشجع -١٣

  ....حمن عظيم يا عبد الر،  يا حمد رائعممتاز يا فيصل   

 تغيير بسيط مع الباحث من األطفال إعادة المشهد مرة أخرى  يطلب -١٤

 المجموعة األخرى في العرض  لعبتهبحيث تؤدي آل مجموعة الدور الذي 

   .األول



 وأصدقائهم الجدد لتناول العصائر الثمانية الباحث آل األطفال  يدعو -١٥

   .الودية  األحاديثوالشطائر وتبادل  

 اإلفطار وضع وجبة من تناول االنتهاء  عندلجميع   الباحث من ايطلب -١٦

   .المهمالت سالل فيالفضالت  

 المسجد فيفظة على الصلوات ا الباحث الجميع ويحثهم على المحيشكر -١٧

  .وطاعة الوالدين والمعلم 

 لجلسة  موعدًاويحدد تلو اآلخر ًا ويصافحهم واحد األطفال الباحثيودع -١٨

 .قادمة جميلة 

   :الخامسة الجلسة
   .رياضي:    النشاط نوع

   .الحبللعبة شد  :  النشاطمحتوى

  . المدرسة ملعب :   النشاطمكان

  . دقيقة ٤٥ :  النشاطمدة

  : الجلسة أهداف

  : إلى تنمية المهارات االجتماعية التالية الحالية الجلسة تهدف
  
   .المصافحة -١

   .التحية -٢

   .االبتسامة -٣

   .المساعدة -٤

   .التعليمات اتباع -٥

  . االستئذان -٦

  . الفرح عند الفوز وتقبل الهزيمة عند الهزيمة عن التعبير -٧

  .    صافرة  ، بودرة بيضاء    ، حبل :  المستخدمة األدوات

  . المادي التعزيز، التلقين ، التعزيز االجتماعي  ، النمذجة  :المستخدمة الفنيات

    :المستخدمة  اإلجراءات



  
 ثمانية من ترشيحة البدنية   من إدارة المدرسة ومعلم التربيالباحث يطلب -١

  . العليا للمشارآة في توضيح خطوات الجلسة الحالية العادية الصفوفطالب 

 تعاونهم لمشارآة زمالئهم من تالميذ  الطالب شاآرًاالباحث يستقبل -٢

   .الملحقةصفوف التربية الفكرية 

 بالتعاون مع الطالب الثمانية بتحديد المكان المناسب في الباحث يقوم -٣

  . الحبل شدلعب للقيام بلعبة الم

 والطالب األطفال بالمصافحة واالبتسامة وتحيتهم بتحية الباحث يستقبل -٤

  . عليكم ورحمة اهللا وبرآاتهالسالماإلسالم  

  أن يعرفه باسمه قائًال على آل طفل يصافح صديقه الجديدالباحث يحث -٥

  .  وأنت ما اسمك ؟ حمداسمي  

  .ن يا أبطال سنلعب لعبة جميلة  واآل للجميع قائًالالباحث يبتسم -٦

 من طالبين من طالب الصفوف العادية العليا إحضار البودرة الباحث يطلب -٧

  .البيضاء والحبل 

   .الفاصل لتكون الخط  مستقيم  بخط البيضاء  البودرة برش  ناالطالب يقوم -٨

  . الفاصل الخط الحبل فوق  ناالطالب  يضع -٩

 مكون من أربعة فريقآل ، ريقين الثمانية إلى فالطالب الباحث  يقسم -١٠

   .التربية الفكرية أمام زمالئهم أطفال الحبلطالب ليمارسوا لعبة شد 

 من الفريق المهزوم الباحث الفريقين يطلب أحد بفوز اللعبة تنتهي عندما -١١

  .المبارآة للفريق الفائز على الفوز 

وا هذه  جاء دورآم يا أبطال لتلعبواآلن  : لألطفال قائًالباحث اليبتسم -١٢

   .الجميلةاللعبة 

 لزمالئهم اللعبةتوضيح ب الباحث بالتعاون مع األطفال الثمانية يقوم -١٣

  :على النحو التالي التربية الفكرية أطفال 

  : النحو التالي على فريقين  إلى  األطفال الباحث  يقسم  . أ

  . أطفال ٥ ويضم األيمن ويقف العبوه يمين الخط الفاصل الفريق  .١



  . أطفال ٥يقف العبوه يسار الخط الفاصل ويضم  واأليسر الفريق .٢

  . من الخط األبيض ويقف في المنتصف قريبًا) أحد الطالب الثمانية  (الحكم .٣

  . للشد تمهيدًا الحبل آل من جهته مسك من الفريقين  الحكم يطلب .٤

  . والطالب السبعة الفريقين الباحث  يشجع  .٥

   .الشد بدء   الحكم معلنًايصفر   .٦

  بحيث جهته إلىقان في الشد حتى يسحب أحدهما اآلخر  الفرييستمر  .٧

  . الفريق اآلخر باتجاه الفريق المسحوب نقطة التوسط  يتجاوز

  . الفريق الفائزالحكم يقرر .٨

    .االنتصار أعضاء الفريق المهزوم للفريق الفائز يبارك  .٩

 تعاونهماألطفال الطالب الثمانية شاآرين لهم و الباحث يودع -١٤

  .لجلسة ومشارآتهم في ا

 أو احضروا المعلم الباحث األطفال الذين حصلوا على بطاقات من يحث -١٥

  . أن يرفعوها عاليًا علىول المنزليةاالجد

 أو الذين المعلم األطفال الذين حصلوا على بطاقات من احث البيشجع -١٦

   . شجاع، عظيم ، ممتاز ، حضروا الجدول المنزلي بعبارات مختلفة مثل بطل أ

    .ماديةائز تشجيعية على األطفال آمعززات  الباحث جويوزع -١٧

  والوالدين  المعلم الباحث األطفال في نهاية الجلسة على طاعة يحث -١٨

  . الواجبات والمحافظة على أداء الصلوات في المسجد بحل  واالهتمام

   .القادمة الباحث األطفال بالمصافحة وتحديد موعد للجلسة يودع -١٩

  

   :السادسة الجلسة
   .ترفيهي  : النشاط نوع

   المكعبات بيت من بناء :  النشاط محتوى

   .المدرسة  فناء:    النشاط مكان

  دقيقة ٤٥:   النشاط مدة



   : الجلسة أهداف

  : االجتماعية التالية المهارات الجلسة الحالية إلي تنمية تهدف 

   .االبتسامة -١

   .التحية -٢

   .المصافحة -٣

   .باالسم التعريف -٤

   .البصري التواصل -٥

  . المساعدة -٦

  . اآلخرين ممتلكات احترام -٧

   .الطلب -٨

   .التعليمات متابعة -٩

   .االستئذان -١٠

   .الشكر -١١
  

  . سجادة يجلس األطفال عليها ،  مختلفة ألوان ذات مكعبات:  النشاط أدوات

  . األدوار أداء ، النمذجة  ، االجتماعي التعزيز ،  التلقين   :المستخدمة  الفنيات

   : المستخدمة  اإلجراءات

 من إدارة المدرسة ومشرف التربية الخاصة ترشيح طالبين حثالبا يطلب -١

 جوانب بعض  توضيحو في شرح للمشارآة العليا  العاديةمن طالب الصفوف 

  . الصفوف الفكرية الملحقة تالميذالجلسة لزمالئهم من 

 والترحيب بهم والمصافحة باالبتسامة الطالبينو األطفال الباحث يستقبل -٢

  . عليكم ورحمة اهللا وبرآاته مالسالبتحية اإلسالم  

 آل طفل أن يعرف نفسه لصديق جديد من طالب التعليم العام  الباحث يحث -٣

   ..؟وأنت ما اسمك،  اسمي عبد اهللا  قائًال

  . أطفال ٥وآل مجموعة مكونة من ،  األطفال مجموعتين الباحث يقسم -٤

   .الملونة من المكعبات بحقيبة آل مجموعة  الباحث يزود -٥



 بعمل بيت جميل من سنقوم األحباب اليوم أيها :  لألطفال قائًالباحثال يبتسم -٦

  .المكعبات 

التربية  من الطالبين التقدم والجلوس أمام إخوانهم أطفال  الباحث يطلب -٧

 والتنظيم  والبساطة آبير من الهدوء بقدر المكعبات  من بيتًا  نويبنوالفكرية 

  .تابعتهم  الفئة الغالية مأطفال مإلخوانه يتسنى حتى

بيت :  يرفع الباحث البيت قائًال، ن من عمل البيتا ينتهي الطالبعندما  -٨

 شكرًا واحد  بصوت من األطفال توجيه الشكر لهما  ويطلب لكما  شكرًاجميل  

  . لهما التوفيق متمنيا  ويودعهما أصدقاء  يالكما  

موعة  من آل مجويطلب األطفال أمام بيت المكعبات النموذج الباحث  يضع -٩

  . بناء بيت جميل  علىالتعاون

 يتعاونوا مع بعض لبناء البيت وفقا  أن  على الباحث األطفاليحث -١٠

  : التالية طريقةلل
  
  . األطفال فيما بينهم لبناء البيت يتناوب  ــ أ 

   .العمل زميلهم الذي يبني ويوجهونه أثناء  األطفاُل يشجع  ــ ب 

  . المكعبات زميله دوره في بناء البيت يأت الذي لم  الطفل يناول  ــ ج 

  .ه من زميله يلإ عندما يحتاج ًا معينًا لونالطفل يطلب  ــ د 

  . الذي يبني الطفل اآلخر على مساعدته الطفل يشكر -هـ 
  

 ممتاز يا حمد  مثل  العمل الباحث األطفال بعبارات مختلفة أثناء  يشجع -١١

  . المناسب اللون بمناولته  زميلك ساعدت ألنك

  قائًاليتين من المكعبات يشكرهم الباحث   من بناء باألطفال ينتهي عندما -١٢

  . اليوم هذا  ورائع عملكم جميل  لهم

 ومنحضر جدول المنزل  أ من  واآلن يا أبطال  : قائال الباحث  يبتسم -١٣

  . عاليا يرفعهاحصل على بطاقة من معلمه  



 البطاقات في وينظر اآلخر تلو  األطفال واحدًاعلى الباحث يمر -١٤

يا سالم ، بطل  ، عظيم  ،  رائع  مثل   مختلفةلمات   بكويشجعهموالجداول  

  ..عليك 

 لم يحضروا  أو الباحث األطفال الذين لم يحصلوا على بطاقات  يحث -١٥

 على لهم الحصول  يتسنى باالجتهاد وطاعة المعلم والوالدين حتى  الجدول

ن  الجدول مفي  المبتسمة من النجوم والوجوه ومزيد  المعلم من جميلةبطاقات  

  . أسرهم 

 أيها األحباب :ً  قائالالمهارات بتأآيد على بعض الجلسة الباحث  ينهي -١٦

 ... عاليًا يده  يرفع   ؟أسرته و من معلمه ًا ومحبوبالذي يريد أن يكون بطًال

 أن يحافظ على أداء عليه  يقولثم ..  على رفع أياديهم   األطفاليشجع الباحث  

 ويكون نظافة حجرة الدراسة والمنزل  ن يحافظ علىأ والمسجدالصلوات في 

  . للمعلم ووالديه مطيعًا

  . القادمة للجلسة   الباحث األطفال بالمصافحة ويحدد لهم موعدًايودع -١٧

  

  
   :السابعة الجلسة
    .اجتماعي:  النشاط نوع

  . هاتفية محادثات :  النشاط محتوى

   .الدراسة حجرة:   النشاط مكان

   دقيقة  ٦٠:  النشاط مدة

   : الجلسة دافأه
  

  : الحالية لتنمية المهارات االجتماعية التالية الجلسة تهدف
  
   .التحية مهارة -١

   .المصافحة -٢

   .االبتسامة -٣



   .الشكر -٤

   .االستئذان -٥

   .التعليمات اتباع -٦

  . توآيدية بطريقة التحدث -٧

   .سؤال توجيه -٨

   .الرفض   -٩

   .الطلب  -١٠
   

   .آراسي  ، طاوالت  ،  هواتف  أجهزة:   النشاط أدوات

  االجتماعيالتعزيز ، التلقين  ،  األدوار أداء ، النمذجة :  المستخدمة الفنيات

    :المستخدمة  اإلجراءات

 طالبين من إدارة المدرسة ومشرف التربية الخاصة ترشيح  الباحث يطلب -١

 جوانب الجلسة بعض  توضيح في العليا للمساهمة  العاديةمن طالب الصفوف 

  .لفكرية الملحقة  االصفوفإلخوانهم تالميذ 

 واألطفال الطالبين بالمصافحة واالبتسامة وتحيتهم بتحية الباحث يستقبل -٢

  . عليكم ورحمة اهللا وبرآاته السالماإلسالم  

 الجديد  لصديقه آل طفل أثناء المصافحة أن يعرف باسمه  الباحث يحث -٣

  ..؟ ما اسمك وأنت  صالح  اسمي  قائًال

 الجهة على مقاعد  تجلسمجموعة ، تين   األطفال إلى مجموعالباحث يقسم -٤

  .واألخرى على الجهة اليسرى من حجرة الدراسة  ، الدراسةاليمنى من حجرة 

 الدراسة حجرة مقعدين في مقدمة  على  للجلوس الطالبين  الباحث يدعو -٥

 طريقة القيام لتوضيح صغيرة  طاولةوأمام آل منهما جهاز هاتف على 

 اتفق الباحث  نأو سبق والتي التربية الفكرية طفالأ إلخوانهم  هاتفيةبمحادثة 

  . الجلسة وقت  قبيل   تفاصيلها الطالبين على  مع

 عبد اهللا  المدرسة محمد سماعة الهاتف ويتصل بصديقه في الطالب  يرفع -٦

   :التالي بينهما الحوار ليدور



  . عليكم ورحمة اهللا وبرآاته السالم    :  محمد

  .سالم ورحمة اهللا وبرآاته  الوعليكم  :  اهللا عبد

  . ؟ موجود عبد اهللا  هل    :   محمد

  . يا عزيزي ؟ أنتمن  ، أنا عبد اهللا ،  بك  أهًال  :   اهللا عبد

  .آيف حالك يا عبداهللا    ، محمدك   صديُقأنا    :   محمد

  . هللا  والحمد  طيب  :   اهللا عبد

  . انتهيت من حل الواجبات ؟ هل    :   محمد

 الجدول فيوضعت لي أمي  و ،  انتهيت منها منذ ساعة تقريبًالقد   :  اهللا عبد

     .آثيرًا  حمدأ األستاذ  به  سيفرح   مبتسمًاًاوجه

 لي أمي  ووضعت آذلك انتهيت قبل قليل من حل آل واجباتي  وأنا    :  محمد

    .آثيرًا  حمدأ بها األستاذ  سيفرح  الجدول في نجمة

  فين   اآلمعي  ة أن تلعب الكرتود هل يا صديقي الصدوق  مدمح   :  اهللا عبد

  .؟ منزلنا

  . صديقي  ياال أستطيع       : محمد

    .؟لماذا   : اهللا عبد

  . الليل إال ساعات معدودة على يتبق  ولم بيتنا  عن بعيد  بيتكم    :  محمد

  .ية األسبوع  في إجازة نهانتقابل أنما رأيك  ،  صديقي يا  حسنًا  : اهللا عبد

   .موافق    :  محمد

   . جميًاليومًاسيكون    ، رائع  :  اهللا عبد

   .اهللا  ستودعكأ صديقي  يا  نواآل    :   محمد

  . اللقاء إلى  :  اهللا عبد

 بصوت وشكرهما الطالبين لهذين من جميع األطفال التصفيق الباحث يطلب -٧

  . لكما شكرًاجماعي ومسموع  

 واآلن جاء دورآم يا أقوياء لتقوموا بما قام به ل قائًال لألطفاالباحث يبتسم -٨

  .آم اصديق



 على ليجلس  أعضائها  أحد من آل مجموعة أن ترشح  الباحث يطلب -٩

 هاتفية مع زميله محادثة  ويجري الدراسة  حجرةالمقعد المخصص في مقدمة  

  . الثانية المجموعةاآلخر من  

 أخرى  ومرة بدور المتصل مرة   القيامعلى األطفال فيما بينهم  يتناوب -١٠

  . المتصل به بدور

،  مثل ممتاز مختلفة بكلمات الدور طفل يقوم ويؤدي  آل الباحث  يشجع -١١

  ..رائع   عظيمرهيب  

 على م حصل منكمنن يا شباب  آل وا:   قائًالالجلسة الباحث  يختم -١٢

  يضعهحضر الجدول  أ ومن.   على الطاولة أمامه يضعهابطاقة من المعلم  

  . الطاولة أمامه على

 ويقول آل طفل حصل على بطاقة ويمسك بالبطاقة  على الباحث  يمر -١٣

   التشجيعية غيرها من العبارات  أو بطل  ياممتاز  

 رائع ويقول  به  ويمسك الباحث على آل طفل حصل على جدول  يمر  -١٤

  . يا بطل األمامإلى 

على أداء  المحافظة على الجلسة في نهاية األطفال الباحث يحث -١٥

  . الواجبات وحل الوالدين والمعلم  وطاعة  المسجدالصلوات في 

  . لجلسة قادمة ممتعة موعدًالهم ويحدد بالمصافحة األطفال الباحث يودع -١٦

  

  : الثامنة الجلسة
  . رياضي – ترفيهي  :  النشاط نوع

   .السمك صياد لعبة  : النشاط محتوى

   .المدرسة ملعب:   النشاط مكان

  . دقيقة ٤٥: اط  النشمدة

  

   : الجلسة أهداف



  : الحالية إلى تنمية المهارات التالية الجلسة  تهدف   

   .المصافحة -١

   .التحية -٢

   .االبتسامة -٣

   .باالسم التعريف -٤

   .المساعدة -٥

   .الشكر -٦

   .البصري التواصل -٧

   .التعليمات اتباع -٨

  . الغضب بطرق منطقية عن التعبير -٩

 .عند الهزيمة  بهدوء عند الفوز وتقبل الهزيمة الفرح -١٠
  
  . مالبس رياضية ، صافرة  ،  بيضاء بودرة  ،آرة:  النشاط أدوات 

  . التلقين  ، النمذجة ،  االجتماعي التعزيز : المستخدمة الفنيات

  :اإلجراء ت المستخدمة 

 من إدارة المدرسة ومعلم التربية البدنية ترشيح ستة طالب الباحث يطلب -١

للمشارآة في توضيح بعض جوانب الجلسة  العليا العاديةمن طالب الصفوف 

  . الملحقة الفكريةإلخوانهم من تالميذ الصفوف 

 واألطفال الطالب الستة بالمصافحة واالبتسامة وتحيتهم الباحث يستقبل -٢

  . ورحمة اهللا وبرآاته عليكمبتحية اإلسالم السالم 

 له :ً أن يعرفه باسمه قائالعلى  ًا جديدًا آل طفل يصافح صديقالباحث يحث -٣

  . ما اسمك ؟ وأنت ،اسمي عبد اهللا 

رض الملعب  أ على من جميع األطفال والطالب الجلوس الباحث يطلب -٤

  . اللعبة تعليمات إلى ليستمعوا

  :  في البداية ما يلي وتتطلب جدًا اللعبة ممتعة هذه :  قائًالالباحث  يبتسم  -٥

  . اللعبة ةلممارس   بالبودرة البيضاء لتكون مكانًاآبيرة دائرة  نرسم  ــ أ 



 من األطفال  طفلين بدعوة طالبين من الطالب الستة مع الباحث يقوم  ــ ب 

  . دائرة آبيرة بالبودرة البيضاء  لرسم  بينهم فيما ليتعاونوا

 متر عن محيط ٢ مسافة يبعد بالبودرة البيضاء  ًاآبير  مربعًا نرسم  ــ ج 

أثناء أداء  الذي يستقبل األطفال الخارجين من الدائرة المكانالدائرة ليصبح 

  .اللعبة 

 من األطفال طفلين بدعوة طالبين من الطالب الستة مع الباحث يقوم  ــ د 

  . بالبودرة البيضاء آبير  ليتعاونوا فيما بينهم لرسم مربعًا

 ٤ األطفال إلى مجموعتين متساويتين آل مجموعة تضم الباحث يقسم -هـ 

  .أطفال 

ما إ..  دور آل منهما دلتحدي بين الفريقين القرعة بإجراء  الباحث يقوم  ــ و 

  .ما األطراف إوسط الدائرة و

 الذي يفوز بالقرعة أفراده على محيط الدائرة المرسومة الفريق يرتب  ــ ز 

   .الدائرة الفريق اآلخر وسط أعضاء يكون  بينما، بالبودرة البيضاء 

 الموجود على أطراف الدائرة بتمرير الكرة إلى بعضهم الفريق يقوم  ــ ح 

  . الفريق المتواجد بالوسط أعضاء البعض محاولين إصابة

 تصيبه الكرة من فريق الوسط عليه أن يخرج من اللعب الذي الالعب  ــ ط 

  . ليمكث فيه حتى انتهاء اللعبةالدائرةمتجها إلى المربع القريب من 

 فريق األطراف بتمرير الكرة فيما بينهم محاولين إصابة أعضاء يستمر  ــ ي 

  .كنوا منهم جميعا  حتى يتماآلخر تلو ًاالفريق الوسط واحد

 مسك الكرة وهي مارة قبل من األطراف  فريق  أعضاء أحد  تمكن وإذا  ــ ك 

 أن يستبدل بهذه النقطة أحد زمالئه وبإمكانه ،أن تلمس األرض تسجل له نقطة 

  .صابتهم بالكرة إ خرجوا من اللعبة بسبب الذين

  . أن يخرج آل أعضاء فريق الوسط إلى اللعبة وتستمر  ــ ل 

 تشجيع على من اللعبة الخارجين  الوسط  فريق  عضاءأ الباحث يحث   ــ م 

  زمالئهم 



 الطرفية فالمجموعة انتهاء اللعبة يتم تبادل األدوار بين المجموعتين بعد  ــ ن 

  . تكون في األطراف لتبدأ لعبة جديدة والوسطيةتكون في الوسط  

  : الفريقين على التالي أعضاء الباحث  يحث  ــ س 

  . بروح الجماعة العمل .١

  .يق الفائز  الفرتهنئة .٢

  . الهزيمة تقبل .٣

  . أعضاء الفريقين احترام .٤

  . أنظمة اللعبة احترام .٥

  . بعضهم البعض عند انتهاء اللعبة مصافحة .٦

 دقائق ليستوعبها ٥ لمدة الستة إلى ممارسة اللعبة الطالب الباحث يدعو -٦

  . أعاله المذآورة اللعبة لشروط  وفقًاالتربية الفكرية إخوانهم من أطفال 

 لكم شكرًا قائلين لهم    واألطفال الطالب الستة بصوت واحداحثالب يشكر -٧

  .يا أصدقاء 

  . بوقت جميل  واالستمتاع الباحث أفراد المجموعتين لممارسة اللعبة يدعو  -٨

نتم أ،  أبطال نتمأ مثل بعبارات مختلفة األطفالبتشجيع  الباحث يقوم -٩

   . استمر في مساعدة زمالئك محمد  ممتاز يا ،رائعون

 الصلوات أداء الباحث الجلسة بحث األطفال على المحافظة على ميخت -١٠

  . على أنظمة حجرة الدراسة  والمحافظةفي المسجد وطاعة المعلم والوالدين  

 لجلسة قادمة اويحدد موعد،  تلو اآلخرًاواحد الباحث األطفال يودع -١١

 . جميلة 

  

   :التاسعة الجلسة
   .فني :  النشاط نوع

   . الطلق الهواء في سمالر  : النشاط محتوى

  . المدرسة فناء:   النشاط مكان



  . دقيقة ٤٥:  النشاط مدة

   :الجلسة أهداف

  : الحالية إلى تنمية المهارات االجتماعية التالية الجلسة تهدف

   .المصافحة -١

   .التحية -٢

   .االبتسامة -٣

   .المساعدة -٤

    .التعليمات اتباع -٥

  .ب بطرق منطقية ض الغعن التعبير -٦

   .ريالبص التواصل -٧

  . آراس رسم ٢ عدد،  ألوان مائية  ،  رصاص  أقالم :   النشاطأدوات

  . األدوار أداء   ، التلقين ،  االجتماعيالتعزيز:   المستخدمة الفنيات

  : المستخدمة اإلجراءات

 للجلسة الحالية من بالترتيب بالتنسيق مع معلم التربية الفنية الباحث  يقوم -١

ة واختيار المكان المناسب في فناء المدرسة  المناسباألدواتحيث انتقاء 

  . في الهواء الطلق  التعاونيلممارسة الرسم 

 األطفال بالمصافحة واالبتسامة وتحيتهم بتحية اإلسالم  الباحث يستقبل -٢

  . عليكم ورحمة اهللا وبرآاته السالم

 فيما ونوا يا شطار تعااليوم  قائًالويبتسم إلى آراس الرسم  الباحث يشير -٣

   .الفنية اللوحات  جملأم لترسموا  بينك

 مجموعة مكونة من آل ، متساويتين األطفال إلى مجموعتين  الباحث يقسم -٤

  .أربعة أطفال 

ألوان ، قلم رصاص   ، رسم آل مجموعة بحامل أوراق  الباحث يزود -٥

  .مائية 



 األطفال مدة خمس دقائق ليتناقشوا فيما بينهم بخصوص ما الباحث يعطي -٦

  .وتلوينه يريدون رسمه 

دما -٧ رر عن دون     يق ا يري ال م مهاألطف ثهم  رس اون   يح ى التع ال عل  األطف

  . بصورة جميلة ليظهرإلنجازه  

  : التالي النحو الباحث األطفال على التعاون فيما بينهم على يحث  -٨

  . األطفال فيما بينهم في الرسم يتناوب  ــ أ 

  .  فيما بينهم في التلوين األطفال يتناوب  ــ ب 

 أو يرسم  فعندماضهم البعض أثناء الرسم والتلوين   بعاألطفال يساعد  ــ ج 

  .ه بتزويده باألوراق أو األقالم ؤ الخاص به يقوم زمالالجزءيلون أحد األطفال 
   
الشكر  تقديم  علىه مساعدة أثناء العملؤ آل طفل يقدم له زمالالباحث يحث -٩

   .مله

عبارات  والتلوين بالرسم الباحث األطفال بين فترة وأخرى أثناء  يشجع -١٠

  ...رسم جميل   ، رائع جدًا   ،أبطالمختلفة مثل  

 ما ويقول لهم  الباحثيبتسم ،  ينتهي األطفال من الرسم والتلوين عندما -١١

    .جميلةإنها رسوم ..  اجمل تعاونكم  ماشاء اهللا  

 حصل ومن  المنزل جدولحضر أ من لهم   الباحث لألطفال قائًاليبتسم -١٢

  . يده عاليا  معلمه يرفعمنعلى بطاقات 

 مزيد من بذل تلو اآلخر ويشجعهم على ًا الباحث على األطفال واحديمر -١٣

  . الجهد

وعلى  المسجد في الباحث األطفال على المحافظة على الصالة  يشجع -١٤

  .لدين اطاعة المعلم والو

 للجلسة موعدًا الباحث األطفال بالمصافحة واالبتسامة ويحدد يودع -١٥

  .القادمة 

  

  : العاشرة الجلسة



   .ترفيهي :   النشاط نوع

  .رحلة مدرسية  :  النشاطمحتوى

  . الحيوان بالرياض  حديقة :   النشاطمكان

  ) .ثالث ساعات  ( دقيقة  ١٨٠ :  النشاطمدة

  : الجلسة أهداف

  :  الحالية إلى تنمية المهارات االجتماعية التالية الجلسة تهدف

   .المصافحة -١

   .التحية  -٢

   .االبتسامة  -٣

   .بصريال التواصل -٤

   .الطلب  -٥

   . السؤال إلقاء -٦

  . االستئذان مهارة  -٧

  . الشكر مهارة  -٨

  . بالدور االلتزام  -٩

    .الهدوء  -١٠

   .اآلخرين ممتلكات  -١١
   

وعنوان األطفال  اءسمأ ا صغيرة مكتوب عليهبطاقات، حافلة  :  النشاطأدوات

  .   آاميرا  . المدرسة

  .النمذجة     ، نالتلقي ،  االجتماعي لتعزيزا :  المستخدمة الفنيات

  : المستخدمة اإلجراءات

 خالل ما ومنترتيب للرحلة ال الباحث بالتعاون مع إدارة المدرسة بيقوم -١

  : يلي

  . موافقة أولياء أمور األطفال خذأ  ــ أ 



 زمالئهم لمشارآة طالب من طالب الصفوف العليا  أربعة  ترشيح  ــ ب 

  .  الحيوان حديقةأطفال الفئة الغالية لزيارة 

 باسمه مجهزة مالبسه على شخصية لكل طالب تعلق تبطاقا تجهيز  ــ ج 

   .وعنوان المدرسة 

  . شكل طابور من المدرسة إلى الحافلة على خروج األطفال ترتيب  -٢

 األطفال على اإلنشاد والتصفيق الجماعي أثناء وجودهم الباحث يشجع -٣

  . لديهم والثقةبالحافلة لخلق نوع من الحماس 

، زل األطفال بالترتيب على شكل طابور  إلي مقر الحديقة ينالوصول عند -٤

 :  قائًال  الباحث التحرك ليسمعوا التوجيهات من قبل  الحافلةيقف الجميع أمام 

 سندخل إلى مكان جميل قليلبعد .. آم هو يوم جميل ورائع ،  وأحبابي أعزائي

 عند عمل أي واالستئذان، والهدوء ، وممتع عليكم بالتعاون مع بعضكم البعض 

 هيا بنا نسير يقولثم  . لمحافظة على نظافة المكان واحترام اآلخرين شئ وا

   .سويًا

وهناك يطلب ، قدام من المواقف إلى بوابة الدخول  على األالجميع يسير -٥

 طالب الصفوف العادية العليا المشارآين في الرحلة منالباحث من آل طالب 

  : التالي النحوبة الدخول على  الفئة الغالية إلى بواأطفالالتوجه برفقة اثنين من  

السالم  : ومبادرة البائع بالسالم واالبتسامة قائًال،  إلى شباك التذاآر بثقة المشي

 واحدة من فضلك تذآرة  أريد  ؟بكم تذآرة الدخول،  اهللا وبرآاته ورحمةعليكم 

  .  عويشكر البائيأخذها 

 الجميع إلى يدخل  بأنفسهم من شراء التذاآر األطفال آل  انتهاء عند -٦

  .الحديقة 

  : يتم ترتيب الوقت آالتالي الحديقة في -٧

  . على أنواع الحيوانات المختلفةواالطالع دقيقة  ١٥ قرابة المشي   .أ 

  . دقائق ١٠ مدةل  القطار رآوب   .ب 

  . دقائق ٥مدة ل وجبة صغيرة تناول    .ج 



  . دقيقة ١٥ لمدة أخرى في أرجاء الحديقة  مرة التجول   .د 

  . فردية والجماعية  الصور البعض التقاط. هـ 

ى   األطفال فترات الزيارة للحديقة يشجع الباحث       آل  في -٨ سألوا     عل ا  ع أن ي م

دوا  دًا يب يهم جدي اتأو، عل وا الممتلك االً أو، ن يحترم وا أطف ادئين ن يكون  ه

  . محبوبين 

  . والنظام ومن ثم العودة إلى المدرسة بالترتيب  للخروج  االستعداد -٩

  : يلي ما  األطفالدرسة يطلب الباحث من  الوصول إلى بوابة المعند -١٠

  . بهدوء إلى المدرسة الدخول  . أ

 غرفة اإلدارة لمصافحة مدير المدرسة ومشرف التربية الخاصة إلى التوجه . ب

  . موافقتهما على هذه الرحلة الجميلة علىوتقديم الشكر لهما 

 أسرهم على يقصوا الباحث من األطفال عند الذهاب للبيت أن يطلب -١١

  . بها استمتعوانهم أحلة وآيف أحداث الر

 للجلسة موعدًا لهم بالمصافحة واالبتسامة ويحدد  األطفال الباحث  يودع -١٢

  . القادمة

  

  :الجلسات الخاصة بالمهارات االجتماعية أثناء أداء األعمال  : ثانيًا

 المهارات االجتماعية أثناء أداء األعمال على ضوء مقياس تقسيم يمكن      

 للتعلم داخل حجرة القابلين  عقليًاالمتخلفين لألطفال االجتماعيةت تقدير المهارا

  : المهارات االجتماعية الفرعية التالية إلىالدراسة لصالح هارون  

   األسئلةإلقاء -١

  . أسئلة اآلخرين ن عاإلجابة -٢

  .  البصري التواصل -٣

  . مع اآلخرين النقاش -٤

  . التعليمات اتباع -٥



   .التخطيط  -٦

  . االقتراحات توجيه -٧

    .مساعدةال -٨

   .اإلصغاء -٩

  . اآلخرين أثناء أداء عمل ما مضايقات تجاهل -١٠

  . النظافة على المحافظة -١١

 . الغير ممتلكات احترام -١٢

  

 بجلسات تنمية المهارات االجتماعية أثناء أداء الخاصة بعيدة المدى األهداف

  :األعمال 
  
ل  مع اآلخرين في المدرسة والمنزاإليجابي األطفال على التواصل مساعدة  -١

  .والحي 

    .والتضحية والحب إيجابية آالتعاون  اجتماعية األطفال خصائص إآساب -٢

   .بأنفسهم ثقة األطفال تنمية -٣

   .بأسرته عالقة الطفل تعزيز -٤

  . لدى األطفال  الكامنة القدرات اآتشاف -٥

   .األطفال حب العمل لدى ترسيخ -٦

  . والمنزل للمدرسة حب الطفل تعزيز -٧

  .قات الجديدة اكوين العالقات والصد تعلى األطفال القدرة إآساب -٨

  

 أداء بجلسات تنمية المهارات االجتماعية أثناء  الخاصة قريبة المدى األهداف

  :األعمال 
  
 األسئلة المطروحة من قبل المعلم داخل ن منظمة عبطريقة يجيب الطفل أن -١

  .حجرة الدراسة 



 ما أثناء ءي مهذبة المعلم عندما يصعب عليه فهم شبطريقة يسأل الطفل أن  -٢

  .  الشرح

 وبطريقة توآيدية مع المعلم واألقران أثناء  بصريًاالطفل يتواصل أن  -٣

  . الدراسة حجرةالمناقشات المختلفة داخل 

 حجرة داخل للمعلم وزمالئه أثناء الشرح والنقاش الطفل يصغي أن  -٤

  .الدراسة

  . واهتمام بدقة يتبع الطفل التعليمات الصادرة داخل حجرة الدراسة أن -٥

 داخل متنوعة يقترح الطفل على المعلم اقتراحات حول موضوعات أن -٦

  .حجرة الدراسة 

  . المختلفة األنشطة يساعد الطفل أقرانه داخل حجرة الدراسة خالل أن -٧

 الدراسةران داخل حجرة ق يتحدث الطفل بهدوء مع المعلم واألأن -٨

  . وخارجها

 حجرةرج  ال يتعدى الطفل على ممتلكات اآلخرين داخل أو خاأن -٩

  .الدراسة

 أو خارج داخل يتجاهل الطفل مضايقات األقران أثناء أداء األعمال أن -١٠

  .حجرة الدراسة  

   . مع أقرانه بعض األعمال البسيطة داخل حجرة الدراسةالطفل يخطط أن -١١

 النفايات داخل لرمي يرمي الطفل النفايات في المكان المخصص أن -١٢

  .  حجرة الدراسة 

  

  ف الخاصة بالمهارات االجتماعية أثناء أداء األعمال  األهداتحقيق آيفية

 أثناء أداء االجتماعية اآلنفة الذآر الخاصة بالمهارات  األهداف لتحقيق     

  : الباحث بمرونة وتناسق على الطرق التالية سيعتمداألعمال  

 أنفسهم منذ فيوتشجيعهم وبث الثقة   إيجابية مع األطفالعالقات بناء -١

    .البداية



، ترفيهية ، اجتماعية ،فنية ، رياضية ( أنشطة متنوعة على العتمادا -٢

 صلة ذات  متعددة مهارات إآساب األطفال  األنشطةويتم خالل هذه ) زراعية 

 مع اآلخرين من خالل جلسات احترافية االجتماعيةبمهارات تبادل العالقات 

ج السلوآي  مختلفة من فنيات العالأنواع دقيقة تستخدم فيها ٤٥تمتد إلى 

 ...األدوار أداء  ، والنمذجةالتعزيز االجتماعي وآالتلقين والتكرار 
  
 رغباتهم لألطفال أثناء ممارسة األنشطة المختلفة إلى إشباع  الفرصة إتاحة -٣

تين ي التنافس التربوي من خالل توزيعهم على مجموعتين متساوفيالمتعددة  

 . على العمل بروح الجماعة وحثهم  عددًا
  
 القيادة عند آل طفل في آل مجموعة من خالل التناوب على روح يةتنم -٤

خذ زمام القيادة خالل فترة زمنية أ بكل جلسة والخاصةأداء المهمات المختلفة 

 .محددة أثناء الجلسة  
  
 المادي المتنوعة إلعطائها  - ببطاقات التعزيز االجتماعي المعلمين تزويد -٥

 االجتماعية التي تدربوا  المهاراتظهرون  الدراسة عندما يحجرة  في  لألطفال

 . الجلسات مع الباحث بطريقة مناسبة  أثناء  عليها
  
 التي سبق االجتماعية بجداول تعزيز سلوآية تتعلق بالمهارات األسر تزويد -٦

 الجداول استخداموشرح طريقة ، للطفل التدرب عليها في الجلسات التدريبية 

  . وآتابيًالهم شفهيًا
  
 أداء األطفال على المهارات االجتماعية أثناء تدريباحث بتكرار  البيقوم -٧

األعمال في آل جلسة من الجلسات حتى ترسخ وتصبح فيما بعد سلوآيات 

 .  المواقف المختلفة  في   تظهر طبيعيًاتلقائية
     
 المهارات  بعض  تأآيد الباحث آل جلسة بتوديع األطفال من خالل ينهي  -٨

  .ة والشكر وتحية الوداع  واالبتسامآالمصافحة

  



 الجلسات الخاصة بتنمية المهارات االجتماعية أثناء أداء يلي وفيما    

  :األعمال 

  
  : الحادية عشرة الجلسة
   .زراعي :  النشاط نوع

  . الزهور من حوض عمل :  النشاط محتوى

   .  المدرسة حديقة :  النشاط مكان

  . دقيقة ٦٠ : النشاط مدة

  :  الجلسة أهداف

  : الحالية إلى تنمية المهارات االجتماعية التالية الجلسة تهدف 

   .األقران مساعدة -١

  . ممتلكات اآلخرين احترام -٢

    .التخطيط -٣

  . النظافة على المحافظة -٤

  االقتراح -٥

  . التعليمات  اتباع -٦

    .االبتسامة -٧

    .المصافحة -٨

    .التحية -٩

   .االستئذان -١٠

جوالين ، هور الطبيعية مجموعة من الز ، زهور  أحواض   : النشاط أدوات

مالبس ، آيس سماد صغير،  صغيرةةعيازرأدوات ، يدوية صغيرة لرش الماء 

  .رياضية  

 أداء، التلقين ، التعزيز المادي ،  االجتماعي التعزيز: المستخدمة تالفنيا

  .النمذجة  ، األدوار



    :المستخدمة  اإلجراءات

 ثالثة حيشبالمدرسة تر بالتنسيق مع مشرف التربية الخاصة الباحث يطلب -١

 لمشارآة زمالئهم من أطفال الصفوف  العلياطالب من طالب الصفوف 

  . الجلسة الحالية الفكرية

  . للطالب أهداف الجلسة الحالية والدور المتوقع منهم الباحث يشرح -٢

 األطفال بالمصافحة واالبتسامة وتحيتهم بتحية اإلسالم الباحث يستقبل -٣

  . وبرآاته اهللالسالم عليكم ورحمة 

  العليا الصفوف  طالب من إخوانهم األطفال على مصافحة  الباحث يشجع -٤

  . وبرآاته اهللا بتحية اإلسالم السالم عليكم ورحمة وتحيتهم

 لتعليمات الجلسة واالستماع من الجميع الجلوس على األرض الباحث يطلب -٥

  .الحالية 

بزراعة بعض الزهور  سنقوم اليوم يا أبطال  : قائًالللجميع الباحث يبتسم -٦

   .األحواضالجميلة في هذه 

 زمالئهم أطفال أمام الحضور من طالب الصفوف العليا  الباحث يطلب -٧

ن شرحها أ حوض من الزهور بطريقة سبق ولعملالفئة الغالية لتقديم نموذج  

  : للقواعد التالية  وفقًا الباحث لهم مسبقًا

الحوض بواسطة أدوات  في نقل التربة من األرض إلى الطالب يتناوب  ــ أ 

  . إلى ثالثة أرباعه الحوض  يمتلئالزراعة البسيطة حتى 

  . من الماء بقليل التربة الموجودة بالحوض رش على  الطالب يتناوب  ــ ب 

 ذات الزهرة يزرع آل طفل بحيث الزهور في الحوض  الطالب يزرع  ــ ج 

 من السماد حول القليليقوم الطالب بالتناوب بوضع  . اللون الذي يفضله

  .الزهور داخل الحوض  

 أحد الطالب مساعدة يطلب من زميله المساعدة بطريقة يريد عندما  ــ د 

   .؟ الماءجالونتناولني  أن ممكن هل من ال سمحت لومهذبة فيقول  



 فعندما الزهور بعضهم البعض أثناء إنجاز مهمة زراعة الطالب  يساعد -هـ 

..  جالون الماء ولتهبمنايقوم طالب برش الماء في الحوض يساعده زميله  

  وهكذا

ساعدة         ء زمال الطالب يشكر  ــ و  ه م دمون ل دما يق ول ه عن جزاك   ،  شكراً فيق

    .ًااهللا خير

 الباحث يصافحهم الزهور في الحوض  زراعة ينتهي الطالب من عندما  ــ ز 

 األطفال التصفيق لهم وشكرهم بصوت واحد  جميع من ويطلبويشكرهم  

   .ا جزاآم اهللا خيربقول

 سنقوم بعمل أبطال أمام األطفال مرة أخرى ويقول واآلن يا  الباحثيقف -٨

  .حوضين من الزهور الجميلة آما فعل إخوانكم قبل قليل 

  . أطفال ٤ الباحث األطفال إلى مجموعتين آل مجموعة مكونة من يوزع -٩

 الزهور  بعض،  جالون ماء  ، ًا الباحث أمام آل مجموعة حوضيضع -١٠

   .بعض السماد، أدوات نقل التربة 

 حوض الزهور لعمل الباحث األطفال على التعاون فيما بينهم يحث -١١

  .الجميلة 

 متنوعة مثل ممتاز يا محمد  تشجيعية الباحث األطفال بعبارات  يشجع -١٢

  يا سالم عليك يا علي  ، حمدرائع يا 

 التربة نقل الباحث من األطفال أن يساعدوا بعضهم البعض أثناء يطلب -١٣

  . الزهور زراعة عند أو وضع السماد  عند  أو  اءبالم رش التربة أوللحوض  

 لهم  يصفق..  ينتهي األطفال من زراعة الزهور في الحوض عندما -١٤

  . يا أبطال  رائع رائع : قائًال

 في النفايات الباحث من األطفال التعاون لتنظيف المكان ووضع يطلب -١٥

  .صندوق النفايات  

 ووضعه الحوضحمل   آل مجموعة التعاون لأطفال الباحث من  يطلب -١٦

  .في مكان مميز بالمدرسة 



 والبيت المدرسةنه البد أن نكون هادئين في أ الباحث لكل األطفال يؤآد -١٧

  .مثل هذه الزهور الجميلة 

على الصالة في  وحثهم  الباحث الجلسة بمصافحة آل األطفالينهي -١٨

  .  وطاعة الوالدين والمعلم المسجد

 للجلسة موعدًالمصافحة ويحدد  الباحث األطفال باالبتسامة وايودع -١٩

 .قادمة ال

  

  : الثانية عشرة الجلسة
   .توجيهي  -فني:   النشاط نوع

  .   باستخدام األلوان والخاطئةتحديد السلوآيات الصحيحة :  النشاط محتوى

   .   الدراسة حجرة:   النشاط مكان

   . دقيقة٤٥:  النشاط مدة

  : الجلسة أهداف

  : التالية االجتماعيةتنمية المهارات  الجلسة الحالية إلى تهدف 
  
   .المصافحة -١

   .التحية -٢

   .االبتسامة -٣

   .السؤال إلقاء -٤

  .  سؤال عن اإلجابة -٥

   .البصري التواصل -٦

   . البناء النقد -٧

   .اإلصغاء -٨

   .المساعدة -٩

 النحوربع صور ملونة على أ، ) خضر أ، حمر أ(  تلوين أقالم : النشاط أدوات

  :التالي 



 الرصاص ًاقلم طفل داخل حجرة الدراسة يبري صورة:  األولى الصورة

  . ويرمي بالبقايا على األرض إلى جوار مقعده 

 بمسح المعلمصورة طفل داخل حجرة الدراسة يساعد :  الثانية الصورة

  . السبورة 

  . زميله قلم يناولصورة طفل مبتسم داخل حجرة الدراسة :  الثالثة الصورة

 من عند زميلهحجرة الدراسة يشد ثوب صورة طفل داخل :  الرابعة الصورة

  .الكتف 

    .التلقين ، األدوارأداء  ،  االجتماعي التعزيز :  المستخدمة  الفنيات

    :المستخدمة اإلجراءات

 بالتنسيق مع مشرف التربية الخاصة بالمدرسة بتجهيز حجرة الباحث يقوم -١

   .التوجيهي – الالزمة لتنفيذ العمل الفني واألدواتالدراسة  

ستقبل -٢ ث ي الم      الباح ة اإلس تهم بتحي سامة وتحي صافحة واالبت ال بالم  األطف

  . وبرآاته اهللالسالم عليكم ورحمة 

 دائرتين من لتشكيل مع بعض يتعاونوا من األطفال أن الباحث يطلب -٣

 أقالم توضع  الطاولتين  وعلىن  ا توضع طاولتالدائرة منتصف وفيالكراسي 

  .التلوين 

أربعة آل مجموعة مكونة من ، ل على مجموعتين  األطفاالباحث يقسم -٤

  . أطفال 

ه                  الباحث  يشرح -٥ سة بقول ذه الجل ذه خالل ه وب تنفي ال المطل  أعزائي  لألطف

  :وأحبابي األبطال 

 صور تحتوي على سلوآيات صحيحة وبعضها مجموعة عليكم  سأعرض

 الزاوية اليسرى من آل صورة توجد  في.اآلخر يحتوي على سلوآيات خاطئة 

  سلوآًاالصورة باللون األخضر إذا عكست بتلوينها  عليكم، ائرة بيضاء د

  . لونها باللون األحمر  خاطئًا الصورة سلوآًاعكست إذا أما  صحيحًا



 منهم أن ويطلب على األطفال الصور واحدة تلو األخرى  الباحث يعرض -٦

 ومن حًا أو صحي خاطئًا الصورة تعكس سلوآًاآانتيتعاونوا على تحديد ما إذا  

 األطفال من أداء ينتهي عندما و.المناسبون لثم التعاون على تلوينها بال

  . الباحث على حسن أدائهميشكرهمالمطلوب منهم  

 لزمالئه ويشرح اآلخر أن يتقدم لألمام تلو واحدًا من األطفال الباحث يطلب -٧

  . صحيح أو خاطئ سلوك ما بها من صورة من الصور محددًا

حضر منكم الجدول أ أيها الشجعان الصغار من طفال قائًال لألالباحث يبتسم -٨

   . من المعلم يرفع يده عاليًاالبطاقاتالمنزلي أو 

 والبطاقات التي  بالجداول تلو اآلخر ويمسك  الباحث بين األطفال واحدًايمر -٩

    ...ممتاز، جميل ،  بعبارات مختلفة مثل رائع ويشجعهم  أمامهم

 مكان آلالهتمام باحترام األنظمة في  الباحث األطفال على ايحث -١٠

  . المدرسة والمنزل والحي وخصوصًا

 للجلسة  موعدًا لهم ومحددًا األطفال آل  الباحث الجلسة مصافحًاينهي -١١

  .القادمة 

  

   : الثالثة عشرة الجلسة
   .رياضي:   النشاط نوع

   .قدممباراة آرة :  النشاط محتوى

  . المدرسة ملعب:   النشاط مكان

   . دقيقة٤٥:  نشاط  المدة

  : الجلسة أهداف

   الحالية إلى تنمية المهارات االجتماعية التاليةالجلسة تهدف

   .المصافحة -١

   .التحية -٢

   .االستئذان -٣



   .البصري التواصل -٤

  . التعليمات اتباع -٥

   .المساعدة -٦

   .الشكر -٧

   .التخطيط -٨

  . مضايقات اآلخرين أثناء اللعب تجاهل -٩

لفة قماش ، عملة معدنية ،  رياضية مالبس ،صافرة ، آرة قدم  :  النشاطأدوات

  .القائد ؟داللة على لبيضاء توضع على الكتف ل

  األدوارأداء ، التعزيز المادي   ، االجتماعي التعزيز :  المستخدمة  الفنيات

    .التلقين

  : الجلسة إجراءات

 األطفال بالمصافحة واالبتسامة وتحيتهم بتحية اإلسالم الباحث يستقبل -١

  .   وبرآاته اهللاعليكم ورحمة السالم 

 بوقتنا الجميل ونلعب نستمتع اليوم يا أحبابي  : لألطفال قائًالالباحث يبتسم -٢

  . آرة القدم 

 من جميع األطفال الوقوف على خط واحد وااللتزام بالهدوء الباحث يطلب -٣

  .  بالجلسة الخاصةلسماع التعليمات 

الفريق ، أطفال ٤  تضمة  األطفال إلى مجموعتين آل مجموعالباحث  يقسم -٤

  . الثاني يلبس األزرق والفريقاألول يلبس األصفر 

 ومن ذلك عدم النظام بضرورة احترام للفريقين التعليمات  الباحث يعطي -٥

 وتهنئة،  وتمرير الكرة بدقة ،  أحد الخصوم انفعال عند والهدوءالخشونة  

  .الفريق الفائز عند نهاية المباراة 

  .عب بالسالم على بعضهما البعض  اللالفريقان يبدأ -٦

  . جهة لعب آل فريق في الملعب لتحديد  القرعة تجرى -٧

  . بدء المباراة   صافرته معلنًاالباحث يطلق -٨



 لكل طفل في آل فريق أن يحمل شارة القيادة وتوجيه الفرصة تعطى -٩

  .زمالئه أثناء اللعب

 اتالضرب األطفال فيما بينهم على رمي ضربات التماس ولعب يتناوب -١٠

  .المباشرة وغير المباشرة والضربات الرآنية 

 بعبارات مختلفة اللعب أثناء األطفال اإليجابية  سلوآيات الباحث  يعزز -١١

    ....رائع ، ممتازمثل بطل  

 تهنئة المهزومهي المباراة يطلب الباحث من أعضاء الفريق ت تنعندما -١٢

  . الفريق الفائز

 على البسيطةبعض الجوائز  نهاية الجلسات يقوم الباحث بتوزيع قبل -١٣

  .األطفال  

 وطاعة المسجد الباحث األطفال على المحافظة على الصلوات في يحث -١٤

  .الوالدين والمعلم 

  . للجلسة القادمة موعدًا الباحث اللقاء بتوديع األطفال ويحدد لهم  يختم -١٥

  

   : الرابعة عشرةالجلسة
   .توجيهي – تعليمي :  النشاط نوع

  .ربعة شاف األخطاء األاآت : النشاط محتوى

   .الدراسة حجرة :  النشاط مكان

  . دقيقة ٤٥ :  النشاط مدة

     :الجلسة أهداف

  : الحالية إلى تنمية المهارات االجتماعية التالية الجلسة تهدف

   .المصافحة -١

   .االبتسامة -٢

   .التحية -٣

  . البصري التواصل -٤



  . سؤال إلقاء -٥

  . عن سؤال اإلجابة -٦

   .البناء النقد -٧

  . على النظافة ةالمحافظ -٨

  . ممتلكات اآلخرين احترام -٩

 متعددة  على أحداثتحتوي صورة ملونة،  طاوالت ، آراسي :  النشاط أدوات

  : النحو التالي على  حجرة الدراسةفي

  . األرض على  األوراق  ويرمي يمزق دفتره  طفل .١

  . يبري قلمه ويرمي البقايا على األرض طفل .٢

  . يقف فوق الطاولة طفل .٣

  .ب الماء على األرض  يسكطفل .٤

  . التلقين  ،  االجتماعي التعزيز :  المستخدمة الفنيات

    :المستخدمة  اإلجراءات

 بتحية اإلسالم وتحيتهم الباحث األطفال بالمصافحة واالبتسامة يستقبل -١

  .السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 

ب -٢ ث يطل وس  الباح ال الجل ن األطف ى م ي عل تماع الكراس ى واالس  إل

  .مات الجلسة تعلي

ده اليمنى الصورة         رافعاً لألطفال  الباحث يبتسم -٣ ة  بي وي     الملون  والتي تحت

ة  سلوآيات على خمسة      ول ،  خاطئ ذه الصورة          ويق م ه وي  له ة     تحت ى أربع  عل

  . الآتشافها بعضأخطاء عليكم أن تتعاونوا مع 

 األطفال إلى مجموعتين آل مجموعة تحتوي على أربعة الباحث يقسم -٤

  .أطفال 

 وفي آل مرة األخطاء بذل الجهد الآتشاف على األطفال الباحث شجعي -٥

  .... أبطال يا  رائع : قائًال لهم الباحث  يبتسم خطأيكتشف األطفال  



 ما يء األطفال على أن يسألوه عندما يصعب عليهم فهم شالباحث يحث -٦

  . حول محتوى الصورة النقاشأثناء  

دما -٧ ي  عن ال ينته ل األ األطف شاف آ ن اآت ة    م اء األربع صفقخط م ي  له

    ....أبطال  ،  ممتاز مثل  مختلفة بعبارات ويشجعهمالباحث  

 أحد إلى الفرصة لكل طفل ليقف أمام الجميع ويشير الباحث يعطي -٨

السلوآيات الخاطئة الموجودة في الصورة ويقوم بنقد السلوك بطريقته الخاصة 

  . لقدراتهووفقا

حضر منكم الجدول من أ من أبطال يا اآلنو :  لألطفال قائًالالباحث يبتسم -٩

   .عاليًا على بطاقات من معلمه يضعها أمامه ويرفع يده  حصلالمنزل ومن 

سماً  الباحث     يمر -١٠ داً      مبت ال واح ى األطف ارات           عل شجعهم بعب و اآلخر وي  تل

  ...ممتاز يا فيصل ، بطاقة جميلة  ،  جدول رائع  مثل  مختلفة

فظة على الصلوات في المسجد وطاعة  المحاعلى الباحث األطفال يحث -١١

  .الوالدين والمعلم 

 لجلسة  موعدًا الباحث األطفال بالمصافحة واالبتسامة ويحدد لهم يودع -١٢

  .قادمة 

  

   : الخامسة عشرةالجلسة
    .فني :  النشاط نوع

  . الصلصال الملون من طاولة وآرسي عمل:   النشاط  محتوى

    . التربية الفنية حجرة:   النشاط مكان

   .دقيقة ٥٠:  النشاط  مدة

  : الجلسة أهداف

  : الحالية إلى تنمية المهارات االجتماعية التالية الجلسة تهدف

   .المصافحة -١

   .التحية -٢



   .االبتسامة -٣

  . باالسم التعريف -٤

  . التعليمات اتباع -٥

    .االقتراح -٦

  . سؤال إلقاء -٧

  . عن سؤال اإلجابة -٨

   .التخطيط -٩

   .المساعدة -١٠

   . مضايقات األقرانتجاهل -١١

   .الشكر -١٢

  .صلصال ملون  ، آراسي  ،  آبيرة  طاولة  : النشاط أدوات

  .التلقين ، النمذجة   ، االجتماعي التعزيز : المستخدمة الفنيات

  : المستخدمة اإلجراءات

 ترشيح الفنية  التربية مشرف التربية الخاصة ومعلم من  الباحث يطلب -١

شرح خطوات العمل الفني  العليا للمشارآة في العاديةطالبين من الصفوف 

  . الفكرية الملحقة التربيةلزمالئهم األطفال من صفوف 

 الطالبين بالمصافحة والترحيب ويشكرهما على قبول الباحث يستقبل -٢

 هذه الجلسة لزمالئهم األطفال من جوانبالدعوة للمساهمة في شرح بعض 

  . صفوف التربية الفكرية الملحقة 

 في غرفة المناسبالبين بتهيئة المكان   بالتعاون مع الطالباحث يقوم -٣

  .  األدوات الخاصة بالجلسة وتجهيز ،التربية الفنية 

 تلو  إلى غرفة التربية الفنية فيصافحهم الباحث واحدًااألطفال يحضر -٤

 الصفوف على مصافحة زميليهم من ويشجعهم وجوههم في اآلخر مبتسمًا

  .العادية 



ويشجع األطفال ، لعادية باسميهما ن من الصفوف اا القادمناالطالب يعرف -٥

  .  بأسمائهم ألصدقائهم الجدد يعرفواعلى أن  

آل مجموعة ،  األطفال إلى مجموعتين متساويتين في العدد الباحث يقسم -٦

  .ربعة أطفال أمكونة من 

طفال آل مجموعة الجلوس على الطاولة الكبيرة  أ من الباحث يطلب -٧

  . لزميله من مجموعته  يجلس آل طفل من آل مجموعة مقابلبحيث

  . الباحث آل مجموعة بالصلصال الملون يزود -٨

  . الجلسة الحالية تعليمات الباحث آل مجموعة على الهدوء واتباع يحث -٩

 الطالبين القادمين من الصفوف العليا العادية التقدم والجلوس من الباحث يطلب 

 األطفال لك الطاولة الكبيرة من األمام حتى يتسنى لبمحاذاةعلى الكراسي 

  وآرسي من الصلصال الملون وفقًاطاولةمشاهدتهم وهم ينجزون عمل 

 للشروط  وقت الجلسة ووفقًاقبيللخطوات اتفق الباحث مع الطالبين عليها  

  :التالية 

 يصنع أو الطاولة فعندما  الكراسين على أداء عمل  ا الطالبيتناوب  أن  . أ

   .بصنع أرجل الطاولة مثًال من الصلصال أرجل الكرسي يقوم اآلخر أحدهما

 الطالبين بصنع قاعدة أحدن بعضهما أثناء العمل فعندما يقوم ا الطالبيساعد . ب

   .وهكذا  له زميله بتهيئة الصلصال يقوم  المثال سبيل علىالكرسي  

 له ساعده وهيأ  الذي الطالب الذي يقوم بدوره في العمل زميله يشكر. ج 

  .الصلصال 

 من األطفال ويطلب  العمل عندما ينتهيان من أداء  الباحث الطالبينيشكر -١٠

  . لكما   شكرًابقول  لهماتقديم الشكر 

ن ويقول ما ا الطالبامصنعه الباحث إلى الكرسي والطاولة التي  ينظر -١١

 ويقول  مبتسمًا ينظر إلى أطفال المجموعتين ثم  وطاولةأجملهما من آرسي 

ولة حلوة من الصلصال الذي  جميل وطاًا آرسيَّلصنع دورآم يا أبطال جاء

   .  أمامكم



 مجموعة على التعاون فيما بينها لتصنع آرسي وطاولة آل الباحث يحث -١٢

  .جميلين 

ممتاز يا  .. مثل الباحث األطفال أثناء العمل بعبارات مختلفة  يشجع -١٣

   ...زميلك  تساعدأنت بطل يا عادل ألنك ،  فيصل  يارائع  ، محمد 

 المحافظة على على نهاية الجلسة ويحثهم  الباحث األطفال عنديشكر -١٤

  . المسجد وطاعة الوالدين والمعلم فيالصلوات  

   . قادمة لجلسة  الباحث األطفال بالمصافحة ويحدد لهم موعدًايودع -١٥

   

   : السادسة عشرةالجلسة
   .اجتماعي : النشاط نوع

  . وترتيب حجرة دراسية تنسيق حول اقتراحات:   النشاط  محتوى

  . المدرسة مكتبة:  شاط  النمكان

  . دقيقة ٤٥:  النشاط مدة

  : الجلسة أهداف

  : الحالية إلى تنمية المهارات االجتماعية الجلسة تهدف

   .المصافحة -١

   . التحية -٢

   .االبتسامة -٣

   .االقتراحات تقديم -٤

   .التخطيط -٥

   .األسئلة توجيه -٦

   .أسئلة عن اإلجابة -٧

أدوات زينة ، أقالم  ، اق  أور، آراسي  ،  اجتماعات طاولة  : النشاط أدوات

  .كية ي نظافة بالستأدوات، مختلفة 

  .التلقين ، التكرار   ، االجتماعي  التعزيز : المستخدمة الفنيات



   :اإلجراءات

 األطفال في المكتبة بالمصافحة واالبتسامة وتحيتهم بتحية الباحث يستقبل -١

  . ورحمة اهللا وبرآاته عليكماإلسالم السالم 

ن األطفال التوجه إلى طاولة االجتماع والجلوس على  مالباحث يطلب -٢

   .الكراسي

   .كية إلى جوارهي النظافة البالستوأدوات الزينة أمامه أدوات الباحثيضع  -٣

ا هي        أ أن  أود اليوم يا أبطال      : لألطفال قائالً  الباحث يبتسم -٤ نكم م عرف م

  .؟ جميلة أصبحت حجرتنا الدراسية فيها  ا إذا عملنالتياألشياء 

  حجرة الدراسةتنسيق اقتراحات حول توجيه من األطفال  الباحث يطلب -٥

 األدوات  هي هذه   أدوات النظافة قائًالىلإ أدوات الزينة وإلى الباحث يشيرف

  . الدراسة حجرة  نيلتزيالتي سنستخدمها  

سأل -٦ ال  ي اذا الباحث األطف ال م ا أبط ة ي أدوات النظاف ل ب  ينتظر ..  ؟ نفع

ع   والتي   األطفال منالباحث اإلجابة    ا ستكون    يتوق ة  أنه ة  اإلجاب  ننظف  التالي

  .بها حجرة الدراسة 

سم  -٧ ائالً  يبت ال ق ع   : الباحث لألطف ا أبطال  رائ ول  ..  ي م يق  دعوني واآلن :ث

ة      يرغب آتب أسماء من     أ سة القادم نكم تنظيف حجرة الدراسة الجل  يكتب  و م

وا         أربعة أسماء   :الباحث ذين رفع ديهم  طالب من ال ة في تنظيف حجرة     أي  رغب

  .الدراسة 

ب -٨ ة  الباحث يطل ال األربع ن األطف ة أعضاء م ة مجموع شكيل  النظاف  ت

وس      ي والجل ن الكراس ة م احلق اور  عليه ول والتح رة   ، ح ف حج ة تنظي  آيفي

  . األدوار بينهم وتوزيع  الدراسة

 لألطفال األربعة الباقين والجالسين على طاولة االجتماع الباحث يبتسم -٩

  . بعمل آخر جميل ستقومون شباب  يانتم أأما : لهم  قائًال



سأل -١٠ ث ي ال  الباح اذااألطف ال   م ا أبط ل ي أدوات نفع ة ب ب ييج.. ؟ الزين

ائالً  الباحثيبتسم لهم   ، حمدأ الدراسة يا أستاذ     حجرة بها   نجملاألطفال   ع   : ق   رائ

  . شطاريا

دراسة ن حجرة الي تزيفي الباحث أسماء األطفال األربعة الراغبين  يكتب -١١

 فيما اويتحاور منهم تشكيل حلقة من الكراسي ليجلسوا ويطلببأدوات الزينة  

  .ين حجرة الدراسة وتوزيع األدوار بينهم يبينهم بخصوص التخطيط لتز

، ممتاز  مثل مختلفة الباحث على المجموعتين ويشجعهم بعبارات يمر -١٢

   ...ممتازبطل   ، رائع

 أو ما يءش يصعب عليهم فهم  الباحث األطفال على سؤاله عندمايحث -١٣

  .ينهاي بتنظيف حجرة الدراسة أو تزمتعلقتخطيط شئ ما سواء أآان هذا سؤال 

 االقتراحات تلو اآلخر على أن يقدموا ًا الباحث األطفال واحديشجع -١٤

  .نها ي تزيمالمختلفة حول تنظيف حجرة الدراسة أ

 من جديد ودةالع نهاية الجلسة بعشر دقائق يطلب الباحث من األطفال قبل -١٥

توجيهات األخيرة ال واالستماع إلى بهدوءإلى طاولة االجتماع والجلوس 

  .ن وتنسيق حجرة الدراسة يبخصوص تزي

 دور آل طفل بتحديد الباحث خالل العشر دقائق المتبقية من الجلسة يقوم -١٦

 مراعاة تبادل األدوار بين األطفال داخل معتنظيف ال مين أيسواء من حيث التز

  . المجموعتين آكل وبينعة  آل مجمو

 القادمة الجلسة هم الباحث األطفال على أهمية أن يتعاونوا مع بعضيحث -١٧

  .لتصبح حجرة الدراسة جميلة ونظيفة 

 القادمة الجلسة الباحث لألطفال أن هناك جوائز جميلة عند نهاية يؤآد -١٨

جل الخروج بحجرة أ وتعاوني مع زمالئه من تميزيقوم بعمل ممجد لكل طفل 

  . أنيقة جميلةدراسية

 في الباحث الجلسة بحث األطفال على المحافظة على الصلوات ينهي -١٩

  .المسجد وطاعة الوالدين والمعلم 



  لهم موعدًاويحدد الباحث األطفال بالمصافحة والتحية واالبتسامة يودع -٢٠

  . لجلسة أخرى جميلة ومشوقة قادمًا

  

   : السابعة عشرةالجلسة
   .اجتماعي:  النشاط نوع

   .دراسية حجرة نيوتزي تنسيق  : النشاط محتوى

  . الدراسة حجرة:    النشاط مكان

   .دقيقة ٦٠  : النشاط مدة

   :الجلسة أهداف

  : الحالية إلى تنمية المهارات االجتماعية التالية الجلسة تهدف

   .المصافحة -١

   .التحية -٢

   .االستئذان -٣

   .المساعدة -٤

   .النظافة -٥

  . التعليمات اتباع -٦

   .االقتراح -٧

  . سؤال توجيه -٨

  . عن سؤال اإلجابة -٩

  . اآلخرين احترام -١٠

  .كية يأدوات نظافة بالست،  مختلفة زينة أدوات    :النشاط أدوات

  .التلقين ، التكرار   ، االجتماعي  التعزيز  :المستخدمة الفنيات

   :المستخدمة اإلجراءات



 حجرة دراسية بتحديد الباحث بالتنسيق مع مشرف التربية الخاصة يقوم -١

 معن حددت أ للخطة التي سبق ونها وتنظيفها ووفقًايجل تنسيقها وتزيأمن 

  .األطفال في الجلسة الرابعة عشرة 

 من مشرف التربية الخاصة بالمدرسة ترشيح طالبين من الباحث يطلب -٢

 الصفوف من لتقديم مساعدات تلقينية إلخوانهم العاديةطالب الصفوف العليا 

  .الفكرية 

 ويبارك لهما الحاليةبين دور آل منهما في الجلسة  الباحث للطاليشرح -٣

  .قبولهما هذه المهمة النبيلة 

 دور واآلخر النظافة ألعمال للطالب األول دور المتابع  الباحث يحدد -٤

  . الزينة أدواتالمتابع لتعليق  

 األطفال الثمانية عند باب حجرة الدراسة قبل الدخول الباحث يستقبل -٥

 اآلخر ويشجعهم على مصافحة إخوانهم من تلو  ويصافحهم واحدًامبتسمًا

  .طالب الصفوف العليا العادية في المدرسة 

على آل مجموعة ، هيا إلى العمل يا شطار:   للجميع قائًالالباحث يبتسم -٦

  : التالي النحو في طابور واحد لنبدأ العمل الفعلي على تقفأن  

 المقاعد الدراسة وترتيب األولى عليها تنظيف حجرة الدراسة  المجموعة  . أ

  . ونظيفة جميلةلتصبح الغرفة  

 أدوات الزينة على جنبات حجرة الدراسة  تعليق الثانية عليها  المجموعة . ب

  . باب حجرة الدراسة وحول السبورة وعلى

  :  آل مجموعة أن يتعاونوا على النحو التالي في الباحث األطفال  يحث -٧

   .الزينة أدوات  أطفال آل مجموعة على التنظيف وتعليقيتناوب  ــ أ 

  األدوار دقائق من بدء العمل ١٠ أطفال المجموعتين بعد يتناوب  ــ ب 

ن  يكمل عملها المجموعة التي قامت بالتزيت التي قامت بالتنظيف فالمجموعة

   .والعكس



 ومن مهذبة  بطريقة األطفال بعضهم البعض أثناء أداء العمل  يساعد  ــ ج 

  البلونتعطيني يا فيصل أن ن ممكهل من الذلك أن يقول أحد األطفال لآلخر 

  .؟  األصفر

 ومن ذلك معينة األطفال بعضهم البعض عندما تسدى لهم مساعدة يشكر  ــ د 

  ويقول له  يبتسم محمد أن على األصفر البلون محمد زميلهعندما يعطي فيصل 

 . فيصل  شكرًا

 أدوات الزينة وتعليق من تنظيف حجرة الدراسة األطفال ينتهي عندما -٨

 ويشجعهملباحث والمعلمين ومشرف التربية الخاصة بالمدرسة يصفق لهم ا

  ... بكم فخورأنا  ، أبطال  ،  رائعون  نتمأ  مثلبعبارات مختلفة  

 لدينا..   شجعان  يا واآلن عندي لكم مفاجأة   : لألطفال قائًالالباحث يبتسم -٩

    . وتناول وجبة خفيفة العصير  لشرب دقائق  عشراليوم حفلة صغيرة لمدة  

 لجلسة موعداًَ الباحث األطفال بالمصافحة واالبتسامة ويحدد لهم يودع -١٠

 .قادمة جميلة وممتعة

  

   : الثامنة عشرةالجلسة
   .تمثيلي :  النشاط نوع

  . تلفزيونية مقابالت:  النشاط  محتوى

  . المدرسة مكتبة:    النشاط مكان

  . دقيقة ٦٠:   النشاط مدة

  : الجلسة أهداف

  :حالية إلى تنمية المهارات االجتماعية التالية  الالجلسة تهدف

   .المصافحة -١

   . التحية -٢

   .االبتسامة -٣

  . باالسم التعريف -٤



  . البصري التواصل -٥

  . سؤال إلقاء -٦

  .الرفض -٧

  . التعليمات  اتباع -٨

  . عن سؤال اإلجابة -٩

  . اآلخرين احترام -١٠

   .قأورا،  أقالم  ، آراسي ،  آبيرة طاولة،  ملونة ميكرفونات :  النشاطأدوات

  .التلقين  النمذجة ،  األدوارأداء ، التعزيز االجتماعي  :  المستخدمةالفنيات

   :المستخدمة اإلجراءات

  : التالي النحو الباحث بتهيئة وترتيب المكتبة مكان الجلسة على يقوم -١

  . مقدمة المكتبة فيخضر أ ما مغطاة بمفرش  طاولة آبيرة نوعًايضع  ــ أ 

 المقدمآرسي يجلس عليه ،  آراسي خلف الطاولة ٣ عدد يضع  ــ ب 

    .ناالضيف يجلس عليهما وآرسيينالتلفزيوني  

  .أوراق ، أقالم ، عصائر،   ميكرفون ملون٢ على الطاولة عدد يضع  ــ ج 

 على بعد متر من مقدمة الطاولة الكبيرة الكراسي من ًاعدد  يضع  ــ د 

  .ليجلس عليهم الجمهور 

سة ترشيح  بالتنسيق مع مشرف التربية الخاصة بالمدرالباحث يطلب -٢

  . العليا للمشارآة في الجلسة العاديةطالبين من طالب الصفوف 

 الدعوة الطالبين قبل وقت الجلسة ويبارك لهما قبولهما الباحث يستقبل -٣

   .الجلسةويشرح لهما أهداف الجلسة والمهمة المطلوب منهما تنفيذها خالل 

ة والمصافحة  األطفال الثمانية عند باب المكتبة باالبتسامالباحث يستقبل -٤

  . السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته اإلسالموتحيتهم بتحية 

 األطفال الثمانية على مصافحة إخوانهم من الصفوف العادية الباحث يشجع -٥

  . بأسمائهم إلخوانهم الجدد يعرفواالعليا ويحثهم أن 



 على ويحثهم من الجميع الجلوس على الكراسي األمامية  الباحث يطلب -٦

  .تباع تعليمات الجلسة اإلنصات وا

 بوقت سنستمتع  الشجعان  أحبابي يا اليوم : للجميع قائالً الباحث يبتسم -٧

 إلى الطاولة األمامية وما عليها من ويشير ثم يرفع يده اليمنى ناجميل مع بعض

 سيقوم آل واحد منكم مرة بدور ويقولميكرفونات ملونة وأقالم وأوراق  

  . الضيف  ومرة بدورالتلفزيوني  المذيع

  ِ: تعليمات الجلسة على النحو التالي الباحث يسرد -٨

 لألمام العادية التقدم  العليا الباحث من الطالبين القادمين من الصفوف يطلب  . أ

  بدوربحيث يقوم أحدهما  ،  الكراسي المعدة للمذيع والضيف علىوالجلوس 

   .الضيف واآلخر بدور المذيع

  :  التالي للسيناريو  منهما وفقًا الطالبان بأداء الدور المطلوبيقوم . ب

 عليكم ورحمة اهللا السالم: أعزائي الضيوف والمشاهدين:  محمد المذيع

ضيفنا  .. آثرأهيا بنا نتعرف عليه ،  اليوم بضيف عزيز نرحبوبرآاته  

  . السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته : العزيز

  . السالم ورحمة اهللا وبرآاته وعليكم  :  فيصل  الضيف

  . اسمك الكامل ما:   محمد      المذيع

  .حمد صالح أاسمي فيصل :  فيصل   الضيف

  .نحن مسرورون لوجودك بيننا ،  صديقنا فيصل  يا بك  أهًال:  محمد     المذيع

  . أيضا مسرور بينكم وأنا:   فيصل  الضيف

  .هل تحب المدرسة يا فيصل ؟ :  محمد     المذيع

   .آثيرًا حبهاأنعم  :  فيصل  الضيف

  )يطلب من الجمهور التصفيق له ... ( ممتاز :   محمد    المذيع

  .ك في حجرة الدراسة ؟ءهل تحب زمال،  فيصل  صديقنا:   محمد    المذيع

   .حبهم آثيرًاأ نعم:   فيصل الضيف



 اللعبماذا تقول لو طلب منك زميلك  ، صديقنا البطل فيصل :  محمد   المذيع

   .؟م  معه أثناء شرح المعل

  . اللعب فقط في الفسحة  له  أقول:   فيصل  الضيف

  ).يطلب من الجمهور التصفيق له ...  (  فيصل يا  ممتاز:   محمد    المذيع

   .؟  أنشودةهل عندك ..  فيصل الشجاع:   محمد    المذيع

  ...  أنشودة حلوة  عندي  ...  نعم:   فيصل الضيف

   :تسمًامب  باإلنشاد  يبدأ:   فيصل الضيف

   أصحابييا                                          هيا      هيا

  لأللعـــــاب                                         صفًا سيروا

   نمـرحنلعب                                         نجري  هيا

  نكتـب   هيا                                           نقرأ   هيا

  .. لفيصل جمعيًا  لنصفق   رائع  رائع:   محمد المذيع

  . لقد سررنا بوجودك معنا اليوم ،  فيصل  وداعًا:  محمد المذيع

  .مع السالمة ..  لكم شكرًا:  فيصل الضيف

  . اللقاء إلى:   محمد  المذيع

 بشكل واضح آلمات يستخدموا الجلسة على أن قبيل الطالبين  الباحث يحث -٩

لو سمحت :  طرف لآلخر مثل آلتدل على حسن وفن التواصل واحترام معينة 

   .عفوًا، من فضلك ، شكرًا، 

 التلفزيونية  المقابلة الباحث الطالبين عندما ينتهيان من عرض نموذج يشكر -١٠

   . ًا اهللا خيرجزاآما  واحدويحث األطفال الثمانية على تقديم الشكر لهما بصوت 

 نعمل  بناهيا  ..  واآلن جاء دورآم يا أبطال  الباحث لألطفال قائًاليبتسم -١١

  .خوآم فيصل ومحمد أمثلما عمل 

 ومرة التلفزيوني الباحث الفرصة لكل طفل أن يقوم مرة بدور المقدم يتيح -١٢

  . أخرى بدور الضيف 



 منهم بعبارات المطلوبة الباحث األطفال أثناء قيامهم بأداء األدوار يشجع -١٣

  ...شاطر ، أحسنت ، متاز م ، بطل ، رائعمختلفة مثل  

 لهم لقد قمتم بعمل جميل :قائًال الباحث آل األطفال عند نهاية الجلسة  يشكر

  .اليوم

 على المحافظة على الصلوات في المسجد وطاعة األطفال الباحث يحث -١٤

   .والمعلمالوالدين  

 لجلسة   لهم موعدًاويحدد باالبتسامة والمصافحة  األطفال الباحث يودع -١٥

   .  ادمةقجميلة 

  

   : التاسعة عشرةالجلسة
     . تعليمي:    النشاط نوع

   .نآقر درس  :  النشاط محتوى

   .الدراسة حجرة:    النشاط مكان

   .دقيقة ٦٠  :  النشاط مدة

  

    :الجلسة أهداف

  : الحالية تنمية المهارات االجتماعية التاليةالجلسة تستهدف 

   .المصافحة -١

   .التحية -٢

   .االبتسامة -٣

   .الشكر -٤

  . البصري التواصل -٥

  . النظافة على المحافظة -٦

  . أسئلة إلقاء -٧

  . عن أسئلة اإلجابة -٨



   .اإلصغاء -٩

  . مضايقات األقران تجاهل -١٠

   .المساعدة -١١

   .االستئذان -١٢

   .األقران احترام -١٣

 الشيخ الدآتور   قران لجزء عم بصوتشريط ،  مصاحف  : النشاط أدوات

  . سبورة مساحة، طباشير ، مصاحف ، عبد العزيز األحمد  

  . األدوار أداء، التلقين  ، االجتماعي التعزيز:  المستخدمة الفنيات

    : المستخدمة  إلجراءاتا

 الدراسة التي حجرة بالتنسيق مع مشرف التربية الخاصة  الباحث يختار -١

  . الخامسة عشرة الجلسةينها وتنسيقها في ين قام األطفال الثمانية بتزأسبق و

  :سة بعمل التالي  قبيل الجلالباحث يقوم -٢

  . الدراسة حجرةرض أ على عشوائيًا األوراق ويرميها  بعض يمزق  . أ

   .  المختلفة والرسوم  بالكتابات  السبورة يمأل . ب

 األطفال عند باب حجرة الدراسة باالبتسامة والمصافحة الباحث يستقبل -٣

  . عليكم ورحمة اهللا وبرآاته السالم  اإلسالموتحيتهم بتحية 

 بهدوء على والجلوسطفال لدخول حجرة الدراسة  األالباحث يدعو -٤

  .الكراسي 

  ! من حجرة دراسيةأجملها ماويقول   .. أمام األطفال مبتسمًاالباحث يقف -٥

  . وترتيبها وتنسيقها بتنظيفها الماضي األسبوع التي قمتم الحجرةنها ذات إنعم 

 ثم يلتفت إلى..  بدهشة إلى أرضية الحجرة لمدة ثواني الباحث ينظر -٦

 :قائًال إصبعه بين فكيه  واضعًا رأسه  يهزثم  ... بها للحظات محملقًاالسبورة  

  . جديد منهيا بنا ننظفها   .. نظيفة الحجرة غير نإ ألم ما هذا يا أبطال  بنبرة



 من لفت انتباه آنوع يده اليمنى باليسرى ضربة خفيفة  الباحث يضرب -٧

 على اتباع أخرىعهم من جهة األطفال إلى جدية الموضوع من جهة والي تشجي

  .تعليماته القادمة 

 من يرغب منكم بمسح : األطفال على مسح السبورة قائًالالباحث يشجع -٨

     . ؟السبورة

 أربعة أطفال ممن تبرعوا برفع أياديهم لمسح السبورة الباحث يرشح -٩

  . العمل ببدءذن لهم أ على يمينه حتى يوالوقوف  لألمامويطلب منهم التوجه 

نتم أ أما : قائًال  آراسيهمن على ي الباحث إلى األطفال األربعة الجالسينظر -١٠

 للتوجه لألمام ويدعوهميا أبطال فمهمتكم تنظيف الحجرة من األوراق الصغيرة 

  . ذن لهم ببدء العمل  أ يحتى ،يسارالوالوقوف على 

  : بالتعليمات الخاصة بالتنظيف على النحو التالي األطفال الباحث يزود -١١

  .مسح السبورة على  األربعة األطفال  اوبيتن  ــ أ 

  . أحد األطفال السبورة يقوم زميله بمناولته المساحة يمسح عندما  ــ ب 

 أحد األطفال لزميله المساحة على الطفل الذي تقدم له يقدم عندما  ــ ج 

  . يا صديقي لك   شكرًاله  يقولالمساحة شكر زميله آأن 

  . المتناثرة على األرض  األوراقالتقاط  على  األربعة  األطفال يتناوب  ــ د 

 أحد األطفال بجمع آمية من األوراق على زميله أن يأخذ منه  يقوم عندماهـ ـ 

  . األوراق ليلقي بها في سلة المهمالت هذه

 في سلة المهمالت بها  ليلقي أحد األطفال من زميله األوراق  يأخذ عندما -١٢

  . يا صديقيلك شكرًا   الذي تؤخذ منه األوراق أن يشكر زميله قائًالالطفلى لع

 شكل قطار لالتجاه على الباحث من األطفال بعد انتهاء العمل أن يصفوا يطلب

  . في انتظارهم مفاجأة جميلةنأل  سريعًاويعودوا ،  أياديهمليغسلواإلى المغاسل  

 يصلون وعندما الباحث أمام باب حجرة الدراسة ينتظر قدوم األطفال يقف -١٣

  متميزة واحد منهم بطاقة ل تلو اآلخر ويقدم لكًاواحدإلى باب الحجرة يصافحهم 

   .المادي – بطاقات التعزيز االجتماعي من



  . الجديدة للتعليمات إلي مقاعدهم واالستماع  للعودة الباحث األطفال  يدعو -١٤

شكرا لكم يا   .. جميلة واآلن أصبحت حجرتنا  الباحث لألطفال قائًاليبتسم -١٥

  .سيكون قرآناً  آريمًا  درسنا  بطالاأل  أحبابي يقول  ثمشطار  

 السبورة على  ليكتباشير ب الباحث من أحد الطالب أن يناوله الطيطلب -١٦

  .ن آريم آدرس اليوم قر

  .  ناوله الطباشير الذي الباحث األطفال على التصفيق لزميلهم  يحث -١٧

    .آريمن آ الباحث على السبورة بخط آبير درس اليوم قريكتب -١٨

   .للمعلمحف والمسجل على الطاولة المخصصة  الباحث المصايضع -١٩

   . على زمالئهمالمصاحفألطفال القيام بتوزيع ا الباحث من اثنين من يطلب -٢٠

  . يا صديقي أن يقول له شكرًا،  زميله المصحف يسلمه من آل طفل  يطلب -٢١

 :ن على النحو التالي آ تعليماته الخاصة بدرس القربسرد الباحث يبدأ -٢٢

 عبدالعزيزليستمع األطفال لقراءة الشيخ الدآتور  الباحث المسجل يدير  . أ

 .األحمد 

ر  . ب دعمهم  يم ريم وي رآن الك تماعهم للق اء اس ال أثن ى األطف ث عل الباح

   وابتسامات صافية بنظرات حانية

  .ن الكريم آ الباحث األطفال على حسن استماعهم للقريشكر -٢٣

 سيأخذ   واحد منكمآل واآلن يا أحبابي  لألطفال قائًالالباحث  يبتسم -٢٤

  . فرصته ويتقدم لألمام لقراءة سورة اإلخالص 

 اإلخالص  سورة الباحث من آل طفل يرغب التقدم لألمام لقراءة يطلب -٢٥

  . برفع اإلصبع  الكرسي قبل التحرك من االستئذان

 أمام آل طفل يجلس ويقرأ سورة اإلخالص  الباحث مبتسمًايصافح -٢٦

جتماعي المادي ويطلب من زمالئه ويعطيه بطاقة من بطاقات التعزيز اال

    .له  التصفيقزمالئه 

 عندما ينتهون جميعا من قراءة سورة اإلخالص األطفال الباحث يشكر -٢٧

  .ن ورائع، شطار، نتم أبطال أبعبارات متنوعة مثل 



  : األبطال  يهاأ الباحث لألطفال ويقول لهم  يبتسم -٢٨
  
   الباحث قليًالرينتظ.. ؟ عندما يطلب مني المعلم مسح السبورة فعلأ  ماذا  . أ

ويطلب من األطفال أن يرددوا ،  يا أستاذ بشرأ  لمعلمي  أقول:  يقولوبعدها

  .بشر يا أستاذ سأمسح السبورة بكل اهتمام أ عبارةخلفه  

   الباحث قليًالينتظر ... ؟ الذهاب لشرب الماء  إلى عندما احتاجفعلأ ماذا . ب

 اذهبممكن يا أستاذ الهل من  إصبعي أقول لمعلمي رافعًا : يقول وبعدها

  رفعأثم يطلب الباحث من األطفال أن يرددوا خلفه عبارة . واشرب ماء 

   .؟سريعًا  أعودوس  ماء واشرب اذهبأقول لمعلمي ممكن  و إصبعي
  

 من الجدولحضر منكم أ الباحث لألطفال ويقول يا أحبابي من يبتسم -٢٩

  .ى الطاولة  أمامه عليضعهاالمنزل أو حصل على بطاقات من المعلم  

 البطاقات اليمنى بيده  ويرفع تلو اآلخر  ًا الباحث على األطفال واحديمر -٣٠

 بطل أنت آم  ،جميل ، ممتاز  ، رائع مثلوالجداول ويشجعهم بعبارات مختلفة 

  ! .آثر الوجوه المبتسمة في جدولك يا فيصل أما  ... ؟يا محمد 

لى حسن أدبهم   األطفال عشاآرًا الباحث عند نهاية الجلسة يبتسم -٣١

  .ن الكريم آ أثناء درس القرمعه  وتعاونهم

 لهم ويحدد  اآلخر تلو  ويصافحهم واحدًا الباحث األطفال مبتسمًايودع -٣٢

 . للجلسة القادمة موعدًا
  
  

  : العشرون الجلسة
   .ترفيهي :   النشاط نوع  - أ

   .    الكرات الملونة بالساللرمي:     النشاط محتوى  - ب

  . المدرسة  ءفنا:     النشاط مكان  - ت

   .دقيقة ٤٥  :  النشاط مدة  - ث

    :الجلسة أهداف  - ج



  : الحالية تنمية المهارات االجتماعية التالية الجلسة تستهدف

   .المصافحة -١

    .التحية -٢

   .االبتسامة -٣

   .المساعدة -٤

  . التعليمات اتباع -٥

   .الطلب -٦

   .التخطيط -٧

  . مضايقة األقران تجاهل -٨

  .  البصري التواصل -٩
  

) زرق  أ، حمر أ( آرات ملونة ،  بالستيكيةسلة ٢عدد   : النشاط أدوات

  . صافرة

  . التعزيز المادي  ،  االجتماعي التعزيز : المستخدمة الفنيات

   :المستخدمة  إلجراءاتا

 األطفال باالبتسامة والمصافحة وتحيتهم بتحية اإلسالم  الباحث يستقبل -١

  . عليكم ورحمة اهللا وبرآاته السالم

يقول بعد أن يستنشق آمية من الهواء الصباحي  لألطفال والباحث يبتسم -٢

 الشجعان  أيها  اليوم  اممممم...  هو يوم جميل أيها الفتيان األبطال آمالعليل  

إنها مسابقة  .. بالسالل لعبة وضع الكرات الملونة إنها ، جميلة لعبة سنلعب

   . بينكم يا أبطال لتجنوا المتعة والفائدة معًا

آل مجموعة تضم  ، إلى مجموعتين متساويتين  األطفال الباحث يقسم -٣

   . أطفالأربعة

 بهدوء من أطفال المجموعتين الوقوف إلى جوار بعض  الباحث يطلب -٤

  . تعليمات الجلسة الحالية ىلالستماع إل



 بعد على همااويضع طفلين من آل مجموعة ليحمال السلتين الباحث ينادي -٥

   .ًامتر  ثالثين

  .أحسنت يا عبد الرحمن ،  يا فيصل  ممتاز   الطفلين فيقولالباحث يشكر -٦

 على والكرات الزرقاء بشكل عشوائي  الحمراء  بالكرات  الباحث يرمي -٧

   .السلتين متر من  ٢٠مسافة 

  : أطفال آل مجموعة على النحو التالي الباحث يوزع -٨
  

   .السلة عند السلة لوضع الكرات في يقف  األول الطفل  ــ أ 

  . الكرات ليناولهر من الطفل األول  امتأ عشرة  على مسافة يقف طفل  ــ ب 

ر من الطفل الثاني امتأ ة والرابع يقفان على مسافة عشرالثالث النالطف  ــ ج 

  .ها الطفل الثالث  لمجموعتهم ويناوالالمحددليجمعا الكرات ذات اللون 

والكرات ،  الكرات ذات اللون األحمر للمجموعة األولى الباحث يحدد -٩

  .  الثانية للمجموعةذات اللون األزرق  

آبر عدد من الكرات أ مجموعة على التعاون لجمع آل الباحث يشجع -١٠

   .ممكن أسرع وقت  فيذات اللون المحدد لمجموعتهم  

   .بدئها من المسابقة تنتهي بعد خمس دقائق  أن الباحث يؤآد -١١

  . الموجودة في آل سلة بصوت عال الكرات الباحث  يعد -١٢

 الذي لم الفريق الفائز ويطلب من  الباحث النتيجة ويبارك للفريقيعلن -١٣

  .يحالفه الحظ هذه المرة بأن يبارك للفريق الفائز 

 البطاقات محضر منكأ لألطفال ويقول واآلن يا أحبابي من الباحث يبتسم -١٤

   . عاليًاا المنزل يرفعهمنمن المعلم أو الجدول 

 مختلفة بعبارات تلو اآلخر ويشجعهم ًا الباحث على األطفال واحديمر -١٥

جمل النجوم أما  ، فيصلممتاز يا ،  يا محمد رائع المثالقول على سبيل في

  ...حمد  أوالوجوه المبتسمة في جدولك يا 

  المسجد الباحث األطفال على المحافظة على الصلوات في يحث -١٦

  . الوالدين والمعلم وطاعة



 لجلسة  بالمصافحة واالبتسامة ويحدد لهم موعدًااألطفال الباحث  يودع -١٧

   .مثيرة قادمة 

  

   :الدراسة  جراءاتإ  :  سادسًا

      تضمن إجراء الدراسة الخطوات التالية

من عضاء أ ة السلوآي وتحكيمه من قبل عشرالبرنامج تصميمقام الباحث ب -١

  .طفال  علم النفس والتربية الخاصة وطب نفس األفيتدريس  الهيئة 

 العقلي البسيط  العينة من األطفال ذوي التخلفأفراد تحديدقام الباحث ب -٢

  باستخدام  وذلك يعانون من نقص المهارات االجتماعية  الذين) القابلين للتعلم (

 القابلين للتعلم داخل  لألطفال المتخلفين عقليًااالجتماعية تقدير المهارات مقياس

  ) .١٩٩٦،هارون ( حجرة الدراسة 

 المتغيرات  إلى مجموعتين متكافئتين في عدد منالعينة تقسيمقام الباحث ب -٣

درجة المهارات ،  الذآاء  درجة ،  الدراسيذات العالقة وهي  العمر والصف 

  .ا تجريبية واألخرى ضابطة اهحدإ تكون بحيث.  االجتماعية 

 التجريبية قبلي للمهارات االجتماعية للمجموعتين  قياس إجراءقام الباحث ب -٤

  . تجريبيةوالضابطة قبل تطبيق البرنامج السلوآي على المجموعة ال

   السلوآي على المجموعة التجريبيةالبرنامج تطبيققام الباحث ب -٥

 بعدي بعد تطبيق البرنامج السلوآي للمجموعتين قياس إجراءقام الباحث ب -٦

 األطفال في المجموعة التجريبية اآتسابالتجريبية والضابطة لتحديد مدى 

  .للمهارات االجتماعية

 للتأآد من صحة فروض  إحصائيًا ومعالجتهاالبيانات جمعقام الباحث ب -٧

  .الدراسة 

  . البيانات آميا وآيفيا تحليلقام  الباحث ب -٨

 . والدراسات والبحوث المقترحةالتوصيات كتابةقام الباحث ب -٩

  



  :حصائية المستخدمة في البحث ساليب اإلاأل : خامسًا

  
 القبلي والبعدي نالقياسيي بين  الفروقللكشف عن   :  ولكوآسونختبارا

 التجريبية والمجموعة الضابطة وذلك للتحقق من صحة الفرض للمجموعة

   .األول والثاني

 التجريبية والضابطة المجموعتينللكشف عن الفروق بين  :  وتني– ماناختبار

   .الفرض الثالث تطبيق البرنامج للتحقق من صحة منبعد االنتهاء 

   الخامسالفصل
  والتوصيات   النتائج

  
       

 داخل  االجتماعية برنامج سلوآي لتنمية المهارات فعالية هذا البحث   يتناول      

ًا ين عقلي ال المتخلف ة من األطف ة لعين تعلمحجرة الدراس ابلين لل ي   ، الق ا يل  وفيم

 من صحة   التحقق ي ذلك  البحث بما فإليها التي انتهى    النتائج الباحث   يستعرض

اً   سيرها آمي روض وتف ًاالف م ،   وآيفي رض   ث ك بع ث ذل ع الباح رز يتب  ألب

ام          اإليجابيات ة التي ق سلبيات العام سجيلها  وال اء  بت امج      أثن تم   ،  سير البرن ويخت

ا ذا الفصل بعرض التوصيات والدارس ة  ته ا الدراس ي آلت إليه ة الت  المقترح

  .الحالية 

  

  : البحث  نتائج: أوال 
  
  : الفرض األول نتائج 

  : الفرض األول على أنه  ينص 

  : التالية الالبارامترية الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية قام     



 درجات المهارات ات رتب ذات داللة إحصائية في متوسطفروق توجد    

المجموعة ( القابلين للتعلم عقليًا األطفال المتخلفين  عينة مناالجتماعية لدى

  . القياس البعدي لصالحقبل وبعد تطبيق البرنامج السلوآي ) التجريبية 

  

 اإلحصائي باستخدام األسلوب الباحث من صحة هذا الفرض قام وللتحقق     

 نالقياسي الفروق بين عنللكشف  ) Wilcoxon " (ولكوآسون" الالبارامتري 

  لدىاالجتماعيةدرجات المهارات ات رتب القبلي والبعدي فيما يتعلق بمتوسط

)  . جموعة التجريبية الم(  القابلين للتعلم األطفال المتخلفين عقليًاعينة من 

  : النتائج المتعلقة بهذا الفرض يوضح)  ٨( والجدول رقم 

  )٨( رقم جدول

 العينة ألفراد القبلي والبعدي القياسين متوسطات رتب بين داللة الفروق يوضح

   المتخلفين عقليًالألطفال االجتماعية المهاراتالتجريبية على مقياس تقدير 

   : وبعد تطبيق البرنامج السلوآيقبلحجرة الدراسة القابلين للتعلم داخل      
  

 المهارات

 قياس االجتماعية

 بعدي \ قبلي

 عدد

 األفراد

  )ن ( 

 متوسط

 الرتب

 مجموع

 الرتب

 قيمة

)Z (   

 مستوى

 الداللة

 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠  السالبةالرتب

٣٦٫٠٠ ٤٫٥٠ ٨  الموجبةالرتب

 ٢٫٥ ـ

 

دالة  
إحصائيًا

 

  
         

متوسطات رتب   بينإحصائيًا فروق دالة وجود  أعاله من الجدول ضحيت       

على ) المجموعة التجريبية (  للتعلم القابلين درجات األطفال المتخلفين عقليًا

 القبلي نالقياسيي الدراسة بين حجرةمقياس تقدير المهارات االجتماعية داخل 

إحصائيًا عند مستوى دالة  قيمة وهي ٢٫٥ -  =  Z حيث بلغت قيمة  ،والبعدي 

 متوسطات في إحصائية ذات داللة فروقنه توجد أ يل مما يشير إ٠٫٠١داللة 



)  المجموعة التجريبية(  األطفال المتخلفين عقليا القابلين للتعلم درجاتالرتب 

 االجتماعية قبل وبعد تطبيق البرنامج السلوآي تتقدير المهاراعلى مقياس 

  .لصالح القياس البعدي 

  

ين             روق ب ين            ويمكن توضيح الف ال المتخلف متوسطات رتب درجات األطف

ًا ابلين عقلي تعلم الق ة  (  لل ة التجريبي ارات    ) المجموع دير المه اس تق ى مقي عل

شكل    القبلي والبعدينالقياسيالدراسة بين     حجرةاالجتماعية داخل     بيانيًا  في ال

  )  :١(البياني رقم 

  

  

  

                                                                                                                     

             

  

  

  

  

  
  )١(شكل رقم 

يوضح الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في 

القياسين القبلي والبعدي على مقياس تقدير المهارات االجتماعية لألطفال 

  .خلفين عقليًا القابلين للتعلم المت

  

  : الفرض الثاني نتائج



  : الفرض الثاني على أنه ينص 
عينة من  لدى درجات المهارات االجتماعية  ات رتب في متوسطإحصائية داللة ذات توجد فروق ال    

االجتماعية  مقياس تقدير المهارات على) المجموعة الضابطة ( القابلين للتعلم األطفال المتخلفين عقليًا
  . والبعديداخل حجرة الدراسة بين القياسين القبلي 

  
 اإلحصائي  األسلوب  باستخدام  من صحة هذا الفرض قام الباحث   وللتحقق      

 نالقياسيللكشف عن الفروق بين      ) Wilcoxon " (ولكوآسون" الالبارامتري  

ط    ق بمتوس ا يتعل دي فيم ي والبع بالقبل ارات  ات رت ات المه ةاالجتما درج   عي

اً    عينة من  لدى  الدراسة   حجرة  داخل ين عقلي ال المتخلف ابلين  األطف تعلم     الق  لل

ة( ضابطةالمجموع م  . ) ال دول رق ذا  )   ٩(والج ة به ائج المتعلق ح النت يوض

  :الفرض 

  

  
   )٩(  رقم جدول

  
 العينة ألفراد متوسطات رتب القياسين القبلي والبعدي بين داللة الفروق يوضح

  المتخلفين عقليًالألطفال االجتماعية المهاراتى مقياس تقدير الضابطة عل

  : وبعد تطبيق البرنامج السلوآي قبلالقابلين للتعلم داخل حجرة الدراسة 
  

 المهارات

 قياس االجتماعية

 بعدي  \ قبلي

 عدد

 األفراد

  )ن ( 

 متوسط

الرتب

  مجموع

  الرتب

 قيمة

)Z (   

 مستوى

 الداللة

 ٣٫٣٨١٣،٥    ٤    السالبةالرتب

 ٣٫٧٥٧٫٥ ٢  الموجبةالرتب

 
  ٠٫٦٣ـ

 
 دالة غير

 إحصائيًا

  

ه   أعاله  من الجدول    ويتضح       روق  ال توجد       ان ة     ف ين   إحصائية  ذات دالل  ب

ين  متوسطات رتب ال المتخلف ًادرجات األطف تعلم عقلي ابلين لل ة ( الق  المجموع

ارات        ) الضابطة دير المه اس تق ين         ةاالجتماعي على مقي  داخل حجرة الدراسة ب

ة     ٠٫٦٣ـ  =  Zحيث بلغت قيمة ،  القبلي والبعدي نالقياسي ر دال ة غي  وهي قيم



ا               ارف عليه ة  المتع ذا إحصائيًا عند أي من  مستويات الدالل ي       وه شير إل ه  أ ي  ن

د ة  التوج روق ذات دالل صائية ف ين   إح طاتب ال   متوس ات األطف ب درج  رت

ًا ين عقلي ابلين المتخلف تعلم   لالق ضابطة (ل ة ال ى ) المجموع اسعل دير مقي  تق

  .المهارات االجتماعية قبل وبعد تطبيق البرنامج السلوآي 
  

متوسطات رتب درجات األطفال المتخلفين        ويمكن توضيح الفروق بين 

على مقياس تقدير المهارات )  الضابطةالمجموعة(  للتعلم القابلين عقليًا

 بيانيًا  في الشكل  القبلي والبعدينالقياسييدراسة بين ال  حجرةاالجتماعية داخل 

  )  :٢(البياني رقم 

  

  
    
  

  

  

  

  

  
  

  )٢(شكل رقم 

يوضح الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة في 

القياسين القبلي والبعدي  على مقياس تقدير المهارات االجتماعية لألطفال 

  .م المتخلفين عقليًا القابلين للتعل

  

  : الفرض الثالث نتائج



  : الفرض الثالث على أنه  ينص   
  

د      روق توج طف ين متوس صائية ب ة إح ب ذات دالل راد ات رت ات أف  درج

ضابطة من      ات رتب ومتوسطالمجموعة التجريبية      راد المجموعة ال  درجات أف

اس    على القابلين للتعلم     المتخلفين عقلياً  ألطفالا ارا    مقي دير المه ة   االجتم تتق اعي

امج   ق البرن د تطبي ة بع رة الدراس سلوآيداخل حج صالح ال راد  ل ة أف المجموع

  .التجريبية 

  

 اإلحصائي صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام األسلوب من وللتحقق     

 عن الفروق  للكشف  -Whitnney Mann"  ويتني – مان" الالبارامتري 

ألفراد اخل حجرة الدراسة  درجات المهارات االجتماعية دات رتب متوسطبين

يوضح النتائج المتعلقة  ) ١٠(  رقم والجدول  والتجريبية الضابطةللمجموعتين 

  :بهذا الفرض 
  

   )١٠ ( رقم لجدولا

 أفراد بين متوسطات رتب درجات للفروق اإلحصائية وداللتها  U قيمة يوضح

جتماعية  تقدير المهارات االمقياسعلى ) الضابطة والتجريبية ( المجموعتين 

  :في القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج السلوآي 
  

 حجم المجموعة
 العينة

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 مستوى U قيمة الرتب

 الداللة
 ١٠٠،٠٠ ١٢٫٥ ٨ التجريبية
 دالة  ٠. ٠٠٠ ٣٦٫٠٠ ٤٫٥ ٨ الضابطة

 إحصائيًا
  

 رتب  متوسطاتبين إحصائيًا فروق دالة وجود أعاله الجدول من  يتضح       

 المهارات تقدير والضابطة على مقياس التجريبية المجموعتين درجات أفراد

 =  االجتماعية داخل حجرة الدراسة في القياس البعدي حيث بلغت قيمة

Uوهذا ،  لصالح المجموعة التجريبية ذلكو ،إحصائيًا  قيمة دالة وهي ٠ .٠٠٠

ية داخل حجرة وجود تحسن جوهري في المهارات االجتماع على بدورهيدل  



 العينة التجريبية مقارنة بالعينة الضابطة بعد تطبيق البرنامج أفراد لدىالدراسة 

 فعالية البرنامج السلوآي في تنمية المهارات إلى يشير بدوره مما، السلوآي 

  .  الدراسة حجرةاالجتماعية داخل 

  

فين رتب درجات األطفال المتخل متوسطات      ويمكن توضيح الفروق بين 

على مقياس تقدير ) المجموعتين التجريبية والضابطة( للتعلم القابلينعقليا 

 بيانيا  في الشكل  البعديالقياس فيالدراسة   حجرةالمهارات االجتماعية داخل 

  )  :٣(البياني رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٣(شكل رقم 

يوضح الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعتين التجريبية 

ة  في القياس البعدي على مقياس تقدير المهارات االجتماعية لألطفال والضابط

  .المتخلفين عقليا القابلين للتعلم بعد تطبيق البرنامج السلوآي 

  
  

  : النتائج  تفسير: ثانيا 



  :  الكمي للنتائج التفسير  -١

 فعالية البرنامج السلوآي في تنمية بعض إلى البحث الحالي نتائج أشارت     

  حجرة الدراسة لعينة من األطفال المتخلفين عقليًاداخلت االجتماعية المهارا

 إلى )٨  (رقم الجدول  في  فقد تبين من النتائج المعروضة سابقًا.القابلين للتعلم 

 والبعدي على مقياس تقدير المهارات القبلي نالقياسييجود فروق جوهرية بين 

 للتعلم داخل حجرة الدراسة نالقابلي  المتخلفين عقليًالألطفالاالجتماعية 

 من النتائج أيضًا واتضح، للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي 

 القبلي والبعدي نالقياسيي بيننه ال توجد فروق  أ) ٩(الموجودة في الجدول رقم 

 القابلين للتعلم  المتخلفين عقليًالألطفال االجتماعية المهارات تقدير مقياسعلى 

 وأآدت. البرنامج وبعد تطبيق قبل الضابطة للمجموعةاسة داخل حجرة الدر

 بين إحصائيًاوجود فروق دالة على )  ١٠( رقم الجدولنتائج الدراسة آذلك في 

 لألطفال والبعدي على مقياس تقدير المهارات االجتماعية القبلي نالقياسيي

تجريبية  للتعلم داخل حجرة الدراسة للمجموعتين الالقابلين المتخلفين عقليًا

ويمكن القول في ضوء ماتم عرضه  . التجريبيةوالضابطة لصالح المجموعة 

 تغيرات جوهرية فيما يتعلق إحداث إلى أدى البرنامج السلوآي إنمن نتائج 

 الدراسة لدى عينة من األطفال حجرة المهارات االجتماعية داخل بعض  بتنمية

مقارنة بالمجموعة المحك ) لتجريبيةاالمجموعة (  القابلين للتعلم المتخلفين عقليًا

 تتنمى مهاراتها لمفي البحث والمتمثلة في المجموعة الضابطة والتي 

  .االجتماعية داخل حجرة الدراسة بعد تطبيق البرنامج السلوآي 

  

 التي استهدفت الدراسات نتائج هذه الدراسة مع نتائج العديد من وتتفق      

 للتعلم باستخدام القابلين  المتخلفين عقليًافاللألطتنمية المهارات االجتماعية 

 هذا السياق  وفي.  متنوعة أنشطةفنيات العالج السلوآي من خالل برامج ذات 

 الدراسات التي اتفقت مع نتائج دراسته على بعض  نتائج الباحث  يستعرض

  :النحو التالي 



   
وال توصلت      دالكريم أم ي ، )١٩٩٤( عب ة ف ا دراس ز أجرته ة بمرآ  رعاي

اقين     ة       إ في وتأهيل المع ارات العربي ة اإلم و ظبي بدول ارة أب  حول  ، المتحدة م

ة  خاص بتعديل السلوك في إآساب       تدريبي برنامج   فعاليةتقييم   ال     عين  من األطف

تعلم     عقلياً المتخلفين ابلين لل ذين   الق راوح    وال ارهم  تت ين      أعم ا ب   ، سنوات  ٩ -٦ م

روق      إلى ة  وجود ف ين ا    إحصائياً  دال ي والبعدي          ب اس القبل ين لقي  المجموعتين   ب

ة   ة التجريبي صالح المجموع ضابطة ل ة وال د .التجريبي ة  وق ضمنت الدراس  ت

ارة  ،شكرًا:  بقول  – التعبير عن االمتنان   مهارة  :المهارات التالية    ر   مه  التعبي

ذار  ن االعت ول   –ع فآ: بق ارة ، س تئذان  مه ن االس ر ع ول  - التعبي ن  : بق م

  .فضلك 
    
ارات        ،)١٩٩٦( ميهيوب   سهير وانتهت      ة المه  في دراسة لها استهدفت تنمي

اً      لعينةاالجتماعية     ين عقلي ابلين     من األطفال المتخلف تعلم  الق  أسلوب   باستخدام  لل

النموذج  اعي ب تعلم االجتم ان" ال ي لجولي ر ب دريب"  روت ى لت ال عل  األطف

ارات  ةالمه ى االجتماعي صائياً   إل ة إح روق دال ود ف ي    وج ين القبل ين القياس  ب

ن   شف ع دي تك سابوالبع ة   اآت ة الدراس راد عين ارات أف ة المه  االجتماعي

ة  ة التالي ارات االجتماعي ضمنت المه ي ت ستهدفة والت رين  :الم ساعدة اآلخ  م

  .اتباع التعليمات ، تكوين الصداقات ، أنشطة العب ، النشاط التعاوني 

  
اني وتوصل      ن ، )٢٠٠٠ (القحط اللم ة  خ تهدفت دراس ة  اس  بعض تنمي

ة  ارات االجتماعي ةالمه ن لعين ال م ًااألطف ين عقلي تعلم   المتخلف ابلين لل ن الق  م

دمام   ة ال ة بمدين ة الفكري د التربي ين بمعه ذينالمنتظم راوح  وال ارهم تت  أعم

ن   ة م نة   ) ١٦ - ١٢(الزمني ىس م  إل سبوا أنه ارات اآت ة  المه  االجتماعي

ي  ا ف ستهدف تنميته ةالم ة الدراس ارات التالي ضمنت المه ي ت ة  : والت اء التحي إلق

  .االعتذار ، قول شكرًا 
    



ة اتفقت مع            القول بأن  يمكن      وإجماًال ائج الدراسة الحالي د من ن     نت ائج  العدي ت

ى  أشارت والتي     السابقةالدراسات   رامج      إل ة الب سلوآية  فعالي ا     ال  المستخدمة فيه

ابلين   عقليًا المتخلفين  لألطفالفي تنمية المهارات االجتماعية     تعلم   الق  سواء  لل

ة   تهدفت تنمي ي اس ات الت ك الدراس اراتتل ن  المه رة م ات آبي ة لعين  االجتماعي

ال  كأم األطف ات  تل ة لعين ارات االجتماعي ة المه تهدفت تنمي ي اس ات الت  الدراس

ال صغيرة من     اً    األطف ين عقلي تعلم       المتخلف ابلين لل ك الدراسات ا  ومن  الق لتي   تل

ة     ة الحالي ع الدراس ا م ت نتائجه ارون (اتفق الح ه دي ؛١٩٨٥  ،ص يس  مج  ون

اخوم ورأفت   ة        ؛ Sargent,1988  ؛١٩٨٨، ب ة وهب  مواهب  ؛ ١٩٨٩،  فاطم

   . ) Elliott , 2002 ؛ Longon ,1995  ؛١٩٩٥ ، رقبان ونعمةعياد 

  

  :  الكيفي للنتائج التفسير -٢

ارئ بصورة    إلى الباحث في التالي من الصفحات       يهدف      د الق سيرية  تزوي  تف

ة   ارات االجتماعي ة المه ذه لتنمي رة تنفي سلوآي خالل فت امج ال ضمنه البرن ا ت لم

ات    المهارات تضمنت     والتي الدراسة     موضع  االجتماعية المتعلقة بتبادل العالق

صية ع الشخ رين م ارات   ، اآلخ ةوالمه اء االجتماعي ال أداء أثن ل األعم  داخ

يتناول  هوعلي  ، فرعيةا ينطوي تحت مظلتهما من مهارات حجرة الدراسة وم   س

سة   للجوانب  التفسير الكيفي      الجزء هذا   فيالباحث       امج       الرئي ة في البرن  التالي

  : النحو التالي علىالسلوآي  

  . السلوآية الجلسات  . أ

 المعلم داخل قبل التعزيز االجتماعي ذات الصور المستخدمة من بطاقات . ب

  .حجرة الدراسة 

  . في المنزلاألسرة التعزيز السلوآية المستخدمة من قبل  ولجدا . ت

   :السلوآيةالجلسات 
  
ستان       ى الجل ةاألول اء     :  والثاني ستين بن اتين الجل ن ه ث م تهدف الباح اس

ال          إيجابيةعالقة   ود مع األطف ة وال  وفي نفس الوقت التعرف          ، وجو من المحب



ال عن آثب         دأ       ، على األطف د ب سة    الج الباحث فلق ى ل ذ    األول صباح  من اآر  ال  الب

سامة    صافحة واالبت ة بالم رة الدراس ي حج ة ف ال الثماني تقبل األطف  هماوحيواس

ال   ابتسم ثم   ....... ورحمة اهللا وبرآاته     عليكمالسالم   :  ً قائال  اإلسالمبتحية    :وق

مي   ااس ال ي دأ أبط ضي حم ن  .. الحمي ا م د  صديق ناآلوأن م جدي ل ...  لك فه

ون صدا  ردقتي ؟ تقبل ال  ف م ب األطف اعي نع ا صوت جم تاذ ي سم الباحث   ، أس ابت

 زمالئه  أمام منكم وبالدور ويقف     واحد آل   ليخرج يا أحبابي      اآلن وقال   لألطفال

سهم             وتحمس.. ويعرف بنفسه    ال للوقوف والتعريف بأنف وفي آل    ،  آل األطف

ى  اآلخرينمرة يخرج طفل آان الباحث يحث        شجيعه    عل ه وت د  ،  التصفيق ل ولق

ه    يدعوه أنحرص الباحث في آل مرة يخرج فيها طفل ويعرف بنفسه             ويبتسم ل

ا اسمه           وب عليه ة مكت ى صدره بطاق ق عل دما انتهى آل    ، ويصافحه ويعل وعن

ا      أحبابيهيا يا    :  قائالً الباحث دعاهم من التعريف بأسمائهم       األطفال ا بن ى  هي  إل

ى شكل قطار            وبالفعل سار األط    ، لنزور أماآن آلنا نحبها        ال مع الباحث عل ف

اك التقى       . باتجاه ملعب المدرسة   منظم ال  وهن ذي        األطف ة ال ة البدني م التربي  بمعل

سامة ودار حديث       بالمصافحةبادرهم   ع   واالبت م     رائ ال والباحث ومعل ين األطف ب

ة  ةالتربي ة  البدني ي ملعب المدرس تعقد ف ي س ة الت سات القادم ي أو حول الجل  ف

ى           األطفالثم ودع   ،  الملعب   الفناء القريب من   وا عل ة وانطلق ة البدني م التربي  معل

م    الفنية غرفة التربية   إليشكل قطار بصحبة الباحث      ال بمعل اك األطف  والتقى هن

ة ودار داخل   ، التربية الفنية الذي بادرهم بالمصافحة       ة حديث       غرف ة الفني  التربي

سات    الفنيةة   التي ستنفذ داخل غرفة التربي     األنشطةاجتماعي شيق حول      في الجل

 االتجاه نحو فناء المدرسة      إلى دعا الباحث األطفال     الجلسةوفي نهاية   ، القادمة    

 صور جميلة لهم    ألخذ اآلخر المسرح واحد تلو     علىوهناك طلب منهم الصعود     

وفي  ،  ودع الباحث األطفال باالبتسامة والمصافحة        األولىوفي نهاية الجلسة    ، 

ذه  استهدفت  إذا األولى في الجلسة   إليهالباحث ما هدف     واصلالجلسة الثانية       ه

ال          سجام مع األطف ارف واالن ا الباحث    واستخدم الجلسة زيادة التع  آروت  فيه

ًا رة نوع اآبي ى  ، م ي آل وعل ل الت ي التقطت آرت صورة الطف ه ف سة ل  الجل



  مدرسة  اليسرى صورة      والجهة وعلى الجهة اليمنى منها صورة منزل          األولى

ل  ،  ل طف ن آ وب م ان المطل دموآ وف التق ام والوق ه  أم ساك زمالئ   واإلم

الكرت د  ب ى بالي م اليمن د ث ك  بع شير  ذل ى ي ائًالإل ذا:   صورته ق ا  ه  اسمي أن

صل   شير ، في م ي ىث ا  إل ذا بيتن ول وه زل ويق ا صورة المن ي حي أ وأن كن ف س

ول  صورة المدرسة  إلىنقل يده   ي ثم  الدينصالح   ذه   ويق ة تي   مدرس وه  الجميل

ستمر ..  رة    اسعد ابن زر  أ ذا    وي ى  الحال هك ال من   آل  ينتهي   أن إل  أداء األطف

ة استعان بطالبين            أن بالذآر   والجدير. المطلوب منهم    سة الثاني  الباحث في الجل

 في  القول  ويمكن،  في تقديم نموذج لعرض الكروت         ليشارآوامن التعليم العام    

ستين       حد  لما  التفسيرينهاية العرض    ى ث في الجل ة  األول ستين   أن والثاني  الجل

ال فالباحث من جهة تعرف على       ،  آبيراً نجاحًانجحتا      عن قرب وتقرب       األطف

ر   أ وتعرفمنهم     ى آث ة        عل ة واالجتماعي ة والحرآي ذا   ، خصائصهم االنفعالي  وه

ال ساعده ب ف  التعرف ي ي توظي كشك ف ة ذل سات القادم ي الجل ة و،  ف ن جه م

رىأ ان خ ثف عر  الباح اس ش ال بالحم ل  واإلقب دفاع  الجمي ال واالن ن األطف  م

د وهناك  .. للتفاعل مع البرنامج       ه أ الباحث    يؤآ دة  تلقى اتصاالت   ن ر  عدي  عب

ا وسائل االتصال التي وضعها في ثن         امج      اي ال          من  البرن ل أسر األطف د  قب  تؤآ

ى امج  عل ال بالبرن عادة األطف ف ،  س ستين   أوآي ن الجل دثوا ع اس تح م بحم  نه

توضحان  ) ٢(، ) ١(والصورتان     ، من المدرسة    عودتهم   عند والثانية   األولى

  :بعض مظاهر النشاط في الجلستين األولى والثانية 



  
  )١(صورة رقم 

توضح أحد أطفال العينة التجريبية مستعدًا ليتم التقاط صورة له  في الجلسة 

  .األولى 

  

  
  )٢(صورة رقم 

ة التجريبية وهم يحملون الكروت الخاصة صورة جماعية تظهر أطفال العين

  .بالنشاط المعنون بـ  صورتي ومنزلي ومدرستي 

  



شاط فني                الباحث استهدف :  الثالثة الجلسة      ر ن سة وعب ذه الجل ل  من ه  تمث

ارات               في  عمل نخلة من ريش الطيور تنمية مهارات اجتماعية متنوعة من المه

ة  اتذات العالق ع بالعالق صية م ر الشخ ل   ، يناآلخ تخدم الباحث لتفعي د اس وق

ارات  ة المه سة لتنمي ةالجل ا االجتماعي ة ومنه لوآية مختلف ات س ستهدفة فني  : الم

ين التعزيز االجتماعي والت   ا ، وأداء األدوار  والنمذجة  لق ه  اإلشارة  تجدر   ومم  إلي

تعان  أن البين الباحث اس دما نموذج  بط ام ليق يم الع ن التعل ش  ًا م ن ري ة م  لنخل

د            أصدقاؤهم يعمل مثلها   الطيور لكي    ا بع ة فيم ة الفكري د  . من التربي  اتضح   ولق

بعض      تعاونفي نهاية الجلسة وبشكل آبير     ال مع بعضهم ال ا ،  األطف ين  تآم  ب

ح   شكل واض انب ال إتق ارات األطف ذار   لمه تئذان واالعت صافحة واالس  الم

ضحان  تو ) ٤(،  ) ٣( والصور   التعليمات واتباع والمساعدةلتعريف باالسم   او

  : جوانب من الجلسة الثالثة 

  
   )٣(  صور رقم 

توضح تعاون بعض أطفال العينة التجريبية في تلوين الريش لعمل نخلة من 

  .ريش الطيور 

  



  

  

   )٤( صورة رقم 

توضح  أطفال  العينة التجريبية في صورة جماعية مع النخلة التي تعاونوا في 

  .صنعها من ريش الطيور 

       

 المهارات تنميةاستهدف الباحث من هذه الجلسة :  الرابعة سةلجلا      

 من تمثيلي عبر نشاط اآلخريناالجتماعية ذات العالقة بالعالقات الشخصية مع 

 المشهد التمثيلي من قبل وإلتقان  ،خالل مشهد تمثيلي معنون بمقصف مدرستي

ليم العام الذين  من التعأطفال بثمانية الباحث في بداية الجلسة استعان  األطفال

 المجموعة من متابعتهم ألطفال يتسنى لكي المشهد بنوع من الهدوء  بأداءقاموا 

 المجموعة الذين أدوا  أطفال على األدواربعد ذلك وزع الباحث  ، بخطوةخطوة 

 تنمية إلى بدورها أدت ما حد إلى المطلوبة منهم بدرجة مقبولة األدوار

 واالستئذان مهارات المصافحة  :التي تشملالمهارات المستهدفة من الجلسة و

والشكر والتواصل البصري وتجاهل المضايقات   ، اآلخرين واحتراموالطلب  

 ويمكن . المادي من التعزيز آنوع الجميع وجبة خفيفة تناول نهاية الجلسة  وفي

 حد إلى المنشودة منها األهداف الجلسة نجحت في تحقيق إن :القول باختصار

 فنيات سلوآية باستخدامول في تنمية بعض المهارات االجتماعية آبير ومقب

 هنا اإلشارةوتجدر ،  المادي  والتعزيزالدور وأداء متعددة آالنمذجة والتلقين 



 وآان سببا  الجلسة آثيرًاأثرى النمذجة الذي استخدم في الجلسة أسلوب أن إلى

عليم العام آثيرا مما  التأطفال ضوء ذلك شكر الباحث وعلى ، في نجاحها آبيرًا

والصورة .  في الجلسات القادمةأخرى بالمشارآة مرة رغبتهم تأآيد إلىدفعهم 

  :توضح جوانب من الجلسة الرابعة )  ٥(رقم 

  
  )٥( صورة رقم 

قسم يؤدي دور تنظيم : توضح  أطفال العينة التجريبية وقد انقسموا إلى قسمين 

  . دور من يقوم بالشراء من المقصف والقسم اآلخر من األطفال يؤدي، الطابور

  

 بث نوع من المتعة الجلسة الباحث من هذه استهدف :  الخامسة  الجلسة     

 لعبة شد في تمثل رياضي وذلك عبر نشاط  ،األطفالوالترفيه في نفوس 

من التعليم العام لكي طالب  الجلسة بثمانية هذه استعان الباحث في وقد  ،الحبل

 من التدريب آنوع التربية الفكرية أطفال أصدقائهم أمام  الحبلبشديقوموا 

 أن بعد الحبل المجموعة الذين قاموا بشد أطفال جاء دور ثم، المبسط لهم 

 مجموعتين تحت سيل من التصفيق والتشجيع من تالميذ إلىوزعهم الباحث 

ناء  في فاألثناء من التعليم العام الذين تواجدوا في هذه االبتدائي األول الصف

 المجموعة أطفال وفي نهاية الجلسة وزع الباحث جوائز على  .المدرسة

نه والي أ إلى السياق في هذا اإلشارةوتجدر  ، واالبتسامةصافحة موودعهم بال

 والمتمثلة في تنمية مهارات أهدافها تحقيقحد معقول نجحت الجلسة في 



 عليمات والشكر واتباع التاآلخرينمتنوعة آالمصافحة واالستئذان واحترام 

  : توضح جوانب من الجلسة الخامسة    ) ٦( والصورة  رقم  

  
   )٦( الصورة رقم 

  .توضح األطفال وهم يمارسون لعبة شد الحبل بنوع من الحماس والتعاون 

      

 تنمية المهارات الجلسةاستهدف الباحث من هذه   :  السادسةالجلسة      

 الشخصية مع اآلخرين من خالل نشاط بالعالقاتاالجتماعية ذات العالقة 

 التخلف العقلي خاصة وهو ذوي  واألطفالترفيهي محبب عند األطفال عامة 

جل أومن ، فلقد آان الهدف من الجلسة بناء بيت من المكعبات ،  المكعبات بناء

 استعان الباحث بطالبين من التعليم العام لعمل نموذج من بيت ذلكتحقيق 

 ما يصنعه المجموعة أطفال تابع أن حدثت بعد التي  المفاجأةال أن إ، المكعبات 

 بالتعاون مع وذلك وسيارات ًا بيوتبأنفسهمنهم صنعوا أ تبالمكعبا بانالطال

 طلب في نهاية الجلسة انزعج عندما  األطفال بعض إنبل ، بعضهم البعض 

سة  تمديد الجلإلىن الجلسة انتهت وهذا بدوره دفع بالباحث أل النهوض منه

 منقطع النظير ليس على  الجلسة حققت نجاحًاهذهن إوباختصار ف ، دقائقلعشر 

تقنها التي أ فحسب بل على مستوى المهارات لنشاط تقبل األطفال لنوع امستوى

 مهارات أن فلقد وضح من الجلسة  ، مرض لدرجة آبيرةبشكلاألطفال 

 بلغت مبلغ الرضا  واتباع التعليماتواالستئذانالمصافحة والمساعدة والشكر 



توضح  جوانب من  ) ٧(  والصورة رقم  في نفس الباحث خالل سير الجلسة

  :الجلسة السادسة 

  
   )٧(الصورة رقم 

توضح  بعض من أطفال العينة التجريبية مع اثنين من طالب التعليم العام  وهم 

  .يمارسون النشاط الترفيهي  المعنون بـ عمل بيت من المكعبات 

  

سابعةسةالجل      سة    :  ال ذه الجل ن ه ث م تهدف الباح ةاس ارات تنمي  المه

شاط        الل ن ن خ رين م ع اآلخ صية م ات الشخ ة بالعالق ة ذات العالق االجتماعي

اعي ة اجتم ات الهاتفي ي المحادث ل ف ادة  ،  تمث ا جرت الع شاط وآم ذا الن ي ه وف

 أمامر   حي ومباش  نموذج  لتقديمالب التعليم العام      ط بطالبين من    الباحثاستعان  

ال ة األطف ضمن  لمكالم ة تت ي هاتفي ا ثناياف راز ه ارات إب ة معين مه  ة اجتماعي

ذار  ة واالعت ةو، آالتحي ة توآيدي ديث بطريق شكر ،الح ؤال،وال ه س   ، وتوجي

رفض د  ،وال وذج   وبع ديم النم ن تق البين م اء الط دأ انته ال ب كل  األطف ى ش  عل

، آل طفل من اخذ فرصته          انتهى  وعندما،  هاتفية   مكالمات إجراءثنائيات في   

ى  اإلشارة وتجدر   ، صافحة واالبتسامة   م بال وودعهمشكرهم الباحث      ذه   أن إل  ه

ال    واستساغها ًاآبير جد  بشكلالجلسة نجحت    ا    واستمتعوا  األطف والصورة  ،  به

  :توضح بعض مظاهر الجلسة السابعة ) ٨(رقم



  
   )٨(الصورة  رقم  

ي النشاط المعنون بـ  بالمحادثات توضح أحد أطفال وهو يقوم بدور المتصل ف

  .الهاتفية 

  

 المهارات تنميةاستهدف الباحث من هذه الجلسة  : الثامنة الجلسة     

االجتماعية ذات العالقة بالعالقات الشخصية مع اآلخرين من خالل نشاط 

 الباحث في توضيح واستعان،  لعبة صيد السمك وهو رياضي  – ترفيهي

 بمساعدة الباحث قاموا  الذين طالب من التعليم العام   هذه الجلسة بستةأطوار

 آتى عندماسهموا في تشجيع األطفال أنهم أآما ، خالل الجلسة بشكل آبير 

 هذه الجلسة بدء تعاون األطفال مع بعضهم البعض أظهرت  ،دورهم باللعب

 األطفال آانوا أن اتضح من الجلسة آيف فلقد  ، تلقينإلىمن دون حاجة 

  ، اللعب أثناء  األخطاء صدور عن لبعض ويعتذرون ،ن مع بعض نوويتعا

 واتضح في نهايتها وبصورة جلية  ،منهاالجلسة حققت المراد عام بشكل 

 ،آاالستئذان المهارات المستهدفة في هذه الجلسة من ًا جيدًااآتساب األطفال قدر

بحق  ، ك  ذلوغير الهزيمة وتقبل  ، والمساعدة،والشكر ،التعليمات  واتباع

نه أ إلى هنا  اإلشارة وتجدر . جلسة جميلة استمتع بها جميع األطفال آانت

 العينة سيطر عليها أطفال بداية الجلسة حالة من النشاط الزائد لدى فيظهرت 

 في األطفال لوجود  النشاط سبع دقائق ويرجع الباحث سبب أول فيالباحث  



 سيما وان الجو آان ال  والنشاط من النشوة  نوعًاأعطاهمملعب المدرسة مما 

توضح مظاهر من النشاط الذي دار  ) ٩( والصورة رقم ،  ذلك اليوم في عليالً 

  :في الجلسة الثامنة 

  
   )٩( الصورة رقم 

  .توضح األطفال وهم يمارسون لعبة صياد السمك 

       

 المهارات تنميةاستهدف الباحث من هذه الجلسة  :  التاسعةالجلسة      

  فنيالجتماعية ذات العالقة بالعالقات الشخصية مع اآلخرين من خالل نشاط ا

 جهة يؤآد الباحث أن اختيار الرسم من وهنا.   في الرسم في الهواء الطلق تمثل

 ًاأما من حيث اختيار المكان فألنه يعطيهم جو، ألنه هواية مفضلة عند األطفال 

  ، منذ البداية على جلب السروروحرص الباحث،  االستمتاع والتغير من ًاخاص

 المجال وترك مجموعتين إلى زعهموف نفس الوقت الثقة في نفوس األطفال وفي

 رسمه نما يرغبو األطفال  وعندما قرر ؟ ماذا تود رسمه لتقررلكل مجموعة 

 والباحث . قد الحت على وجوههم والسعادةشرعوا بالعمل والحماس يحدوهم  

 الذي والتعاونة التي ظهرت على األطفال في الجلسة يفسر هذه السعادة الغامر

،  التربية الفنية محببة لدى األطفال من ناحية أن بسبب  اثناياهزاد بينهم في 

 لطلب األطفال فقد مدد الباحث الجلسة واستجابةآبر قدر من الفائدة أولتحقيق 

بشكل آبير  على أن األطفال استمتعوا التأآيدويمكن   ، إضافية دقائق  ١٠ إلى

 استفادتهم من التدريبات مقدارفي الجلسة وفي ذات الوقت ظهر بوضوح 



 تصافحوا مع مساعدةفلقد ظهر انهم وبدون ، السابقة في الجلسات المنصرمة 

والبعض  ، يستأذن آان جميعهم،  البعض عند بدء اللقاء وعند نهايته همبعض

 فان القول  جملمو الخطأ  منه تلقاء نفسه عندما يصدر نيعتذر مفقط منهم آان 

 الجلسة والتي تمثلت في أهداف درجة آبيرة من إلىاألطفال استفادوا 

،  إيجابية واالستئذان والتعبير عن الغضب بطريقة واالبتسامةالمصافحة 

  : توضح  جوانب من الجلسة التاسعة  ) ١٠( والصورة رقم 

  
   )١٠(الصورة رقم 

يبية وهم يمارسون  الرسم في الهواء توضح  بعض من أطفال العينة التجر

  .الطلق 

  

سة      رةالجل تهدف :  العاش ة  اس سة تنمي ذه الجل ن ه ث م ارات الباح  المه

شاط         الل ن ن خ رين م ع اآلخ صية م ات الشخ ة بالعالق ة ذات العالق االجتماعي

ة        ترفيهي ل في رحل ى  تمث وان        إل ة الحي ول         ،  حديق ا يمكن الق ار   إن، وهن  اختي

وا ة الحي صدفة حديق ل ال م يكن من قبي ارًاأون ل ا اختي السهل  لكونه ل،   المن   ب

ار    آان ة  أسباب  لالختي ع        فالحديق ان ترفيهي وممت ان ،   مك سيح      ومك  يتضمن  ف

ددة محتويات   ا المرافق      ، آاألشخاص   متع ك      ، بأنواعه ار   وآل ذل في ذهن    أث

ا   ه لطرحه ساؤالت تدفع ل ت اءالطف سة  أثن ًا.  الجل سة وعموم دأت الجل ذ   ب من

د  ، األولى الصباحية   اللحظات ال بالترتيب       فلق تفلهم    رآب األطف ة التي س  الحافل

شد بعض   الحافلة أ وفي،  مكان الحديقة    إلى ال ن رأ  وبعضهم ،  األطف ات  ق  من  آي



 الباحث ما طلب    األطفال   اتبع  الحديقة مقر   إلىوعند الوصول      ، الكريمن  آالقر

ذاآ  شباك   إلى هبمعييتمنهم فاتجهوا      اك وبالترتيب صفوا خلف بعض            رالت  وهن

ائع             ، التذاآر  بشراء  ليقوموا ادرة الب ل مب سالم ومن    بحيث طلب من آل طف ال

ذآرة             وبالتاليثم السؤال عن سعر التذآرة       ى الت ائع والحصول عل ود للب  دفع النق

 وهناك الحديقة     إلى دخل الجميع    المهمة  هذه إنجازوبعد  ،  الشكر للبائع      وتقديم

تم صوير   اس ار والت وب القط ال برآ يتع األطف ان  ف ل مك ار آ ي  وأث ان ف  المك

م  ئلةدواخله سأل أس ددة ف بعض متع ات ال ة عن حيوان بعض  معين  سأل عن وال

سة   ، والدته الحيوانات لكي يطلع بعض بتصوير يقوم  أن إمكانية وفي نهاية الجل

ى        ثم، فيفة   وجبة خ  ليتناولواجلس الجميع    ال عل م حسن    شكر الباحث األطف  أدبه

 العودة للمدرسة طلب الباحث      وعند به     يحتذي نهم آانوا مثاالً  أ وآيف   وتعاونهم

ال   ع األطف ن جمي روا أنم رهم يخب اهدوه  أس ا ش ي بم ة  ف ف الحديق م وآي  انه

تمتعوا ا تجولالب  اس ارة وتجدر.  فيه ا اإلش ى هن ة أن إل ستخدم فني م ي  الباحث ل

شكلها     وب النمذجة ب ذي  ،المطل رر    وال سة حيث      هل  ق ه  المخطط      إن بالجل ان   ل  آ

ام     الصفوفاستخدام النمذجة بالتعاون مع طالب       يم الع ه  أ إال،  العادية من التعل ن

ارات   أسبوعولكونهم في   م  اختب وا   ل ة      من  يتمكن ذهاب مع الباحث في الرحل  ال

ا     إلى النمذجة سعى الباحث     منولتحقيق قدر جيد      ، وقدموا اعتذارهم     عرض م

 الجلسة  أنوبشكل عام يمكن القول     .  آنموذج من تلقاء نفسه    ديمهوتقيود عرضه   

درًا رًا حققت ق ق من آبي داف تحقي ي سعت األه ى الت ا إل ،  آالمصافحة تحقيقه

تئذان  ب ، االس دور ، الطل زام بال ات ، االلت اع التعليم ات ، اتب رام ممتلك احت

  :ة جوانب من الجلسة العاشر )  ١٣ ) ( ١٢ )   (١١( والصور اآلخرين



  

   )١١( الصورة رقم 
  .توضح أطفال العينة التجريبية مع الباحث  أثناء رآوب القطار في الحديقة

  
  

  
   )١٢( الصورة  رقم 

  .وتوضح أطفال العينة التجريبية مع الباحث وهم يتناولون  وجبة خفيفة 



  
   )١٣( الصورة رقم 

  .توضح  بعض األطفال  وهم يقومون بشراء التذاآر

  

 المهارات تنمية الباحث من هذه الجلسة استهدف  : الحادية عشرةسةالجل    

 من خالل نشاط زراعي تمثل في عمل حوض األعمالاالجتماعية أثناء أداء 

 من عدم نجاح فقبل بدء الجلسة آان الباحث متخوفًا.  الزهور الجميلة من

 نجاح إلى بشكل آبير أشارت الجلسة وبعدها أثناء المؤشرات أن  إالالجلسة 

 األدوار وتوزيع بالتعليماتاستهل الباحث الجلسة بتزويد األطفال  ، الجلسة 

وفي هذه الجلسة لم يتمكن الباحث من  ، الزهوربينهم لعمل حوض من 

 لحوض من الزهور الجميلة نموذجاالستعانة بطالب التعليم العام لعمل 

 المعلمين أحدساعدة ومع ذلك قام الباحث بنفسه وبم، النشغالهم في االختبارات 

 قسمهمحيث  ، ثم جاء بعد ذلك دور األطفال  ، لألطفالبعرض نموذج مبسط 

 لعمل تخطط  أن مجموعتين متساويتين وطلب من آل مجموعة إلىالباحث 

 لعمل الحوض  األطفال  تخطيط  أثناء وآان الباحث في ،حوض من الزهور

 العمل وأثناء حوض الزهور لعمل األطفال التعاون أ دقائق بدوبعد ، بينهم يتنقل

 يقرب حوض واآلخر الماءميله بحمل زفهذا يساعد  ، تعاونهمظهر بشكل جلي 

وثالث يشكر زميله الذي ساعده بحمل الحوض   ،فيهالزهور لسكب الماء 

حوضين جميلين من عمل  انتهت الجلسة واستطاع األطفال أن إلى وهكذا



حيث ،  مكتب مدير المدرسة إلىبهما  حملهما واالتجاه تعاونوا علىالزهور 

 المجموعة أطفالوتعاون  ، هدية له األول الحوض وتقديمقاموا بمصافحته 

 مشرف التربية الخاصة إلى في حمل الحوض الثاني وتقديمه هدية األخرى

 الباحثوعند نهاية الجلسة قام .  في الجلسة األطفالبحق استمتع    .. بالمدرسة

 أثناء مع بعض اإليجابيطفال وشكرهم على تفاعلهم بتوزيع جوائز على األ

عليهم وقد ظهر ذلك من االبتسامة التي علت األثر الكبير  آان له مماالجلسة 

توضح  مظاهر من الجلسة  )  ١٤( والصورة رقم  ،  المشرقةوههمووج

  : الحادية عشرة  

  
  )١٤(الصورة رقم 

 لغرس بعض الزهور في نتوضح بعض أطفال العينة التجريبية وهم يتعاونو

  .حوض الزهور 

  
 المهارات تنمية الباحث من هذه الجلسة استهدف :  الثانية عشرةالجلسة      

 تحديد في  تمثل توجيهي  – من خالل نشاط فني األعمالاالجتماعية أثناء أداء 

وتضمنت الجلسة عرض  . األلوان والخاطئة باستخدام صحيحةالسلوآيات ال

  تضمن سلوآًاوبعضها  صحيحًالفة بعضها احتوى سلوآًا ملونة ومختصور

 فيما التشاور مجموعتين إلى قسمهم أن وطلب الباحث من األطفال بعد ،خاطئًا



 مع التعاون ذلك وبعد الخاطئة والسلوآياتبينهم لتحديد السلوآيات الصحيحة  

وقد ،  نوع السلوك  تعكس الصورة التي  فوق تقعبعض في تلوين الدائرة التي 

 في األطفالاتضح بالفعل في هذه الجلسة تعاون األطفال مع بعض وعند انتهاء 

 يتقدم أنطلب الباحث من آل طفل ،  المطلوب منهم أداءالمجموعتين من 

 السلوآيات الصحيحة أين :مرتفع وبصوت ويقول آل صورة إلى ويشير لألمام

 تفاعلوا مع هذه لاألطفاغلب أ إلي أن هنا اإلشارةوتجدر . ؟ الخاطئة وأين

 الجلسة بداية عليه نشاط زائد في ظهر واحد طفلعدا ، الجلسة بشكل آبير

 والتنقل واستمر في اللعب الطلب  تجاهلوعندما طلب الباحث منه الجلوس  

 إذاوعندما ذآر الباحث له انه سيحرم من الجائزة القادمة ،  المكتبة أرجاءفي 

،  مع زمالئه ًال عام لم يكن متفاعشكلوب ،توقف وجلس  ، الحرآةاستمر في  

 أثناء لزميله الورقة يمسكنوا مع بعض فهذا وجمل القول فان األطفال تعامو

  وهكذا الورقةمسك له أ من يشكروالثالث  ،  زميله القلم ناولي واآلخرالتلوين 

) ١٥(والصورة  رقم ،  سير هذه الجلسة أثناء  األطفال جو التعاون بين ساد

  : من جوانب الجلسة الثانية عشرة توضح بعض

  
  )١٥(الصورة رقم 

  .توضح أحد األطفال وهو يشرح لزمالئه عن السلوآيات الصحيحة والخاطئة 

 المهارات الباحث من هذه الجلسة تنمية استهدف  : الثالثة عشرالجلسة    

 من خالل نشاط رياضي تمثل في مباراة لكرة األعمالاالجتماعية أثناء أداء 



حيث  ،  على الموقفالسيطرة الباحث صعب على الجلسةفي بداية ف  ، دمالق

 سبع دقائق مرور وبعد نهأ  إال  ، الزائد بين األطفالالنشاطظهرت حاالت من 

 ليستمعوا االلتفاف حول الباحث إلىتمت السيطرة على الوضع وعاد األطفال 

الجلسة ال سيما استمتع األطفال في ، وبمجمل القول ،  تعليمات الجلسة إلى

 شعر أخرىومن جهة ،  األطفال لدى اللعبة المفضلة القدم تتضمن آرة  وأنها

 االجتماعي مع تفاعلهم اللعب مدى أثناءالباحث ومن خالل مالحظة األطفال 

 في تطبيقها نجاح الجلسة بشكل آبير رغم صعوبات إلىبعض مما أدى بدوره 

  وحثهمعلى األطفال بعض الجوائزوفي نهاية الجلسة وزع الباحث ، البداية 

  والصورة رقم ،   في المنزل والوالدين طاعة المعلم في حجرة الدراسة على

  : توضح  جوانب من الجلسة  الثالثة عشرة )  ١٦(

  
  )١٦( الصورة رقم 

  .توضح  أطفال العينة التجريبية وهم يمارسون لعبة آرة القدم 

  

 تنمية المهارات الجلسةحث من هذه  استهدف البا الرابعة عشرةالجلسة    

 في تمثل  توجيهي – من خالل نشاط تعليمي األعمالاالجتماعية أثناء أداء 

 إلى تقسيم األطفال إلى عمد الباحث حيث ، األربعةاآتشاف األخطاء 

 يكتشفوا أن وزع عليهم الصور وطلب منهم وبعدهامجموعتين متساويتين  

واتضح بشكل مقبول مدى تقبل ، ور  الخمسة الموجودة في الصاألخطاء



 يتقدم أنوقبل نهاية الجلسة طلب الباحث من آل طفل  ، النشاطاألطفال لهذا 

 تقع الصور التي أين الصور على الكرت الذي يحوي باإلشارة ويوضح  لألمام

 حد آبير إلى استفادوا األطفال  إنالقول وموجز، ؟ الخاطئة السلوآياتتتضمن 

 والصورة  ونقدهم للسلوآيات الخاطئة تعاونهمك في طريقة من الجلسة ظهر ذل

  . ) ١٧( رقم 

  
  )١٧(الصورة رقم 

  .توضح تعاون األطفال لتحديد األخطاء األربعة في الكرت 

  

ارات   تنمية الباحث من هذه الجلسة      استهدف  : الخامسة عشرة  الجلسة       المه

اء أداء  ة أثن الاالجتماعي ي   األعم شاط فن ن خالل ن ل م ة تمث ل الطاول ي عم  ف

يم               واستعان، وآرسي من الصلصال     سة بطالبين من التعل ذه الجل  الباحث في ه

ة           اون         باستخدام العام لعمل نموذج من آرسي وطاول صال من خالل التع  الصل

د   ،  حددها الباحث مع الطالبين قبيل بدء الجلسة         خطواتمع بعض وفق        أنوبع

سموا        ، ا   أداء المطلوب منهم   من بانانتهى الطال  ذين ق جاء الدور على األطفال ال

ى وعتين إل ساويتين مجم نهم   مت ا بي اونوا فيم ل ليتع صال لعم ي  الصل  والكرس

نهم           انتهى دقائق محدودة      وبعد ا طلب م  الباحث شكرهم  ،  األطفال من القيام بم

اً               أو دوء   ثنى عليهم وحثهم على بذل الجهد في حجرة الدراسة والجلوس دائم  به



م    وهكذا انتهت الجلسة بنجاح       .. عندما يشرح المعلم     الكرسيعلى   والصور رق

  :توضح مظاهر من الجلسة الخامسة عشرة ) ١٨(

  
   )١٨(الصورة  رقم 

  .توضح أحد األطفال يتعاون مع زميله لعمل طاولة من الصلصال

  

 المهارات تنميةاستهدف الباحث من هذه الجلسة  : عشرة السادسة الجلسة     

 من خالل نشاط اجتماعي تمثل في تقديم األعمال أثناء أداء االجتماعية

 األدواروفي هذه الجلسة تم توزيع ،  لتنسيق وترتيب حجرة دراسية اقتراحات

  ظافة النبأعمال أو بكل طفل سواء فيما يتعلق بأعمال الزينة المناطةوالمهام 

 أهدافها من  مقبوًال قدرًاحققت هذه الجلسة إن إجمالي القول بشكل ويمكن

 والصور   اقتراح وطرحوتوجيه سؤال ، آالمصافحة والتحية واتباع التعليمات 

  :توضحان جوانب من الجلسة  السادسة  عشرة  ) ٢٠(،  ) ١٩(



  
  )١٩(الصور رقم 

ويظهر فيها أحد األطفال يسأل الباحث بنوع من الحماس حول نوع معين من 

  .أدوات الزينة 

  

  
   )٢٠(الصورة رقم 

 منها األطفال وهم يتناقشون لتحديد األدوار بينهم بخصوص مهمة ويظهر

  .تنظيف حجرة الدراسة 

   

 المهارات تنمية الباحث من هذه الجلسة استهدف  : السابعة عشرةالجلسة    

 فعلي من خالل نشاط اجتماعي تمثل في تنسيق األعمالاالجتماعية أثناء أداء 

ففي  . ةعشرالسادسة  في الجلسة له  تم التخطيط لحجرة دراسية بناء على ما



 مجموعة النظافة بأدوات وتزويد باألطفالبداية الجلسة قام الباحث بالترحيب 

وطلب منهم وفقا لما خطط ، ين بأدوات الزينة ي  وتزويد مجموعة التزالنظافة

 وآان بكل حيوية ونشاط  العمل األطفالبالفعل بدأ و.. بالعمل يشرعوا أنله 

 قد آان ألنه  بنفسه نظرًالألطفالة يني والفينة يقدم مساعدات تلقالفينةالباحث بين 

 أن إال يستعين الباحث بطالبين من الصفوف العادية أن الجلسةمن المقرر في 

 يقوم الباحث بهذه المهمة أن إلي أدي الدراسية فصولهم من إخراجهمصعوبة 

 القول وموجز، لسة  يؤثر ذلك بشكل آبير على سير الجلم  وإجماال، بنفسه 

ة قالجلسة حققت المراد منها وظهر ذلك بوضوح من خالل االبتسامات المشر

العمل ظهور بعض   سيرأثناء اتضح فلقد  وجوه األطفال بعد انتهاء العمل على

 وطرح واالستئذان والنقد آالمساعدة المهارات االجتماعية المستهدفة تلقائيًا

توضحان  جوانب من  ) ٢٢ ) (٢١(ور والص واتباع التعليمات االقتراح

  : الجلسة السابعة عشرة 

  
  )٢١(الصورة رقم 

ويظهر فيها أطفال العينة التجريبية وهم يتعاونون مع بعض لتعليق بعض  

  .الزينة فوق السبورة 



  
   )٢٢(الصورة رقم 

  .توضح مجموعة التنظيف وهم يؤدون مهمة التنظيف بكل نشاط 

   

ذه          :شرة الثامنة ع   الجلسة      سة استهدف الباحث من ه ارات     الجل ة المه  تنمي

 ففي   "تلفزيونية مقابالت   " من خالل نشاط تمثيلي    األعمالاالجتماعية أثناء أداء    

ائالً  ابتسم ثم األطفال والترحيب بهم       بمصافحةلبداية استهل الباحث الجلسة     ا  :   ق

م دع   .  مقابالت تلفزيونية      جراءإب يا أحبابي ستقومون     اليوم  الطالبين   الباحث ا  ث

ام   يم الع ن التعل بق وم ذين س ق معهم انأالل وات  اتف ة وخط ى طريق راء عل  إج

وع من النمذجة             التلفزيونيةالمقابلة   وني آن د ، ليقوم بعرض مشهد تلفزي  أن وبع

ا            أداء من   بانانتهى الطال  ا شكرهما الباحث وودعهم اط بهم دور المن اد      . ال م ع  ث

ي سم   إل ان وابت ة المك اللألط مقدم ائًالف باب   آلا ..  ق ا ش م ي ب.. ن دورآ  تعاق

ى أداء   ال عل ة     ، األدواراألطف سعادة والفرح يهم ال رت عل صار ، وظه وباخت

ارات        المراد حد ما في تحقيق      إلى  ً  مقبوال  قدراً حققتالجلسة   ة مه  منها في تنمي

ة    ، توجيه سؤال    ، طرح سؤال   ، المساعدة   ، آالمصافحةمعينة     التحدث بطريق

رفض   ،ة  توآيدي اع التعليمات     ، ال توضحان بعضا     ) ٢٤ ) (٢٣( والصور   .اتب

  :من  مالمح الجلسة الثامنة عشرة 



  

  
   )٢٣( الصورة رقم 

  .ويظهر فيها أحد األطفال ينشد أنشودة جميلة 

  
   )٢٤(الصورة رقم 

ويظهر فيها الطفل الذي يقوم بدور المذيع التلفزيوني وإلي جواره زميليه بينما 

  .قي األطفال بهدوء على آراسي المشاهدين يجلس با

  

ارات              : ةعشر التاسعة   الجلسة     ة المه سة تنمي ذه الجل استهدف الباحث من ه

ال  اء أداء األعم ة أثن ناالجتماعي شاٍطم ر  خالل ن ي درس ق ل ف ي تمث  نآ تعليم

ددة              إ القول   ويمكن آريم د متع سة ليحقق فوائ فهي  ، ن الباحث عمد إلى هذه الجل

ال                  مالمقافي   ساب األطف د من اآت ا التأآ  األول جلسة تطبيقية يهدف الباحث منه

ا       أ من المهارات االجتماعية التي سبق و        المقبولالمقدار   ال عليه درب األطف ن ت



سات     أة       . المنصرمة أبان الجل سة شهدت مفاج ة الجل  الباحث من   أدهشت   ؛ بداي

ة             ه من جه ى قلب ا هو محدد ف      ، أخرى جهة وأدخلت السرور عل سة ي فكم  الجل

ق   إلىن الباحث سيعمد قبيل دخول األطفال حجرة الدراسة لبدء الجلسة             إف  تمزي

 الدراسة  حجرةرض    أ المهمالت على    سلة محتويات     وإلقاء  األوراقآمية من   

سمهم    ، والكتابة بشكل عشوائي على السبورة     ال يق وبعد ذلك وعند دخول األطف

دما دخل      ، سح السبورة  مجموعتين ويطلب منهم تنظيف الحجرة وم      إلي لكن عن

 وقاموا بتنظيفها    الحجرةرض  أ األطفال على    هجم تبدأ الجلسة      أناألطفال وقبل   

دأ     ..  السبورة   بمسح  آخرون وقام سة ابتسم الباحث وب ائال  الجل م :   ً  ق ا  آ  سعيد   أن

ى واتضح من    الجلسة  بدأتثم  ، بكم يا أحبابي     سة  بشكل فعل ر   الجل  ظهور آثي

ائي وخصوصاً      من المهارات    ر وتلق ارات   بشكل آبي ة    المه ، المصافحة   :  التالي

ات  اع التعليم تئذان ،اتب ة  ، االس ى النظاف ة عل را، المحافظ رين ماحت  ، اآلخ

شكر   ، المساعدة   ذار  ،ال اء  ، االعت ه   ،  سؤال    إلق ذه       . سؤال توجي واتضح من ه

ز            ا الجلسة مدى حرص األطفال على الحصول على بطاقات التعزي  . عياالجتم

ول   وجز الق سة وم ت  الجل دراً  حقق والً ق ن   معق دافها  م ررة   أه ابقاً المق    س

  :توضحان مظاهر من الجلسة التاسعة عشرة  ) ٢٦ ) (٢٥( والصورتان 

  

  )٢٥(الصورة رقم 
  

ويظهر فيها الباحث وهو يضع ملصقًا عبارة عن نجمة لتعزيز سلوك طفل من 
  .األطفال 



  
  )٢٦(الصورة 

فال وهم ينظفون أرضية حجرة الدراسة قبيل بدء درس وتظهر حماس األط

  .القرآن الكريم 

  

استهدف الباحث من هذه الجلسة تنمية المهارات :  العشرون الجلسة    

 نشاط ترفيهي تمثل في لعبة رمي خاللاالجتماعية أثناء أداء األعمال من 

 النشاط  ظهرت حاالت منفقدلم تكن بداية الجلسة مشجعة .. الكرات بالسالل 

استمرت الجلسة عبر سلسلة من .. الزائد تمت السيطرة عليه خالل دقائق 

 ينهي أن وقبل..  األطفال بكل جد ونشاط واستمتاع  اتبعهاالخطوات التي 

 والوالدينالباحث الجلسة قام بتوزيع جوائز عليهم وحثهم على طاعة المعلم 

توضح  جوانب من و )٢٧(والصورة .  في المسجدلصلواتوالمحافظة على ا

  :الجلسة العشرون 

  



  
  )٢٧(الصورة  رقم 

  .يظهر األطفال وهم يمارسون لعبة جمع الكرات الملونة

  

 االجتماعي ذات الصور المستخدمة من قبل المعلم التعزيزبطاقات  : ثانيا

  :داخل حجرة الدراسة  

تخدم     ث برنامج اس صغرًا خاصًا الباح دارًا  م م    ي ق معل ن طري صلع  الف

ًاو ات من الباحث ووفق شروط بتوجيه ة سبق وال لل ا الباحث أمعين ن عرض له

ك            التفصيل من   ءبشي سلوآي وذل  في ثنايا الفصل الرابع عند عرض البرنامج ال

ارات     ة لتعميم المه سلوآية في           ا التي    االجتماعي سات ال ال في الجل سبها األطف آت

ة  رة الدراس د  ، حج دولق ذالباحث أب ل ه امج ما بتفعي اعاتع  البرن صباح س  ال

وم    في   األولى دء  من    األول الي ات صدى            ب ان للبطاق امج وآ اً  البرن د  إيجابي  عن

ل ،  البرنامج     أسابيعاألطفال على مدار     دما         إن ب ان يحزن عن ال آ  بعض األطف

 ًاظهروا قدرأ المعلمين أن بالذآروالجدير . تفقد منه بطاقة ويطالب ببطاقة بديلة   

م       اتباعيل هذه الطريقة من خالل       من التعاون في تفع    آبيرًا  التعليمات المعطاة له

ى  هنا اإلشارةوتجدر ،  بقدر آبير من الدقة الباحث قبل  من انوا   أن إل ال آ  األطف

سابقون  ييت راز  ف ة   إب د بداي ات عن ن بطاق ديهم م ا ل ل م سة آ د  .  جل دولق  أآ

ة      حول المعلمون من خالل انطباعاتهم        ذه الطريق ا  ه ة    أنه ة فعال زة     طريق  ومتمي

صور ات   وال ي البطاق د ف ي توج ارت الت ال  أث ام األطف ًا اهتم زتهم  إيجابي  وحف



سلوآية          نأو مهارات اجتماعية متنوعة سبق        إلظهار سات ال سبوها من الجل  اآت

    . التاسعة عشرة والخاصة بالنشاط التعليميةسير الجلس من أيضًا تأآد ما وهذا

  

  : في المنزل األسرةتخدمة من قبل   السلوآية المسالتعزيز جداول : ثالثا

تخدم      ث برنامجاس صغرًا خاصًا الباح ق  ًا م ن طري دار ع رة ي   األس

اً ،  من الباحث   وبتوجيهات شروط    ووفق ة ال لل ا الباحث       أ سبق و   معين ن عرض له

ك     البرنامج من التفصيل في ثنايا الفصل الرابع عند عرض          ءبشي سلوآي وذل  ال

ة       ارات االجتماعي ال في         لتعميم المه سبها األطف سات التي اآت سلوآية في    الجل  ال

ة في          خلقالمنزل وذلك بقصد      فرص متعددة للتدريب على المهارات االجتماعي

ر    ى تظه ة حت اآن مختلف اراتأم ي   المه ائي ف شكل تلق ة ب ة المطلوب  االجتماعي

ذ          تطبيق   أولقد بد . حجرة الدراسة فيما بعد      امج المصغر من ذا البرن  األسبوع  ه

ن  األول سلوآي م امج ال دء البرن ل ،  ب ولومجم سلوآية ذات  ، الق داول ال فالج

ارت   وأيضًا آبيرالصور الملونة والمتنوعة آسبت ود األطفال بشكل         ام    أث  اهتم

د       واألباء األمهات من   آثير سألون   األول  األسبوع  الذين اتصلوا بالباحث بع  وي

ةعن  دهم إمكاني داول تزوي ع أخرى بج تخدامها م ا الس ا  اآلخرين لهمأطف  آونه

انوا  األسرغلب  أ أن  وهنا يؤآد الباحث      متميزة اونين  آ اء  متع امج   أثن  سير البرن

وب الشكل  بال  واحدة لم تكن متعاونة      أسرةالمنزلي  عدا     د  مطل  الباحث   حاول  وق

اونهم واستطاع              شكل   أنقدر المستطاع حل المشكلة التي تحول دون تع ا ب  يحله

د      عادت ذاتها  األسرة أن إالبسيط   ى  من جدي اون           إل دها في عدم التع  سابق عه

ول           ، مع الباحث      وم يمكن الق ى وجه العم ال   إنوعل ذه الجداول    أ األطف وا ه حب

اعلوا ا  وتف ى معه ضهم  إن حت رد  بع ان بمج شاهد  أن آ ث  ي ي  الباح سير ف  ي

ة سرعاً  أروق ه م ضر جدول ة يح ه   المدرس ث علي ع الباح ول  .  ليطل وجز الق بم

م          أ المنزل   داخلالجدول السلوآي    سابه ثبت وبشكل آبير قدرته على دعم ما ت  إآ

   .السلوآية أبان الجلسات لألطفال

  



  : أثناء سير البرنامج السلوآي والسلبيات اإليجابيات:  ثالثا 
 به من تشعب يتمتع هذا البرنامج على قدر آبير من الحساسية لما يعتبر    

    :أجزاءثة  فهو وبشكل عام يتكون من ثالأجزائهآبير في 
  

  . سلوآية جلسات -١

  . التعزيز داخل المنازل جداول -٢

  . الدراسة ة حجرداخل التعزيز االجتماعي ذات الصور بطاقات -٣

  
لبيات  إيجابياتبرز  أجل ذلك سعى الباحث لتسجيل      أ ومن     امج   وس اء  البرن  أثن

ذا رغبة منه في تقديمها للباحثين الراغبين في استخدام         ، سيره   امج   ه  يف  البرن

ن  وروا م ى يط ستقبل حت اتالم سلبيات اإليجابي ادوا ال صار،  ويتف   وباخت

  : التالي  فيتكمن وسلبيات البرنامج  إيجابيات
    

   :اإليجابيات
 المدرسة في  النفسي واألخصائي المدرسة والمعلمين إدارة لتعاون آان -١

 التسهيالت أهميةوهنا يؤآد الباحث على  ، البرنامج إنجاحثر آبير في أ

 . في نجاح البرامج السلوآية إلداريةا
  

ان -٢ اون آ ب أ لتع ر غل امج  دوراألس اح البرن ي نج شير ،  واضح ف ا ي وهن

شيد              أ أليالباحث   ر وسائل االتصال التي وضعها ت دة عب نه تلقى اتصاالت عدي

 . له   من المدة المقررةأطول استمراره مدة وتتمنىبالبرنامج  
  

  ،ثر بالغ في نجاح البرنامجأ عاديةال العليا الصفوف لتعاون طالب آان -٣

  . خاص بشكلبشكل عام ونجاح فنية النمذجة 

ام في      دور الفنية   لألنشطة آان -٤ امج نظراً    إنجاح  ه ال  نأل   البرن  من   األطف

 . الفنية بشكل آبير األنشطة تهوىفئة التخلف العقلي القابل للتعلم  
  



ان  -٥ داول  آ سلوآية  للج ات  ال ارزوالبطاق ي    دور ب ال ف ال ا إقب ى ألطف  عل

  .الجلسات السلوآية بكل جد ونشاط 

  
   :السلبيات 

 الجداول السلوآية مع الطفل بانتظام إرسال في األسر إحدى تعاون ضعف -١

   .أسبوعآل 
  

 الزائد في بعض الجلسات السلوآية ذات النشاط حاالت من ظهور -٢

 قاللاإل بأهمية اآلخرين الباحثين وهنا يؤآد الباحث على  الرياضية  األنشطة

 . الحرآية في البرامج المستقبلية األنشطةمن 
  

ا      أسبوعين  بلغت  اختبارات التعليم العام بالمدرسة والتي         فترة -٣ ان له ر  أ آ ث

امج    ير البرن ى س لبي عل ثس ذر  حي شارآة  الطالب  اعت ن الم ي ع  بعض ف

ديم    أالجلسات التي آان مقررا فيها مشارآتهم من         ي   أنموذج جل تق ة   قبل  لطريق

  .بعض الجلسات السلوآية تنفيذ 

  

  : البحث توصيات: رابعا 

 الباحث من نتائج وما قدمه إليه توصل البحث وما إجراءات ضوء في    

 سير البحث بشكل أثناءمن تفسيرات كمية وكيفية وما واجهه من صعوبات 

 النحويقدم الباحث جملة من التوصيات على  ، عام والبرنامج بشكل خاص

  :التالي 
    

بأهمية دعم البرامج السلوآية المخصصة لتعديل سلوآيات لباحث يوصي ا -١

 من قبل الجهات الحكومية  ومعنويًا للتعلم ماليًاالقابليناألطفال المتخلفين 

 . على حد سواء  واألهلية

  



ث -٢ ي الباح ة يوص داد بأهمي لوآية إع رامج س ة ب ة متنوع ستهدف تنمي  ت

اعي  سلوك االجتم الال ين لألطف ًاالمتخلف اراتهم   ا عقلي ة مه تعلم لتنمي ابلين لل لق

ر من التفاعل         لتحقيقاالجتماعية     اديين في       مع  اإليجابي  قدر آبي ال الع  األطف

ى   ي تتبن دارس الت رةالم اً فك ين عقلي ال المتخلف ج األطف ع   دم تعلم م ابلين لل  الق

 .األطفال العاديين 
  

 تثبتأ بضرورة تفعيل وتطبيق البرامج السلوآية التي يوصي الباحث -٣

  التي يوجد فيها فصول تربية فكرية في المدارسفعاليتهادراسات العلمية ال

 .عن طريق المختصين في مجال علم النفس 
  

  بأهمية التوسع في برامج دمج األطفال المتخلفين عقليًايوصي الباحث -٤

 في مدارس التعليم العام لما في الدمج من فوائد العاديينالقابلين للتعلم مع 

  .واالنفعالي االجتماعيير على نموهم  آببشكلتنعكس  
  

 النظر فيما يعرف بطريقة التدريس إعادةبضرورة يوصي الباحث  -٥

فلقد الحظ الباحث  ،  في الوقت الحاضر والمطبقةالمعروفة بالخطة الفردية 

  عقليًاالمتخلفين لألطفال آبير نمو المهارات االجتماعية بشكل  تعيق  أنها

 الحصة أثناء هم تتيح لهم فرصة التفاعل مع بعض الألنهاالقابلين للتعلم 

 .الدراسية
    
ا         األسر  بضرورة تثقيف    يوصي الباحث  -٦ سلوآية ودوره رامج ال ة الب  بأهمي

اً     السلوآية   المشكالتفي تعديل آثير من      ة     من  لدى األطفال المتخلفين عقلي  جه

  .أخرىوتنمية المهارات المختلفة من جهة 
  

 ألساليب المستقبلية اآلثار حول األسرف  بضرورة تثقييوصي الباحث -٧

 نحو استخدام األسر توجيه أهمية الباحث على يؤآدوهنا ، التنشئة الخاطئة 

 القابلين  عقليًاالمتخلفين لتقويم وتعديل سلوآيات األطفال ةحناجبدائل تربوية  

 .للتعلم 



  
 في توجيه المجتمع عامة بكيفية اإلعالم مشارآة بأهمية يوصي الباحث -٨

 القابلين للتعلم من خالل الوسائل  المتخلفين عقليًااألطفال مع اإليجابيالتعامل 

 . لهم فرصة آبيرة لنمو اجتماعي سوي  يتيح مما  ، المتعددةاإلعالمية
  

ة يوصي الباحث  -٩ الل   بأهمي ن خ ة م سات الديني ل دور المؤس ة تفعي  األئم

اً    اللألطف  المجتمع بأهمية التقرب      وإرشادوالخطباء في توجيه     ين عقلي   المتخلف

  .اإلسالمي وفق تعاليم الدين إيجابيةوالتعامل معهم بطريقة 
  

 حكومية لحماية األطفال أو أهلية هيئات إنشاءة ور بضرالباحث  وصيي -١٠

  . المختلفة بأنواعه للتعلم من خطر االستغالل  القابلين المتخلفين عقليًا

  

  : الدراسات والبحوث المقترحة : خامسا 

 ما توصل له الباحث من نتائج وما قدمه من تفسيرات آمية ضوء في     

 سير البحث بشكل عام والبرنامج بشكل أثناء صعوباتوآيفية وما واجهه من 

  : المقترحة على النحو التالي األبحاث الباحث جملة من يطرحخاص  

 لألطفال برنامج سلوآي لتنمية بعض المهارات االستقاللية فعالية تقييم  -١

 . القابلين للتعلم عقليًا خلفينالمت

 
مية مهارات حماية الجسد من االستغالل ن برنامج سلوآي لتفعاليةتقييم  -٢

 . القابلين للتعلم عقليًا المتخلفين لألطفال
  
 المتخلفين لألطفال االجتماعية المهارات تنمية في الفنية األنشطة أثرتقييم  -٣

 .عقليا القابلين للتعلم 
  
 لألطفال الجماعي في تنمية المهارات االجتماعية  اللعبفعاليةتقييم  -٤

 . القابلين للتعلم عقليًاالمتخلفين 
  



سر أ التنشئة الخاطئة لدى أساليب لتعديل إرشادي برنامج فعاليةتقييم  -٥

 . للتعلم ين التخلف العقلي القابلذوياألطفال 

  
  برنامج سلوآي لتنمية المهارات االجتماعية لخفض النشاطفعاليةتقييم  -٦

 .  القابلين للتعلم  األطفال المتخلفين عقليًالدىالزائد 
  
 برنامج سلوآي لتنمية المهارات االجتماعية لتعديل السلوك فعاليةتقييم  -٧

 . القابلين للتعلم  لدى األطفال المتخلفين عقليًااالنسحابي
  
الدمج لدى برامج  الشائعة حول األفكار لتعديل إرشادي برنامج فعاليةتقييم  -٨

  .العاديينفال األط
  
 لألطفال والسالمة األمن برنامج سلوآي لتنمية مهارات فعاليةتقييم  -٩

 . القابلين للتعلم عقليًاالمتخلفين 
  

 لألطفال تنمية المهارات االجتماعية في الترفيهية ةتقييم أثر األنشط -١٠

 . القابلين للتعلم  عقليًاالمتخلفين

  

  

  

  

  
  

  المـراجـع
  

  :المراجع العربية : أوال 
  



) : ١٩٩٣(رضوى ، عبدالعزيز وإبراهيم ، عبدالستار والدخيل ، إبراهيم  -١

. سلسلة عالم المعرفة  . أساليبه  ونماذج من حاالته: العالج  السلوآي  للطفل 

 .المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت 
  
 ) :١٩٩٢(رضوى ، عبدالعزيز وإبراهيم ، عبدالستار والدخيل ، إبراهيم  -٢

الحاجة  لعالجات وبرامج سلوآية متعددة المحاور للتغلب على مشكالت الطفل 

المؤتمر العالمي األول للجمعية السعودية الخيرية لرعاية األطفال . المعوق 

 . نوفمبر  ١٠ -٧الرياض  ، المعوقين 

  
دراسة عن مدى فاعلية برنامج لتعديل ) : ١٩٩٢(فوليت فؤاد  ، إبراهيم -٣

  . بأعراض داون من فئة القابلين للتعلمالمصابينعقليا  متخلفينسلوك األطفال ال

 الطفولة في عقد حماية رعاية " المصري السنوي الخامس للطفل المؤتمر

  .  جامعة عين شمس:  دراسات الطفولة مرآز، القاهرة ، " الطفل المصري 

  
 سيكولوجية) ١٩٩٨ (سليمانسيد  ، عبدالرحمن وفيوليت فؤاد  ، إبراهيم -٤

   .الشرقمكتبة دار زهراء ، القاهرة .  )الطفولة والمراهقة ( لنموا

  
  
 لمستوى األداء تقيمييةدراسة ): ١٩٩٥(نعمة  ، قبان  ورمواهب ،  إبراهيم -٥

 برنامج تدريبي فيالمهاري لعينة من األطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم 

دولي الثاني لمرآز المؤتمر ال.  االجتماعي والتفاعل التواصلعلى مهارات  

  .  القاهرة  ، " لذوي االحتياجات الخاصةالنفسي اإلرشاد" اإلرشاد النفسي 

العالج السلوآي لمشاآل األسرة  ) : ٢٠٠١(يوسف ، أبو حميدان  -٦

  .دار الكتاب الجامعي ،  العين . والمجتمع

  



، الكويت  . الصداقة من منظور علم النفس ) : ١٩٩٣(أسامة ، أبو سريع  -٧

 .المعرفة عالم 

  
مكتبة ، القاهرة  .سيكولوجية المهارات ) : ٢٠٠٤(السيد محمد ، أبو هاشم   -٨

  .زهرة الشرق 

  
  ،القاهرة .  عقليا بين اإلساءة واإلهمالالمتخلفون) : ١٩٩٩(سهى  ، أمين -٩

  .دار قباء 

  
 االجتماعية برنامج لتنمية المهارات فاعلية) :  ١٩٩٧(أميرة  ، بخش -١٠

مجلة آلية ، ط الزائد لدى األطفال المعاقين عقليا في خفض مستوى النشا

   .١٣٣ – ٩٧، ) ١ج (٢١العدد  ، جامعة عين شمس ، التربية

  
فاعلية برنامج إرشادي في خفض السلوك ) : ١٩٩٨(أميرة   ، بخش -١١

،  مجلة العلوم التربوية  – لدى األطفال المتخلفين عقليا القابلين للتعلم العدواني

   .١٩٧ -١٥٧ ، ١١العدد   ، القاهرةبوية جامعة  الدراسات الترمعهد

  

  عقليااملتخلف  للطفل الرتبوية  واألسساملبادئ  ): ٢٠٠٠ (أمرية ، خبش -١٢

  .جدة ،دار البالد للطباعة والنشر . 

  
، القاهرة  . رسوم األطفال قبل املدرسة) : ١٩٩١( حممود ، البسيوني  -١٣

  .دار املعارف 



  

جملة . األطفال واللعب  ) : ١٩٧٩(افيه  ك، فيوال  ورمضان ، الببالوي  -١٤

  .الكويت ، العدد الثالث ، اجمللد العاشر  ، عامل الفكر

  
فاعلية برنامج تدريبي لبعض المهارات ) : ٢٠٠٠(صالح  ، الترآي -١٥

 لدى عينة من تالميذ االجتماعياالجتماعية في تعديل سلوك االنسحاب 

آلية ، قسم علم النفس  ، )ورةغير منش(رسالة ماجستير . المرحلة االبتدائية 

  .جامعة الملك سعود ، التربية 

  
 –الوجيز في فن ممارسة العالج النفسي ) : ٢٠٠٠(محمد ، الحجار  -١٦

 .دار النفائس ، بيروت  . السلوآي

  
 . سيكولوجية  غير العاديين وتربيتهم) : ١٩٨٦( محمد ، حسين  -١٧

 . دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية 

  
ألعاب أطفال ما قبل ) : ١٩٩٧(شفيقة ،  وعباس أحمد ، حنورة   -١٨

  .بيروت ، مكتبة  الفالح للنشر والتوزيع  . المدرسة

  

 إرشاد األطفال وتوجيههم ) : ٢٠٠٢(زيدان ، مفيد وحواشني ، حواشني  -١٩

  . دار الفكر : عمان . 



  
.  القوانين واإلجراءات :  السلوك تعديل) : ١٩٩١(جمال  ، الخطيب -٢٠

  .لصفحات الذهبية مطبعة ا، الرياض

  

دليل األباء : تعديل سلوك األطفال املعوقني  ) : ٢٠٠١(مجال ، اخلطيب  -٢١

  .مكتبة الفالح ، الكويت  . واملعلمني

  
المهارات االجتماعية في عالقتها ) : ١٩٩٦(عبد اللطيف ،  خليفة -٢٢

 اإلبداعية وبعض المتغيرات الديموجرافية لدى طالبات الجامعة بالقدرات

   ٥٩ – ٥الكويت  ص ص  ،  العدد السابع عشر . اآلداب آليةحوليات 

  
دار الفكر   ،  األطفال من الخامات البيئيةلعب) : ٢٠٠١(عزة  ، خليل -٢٣

  .القاهرة:  العربي 

  
اختبار مزايا بعض أساليب العالج ) : ١٩٨٦(عبداللطيف ، خليل  -٢٤

السلوآي على مجموعات من المتخلفين عقليا لتعديل بعض مظاهر السلوك 

جامعة ، آلية اآلداب   ، رسالة دآتوراه غير منشورة. االجتماعي واالستقاللي 

  .عين شمس 

  
المطبعة ،  عمان .التخلف العقلي  ) : ١٩٨١(سليمان ، الريحاني  -٢٥

  . األردنية 

  



 مطابع ،عمان  . ٢ط،  العقليالتخلف) : ١٩٨٥(سليمان  ، الريحاني -٢٦

  .الدستور

  
منـاهج وأسـاليب تـدريس  ) : ٢٠٠١(صـاحل ، فاروق  وهـارون ، الروسان  -٢٧

مكتبة الصفحات الذهبية . الرياض  . مهارات احلياة اليومية لذوي الفئات اخلاصة

 . 

  

 ، عمان .  املتخلفني عقليااألطفال تعليم) : ١٩٩٥ (فهمينادر   ، الزيود -٢٨

  .دار الفكر

  

املعاقون أكادمييا  ) : ١٩٩٢( كمال ، زيدان  وسيسامل ، السرطاوي  -٢٩

  .مكتبة الصفحات الذهبية ، الرياض . خصائصهم وأساليب تربيتهم : ا وسلوكي

  



 . اإلعاقـة العقليـة): ٢٠٠٠(عبدالعزيز، عبدالعزيز وأيوب ، السرطاوي  -٣٠

 . مكتبة الفالح ، الكويت 

  
أســـاليب التنـــشئة االجتماعيـــة وعالقتهـــا  ) : ١٩٨٤( ممدوحـــة ، ســـالمة  -٣١

  معهـد رسالة دكتـوراه غـري منـشورة:  باملشكالت النفسية يف مرحلة الطفولة الوسطى

  .جامعة عني مشس . الدراسات العليا للطفولة  
  

 الدمج الخاصة للمعاقين عقليا بين التربية) : ٢٠٠٠(سهير  ، شاش -٣٢

 . مكتبة زهرة الشرق ، القاهرة .والعزل

  

  
، القاهرة  .االضطرابات النفسية عند األطفال : )١٩٧٩(محمد  ، شعالن -٣٣

   . الجامعية المدرسية والوسائل التعليمية للكتبالجهاز المرآزي 

  
 ،        القاهرة . النفسية عند األطفالالمشكالت): ١٩٩٤( زآريا  ، الشربيني -٣٤
 . الفكر العربي دار

 
  
 ، القاهرة .  البرامج،التشخيص ، األسباب  : العقلي التخلف) : ١٩٩٧(محمد محروس  ، الشناوي -٣٥

  . زيعدار غريب للطباعة والنشر والتو

  



  
 الحديث أسسه السلوآي العالج) : ١٩٩٨(محمد السيد ، وعبدالرحمن محمد محروس  ، الشناوي -٣٦

  . دار قباء ، القاهرة .  وتطبيقاته

  
 . الرياض مطبوعات جامعة ، الرياض .  التخلف العقليسيكولوجية) : ١٩٨٢(فاروق  ، صادق -٣٧

  

ــدالباقي -٣٨ ــى ) : ١٩٩٣( عــال  ، عب ــرف عل ــةالتع ــاإلعاق ــا  العقلي ة وعالجه

 .  الطفولـةإعاقـة يف جمـاالت والتوجيـه اإلرشادسلسلة ،  منها الوقاية  وإجراءات

 . مطابع الطوجبي ،  القاهرة  ،١ط، الكتيب الثاني 

  

التعرف عليها باستخدام : اإلعاقة العقلية  ) : ٢٠٠٠( عال ، عبدالباقي  -٣٩

  .كتب عامل ال، القاهرة  . برامج التدريب لألطفال املعاقني عقليا

  
.   بين النظرية والتطبيقاللعب :  )٢٠٠١(سلوى  ، عبدالباقي -٤٠

  .  مرآز اإلسكندرية للكتاباإلسكندرية 

  
"  في الصحة النفسيةدراسات:  )١٩٩٨( محمد السيد،  الرحمن عبد -٤١

، القاهرة . الجزء الثاني ، "الهوية ، االستقالل النفسي  ، الجتماعية المهارات

  .ر للطباعة والنشقباءدار 



  
 األطفال غير العاديين سيكولوجية  :)١٩٨٨(فتحي ،  الرحيم عبد -٤٢

  .  دار القلم للنشر والتوزيع،الكويت ). ٢جـ(   الخاصةالتربيةواستراتيجيات 

  

 .  العقليةاإلعاقة ) : ٢٠٠٠(عبدالعزيز  ، وأيوبالسرطاوي  ، عبدالعزيز -٤٣

  .الكويت :  الفالح للنشر والتوزيع مكتبة

  

الرعاية الفائقة واملتكاملة لألطفال  ) : ٢٠٠٢(د  كمال حمم، عبدالعزيز -٤٤

 .مكتبة ابن سينا ، القاهرة  .اإلعاقة الذهنية: ذوي االحتياجات اخلاصة 

فن التعامل مع ذوي االحتياجات  ) : ٢٠٠٠(إمساعيل ، عبدالكايف  -٤٥

ة مركز اإلسكندري، اإلسكندرية  . أساليب وطرق التعامل مع املعوقني ذهنيا: اخلاصة 

  .للكتاب 
  
  
 السلوكبرنامج تدريبي خاص لتعديل  ) : ١٩٩٤(أموال ،  الكريم عبد -٤٦

.   عقليا المتخلفين  األطفال  لدى المهارات االجتماعية  بعضفي رفع مستوى  

  .جامعة عين شمس ، آلية التربية  ، )غير منشورة ( ماجستير  رسالة



  
، دير الذات المهارات االجتماعية وتق ) : ١٩٩٧( هاني ، عتريس  -٤٧

 ).غير منشورة ( رسالة ماجستير .الشعور بالوحدة النفسية لدى طالب الجامعة 

  . جامعة الزقازيق . آلية اآلداب 

  
دار ، عمان    ، سيكولوجية اللعب والتعلم ) : ١٩٩٥( فاروق ، عثمان  -٤٨

  .الفرقان للنشر والتوزيع 

  
دار : ن األرد .  النفس التربويعلم) : ١٩٩٩(عبد الرحمن ، عدس -٤٩

  .والنشرالفكر للطباعة 

  

   .وأال جنلمكتبة : القاهرة  . الطب النفسي املعاصر ) : ١٩٩٢(امحد  ، عكاشة -٥٠
  

 جوانب السلوك التكيفي لدى بعضتنمية   ) : ١٩٩٥( أسماء  ، العطية -٥١

 آلية  )غير منشورة  ( ماجستير رسالة. عينة من األطفال المعاقين بدولة قطر 

  .زقازيق  جامعة ال–التربية 

  
اإلطار االجتماعي لرعاية وتأهيل ) : ١٩٨١(حنان صدقي ، العمري  -٥٢

 .مكتبة المتنبي :  بغداد  ، المعاقين بالعراق

  

المرشد العملي لحل المشكالت السلوآية في ) : ١٩٩٣( ايفال ، عيسى  -٥٣

مكتب ، الرياض . ترجمة عبدالعزيز الدخيل وآخرون  . مرحلة ماقبل المدرسة

  . الخليج العربي التربية لدول

  



مدى فاعلية برنامج إرشادي في تنمية  ) : ١٩٩٧( عايدة  ، قاسم -٥٤

 دآتوراه  رسالة،  من األطفال المعاقين عقليا عينةالمهارات االجتماعية لدى 

  . جامعة عين شمس ، التربيةآلية  ، )غير منشورة (

  

فاعلية برنامج تدريبي في تنمية بعض  ) : ٢٠٠٠(فهد ، القحطاني  -٥٥

لمهارات االجتماعية للتالميذ ذوي التخلف العقلي البسيط بالمملكة العربية ا

  . البحرين ، جامعة الخليج العربي  ، رسالة ماجستير غير منشورة. السعودية 

  

، اإلسكندرية  . رعاية المتخلفين ذهنيا: ) ١٩٩٦( رمضان ، القذافي  -٥٦

  .المكتب الجامعي الحديث 

  

 ذوي االحتياجـات اخلاصـة سـيكولوجية) :  ١٩٩٦(عبداملطلب  ، القريطي -٥٧

  .دار الفكر العربي : القاهرة . وتربيتهم 
  

ــ -٥٨ ــ   ،ريوتيـالق ــسرط و فـيوس ــ ، اويـال ــصم  وعزيزـعبدال   مجيــل ، اديـال

دار ،  العربية اإلمارات ، الطبعة األوىل   .اخلاصة الرتبية إيلاملدخل ) : ١٩٩٥(

  .القلم 

  



 مجيـل ، الـصمادي  وزيزـعبدالعـ ، اويــرطــالـسو  فـــ يوس ، ريوتيـالق -٥٩

دار  ،  العربيـةاإلمـارات،   الطبعة الثانية. الرتبية اخلاصةإىلاملدخل ) : ٢٠٠٢(

  .القلم 

  

تعديل الـسلوك العـدواني لـدى األطفـال  ) : ١٩٩٢( صبحي ، الكفوري  -٦٠

باســتخدام برنــامج للعــالج اجلمــاعي باللعــب وبرنــامج للتــدريب علــى املهــارات 

  ..جامعة طنطا ، كلية الرتبية  ، )غري منشورة (رسالة دكتوراه . ية االجتماع

  
، ترمجة طارق األشرف  ، تعالوا نلعب سويا) : ١٩٩١(برناردي ، كوتوني  -٦١

  . دار الفكر العربي ، القاهرة ، مراجعة كاميليا عبدالفتاح 
  

   .سيكولوجية اللعب:  ) ١٩٩٨(عبدالكريم ، خاليلة وعفاف  ، اللبادبيدي -٦٢

  .دار الفكر ، مان ع

  



 . الطفل المعاق عقليا وأسلوب التعامل معه) : ١٩٨٨( آرستين ، مايز  -٦٣

منشورات ، دمشق ، مراجعة حسين صالح الدين ، ترجمة  ليلى أبو شعرة  

 .جمعية المحبة 

  
الكويت . التقنين الثاني  : متاهات بورتيوس ) : ١٩٩٢( آمال ، مرسي  -٦٤

 . لتربية إدارة الخدمة النفسية بوزارة ا
    

 دار ، الكويت  . العقليالتخلفمرجع يف ) : ١٩٩٦(كمال  ، مرسي -٦٥

  .القلم 
  
 بعض لتنميةفاعلية برنامج تدريبي  : )٢٠٠٢( احمد ،المضحي -٦٦

المهارات االجتماعية لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات 

جامعة ، ية التربية آل، قسم علم النفس  .  ماجستير غير منشورةرسالة . التعلم

  . سعود الملك

املراجعــة العاشــرة للتــصنيف الــدويل ): ١٩٩٩( منظمــة الــصحة العامليــة  -٦٧

. تصنيف االضطرابات النفـسية والـسلوكية : ICD-10لألمراض 

  .املكتب اإلقليمي لشرق البحر املتوسط ، اإلسكندرية . ةترمجة امحد عكاش
  



 بعض األنشطة وتنمية العالقة بين ممارسة) : ١٩٩٦(سهير  ، مهيوب -٦٨

غير ( رسالة ماجستير ،  المتخلفين عقليا األطفالالمهارات االجتماعية لدى 

  .جامعة عين شمس ،  دراسات الطفولة معهد، آلية التربية  ، )منشورة 

  
دراسة أثر البرامج التربوية الخاصة في ) : ١٩٨٥(صالح  ، هارون -٦٩

  )غير منشورة ( رسالة دآتوراه –ة  االبتدائيالمرحلةتوافق المتخلفين عقليا في 

  . جامعة عين شمس، التربية آلية

  

 لألطفال االجتماعيةمقياس تقدير المهارات ): ١٩٩٦(صالح  ، هارون -٧٠

 وعلم التربية رسالة. المتخلفين عقليا القابلين للتعلم داخل حجرة الدراسة 

،   التربية آلية ،  ةوالنفسي  التربوية  للعلوم  السعودية الجمعية   ٨العدد  ،النفس

    .٤٥  - ٤٢ الملك سعود   جامعة

  
 البسيطة في الفصل اإلعاقاتتدريس ذوي   ) :٢٠٠٠( صالح  ، هارون -٧١

 .دار الزهراء ،  الرياضالعادي  

  
  . دار الفكر العربي ، القاهرة . المعاقين عقليااألطفالتربية   ):٢٠٠٢ ( أمل ، الهجرسي -٧٢

  
 االجتماعية لدى المهارات) : ١٩٨٨(عطية  ، باخومونجدي   ، ونيس -٧٣

العدد   ، وعلم النفسالتربية البحث في مجلة،  دراسة نمائية  –المتخلفين عقليا 

 .٢٩٧-٢٥٥، جامعة المينا : آلية التربية ، ) ٢(مجلد ، ) ٧(

 

التعرف على مدى فاعلية برنامج إرشادي ) : ١٩٨٩(فاطمة  ، وهبة -٧٤

 بعض مهارات السلوك لتنمية  ةاالجتماعيتدريبي على بعض المهارات 

معهد  ، )غير منشورة ( رسالة ماجستير .  لألطفال المتخلفين عقليا التوافقي

  . جامعة عين شمس :  العليا للطفولة الدراسات



  
مدى احتواء آتب التربية االجتماعية ) : ١٩٩٦( عبد اهللا ، الوابلي  -٧٥

العربية السعودية على المقررة على طالب معاهد التربية الفكرية في المملكة 

  .العدد التاسع والخمسون  ، رسالة الخليج العربي. المهارات االجتماعية 

  
واقع ممارسة القياس وأهمية  استخدامه  ) : ٢٠٠١( عبد اهللا ، الوابلي  -٧٦

مجلة . في مجال التدريب على المهارات االجتماعية ل  لطالب المتخلفين عقليا 

  .  العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية  ،١٣مجلد ، جامعة الملك سعود 
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  )١(ملحق  رقم  
  
  
  
  
  

مقياس تقدير المهارات  
االجتماعية لألطفال المتخلفين 

عقليا القابلين للتعلم داخل حجرة 
  الدراسة

  
  

  إعداد  
  صالح عبد اهللا هاورن

  
  

  



  : أخي المعلم 
  
  

ن  ون م اس مك ديك مقي ين ي ارات   ) ٩٠( ب ن المه ات م ر عن تجمع ارة تعب عب

خل حجرة الدراسة       االجتماعية التي يظهرها الطفل المعاق عقليًا القابل للتعلم دا        

ارة       ام عب ة أم ارة اجتماعي ور مه ات ظه صف درج ات ت ع خان اك أرب وهن

ل     سار آ ى ي ودة إل ام الموج ن األرق م م ول رق رة ح ك وضع دائ وب من والمطل

  : عبارة على النحو التالي 

  . ٤إذا آان الطفل يقوم بهذه المهارة دائمًا يعطي الدرجة  

  . ٣انًا يعطي الدرجة إذا آان الطفل يقوم بهذه المهارة أحي 

  . ٢إذا آان الطفل يقوم بهذه المهارة نادرًا يعطي الدرجة  

   . ١إذا آان الطفل ال يقوم بهذه المهارة مطلقًا يعطي الدرجة  

  
  شاآرين ومقدرًا تعاونكم ،،،

  
  

                                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  

   الباحث
                                         صالح  هارون  

  

  

  

  

  



  درجات الظهور 
  العبارات

 مطلقًا   نادرًا  أحيانًا  دائمًا
  المهارات االجتماعية المتعلقة بتبادل العالقات الشخصية مع اآلخرين : البعد األول 

  ١  ٢  ٣  ٤   الكبار الذين هم في موقع السلطةريذعن ألوام  ١
  ١  ٢  ٣  ٤   ألوامر األقزام الذين هم في موقع السلطة يذعن  ٢
  ١  ٢  ٣  ٤  يعرف تعليمات حجرة الدراسة وينفذها  ٣

٤  
ه  التهكم من ه من مضايقات آ ا يواجه ستجيب لم ي
يلة     أي وس مثًال بالتجاهل أو بتغيير الموضوع أو ب

  بناءة أخرى 
١  ٢  ٣  ٤  

رك الموقف أو بطلب   ٥ دني بت ستجيب للهجوم الب ي
  ١  ٢  ٣  ٤   أو بأي وسيلة بناءة أخرى المساعدة

شجار    ٦ االت ال ي ح ران ف ن األق دًا ع ذهب بعي ي
  ١  ٢  ٣  ٤  والغضب تجنبًا للضرب 

  ١  ٢  ٣  ٤  يرفض لطلبات اآلخرين غير المنطقية بأدب   ٧

ر             ٨ ا يعب ر مم يعبر عن الغضب بطريقة مناسبة أآث
  ١  ٢  ٣  ٤  عنه بعنف لفظي أو بدني 

  ١  ٢  ٣  ٤  لموجه له يتقبل بصدر رحب النقد ا  ٩

ه ال       ١٠ رى أن يتقبل بصدر رحب ما يناله من عقاب ي
  ١  ٢  ٣  ٤  يستحقه 

رة         ١١ ي حج د ف ع الي م برف اه المعل سترعي انتب ي
  ١  ٢  ٣  ٤  الدراسة 

ي    ١٢ م بالتحدث ف ه المعل أذن ل ى ي دوء حت ينتظر به
  ١  ٢  ٣  ٤  الفصل 

ل   ١٣ ستخدم آلمات مث ضًال " ي د " شكرًا " ، " ف عن
  ١  ٢  ٣  ٤  شيء من اآلخرين التماس 

ة       ١٤ ساعدة بطريق ب الم م ويطل ن المعل رب م يقت
  ١  ٢  ٣  ٤  مناسبة 

  ١  ٢  ٣  ٤  يسترعي انتباه األقران بطريقة مقبولة   ١٥
  ١  ٢  ٣  ٤  يلتمس المساعدة من األقران بطريقة مقبولة   ١٦
  ١  ٢  ٣  ٤  . يصافح اآلخرين ملغيًا بصره في وجوههم   ١٧
  ١  ٢  ٣  ٤  سأل عنه عند التحية يذآر اسمه عندما ي  ١٨
  ١  ٢  ٣  ٤  يبتسم عند مقابلة األصدقاء والمألوفين لديه   ١٩
ول           ٢٠ أن يق ا    "يحيي باالسم الكبار واألقران آ ًال ي   ١  ٢  ٣  ٤أه



  درجات الظهور 
  العبارات

 مطلقًا   نادرًا  أحيانًا  دائمًا
  " فالن

ة        ٢١ ك     " يستجيب بالمصافحة وآلم د  " آيف حال عن
  ١  ٢  ٣  ٤  تقديم شخص له 

  ١  ٢  ٣  ٤  يعرف اآلخرين بنفسه   ٢٢
  ١  ٢  ٣  ٤   المعلم عند الطلب يساعد  ٢٣
  ١  ٢  ٣  ٤  يساعد األقران عند الطلب   ٢٤
  ١  ٢  ٣  ٤  يعرض استعداده لمساعدة المعلم   ٢٥
  ١  ٢  ٣  ٤  يعرض استعداده لمساعدة زمالئه بالفصل   ٢٦

ساعدة     ٢٧ ة لم سيطة ومفهوم ات ب ي توجيه يعط
  ١  ٢  ٣  ٤  اآلخرين 

  ١  ٢  ٣  ٤  يتصدى للدفاع عن زميل له في مشكلة   ٢٨

شاآل أو         ٢٩ ن الم ه م اه أقران ه تج ن تعاطف ر ع يعب
  ١  ٢  ٣  ٤  الصعوبات التي تحدث لهم 

  ١  ٢  ٣  ٤  يصغي بانتباه لآلخرين عند حديثه معهم   ٣٠
  ١  ٢  ٣  ٤  يخاطب اآلخرين بصوت بناسب الموقف   ٣١

سير   ٣٢ ئال ي صيرة ل ات ق ه وقف اء حديث ف أثن يتوق
  ١  ٢  ٣  ٤  حديثه على وتيرة واحدة 

مالحظات وتعليقات مناسبة أثناء التحدث مع      يقدم    ٣٣
  ١  ٢  ٣  ٤  اآلخرين 

  ١  ٢  ٣  ٤ يبادر بمحادثة األقران في المواقف غير الرسمية   ٣٤
  ١  ٢  ٣  ٤  يبادر بمحادثة الكبار في المواقف غير الرسمية   ٣٥

نظم       ٣٦ ب الم صلة باللع ات ذات ال ابع التعليم يت
  ١  ٢  ٣  ٤  وينفذها 

  ١  ٢  ٣  ٤  اريات ينتظر دوره عند المب  ٣٧
  ١  ٢  ٣  ٤  يبذل أقصى جهده في اللعب التنافسي   ٣٨

ي    ٣٩ ائز ف ئ الف روح رياضية ويهن ة ب ل الهزيم يتقب
  ١  ٢  ٣  ٤  المباراة 

  ١  ٢  ٣  ٤  يطلب مشارآة تالميذ آخرين للعب   ٤٠
  ١  ٢  ٣  ٤  يطلب إشراآه في لعبة ما زالت جارية   ٤١
  ١  ٢  ٣  ٤  يشارك اآلخرين أدوات اللعب   ٤٢
ة داخل أرض             ٤٣ ة معين   ١  ٢  ٣  ٤يقترح ألفراد المجموعة لعب



  درجات الظهور 
  العبارات

 مطلقًا   نادرًا  أحيانًا  دائمًا
  الملعب 

ازات   ٤٤ ات وإنج ن إمكان ًا ع رًا إيجابي ي تقري يعط
  ١  ٢  ٣  ٤  اآلخرين 

  ١  ٢  ٣  ٤  يمدح اآلخرين   ٤٥

صفات               ٤٦ ه في ال يظهر تسامحًا تجاه من يختلف مع
  ١  ٢  ٣  ٤  أو اآلراء 

  ١  ٢  ٣  ٤  يميز بين ممتلكاته وممتلكات اآلخرين   ٤٧
  ١  ٢  ٣  ٤  يعير ممتلكاته لآلخرين عند الطلب   ٤٨
  ١  ٢  ٣  ٤  يطلب األذن من اآلخرين الستخدام ممتلكاتهم   ٤٩

يهم دون    ٥٠ دها إل رين ويعي ات اآلخ ستخدم ممتلك ي
  ١  ٢  ٣  ٤  إتالفها 

  المهارات االجتماعية المتعلقة بأداء األعمال : البعد الثاني 

  ١  ٢  ٣  ٤  ند طلب المعلميحاول اإلجابة عن األسئلة ع  ٥١
  ١  ٢  ٣  ٤ يظهر ما يدل على عدم فهمه للسؤال الموجه إليه   ٥٢
  ١  ٢  ٣  ٤  يتطوع لإلجابة عن أسئلة المعلم  ٥٣
  ١  ٢  ٣  ٤  يوجه أسئلة مناسبة للموقف الذي يتطلب ذلك  ٥٤

ره    ٥٥ م بنظ ابع المعل ه ( يت ى  ) عين ستمع إل دما ي عن
  ١  ٢  ٣  ٤  توجيهاته 

دوء ا   ٥٦ شاهد به ق    ي ن طري ة ع ال المعروض ألعم
  ١  ٢  ٣  ٤  الفيديو

  ١  ٢  ٣  ٤  يصغي إلى من يخاطب تالميذ الفصل   ٥٧

رة         ٥٨ ي حج اش ف اء النق ب أثن صوت مناس تكلم ب ي
  ١  ٢  ٣  ٤  الدراسة 

يبدي مالحظات وتعليقات مناسبة أثناء النقاش في         ٥٩
  ١  ٢  ٣  ٤  حجرة الدراسة 

ر      ٦٠ م بحج ه المعل ذي يجري اش ال ي النق شارك ف ة ي
  ١  ٢  ٣  ٤  الدراسة 

رة     ٦١ اش حج اء نق ة أثن اقش اآلراء المعارض ين
  ١  ٢  ٣  ٤  الدراسة 

شتها            ٦٢ يقدم تفسيرات معقولة لآلراء التي تمت مناق
  ١  ٢  ٣  ٤  في حدود قدراته 



  درجات الظهور 
  العبارات

 مطلقًا   نادرًا  أحيانًا  دائمًا
  ١  ٢  ٣  ٤  يقوم بأداء ما يقدم له من واجبات   ٦٣
  ١  ٢  ٣  ٤  يكمل الواجبات في الوقت المحدد لها   ٦٤
  ١  ٢  ٣  ٤  أداء المهمة حتى تكتمل يثابر في   ٦٥
  ١  ٢  ٣  ٤  ُيرجع الواجبات المنزلية المكملة   ٦٦
  ١  ٢  ٣  ٤  يتبع توجيهات المعلم الشفهية   ٦٧
  ١  ٢  ٣  ٤  يتبع التعليمات المكتوبة   ٦٨
  ١  ٢  ٣  ٤  يتبع تعليمات االختبار   ٦٩
  ١  ٢  ٣  ٤  يشارك اآلخرين األدوات أثناء أداء األنشطة   ٧٠
  ١  ٢  ٣  ٤   متعاون مع اآلخرينيعمل بشكل  ٧١
  ١  ٢  ٣  ٤  يتبع وينفذ خطط وقرارات المجموعة  ٧٢
  ١  ٢  ٣  ٤  يتقبل أفكار الجماعة المختلفة معه في الرأي   ٧٣
  ١  ٢  ٣  ٤  يبادر ويساعد في تقديم نشاط جماعي   ٧٤

ى      ٧٥ صوله عل ل ح ي قب ل المدرس اول أداء العم يح
  ١  ٢  ٣  ٤  العون 

  ١  ٢  ٣  ٤  ظاره المساعدة من المعلم يستثمر الوقت أثناء انت  ٧٦
  ١  ٢  ٣  ٤  يبحث عن أنسب الطرق الستثمار وقت الفراغ   ٧٧
  ١  ٢  ٣  ٤  يجلس مستقيمًا على المقعد عند طلب المعلم   ٧٨

ى         ٧٩ ا عل ام به راد القي ات الم دوء الواجب ؤدي به ي
  ١  ٢  ٣  ٤  الطاولة

  ١  ٢  ٣  ٤  يعمل بانتظام إلنهاء المهمة في الوقت المحدد  ٨٠

شويش   ٨١ ران من ت صدر عن األق ا ي ل م يتجاهل آ
  ١  ٢  ٣  ٤  أثناء أدائه المهمة على الطاولة 

  ١  ٢  ٣  ٤  يتناول األنشطة مع زمالئه عند طلب المساعدة  ٨٢
  ١  ٢  ٣  ٤  يشارك في لعب ما يسند إليه من أدوار   ٨٣
  ١  ٢  ٣  ٤  يقرأ بصوت مرتفع أمام مجموعة صغيرة   ٨٤
  ١  ٢  ٣  ٤  قية أفراد الفصل يقرأ بصوت مرتفع أمام ب  ٨٥
  ١  ٢  ٣  ٤  يعطي تقريرا وصفيا عن زمالئه اآلخرين   ٨٦
  ١  ٢  ٣  ٤  يقدم العمل في أوراق نظيفة   ٨٧
  ١  ٢  ٣  ٤  يتقبل التصويب في األعمال المدرسية  ٨٨
  ١  ٢  ٣  ٤  يستفيد من التصويت لتحسين األداء   ٨٩
  ١  ٢  ٣  ٤  يراجع العمل الآتشاف األخطاء   ٩٠
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رة الخاصة بتحكيم االستما 
  البرنامج السلوآي

  
  
  

  



  استمارة تحكيم البرنامج السلوآي

  

  

مدى مناسبة محتوى الجلسة وصدقها 

  في تحقيق أهداف الجلسة
  

  
 

مدى وضوح 
محتوى 
 الجلسة

  
  
  

رقم 
الجلسة

  
  
 

 واضحة١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠
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جدول يوضح  أسماء أعضاء هيئة التدريس وتخصصاتهم ومراتبهم العلمية 

  لحالية الذين اسهموا  في تحكيم البرنامج السلوآي الخاص بالدراسة ا
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  قائمة بأسماء المحكمين 
  
  

  



اسم عضو هيئة 

 التدريس
 جهة العملالمرتبة العلمية التخصص

د  صالح الدين . أ

  عبدالقادر
 أستاذ علم النفس

جامعة الملك 

 سعود
د  جمال شفيق . أ

 عامر
جامعة الملك  أستاذ علم النفس

 سعود

جامعة الملك  أستاذ علم النفسد  حسن علي مسلم. أ

 سعود
د عبدالحميد . أ 

 صفوت 
جامعةاألمام محمد  أستاذ لم النفسع

 بن سعود
عبد اهللا ناصر . د

 الصبيح
أستاذ  مشارك علم النفس

جامعة األمام 

 محمد بن سعود
صالح عبد اهللا .  د

هارون
جامعة الملك أستاذ  مشارك تربية خاصة

 سعود
فاطمة عبد اهللا .  د

 الحيدر

طب نفس 

 األطفال
 أستاذ مشارك

جامعة الملك 

 سعود

جامعة الملك  أستاذ مشارك علم النفس فهد بن دليم.  د

 سعود
جامعة الملك  أستاذ  مساعد علم النفسعزة عمر الغامدي. د

 سعود

جامعة الملك  أستاذ مساعد علم النفس إبراهيم  النقيثان.  د

 سعود
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خطاب اإلفادة من جامعة  
نايف العربية  بخصوص 

  موضوع الرسالة
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ث   ة باح سهيل مهم اب ت خط
يم ب  ن إدارة التعل صادر م ة ال منطق

  الرياض
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نماذج من موافقات أولياء   
األمور على اشتراك أبنائهم في 

  البرنامج السلوآي
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نموذج وسائل االتصال بأولياء  
  األمور

  
  
  

  
  



  

                 العناوين
                   

               والهواتف
  

  اسم ولي
  أمر الطفل

 

 البريد اإللكتروني رقم هاتف العمل رقم هاتف المنزل رقم الهاتف الجوال
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  نموذج رصد بيانات العينة  
  
  
  

  
  



 تسلسل
  
  
 

  السما
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المهارات 
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أسماء 
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على 
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ين     ات القياس سجيل درج وذج ت نم
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