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احلياتية اعلية برنامج تعليمي وتدريبي لتنمية ادلهارات ف
 يف السعىديةذوي احلااات اخلاصة طفال لدي عينة من األ

ىدفت الدراسة الحالية إلى قياس أثر برنامج إرشادي قائـ  _الملخص
المعب في تنمية الميارات االجتماعية كميارة المشاركة، وميارة عمى 

التواصؿ والفيـ، وميارة ضبط الذات، والشعور بالسعادة، والحد مف 
الشعور بالخجؿ لدى األطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة، وتكونت عينة 

( طفًًل مف األطفاؿ مف ذوي الحاجات الخاصة 15الدراسة مف )
( مف معمماتيـ، ولتحقيؽ 6( سنوات و)6-4تراوحت أعمارىـ ما بيف )

مقياس الميارات االجتماعية  أىداؼ الدراسة قامت الباحثة ببناء
والحياتية، وبناء برنامج إرشادي باستخداـ المعب لتنمية الميارات 
االجتماعية والحياتية لألطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة. وأشارت نتائج 

القائـ عمى المعب في الميارات  الدراسة إلى فاعمية البرنامج اإلرشادي
االجتماعية، كما وأشارت النتائج إلى فاعمية البرنامج اإلرشادي القائـ 
عمى المعب في الميارات الحياتية لألطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة. 
وبناء عميو أوصت الدراسة بتعميـ البرنامج لخدمة األفراد ذوي 

 .اإلعاقة
قائـ عمى المعب، الميارات  : برنامج إرشاديالكممات المفتاحية 

 .االجتماعية والحياتية، األطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة
 المقدمة. 1

تعد مرحمة الطفولة مف الفترات اليامة والحاسمة في حياة      
اإلنساف حيث توضع البذور األولى لمشخصية اإلنسانية وتتشكؿ 
 خًلليا قدرات الطفؿ واتجاىاتو المستقبمية، كما وتعتبر ىذه
المرحمة مف أخطر مراحؿ الحياة اإلنسانية كوف ما يحدث فييا 
مف اضطرابات أو مشكًلت نمائية يصعب عًلجيا فيما بعد، 
مما يؤثر عمى اإلطار العاـ لمشخصية، ونتيجة لما سبؽ فقد 
لقيت الطفولة اىتماًما عظيًما عمى مر العصور حتى أصبح 

لساعة في االىتماـ بالطفولة ورعايتيا وحمايتيا حديث ا
 .المجتمعات العالمية والعربية

ومف جية أخرى يعد االىتماـ باألفراد ذوي الحاجات      
نسانًيا واجتماعًيا، ييدؼ إلى تقميؿ الفجوة  الخاصة واجًبا دينًيا وا 

بينيـ وبيف أقرانيـ العادييف، وذلؾ بمشاركتيـ لألنشطة 
عداد فعمي االجتماعية التي تسمح ليـ باستثمار ما لدييـ مف است

ألقصى ما يمكنيـ الوصوؿ إليو، سعًيا وراء إتاحة أكبر قدر 
ممكف مف الضماف المجتمعي الذي يحتضف كؿ أبنائو دوف 

  [1].تفريؽ حتى لو كاف ىناؾ مطالب خاصة لبعض األفراد
ولعؿ أبسط أشكاؿ الضماف المجتمعي واالىتماـ والرعاية      

تتحقؽ إال مف خًلؿ توفير لفئة األفراد ذوي الحاجات الخاصة ال 
البرامج اإلرشادية والتعميمية المناسبة التي تساعدىـ عمى تنمية 
ميارتيـ االجتماعية وتنمية ما لدييـ مف قدرات عقمية وميارات 

  [2].اجتماعية
ويشير األدب التربوي في ىذا المجاؿ إلى أف األفراد ذوي 

االجتماعية  الحاجات الخاصة أقؿ كفاءة في التعامؿ مع المواقؼ
مقارنة بأقرانيـ العادييف، فغالًبا ما يسيؿ إحباطيـ كما ويظيروف 
عًلمات عمى عدـ وجود سموؾ توافقي وتكيفي يسيؿ حياتيـ في 

[ كما ويظيروف بعض األنماط السموكية غير 3مجتمع العادييف ]
التوافقية، وما تجدر اإلشارة إليو أف ىذه السموكيات غير التوافقية 

 ].4] ف طفؿ إلى آخر مف نفس الفئةتتبايف م
ومف ىذا المنطمؽ ترى الباحثة أنو مف الواجب االىتماـ      

باألطفاؿ ذوى الحاجات الخاصة مف خًلؿ تنمية الميارات 
االجتماعية لدييـ ومساعدتيـ عمى أف يكونوا أطفااًل مستقميف 
اجتماعًيا ومثابريف وواعيف بذواتيـ، مما ينعكس إيجابًيا عمى 

تخفيؼ مف حدة المشكًلت االجتماعية واالنفعالية التي ال
 .تواجييـ

 مشكمة الدراسة. 2
يعتمد اإلنساف في تحقيؽ وجوده االجتماعي عمى كفاءة      

ممارساتو لميارات التواصؿ اإلنساني التي تساعده عمى التفاعؿ 
والتفاىـ والتواصؿ مع اآلخريف، وكذلؾ األمر فإف نجاح الفرد 
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في حياتو االجتماعية العامة يرتبط ارتباًطا قوًيا ضمف أسرتو و 
بقدرتو عمى السيطرة عمى نفسو وتمبية حاجاتو الشخصية عف 
طريؽ المطالبة والدفاع والتعبير عف حقوقو واالبتعاد عف 

 .المشاعر السمبية والعزلة النفسية ورفع معنوياتو النفسية
مف  وبشكؿ عاـ يعاني األفراد ذوي الحاجات الخاصة     

مشكًلت ذات نوع خاص تتمخص في عدـ القدرة عمى إقامة 
عًلقات إيجابية مع األفراد المحيطيف بيـ، فبعضيـ انسحابي ال 
يميؿ إلى التفاعؿ مع اآلخريف، وبعضيـ يعاني مف مشكًلت 
سموكية أو انفعالية ظاىرة كالعدواف أو التخريب وغيرىا، وبالتالي 

لتعبير عف أفكارىـ فيـ يفشموف في معظـ األحياف في ا
ومشاعرىـ ويواجيوف فشًًل في المطالبة بحقوقيـ الشخصية مما 
يزيد مف الضغوط النفسية التي تواجييـ وتواجو ذوييـ ومعممييـ 

 .بنفس الوقت
إف افتقار األطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة إلى القدرة عمى      

التواصؿ االجتماعي مع اآلخريف سيؤدي بالضرورة إلى عدـ 
ضج االجتماعي واالعتمادية عمى اآلخريف، ومف المعروؼ أف الن

األطفاؿ المعاقيف بحاجة إلى التفاعؿ االجتماعي والشعور 
  .بالقبوؿ مف األشخاص اآلخريف

وفي ضوء ما تقدـ يمكف القوؿ إف مشكمة ىذه الدراسة تكمف في 
دراسة فاعمية برنامج إرشادي بيدؼ تنمية الميارات االجتماعية 

ية لدى األطفاؿ ذوي اإلعاقة، وبشكؿ أكثر دقة تحاوؿ والحيات
 :الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي

 أ. أسئمة الدراسة
ما أثر برنامج إرشادي قائـ عمى المعب في تنمية الميارات 
االجتماعية والميارات الحياتية لألطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة 

 مف وجية نظر المعممات؟
 الدراسةفرضيات ب. 

 :ينبثؽ عف سؤاؿ الدراسة الرئيس الفرضيات التالية
 الفرضية األولى: توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

(α < 0.05)  بيف متوسطي أداء األطفاؿ ذوي الحاجات
 .الخاصة في الميارات االجتماعية لصالح اتجاه القياس البعدي

 ة عند مستوىالفرضية الثانية: توجد فروؽ ذات داللة إحصائي
(α < 0.05)   بيف متوسطي أداء األطفاؿ ذوي الحاجات

 .الخاصة في الميارات الحياتية لصالح اتجاه القياس البعدي
 متغيرات الدراسة ج.

 .المتغير المستقؿ: البرنامج التدريبي
المتغير التابع: الميارات االجتماعية والميارات الحياتية لألطفاؿ 

 .ذوي الحاجات الخاصة
 أهمية الدراسةد. 

مف المعروؼ أف المعب مف أكثر األساليب الفعالة المستخدمة 
في إرشاد األطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة إذا أنو يساعد عمى 
حؿ المشكًلت والتغمب عمى بعض االضطرابات السموكية 

 .واالنفعالية واالجتماعية
 :األىمية النظرية

جتماعية عف االىتماـ بفئة تختمؼ خصائصيا النفسية واال -1
 .األطفاؿ العادييف

 .التعرؼ عمى طبيعة الميارات االجتماعية والحياتية لدييـ -2
 :األىمية التطبيقية

تصميـ برنامج إرشادي باستخداـ المعب يتضمف مجموعة  -1
مف المعمومات والخبرات والميارات واألنشطة التي تساعد 

الميارات األطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة عمى تنمية بعض 
 .االجتماعية والحياتية

التقدـ مف خًلؿ نتائج الدراسة بالتوصيات والمقترحات  -2
الًلزمة لتوجيو الوالديف والمعمميف والمتخصصيف في وضع 
الخطط والبرامج والخدمات النفسية التي تساعد في إرشاد وتوجيو 

 .األطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة
 أهداف الدراسةه. 

الية إلى التعرؼ عمى فعالية برنامج إرشادي تيدؼ الدراسة الح
قائـ عمى المعب إلكساب الطمبة ذوي الحاجات الخاصة 
الميارات االجتماعية والحياتية والتخفيؼ مف حدة المشكًلت 

 .االجتماعية التي تواجييـ في حياتيـ
 



 

91 

 التعريفات اإلجرائية و. 
 :المعب
وىو نشاط يعرؼ بأنو سموؾ فطري وحيوي في حياة الطفؿ      

يوضح لنا طرؽ الطفؿ بالتفكير والتدليؿ واالسترخاء والعمؿ 
[، ويعرؼ المعب إجرائًيا بأنو مجموع 5] واالختيار واإلبداع

األنشطة الحركية أو الذىنية التي يؤدييا الطفؿ مف أجؿ أف 
 .يتعمـ ويستكشؼ العالـ المحيط بو

 :المهارات االجتماعية
رجة التي يحصؿ عمييا الطالب مف تعرؼ إجرائًيا بأنيا الد     

مجموع ميارات المشاركة وميارات الفيـ وميارات التواصؿ 
الواردة في الجزء األوؿ مف مقياس الميارات االجتماعية 

 .والحياتية
 :المهارات الحياتية

تعرؼ إجرائًيا بأنيا الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب مف      
يؿ الخجؿ وميارات مجموع ميارات ضبط الذات وميارات تقم

السعادة الواردة في الجزء الثاني مف مقياس الميارات االجتماعية 
 .والحياتية

 :األطفال ذوي الحاجات الخاصة
ىـ الطمبة الممتحقيف بصفوؼ التربية الخاصة في مركز      

الرياض لمتأىيؿ والذيف تـ تشخيصيـ مف قبؿ عمى أنيـ ذوو 
في وزارة التربية والتعميـ حاجات خاصة في المرجعيات الرسمية 

 .السعودية
 حدود الدراسةي. 

 :تحدد نتائج ىذه الدراسة بالمحددات اآلتية
الحدود اإلجرائية: تحددت الدراسة بالمنيج شبو التجريبي 
واألدوات والمعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة، وكذلؾ 

التي وفرتيا أداة الدراسة والبرنامج  بالخصائص السيكومترية
 .اإلرشادي المقدـ لمطمبة ذوي الحاجات الخاصة

الحدود الجغرافية: مركز الرياض لمتأىيؿ في منطقة الرياض في 
 .المممكة العربية السعودية

 الحدود البشرية: اقتصرت عينة الدراسة عمى األطفاؿ ذوي 

 .الحاجات الخاصة ومعمماتيـ
: تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في العاـ الدراسي الحدود الزمانية

2014/2015. 
 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3

 :المهارات االجتماعية
تزايػد اىتمػاـ البػاحثيف فػي ميػداف التربية الخاصة منػذ بدايػة      

العقػديف األخيػريف مػف القػرف الماضػي بدراسػة الميػارات 
ذوي الحاجات الخاصة، اعتمادًا عمى االجتماعيػة لدى األفراد 

أسػاس نظػري مفػاده أف امػػػػتًلؾ األفػػػػراد لمسػػػػتوى مناسػػػػب مػػػػف 
الميػػارات االجتماعيػػة الضػػرورية كميػػارات التواصػػػػؿ اإليجابيػػػػة، 
 وااللتػػػػزاـ بتطبيػػػػؽ األنظمػػػػة المتبعػػػػة فػػػػي البيئػػػػة التعميميػة،
وعػػادات العمػػؿ المناسػػبة، سيسػيـ فػي تحسػيف فػرص تعمميػـ، 
ودمجيػـ، وتفػاعميـ االجتمػاعي فػي البيئػة الصػفية والمدرسػية، 
نتػاجيـ فػي مجػتمعيـ األكبػر الػذي  وفػي رفػع مسػتوى تكػيفيـ وا 

 ].6,7,8] يعيشػوف بػو
يار وبدأت صياغة النموذج االجتماعي لإلعاقة إثر إظ     

الكثير مف المعوقيف استيائيـ وامتعاضيـ مف النموذج الفردي أو 
الطبي كونو ال يقدـ تفسيرات مقنعة الستبعادىـ مف االندماج في 
مسار الحياة االجتماعية وألف ىناؾ العديد مف الخبرات لمعاقيف 
أظيرت أف مشكًلتيـ الحياتية والتوافقية ال ترجع إلى اإلصابة أو 

تيا، ولكنيا تعود باألساس إلى الطريقة التي ينظر اإلعاقة بحد ذا
 ].9] بيا المجتمع

ويمعب النمو االجتماعي دوًرا ىاًما في مرحمة الطفولة،      
ويؤثر عمى تكيؼ الفرد ليس فقط في ىذه المرحمة بؿ في كؿ 
مراحؿ الحياة. ويتعمـ األفراد ميارات اجتماعية ىامة خًلؿ 

يـ ىذه العًلقات والتفاعًلت الدعـ تفاعًلتيـ مع األقراف، وتمنح
الضروري عندما يكونوف في مواقؼ جديدة أو صعبة. كما يؤثر 
األماف العاطفي، واالندماج في البيئة االجتماعية، وقبوؿ قيـ 
المجتمع عمى قدرة الطفؿ عمى التفاعؿ مع اآلخريف وعمى 

وينظػػر إلػػى الميػػارات  .[10] تطوير صداقات مع األقراف
ماعيػػة بوصػػفيا مػػف المتطمبػػات األساسػػية التػػي يحتاجيػػا االجت
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الطمبػػة ذوو الحاجات الخاصة لضػماف حصػوليـ عمػى تعمػـ 
وتفاعػؿ اجتمػاعي مناسػبيف فػي البيئػة التعميميػة األقػؿ تقييًدا 

[11.[ 
وبشكؿ عاـ يواجو األطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة       

يات مختمفة وتعد ىذه المشكًلت نوًعا مشكًلت اجتماعية بمستو 
مف أنواع الضعؼ أو العجز في االستجابات التكيفية لممواقؼ 
االجتماعية المتنوعة، وىي تأخذ عدة أشكاؿ مثؿ عدـ النضج أو 
االنسحاب واالفتقار لمثقة بالنفس أو قد تكوف في شكؿ مبالغة 

النشاط في االستجابات االجتماعية غير التكيفية مثؿ العدواف، و 
الزائد أو التيور أو التخريب، وعميو يجب عمينا عند التعامؿ مع 
مثؿ ىذه االضطرابات تقييـ االستجابات االجتماعية غير 
التكيفية والمشكًلت االنفعالية والسموكية التي يواجيا ىؤالء 
األطفاؿ بيدؼ وضع استراتيجية لتطوير الميارات التكيفية 

  [12].فيةوتعديؿ االستجابات غير التكي
وقػػد أفػػادت مجموعػػة مػػف األبحػػاث أف األفػػراد ذوي      

الحاجات الخاصة غالًبػػػػا مػػػػا يواجيػػػػوف ضػػػػعًفا فػػػػي إدراؾ وفيػػػػـ 
الموضػػػػحات االجتماعية غير المفظية وتفسيرىا، كنبرة الصوت 

ذا [ وأف ىػ14,13,8وغيرىا مػف أشػكاؿ التواصؿ المختمفة ]
الضػعؼ يمقػي بآثػاره السمبية عمى امتًلكيـ الميارات االجتماعية 
الًلزمة لمنمو والتكيؼ مػع محػػػيطيـ االجتمػػػاعي والتعميمػػػي، 

 ].15] وبالتػػػالي فيو يفػػػاقـ مػػػف المشكًلت التي يواجيونيا
ويتطمب تطوير العًلقات االجتماعية اإليجابية لألطفاؿ      

الخاصة معرفة وتطبيؽ العديد مف الميارات التي  ذوي الحاجات
تصبح أكثر تعقيدًا مع الزمف. ويتقف العديد مف األطفاؿ ىذه 
الميارات، فيحبيـ اآلخروف ألنيـ يظيروف ميارات اجتماعية 
إيجابية، ولكف لسوء الحظ، قد يعاني أطفاؿ آخروف مف مشاكؿ 

ىؤالء  متوسطة إلى شديدة في عًلقاتيـ مع األقراف، ويظير
األطفاؿ بعض الميارات االجتماعية المناسبة، ولكنيـ عادة 
يستخدموف السموؾ غير المًلئـ وغير الناضج مما يجعميـ 
عرضة لمرفض االجتماعي. وقد يستثنى ىؤالء االطفاؿ بشدة مف 

 ].17,16,10] معظـ النشاطات االجتماعية

درة عمى والميارات االجتماعية تقـو بدور ىاـ في تنمية الق     
االستعداد لمدخوؿ في عًلقات بيف شخصية مشبعة مع الطرؼ 
اآلخر فتخفؼ الشعور بالوحدة النفسية، ذلؾ ألف تسمح الطفؿ 
بالميارات االجتماعية تفيده في إقامة عًلقات مع اآلخريف كما 
تكسبو الثقة بالنفس وتكشؼ الذات وتجعمو قادرًا عمى تحمؿ 

عباء الحياة، وافتقاد الميارات المسئولية ومواجية المشكًلت وأ
االجتماعية يجعؿ الفرد ضعيؼ الشخصية غير قادر عمى 
الدخوؿ في عًلقات مشبعة مع اآلخريف في محيط مجالو 
النفسي واالجتماعي والحياتي والمدرسي والمنزلي ومف ثـ نجد 
مشاكؿ الشعور بالوحدة النفسية واالبتعاد عف اآلخريف بالظيور 

 ].18] لشخصيةإلى حيز الحياة ا
وما تجدر اإلشارة إليو أف معظـ المشكًلت التي يواجييا      

األفراد ذوي الحاجات الخاصة بصفة عامة ىي نتيجة حتمية 
التجاىات المجتمع الخاطئة نحوىـ، وتعتبر ىذه االتجاىات في 
الواقع مشكًلت أخطر مف اإلعاقة نفسيا في كثير مف األحياف، 

خًلؿ التواصؿ والتفاعؿ االجتماعي،  وتتحد ىذه االتجاىات مف
دراكيـ  ذا كاف عمى أفراد المجتمع أف يغيروا مف نظرتيـ وا  وا 
لألفراد ذوي الحاجات الخاصة، فًلبد وأف يكوف ىناؾ اتجاه 
لتغيير ىذه النظرة لدى األفراد منذ المراحؿ العمرية المبكرة قدر 

يا فيشكؿ اإلمكاف، ليحؿ محميا إدراؾ إيجابي ينمو ويتطور تدريج
[ وال بد 19نظرة جديدة ليـ تحتـر كيانيـ وتحافظ عمى حقوقيـ ]

مف تعميـ الطفؿ الميارات االجتماعية منذ الصغر، ولكي يتعمـ 
الميارة البد مف الثقة بالنفس وعدـ االعتزاؿ عف اآلخريف وقناعة 
داخمية لتعمـ الميارات االجتماعية واستيعاب وفيـ الميارة المراد 

ـ ممارستيا خياليًا ثـ القياـ بتطبيقيا عمميًا في واقع تعمميا، ث
 ].18] الحياة

 :أنواع القصور في المهارات االجتماعية
ليوت ] [ القصػور فػي الميػارات االجتماعيػة 20يقسـ جريشاـ وا 

 :إلػى أربعػة أنواع رئيسة ىي
؛ وىي تشير إلى (Skill Deficits) أواًل: القصور في الميارات

 .امػتًلؾ الميػارات الضػرورية لمتفاعػؿ المناسػب مػع األقػرافعدـ 
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، (Performance Deficits) ثانًيا: القصػور فػػػػي األداء
ويظير مف خًلؿ عػػػػدـ أداء الميػػػارات االجتماعيػػػة بشػػػكؿ 

 .ايكامتًلمناسػػػب عمػػػى الػػػرغـ مػػػف 
 Self-Control) ط الػػػذاتيثالثًا: القصػػػور فػػػي ميػػػارة الضػػػب

Skill Deficits) المتمثمة فػػي فشػػؿ الفػػرد فػػي تعمػػـ ممارسػػة ،
ؿ عوامػػػػب، نتيجػػة لوجػػود مناسػكؿ بشالميػػارات االجتماعيػػة 

دخيمػػة يصػػػعب ضبطيا واستبعاد أثرىا، فمثًًل قد يصعب عمى 
يشارؾ الشخص القمؽ نتيجػة وجود عجز لديو، تعمـ كيؼ 

 .مجموعة في نشاط ما، ألنو دائػـ التفكيػر فػي رأي المحيطػيف بػو
 Self-Control) رابًعا: القصػور فػي تأديػة الضػبط الػذاتي

Performance Deficits) ويتضح في عدـ الثبات فػػي ،
اسػػتخداـ الميػػارة االجتماعيػػة عمػػى الػػرغـ مػػف امتًلكيػػا بسػػبب 

بات دخيمػػة، فمػػثًًل ظيػػور ردة فعػػؿ غيػػر مرحبػػة ظيػػور اسػػتجا
مػػف المحيطػػيف بالشػػخص، قػػد تقػػوده لعػػدـ اسػػتجابتو بطريقػػة 

 .مرغوبػػة اجتماعيػًا
 :دور األلعاب في حياة األطفال

أدرؾ الفًلسفة والعمماء منذ القدـ أىمية المعب في تربية      
ًلطوف وأرسطو مف بعده عمى األطفاؿ وتنشئتيـ، لذا حرص أف

تشجيع األطفاؿ عمى المعب بما سيكوف عمييـ أف يفعموه بشكؿ 
جدي كراشديف، وفي العصر الحديث تطور ىذا االىتماـ حتى 
ظيرت عدد مف الدراسات إذ اعتقد في القروف السابع عشر 
والثامف عشر والتاسع عشر أف المعب يجدد القوى التي عمى 

ضًا أف المعب نقيض العمؿ ونقيض الكسؿ. وشؾ النفاد واعتقد أي
وفي بداية القرف العشريف اعتبر المعب غريزة يجب أف تفجر كما 

 ].21] اعتبر نوعًا مف أنواع نشاطات أوقات الفراغ
ويؤكد التربويوف عمى أىمية المَّعب لمطفؿ العادي بشكؿ      

عاـ ولمطفؿ ذو الحاجة الخاصة بوجو خاص، فيعتبر )جاف 
المعَب مظيًرا مف مظاىر النمو العقمي لمطفؿ؛ بحيث  بياجيو(

ُيَعبِّر تطوُر مستوى األلعاب عف درجة النضج العقمي والوجداني 
[، ويرى آخروف أف المعب نشاٌط إيجابٌي لمطفؿ؛ "يجدد 22]

 ].23] القوى، ويقـو مقاـ االسترخاء الًلـز لمعضًلت

األطفاؿ لتنمية ويعّرؼ المعب بأنو نشاط موجو يقـو بو      
سموكيـ وقدراتيـ العقمية والجسمية والوجدانية، ويحقؽ في نفس 
الوقت المتعة والتسمية؛ وأسموب التعمـ بالمعب ىو استغًلؿ 
أنشطة المعب في اكتساب المعرفة وتقريب مبادئ العمـ لألطفاؿ 

 ].24] وتوسيع آفاقيـ المعرفية
ة الجسـ الحركية، فأسموب المعب ىو استغًلؿ واستنفاد لطاق     

كما أنو مصدر المتعة النفسية لمطفؿ؛ ألنو يمنح الطفؿ السرور 
والمرح والحرية، فيو يعبر عف النشاط الروحي النقي لإلنساف، 

  [25].كونو يشتمؿ عمى كؿ منابع الخير
ويعبر المعب لدى األطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة في      

ة لًلنفتاح عمى مرحمة الطفولة المبكرة عف طريقة الطفؿ  الخاصَّ
العالـ المحيط بو، فالطفؿ يعبر أثناء المعب عف إحساساتو 
الكامنة حياَؿ األفراد المحيطيف بو؛ وتكشُؼ ُلَعُب األطفاؿ عف 
حياتيـ الوجدانية التخيُّميَِّة، وعف مدى تأثرىـ بعممية التطبيع 

  [22].االجتماعي التي َيَخضعوف ليا
لمعبية تشكؿ محِدًدا لنمِو شخصيِة عموًما إف األنشطة ا     

الطفِؿ ذو الحاجة الخاصة، وبغير ىذا النشاط ال يمكُف ليذه 
َـّ ال يمكف  الشخصية أف تنتقؿ إلى المرحمة الًلحقة ليا؛ ومف َث
د شخصيُتو بالخصائص الًلزمة لشخصيِة طفِؿ المدرسِة  أف تزوَّ

ُمَيْيِمف عمى  االبتدائية إال إذا قاـ النشاُط المعبي بدوره كنشاطٍ 
  [23].مرحمة ما قبؿ المدرسة

بقي أف نقوؿ إف األدبيات المختمفة أشارت إلى وجود ارتباط      
كبير بيف اإلعاقة والضعؼ في سموؾ المعب والتواصؿ 
االجتماعي، ووجود قصور في المعب الرمزي لدى األطفاؿ ذوي 

موب اإلعاقة بوجو عاـ. مف ىنا جاءت ىذه الدراسة لتأخذ مف أس
المعب نموذًجا لبناء برنامج لتنمية الميارات االجتماعية وتدرس 

 .فاعمية ىذا البرنامج لدى األطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة
 :أنواع األلعاب التربوية

يشير األدب التربوي في ىذا اإلطار إلى أنواع كثيرة      
لأللعاب تتسمسؿ مع تطور العمميات العقمية لدى الطفؿ يمكف 

 ].22كالتالي: ] إيجازىا
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األلعاب الحركية: كألعاب الرمي والقذؼ، والتركيب، السباؽ، 
 .التوازف والتأرجح، الجري، ألعاب الكرة القفز، المصارعة،

الدمى: مثؿ أدوات الصيد، السيارات والقطارات، العرائس، أشكاؿ 
 .الحيوانات، اآلالت، أدوات الزينة

المشكًلت، الكممات  ألعاب الذكاء: مثؿ الفوازير، وألعاب حؿ
 .المتقاطعة

 .األلعاب التمثيمية: مثؿ التمثيؿ المسرحي، لعب األدوار
ألعاب الغناء والرقص: الغناء التمثيمي، تقميد األغاني، األناشيد، 

 .الرقص الشعبي
 .ألعاب الحظ: الدومينو، الثعابيف والسًللـ، ألعاب التخميف

 .ية، بطاقات التعبيرالقصص واأللعاب الثقافية: المسابقات الشعر 
 :الفوائد التربوية والنفسية لأللعاب

أما فيما يتعمؽ بفوائد األلعاب النفسية والتربوية في حياة الطفؿ، 
فإذا لقيت التوجيو الًلـز فإنو مف الممكف أف تكوف األلعاب ذات 

 :فوائد تعميمية وعًلجية ومف أىـ الفوائد والوظائؼ لمعب ما يمي
 .ة ووسيمة تساعد في إحداث تفاعؿ مع البيئةاأللعاب أداة تربوي

تشكؿ األلعاب وسيمة تعميمية تقرب المفاىيـ إلى األطفاؿ 
 .وتساعدىـ في إدراؾ معاني األشياء
 .تعتبر أداة فعالة في تنشئة األطفاؿ

األلعاب مف األدوات األساسية التي تنقؿ بيا المعرفة 
  [24].والتعمـ

 :الدراسات السابقة
العديد مف الدراسات السابقة بالبرامج التدريبية اىتمت      

واإلرشادية لتحسيف الميارات االجتماعية لمطمبة العادييف بشكؿ 
عاـ والطمبة ذوي الحاجات الخاصة بشكؿ خاص، حيث ىدفت 

[ إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج تدريبي في 26دراسة أبو غالي ]
ات المساء إلييف تحسيف الكفاءة االجتماعية لدى عينة مف الطالب

( 26) في مرحمة الطفولة المتأخرة، وتكونت عينة الدراسة مف
( عاًما، ممف حصمف 11-4طالبة تراوحت أعمارىف ما بيف )

عمى أدنى الدرجات في مقياس الكفاءة االجتماعية وأعمى 
الدرجات في مقياس اإلساءة الوالدية، وتـ تقسيميف عشوائيًا إلى 

( تمميذة. 13ة عدد كؿ مجموعة )مجموعتيف: تجريبية وضابط
وقد خضعت أفراد المجموعة التجريبية إلى برنامج تدريبي، بينما 
لـ تتعرض المجموعة الضابطة ألي برنامج تدريبي، وأظيرت 
نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات 
درجات أفراد المجموعة التجريبية، ومتوسطات درجات أفراد 

الضابطة في القياس البعدي عمى مقياس الكفاءة المجموعة 
االجتماعية لصالح أفراد المجموعة التجريبية، بينما ال توجد 
فروؽ ذات داللة إحصائية في القياسيف البعدي والتتبعي لدى 

 .أفراد المجموعة التجريبية
[ إلى فحص فاعمية 27كما وىدفت دراسة القيسوف ]    

ف الكفاءة االجتماعية لدى الميارات االجتماعية في تحسي
األطفاؿ والمراىقيف مف ذوي اضطراب طيؼ التوحد. وتـ 
 استعراض ومراجعة خمس دراسات بمغ عدد المشاركيف فييا

( 11-8( مشاركًا، حيث شممت أربع دراسات مف سف )196)
-11سنة، بينما اشتممت الدراسة الخامسة األطفاؿ مف سف )

( أسبوًعا 20ًلجية )( عاًما، واستمرت التدخًلت الع17
( جمسة، وتـ استخداـ منيج ما بعد 25-12والجمسات مف )

التحميؿ، وأظيرت النتائج أف مجموعات التدريب عمى الميارات 
االجتماعية أظيرت تحسنًا في الكفاءة االجتماعية، وتحسًنا في 
جودة الصداقة وخفض الوحدة بالمقارنة مع المجموعات 

 .الضابطة
ىويؿ وميمر وليمي  مف طار ىدفت دراسة كؿوفي نفس اإل     

[ إلى تقييـ برنامج إرشادي لتعزيز 28بيرماف ] -وجراىاـ
الميارات االجتماعية لدى أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة، 

( مف األطفاؿ المتعرضيف إلى 113) وتكونت عينة الدراسة مف
العنؼ. وتـ تقييـ الميارات االجتماعية لمعينتيف التجريبية 

طفاؿ الذيف تمقوا البرنامج( والضابطة )لـ يتمقوا البرنامج(، )األ
وأشارت النتائج إلى أف المشاركة في برنامج التدخؿ أظيرت 

 -زيادة كبيرة في الكفاءة االجتماعية، وأف التدخؿ حتى لو عمى 
يمكف أف يؤدي إلى تغير حقيقي في الجوانب  -المدى القصير

 .ت االجتماعيةالرئيسة ألداء األطفاؿ في الميارا
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فقد  ]29] أما دراسة كؿ مف النجيفمد وجاندرسف وسفارتؿ     
ىدفت إلى استكشاؼ مدى زيادة الكفاءة االجتماعية كمتغير 
وسيط لخفض المشكًلت السموكية. وتكونت عينة الدراسة مف 

( مف األطفاؿ والمراىقيف الذيف يعانوف مف العدوانية ممف 112)
 Aggression) الستبداؿ العدوانية شاركوا في برنامج تدريبي

Replacement Training (ART))  المستند عمى التدخؿ
الشامؿ المعرفي السموكي االنفعالي بيدؼ زيادة الكفاءة 
االجتماعية وخفض المشكًلت السموكية، وتـ تقييـ الكفاءة 
االجتماعية والمشكًلت السموكية قبؿ وبعد البرنامج. وأشارت 

فاعمية البرنامج في تحسيف الكفاءة االجتماعية النتائج إلى 
 .وخفض المشكًلت السموكية

[ إلى الكشؼ عف 30في حيف ىدفت دراسة القحطاني ]     
مدى فاعمية برنامج إرشادي مقترح باستخداـ المعب لتنمية بعض 
الميارات االجتماعية واالنفعالية لألطفاؿ ضعاؼ السمع 

طفًًل  14بي عمى عينة قواميا واستخدمت الباحثة المنيج التجري
معاًقا سمعيًا وقامت بتصميـ مقياس الميارات االجتماعية 
واالنفعالية وبرنامج إرشادي باستخداـ المعب، وأشارت أىـ النتائج 
إلى فاعمية البرنامج اإلرشادي المقترح لتنمية بعض الميارات 

 .االجتماعية واالنفعالية لألطفاؿ ضعاؼ السمع
[ إلى استقصاء 31اسة المقداد وبطاينة والجراح ]وىدفت در      

مستوى الميارات االجتماعية لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمـ 
والطمبة العادييف، وفيما إذا كاف ذلؾ المستوى يختمؼ تبعًا 
لمتغيري الجنس أو الفئة العمرية أو التفاعؿ بينيما، وتكونت 

( طالبًا 181( طالبًا وطالبة، منيـ )278عينة الدراسة مف )
( طالب وطالبة مف ذوي 97وطالبة مف الطمبة العادييف و )

صعوبات التعمـ، اختيروا مف مدارس تحتوي عمى غرؼ مصادر 
التعمـ في مديرية التربية والتعميـ لمنطقة إربد الثانية، ولغرض 
جمع البيانات استخدمت صورة معدلة مف مقياس الميارات 

التعمـ، وأشارت نتائج الدراسة االجتماعية لمطمبة ذوي صعوبات 
أف الطمبة العادييف والطمبة ذوي صعوبات التعمـ أظيروا مستوى 
متوسطًا مف الميارات االجتماعية مع أفضمية لمطمبة العادييف. 

وأشارت النتائج أيضًا إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى 
عوبات الميارات االجتماعية بيف الطمبة العادييف والطمبة ذوي ص

التعمـ لصالح الطمبة العادييف عمى األداة بشكؿ عاـ وعمى 
أبعادىا الفرعية، وأف الطالبات العاديات كف األكثر امتًلكا 
لمميارات االجتماعية مف باقي فئات الطمبة المشاركيف 
وخصوصًا في الميارات المتصمة ببعدي إظيار عادات عمؿ 

 .مناسبة واتباع لوائح المدرسة وقوانينيا
[ دراسة ىدفت لمتحقؽ مف تأثير برنامج 32وأجرى جودنج ]     

تدريبي لمميارات االجتماعية القائـ عمى العًلج الموسيقي عمى 
الكفاءة االجتماعية لدى األطفاؿ والمراىقيف الذيف لدييـ نقص 

مف  (45)في الميارات االجتماعية. وتكونت عينة الدراسة مف 
( 17-6راوح أعمارىـ ما بيف )تت (17األطفاؿ والمراىقيف ممف 

عاًما، واستخدمت التدخًلت الفعالة مثؿ الموسيقى والحركة مع 
الموسيقى، وتقنيات العًلج المعرفي السموكي، وأظيرت النتائج 
أف العًلج الموسيقي فعاؿ في تحسيف الكفاءة االجتماعية لدى 

 .األطفاؿ والمراىقيف
 وفيرىاغ وماركوبولوسوىدفت دراسة ىيندريكس وفاف ىيرؾ      

(Hendrix,Van Herk, Verhaegh &   Markopoulos, 

إلى زيادة الكفاءة االجتماعية مف خًلؿ األلعاب التعميمية  ([33]
طالبًا مف المدرسة  (40)االجتماعية، وتكونت عينة الدراسة مف 

مف الذكور بمتوسط عمر  (22)مف اإلناث و (18)األساسية 
وأظيرت نتائج الدراسة أف األلعاب االجتماعية  عاما،ً  (9,5بمغ )

التربوية ساىمت في إكساب الثقة االجتماعية، وساعدت األطفاؿ 
الخجوليف ليكونوا أكثر قبواًل بيف أقرانيـ، كذلؾ أشارت المقابًلت 
التي أجريت مع المعمميف إلى دور األلعاب االجتماعية التعميمية 

 .في اكتساب الثقة االجتماعية
إلى التحقؽ مف فاعمية  [34وىدفت دراسة عبد الخالؽ ]     

برنامج معرفي سموكي لتنمية الكفاءة االجتماعية لدى التًلميذ 
 الصـ في المرحمة االبتدائية، وتكونت عينة الدراسة اإلرشادية مف

تمميذًا مف تًلميذ مدرسة األمؿ لمصـ وضعاؼ السمع،  (24)
جريبية عدد كؿ قسمت إلى مجموعتيف: مجموعة ضابطة وت
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تمميذًا، وقد تـ اختيارىـ مف بيف تًلميذ العينة  (12)منيما 
األساسية بناء عمى انخفاض درجاتيـ عمى مقياس الكفاءة 
االجتماعية، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيًا 
في الكفاءة االجتماعية بيف المجموعة التجريبية والضابطة 

ة، كذلؾ وجود فروؽ لدى أفراد لصالح المجموعة التجريبي
المجموعة التجريبية بيف القياسيف القبمي والبعدي لصالح القياس 

 .البعدي، بينما ال توجد فروؽ دالة بيف القياس البعدي والتتبعي
[ بدراسة مستوى 15وقاـ كؿ مف الخطيب والبستنجي ]     

طالبًا وطالبة مف ذوي  (284)التفاعؿ االجتماعي لدى 
لتعمـ والطمبة العادييف في مجموعة مف المدارس ا صعوبات

العادية في مدينة عماف تبعًا لمتغيرات الجنس، وطبيعة المدرسة، 
والمستوى الصفي، ونوع صعوبة التعمـ، وعدد سنوات التحاؽ 
الطالب ذي صعوبات التعمـ بغرفة المصادر. وبعد تطبيؽ 

اسة، مقياس التفاعؿ االجتماعي الذي أعد خصيصًا لتمؾ الدر 
أشارت النتائج إلى أف اؿ تفاعؿ االجتماعي بيف الطمبة ذوي 
صعوبات التعمـ مع الطمبة العادييف كاف إيجابيًا بدرجة متوسطة، 
كما أظيرت النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية في ميارات 
التفاعؿ االجتماعي تعزى لمتغير المستوى الصفي لصالح 

ـ لصالح ذوي صعوبات المستوى األعمى، ولنوع صعوبة التعم
القراءة. في حيف لـ تظير النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية بيف 
الطمبة ذوي صعوبات التعمـ والطمبة العادييف تبعًا لمتغيرات 
الجنس، وطبيعة المدرسة، وعدد سنوات التحاؽ الطالب ذي 

 .صعوبات التعمـ بغرفة المصادر
دراسة ىدفت لمعرفة [ ب35كما قاـ كندي وشوكًل وفريكسؿ ]     

( طًلب 8)تأثير الوضع التربوي عمى العًلقات االجتماعية ؿ
( 8)يعانوف مف صعوبات شديدة يدرسوف في صفوؼ عادية و

صفوؼ خاصة، وقد أظيرت النتائج أف  طًلب يدرسوف في
الطمبة الذيف يدرسوف في صفوؼ عادية كاف ليـ عدد اكبر مف 

ادييف، كما انيـ قدموا التفاعًلت االجتماعية مع الطمبة الع
وحصموا عمى دعـ اجتماعي كبير، وكانت ليـ صداقات تضـ 
 اقراًنا عادييف، كما تمكنوا مف إنشاء عًلقات دامت لفترات طويمة

 .مع أقرانيـ العادييف
[ دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى 36أخيًرا أجرت الزبيدي ]     

السموؾ االجتماعي المدرسي لمطمبة ذوي الحاجات الخاصة في 
الصفوؼ الستة األولى مف التعميـ األساسي في منطقة عماف. 

( 300طالًبا وطالبة، منيـ ) (721)وتكونت عينة الدراسة مف 
ف ىناؾ فروًقا مف ذوي الحاجات الخاصة. وقد أظيرت النتائج أ

ذات داللة إحصائية في السموؾ االجتماعي المدرسي لصالح 
الطمبة العادييف مقابؿ الطمبة ذوي الحاجات الخاصة، وأف ىناؾ 

جتماعي لصالح الًلفروًقا ذات داللة إحصائية في السموؾ 
 .الطمبة ذوي الحاجات الخاصة مقابؿ الطمبة العادييف

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة
نًلحظ مف خًلؿ الدراسات السابقة واألدب المرتبط بموضوع 

 :الدراسة الحالية، ما يمي
أواًل: أكدت معظـ الدراسات أف الميارات االجتماعية والوضع 
االجتماعي لمطمبة ذوي الحاجات الخاصة ىي أدنى منو لدى 

 .أقرانيـ العادييف
لميارات ثانًيا: اتفقت معظـ الدراسات السابقة في دراسة متغير ا

[ 27االجتماعية، ولكنيا اختمفت في العينة كطمبة التوحد ]
[، والطمبة ذوي اإلعاقة السمعية 28والطمبة المتعرضيف لمعنؼ ]

[( والطمبة ذوي صعوبات 34[( و)عبد الخالؽ، ]30)القحطاني، ]
 Kennedy [35]) [( و15التعمـ )الخطيب، والبستنجي، ]

Shukla and Fryxell) ادييف الذيف لدييـ نقص والطمبة الع
 Gooding [32]) في الميارات االجتماعية مثؿ دراسة )

 ]).36و)الزبيدي، ]
 رابًعا: تقاطعت الدراسة الحالية مع دراسة كؿ مف

(Hendrix,Van Herk, Verhaegh & Markopoulos 

[( مف حيث استخداـ األلعاب 30ودراسة )القحطاني، ] ([33]
الميارات االجتماعية، إال أنيا اختمفت معيا التعميمية في تنمية 

مف حيث العينة حيث استخدمت الدراسة األولى عينة الطمبة 
 .العادييف، أما الدراسة الثانية فقد توقفت عند عينة الطًلب الصـ
 سادًسا: استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في بناء
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 .أداة الدراسة الحالية
 جرااات. الطريقة واإل4

 منهج الدراسة .أ
استخدمت الباحثة في الدراسة الحالية المنيج شبة التجريبي      

المعتمد عمى التصميـ شبو التجريبي لممجموعة الواحدة، حيث 
قامت الباحثة بقياس الميارات االجتماعية والحياتية لمجموعة 

 .واحدة ىي عينة الدراسة قبؿ تقديـ البرنامج وبعده
 راسة وعينتهامجتمع الد ب.

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع الطًلب ذوي الحاجات      
الخاصة ممف يتمقوف خدمات التربية الخاصة في رياض األطفاؿ 
الحكومية واألىمية في مدينة الرياض في المممكة العربية 

( طفًًل مف األطفاؿ 15السعودية، وتكونت عينة الدراسة مف )
( سنوات، 6 -4ارىـ مف )ذوي الحاجات الخاصة تراوحت أعم

ممف ىـ ممتحقيف بمركز الرياض لمتأىيؿ في مدينة الرياض، تـ 
تطبيؽ البرنامج اإلرشادي عمييـ، كما وتـ تقدير الميارات 

( مف معمماتيـ 6االجتماعية والميارات الحياتية ليـ مف قبؿ )
الًلتي تـ اختيارىف بالطريقة القصدية، كونيف يقمف عمى تعميـ 

 .طفاؿىؤالء األ
 أدوات الدراسة ج.
مقياس المهارات االجتماعية والحياتية لألطفال ذوي . 1

 الحاجات الخاصة
 :وصف المقياس

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بتطوير مقياس      
الميارات االجتماعية وذلؾ باإلفادة مف مقاييس الكفاءة 

  االجتماعية الواردة في الدراسات السابقة كدراسات
 ([28] Howell, Miller, Lilly & Graham 

Bermann,)[ ،( 34[( و)عبد الخالؽ، ]30، و)القحطاني]
 Kennedy, Shukla [35]) [( و15و)الخطيب، والبستنجي، ]

and Fryxell) ،و)الزبيدي .([32] Gooding,) ([36] 
وىدؼ مقياس الميارات االجتماعية والحياتية إلى التعرؼ      

عمى مدى تمتع األطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة ببعض 

الميارات االجتماعية والحياتية التي يسمكيا، والتي يمكف مف 
خًلليا التعرؼ عمى السموؾ الذي يسمكو مع مف ىـ في مثؿ 

 .سنو أو مع مف ىـ أكبر أو أصغر سناً 
اس الميارات االجتماعية والحياتية عمى ستة واشتمؿ مقي     

ميارات، ثًلثة ميارات اجتماعية )المشاركة، التواصؿ، الفيـ( 
وثًلثة ميارات حياتية )ضبط الذات، الخجؿ، السعادة(،، وتكوف 

( فقرة تمثؿ المواقؼ 32المقياس بصورتو النيائية مف )
وجية االجتماعية والحياتية لألطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة مف 

 .نظر المعممات
 :صدق المقياس

( مف 10حيث قامت الباحثة بعرض المقياس عمى )     
المحكميف المختصيف في التربية الخاصة، والقياس والتقويـ 
التربوي؛ وذلؾ لمتأكد مف سًلمة الصياغة المغوية والصحة 
عادة ترتيب وصياغة  العممية لفقرات المقياس، حيث تـ تعديؿ وا 

 .االختباربعض فقرات 
 :ثبات المقياس

تـ التحقؽ مف ثبات المقياس عف طريؽ حساب معامؿ      
الثبات باستخداـ معامؿ كرونباخ ألفا، حيث بمغ معامؿ الثبات 

( وىو معامؿ ثبات مرتفع يسمح لمباحثة 0.87الكمي لممقياس )
 .باستخداـ المقياس باطمئناف كأداة لمقياس

 :ى المعبالبرنامج اإلرشادي القائم عم. 2
 :أ. األهداف العامة لمبرنامج

ىدؼ برنامج الدراسة الحالي إلى تنمية الميارات االجتماعية 
والحياتية باستخداـ المعب مع األطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة، 
 :ولتحقيؽ ىذا اليدؼ برزت عدة أىداؼ فرعية عمى النحو التالي

 .تنمية ميارة المشاركة -1
 .والفيـتنمية ميارة التواصؿ  -2
 .نمية ميارة ضبط الذات -3
 .تنمية الشعور بالسعادة -4
 .تنمية الحد مف الشعور مف الخجؿ -5

 :ب. محتوى الجمسات
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تـ انتقاء محتوى جمسات البرنامج بناء عمى األىداؼ التي تـ 
تحديدىا في البرنامج وكذلؾ اإلجراءات العممية بما تتضمنو مف 

خدمة، وقد راعت الباحثة العينات والفنيات والوسائؿ المست
مجموعة مف األسس في اختيار محتوى الجمسات وىي عمى 

 :النحو التالي
 .مراعاة خصائص األطفاؿ المستيدفيف مف الدراسة -
 .أف يحقؽ محتوى البرنامج األىداؼ المرجوة منو -
التدرج باألنشطة المقدمة مف الجمسات بحيث يتمكف الطفؿ  -

 .مف إدراؾ اليدؼ منيا
تكوف األنشطة المقدمة في الجمسات مشوقة وممتعة ومثيرة  أف -

 .لألطفاؿ
 :ج. األدوات المستخدمة في البرنامج

استخدـ في ىذا البرنامج مجموعة أدوات وىي عمى النحو      
أنؼ  - شعر مستعار - غطاء الرأس - ألواف – التالي: )كرة

 زىور طبيعية - سكر - شاي - أقنعة أرانب - صناعي وطاولة
بطاقات مرسـو عمييا انفعاالت  - بالونات بألواف مختمفة -

بطاقات  - سجادة – الوجو "الفرح، الحزف، الغضب، الفزغ"
 – مرسـو عمييا أحداث قسة "أرنوب الميمؿ وبطوط النظيؼ"

 معكرونة – مًلعؽ - أطباؽ - مجموعة مف الفاكية - صفارة
 بًلستيؾخيط  - ورؽ مرسـو عميو شكؿ شمس - أقًلـ ممونة -
 جاروؼ – سمة – مجموعة مف الخرزات الممونة كبيرة الحجـ -
مًلبس  - شريط كاسيت - شرائط لمزينة - الصؽ – مكنسة –

بسكويت  - مكعبات - خضروات متنوعة - أكياس - باعة

صواني  - فرف – أشكاؿ مختمفة لتقطيع البسكويت - مموف
برجؿ بنطموف  - عكاز - عرائس قفاز - لوضع البسكويت

 - أدوات نجار - فراشات – رباط كبير - كيس حبوب - واحدة
 (.تورتو - شموع – رياالت – مًلبس نجار

 :د. صدق البرنامج
لمتأكد مف صدؽ البرنامج اإلرشادي ومدى مًلءمتو      

جراءاتو تـ  لألىداؼ التي وضعت مف أجمو وسًلمة صياغتو وا 
المختصيف في ( مف المحكميف، 10عرض البرنامج عمى )

التربية الخاصة، والقياس والتقويـ التربوي، وقد أشار السادة 
المحكموف إلى مجموعة تعديًلت قامت الباحثة بتعديميا وفًقا 

 .لمًلحظاتيـ
 نتائج. ال5

 :نتائج الفرض األول
ينص الفرض األوؿ عمى أنو "توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 

أداء األطفاؿ ذوي بيف متوسطي  (α < 0.05) عند مستوى
الحاجات الخاصة في الميارات االجتماعية لصالح اتجاه القياس 

 ."البعدي
ولمتحقؽ مف صحة ذلؾ الفرض، قامت الباحثة باستخداـ      

إليجاد الفروؽ بيف متوسطات  Wilcoxon اختبار ولكوكسف
رتب درجات األطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة قبؿ وبعد التعرض 

مقياس الميارات االجتماعية لألطفاؿ ذوي لمبرنامج عمى 
الحاجات الخاصة مف وجية نظر المعممات كما ىو موضح في 

 (.1جدوؿ )
 1 جدول

والحياتية الفروق بين متوسطات رتب درجات األطفال ذوي الحاجات الخاصة قبل وبعد التعرض لمبرنامج عمى مقياس المهارات االجتماعية 
 لألطفال ذوي الحاجات الخاصة من وجهة نظر المعممات

 القياس المتغيرات 
 البعدي -القبمي

متوسط  العدد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Z اتجاه الداللة الداللة 

 الميارات
 االجتماعية

 
 المشاركة -1

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة
 الرتب المتساوية

 إجمالي

- 
15 
- 
15 

- 
5.5 

- 
55 

 
2.810 

دالة عند مستوى 
0.01 

في اتجاه القياس 
 البعدي

 
 الفيـ -2

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

- 
15 

- 
5.4 

- 
54 

 
2.81 

دالة عند مستوى 
0.01 

في اتجاه القياس 
 البعدي
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 الرتب المتساوية
 إجمالي

- 
15 

 
 التواصؿ -3

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة
 الرتب المتساوية

 إجمالي

- 
15 
- 
15 

- 
5.6 

- 
56 

 
2.812 

دالة عند مستوى 
0.01 

في اتجاه القياس 
 البعدي

 الرتب السالبة الدرجة الكمية
 الرتب الموجبة
 الرتب المتساوية

 إجمالي

- 
15 
- 
15 

- 
5.3 

- 
53 

 
2.814 

دالة عند مستوى 
0.01 

في اتجاه القياس 
 البعدي

Z = 2.58   0.01عند مستوى 
Z = 1.96   0.05عند مستوى 

( وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند 1يتضح مف الجدوؿ رقـ )     
بيف متوسطات رتب درجات األطفاؿ ذوي  0.01مستوى 

الحاجات الخاصة قبؿ وبعد التعرض لمبرنامج عمى مقياس 
الميارات االجتماعية لألطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة مف وجية 

ف ميارات المشاركة، والفيـ، نظر المعممات، وذلؾ في كؿ م
والتواصؿ، والدرجة الكمية لمميارات االجتماعية( وذلؾ في اتجاه 

وىي دالة (Z = 2.814)  القياس البعدي، حيث بمغت قيمة
( مما يدؿ عمى قبوؿ 0.01إحصائًيا عند مستوى الداللة )

 .الفرضية األولى
القبمي كما وقامت الباحثة بإيجاد نسبة التحسف بيف القياسيف 

والبعدي لمجاالت الميارات االجتماعية كما يتضح في جدوؿ 
(2.) 

 2 جدول
 نسبة التحسن لممهارات االجتماعية بين القياسين القبمي والبعدي

 نسبة التحسن متوسط القياس البعدي متوسط القياس القبمي متغيـر المهارات االجتماعية
 %45 11 6 المشاركة
 %45 11 6 الفيـ

 %66 6 2 التواصؿ
 %53 28 15 الدرجة الكمية

 
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة التحسف مرتفعة بيف      

القياسيف القبمي والبعدي في كافة مجاالت المقياس الخاصة 
التواصؿ بالميارات االجتماعية، وكاف التحسف األكبر لمجاؿ 

%( وكذلؾ األمر فيي مرتفعة في الدرجة 66الذي زاد عف )
%( وىي نسبة مرتفعة تدؿ 53الكمية حيث بمغت نسبة التحسف )

عمى فاعمية البرنامج، وأثر المعب التربوي في تنمية الميارات 
 .االجتماعية لدى الطًلب عينة الدراسة

 :نتائج الفرض الثاني
 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ"توجد فروؽ ذات دالل ينص الفرض الثاني عمى أنو     

 
بيف متوسطي أداء األطفاؿ  (α < 0.05) إحصائية عند مستوى

ذوي الحاجات الخاصة في الميارات الحياتية لصالح اتجاه 
القياس البعدي". ولمتحقؽ مف صحة ذلؾ الفرض، قامت الباحثة 

الفروؽ بيف إليجاد  Wilcoxon باستخداـ اختبار ولكوكسف
متوسطات رتب درجات األطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة قبؿ 
وبعد التعرض لمبرنامج عمى مقياس الميارات الحياتية لألطفاؿ 
ذوي الحاجات الخاصة مف وجية نظر المعممات كما ىو 

 ).3موضح في جدوؿ )
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 3جدول 
طفال ذوي الحاجات الخاصة قبل وبعد التعرض لمبرنامج عمى مقياس المهارات الحياتية لألطفال ذوي الفروق بين متوسطات رتب درجات األ

 الحاجات الخاصة من وجهة نظر المعممات
 القياس المتغيرات 

 البعدي -القبمي
متوسط  العدد

 الرتب
مجموع 
 الرتب

Z اتجاه الداللة الداللة 

 الميارات 
 الحياتية

 
 ضبط الذات -1

 السالبةالرتب 
 الرتب الموجبة
 الرتب المتساوية

 إجمالي

- 
15 
- 
15 

- 
5.7 

- 
57 

 
2.823 

دالة عند مستوى 
0.01 

في اتجاه القياس 
 البعدي

 
 الخجؿ -2

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة
 الرتب المتساوية

 إجمالي

- 
15 
- 
15 

- 
5.6 

- 
56 

 
2.842 

دالة عند مستوى 
0.01 

في اتجاه القياس 
 البعدي

 
 السعادة -3

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة
 الرتب المتساوية

 إجمالي

- 
15 
- 
15 

- 
5.4 

- 
54 

 
2.812 

دالة عند مستوى 
0.01 

في اتجاه القياس 
 البعدي

 الرتب السالبة الدرجة الكمية
 الرتب الموجبة
 الرتب المتساوية

 إجمالي

- 
15 
- 
15 

- 
5.5 

- 
55 

 
2.840 

دالة عند مستوى 
0.01 

القياس في اتجاه 
 البعدي

( وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند 3يتضح مف الجدوؿ رقـ )     
بيف متوسطات رتب درجات األطفاؿ ذوي  0.01مستوى 

الحاجات الخاصة قبؿ وبعد التعرض لمبرنامج عمى مقياس 
الميارات الحياتية لألطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة مف وجية 
نظر المعممات، وذلؾ في كؿ مف ميارات ضبط الذات والخجؿ 

ادة، والدرجة الكمية لمميارات الحياتية وذلؾ في اتجاه والسع

وىي دالة (Z = 2.814)  القياس البعدي، حيث بمغت قيمة
( مما يدؿ عمى قبوؿ 0.01إحصائًيا عند مستوى الداللة )

 .الفرضية الثانية
كما قامت الباحثة بإيجاد نسبة التحسف بيف القياسيف القبمي 

جاالت الميارات الحياتية كما ىو والبعدي لمبرنامج فيما يتعمؽ بم
 ).4موضح في الجدوؿ )

 4جدول 
 نسبة التحسن لممهارات الحياتية بين القياسين القبمي والبعدي

 نسبة التحسن متوسط القياس البعدي متوسط القياس القبمي متغيـر المهارات االجتماعية
 %45 11 6 ضبط الذات
 %33 3 2 الخجؿ
 %42 7 4 السعادة

 %42 21 12 الدرجة الكمية
 القياسيف بيف مرتفعة التحسف نسبة أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح
 بالميارات الخاصة المقياس مجاالت كافة في والبعدي القبمي

 نسبة زادت الذي الذات ضبط لمجاؿ أعًلىا كاف حيث الحياتية،
 الدرجة في مرتفعة فيي األمر وكذلؾ ،%(45) عف فيو التحسف

 تدؿ مرتفعة نسبة وىي%( 42) التحسف نسبة بمغت حيث الكمية
 الميارات تنمية في التربوي المعب وأثر البرنامج، فاعمية عمى

 .الخاصة الحاجات ذوي الطًلب لدى الحياتية
 درجات رتب متوسطات بيف الفروؽ( 1) شكؿ ويوضح     
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 عمى لمبرنامج التعرض وبعد قبؿ الخاصة الحاجات ذوي األطفاؿ
 ذوي لألطفاؿ الحياتية والميارات االجتماعية الميارات مقياس

.المعممات نظر وجية مف الخاصة الحاجات

 

 
 1 شكل

 والمهارات االجتماعية المهارات مقياس عمى لمبرنامج التعرض وبعد قبل الخاصة الحاجات ذوي األطفال درجات رتب متوسطات بين الفروق
 الخاصة الحاجات ذوي لألطفال الحياتية

  النتائجمناقشة . 5
 بيف إحصائياً  دالة فروؽ وجود إلى النتائج أشارت     

 قبؿ الخاصة الحاجات ذوي األطفاؿ درجات رتب متوسطات
 في االجتماعية الميارات مقياس عمى لمبرنامج التعرض وبعد
 الثاني الجدوؿ في الواردة النتائج وأشارت. البعدي القياس اتجاه
 لمميارات والبعدي القبمي القياسيف بيف التحسف نسبة أف إلى

 عمى الكمية لمدرجة بالنسبة% 45 إلى وصمت االجتماعية
 تمؾ الباحثة وتعزو الثًلثة، محاورىا في االجتماعية الميارات
 المعب أسموب واستخداـ اإلرشادي البرنامج محتويات إلى النتائج
 التي الجماعية واأللعاب المتنوعة األنشطة خًلؿ مف الشيؽ

 .األنشطة ىذه في ومشاركتيـ األطفاؿ تفاعؿ في ساىمت
 بالعمؿ قياميـ عند عمييـ والثناء األطفاؿ تشجيع ولعؿ     

 مما عمًلً  أنجزوا كمما بأنفسيـ بثقتيـ شعورىـ مف زاد الجماعي
 طبيعة أف كما لدييـ، المشاركة مستوى في الزيادة عمى عمؿ

 ميارة تنمية في أثر لو الجماعي والمعب الجماعية األنشطة
 األمر وكذلؾ الخاصة الحاجات ذوي األطفاؿ لدى المشاركة
 تنمية في كبير بدور ساىمت فقد الحركية لألنشطة بالنسبة

 .االجتماعية الميارات
 التي األساليب إلى النتائج ىذه الباحثة وتعزو كما     

 فنيات تضمنت حيث اإلرشادي البرنامج أنشطة استخدمتيا
 الميارات تنمية في فعاؿ دور ليا كاف متنوعة وأساليب

 كاف فقد الخاصة، الحاجات ذوي األطفاؿ لدى االجتماعية
 األطفاؿ فيـ في فعاؿ أثر الدور ولعب الجماعية لألدوار
 أثر ليا كاف التي الفنيات مف يعتبر الذي الدور وتمثيؿ ألدوارىـ
 الجماعي والمعب التعزيز وكذلؾ الطفؿ، تفاعؿ في إيجابي

 مشاعره عف التعبير حرية لمطفؿ أتاحت الفنيات فيذه والنمذجة،
 عمى ومساعدتو وتقبميا دوافعو عف كشؼ مما وأحاسيسو
 استجابة إلى التحسف ويرجع كما. واحتراميا الذات اكتشاؼ
 مع جماعي بنشاط الطفؿ يقـو عندما مثًلً  لألنشطة الطفؿ

 التواصؿ ميارة ينمي النشاط وىذا( العقد صناعة) مثؿ األطفاؿ
 ويتبادلوف يتشاوروف المعب أثناء فاألطفاؿ وبيذا والفيـ والمشاركة

 زيادة إلى يؤدي مما األنشطة وينظموف العمؿ ويوزعوف اآلراء
 االجتماعية العًلقات ونمو األطفاؿ بيف االجتماعي التفاعؿ
 تسيـ كما االجتماعي، والتفاعؿ المبادرة سموؾ وزيادة بينيـ
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 التعاوني المعب عمى األطفاؿ تشجيع في التمثيمي المعب أدوات
 المطبخ وأدوات المنزؿ كألعاب األلعاب مف وغيرىا الجماعي
 .والقفز التسمؽ ؿمث الجسدية واأللعاب

 مجاؿ في المرتفعة النتيجة إرجاع يمكف األمر وكذلؾ     
%( 66) إلى وصمت التي والبعدي القبمي القياسيف بيف التواصؿ
 جمسات في استخداميا تـ التي الجماعية ولألنشطة لألساليب
 اآلخريف مع التواصؿ خًلليا مف األطفاؿ استطاع حيث البرنامج

 أف كما. والنمذجة الدور ولعب الجماعي المعب خًلؿ مف
 بعضيـ مع وتواصميـ تفاعًلتيـ األطفاؿ عمى الحظت الباحثة
 واأللعاب القصص مف كثير في األدوار تبادؿ خًلؿ مف البعض

 التواصؿ ميارة في الكبير تحسف عمى يدؿ مما الجماعية
 وضرورة واستمراريتيا االجتماعية العًلقات تطوير في الضرورية
 تمبية في وكذلؾ االجتماعية والحياة التعميـ عممية في توظيفيا
 النضج عمميات تحسف مف زاد مما اإلنسانية الحاجات غالبية

 .الخاصة الحاجات ذوي االطفاؿ لدى االجتماعي
 متوسطات بيف إحصائياً  دالة فروؽ وجود إلى النتائج وأشارت

 التعرض وبعد قبؿ الخاصة الحاجات ذوي األطفاؿ درجات رتب
 القياس اتجاه في الحياتية الميارات مقياس عمى لمبرنامج
 نسبة أف إلى الرابع الجدوؿ في الواردة النتائج وأشارت. البعدي
 وصمت الحياتية لمميارات والبعدي القبمي القياسيف بيف التحسف

 في الحياتية الميارات عمى الكمية لمدرجة بالنسبة% 42 إلى
 يحتويو ما إلى النتائج تمؾ الباحثة وتعزو الثًلثة، محاورىا
 ذوي األطفاؿ ساعدت حياتية ومواقؼ أنشطة مف البرنامج
 خًلؿ مف الذات ضبط ميارة تنمية عمى الخاصة الحاجات

 المعب يعتبر حيث الجماعية األنشطة في أقرانيـ ومشاركة المعب
 وىو المختمفة وانفعاالتو لعواطفو األماف صماـ ىو الطفؿ عند

 أف يستطيع ال ألنو بو، يشعر عما الواضح لمتعبير وسيمة أفضؿ
 لألنشطة متعددة أنواعاً  البرنامج تضمف حيث بالكًلـ، ذلؾ يفعؿ
 تيتـ جمسات عمى البرنامج اعتمد فقد البرنامج جمسات داخؿ

 الزائدة الطاقة تفريغ عمى الطفؿ ساعدت التي الفنية باألنشطة
 عمى منو يحصؿ لعمؿ ألدائو الذات وضبط بالنفس الثقة وزيادة

 المطموبة والشروط بالتعميمات وااللتزاـ باإلنجاز والشعور منتج
 أكثر أو طفميف بمشاركة الحائط عمى التمويف نشاط في كما منو
 .أصابعيـ باستخداـ وذلؾ لوحة لكؿ

 مف البرنامج جمسات تحتويو ما فإف بالخجؿ يتعمؽ وفيما     
 الحاجات ذوي األطفاؿ لدى الخجؿ مف تحد جماعية أنشطة

 مف عميو اشتمؿ وما الدراسة برنامج طبيعة إلى وكذلؾ الخاصة،
 الجماعية األدوار بمعب قياميـ في تتمثؿ لعبية وأنشطة مواقؼ

لى االجتماعية، الحياة في الموجودة  التي واألسموب الطريقة وا 
 مشكمة لحؿ متشوقيف وجعمتيـ لألطفاؿ الذاتية الدافعية استثارت

 األطفاؿ اندماج الباحثة الحظت وقد وكفاءة بحماس موقؼ كؿ
 صياد ولعبة النفؽ عبر الكرة لعبة مثؿ الجماعية األلعاب في

 بتبادؿ والقياـ فييا بالمشاركة األطفاؿ استمتع التي البالونات
 تشبع كانت األلعاب ىذه أف إلى يشير مما بينيـ األدوار

 طفؿ عمى يسيطر الذي الباب مف فالدخوؿ األطفاؿ احتياجات
عادة الطفؿ قدرات توظيؼ في كبير بشكؿ يساىـ المرحمة  وا 
 .المرجوة األىداؼ تحقيؽ عمى يساعد بما توجيييا
 إلى عزوه فيمكف السعادة، مجاؿ في الحاصؿ التحسف أما     

 بشكؿ األنشطة بأداء األطفاؿ قياـ بعد التعزيز أسموب استخداـ
 والمتعة سعادتيـ مف زادت لألطفاؿ ىدايا المعززات وكانت جيد

 الميارات تثبيت إلى أدى وتنوعيا األنشطة تكرار أف كما لدييـ،
 تكرار في األطفاؿ رغبة الباحثة الحظت كما. األطفاؿ لدى

 المعبي النشاط نحو دافعيتيـ مف زاد مما األنشطة ىذه بعض
 سموكو مف يعدؿ جعمو مما والسعادة المتعة مف جو لمطفؿ ووفر

 النشاط ليكمؿ ذاتو حوؿ التمركز عف ويبتعد رغباتو عف ويتنازؿ
 .المعب جماعة مع بالتوافؽ ويسعد المعبي،
لى اإلرشادي البرنامج فاعمية إلى النتائج أشارت أخيًرا       وا 
 األطفاؿ درجات رتب متوسطات بيف إحصائياً  دالة فروؽ وجود
 مقياس عمى لمبرنامج التعرض وبعد قبؿ الخاصة الحاجات ذوي

 القياس اتجاه في الحياتية الميارات ومقياس االجتماعية الميارات
 مع النتيجة ىذه تشابيت فقد السابؽ األدب وباستقراء البعدي،

 داللة ذات فروؽ وجود أظيرت التي[ 26] غالي أبو دراسة نتائج
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 التجريبية، المجموعة أفراد درجات متوسطات بيف إحصائية
 البعدي القياس في الضابطة المجموعة أفراد درجات ومتوسطات

 المجموعة أفراد لصالح االجتماعية الكفاءة مقياس عمى
 التي[ 27] القيسوف دراسة نتائج مع تشابيت وكذلؾ. التجريبية
 االجتماعية الميارات عمى التدريب مجموعات أف أظيرت
 جودة في وتحسًنا االجتماعية، الكفاءة في تحسناً  أظيرت
. الضابطة المجموعات مع بالمقارنة الوحدة وخفض الصداقة
 ىويؿ دراسة نتائج مع الحالية النتيجة تقاطعت فقد األمر وكذلؾ
 أف إلى أشارت التي[ 28] بيرماف -وجراىاـ وليمي وميمر

 الكفاءة في كبيرة زيادة أظيرت التدخؿ برنامج في المشاركة
 يمكف -القصير المدى- عمى لو حتى التدخؿ وأف االجتماعية،

 األطفاؿ ألداء الرئيسة الجوانب في حقيقي تغير إلى يؤدي أف
 المقدـ البرنامج نوعية اختًلؼ ومع. االجتماعية الميارات في
 تشابيت انيا إال[ 29] وسفارتؿ وجاندرسف النجيفمد دراسة مع
 الكفاءة تحسيف في البرنامج فاعمية إلى أشارت التي النتائج مع

 والمراىقيف األطفاؿ لدى السموكية المشكًلت وخفض االجتماعية
 نتائج مع تشابيت فقد األمر وكذلؾ. العدوانية مف يعانوف الذيف
 البرنامج فاعمية إلى أشارت التي[ 30] القحطاني دراسة

 واالنفعالية االجتماعية الميارات بعض لتنمية المقترح اإلرشادي
 جودنج دراسة نتائج مع أيًضا وتقاطعت. السمع ضعاؼ لألطفاؿ

 الكفاءة تحسيف في فعاؿ الموسيقي العًلج أف أظيرت التي[ 32]
. البرنامجيف بيف الفارؽ مع والمراىقيف األطفاؿ لدى االجتماعية
 وفيرىاغ ىيرؾ وفاف ىيندريكس دراسة نتائج مع أيًضا وتشابيت

 االجتماعية األلعاب أف عمى أكدت التي[ 33] وماركوبولوس
 األطفاؿ وساعدت االجتماعية، الثقة إكساب في ساىمت التربوية

 مع أيًضا وتشابيت. أقرانيـ بيف قبوالً  أكثر ليكونوا الخجوليف
 إحصائياً  دالة فروؽ وجود أظيرت التي[ 34] الخالؽ عبد دراسة
 والضابطة التجريبية المجموعة بيف االجتماعية الكفاءة في

 .التجريبية المجموعة لصالح
 توصيات. ال6

  بما الباحثة توصي الدراسة إلييا توصمت التي النتائج ضوء في

 :يمي
 التأثيرات مف المزيد عمى لمتعرؼ مشابية دراسات إجراء -

 مف نوع لكؿ االجتماعية الميارات في التربوية لأللعاب الواضحة
 .حدى عمى اإلعاقة أنواع

 إلى المستندة التدريبية لمبرامج التربوييف األخصائييف تطبيؽ -
 والحياتية االجتماعية الميارات تنمية في تأثير مف ليا لما المعب

 .الخاصة الحاجات ذوي لألطفاؿ
 مف الخاصة التربية معممي مع التعاوف إلى الباحثيف دعوة -

رشادية تدريبية برامج اقتراح خًلؿ  الميارات تحسيف شأنيا مف وا 
 .الحاجات ذوي الطمبة لدى االجتماعية

 لتحديد الحالية الدراسة لمقياس التربوييف األخصائييف استخداـ
 الحاجات ذوي الطمبة يحتاجيا التي االجتماعية الميارات
 .الخاصة

 المراجع
 أ. المراجع العربية

سيكولوجية ذوي (: 1995ريوطي، عبد المطمب أميف )الق [1]
 ، القاىرة، دار الفكر العربي.الحاجات الخاصة وتربيتيـ

، الطبعة التخمؼ العقمي(: 1997الشناوي؛ محمد محروس ) [2]
 األولي، دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة.

المعاقوف (: 1992السرطاوي، زيداف، وسيسالـ، كماؿ ) [3]
 ، الرياض، مكتبة الصفحات الذىبية. أكاديميا وسموكيا

العًلقة بيف ممارسة بعض (: 1981محمد، إبراىيـ ) [4]
نظمة وتنمية التوافؽ االجتماعي لدي األطفاؿ المتخمفيف األ

رسالة دكتوراه، معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامعة  ،عقميا
 عيف شمس.

التربياا  لالاااتل.ا الاا ات   اا   ريااا  (  ٢٠٠٢الشااجي، ن لة.اا     [5]

 .لكليت: مكتب  الربيلج ( ا1    ال.لب ف  ريجض األ فجل
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(. مقياس تقدير الميارات 2005ىاروف، صالح. ) [6]
االجتماعية الًلزمة لمتًلميػذ ذوي صػعوبات الػتعمـ فػي 

 (6) ،المجمػة العربية لمتربية الخاصةالمدرسػة العاديػة. 
151-115. 

(. دراسػػػة مقارنػػػة بػػػيف 2009حسػػػف، عبدالحميػػػد. ) [11] 
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 (.1، )1، التربويػة والنفسػية

تطوير الميارات االجتماعية ( 2007حامد، تياني ) [12]
، الجمعية لدى األطفاؿ مف فئة متًلزمة داوف واالنفعالية

البحرينية لمتًلزمة داوف، متوفر عمى الرابط: 
http://www.bdss.org/Down/main/Workshop/

?id=253 

 مستوى (2006) مراد والبستنجي، جماؿ. الخطيب، [15] 
 الطمبة مع التعمـ صعوبات ذوي لمطمبة تماعيالتفاعؿ االج

 المتغيرات. بعض ضوء في العادية في المدارس العادييف
 .95-82(، 1العدد ) 33، المجمد العمـو التربوية دراسات،

، ترجمة العمؿ مع األطفاؿ الصغار (2006جودي ىير، ) [18]
 -األىمية لمنشر والتوزيع عماف ،مركز إيماف لمتعمـ المبكر

 األردف 

الصحة النفسية  ،(1998زىراف، حامد عبد السًلـ ) [19]
 ، عالـ الكتب، القاىرة.والعًلج النفسي

تربية وتعميـ الطفؿ مف خًلؿ ( 2006الشيخ، غريد )[21] 
، دار اليادي لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، المعب
 لبناف.

، مركز سيكولوجية نمو الطفؿ( 1999أحمد، سيير كامؿ ) [22]
 اإلسكندرية لمكتاب، اإلسكندرية، مصر.

نمو الشخصية، النظرية ( 1999عبد الخالؽ، وفاء محمد ) [23]
 ، مطبعة ساف بيتر، القاىرة، مصر.والتطبيؽ

تفريد (، 1998مرعي، توفيؽ أحمد والحيمة، محمد محمود ) [24]
 لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.، دار الفكر التعميـ

أصوؿ تربية الطفؿ المسمـ: ( 2000بنجر، أمنة أرشد ) [25]
، الطبعة األولى، دار الزىراء لمنشر الواقع والمستقبؿ

 والتوزيع، الرياض، السعودية.

 تدريبي برنامج ( فاعمية2014أبو غالي، عطاؼ محمود ) [26]
 إلييف ت المساءالتمميذا لدى االجتماعية الكفاءة تحسيف في
المجمة األردنية في العمـو المتأخرة،  الطفولة مرحمة في

 (.291-275، المجمد العاشر، العدد الثالث )التربوية

برنامج إرشادي باستخداـ ( 2011حناف )القحطاني،  [30] 
المعب لتنمية بعض الميارات االجتماعية واالنفعالية 

، أطروحة دكتوراه غير منشورة، لألطفاؿ ضعاؼ السمع
 .جامعة القاىرة، القاىرة، مصر

المقداد، قيس، وبطاينة، أسامة، والجراح، عبد الناصر  [31]
 األطفاؿ لدى االجتماعية الميارات ( مستوى2011)

 األردف مف في التعمـ ذوي صعوبات واألطفاؿ العادييف
، التربويةالمجمة األردنية في العمـو المعمميف،  نظر وجية

 .(270 – 253المجمد السابع، العدد الثالث، )

 برنامج فاعمية (2008). حماد أحمد محمد الخالؽ، عبد [34]
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 منشورة، غير ماجستير . رسالةاالبتدائية في المرحمة الصـ
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http://www.bdss.org/Down/main/Workshop/?id=253


 

105 

 جنبية. المراجع االب
[7] Kavale, K. (2007). Quantitative research 

synthesis: meta-analysis of research on 

meeting special educational needs. In L. 

Florian (Ed.), The SAGE handbook of 

special education. (pp. 207-221). London: 

Sage Publications. 

[8] Lyon, G. R. (1996). Learning Disabilities. In 

E. J. Mash and R. A. Bakley (Eds), Child 

Psychopathology, pp. 390-435. New York: 

The Guilford Press. 

[9] McIntosh GC, Olshan AF, Baird PA. (1995) 

Paternal age and the risk of birth defects in 

off spring. Epidemiology; 6:282-288. 

[10] Helper, J. B. )1990(. Observing the Social 

Interactions of Fifth Grade Children, A 

Preliminary Study. School Social Work 

Journal, 15: 1-13. 

[13] Rourke, B. P. (Ed.). (1995). Syndrome of 

Nonverbal Learning Disabilities: 

Neurodevelopmental Manifestation. New 

York: The Guilford Press. 

[14] San Miguel. S. K., Forness. S. R., and 

Kavale. K. A. (1996). Social skills deficits 

in learning disabilities: The psychiatric 

comorbidity hypothesis. Learning Disability 

Quarterly, 19, 252- 261. 

[16] Dodge, K. 1983. Behavioral Antecedents 

of Peer Social Status, Child Development, 

54: 1386-1399. 

[17] Coie, J. D and Dodge, K. A. 1983. 

Continuities and Changes in Children's 

Social Status: A Five-Year Longitudinal 

Study, Merrill Palmer Quarterly, 29: 261-

282. 

[20] Gresham, F. M., and Elliott, S. N. (1987). 

Social skills deficits of learning-disabled 

student: Issues of definition, classification, 

and assessment. Reading, Writing, and 

Learning Disabilities, 3, 131-148. 

[27] Laugeson E, A. (2013). Review: Social 

Skills Groups May Improve Social 

Competence in Children and Adolescents 

with Autism Spectrum Disorder, Evidence-

Based Mental Health , Evid Based Mental 

Health, 16(1) Published by group.bmj.com. 

[28] Howell, K.H., Miller, L.E., Lilly, M.M., & 

Graham-Bermann, S.A. (2013). Fostering 

social competence in preschool children 

exposed to intimate partner violence: 

Evaluating the Preschool Kids' Club 

intervention. Journal of Aggression, 

Maltreatment & Trauma, 22(4), 425-445. 

[29] Langeveld, J., Gundersen, K., & Svartdal, 

F. (2012). Social Competence as a 

Mediating Factor in Reduction of 

Behavioral Problems. Scandinavian. Journal 

of Educational Research, 56(4), 381-399. 

[32] Gooding, L. (2010). The Effect of a Music 

Therapybased Social Skills Training 

Program on Social Competence in Children 

and Adolescents with Social Skills Deficits. 

Unpublished Doctoral Dissertation, Florida 

State University, USA. 

[33] Hendrix, K; van Herk, R; Verhaegh, J; 

Markopoulos, P. (2009). Increasing 

Children's Social Competence Through 

Games, an Exploratory Study, IDC '09 

Proceedings of the 8th International 

Conference on Interaction Design and 

Children, 3-5- Jun 3,182-185 Como, Italy. 

[35] Kennedy, C. H., Shukla, S., and Fryxell, D. 

1997. Comparing the Effects of Educational 

Placement on the Social Relationships of 

Intermediate School Students with Severe 

Disabilities. Exceptional Children, 64: 31-

47. 

 



442015
 

106 

  

THE EFFECTIVENESS OF 

EDUCATIONAL AND TRAINING 

PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF 

LIFE SKILLS FOR CHILDREN WITH 

DISABILITIES IN SAUDI ARABIA 
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Abstract_ This  study aimed to measure the effect of a program based on 

play for developing social and life skills as participate skill, communicate 

and understanding skill, self-control, feeling happy skill and feeling shy 

reduction skill among children with disabilities. the study sample consisted of 

(15) children aged between four and six years and six of their teachers. And 

to achieve the study aims, the researcher built a measurement for social 

and  life skills, and she built a guidance  program using play  for developing 

social and  life skills for children with disabilities. The results indicated the 

effectiveness of the program in developing social skills, and also they 

indicated  the effectiveness of the program based on play  in developing life 

skills for children with disabilities. Accordingly. the study recommended to 

generalize the program to serve individuals with disabilities. 

Keywords_ guidance program based on play, social and  life skills, children 

with disabilities. 

 

 

 


