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 اسم الباحث هنا
 هناء رمضان عبد العزيز
 عنوان الرسالة هنا   

ذوي  الطالبات نعينة ملدى  المهارات الحياتية بعض تنمية في أثر برنامج تدريبي مقترح
 القابلين للتعلم في دولة قطر البسيطة ةالعقلي اإلعاقة

ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أّي شكل أو صورة من دون إذن 
 مكتوب موقع من الباحث إالّ يف احلاالت اآلتية:

 ميكن االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه. -1
ن هذا البحث مبختلف الطرق وذلك حيق جلامعة املدينة العاملية ماليزيا االستفادة م -2

 ألغراض تعليمّية، ال ألغراض جتاريّة أو تسويقية.

حيق ملكتبة جامعة املدينة العاملّية مباليزيا استخراج نسخ من هذا البحث غري املنشور؛  -3
 إذا طلبتها مكتبات اجلامعات، ومراكز البحوث األخرى.

 

 .--------------أكّد هذا اإلقرار :

 
 --------------التاريخ:              -------------التوقيع:
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 ملـخص الدراسة

 القابلين للتعلم في دولة قطر ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة الطالبات لدى عينة من المهارات الحياتية بعض تنمية في أثر برنامج تدريبي مقترح
القابلني  ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة الطالبات عينة منلدى املهارات احلياتية بعض تنمية يف تدرييب مقرتحهتدف الدراسة احلالية إىل معرفة أثر برنامج 

القابلني للتعلم مبدرسة الريان اإلعدادية  اإلعاقة العقلية البسيطة ذواتومت تطبيق إجراءات الدراسة احلالية علي عينه من التلميذات .للتعلم يف دولة قطر
عشر تلميذات من ذوي اإلعاقة العقلية  : مت اختيار عينة الدراسة وعددهااملرحلة األويل. انتقاء أفراد العينة علي مرحلتني، وقد مت للبنات بقطر

( سنة، كما أنه ال توجد لديهم 11-13من املرحلة املتوسطة ، وقد تراوحت أعمارهم الزمنية بني ) الثاينالقابلني للتعلم من تلميذات الصف  البسيطة
م أفراد املرحلة الثانية: ومت فيها تطبيق مقياس املهارات احلياتية، واملكافئة بني أفراد العينة يف العمر الزمين، ونسبة الذكاء.وقد مت تقسي. إعاقات أخري

القابلني للتعلم مت تطبيق الربنامج التدرييب عليهم.اجملموعة  اإلعاقة العقلية البسيطة ذوات( من 5اجملموعة التجريبية: وتتكون من )العينة إيل جمموعتني: 
ريبية.وقد القابلني للتعلم مل يتعرضوا للربنامج التدرييب الذي تعرض له أفراد اجملموعة التج اإلعاقة العقلية البسيطة ذوات( من 5الضابطة: وتتكون من )

، وطبق 55 – 55سنة، وتراوحت نسبة ذكائهم بني  11-13اتسمت عينة الدراسة الراهنة مبجموعة من السمات وهي:تراوحت األعمار الزمنية بني 
بيق البيانات إحصائيا التعليمية، ، واختبار الذكاء ، وبعد تط األلعابعلى املشاركني مقياس املهارات احلياتية، وجلسات الربنامج التدرييب القائمة على 

اجملموعة التجريبية قبل ات داللة إحصائية بني متوسط رتب وجود فروق ذ-باستخدام اختبار ويلككسون، ومان وتيىن، أظهرت الدراسة النتائج اآلتية:
 وبعد تطبيق الربنامج على الدرجة الكلية ملقياس املهارات احلياتية لصاحل القياس البعدى.

ة إحصائية بني متوسط رتب  اجملموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق الربنامج على بعض  املهارات احلياتية)مهارة التواصل، مهارة وجود فروق ذات دالل
توسطات التعامل مع اآلخرين، مهارة التفكري(" لصاحل القياس البعدى.وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات رتب األطفال يف اجملموعة الضابطة وم

 فال يف اجملموعة التجريبية بعد تطبيق الربنامج على الدرجة الكلية ملقياس املهارات احلياتية" لصاحل اجملموعة التجريبية.رتب األط
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Summary 

The impact of the proposed training program in the development of some of the life 

skills among a sample of students with mental disabilities who are able to learn simple in 

Qatar 

           The present study aims to investigate the effect of the proposed training program in the 

development of some of the life skills among a sample of students with mental disabilities 

who are able to learn simple in Qatar 

 ,      Was the application of the current study on a sample of students with mental disabilities 

who are able to learn simple Rayyan prep school for girls in diameter, has been the selection 

of the sample in two phases : 

       Phase I: The study sample was selected and the number of ten pupils with mental 

disabilities who are the simple learning of second grade pupils from the middle stage, has 

ranged between the ages of time (13-14 years), and that they do not have other disabilities 

      Phase II: It was the application of the scale, life skills, and equivalent among respondents 

in chronological age, and IQ. Has been divided respondents into two groups : 

the experimental group: It consists of (5) of people with mental disabilities who are able to 

learn simple application of the training program was to them . 

the control group: It consists of (5) of people with mental disabilities who are able to learn 

simple not exposed to the training program in which he was the experimental group . 

, the study showed the following results  :-  

The existence of statistically significant differences between the average grade of the 

experimental group before and after the application of the program on the total score of the 

scale of life skills for the benefit of dimensional measurement . 

The existence of statistically significant differences between the average grade of the 

experimental group before and after the application of the program on some life skills 

(communication skill, the skill of dealing with others, Thinking) "for the benefit of 

dimensional measurement 
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 شكر وعرفان
والصدد ة والسدد م علددى الراددة املهددداا والسددراج املنددري وعلددى  لدده وصددحبه  احلمددد مح اددداا يددوايف نعمدده ويكدداف  فضددله،

احلمد مح الدذي هددانا ادذا ومدا كندا لنهتددي )يارب لك احلمد كما ينبغي جل ل وجهك وعظيم سلطانك والتابعني.
 ل بفضل امح وبراته فبذلك فليفرحوا هو خريا مما جيمعون(.ق) ،لوال أن هدانا امح(

أسددتاذ مسدداعد املندداهج وطددرق التدددريس بكليددة الــدكتورة/ إيمــان محمــد قطــب   شددكري ألسددتاذ    خبدداصقدددم تأ 
ملددا بذلتدده فددامح أسدداألن جيزيهددا عددىن خددري اجلزاءجامعددة املدينددة العامليددة، لتقبلهددا اإلشددراف علددى هددذا البحددث،  –الرتبيددة 

أن يدمي عليهدا نعمدة الصدحة والعافيدة ودوام الرقدي يف العلدم، وأن يوفقهدا لكدل خدري  هأسألكما معي من جهد وعون،  
 وبر.

كمددا أتقدددم خبددالر الشددكر والتقدددير إىل السددادة األسدداتذة الددذين قبلددوا مناقشددة رسددال  فلهددم مددىن كددل الشددكر         
 .والتقدير وجزاهم امح خريا

الددذين تفضددلوا بتحكدديم أدوات   أن أتقدددم بالشددكر للسددادة األسدداتذة اأكمددني علددى أدوات الدراسددةكمددا يطيددب يل
جامعدة املديندة  –وكل الشكر جلميع السادة األساتذة بكلية الرتبيدة  ،الدراسة فكان ام الفضل ىف إثراء هذا الدراسة

 العاملية على ما قدموا ىل من علم ومعرفة

قدديري لكدل القدائمني علدى إدارة هدذا الصدرح العم ق)جامعدة املديندة العامليدة( ادم مدىن كما أتقدم خبالر شكري وت
 خالر الشكر والعرفان

وأتقدم بآمسى  يات الشكر والعرفان والتقدير لزوجي العزيز على مدا قدمده ىل مدن عطداء بد  حددود فقدد أعطداين مدن 
 جزاا امح عىن خري اجلزاء.وقته وجهدا الكثري وله الفضل ىف خروج هذا البحث إىل النور 

وأتقدددم بددآمسى  يددات الوفدداء والعرفددان ألبنددائي األعددزاء علددى عملهددم معددى مشددقة وعندداء البحددث ومسدداندهتم ىل، بددار  
 امح فيهم، ووفقهم امح وجزاهم عىن خري اجلزاء.

هم اجعلدده خالصددا  بددذلت اجلهد،فهددذا نيدد  فدداللحسدديب أىهددو فأحسددنت فبفضددل امح وكرمدده فإن وأخددريا فهددذا دراسددت 
 و خر دعوانا أن احلمد مح رب العاملني.واجعله علما ينتفع به، 

 الباحثة
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 الفصل األول

 الدراسةالمدخل إلى 

 -مقدمـة الدراسة:

برزت مشكلة اإلعاقة العقلية كإحدى املشك ت ال  يهتم هبا علماء النفس والرتبية         
واالجتماع والصحة النفسية والقانون والدين واألسرة وغريها من املؤسسات ووكاالت التطبيع 

بيا االجتماعي...وذلك ملا لإلعاقة من تأثري سليب على كل من املعاق وأسرته واجملتمع فهي تؤثر سل
على شخصية املعاق ونفسيته سواء داخل املنزل أو خارجه وعلى درجة تواصله مع اآلخرين وعلى 
مستوى تعليمه وعلى قدرته على العمل مثل اآلخرين كما تؤثر أيضا سلبيا على أسرته وجمتمعه ولذا 

             فإن للمجتمع دور كبري يف الوقاية من اإلعاقة ويف رعاية املعاقني .                

وهتدف الرتبية اخلاصة إىل رعاية حاالت املعاقني عقلياا القابلني للتعلم الذين يرتاوح معامل       
( وإعدادهم لكي يكونوا مواطنني صاحلني ألنفسهم وجملتمعهم، ومساعدهتم 51-51ذكاؤهم )من 

ويكونون ام أسراا، ويتعلمون  على ممارسة احلياة االجتماعية مثل أقراهنم العاديني، فيعملون ويتزوجون
 (1).مسؤولياهتم يف احلياة بشيء من التوجيه غري املباشر

وحيتاج الطفل املعاق إيل قدر كبري من الرعاية بشد  جوانبهدا سدواء كاندت صدحية أو اجتماعيدة 
 أو تربوية أو تأهيلية ويفضل أن تبدأ هذا الرعاية مبكراا وذلك ح  ختفف من املضاعفات واملشك ت

 (2).ال  ترتتب على اإلعاقة وال  ترتاكم أثارها مع زيادة عمر الطفل

                                                           
اتحاد هيئات رعاية الفئات (: اإلعاقة  العقلية يف جمال األسرة )مراحل الصدمة واالدوار( ، 1998فاروق حممد صادق ) -1

 .211(، ص 15العدد )  الخاصة والمعوقين
مطبوعات قوائم الكلمات األكثر انتشاراً في أحاديث األطفال من عمر عام حتى ستة أعوام  (: 1991ليلى كرم الدين ) -2

 .19توثيق وحبوث ادب الطفل اايئة املصرية العامة للكتاب، ص  مركز
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وألن اإلعاقة العقلية مشكلة اجتماعية خطرية، و ملا ترتكه من  ثار اجتماعية؛ فقد ذهب            
كثري من الباحثني إىل تعريفها من وجهة اجتماعية، و تظهر تلك اآلثار يف القصور االجتماعي الذي 

مة ع قات ناجحة يعاين منه األطفال املعاقني عقلياا، و يتجلى هذا القصور يف عدم القدرة على إقا
مع اآلخرين؛ نظراا لضعف مستوى مهاراهتم، مما يؤدي هبم إىل االنسحاب و االنعزال عن اآلخرين، 
حيث أن العجز يف املهارات املختلفة اؤالء األطفال مبا يف ذلك جتنب اخذ املبادرة إىل التفاعل مع 

 .(1).نسحاب االجتماعياآلخرين، وعدم تأدية أنشطة مشرتكة معهم؛ يعد من أهم أسباب اال

 Mildly Mentallyوالدددذي يهمندددا اآلن هدددم املعددداقني عقليدددا مدددن الدرجدددة البسددديطة 
Retarded  مددن جممددوع األفددراد املخلفددني 85أو مددا يطلددق علدديهم القددابلني للتعلدديم حيددث ميثلددون %

 (2).عقليا

السمات العامة ال   ويتصف األطفال املعاقني عقلياا القابلني للتعليم بعدد من اخلصائر، و       
إىل وجود عدد من  Smithجتعلهم خمتلفني عن غريهم من األطفال العاديني، و تشري مسيث 

السمات لديهم يف جمال التعليم، و هي: نقر القدرة على: االنتباا، الرتكيز، اإلدرا ، التخيل، 
 (3)التفكري، الفهم، و االتصال اللفظي.

اجملتمع يف توفري الفرص إلط ق القدرات الكامنة واكتشافها ورعايتها اللعب أسلوب وميثل         
وتوجيهها، وهو بذلك يعترب صمام األمان، ومؤسسة تربوية حقيقية كانت تعمل تلقائيا ح  قبل أن 

 .تكون هنا  مؤسسة، وتعمل بفعالية وقبل دخول الطفل إيل املدرسة

                                                           
 .11. عّمان: مكتبة الف ح للنشر والتوزيع، ص تعديل السلوك اإلنساني(: 1995مجال اخلطيب ) - 1
 .18، القاهرة: دار الفكر العريب، ص التخلف العقلي األسباب التشخيصالعالج( 1995الشناوي ) -2
 .215ص  . القاهرة: حورس للطباعة والنشر،سيكولوجية اإلعاقة و مبادئ التربية الخاصة(: 2113)مسرية أبو احلسن  - 3
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إال أنه ميكن اذا السلو  الطبيعي أن يوجه إلفادة ويعترب اللعب سلوكا طبيعيا لدى الطفل        
الطفل نفسه، فاللعب عنصر هام حلياة الطفل ومنوا وهو وسيلة إلكسابه االجتاهات والقيم واحلقائق 

 (1).والعادات والتقاليد واألفكار ال  يريد اجملتمع إكساهبا له

دوراا بندداء يف تنشددئة الطفددل فاللعددب يددؤثر يف جوانددب النمددو املختلفددة لدددى الطفددل، واندده يددؤدي 
اجتماعيدددا واتزانددده عاطفيددداا وانفعاليددداا، فالطفدددل يدددتعلم مدددن خددد ل اللعدددب مدددع اآلخدددرين، كمدددا يدددؤدي دوراا 
ضرورياا من الناحية اجلسمية، ويقوم بدور كبري يف منو النشاط العقلدي املعدريف فهدو مصددر خصدب وقدوة 

ر ولدددو مؤقتددداا مدددن الصدددراعات الددد  يعانيهدددا للصدددحة العقليدددة، كمدددا أنددده يهيددد  الفرصدددة للطفدددل كدددي يدددتخل
ويتخفددف مددن حدددة التددوتر واإلحبدداط الددذي ينددؤ بدده، كمددا يتفددق الددبعض علددى أن اللعددب حيدددث يف كددل 
زمددان ومكددان وأندده اددذا كددان نشدداطاا ومتعددة، فهددو يتطلددب االتصددال بدداآلخرين وهددذا يعمددل علددى النمددو 

لوجية واالجتماعيددة والعقليددة وغريهددا بالنسددبة اللغددوي اجليددد للطفددل، وهددو يددؤثر يف جوانددب النمددو الفسدديو 
 . (2).للطفل

وبالتدداىل يعمددل اللعددب علددى عسددني املهددارات احلياتيددة لدددى األطفددال املتخلفددني عقليددا القددابلني 
للددتعلم حيددث تعددد  املهددارات احلياتيددة طددرق إجيابيددة تسدداعد الفددرد علددى مواجهددة الضددغوط، واملواقددف الدد  

 ا تكسب الفرد الثقة بالنفس، وتسهم يف بناء الشخصية السوية.يتعرض اا يف حياته، حيث أهن

وع جيدة وتشخيصدية ال تنكدر فهدو يسدهم  ومنائيدةوللعب أمهية تربويدة واجتماعيدة وسديكولوجية 
يف تكددوين شخصددية الطفددل وتنميددة املهددارات احلياتيددة املختلفددة لديدده وهددذا يعطددي قيمددة ال تقددل يف شددأهنا 

                                                           
(: دراسة تأثري اللعب على بعض جوانب النمو عند الطفل ما قبل املرحلة االبتدائية، رسالة 1985إميان فؤاد كاشف ) -1

 .21ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، الزقازيق، ص 
2
- Baroody, A.J. (1996). Self Inevented Addition Strategies By Children              

With Mental Relardation, American Journal of Mental  

Retardation,Vol.(101),No.p.72-89. 
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عن العوامل األخرى ال  تسهم يف شخصيته، وتتحدد أمهية األلعاب التعليمية يف عملية التعلم يف أهندا 
                   -تساعد على:

 تنمية املهارات احلسابية وحل املشك ت.  -
 تنمية مهارات التفكري املوجه حنو هدف حمدد. -
  عنها.تشخير الصعوبات ال  يواجهها التلميذ وال ميكن التعبري -
 تضييق الفجوة بني الت ميذ املتقدمني والت ميذ القابلني للتعليم يف التحصيل الدراسي. -

 (1).تزيد دافعية الت ميذ حنو التعلم

يف تقدمي برنامج تدرييب لألطفال املعاقني عقلياا القدابلني للدتعلم  الدراسة اومن هنا  جاءت أمهية هذ         
قددراهتم وذلدك مدن خد ل التددريب علدى بعدض األلعداب التعليميدة وذلدك لتنميدة من أجدل تنميدة إمكانيداهتم و 

بعض مهارات احلياتية وأن يتقبل املعاق ما به من عجز ويأخذ منه نقطة بدايدة ومنطلقداا لتحقيدق الدذات وأن 
اق ذهنيدا يتعايش مع اجملتمع ألن الربامج التدريبية ال  تتميز بالكفاءة ميكن أن تغري من شخصدية الطفدل املعد

القابددل للددتعلم أو صدداحب اإلعاقددة البسدديطة وتعدددل مددن سددلوكه وتغددري مددن نظرتدده إىل نفسدده ومددن نظددرة اجملتمددع 
 .إليه فيتحقق له فرصة االندماج االجتماعي يف نشاطات احلياة املختلفة حسب قدراته واستعداداته وميوله

 :دراسة مشكلة ال
على الرغم مما تشدهدا حركدة حبدوث علدم الدنفس والصدحة النفسدية واإلرشداد النفسدي يف اجملتمعدات      

األجنبية والعربية من كثرة متزايدة ومناحي متعددة تناولت مشكلة اإلعاقدة كمشدكلة نفسدية واجتماعيدة 
تقدددم لألفددراد معقدددة علددى قدددر كبددري مددن األمهيددة إال أن هنددا  أدلددة واضددحة علددى نقددر اخلدددمات  الدد  

املعدداقني عقليددا وأهنددم ال حيصددلون علددى اخلدددمات املناسددبة الحتياجدداهتم مددع غيدداب شددبه كلددى للخدددمات 
 (2)املقدمة لذوى اإلعاقات من األطفال وتدى مستوى خدمة الطفل املعاق عقلياا . 

                                                           
 .111(: االعاقة العقلية ، مرجع سابق، ص 1998فاروق حممد صادق) -1
فاعلية برنامج تأهيلي متكامل لتمكني األطفاالملعاقني عقليا القابلني للتعليم من مهارات احلياة، (: 2111مرفت حامد نيازى) -2

 .3الدراسات الرتبوية، جامعة القاهرة، ص رسالة دكتوراا غري منشورة، معهد 
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ومن خ ل عمل الباحثة يف جمال رعاية األطفال ذوى االحتياجات اخلاصة بدولدة قطدر اتضدحت      
اددا حاجددة األطفددال املعدداقني بصددفة عامددة واملعدداقني عقليددا فئددة القددابلني للتعليم،علددى وجدده اخلصددوص إيل 

ف التعدرف علدى إشراكهم يف الكثدري مدن الدربامج الد  تتنداول تنميدة بعدض املهدارات احلياتيدة، وذلدك هبدد
بعددض املهددارات احلياتيددة وإمكانيددة القيددام هبددا ومددن أمهها)مهددارة التواصددل واملشدداركة واالجتدداا االجيددايب حنددو 
الذات، مهارة التعامل مدع اآلخدرين مثدل الكائندات احليدة، واألشدياء غدري احليدة، مهدارة التفكدري وتتضدمن 

واللدددون( ذات العنصدددر الواحدددد وذلدددك مدددن األعدددداد احلسدددابية واجملموعدددات املختلفدددة ) الشدددكل واحلجدددم 
 خ ل استخدام الربامج التدريبية املقرتحة، وهو ما تسعى الدراسة احلالية إيل تطبيقه.

وبندداء علددى ذلددك  فأندده ملددن الضددروري علددى اجملتمددع جتدداا أبنائدده املعدداقني تددوفري الرعايددة الكاملددة اددم         
بويدددة وأن تبددددأ هدددذا الرعايدددة يف مرحلدددة عمريدددة مبكدددرة والددد  تشدددمل اجلواندددب الصدددحية واالجتماعيدددة والرت 

وذلك يتطلب ضرورة التدخل ملواجهة هذا املشكلة اخلطرية بغية الوقوف على أهم األسداليب والدربامج 
الرتبوية واإلرشادية الفعالة لرعايتهم يف مراحل االكتشاف املبكرة ، وتقدمي الدربامج اخلاصدة ادم جسدميا 

 ا وعقليا.       وحسيا ولغويا واجتماعي

 بــــــــــة علــــــــــىوممــــــــــا ســــــــــبق يتضــــــــــح أن مشــــــــــكلة الدراســــــــــة الحاليــــــــــة تكمــــــــــن فــــــــــي اإلجا

 السؤال الرئيس التالي:

ـــــــدى  ـــــــة ل ـــــــة  بعـــــــض المهـــــــارات الحياتي ـــــــي تنمي ـــــــرح ف ـــــــدريبي مقت ـــــــامج ت ـــــــر برن س : مـــــــا أث
 عينة من المتخلفين عقليا القابلين للتعلم؟  

 -ويتفرع من هذا التساؤل األسئلة الفرعية اآلتية|:
لددددددددددددى عيندددددددددددة مدددددددددددن مهـــــــــــارة التواصـــــــــــل مدددددددددددا أثدددددددددددر الربندددددددددددامج التددددددددددددرييب املقدددددددددددرتح يف تنميدددددددددددة  -1

 ؟ املتخلفني عقليا القابلني للتعلم بدولة قطر
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ـــــــــع اآلخـــــــــرينمدددددددددا أثدددددددددر الربندددددددددامج التددددددددددرييب املقدددددددددرتح يف تنميدددددددددة  -2 ـــــــــل م لددددددددددى  مهـــــــــارة التعام
 ؟ عينة من املتخلفني عقليا القابلني للتعلم 

لددددددددددددى عيندددددددددددة مدددددددددددن  مهـــــــــــارة التفكيـــــــــــرح يف  تنميدددددددددددة مدددددددددددا أثدددددددددددر الربندددددددددددامج التددددددددددددرييب املقدددددددددددرت  -3
 ؟املتخلفني عقليا القابلني للتعلم 

 -تتمثل فروض الدراسة فيما ياتي:فروض الدراسة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط رتب  اجملموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق الربنامج على مقياس مهدارات  -1
 .التعامل مع االخرين، مهارة التفكري(احلياة)مهارة التواصل، مهارة 

-ويتفرع منه الفروض التالية:  

مهدددارة  ىفال توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددني متوسدددط رتدددب  اجملموعدددة التجريبيدددة قبدددل وبعدددد تطبيدددق الربندددامج - أ
 .التواصل

مهارة التعامل  ىفامج ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط رتب  اجملموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق الربن- ب
 .مع االخرين

مهدددارة ىف بيدددة قبدددل وبعدددد تطبيدددق الربندددامج ال توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددني متوسدددط رتدددب  اجملموعدددة التجري- ت
 .التفكري

ال توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطات رتب األطفدال يف اجملموعدة الضدابطة ومتوسدطات رتدب األطفدال يف اجملموعدة  -2
 ، مهارة التفكري(.اآلخرينتطبيق الربنامج على مقياس مهارات احلياة)مهارة التواصل، مهارة التعامل مع  التجريبية بعد

-ويتفرع منه الفروض التالية:  

ال توجددد فددروق دالددة إحصددائيا بددني متوسددطات رتددب األطفددال يف اجملموعددة الضددابطة ومتوسددطات رتددب األطفددال يف  - أ
 مهارة التواصل.ىف اجملموعة التجريبية بعد تطبيق الربنامج 

ال توجددد فددروق دالددة إحصددائيا بددني متوسددطات رتددب األطفددال يف اجملموعددة الضددابطة ومتوسددطات رتددب األطفددال يف  - ب
 .اآلخرينمهارة التعامل مع  ىفجريبية بعد تطبيق الربنامج اجملموعة الت

ال توجددد فددروق دالددة إحصددائيا بددني متوسددطات رتددب األطفددال يف اجملموعددة الضددابطة ومتوسددطات رتددب األطفددال يف  - ت
 مهارة التفكري. ىفاجملموعة التجريبية بعد تطبيق الربنامج 
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 -اجملالني التاليني:تتضح أمهية هذا الدراسة يف : أهمية الدراسة

 -وتتمثل فيما يأ : األهمية النظرية :

االهتمام املبكر بتوفري بيئة تعليمية مناسبة للت ميذ املتخلفني عقليا ) القابلني للتعلم( ؛ قد  -1
يساعد هؤالء الت ميذ على التخلر من اإلحساس بالفشل، وعدم الثقة بالنفس، والشعور 

 م العاديني ، وتكوين اجتاهات سالبة حنو أنفسهم .بعدم الكفاية باملقارنة بأقراهن
التصدي لبعض مشك ت املتخلفني عقليا القابلني للتعلم دون عزل هؤالء الت ميذ عن أقراهنم  -2

 من العاديني ، قد يساعد على اإلق ل من الفاقد يف التعليم واحلد من مشكلة التسرب.
الباحثة بعد اثبات ص حيته يف اكساب  ميكن لآلباء االستفادة من الربنامج الذي ستضعه -3

 األطفال املعاقني عقليا )فئة القابلني للتعليم( بعض املهارات احلياتية.
 .ذوى االحتياجات اخلاصةال  تنادى بضرورة االرتقاء ة االجتاهات العاملية احلديثة حماولة مساير  -1

 -: تتمثل أمهية هذا الدراسة فيما يأ : األهمية التطبيقية
إمكانية االعتماد على جلسات  تدريبية مقرتحة باستخدام  األلعاب التعليمية لتنمية املهارات  -1

 بعض احلياتية لدى املتخلفني عقليا القابلني للتعلم يف دولة قطر . 
وضددع تصددور لربنددامج قددائم علددى األلعدداب التعليميددة لتمكددني األطفددال املعدداقني عقليدداا والقددابلني  -2

 ياة اليومية .للتعليم من مهارات احل

يساعدهم علدى تعدديل سدلوكهم وتنميدة املهدارات احلياتيدة لدديهم والتفاعدل مدع اآلخدرين وتقبدل   -3
 املعلومات واالندماج يف اجملتمع فيحقق ام احلياة السعيدة مع أنفسهم ومع اآلخرين.  

الددقيق  وكذلك التوصدل إىل تعريدف إجرائدي حمددد للمهدارات احلياتيدة، ممدا يتديح إمكانيدة القيداس -1
 .اا ويساعد على تكوين مقاييس جديدة تتفق وظروف البيئة األية يف دولة قطر

 . .تصميم مقياس لقياس املهارات احلياتية لدى الت ميذ املتخلفني عقليا القابلني للتعلم  -5
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ميكن أن تفتح هذا الدراسة اجملال أمام الباحثني إلجراء دراسات مشاهبة يف مراحل تعليمية  -2
 وقطاعات تعليمية خمتلفة.أخرى، 

 

 هدف الدراسة:

اسددددددددددددتخدام األلعدددددددددددداب برنددددددددددددامج تدددددددددددددرييب بهتددددددددددددف الدراسددددددددددددة احلاليددددددددددددة إىل التعددددددددددددرف علددددددددددددى أثدددددددددددر 

مهـــــــــــــارة التعامـــــــــــــل مـــــــــــــع ، مهـــــــــــــارة التواصـــــــــــــل التعليميدددددددددددددة يف بعدددددددددددددض املهدددددددددددددارات احلياتيدددددددددددددة )

وتتضددددددددددددمن  مهــــــــــــارة التفكيــــــــــــرمثددددددددددددل الكائنددددددددددددات احليددددددددددددة، واألشددددددددددددياء غددددددددددددري احليددددددددددددة،  اآلخــــــــــــرين

األعددددددددددددددداد احلسدددددددددددددددابية واجملموعدددددددددددددددات املختلفدددددددددددددددة ) الشدددددددددددددددكل واحلجدددددددددددددددم واللدددددددددددددددون( ذات العنصدددددددددددددددر 

 .الواحد لدى املتخلفني عقليا القابلني للتعلم يف دولة قطر

 :  الدراسةمنهج 

سددوف تسددتخدم الباحثددة املددنهج التجددرييب  يف الدراسددة احلاليددة  للكشددف عددن أثددر املتغددري املسددتقل: وهددو 
األلعدداب التعليميددة يف تنميددة بعددض املهددارات احلياتيددة ال زمددة للمتخلفددني عقليددا القددابلني التدددريب علددي 

 للتعلم بدولة قطر.

 -:الدراسةتقسيمات 

 .الفصل األول: املدخل إىل الدراسة

 الفصل الثاين: األدب النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثالث: إجراءات الدراسة

 ريها وتوصيات البحثالفصل الرابع :عرض النتائج وتفس

 -مصطلحات الدراسة:

         :األثرEffect 
: بأندده الفددرق الدددال إحصددائيا بددني متوسددطي درجددات ت ميددذ اجملموعددة وتعرفــه الباحثــة إجرائيــاً          

التجريبية ال  تعرضت للربنامج التدرييب، وت ميذ اجملموعة الضابطة ال  مل تتعرض للربنامج التدرييب يف 
 البعدى. القياس

    :البرنامجProgram 

يقصد مبفهوم )برنامج( هو جمموعة األنشطة املتكاملة واأللعاب واملمارسات العملية ال  يقوم هبا 
الطفل عت إشراف وتوجيه من جانب املشرفة ال  تعمل علي تزويدا باخلربات واملعلومات 

ات احلياتية ال زمة له للتعامل مع واملفاهيم واالجتاهات ال  من شأهنا تدريبه علي بعض املهار 
  احلياة.

على أنه جمموعة من اإلجراءات املنظمة ال  تتضمن خدمة خمططة  :ويمكن تعريفه إجرائيا
مية بعض هتدف إىل تقدمي املساعدة املتكاملة للطفل املتخلف عقليا القابل للتعلم وذلك لتن

 املهارات احلياتية لديه.

    :التدريبTraining 
ــ بأندده جمموعددة مددن اإلجددراءات واألسددس والتطبيقددات املنظمددة الدد  تقددوم علددى  ه الباحثــة إجرائيــا:وتعرف

عيندددددة لددددددى  املهدددددارات احلياتيدددددة بعدددددض تنميدددددةهبددددددف معرفدددددة أثرهدددددا يف  ةعددددددها الباحثدددددتوالددددد   عددددداباالل
 .القابلني للتعلم يف دولة قطر البسيطة ةالعقلي اإلعاقة ذوات الطالبات نم
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 The Instructional games   التعليميةاأللعاب 

األطفددال املتخلفددني  ا: بأهنددا جمموعددة مددن  األنشددطة  املوجهددة يقددوم هبددوتعرفهــا الباحثــة إجرائيــا
عقليدددا القدددابلني للدددتعلم وذلدددك لتنميدددة سدددلوكهم وقددددراهتم العقليدددة واجلسدددمية والوجدانيدددة وحيقدددق يف نفدددس 
الوقددت املتعددة والتسددلية، واسددتغ ل أنشددطة اللعددب يف اكتسدداب املعرفددة وتقريددب مبدداد  العلددم لألطفددال 

 .وتوسيع  فاقهم املعرفية، واالكتشاف من خ ل اللعب 

 Life Skillsت الحياتية: المهارا

هي تلك املهارات ال  تسهم يف جعل الفرد يواجه احلياة العملية والعلمية بشكل إجيايب وهدي       

 -تساعد على تكوين كيان الفرد بإدارة حياته والتكيف مع ذاته ومن أهم تلك املهارات مايلى:

ويقصدد هبدا عمليدة تبدادل املعلومدات واألفكدار  Communication skill مهارةالتواصـل - أ

الدد  تشددمل كددل الوسددائل السددمعية والبصددرية والتلميحددات والتعددابري الوجهيددة واألصددوات والكلمددات 

وهددو االتصددال  Faceto faceأو  Directعددرب وسددائل خمتلفددة ، فقددد يكددون اتصدداالا مباشددراا 

اتصدددالية وهدددو مبثابدددة فرصدددة كبدددرية لتبدددادل  الدددذي يدددتم مباشدددرة بدددني األفدددراد ودون االسدددتعانة بأيدددة أداة

 املعلومات بني املرسل واملستقبل

مثـل  The skill of dealing with othersمهـارة التعامـل مـع اآلخـرين  - ب

ويقصد هبدا تعامدل الفدرد مدع بيئتده وجمتمعده وكدل مدا حيديط الكائنات الحية  واألشياء غير الحية: 

سددرة أو العائلددة أو الطبيعددة أو اجملتمددع ككددل ، أو بدده مددن عناصددر وعوامددل وظددواهر سددواء كانددت األ
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البيئة الطبيعيدة أو الصدناعية أو احلضدرية أو الريفيدة أو الصدحراوية ، وكلهدا تدؤثر يف الفدرد وتسدهم يف 

 عديد شخصيتهم وميوام واجتاهاهتم.

ــر - ت وتتضــمن األعــداد الحســابية والمجموعــات  Thinking skillمهــارة التفكي

: ويقصدد هبدا بنداء تصدور مفداهيمي والحجم واللـون( ذات العنصـر الواحـدالمختلفة ) الشكل 

واختيار القواعد واملبداد  الشخصدية ، وأن التفكدري يتضدمن العديدد مدن العمليدات العقليدة واملعرفيدة 

الدد  عدددث داخددل العقددل اإلنسدداين مثددل التددذكر والتمييددز والتعمدديم ، وهددو أرقددي العمليددات العقليددة 

ز اإلنسددان عددن غددريا مددن الكائنددات احليددة األخددرى بدرجددة راقيددة ومتطددورة ، فمددارة والنفسددية الدد   يدد

 التفكري هي إجراء عمل ما بدقة وسرعة وفهم ، وقد تكون حركية أو عقلية أو ك مها معاا.

 

 Educable Mentally Retardedاألطفال المتخلفين عقليا القابلين للتعليم 
Child 

فددال املتخلفددني عقليددا القددابلني للتعلدديم بددأهنم األطفددال الددذين يعددانون مددن تعددرف الباحثددة األط           
( علددى مقدداييس الددذكاء املقننددة 55) –( 55التخلددف العقلددي البسدديط ممددن تددرتاوح نسددبة ذكددائهم بددني )

 وامللتحقني مبعاهد وبرامج الرتبية الفكرية بدولة قطر. 

 أدوات الدراسة:

 : الربنامج  التدرييب القائم  على األلعاب التعليمية.       ) إعداد الباحثة(     1

 : مقياس املهارات احلياتية                        )إعداد الباحثة(2



13 
 

 : استمارة م حظة املهارات                            ) إعداد الباحثة(        3

 حدود الدراسة:

 العينة (: الحدود البشرية ) -1

( أطفال من املعاقني عقلياا القابلني للتعلم 11سوف تطبق الدراسة احلالية على عينة قوامها )
 باحدى مدارس الرتبية الفكرية بقطر، بعد تقسيم العينة إىل جمموعتني:

 ( أطفال معاقني عقلياا قابلني للتعلم.5اجملموعة التجريبية: و تتكون من ) -1
( أطفال معاقني عقلياا ) مل يتعرضوا إلجراءات الربنامج 5وتتكون من )اجملموعة الضابطة:  -2

 التدرييب (.
و سوف تتم اجملانسة بني اجملموعتني يف متغريات العمر، املستوى االجتماعي االقتصادي 

 الثقايف، واملهارات احلياتية.

 الحدود المكانية: -5
سوف تطبق الدراسة احلالية إن شاء امح تعايل على جمموعة من األطفال املعاقني عقلياا القابلني 

بدولة  للمجلس األعلى للرتبية والتعليم، والتابعة  الريان اإلعدادية للبناتللتعلم امللتحقني مبدرسة 
 قطر.

 الحدود الزمنية: -4
الربنامج التدرييب على أطفال اجملموعة سيتم إجراء اجلانب العملي من هذا الدراسة، و تطبيق 

وذلك وفقا للدراسات السابقة ىف هذا اجملال وكذلك وفقا التجريبية على مدى شهر و أسبوع تقريباا 
 .2111 – 2113خ ل الفصل الدراسي الثاين لعدد اجللسات 
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 الحدود المنهجية: -3

استحداث متغري جترييب او والذى يقوم على سوف تستخدم الدراسة احلالية املنهج التجرييب 
مستقل ملعرفة)االلعاب التعليمية( اثرة على املتغري التابع)بعض املهارات احلياتية( ، كما تقتصر 
الدراسة على االدوات الطبقة واملعدة من قبل الباحث وهى الربنامج القائم على االلعاب 

 .التعليمية ومقياس املهارات احلياتية
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 الفصـل الثاني

 دب النظري والدراسات السابقةاأل

 التعليمية األلعاباألول:  المبحث

 مقدمة

 مفهوم اللعب

 وظائف اللعب

 مميزات اللعب

 أنواع اللعب

 األسس ال  جيب مراعاهتا عند تصميم األلعاب التعليمية

 خطوات إعداد وتصميم اللعبة التعليمية

 املعاقني عقليا األطفالخصائر العاب 

 الثاني:  المهارات الحياتية المبحث

 مقدمة

 .مفهوم املهارات احلياتية

 خصائر املهارات احلياتية لدى األطفال املتخلفني عقلياا القابلني للتعلم

 .العقلية البسيطة اإلعاقةاملهارات احلياتية ال زمة لذوى 

 .مراحل اكتساب املهارات احلياتية

 .أمهية التدريب على املهارات احلياتية
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 .الع قة بني اللعب واملهارات احلياتية

 العقلية البسيطة)المتخلفين عقليا القابلين للتعلم( اإلعاقةالثالث: الطالب ذوى  المبحث

 مقدمة 

 تعريفات التخلف العقلي

 حمكات تصنيف التخلف العقلي

 خصائر املتخلفني عقلياا ) القابلني للتعلم

 اخلصائر اجلسمية واحلسية واحلركية 

 اخلصائر العقلية

 اخلصائر اللغوية

 اخلصائر الشخصية واالنفعالية 

 اخلصائر االجتماعية

 الرابع الدراسات السابقة المبحث

 التعليمية األلعابأوال: دراسات تناولت 

 ثانيا: دراسات تناولت بناء برامج واسرتاتيجيات لتنمية املهارات احلياتية

 منها اإلفادةتعليق عام على الدراسات السابقةومدى
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 لثانياالفصل 

 التعليمية األلعاباألول:  لمبحث

  هيد

اتفق الباحثون من معلمى ومرىب الطفولة على أن اللعب من أهدم مدداخل عمليدة تعلدم األطفدال،       
 .(1)وبالرغم من هذا فقد تعددت وتنوعت وجهات نظرهم له ولتعريفاته ىف مرحلة الطفولة 

 مفهوم اللعب:

بددالرغم مددن تعدددد تعريفددات اللعددب إال أهنددا جتمددع كددل جوانبدده ولكددن يوجددد اخددت ف قددائم بددني  
تلددك التعريفددات ألن كددل تعريددف يددرتبط باإلطددار املرجعددى للباحددث وتوجهدده النظددرى والطبيعددة اإلجرائيددة 

 لكل دراسة بعينها. وتعرض الباحثة أهم تعريفات اللعب وهى كالتاىل:     

( بأنددده "نشددداط أو جمموعدددة مدددن األنشدددطة الددد  ميارسدددها الفدددرد أو 2112ويعرفددده زيدددد ااويددددي )
 (2)جمموعة من األفراد لتحقيق أهداف معينة". 

فاللعب التعليمي هو عمل على صورة لعب ويعدرف بأنده "كدل لعدب يهددف إيل عقيدق غدرض 
علددى  خداص ويكدون منده تنميددة مواهدب وقابليدات الطفددل وتوسديع  فداق معرفتده بصددورة عامدة ومسداعدته

اسددددتيعاب مدددددواد الربندددددامج التعليمددددي إضدددددافة إيل تكدددددوين االجتاهدددددات اجليدددددة وخلدددددق روح اجلماعدددددة بدددددني 
 (4).املتعلمني"

                                                           
 .8قاهرة: عامل الكتب، ص ، المحاضرات فى مرشد معلمة الروضة للعمل مع األطفال (:2115هبة حامد ) -1
 .21، الكويت:  دار العلم، ص األلعاب التربوية إستراتيجية لتنمية التفكير(: 2112زيد ااويدي ) -2

ص  دار الفكددر العددريب،: ، عمدداناللعــب عنــد األطفــال )األســس النظريــة والتطبيقيــة((: 2112حنددان عبددد احلميددد العندداين ) -3
125. 
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بأندده وسدديلة ألداء األفعددال اليوميددة، وهددو شددكل مددن أشددكال  (Bescós&Sanz)فقددد عرفدده 
قراندددده بتطددددوير التعبدددري ووسدددديلة خللدددق وبندددداء بيئددددة للتواصدددل، ومددددن خ لدددده يدددتعلم التفاعددددل والتواصددددل مدددع أ

 (1)اسرتاتيجيات من شأهنا أن تعزز التنشئة االجتماعية.

أنده نشداط يشدرت  فيده األطفدال جملدرد  البداحثنيمن أهم التعريفات الشائعة واملألوفة للعب بني   
املتعددة والسددرور مددع تدددوفر عناصددر التلقائيددة والطبيعيدددة بدده، وحبيددث ال يهددددف إىل عقيددق أهددداف خاصدددة 

 .(2)"حمددة أو معينة"

ي حظ يف التعاريف السابقة وجود شبه اتفاق بني التعاريف السابقة لأللعاب التعليمية على        
 أهداف، قواعد عكم سري اللعبة، عنصر املنافسة.طة تتصف بوجود شأهنا أن

 وظائف اللعب:

تعترب األلعاب التعليمية مدن أهدم االجتاهدات املعاصدرة الد  تتديح للت ميدذ القدابلني للتعلديم فرصداا 
لكددي يكونددوا إجيددابيني أثندداء العمليددة التعليميددة، والتفاعددل مددع املواقددف املختلفددة الدد  تددواجههم. وتتحدددد 

                   -أمهية األلعاب التعليمية يف عملية التعلم يف أهنا تساعد على:

 تنمية املهارات احلسابية وحل املشك ت.  -
 تنمية مهارات التفكري املوجه حنو هدف حمدد. -
 تشخير الصعوبات ال  يواجهها التلميذ وال ميكن التعبري عنها. -
 تضييق الفجوة بني الت ميذ املتقدمني والت ميذ القابلني للتعليم يف التحصيل الدراسي. -

 
 

                                                           
1

 - Bescós, M., &Sanz, C. (2009). Symbolic play: a global approach to 

educational strategy in a changing Europe. Span. International council for 

education and re/habilitation of people with visual impairment (ICEVI). 


 .11، مرجع سابق، ص محاضرات فى مرشد معلمة الروضة للعمل مع األطفال (:2115هبة حامد ) - 2
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 (1). و التعلمتزيد دافعية الت ميذ حن

أن مدددددن أهددددددم  (3)(7 - 2(: 5166  )النجــــــار  (5)( 5112)الناشـــــف  وأشدددددار كدددددل مددددددن       
 الوظائف اللعب، ما يلى:

 تدريب حواس الطفل وتنمية القدرة على استخدامها. -

 يساهم ىف تنمية املعاى واملفاهيم أثناء اللعب باألشياء واألدوات. -

 أن اللعب حيتوى على جوانب النمو ىف صيغة مكثفة.كل األطر النظرية أمجعت على   -

 يساعد األطفال على الشعور بالسيطرة، حيث يكون األطفال ىف حاجة للتأثري على عاملهم. -

 يزيل التوتر الذى يعانيه الطفل فيمكن من خ له التعبري عن صراعه االنفعاىل بلغته الطبيعية. -

 اللعب هو وسيلة ع جية للطفل. -

 الثروة الغوية. تنمية -

 إشباع ميل األطفال للحركة والنشاط.  -

مددن خدد ل مددا سددبق أن األلعدداب التعليميددة جمموعددة مددن األنشددطة الدد  جتددذب  ويتضــح للباحثــة الحاليــة
اهتمام الت ميذ، وتثري دافعيتهم للتفكري فيها، هبدف الوصول للفوز فيها، ويتطلب ذلك إتباع جمموعة 

تعدددد األلعددداب كما مدددن القواعدددد أو اخلطدددوات وتعتمدددد علدددى التفاعدددل بدددني ال عبدددني لتحقيدددق األهدددداف.
األساليب ال  ميكدن أن يسدتخدمها املعلدم لتحقيدق األهدداف التعليميدة الد  يسدعى إليهدا،  التعليمية من

                                                           
، عمان، دار الفكر للطباعة 2، طسيكولوجية األطفال غير العاديين  مقدمة في التريبة الخاصة(: 1992فاروق الروسان )-1

 والنشر.

 .53دار الكتاب احلديث، ص ، القاهرة: تصميم البرامج التعليمية ألطفال ما قبل المدرسة(: 2118هدى الناشف ) - 2
 .5، الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية، ص (: العالج باللعب لدى األطفال2111خالد النجار ) -3
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فاعل الصفي اإلجيايب والتنافسدي الدربيء، وأيضداا تسداعد علدى تنميدة تفمن خ اا ميكن خلق جو من ال
 ط قة التفكري لدى الت ميذ.

 مميزات اللعب:

ولديس لنمدوا اجتماعيداا وانفعاليداا فقدط، ففدي  اللعب مددخل أساسدي لنمدو الطفدل عقليداا ومعرفيداا 
اللعددب يبدددأ الطفددل مبعرفددة األشددياء وتصددنيفها ويددتعلم مفاهيمهددا ويعمددم فيمددا بينهددا علددى أسدداس لغددوي، 
وهندددا يدددؤدي نشددداط اللعدددب دوراا كبدددرياا يف النمدددو اللغدددوي للطفدددل ويف تكدددوين مهدددارات االتصدددال لديددده، 

أشدددد النددداس وقددداراا ويكددداد يكدددون موجدددوداا يف كدددل نشددداط واللعدددب ال  دددتر بالطفولدددة فقدددط فهدددو يددد زم 
 (1)-وتتمثل مميزات اللعب فيما يأ :يؤديها الفرد. عمليةأو 

يكشددف للطفددل بعددض اجلوانددب ااامددة مددن املواقددف احلياتيددة الدد  جيددب أن يكددرس أكددرب جهددد اددا أو  -
 يتخصر فيها باملستقبل.

األطفدال ىف تطبيدق احلقدائق واملفداهيم واملبداد  الد  ميكن القائمني على الطفل من احلكم على قدرة  -
 اكتسبوها من خ ل خرباهتم واملواقف احلياتية املختلفة.

ينمى كل جوانب النمو للطفل )املهارية، املعرفية، الوجدانيدة، احلركيدة واجلسدمية، االجتماعيدة( وتزيدد  -
 من ثقته بنفسه.

ا فعداال نشدطا ىف العمليدة التعليميدة؛ ألنده يسدتخدم قدراتده يزيد من دافعية الطفل للدتعلم وجيعلده إجيابيد -
 ومهاراته ومعلوماته أثناء اللعب ويكون مستمتعا باكتساب اخلربات.

تزويددد الطفددل خبددربات أقددرب للواقددع حيددث يتعرفددون علددى املشددك ت ويضددعون حلددوال اددا ويتخددذون  -
 قرارات إزاءها.

                                                           
 .15، مرجع سابق، صمحاضرات فى مرشد معلمة الروضة للعمل مع األطفال (:2115هبة حامد ) -1
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 .إىل احلركة والنشاطيلىب حاجات األطفال الفسيولوجية وحاجاهتم  -

وهتدددف لعددب األطفددال إيل تزويددد الطفددل باملتعددة واخليددال والقدددرة علددى التقليددد، فاأللعدداب هددي 
رفيقدددات الطفدددل يف عدددامل خيالددده كمدددا أهندددا اجلسدددر الدددذي ميدددر عليددده الطفدددل مدددن عدددامل األحددد م إيل العدددامل 

 -وتوجد بعض الفوائد ال  جينيها الطفل من األلعاب التعليمية ومنها: (1)احلقيقي.

 فرديا ومجاعيا. اآلخرينأنه يؤكد ذاته من خ ل التفوق على  -1  

 أنه يتعلم التعاون واحرتام حقوق اآلخرين. -2  

 أنه يتعلم احرتام القوانني ويلتزم هبا. -3  

 أنه يعزز انتماءا للجماعة. -1  

 والتخيل. واإلدرا ساعد ىف منو الذاكرة والتفكري أنه ي -5  

 تبارها  خأنه يكتسب الثقه بالنفس واالعتماد عليها ويسهل قدراته وا -2  

  Types of Playأنواع اللعب: 

( األلعاب التعليمية من حيث االلتدزام بالقواعدد 1995يصنف حممد عدس، ، وحممد مصلح )
 (2)-وتنظيم اللعب إيل:

 لعب منظم( أ
 غري منظم )حر وتلقائي( لعب( ب

                                                           
 .121، عمان: دار املسرية، ص  تعلم العلوم للجميع(: 2115عبدامح حممد خطايبة )-1

 .15، عمان: دار الفكر، ص رياض األطفال(: 1995حممد عبد الرحيم عدس، وحممد عبد الرحيم مصلح ) -2
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واللعب املنظم هو اللعب اأكوم بقواعد معينة حبيث ختضع ادا اجلماعدة عدن رضدا واقتنداع، وقيمدة هدذا 
النوع من اللعب ترجع إيل أنه يعود الطفل إتباع القواعد واالنتماء إيل اجلماعدة، أمدا اللعدب الغدري مدنظم 

 1ليه هواافيشمل أي طريقة يلعب هبا الطفل حسب ما ميليه ع

 (1)إىل أن هنا  أنواع متعددة من اللعب وهى كما يلى: (Hall, 2011)وأشار      

 Exploratory Playاللعب اإلستكشافى:  -

يشدددجع األطفدددال علدددى اسدددتخدام املهدددارات احلركيدددة، وحيفدددز احلدددواس )السدددمع واللمدددس والتدددذوق  
 فهم البيئة من حوله. والشم(، ويقدم السبب والنتيجة. وميدا باالهتمام ويشجعه على

 Imaginary Play - Role Playاللعب التخيلى أو لعب الدور:  -

حيتاج األطفال املتخلفني عقليدا القدابلني للدتعلم إىل مزيدد مدن التددريب علدى اللعدب التخيلدى أو  
لعددب األدوار وجتربددة األشددياء أوال بشددكل حقيقددى قبددل بدددء اللعددب، ليصددل األطفددال إىل مرحلددة اللعددب 

خيلى. وميكنهم جتسيد األدوار واملوقف املألوفة وغري املألوفة ام، وجتسديد أنشدطة احليداة اليوميدة مثدل الت
 الطبخ والتسوق..وهكذا. 

 Games and Puzzlesاأللعاب واأللغاز والحل والتركيب:  -

تشدددجع تلدددك األلعددداب األطفدددال علدددى اسدددتخدام مهدددارة حدددل املشدددك ت، و ميكدددن أن تعطدددي  
لطددرح األسددئلة واسددتماع وفهددم قواعددد اللعبددة مددن قبددل اآلخددرين، والتشددجيع علددى اللعددب  األطفددال فرصددة

 التعاوين مع جمموعة أكرب من األطفال لفرتات أطول.

 

                                                           
1

 - Hall, G. (2011). Toys and play for children who are blind or partially sighted. 

UK: Royal National Institute of Blind People (RNIB). RetrievedMay 28, 2011 

from 

http://www.rnib.org.uk/professionals/education/support/guidance/Pages/earl
y_years_education.aspx
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 Physical Playاللعب البدنى:  -

يتدديح لألطفددال الفرصددة لتنميددة الددتحكم باجلسددم والتناسددق بددني احلركددات الكبددرية، وتنميددة التددوازن  
ملكاين. فاألطفال حيتاجون  إىل األدوات الكبرية والصغرية داخل وخارج قاعة النشاط، احلركى والوعي ا

 للقيام بدور فعال ونشط لتنمية الثقة يف حركتهم.

 : Outdoor Play اللعب الخارجى -

اللعب خارج قاعة النشاط أو اللعب يف ااواء الطلق يف الرمدل واملداء والعشدب واألوراق والطدني   
ساهم يف إثراء الوعى احلسدى لألطفدال املكفدوفني. ويسداعد  اللعدب ىف مسداحات خدارج كلها عوامل ت

 قاعة النشاط على تنمية مهارات التوجه واحلركة.

 تلط فيها الواقع باخليدال ويتندوع اللعدب علدى حندو مطلدق وخاصدة لعدب األدوار، وهدذا املرحلدة  
حيدددث ينفدددتح الطفدددل علدددى العدددامل اخلدددارجى أطلدددق عليهدددا أريكسدددون اسدددم مرحلدددة العددداب البيئدددة املمتددددة 

 مستكشفا لكل تفاصيله وموضوعاته.

ي هدذا الدراسدة طبيعدة األلعداب التعليميدة الد  تعتمدد علددى  فوسـوف تتبنـى الباحثـة الحاليـة
اأاكاة، والتقليد واأللعاب التنافسدية واأللعداب املنظمدة وذلدك لألمهيدة الكبدرية لأللعداب الد  تقدوم علدى 

فئددة القددابلني للتعلدديم علددى  تنميددة بعددض املهددارات   –لتقليددد لتدددريب األطفددال املعدداقني عقليدداا اأاكدداة وا
 احلياتية لديهم.

 -:األسس التي يجب مراعاتها عند تصميم األلعاب التعليمية

تتطلددددب عمليددددة بندددداء األلعدددداب التعليميددددة إعددددداد جمموعددددة مددددن األسددددس الواجددددب مراعاهتددددا عنددددد        
 -تضح يف أن تكون اللعبة:تصميمها، وال  ت

 سهلة ذات معلومات قريبة من فهم الت ميذ. -
 هادفة ومثرية وممتعة. -
 مناسبة مليول وحاجات الت ميذ. -
 مرتبطاا باأتوى الدارس واخللفية الرياضية لدى الت ميذ. حمتواها -
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 تنمي مهارة الط قة التفكري لدى الت ميذ. -
 خ ل تطبيق األنشطة اجلماعية. تنمي روح الفريق والتعاون اإلجيايب من -
 تعمل على نقل أثر التعلم وإعطاء معىن ملا يتعلمه الت ميذ. -
 يتاح لكل تلميذ من املشاركني يف اللعبة حرية التعبري. -
 تساعد اللعبة على مراجعة خربة الت ميذ السابقة. -

احلياتيدة لددى  ويف ضوء األسس السابقة ميكن تصميم األلعاب التعليمية لتنمية بعض املهدارات
 (1)فئة القابلني للتعليم وال  عقق اادف املنشود منها.

 -خطوات إعداد وتصميم اللعبة التعليمية:

( خطددددوات إعددددداد وتصددددميم اللعبددددة التعليميددددة يف عدددددة 2112حنددددان العندددداين ) حيددددث توضددددح
 (2)خطوات هي:

 عملية اإلعداد: -1
األهداف ال  تأخدذ اخلطدوات اآلتيدة، اختيدار ميكن إعداد اللعبة وذلك من خ ل وضع جمموعة من 

 موضوع اللعبة ويتضمن:

 1عقلي( -وجداين  –عديد اجملال )حركي  -
 عديد األهداف السلوكية للعبة. -
 مجع البيانات عن خصائر اللعبة. -
 عديد البيانات املطلوبة وترتيبها -

 
 

                                                           
 . 25، القاهرة :األجنلو املصرية، ص 5، طعلم النفس التربوي(: 1992فؤاد أبو حطب، و مال صادق ) -1

 .111، عمان: دار الفكر العريب، ص اللعب عند األطفال )األسس النظرية والتطبيقية((: 2112حنان عبد احلميد العناين ) - 2
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 تصميم اللعبة: -2
 -جيب أن يراعي مصمم اللعبة اآل :

 األطفال مثل العمر الزمين والعقلي واجلسمي.عديد خصائر  -
 عديد قوانني اللعبة وتعليماهتا -عديد أدوار األطفال يف اللعب   -

 -عملية التنفيذ: -3
 يقصد بالتنفيذ تطبيق اللعبة على األطفال وذلك من خ ل اخلطوات اآلتية:

 مراجعة خطوات اللعبة -   مراجعة مكونات اللعبة -
 قيام باللعبال -   توجيه اإلرشادات -

 تقومي اللعبة -1
 -ويقصد به عديد نواحي الضعف والقوة يف اللعبة التعليمية وإصدار حكم عليها من حيث:

 أهداف اللعبة  -خطوات اللعبة    -مكونات اللعبة     -
 الزمن املستغرق للعبة: -5

 سهولة استخدامها وتطبيفها -مدى مسامهتها يف تنمية  األطفال   -
 الراجعةتقدمي التغذية  -

 إعادة تصميم اللعبة بشكل أفضل بناء على عملية التقومي. -2
 مما سبق يف اآل  وقد استفادت الباحثةالحالية

التعددرف علددي املعددايري املختلفدددة لتصددميم األلعدداب التعليميددة، وخطدددوات إعددداد وتصددميم اللعبدددة  -1
 التعليمية اخلاصة بكل مهارة حياتية.

 فئة القابلني للتعلم. –لطبيعة اإلعاقة العقلية عديد األلعاب التعليمية املناسبة  -2
 عديد األلعاب التعليمية املناسبة لتقدمي وتنمية بعض املهارات احلياتية لطفل القابل للتعلم. -3
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 ( درجة ذكاء:72-22خصائص ألعاب األطفال المعوقين عقلياً )

ة للغايدددة وتتمثدددل يف: ألعددداب األطفدددال املعدددوقني عقليددداا تتسدددم باسدددتجابات حركيدددة وانفعاليدددة حددداد
القفددز، االهتددزاز، جتمددع األلعدداب، ضددبط الدددرأس، التصددفيق، الددرقر، ومجيددع هددذا االسددتجابات احلركيدددة  
كانددت بدددون هدددف أو مضددمون فضدد ا عددن كوهنددا اسددتجابات انفعاليددة نظددراا ملددا تتسددم بدده مددن حدددة يف 

فدددل علدددى التوقدددف عنهدددا  األداء ومنطيدددة وتكراريدددة وميكدددن أن توصدددف يف بعدددض األحيدددان بعددددم قددددرة الط
كذلك جند أن لعب األطفال املعوقني عقليدا ينحسدر يف اللعدب الفدردي وأقصدى مدا يصدل إليده األطفدال 
املعدددوقني عقليددداا هدددو اللعدددب املتدددوازي، وغيددداب العمليدددات العقليدددة العليدددا يف اللعدددب اجلمددداعي والتعددداوين، 

عقلياا بأهنم دائماا مستغرقون يف حالدة  وميكن اإلشارة إيل أننا نستطيع أن نصف لعب األطفال املعوقني
وذلدك ألن هدذا احلركدة سدابقة علدى موقدف اللعدب وتاليدة عليده،  ،حركدة أكثدر مدن كدوهنم يف حالدة لعدب

 (1)وترتبط باإلعاقة أكثر من ارتباطها مبوقف اللعب.

 وقد وجد أن املهدارات احلياتيدة ميكدن أن تنمدي مدن خد ل برندامج قدائم علدى األلعداب التعليميدة
 بصفة خاصة. -القابلني للتعليم  -وذلك ألمهيتها لألطفال بصفة عامة واألطفال املعاقني 

وهددددؤالء األطفددددال لددددديهم مشددددكلة واحدددددة أو أكثددددر يف التحددددر  والددددتحكم يف مسددددك األشددددياء 
وعيددوب يف االنتبدداا وعيددوب اتصددال ومددن املمكددن أن تكددون عوائددق أساسددية ل ندددماج يف اللعددب وأنددواع 

مبا لديهم من صدعوبة يف دعدوة أطفدال  خدرين يف اللعدب،  -هؤالء األطفال –ف التعلم أخرى من مواق
عن التصرفات العدوانية لبعض األطفال مدن املمكدن أن جتعلهدم غدري حمبدوبني ومنبدوذين مدن أمثداام مدن 

 (2)األطفال.
                                                           

، 12، العددددمجلــة خطــوة(: خصددائر اللعددب لدددى األطفددال ذوى االحتياجددات اخلاصددة، 2111خالددد عبددد الددرازق السدديد ) - 1
 .25:21تصدر عن اجمللس العريب للطفولة والتنمية، ص ص : 

2
- Ruth A. Wilson (1998). special Educational needs in the early years, 

london, p.2.3. 
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 الثاني:  المهارات الحياتية المبحث

 مقدمة

تعتددرب املهددارات احلياتيددة شددرطا أساسدديا الزدهددار األفددراد ىف اجملتمددع، فهددى تلددك املهددارات الدد  ال         
تتعلق فقط بنمط فكريا أو مهنيا، ولكن وصفا بدي  للمهارات األساسية للحفاظ على أسدلوب حيداة 

يدا أو جسدميا وتقديم ويشدري قداموس علدم الدنفس أن املهدارة  ثدل األداء الكدفء عقل (1)مرضية ومستقلة.
 (2).ىف حدود نتائجها النهائية

 Life Skills .مفهوم املهارات احلياتية      

نتيجة للتطور التكنولوجي يف ش  جماالت احلياة أصدبحت احليداة املعاصدرة اآلن أكثدر تعقيدداا،          
وذلدك يسددتدعي ضددرورة إملدام األفددراد بصددفة عامددة واملتخلفدني عقليدداا بصددفة خاصدة جملموعددة مددن املهددارات 

ي يدددنعكس علدددى تنميدددة احلياتيدددة الددد  تدددؤهلهم للتعدددايش يف البيئدددة اأيطدددة، والتكيدددف معهدددا، األمدددر الدددذ
اجتاهددات إجيابيددة حنددو ذواهتددم، مددن خدد ل نظددرهتم ألنفسددهم ونظددرة وتقدددير اآلخددرين اددم، حيددث تقددوم 
املهددددارات بدددددور مهددددم وفعددددال يف تنميددددة االسددددتعدادات الفطريددددة لدددددى املتخلفددددني عقليدددداا، وعقيددددق الرتبيددددة 

ي وتكددوين االجتاهددات اإلجيابيددة املسددتمرة اددم مدددى احليدداة ممددا يسدداعدهم علددى م حقددة التغددري االجتمدداع
 السليمة، واإلملام باخلربات واملهارات ال زمة لتكيفهم مع اجملتمع اأيط هبدم. 

التددوافقى والددذى ميكددن الفددرد  يعددرب عددن القدددرة علددى السددلو  اإلجيدداىبمصــطلح واملهددارات احلياتيددة        
يشددمل مصددطلح املهدددارات احلياتيددة علدددى . و احليدداة اليوميدددة وعدددديات متطلبددات مددع بفعاليدددة مددن التعامددل

                                                           
1

- Gillinson, S., Lownsbrough, H., & Thomas, G. (2004). Survival skills final: 

using life skills to tackle social exclusion. United Kingdom: Demos & Crisis.  

 
قاموس اجنليزي فرنسدي املداىع عدريب. )اجمللدد الثداين(. القداهرة: دار الكتدب،  - (: ذخيرة علوم النفس1991كمال)دسوقى،   - 2

 .1351ص 
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، مدددع اآلخدددرين النفسدددية االجتماعيدددة والددد  تسددداعد الفدددرد علدددى التواصدددل الفعدددال الكفايدددات جمموعدددة مدددن
مدع  والتعداطفجيددة، ع قدات ، وبنداء التفكدري النقدديواخل قو  حدل املشدك ت،، و واختاذ قرارات واعية

 (1)جيدة. بطريقة حياهتم وإدارة، اآلخرين

( فقدددد أشدددار إيل أن املهدددارات احلياتيدددة هدددي "الرغبدددة والقددددرة 1999) Dawsonدوسدددونأمدددا 
علددى حددل املشددك ت احلياتيددة شخصددية أو اجتماعيددة، أو مواجهددة عددديات يوميددة، أو إجددراء تعدددي ت 
وعسينات يف أسلوب ونوعية حياة الفرد واجملتمع، وتقاس قوة وضعف املهارات احلياتية لدى الفرد من 

دير قددوة وضددعف اختيددارات الفددرد، فكلمددا كانددت االختيددارات جيدددة وصددائبة كانددت مهاراتدده خدد ل تقدد
 2احلياتية قوية".

 Life Skills-Basedوكثريا ما يستخدم مصطلح املهدارات احلياتيدة مدع هدذين املصدطلحني       
Education   وSkills-Based Health Education  والفرق بينهما يكمدن فقدط يف ،

و املواضددديع الددد  مت تغطيتهدددا. فاملصدددطلح األول يركدددز علدددى الرتبيدددة مدددن أجدددل السددد م وحقدددوق اأتدددوى أ
اإلنسددان واملواطنددة والتعلدديم والقضددايا االجتماعيددة األخددرى وكددذلك الصددحية، أمددا املصددطلح الثدداى يركددز 

يب على "الصحة". ويشدمل كد  منهمدا علدى  التطبيقدات األساسدية للمعرفدة والسدلو  واملهدارات وأسدال
 . (3)التعلم 

                                                           
(: فاعليددة برنددامج لتنميددة بعدددض املهددارات االجتماعيددة لدددى األطفددال املعدداقني عقليدداا باسدددتخدام 2113العددريب حممددد زيددد )-1

 السلو  االنسحايب لديهم. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة الزقازيق.جداول النشاط املصورة وأثرا يف خفض 

2 - Dawson. G. (1999): life skills based videodisc curriculum. Social science 

record press. Vol. 29.No. 2 ,p. 22. 

3
 - UNESCO. (2001). Life skills in the non-formal education: a review.New Delhi: 

UNESCO.RetrievedNov14, 2001 

fromhttp://www.ibe.unesco.org/AIDS/doc/Life_skills_in_non-formal_ 

education. PDF, pp 51-52. 
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أن املهددارات احلياتيددة هددي القدددرة علددى السددلو  اإلجيدداىب  (WHO)وتوضددح منظمددة الصددحة العامليددة 
املناسدب الدذى ميكددن الفدرد مددن التعامدل بفعاليددة مدع متطلبدات وعددديات احليداة اليوميددة. وتعلدم املهددارات 

م ئمددة ثقافيددا وتنمويددا بددل يسدداهم  احلياتيدة يسددهل ممارسددة وتعزيددز املهددارات النفسددية واالجتماعيددة بطريقددة
تؤكدددددد  ىف تعزيددددز الشخصددددية وتقليددددل املشدددداكل االجتماعيددددة والصدددددحية للفددددرد، بددددرامج املهددددارات احلياتيددددة

وحدددددل  والتفكدددددري النقددددددي تسدددددهيل عمليدددددة التواصدددددل، والتفددددداوض، تسددددداعد علدددددى القددددددرات الددددد  علدددددى
 . (1)واختاذ قرارات مستقلة املشك ت

 International Bureau of Education (IBE)أمدا املكتدب الددوىل للتعلديم          
فيعرف املهارات احلياتية "بأهنا مهارات إدارة الشخصية ومهارات اجتماعية ألداء مناسب علدى أسداس 

 (2)مستقل" 

املهددارات احلياتيددة بأهنددا ليسددت جمددال أو موضددوع، ولكددن  (UNESCO)وتعددرف منظمددة اليونسددكو 
 Individualشمل التطبيقات واملعارف واملواقف والقيم واملهارات ااامة ىف عملية التنمية الفردية ت

Development  3والتعلم مدى احلياة ) Lifelong Learning) 

أهندددا مدددا يقدددوم بددده الفدددرد مدددن سدددلو  تكيفدددي موجدددب  (5111خديجـــة  بخيـــت)وتعرفهدددا أيضدددا        
يسدددداعدا علددددى التعامددددل بفاعليددددة مددددع مطالددددب احليدددداة وذلددددك عددددن طريددددق ترمجددددة املعلومددددات الدددد  يعرفهددددا 

                                                           

1
 - World Health Organization. (2002). Skills for health: skills–based health 

education including life skills. WHO. 

 

2
- Singh, M. (2004). Understanding life skills. Hamburg: UNESCO Institute for 

Education.RetrievedOct8, 2004 

fromhttp:portal.unesco.org/.../32f065862b89709d9c0575839f1d959c 

Understanding+ life+skills.doc, p. 5. 

 

3
 - UNESCO. (2007). EFA National report from 2001 to 2005. 

Bangladesh:UNESCO,p. 122.    
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واالجتاهات والقيم ال  يشعر هبا ويفكر ويعتقد فيها وتوظيفهدا يف عديدد مدا ينبغدي عملده وكيفيدة عملده 
 (1)مبزاولة احلياة اليومية.

( بأهنا "املهارات واملعلومات واملعارف والقديم الد  عتاجهدا املدرأة 2111ماين منتصر )وعرفتها أ
يف مرحلة ما بعد حمدو األميدة لتتكيدف مدع حياهتدا اليوميدة وتزاوادا يف ظدل متغدريات العصدر وتعاوهندا علدى 

 (2)مواجهة املواقف والتحديات ال  تواجه األسرة".

(بأهندددا القددددرة املكتسدددبة علدددى التعامدددل مدددع 2113يد صدددبحي )ويدددأ  هدددذا مطابقدددا لتعريدددف سددد        
متطلبددات احليدداة وتطويرهددا إىل األفضددل وتسدداعد الفددرد علددى احلفدداظ علددى صدديانة وتطددوير ذاتدده وتطددوير 
جمتمعده. ولدذلك تعتدرب مهدارات احليداة عمليدة تعلدم مسدتمرة وقددرة عاليدة مكتسدبة علدى أداء أفعدال شدد  

ء مددن منددط سددلوكي يسددتهدف التددأثري يف اآلخددرين والتصددرف والتوافددق لتحقيددق هدددف معددني فاملهددارة جددز 
 (3)معهم ومن مث فاملهارة يف حقيقتها هي قدرة وخربة وبراعة وإبداع .

( املهارات احلياتية على أهنا "جمموعة من األنشطة 5111منى أمين عبد العزيز )كما تعرف         
ت ال  ميتلكها الفرد وال  من شأهنا مساعدته على والقدرات والسلوكيات والوسائل والطرق والكفاءا

 (3)التفاعل اإلجيايب والقدرة على التكيف والتعامل بفعالية مع متطلبات احلياة اليومية وعدياهتا".

                                                           
 ،( فعاليةة الدااسةة الجامعيةة فةم ة ميةة بعةا الماةااات الحياةيةة 0222خديجة أحمد السيد بخيت ) -1

 .611ص  ،المؤةما الس وي السابع لماكز ةطويا الةعليم الجامعم
لة ميةة الماةااات الحياةيةة للمةاأ  (: فعاليةة با ةاما اتصةرةاد الم زلةم 0226أما م عبد الوهةا  م ةرةا )-2

 .61فيما بعد محو األمية، اسالة دكةواا  غيا م شواه، كلية الةابية، جامعة حلوان، ص 
،القاهرة: املركز النموذجي لرعاية وتوجيه املكفوفني، ص بحوث ودراسات في رعاية وتأهيل الكفيف( 2112سيد صبحي )-3

12 
ندامج لتنميدة املهدارات احلياتيدة األسدرية للفتيدات املقيمدات باملؤسسدات اإليوائيدة. رسدالة (: بر 2112مىن أمني عبد العزيدز ) - 1

 .5ماجستري غري منشورة، معهد البحوث والدراسات الرتبوية، جامعة القاهرة، ص 
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 وفى ضوء ماسبق تعرف الباحثة المهارات الحياتية فى الدراسة الحالية  بأنها: 

العقليددددددة البسدددددديطة ىف املرحلددددددة العمريددددددة )مددددددن      تلددددددك املهددددددارات ال زمددددددة للطفددددددل ذوى االعاقددددددة  
سنوات( للتعامل مع املواقف احلياتيةاملختلفة، وال  جتعله يسدتطيع أن يتكيدف مدع اجملتمدع الدذي يعديش 

واملشدداركة واالجتدداا االجيددايب حنددو  مهــارة التواصــلاملهددارات احلياتيددة علددى املهددارات اآلتيددة: ) فيدده، وترتكددز
وتتضمن  مهارة التفكيرمثل الكائنات احلية، واألشياء غري احلية،  مع اآلخرينمهارة التعامل   الذات

 .(األعداد احلسابية واجملموعات املختلفة ) الشكل واحلجم واللون( ذات العنصر الواحد

مدددى الدددور الددذي تقددوم بدده املهددارات احلياتيددة يف التوافددق  كمــا يتضــح مــن التعريفــات الســابقة
النفسددي واالجتمدداعي لدددى الطفددل املتخلددف عقليدداا ممددا ينمددي مددن ثقتدده بنفسدده وشددعورا بإجيابيتدده داخددل 

 أسرته واجملتمع اأيط به ويعزز من نظرته اإلجيابية حنو اآلخرين ومنو مفهوم الذات لديه.

املهددارات احلياتيددة ميكددن التوصددل لعدددد مددن اخلصددائر الدد  ويف ضددوء العددرض السددابق لتعريفددات 
  يزها فيما يلي : 

 خصائص المهارات الحياتية لدى األطفال المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم: 
أمهية للعيش باستق لية وتوافق مع اجملتمدع اأديط    ثل املهارات احلياتية للطفل املتخلف عقلياا  

 (1)به وأن من أهم خصائصها ما يلي:

 أن املهارات احلياتية جزء منها فسيولوجي واجلزء اآلخر سلوكي متعلم .  -
 يتم اكتساهبا بداية من فرتة ما قبل املدرسة .  -
 حيتاجها الفرد يف البيئة الطبيعية اأيطة به بشكل منتظم .  -
 عظم هذا املهارات تنتظم بشكل هرمي . أن م -

                                                           
1 - Bailey, D. and Wolery, M.(1989) Assessing infants and preschoolers with 

handicaps. Columbus, Merrill Publishing Company. 
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تكون هذا املهدارات ذات أمهيدة بالغدة إذا مدا مت أداؤهدا بكفداءة وعممدت يف مجيدع املواقدف الد   -
 حيتاجها الفرد فيها . 

 العوامل المؤثرة في تنمية المهارات الحياتية:

 -التالية:يتأثر اكتساب الفرد للمهارات احلياتية اجليدة أو الردئية نتيجة العوامل 

الع قات املدعمة: وجود الع قات املدعمة جيعل الفدرد يصدر علدى اكتسداب املهدارة، أو يهمدل  -
 تلك املهارة.

 تلك املهارة. ألداءمناذج التقومي: قوة أو ضعف املهارة يتأثر مب حظة الفرد لنماذج التقومي  -
 جيع.تتابع اإلثابة: وقد تكون هذا اإلثابة أساسية مثل احلصول علي التش -
التعليمات: معظم تعليمدات أداء املهدارات احلياتيدة مكتسدبة مدن البيدت، ولكدن هندا  تعليمدات  -

ملهدددارات العمدددل والدراسددددة، واحلفددداظ علددددى الصدددحة، وينبغددددي تعلمهدددا بطريقددددة صدددحيحة خددددارج 
 البيت.

إتاحة الفرصة: عندما يعتمد الفرد على اآلخرين ألداء املهارات احلياتية يصعب اكتسدابه لتلدك  -
 ملهارات.ا
التفاعل مع األقران: قد يكون تعلم املهارات من األقران مفيددا حسدب طبيعدة ومهدارات هدؤالء  -

 األقران.
 مهارات التفكري: وهي تسهم بإجيابية يف اكتساب، وتنمية املهارات األساسية. -
 اعتبار نوع اجلنس: يؤثر نوع اجلنس على اكتساب نوعية معينة من املهارات. -
 عي والثقايف.املستوى االجتما -
 (1)وجود عديات تواجه الفرد. -

 .العقلية البسيطة اإلعاقةالمهارات الحياتية الالزمة لذوى 
( 2111،)تغريدددد عمدددران و خدددرون،(1)( 2112تتفدددق كدددل مدددن عفددداف توفيدددق وأادددد غنيمدددي ،

                                                           
 .112(: فعالية الدراسة اجلامعية يف تنمية بعض املهارات احلياتية، املرجع السابق، ص 2111خدجية أاد السيد خبيت )-1
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علددى أن امددت   األطفددال للمهددارات احلياتيددة وتنميتهددا لددديهم أصددبح ضددرورة ملحددة، ومهمددة أساسددية (2)
سواء لألسرة، أو للمدرسة، من خ ل عملية التنشئة االجتماعية ام، مما يساعدهم على تكديفهم مدع 

اهتم مبددا ذاهتددم وجمددتمعهم، وتنميددة قدددراهتم علددى حددل املشددك ت احلياتيددة الدد  تددواجههم، وتعددديل سددلوكي
يتوافددق معهددا، وحيدداول الباحددث فيمددا يلددي إلقدداء الضددوء علددى بعددض مددن التعريفددات املختلفددة للمهددارات 

تتناول الباحثـة الحاليـة المهـارات كمـا احلياتية وخاصة لدى املتخلفني عقلياا القابلني للتعلم. وسوف 
 :اإليجازبشئ من يلي

 .أوال: مهارة التواصل

واحدة من السمات األساسية ال  تتصف هبا حالة الطفل املعاق عقليا هدي حمدوديدة التواصدل 
مددع اآلخددرين، وخاصددة مددع املقددربني، فغالبيددة الوقددت الددذي يقضدديه الطفددل ضددمن أطددر تبعدددا عددن عقيددق 

يف حاجاته االجتماعية بسبب مسرية الع ج املكثدف الد  تبددأ مدع بدايدة هدذا املرحلدة وضدرورة اإلقامدة 
املستشددفى إذا تطلددب األمددر، ممددا جيعددل الطفددل يعدديش حالددة مددن فقدددان السددند واألمددان الددذي يددوفرا لدده 
حميطدده األسددري والددذي يعتددرب مددن أهددم حاجددات النمددو املتددوازن للطفددل، إال أندده ويف فددرتة الحقددة تصددبح 

االعتمدداد علددى  الع قددات مددع األسددرة واملقددربني منبعدداا للتددوتر يف حددد ذاتدده، وذلددك لكددون الطفددل يزيددد مددن
اآلخددرين يومدداا بعددد يددوم ويفقددد اسددتق لية يف تلبيددة حاجاتدده ورغباتدده ممددا جيعددل الددبطء أو التددأخر يف تقدددمي 
املسددداعدة سدددبباا يف تدددوترا وتغدددريات أخدددرى تطدددرأ علدددى حالدددة الطفدددل االجتماعيدددة يف هدددذا الفدددرتة وتتصدددل 

                                                                                                                                                                                     
(:  تصور مقرتح لتفعيل دور األسرة واملدرسة ىف تنمية بعض املهارات 2112عفاف حممد توفيق وااد غنيمى مهناوي ) - 1

 .123، عدد يوليو، ص مجلة كلية التربية ببنهاة لدى ت ميذ املرحلة االبتدائية، جامعة بنها، احلياتي

 .11، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق، ص  المهارات الحياتية(: 2111تغريد عمران ورجاء الشناوي وعفاف صبحي ) -2
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ختتلدف درجدة تقيديم سدلوكياته مدن بالسلو  االجتماعي للطفل فيسدبب مدا يعانيده الطفدل مدن انفعداالت 
 (1)قبل اآلخرين.  

 .ثانيا: مهارة التعامل مع اآلخرين

يدددرى فددداروق صدددادق أن هنددددا  خطدددوات ميكدددن إتباعهدددا للتدددددريب علدددى املهدددارات التعامدددل مددددع 
 اآلخرين

 التدريب على االستماع والرتكيز إيل ما يقال أو ما يشاهدا. -1
 بطريقة مناسبة. السماح له باألسئلة يف املوقف االجتماعي -2
التدريب على التكيدف مدع أخوتده وتددريب اإلخدوة علدى التعامدل معده مدع متابعدة هدذا التفاعدل  -3

 بعق نية دون انفعال مع اإلرشاد باملشاركة.
السماح له مبشاركة جار أو صديق أو قريب للعب معه أو ملشداركة ترفيده عدادي وبدالعكس أن  -1

 (2).مع العائلة إيل املطعم أو النادي يأ  إليه أصدقاء يف املنزل أو أن ينتقل
 

 

 
ثالثــا: مهــارة التفكيــر وتتضــمن األعــداد الحســابية والمجموعــات المختلفــة ) الشــكل والحجــم 

 .(واللون( ذات العنصر الواحد

من املهام األساسية للمدرسة االبتدائية االهتمام بتفكري التلميدذ وتنميدة قدرتده علدى االسدتق ل 
 (1)النتائج السليمة يف املواقف واملشك ت ال  يواجهها يف حياته الدراسية أو اخلاصة.يف الوصول إيل 

                                                           
واالجتماعي لألطفال ذوي الحاجات الخاصـة )بحـث مشكالت اإلرشاد والتأهيل النفسي (: 1999بسام اليان العويل ) -1

 .29لبنان: دار اخليال، ص  في سيكولوجية األطفال المعوقين( 

 
 .25، مرجع سابق ، ص  اإلعاقة  العقلية في مجال األسرة(: 1998فاروق حممد صادق ) - 2
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فالتدددريب علددى التفكددري هددام جددداا لتنشدديط العقددل، وهنددا  طرقدداا خاصددة بتدددريب املعددوق فكريدداا 
ويشددمل هددذا الربنددامج تدددريبات تسدداعد علددى إثددارة التفكددري وتتطلددب حدد ا ملشددك ت تعددرتض الطفددل، 

 قددات، والتعددرف علددى أوجدده الشددبه، واخلدد ف بددني األشددياء والتعليددل، واالسددتنتاج، والتعمدديم وإجيدداد ع
 واملقارنة، وكل هذا العمليات أساسية يف التعليم ويف اكتساب اخلربات.

فدددالتفكري أعلدددى مراتدددب النشددداط العقلدددى، وميثدددل إحددددى العمليدددات العقليدددة املعرفيدددة الددد  تشدددكل 
 -جانبا راقيا فلى شخصية االنسان  يزا عن غريا من الكائنات إذ يستطيع اإلنسان عن طريق التفكري

قابله مدن أن يواجهكل ما ي -والذى يوظف له غالبية العمليات العقلية األخرى إن مل يكن كلها تقريبا
 مشك ت وأنيجد اا ما يناسبها من حلول. 

 ومن أمثلة هذا التدريبات ما يأ :

استغ ل املواقف العملية يف الفصل إلثارة تفكري الطفل ومساعدته علدى حدل املشدك ت كمدا  -1
يف حالة تنظيم الفصل بشكل معني للقيام بنشاط معني )أثناء التمثيل مث ا( فيكلف األطفدال 

امج للحف ت والرتفيه ويشمل ذلك اقرتاح أنواع املأكوالت ووسائل التسدلية وإعدداد بإعداد برن
 األماكن ال زمة.. اخل.

ويف حالدددة الدددرح ت ميكدددن أن يشدددرت  األطفدددال يف مناقشدددة طدددرق املواصددد ت واختيدددار أفضدددل  -2
طريقدددة وتقددددير النفقدددات، والوقدددت الددد زم للرحلدددة اخل..، كدددذلك ميكدددن أن يشدددرت  األطفدددال يف 

 ميل الفصل، واقرتاح الصور ال زمة وإعدادها، وعديد أماكن تعليقها...اخل.جت

 .مراحل اكتساب املهارات احلياتية

إن عملية اكتساب املتخلفني عقليداا للمهدارات احلياتيدة ال تدتم بطريقدة عشدوائية بدل جيدب أن يدتم        
وفددق خطددة تدريبيددة حمكمددة هتدددف إىل عقيددق أعلددى مسددتوى مددن األداء، وهددو مددا يؤكددد عليدده العديددد مددن 

                                                                                                                                                                                     
 .31لفكر العريب، ص ، القاهرة: دار ا(: مهارات التفكير في مراحل التعليم العام2112فهيم مصطفى ) -1





36 
 

  تتميدز بالتسلسدل الباحثني الذين يرون أن اكتساب املهارات ميدر عدرب جمموعدة مدن املراحدل املختلفدة الد
مع عدم وجود فواصل طبيعية بني مرحله وأخرى، حيث أن كل مرحلة هي امتداد للمرحلة الد  تليهدا، 
بدل قدد حيددث تدداخل بدني هدذا املراحدل حبيدث يصدعب  ييزهدا أو الفصدل بينهدا ، ومدع اخدت ف هدؤالء 

تقسديم شدكلي ااددف منده  الباحثني يف شكل هذا املراحدل إال أهندم يتفقدون علدى أن هدذا التقسديم هدو
 زيادة الفهم واإليضاح فقط . 

 (1)وتوجد عدة خطوات يتم هبا اكتساب تلك املهارات وهي:

 عليل املهارة إىل خطوات أو مراحل حمددة .  (1)
 ترتيب خطوات املهارة يف تتابع حمدد .  (2)
 التدريب على كل خطوة من اخلطوات ال  مت ترتيبها .  (3)
السدابقة عليهدا والتاليدة ادا يف تكامدل وتنداغم يعمدل علدى إتقاهندا  الربط بني كل خطدوة واخلطدوة (1)

 وتنميتها. 
وجدددده القددددائمني علددددى  (Geneh)إىل أن عددددامل الددددنفس  (2)( 6993) وتشددددري سددددعدية هبددددادر

تدددريب األطفدددال وكدددذلك املشدددرفني املتخصصدددني إىل أن تددددريب األطفدددال الكتسددداب املهدددارات احلياتيدددة 
جيدددب أن يبددددأ مدددن العدددام إىل اخلددداص، ومدددن الكدددل إىل اجلدددزء، ومدددن البسددديط إىل املركدددب ومدددن اجملدددرد إىل 

 Entery Skillsهددارياملدددر  حسددياا، وصددوالا إىل املسددتوى الددذي يطلددق عليدده مسددتوى املدددخل امل
Point   وهددذا املسددتوى يعتددرب النقطددة الدد  يبدددأ معهددا الطفددل، والدد  تتمشددى ومسددتوى نضددجه والدد ،

ختتلف من طفل ألخر، وتعترب هذا النقطة هي نقطدة البدايدة الد  عدادة مدا يدتم البددء منهدا تددرجيياا حندو 
 األهداف املرغوب يف الوصول إليها.

                                                           
(: فاعلية مواقف تعليمية مقرتحة ىف تنمية بعض املهارات احلياتية لطفل ما قبل 2111فاطمة مصطفى عبد الفتاح ) -1

 . 95املدرسة. رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة حلوان، ص 

، القاهرة: دار الصدر للطباعة والنشر، ص  قبل المدرسةالمرجع فى برامج تربية أطفال ما (: 1991سعدية حممد هبادر ) - 2
31. 
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 .ات الحياتيةأهمية التدريب على المهار 

إن متطلبات احلياة يف اجملتمعات احلديثدة، باإلضدافة للتقددم العلمدي املعاصدر تؤكدد علدى ضدرورة 
تدددوفري حدددد مقبدددول مدددن املهدددارات احلياتيدددة لددددى األطفدددال املتخلفدددني عقليددداا القدددابلني للدددتعلم  كدددنهم مدددن 

فاملهدددارات احلياتيدددة هدددي مهدددارات التكيدددف والتعدددايش مدددع تلدددك املتطلبدددات، وتلبيدددة احتياجددداهتم احلياتيدددة، 
أساسددية ال غدددين عنهددا للطفدددل املتخلددف عقليددداا داخددل أسدددرته أو اجملتمددع اأددديط بدده، لددديس فقددط إلشدددباع 
حاجاته األساسية من أجل مواصدلة البقداء، ولكدن مدن أجدل اسدتمرار التقددم وتطدوير أسداليب معايشدته 

 للحياة داخل جمتمعه.

عقلياا القابل للتعلم للمهارات احلياتية لعدة اعتبارات مدن  وتا  أمهية اكتساب الطفل املتخلف
 (1)أمهها ما يلي: 

 أهنا تسهم يف تنمية شخصيته، ومواهبه وقدراته إىل أقصى حدود ممكنة.  (1)
 تسهم يف تطوير وتنمية مفهوم الذات لديه وتبحث يف مواطن الضعف والقوة لديه.  (2)
تؤهددل الطفددل املتخلددف عقليدداا لتحمددل املسددئولية والثقددة بددالنفس والقدددرة علددى اختدداذ القددرار وحددل  (3)

 املشك ت. 
 تعمل على توثيق الصلة واأبة بينه وبني املدرسة واألسرة واجملتمع اأيط.  (1)

 تعمل على تعديل السلو  وتعزيز اإلجيايب منه . (5)

يددة سددليمة مددع اأيطددني، واألقددران، ويسدداعد أهنددا تسدداعدا يف إقامددة ع قددات وتفدداع ت اجتماع (2)
يف تعديل السلو  االجتماعي لديده فد  ينطدوي علدى نفسده إلحساسده بدالعجز أو الفشدل عدن 

 مساعدة نفسه.

 أهنا تسهم يف خفض حدة االضطرابات السلوكية يف الفرتة النمائية املبكرة يف حياته. (5)

                                                           
(: فاعلية برنامج لتنمية املهارات االجتماعية والتواصل اللفظى للمعاقني عقليا املصابني باعراض 2112ميادة حممد أكرب ) -1

  سمس.داون القابلني للتعليم. رسالة دكتوراة غري منشورة معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني
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 قلياً القابلين للتعلمشروط اكتساب المهارات الحياتية لألطفال المتخلفين ع
ويعد اكتساب أي مهارة من املهارات احلياتية هي عملية تنمية، وهدذا التنميدة يكدون للتددريب 
واملمارسددة، مددع التوجيدده والتدددعيم املناسدددب الدددور األكددرب فيهددا، وهددو مدددا جيعددل مددن املهددارات املكتسدددبة 

 (1)مهارات مرنة يسهل استخدامها يف مواقف مشاهبة. 

ب الطفدددل املتخلدددف عقليددداا القابدددل للدددتعلم وتعليمددده الكتسددداب املهدددارات احلياتيدددة كمدددا أن تددددري
يتوقدددف علدددى عوامدددل عديددددة، بعضدددها خددداص بالطفدددل كمراحدددل النمدددو وخصدددائر الشخصدددية، واآلخدددر 
خاص باجملتمع والبيئة ال  يوجدد بدداخلها، لدذا فدإن هندا  شدروط عامدة جيدب أن تتدوافر لكدي يكتسدب 

 (2)لقابل للتعلم تلك املهارات وهي : الطفل املتخلف عقلياا ا

 الرغبة الشديدة يف تعلم املهارة.   -2 النضج اجلسمي والعصيب املناسب . -1

 التشجيع الدائم على االكتساب واألداء السليم -1 االستعداد لتعلم املهارة. -3

 القدوة أو النموذج السليم -2    التدريب ال زم -5

 الرتكيز واالنتباا خ ل التدريب -8 الصحيح من النموذجالتقليد أو النقل  -5

 اإلشراف على الطفل خ ل أداء املهارة -9

 رشاد املناسب يف اكتساب املهارةالتوجيه واإل -11

 

 

                                                           
(: بناء برنامج مقرتح لتنمية مهارة التحدث وأثدرا علدى االسدتماع اادادف لددى ت ميدذ 1991مجال مصطفى العيسوى ) - 1

 .95الصفني الرابع واخلامس من التعليم األساسي رسالة دكتوراا غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة طنطا، ص 

 .33، مرجع سابق، ص  تربية أطفال ما قبل المدرسة المرجع فى برامج(: 1991سعدية حممد هبادر ) - 2
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 .العالقة بين اللعب والمهارات الحياتية

 Expanded(ECC)تعترب املهدارات احلياتيدة مدن ضدمن املنداهج الواسدعة املددىع املمتدد        
CoreCurriculum-  أو التعلم مدى احلياة.Lifelong Learning واملنهج املوسع

(ECC هدددو جمموعدددة املعدددارف واملهدددارات الددد  حيتاجهدددا ذوي اإلعاقدددة العقليدددة، ونظدددرا الحتياجددداهتم )
الواسدعة  اخلاصة فهم حيتاجون ملناهج موسعة باإلضافة إىل املناهج الدراسدية التعليميدة. وتشدمل املنداهج

املدىع املمتدة )مهارات االستق لية، مهارات التفاعل االجتماعي، واملهدارات املسداعدة مثدل املهدارات 
التكنولوجيددددددددة..اخل(.أما املندددددددداهج الدراسددددددددية فتشددددددددمل "العلددددددددوم، و الرياضدددددددديات، والفنددددددددون، واللغددددددددات، 

(.و (American Foundation for the Blind, 2012: 3والتداريخ..اخل" 
 (6):لى أهم النقاط ألهمية اللعب فى تنمية المهارات الحياتيةفيما ي

 يستمتع األطفال بالربامج ال  يتم تنفيذها داخل وخارج قاعة النشاط. -
 تنمى هذا الربامج لدى األطفال املهارات العملية ال  تتطلبها احلياة اليومية. -
 والثراء ىف موضوعاهتا. تتميز هذا الربامج بالعمل اجلماعى بني األطفال وايضا التنويع -
عفز األطفال على النشاط واحلركة املستمرة من خ ل التدريبات واالختبارتال  تطرح  -

 على اأاور التالية: القائمة على اسلوب اللعبعليهم.وينبغى أن تقوم هذا الربامج 
 على األطفال.الوضوح: كلما كان تعليم املهارات احلياتية بطريقة واضحة كان تأثريها أكرب   -

توفري بيئة تعليمية مناسبة: كلما اشتملت أساليب تدريس املهارات احلياتية داخل قاعة النشاط   -
 ثري واضح ىف تنمية هذا املهارات.على مناخ جيعل األطفال مستمتعني؛ فسوف يكون هنا  تأ

 العقلية البسيطة)المتخلفين عقليا القابلين للتعلم( اإلعاقةالثالث: الطالب ذوى  المبحث

                                                           
(: الطفددل واملهددارات احلياتيددة ىف ريدداض األطفددال واملدرسددة االبتدائيددة، القدداهرة: دار الفكددر العددرىب، ص 2115مصددطفى فهدديم ) -1

131. 
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 -مقدمة :

يعترب التخلدف العقلدي مدن الظدواهر الد  ال تعدرتف باحلددود االجتماعيدة، وميكدن أن تتعدرض ادا 
على حد سواء األسر الفقرية واألسر الغنية املثقفة منها واألقل ثقافة، وتواجه الباحثة يف ميدان اإلعاقدة 

دان واسدتخدام املصدطلح العقلية مشكلة تعدد املفاهيم الد  يتدداواا املتخصصدون والعداملون يف هدذا امليد
الواحد مبعان خمتلة، ويبدو أن مشكلة مصدطلحات اإلعاقدة العقليدة أو التخلدف العقلدي يف اللغدة العربيدة 
مرتبطة مبشك هتا يف اللغة اإلجنليزية فقد استخدم الباحثون اإلجنليز واألمريكان مصطلحات عدة منها 

، ونقددددر العقدددددل  Logphetnia، وصددددغري العقدددددل Amentiaعلددددى سددددبيل املثدددددال: بدددددون عقدددددل 
Mental Deficiency  ويف أواخر اخلمسينات ختلوا عن هذا املصطلحات واستخدموا مصطلح

يف اململكددددة املتحدددددة وبعددددض الدددددول األوروبيددددة   Mental sybnormalityالتخلددددف العقلددددي 
 (1)يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا. Mental Retardationمصطلح التخلف العقلي 

 نددددددددددا  بعددددددددددض العوامددددددددددل واأكددددددددددات واألسددددددددددس الدددددددددد  يوضددددددددددع علددددددددددى أساسددددددددددها تعريددددددددددف وه
 التخلف العقلي:

 األسباب ال  تؤدي للتخلف العقلي . -1
 نتائج األشخاص على اختبارات الذكاء املتوفرة، أي نسب الذكاء. -2
أو مددا يطلددق عليدده يف بعددض األحيددان  Educational Activeمسددتوى التحصدديل الرتبددوي  -3

 (.E.Q) باملعامل الرتبوي
 . Social Maturityمستوى النضج االجتماعي  -1
وغددريا مددن اجلوانددب املختلفددة للتوافددق النفسددي  Emtional Adjustmentالتوافددق االنفعددايل  -5

                                                           
" القدابلني للدتعلم "  (: فاعليدة قصدر األطفدال يف تنميدة بعدض جواندب النمدو للمعداقني عقليدا1999نفني هباء الدين عساف )-1

 .15رسالة ماجستري غري منشورة، معهد دراسات الطفولة، جامعة عني سمس، ص 
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 (1)واالجتماعي.

 تعريفات التخلف العقلي

بددالرغم مددن كددل اجلهددود الدد  تبددذاا الدددول يف مجيددع أحندداء العددامل حلددل مشددكلة اإلعاقددة إال أندده إىل         
اآلن مازالدددت هندددا  الكثدددري مدددن الصدددعوبات يف حماولدددة إدمددداج األفدددراد املتدددأخرين عقليدددا يف اجملتمدددع وذلدددك 

لعون إىل إجيداد فدرص العمدل بالرغم من أن لديهم نفس اآلمال والطموح كغريهم من الناس العاديني ويتط
املناسدددبة ادددم يف سدددوق العمدددل املفتوحدددة إال أن ذلدددك يشدددكل عائقدددا ادددم لددديس فقدددط يف املكاسدددب املاديدددة 
واالقتصددادية ولكددن أيضددا يف نظددرهتم السددلبية لقدددراهتم واعتمددادهم علددى غددريهم يف مجيددع سددبل احليدداة ممددا 

 مع السلبية ام.زدياد نظرة اجملتيؤدي ذلك إىل انعزاام عن اجملتمع وا

كمفهدوم شدامل للداللدة    Mental Retardationويسدتخدم مصدطلح التخلدف العقلدي 
على اخنفاض األداء الوظيفي بدرجاته املختلفة ، إال انه ليس هنا  مثة اتفاق كبري يف االصط ح علدى 

 .التسمية وال التصنيف الصحيح للتخلف العقلي

 -(:6995)  الجمعية األمريكية للتخلف العقلي تعريف

American Association on Mental Retardation (AAMR)The   "
يشددري التخلددف العقلددي إىل وجددود قصددور ملحددوظ يف األداء احلددايل للفددرد ويتصددف بأندده أداء عقلددي دون 
املتوسط يت زم مدع قصدور يف أثندني أو أكثدر مدن جمداالت مهدارات التكيدف الوظيفيدة: التواصدل، الرعايدة 

ملعيشدة املنزليدة، املهدارات االجتماعيدة، اسدتخدام اجملتمدع ، توجيده الدذات، الصدحة والسد مة، الذاتيدة ، ا
 (2)سنة". 18اجملاالت األكادميية، وقت الفراغ، العمل. ويظهر التخلف العقلي قبل سن 

                                                           
(: تطبيق برنامج مهارات العمل االستق يل والنضج االجتماعي لدي األطفال املتخلفني عقلياا من 1995عفاف دانيال ) - 1
.15ليا للطفولة، جامعة عني سمس، ص ( سنة، رسالة دكتوراا غري منشورة،  معهد الدراسات الع12 -9)

 .دار املعارف:القاهرة  ،مدخل إلى سيكولوجية رسوم األطفال: (6991) عبد املطلب  مني القريطي - 2
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يف وضع تعريف حمدد للطفل املتخلف عقليداا بأنده هدو الدذي (Greenspan, 1999)ويرى        
 (1)السمات اآلتية:تتوافر فيه 

 قصور ىف الوظائف العقلية العامة.  -1
 تلف أو إصابة أو مرض أو عاهة عدت قبل سن الثامنة عشر.  -2
 إعاقة يف القدرات التكيفية.  -3

وعلى الرغم من هدذا اإلتفداق فدإن اخدت ف البداحثني يف التعريفدات قدد يرجدع ألسدباب فلسدفية 
جتاهددات يف تعريددف التخلددف العقلددي مث يلددي ذلددك وسددوف تعددرض الباحثددة ألهددم هددذا االأو بيولوجيددة، 

 ذكر ألهم التصنيفات ال  تناولت فئات ودرجات التخلف العقلي . 

 أوالا : التعريفات الطبية العضوية 
تعدددد التعريفدددات الطبيدددة  مدددن أقددددم التعريفدددات الددد  تناولدددت ظددداهرة التخلدددف العقلدددي ويركدددز التعريدددف 
الطديب علددى األسددباب الدد  ميكدن أن تددؤدي إىل التخلددف العقلددي سددواء كاندت تلددك األسددباب قبددل الددوالدة أو 

:  ضدددعف ىف أثناءهدددا أو بعددددها، ومدددن التعريفدددات الددد  تناولدددت التخلدددف العقلدددي مدددن وجهدددة نظدددر طبيدددة بأنددده
الوظيفددة العقليددة ندداتج عددن عوامددل داخليددة أو خارجيددة، تددؤدي إىل تدددهور ىف كفدداءة اجلهدداز العصدديب، وتددؤدي 
بالتدددايل إىل نقددددر ىف املسددددتوى العدددام للنمددددو، وىف التكامددددل اإلدراكدددي والفهددددم كمددددا تدددؤثر بشددددكل مباشددددر ىف 

 (2)التكيف مع البيئة. 

لعوامددل العضددوية املسددببة للتخلددف العقلددي والدد  تددؤثر أن التعريددف الطدديب يركددز علددى ا وتــرى الباحثــة

                                                           
1

 - Greenspan, S. (1999): What is meant by mental retardation? 

International Review of Psychiatry, Vol. 11,  

pp. 6-18. 


جــداول النشــاط المصــورة لألطفــال التوحــديين وإمكانيــة اســتخدامها مــع األطفــال (: 2112عددادل عبددد امح حممددد  )-2

 .32، القاهرة: دار الرشاد، ص المعاقين عقليا
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 سلباا على اخنفاض نسبة الذكاء وذلك هبدف عديد األساليب الوقائية الع جية املناسبة ام.

 ثانياً: التعريفات االجتماعية:

وهددي التعريفددات الدد  تركددز علددى اجلوانددب االجتماعيددة مددن خدد ل عمليددة التكيددف االجتمددداعي 
 يعدددديش فيهددددا الفددددرد، والدددد  تتمثددددل يف قدددددرة الفددددرد علددددى التكيددددف وإنشدددداء الع قددددات ضددددمن البيئددددة الدددد 

قصددور يف الوظددائف الدد  مددن خ اددا ال يسددتطيع االجتماعيددة مددع غددريا مددن الندداس حيددث يددتم تعريددف بأندده 
الفددرد أن يتكيددف جمتمعيددا مددع بيئتدده بطريقددة صددحيحة وهددذا القصددور ميكددن عديدددا مددن خدد ل تقدددير مدددى 

 (1)أو باستخدام مقياس لقياس قدرة الفرد على التكيف . االستيعاب

( يصدداحبه اضددطرابات 51يعددرف التخلددف العقلددى علددى أندده اخنفدداض يف نسددبة الددذكاء عددن )درجددة كمددا
متزامنة أو عيوب يف الداللة التكيفية يف جمالني من )التواصل واالهتمام بالذات واحلياة يف املنزل ووقدت 

 (2)( عاما.18مان( ويظهر قبل سن )الفراغ والصحة العامة واأل

احلاليددة ممددا سددبق أن التعريفددات االجتماعيددة قددد ركددزت علددى عدددم القدددرة  وتســتخلص الباحثــة
علدددى التوافدددق االجتمددداعي واالفتقدددار إىل الصددد حية االجتماعيدددة كمحدددك أساسدددي للتعدددرف علدددى هدددؤالء 

 األطفال.
 ثالثاً : التعريفات التربوية 

تقددوم هددذا التعريفددات علددى أسدداس مدددى القصددور يف االسددتعدادات التحصدديلية، ومدددى القدددرة 
على التعليم والتدريب خ ل سدنوات البحدث، ممدا جعدل بعدض البداحثني يعتدرب أن التخلدف العقلدي هدو 

 مشكلة تعليمية يف املقام األول. 
                                                           

1
 - Jacobson, J. and Mulick, A. (1996): Manual of diagnosis and 

professional practice in mental retardation. Washington, DC. American 

Psychological Association. 

 
2

 - Frumkin, B. L. (2003): Mental retardation: A primer to cope with expert 

testimony. National Legal Aid and Defender Association Cornerstone. 
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الددددذي  ال يسددددتطيع  و يعدددرف الطفددددل املتخلددددف عقليددددا مددددن الناحيددددة الرتبويدددة بأندددده ذلددددك الطفددددل
التحصدديل الدراسددي يف نفددس مسددتوى زم ئدده يف الفصددل الدراسددي ويف نفددس العمددر الددزمين وتقددع نسددبة 

 (1)(. 55 - 51ذكائه بني )

الددددذي يشددددري إىل أن مصددددطلح (3)(NDCCDتعريددددف ) (2)(2112ويعددددرض وليددددد خليفددددة )
التخلددف العقلددي يسددتخدم عندددما مددا يكددون لدددى الفددرد قصددور معددني يف الوظيفدددة العقليدددة وفدددي املهددارات 
املعرفيدة ) التواصل، العناية بالذات ( واملهارات االجتماعية هذا القصور سوف يدؤدي  هبدذا الطفدل إىل 

 أن يتعلم بشكل أكثر بطئا من نظرائه. 

حثة احلالية من التعريفات السابقة أهنا تؤكد على ضعف كفاءة الطفل املتخلف  وتستخلر البا
عقليدددا يف التحصددديل الدراسدددي والقددددرة علدددى الدددتعلم بإجيابيدددة، باإلضدددافة إىل وجدددود قصدددور يف العمليدددات 

 التعليمية واملعرفية. 

لددتعلم يف هددذا بددأن الباحثددة احلاليددة عدددد األطفددال املتخلفددني عقليددا القددابلني ل وتجــدر اإلشــارة
البحث بأهنم األطفال الذين يعانون من اخنفاض دال يف القددرة العقليدة العامدة ويدرتاوح مسدتوى أدائهدم 

بينيددة للددذكاء )الصددورة الرابعددة  ( والددذين  –( طبقددا ملقيدداس سددتانفورد 51 -51العقلددي  الددوظيفي بددني ) 
 Educable Mental Retardيطلدق علديهم تربويدا األطفدال املتخلفدني عقليدا القدابلني للدتعلم 

Children . 

 -السيكولوجية:رابعاً : التعريفات 
وتنظر هدذا التعريفدات للتخلدف العقلدي بانده مكدون مدن أبعداد متعدددة  هدي: القددرة العقليدة، 

 ونقر الكفاءة االجتماعية، وعلى املظاهر السلوكية، والسلو  التكيفي للمتخلفني عقليا . 

ويُعرف التخلف العقلي من الناحية السيكولوجية بأنه عجز عقلي يتسم بندواحي واضدحة يف  
ويف السدددددددلو  التكيفدددددددي  Intellectual Functioningكدددددددل مدددددددن الوظدددددددائف العقليدددددددة 

                                                           
القداهرة: دار النهضدة بصـرياا   -سـمعيا -أسـرتى.. مدرسـتى أنـا ابـنكم المعـاق اذهنيـا(: 2112زينب حممدود شدقري ) - 1

 .251املصرية للنشر والتوزيع، ص 

، القداهرة: مكتبدة االجنلدو الكومبيوتر والتخلـف العقلففـى ضـوء نظريـة تجهيـز المعلومـات(: 2112وليد السيد خليفة )-2
 .23، ص املصرية

(3) NationalDisseminationCenter for Children with Disabilities 
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Adaptive Behavior   املعدرب عنده يف مهدارات التكيدف العمليدةPractical   واالجتماعيدة
Social   واإلدراكيددةConceptual  ذا العجددز منشددأة قبددل عمددر مثانيددة عشددر عامددا"، كمددا وهدد

تعرف اجلمعية السلو  التكيفي بأنه يشدري إىل مدا يفعلده النداس ليكوندوا فداعلني يف احليداة اليوميدة وهدو 
، التفاع ت االجتماعية   Communicationيتضمن مهارات يف جماالت متعددة كاالتصال 

Social Interaction   واعتنداء الفدرد بنفسدهTaking care of  oneself  إدارة ،
 Usingواسدددددددتخدام وسدددددددائل املواصددددددد ت    Managing Moneyاملدددددددال

Transportation.(1) 

وترىالباحثددة احلاليددة أندده رغددم تعدددد تعريفددات اإلعاقددة العقليددة واخت فهددا طبقددا خللفيددة وختصددر 
يف معدددل النمددو العقلددي  القددائم بددالتعريف إال أهنددا تتفددق مجيعددا علددى أن  املتخلددف عقليددا لديدده  نقددر

سددنة( ممددا يددؤدي لتدددين مسددتوى القدددرة 18)حدد    حيدددث قبددل الددوالدة أو بعدددها أو خدد ل فتدددرة النمددو
العقلية العامة للفرد ويؤدي لعدم قدرته على القيام مبهام احلياة بصدورة مشداهبة ألقرانده  يف نفدس املرحلدة 

 العمرية.

 تصنيفات التخلف العقلي  
تتعدددددد تصددددنيفات التخلددددف العقلددددي تبعددددا لتعدددددد أبعادهددددا وتعدددددد األسددددباب املؤديددددة اددددا وتعدددددد  
املظاهر املميزة حلداالت التخلدف العقلدي ودرجاتده ووقدت حدوثده واحلالدة اإلكلينيكيدة املميدزة لده ، حيدث 

 ن احلاالت. تتسم بعض احلاالت مبجموعة من املظاهر وامل مح اجلسمية املعينة ال   يزها عن غريها م

ويعد اادف من وضع تصنيف لفئات التخلف العقلي هو وضع كدل جمموعدة مدن احلداالت يف 
فئة تبعدا ملدا جتمدع بينهدا مدن عوامدل مشدرتكة كمدا يهددف هدذا التطبيدق إىل عديدد ندوع اخلددمات ال زمدة 

يدة أو تعليميدة لكل جمموعة من احلاالت وفقا لألسباب والعوامل املؤديدة ادا وأحياندا يكدون ألهدداف طب

                                                           
(: االجتاهددددات احلديثددددة ىف مندددداهج األطفددددال املعدددداقني عقليددددا ) القددددابلني للددددتعلم(، جامعددددة 2111عدددداطف حامددددد زغلددددول ) - 1

ــــةاملنصددددورة،  ــــة الطفول ــــة وتنمي ألطفددددال ذوى ( مددددارس ، تربيددددة ا25 -21، الفددددرتة مددددن  )المــــؤتمر العلمفالثــــانى لمركــــز رعاي
 .235االحتياجات اخلاصة ، الواقع واملستقبل، اجمللد األول، ص 
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 (1)أو اجتماعية. 

 التصنيفات التربوية:
يعتمدددد هدددذا الندددوع مدددن التصدددنيف علدددى معددددالت الدددذكاء ويهددددف إىل وضدددع األفدددراد املتخلفدددني 
عقليا يف فئدات تبعدا لقددرة كدل فئدة علدى الدتعلم والتحصديل الدراسدي مدن أجدل عديدد مدا ي ئدم كدل فئدة 

 مدى إمكانية االنتقال من برنامج  تربوي إىل  خر . من الفئات من برامج تعليمية أو تدريبية و 

 (2)كما أنه  ميكن تصنيف املتخلفني عقلياا بناء على هذا النظام إىل:    

   Educable  قابل للتعلم -Dull-Normal  2  غيب  -1
    Custodialحيتاج للرعاية والعزل -Trainable  1 قابل للتدريب -3

 (3)من الناحية الرتبوية وفقا لث ثة مستويات هي : كما ميكن تصنيف املتخلفني عقليا
 فئدددددددة القدددددددابلني للدددددددتعلم   -1

E.M.R 
Educabl

e 
 (51-55ترتاوح نسب ذكائهم بني )

فئددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة القدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددابلني  -2
 T.M.Rللتدريب

Trainabl
e 

 (25-51وترتاوح نسب ذكائهم بني )

                                                           
ــرامج التــدريب لألطفــال (: 2111عدد  عبددد البدداقي إبددراهيم )- 1 ــةا التعــرف عليهــا وعالجهــا باســتخدام ب اإلعاقــة العقلي

 .51"، القاهرة: عامل الكتب، ص المعاقين عقليا

جتمدداعى لدددى األطفددال املتخلفددني عقليددا. رسددالة ماجسددتري غددري منشددورا، (: النضددج اال1989فاطمددة حممددد عددزت وهبددة ) -2
 .53معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عني سمس، ص 


3

 - Gearheart, B. R., Weishahn, M. W., and Gearheart, C. J. (1992): The 

exceptional student in the regular classroom. (5
th

 ed.), New York, MacMillan 

Publishing Company. 
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Custodi فئة التخلف حاد ومتعمق  -3
al 

 (25وتقل نسبة ذكائهم عن )

( إىل تصدددددنيف املتخلفدددددني عقليدددددا مدددددن وجهدددددة النظدددددر الرتبويدددددة إىل 2111وتشدددددري ماجددددددة عبيدددددد )      
 (1)التصنيفات التالية: 

 ( 6جدول )
 التصنيف التعليمي لذوي التخلف العقلي

 نسبة الذكاء ةدددددددددددددالفئ

 Slow Learner  55- 91بطيء التعلم  -1

 Educable Mentallyالقددددددابلون للددددددتعلم  -2
Retarded  

51 – 55 

 Trainable Mentallyالقدددددابلون للتددددددريب  -3
Retarded 

31-51 

  The totallyالطفل غري القابل للتدريب )االعتمادي(  -1

Dependent Children ( Untrainable )  

 فما دون 31

حمكدات رئيسدية يدتم من خ ل ما مت استعراضه من تعريفات التخلف العقلي، يتضح أن هندا  
 يف ضوئها تقدير درجة التخلف العقلي وهي:

 ( . I.Qنسبة الذكاء ) -أ 
 السلو  التوافقي.-ب 
 املدى الزمين.-ج 

                                                           
"، األردن: عمان، دار صنعاء  تعليم ذوى الحاجات الخاصة ا مدخل التربية الخاصة(: 2111ماجدة السيد عبيد ) - 1

 .31للنشر والتوزيع، ص 
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 أ: نسبة الذكاء

اعتمدددد العلمددداء بشدددكل أساسدددي لفدددرتة طويلدددة علدددي درجدددات نسدددبة الدددذكاء كمحددددد للمسدددتوى 
عليهدا الفدرد يف اختبدارات القددرة العقليدة الوظيفي للقددرة العقليدة العامدة واعتدربت الددرجات الد  حيصدل 

 ( فإنه ينتمي إيل فئة املتخلفني عقلياا. 51ع مة أساسية، فكل من تقل نسبة الذكاء لدية عن)
ونسبة الذكاء هي دليل عددي يصنف األداء النسيب يف اختبار ما ويقارن بدني أداء الفدرد وأداء         

الدذكاء بطددرق خمتلفدة ولكنهدا يف النهايددة لوصدف الع قددة  الفدردين مدن نفددس العمدر وميكدن حسدداب نسدبة
بني العمر العقلي والعمر الزمين، حيث يقسم العمر العقلي علي العمدر الدزمين للفدرد ويضدرب النداتج يف 

 (1).، وبذلك عصل علي نسبة الذكاء111
 السلوك التوافقي أو التكيفي: -ب

( السددلو  التددوافقي علددى أندده درجددة عمددل املسددئولية االجتماعيددة 1992) رمضددان القددذايفوعددرف        
 (2)واالسددددددددددددددددددددددتق ل الشخصددددددددددددددددددددددي املتوقعددددددددددددددددددددددة مددددددددددددددددددددددن األفددددددددددددددددددددددراد تبعددددددددددددددددددددددا للمرحلددددددددددددددددددددددة العمريددددددددددددددددددددددة.

وعلددى ذلددك فددإن القصددور يف السددلو  التكيفددي يعددد مظهددرا رئيسدديا للحكددم علددى اإلعاقددة العقليددة، فقددد 
را حمكددداا ال جيدددب إغفالددده خاصدددة عنددددما تقدددف أمدددام اهدددتم كثدددري مدددن العلمددداء بالسدددلو  التدددوافقي باعتبدددا

صدعوبات التشدخير باسدتخدام اأكدات األخدرى وهندا  العديدد مدن املقداييس الد  مت إعددادها لقيدداس 
الددذي قدمدده أودجددارد  Social Maturityالسدلو  التددوافقي أواددا هددو مقيدداس النضددج االجتمدداعي 

سددمات العامدة لددألداء اإلنسدداين والدد  أطلددق والددذي حدداول مددن خ لده التعددرف علددى ال 1953دول عدام 
 (3)عليها مفهوم الكفاءة االجتماعية.

                                                           
1

- Anderson, M. (1992): Intelligence and development, a cognitive theory. Great 

Britain: T. J Press, Podslow. Corn Wall. 

 .21املكتب اجلامعي احلديث، ص  :، اإلسكندرية (: رعاية المتخلفين ذهنيا1992رمضان القذايف )-2

 
 .518مكتبة االجنلو املصرية، ص  :، القاهرة5ط ،القدرات العقلية(: 1982فؤاد أبو حطب ) - 3
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 المدى الزمني: -ج
اختلدددف العلمددداء يف عديدددد الفدددرتة العمريدددة الددد   تظهدددر فيهدددا اإلصدددابة بدددالتخلف العقلدددي فمدددث  

والتصددنيف  W.H.Oومنظمددة الصددحة العامليددة  A.A.M.Rاجلمعيددة األمريكيددة للتخلددف العقلددي 
حدددوا ظهدور أعدراض اإلصدابة قبدل سدن الثامندة عشدر، كمدا حددد كد ر   D.S.M.Wالرابع  الطيب

على أهنا ح  سن السادسة عشر من العمر، وأوضح كمدال إبدراهيم  Clark & Clarksوك ركس
Page (1982 )( أهندددددا عددددددث قبدددددل سدددددن الثانيدددددة عشدددددر مدددددن العمدددددر وأوضدددددح بددددداج 1992مرسدددددي )
 (1)سنوات. 2أهنا عدث يف سن مبكرة أو مرحلة الطفولة املبكرة أي ح  سن  Parteusوبارتيوس

وعلى ذلك فإن كثرياا من العلماء يفرقون بدني التخلدف العقلدي قبدل تلدك املددة الزمنيدة باعتبارهدا 
إعاقددة ذهنيددة )ختلددف عقلددي( ومددا حيدددث بعدددها مددن تدددهور عقلددي والددذي قددد يكددون نتدداج إصددابة املددخ 

 ني.مبرض أو حادث مع

 خصائص المتخلفين عقلياً ) القابلين للتعلم(

 أوال : الخصائص الجسمية والحسية والحركية 

يتميدددز املعددداقني عقليدددا مدددن فئدددة القدددابلني للدددتعلم بوجدددود كثدددري مدددن اإلعاقدددات البصدددرية والسدددمعية 
 واجلسددمية أكثددر ممددا يوجددد لدددى األسددوياء، وتبددني أن حدداالت الصددم وأمددراض السددمع أكثددر انتشددارا بددني

املعاقني عقليا، وحيث أن السمع من أكثر احلواس أمهية بالنسبة لعملية التعلم، فاألطفال الذين لدديهم 
قصددور يف السددمع يوجددد لددديهم درجددة أكددرب مددن التشددويش بالنسددبة للددتعلم عددن األطفددال الددذين لددديهم 

 (2)اضطرابات يف حواس أخرى.

                                                           
 .23، مطبوعات جامعة الرياض: ص  5، طالعقلي سيكولوجية التخلف(: 1992فاروق صادق ) -1

 
 . التخلـــــــــــــــــــــف العقلـــــــــــــــــــــي  األســـــــــــــــــــــباب  التشـــــــــــــــــــــخيص  البـــــــــــــــــــــرامج(: 1995حممددددددددددددددددددددد حمدددددددددددددددددددددروس الشدددددددددددددددددددددناوي )-2

 .223،ص  القاهرة : دار الفكر العريب
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قصددور يف أداء وظددائف اللمددس واإلحسدداس ويددرى كثددري مددن البدداحثني أن املعدداقني عقليددا لددديهم 
عددن طريددق اللمددس مددن خمتلددف املددؤثرات، إال أن البحددوث املختلفددة مل تقدددم لنددا مناقشددة كاملددة أو جزئيددة 

 (1)ل ستدالل على صحة هذا الفرض أو بط نه.

مدددن خددد ل مدددا مت عرضددده مدددن خصدددائر جسدددمية وحسدددية وحركيدددة للمتخلفدددني عقليدددا )القدددابلني 
بندداء برنددامج تعليمددي أو تدددرييب اددم جيددب أن يراعددى فيهددا تلددك اخلصددائر، حيددث  للددتعلم( فددإن عمليددة

حيتوي الربنامج على كثري من األنشطة واأللعاب ال  تساعد على الدمج احلسي للجسدم ككدل هبددف 
 استغ ل التكامل احلركي واالدراكي للطفل املتخلف عقليا أثناء تطبيق الربنامج.

 

 ثانيا: الخصائص العقلية

( أن األطفددال املتخلفددني عقليددا "القددابلني 1992ني زيدددان السددرطاوي وكمددال سددامل سيسددامل )يبدد
للددتعلم" لددديهم القصددور الواضددح يف الوظددائف والعمليددات العقليددة الضددرورية للعمددل األكددادميي كاالنتبدداا 

 ( 2).والتفكري واإلدرا  والتجريد والتعميم والذاكرة واللغة
يتصدفون بعددد مدن اخلصدائر الد  ترجدع إىل قددراهتم العقليدة مدن وعموما فدإن املتخلفدني عقليدا 

 أمهها:
يعترب النمو العقلي للطفل املتخلف عقليا، أبطأ مما هدو مطلدوب للعمدل  البطء في النمو العقلي: -6

املدرسددي ويبدددو ذلددك واضددحا يف ضددعف القدددرة علددى التددذكر سددواء األشددياء البصددرية أو السددمعية 
لدتعلم وضدعف القددرة علدى اإلدرا  وتكدوين املفهومدات وغدري ذلدك وأيضا يف ضعف القددرة علدى ا

مدددن القددددرات العقليدددة، ولكدددن جيدددب اإلشدددارة إىل االخدددت ف بدددني الطفدددل املتخلدددف عقليدددا والطفدددل 
 .العادي يف هذا اجلانب يكون يف معدل النمو العقلي ومستواا فقط

                                                           
 .231، مرجع سابق، ص سيكولوجية التخلف العقلي(: 1992فاروق حممد صادق ) -1
الرياض :   خصائصهم وأساليب تربيتهم –(: المعاقون أكاديمياً وسلوكياً 1992مل )زيدان السرطاوي ، كمال سامل سيسا - 2

 .28مكتبة الصفحات الذهبية، ص 
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والقصدددور يف اإلدرا  مدددا هدددو إال ضدددعف يف القددددرة علدددى معرفدددة املثدددريات الددد  تقدددع علدددى  اإلدراك: -5
احلدددواس والتمييدددز بينهدددا، وعلدددى ذلدددك فدددإن عمليدددات اإلثدددراء واخلدددربة احلياتيدددة املقدمدددة لألطفدددال يف صدددورة 

سدن أنشطة أو مهارات بسيطة أثناء عملية التعلم ميكنها أن تنمي قدرات األطفال املتخلفني عقليدا وع
 (6)من مداركهم.

                                                           
 .281، الكويت: دار القلم، ص  مرجع التخلف العقلي(: 1992كمال إبراهيم مرسي )-1
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عمليدددة الدددتعلم والتدددذكر للمتخلفدددني عقليدددا تدددتم بدددبطء شدددديد جددددا حيدددث أهندددم التـــذكر والتعـــرف: -4
حيتفظددون باملعلومددات واخلددربات املكتسددبة يف ذاكددرهتم احلسددية بعددد جهددد جهيددد يف تعلمهددا، فددإذا طلددب 

ينسددون جددزءا كبددريا منهددا، مددنهم إعددادة جمموعددة مددن الكلمددات أو الصددور الدد  تعلموهددا منددذ قليددل فددإهنم 
وهددو مددا يزيددد مددن أعبدداء التعلدديم والتدددريب اخلاصددة هبددم، ويفددرض طددرق غددري تقليديددة إلحددداث عمليددة 

 التعلم.
ميثددل ضددعف االنتبدداا إحدددى أهددم املشددك ت أمددام املتخلفددني عقليددا عنددد تكددوين املفدداهيم االنتبــا : -3

صدده و ييددزا وفددق هددذا اخلصددائر عددن بقيددة وذلددك ألن عمليددة تعلددم املفهددوم تسددتلزم االنتبدداا إىل خصائ
املفددداهيم األخدددرى، ولكدددي نتغلدددب علدددى مشدددكلة نقدددر القددددرة علدددى االنتبددداا واالدرا  والتمييدددز لددددى 
املتخلفددني عقليددا عنددد إكسدداهبم مفدداهيم جديدددة فإننددا نقددوم بتقليددل )تركيددز( اخلصددائر املميددزة للمفهددوم 

 عدد اخلصائر ال  حيتويها املفهوم. ح  نتغلب على مشكلة التشتت ال  تنتج من زيادة 
التفكددري هددو عمليددة تددتم فيهددا مجددع املعلومددات واخلددربات الدد  سددبق تعلمهددا القصــور فــي التفكيــر:-2

وإعددادة تنظيمهددا يف اجتدداا، وبسددبب تددأخر النمددو العقلددي للمتخلددف عقليددا يددزداد التبدداين بددني املتخلفددني 
مو العقلي يسري بانتظدام مدع فدرتة الطفولدة فإنندا ميكدن أن عقليا، كلما زاد العمر الزمين فلو فرضنا أن الن

نفددرتض أن املعدداق عقليددا بسدديط اإلعاقددة عنددد دخولدده املدرسددة االبتدائيددة ويف عمددر سددت سددنوات يكددون 
 (1)عمرا العقلي يرتاوح من ث ث سنوات وأربع سنوات ونصف عقليا.

بقصددور قدددرهتم علددى التفكددري  يتصددف األطفددال املتخلفددون عقليدداالقــدرة علــى تكــوين المفــاهيم: -1
اجملرد، فهم ال يستطيعون استخدام اجملردات يف تفكريهم ويلجأون دائمدا إىل اسدتخدام اأسوسدات يف 
تفكدددريهم، وعنددددما يكوندددون مفددداهيم معيندددة فدددإهنم ال يسدددتطيعون إدرا  هدددذا املفددداهيم إدراكدددا جمدددردا بدددل 

يدرتبط ذلدك بقدرتده اأددودة علدى التعمديم. إذ أن مييلون إىل اإلدرا  الشكلي أو الرتكيديب أو الدوظيفي و 

                                                           
 .231، مرجع سابق، ص سيكولوجية التخلف العقلي(: 1992فاروق حممد صادق ) -1
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عمليدددة التعمددديم تسدددتدعي قددددرا مدددن التجريدددد وكلمدددا كاندددت العناصدددر الددد  سدددتعمم جمدددردة كدددان التعمددديم 
 (6)صعبا.

واسددتفادت الباحثددة مددن دراسددة مراحددل النمددو العقلددي عنددد األطفددال وأيضدداا مراحددل منددو املفدداهيم 
لددديهم وفددق أراء بياجيددة وكثددري مددن الدراسددات الدد  تناولددت هددذا املوضددوع، يف اختيددار املفدداهيم امل ئمددة 

امج اخلددداص للمرحلدددة املرتبطدددة بعيندددة الدراسدددة وكدددذلك ندددوع األنشدددطة وطريقدددة تقددددميها لألطفدددال يف الربنددد
 بالدراسة ح  يساعد هذا يف عقيق هدف الدراسة. 

 ثالثا: الخصائص اللغوية

 ميكن استعراض أهم ما يتميز به املتخلفون عقليا من حيث اللغة:
 يبدأ النمو اللغوي يف مرحلة متأخرة. -
 ميضى النمو اللغوي مبعدالت أبطأ. -
 يتوقف النمو اللغوي قبل إكماله. -
 (2)باإلصغاء والفهم والتحدث.وجود مشك ت تتعلق  -

 رابعا: الخصائص الشخصية واالنفعالية

االضددددطراب االنفعددددايل: يعدددداين األطفددددال املتخلفددددون عقليددددا بصددددورة أو أخددددرى مددددن االضددددطراب 
االنفعايل، وذلك نتيجدة عددم قددرهتم علدى ضدبط دوافعهدم وغرائدزهم وعددم اسدتقرارهم االنفعدايل، فتدأ  

الدد  ميددرون هبددا فيظهددرون تبلددداا انفعاليدداا أحيانددا ويظهددرون فجاجددة االنفعددال انفعدداالهتم مغددايرة للمواقددف 
 ( 3)أحيانا أخرى.

                                                           
، القداهرة : دار سيكولوجية الطفل غيـر العـادي والتربيـة الخاصـة(: 1922عبد الس م عبد الغفار، يوسف حممود الشيخ ) - 1

 .55، ص النهضة العربية

 
(: فاعلية قصر األطفال يف تنمية بعض جوانب النمو للمعاقني عقليا " القابلني للتعلم " 1999نفني هباء الدين عساف ) -2

 .12، ص مرجع سابق
 .228، اإلسكندرية: مركز للكتاب، ص الصحة النفسية والتوافق(: 1999سهري كامل أاد ) - 3
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 وميكن توضيح أهم السمات االنفعالية ال  يتصف هبا املتخلفون عقليا فيما يلي:
االنسحاب والرتدد: يبدو املتخلف عقليا مرتددا خاصة عند البدء يف عمل جديد، وعند االنتقدال  -1

 ىل خطوة جديدة يف بعض األعمال ال  يقوم هبا.من خطوة إ
 Blodgettالعددددوان: لدددوحظ أن بعدددض املتخلفدددني عقليدددا مييلدددون إىل العددددوان ويفسدددر بلودجيدددت -2

السدلو  العددواين لددى املتخلفدني عقليدا إمدا بأندده يرجدع إىل مشداعر الغضدب حندو اآلخدرين أو يوجدده 
 حنو الذات 

لطفددل املتخلددف عقليددا بعدددم الكفدداءة بسددبب تكددرار عدددم تقدددير الددذات "ويرجددع ذلددك إىل شددعور ا -3
 (1)خربات الفشل ونظرة اآلخرين إليه فهو يتميز باجتاهات سلبية حنو ذاته.

 خامسا: الخصائص االجتماعية

يتسدددم األطفدددال املتخلفدددون عقليدددا بددداالنزواء وامليدددل إىل الوحددددة، فهدددم يتميدددزون بعددددم االهتمدددام 
وحيبون أنفسهم وميكدنهم النجداح نسدبيا يف تدوافقهم مدع الدنفس وتكديفهم باجلماعة وال حيرتمون التقاليد 

ومدددع ذلددك جندددد أن األطفدددال القددابلني للدددتعلم، ميكدددن أن ،  االجتمدداعي إذا أحسدددن تدددريبهم وتدددوجيههم
يتعودوا على التعاون واالخت ط باآلخرين وأن ينمو لديهم الشعور باملسئولية ال  تتناسب وإمكانياهتم 

 (2)لك إذ أحسن تدريبهم وتوجيههم.وقدراهتم وذ

 

 

 

 

                                                           
مدى فعالية برنامج  أنشطة مقرتح إلكساب بعض املفاهيم املكانية للمتخلفني عقليا، رسالة : (1999رحاب صاحل حممد ) - 1

 .31، ص ماجستري، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني سمس
(: تنميددة بعددض املهددارات االجتماعيددة لدددى األطفددال املتددأخرين عقليددا، رسددالة ماجسددتري غددري 1992سددهري إبددراهيم عيددد ) - 2

 . 31 منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة،جامعة عني سمس، ص
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 الرابع:الدراسات السابقة المبحث
 سوف يتم تقسيم الدراسات السابقة إلى محورين وهما على النحو األتي: 

أوال:دراســــــــات تناولـــــــــت بــــــــرامج تدريبيـــــــــة قائمــــــــة علـــــــــى األلعــــــــاب التعليميـــــــــة للمتخلفـــــــــين 

 -عقليا:

الربنامج الرياضي الذي ينفذ بعد اليوم  :بعنوان أثرCastagno (6996)(1)دراسة كاستاجنو-6

معرفددة اثددر برنددامج  إىلوهدددفت الدراسددة  الدراسددي علددى مفهددوم الددذات لدددى الطدد ب املتخلفددني عقليددا

( طالبدا مدن املتخلفدني 18( طالبا من بيدنهم )35وتكونت عينة الدراسة من ) مفهوم الذات، رياضيفي

كما طبدددق علدددى املشددداركني ( أسدددبوعا،12لددديهم ملددددة )( طالبدددا سدددويا  ومت تنفيدددذ الربندددامج ع15عقليدددا ،)

وبعدد عليدل البياندات إحصدائيا، أشدارت النتدائج إىل  مقياس ملفهوم الذات قبل وبعدد الربندامج الرياضدى،

 .أن الربنامج الرياضي أدى إىل التحسن يف مفهوم الذات عند الط ب املتخلفني عقليا  واألسوياء

حيث هدفت الدراسة إىل بيان مدي فعالية برنامج  (2)(5116وفي دراسة رأفت عوض )-5
إرشادي قائم على اللعب اجلماعي لألطفال العدوانيني من املعاقني عقليا وأعد الباحث دلي ا إرشادياا 
لتبصري املعلمني بأهم أساليب التعامل مع الطفل املعاق عقليا، و ال  تؤدي إىل تعديل سلوكهم 

( طف  من األطفال املعاقني 21رشادية. واشتملت الدراسة على )العدواين من خ ل عدة جلسات إ
                                                           

1
- Castagno, K. S. A(1991): Study of the Effects of an After School Physical 

Education Program on the Self- Concept of Middle EMR Students Unpublished 

doctoral dissertation, the University of Connecticut, Storrs. 
(: فعاليدددة برندددامج إرشدددادي لتعدددديل السدددلو  العددددواين لددددى األطفدددال املعددداقني عقليدددا ، رسدددالة 2111رأفدددت عدددوض خطددداب ) - 2

 .31الرتبية، جامعة الزقازيق، ص ماجستري غري منشورة، كلية 
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( طف  و)ضابطة( 12عقليا ذوى السلو  العدواين ومت تقسيمهم إىل جمموعتني )جتريبية( وعددهم )
( سنة. ونسبة 11-8( طف  من  ذوى العمر الزمين ممن  ترتاوح  أعمارهم ما بني )12وعددهم )

ومتماثلني يف املستوى االجتماعي االقتصادي، واستخدام الباحث  (،51-51ذكاء ترتاوح ما بني )
 األدوات اآلتية: 

 مقياس السلو  العدواين لألطفال املعوقني عقليا.  (1

 استمارة دراسة احلالة.  (2

 مقياس ستانفورد بينيه للذكاء.  (3

 مقياس املستوى االجتماعي االقتصادي.  (1

  العدواين وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود برنامج قائم على اللعب اجلماعي يف تعديل السلو  (5
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات مقياس السلو  العدواين لألطفال املعاقني عقليا 

 يف اجملموعة التجريبية قبل تطبيق الربنامج اإلرشادي وبعدا لصاحل القياس البعدى.

" فعاليدة برندامج تروحيدي رياضدي بعندوان (1)( 5111دراسة عبـد التـواب محمـود عبـد التـواب ) -4
وهدفت الدراسة إىل معرفة اثر برنامج تروحيي على ترشيد السلوكيات الصحية لألطفال املعاقني عقليا، 

( 12رياضدددي يف ترشددديد السدددلوكيات الصدددحية لألطفدددال املعددداقني عقليدددا، وتكوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن )
املتخلفدددني عقليدددا مبدرسدددة الرتبيدددة الفكريدددة بالصدددفا تلميدددذ مت اختيدددارهم بالطريقدددة العمديدددة مدددن األطفدددال 

( سدددنة وقددد تراوحدددت 15 -12مبحافظددة الدقهليدددة، مددن األطفدددال الددذين تدددرتاوح أعمددارهم الزمنيدددة مددن )
( مت تقسدديمهم عشددوائيا إىل جممددوعتني أحدددمها جتريبيددة واألخددرى ضددابطة 51-21نسددبة ذكددائهم مددن )

 -واألدوات املستخدمة ىف البحث مثل:( ، ومت تطبيق بع األجهزة 21وعدد كل منهما)

 مقياس السلو  الصحي لألطفال املعاقني عقليا ) إعداد الباحث (.  -

                                                           
(،فعاليةبرنامجترويحيعلىترشيدالسلوكياتالصحية2116عبدالتوابمحمودعبدالتواب)-1

.لألطفالالمعاقينعقليا،دكتوراه،كليةالتربيةالرياضية،جامعةطنطا
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 برنامج الرتويح الرياضي املقرتح ) إعداد الباحث (.  -

ــى أن ــائج إل ــات إحصــائيا أشــارت النت الربنددامج لدده تددأثري إجيددايب ىف ختفيددف حدددة  وبعــد تحليــل البيان
ال املعدداقني عقليددا عددن طريددق زيددادة التفاعددل االجتمدداعي والشددعور بالقيمددة الذاتيددة االنعزاليددة عنددد األطفدد

 والشعور باالنتماء.

الربنددددامج الرتوحيددددي الرياضددددي املسددددتخدم يف الدراسددددة أحددددرز جناحددددا ملحوظددددا ولدددده فعاليتدددده يف ترشدددديد   -
 السلوكيات الصحية لدى هؤالء األطفال املعاقني عقليا.

 ذ حقق األطفال مستوى سلوكي جيد يف التقدمكانت النتائج اجيابية إ -

ـــــــــــذ  ـــــــــــة لـــــــــــدى التالمي ـــــــــــة المهـــــــــــارات الحياتي ـــــــــــرامج لتنمي ـــــــــــت ب ـــــــــــا:  دراســـــــــــات تناول ثاني

 المتخلفين عقليا )القابلين للتعليم(

ــان )-6 بعنددوان : تقيدديم ملسددتوى األداء املهددارى لعينددة مددن األطفددال (6)(6992دراســة نعمةمصــطفى رقب
                             القدددددددددددددددابلني للتعلددددددددددددددديم يف برندددددددددددددددامج تددددددددددددددددرييب علددددددددددددددددى مهدددددددددددددددارات التواصدددددددددددددددل والتفاعدددددددددددددددل االجتمدددددددددددددددداعي                                                      

 سمس جماالت أساسية تضمنت كل منهدا عددد مدن ، وهدفت الدراسة إىل تقييم مستوى األداء املهاري يف
 –جمددال اللغددة واالتصددال  –جمددال الع قددات االجتماعيددة  –املهددارات الفرعيددة وهددي : جمددال العنايددة بالددذات 

( من األطفال املعاقني نسبة 5جمال املهارات املعرفية، وتكونت عينة الدراسة من :) -جمال املهارات احلركية
سنوات، وبعد عليل البيانات إحصائيا أشارت النتائج إىل أن كل مهارة  8رية ( فئة عم51-51ذكائهم )

فرعيدة كانددت تتحقددق بعددد سمدس حمدداوالت يؤديهددا الطفددل    وأن املهددارات الد  تعتمددد علددى اجلانددب العملددي 
                                                           

( تقيم مستوى األداء املهاري لعينة من األطفال املعداقني القدابلني للتعلديم يف برندامج تددرييب 1995نعمة مصطفى رقبان )1 -
،   المــؤتمر الــدولي الثــاني لمركــز اإلرشــاد النفســي لــذو الحاجــات الخاصــةعلدى مهددارات التواصددل والتفاعددل االجتمدداعي ، 

 كلية الرتبية ، جامعة عني سمس.
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احلدددس حركدددي كاندددت أسدددهل يف تعليمهدددا بالنسدددبة للطفدددل املعدددوق، مهدددارات االشدددرتا  يف األلعددداب اجلماعيدددة 
 ب اجلماعي باملكعبات مت اكتساهبا بأقل عدد من حماوالت التدريب وأكرب نسبة استجابة.واللع

ىف اهتمددت بتنميددة مهددارات حياتيددة غددري املسددتخدمة ىف  وختتلددف تلددك الدراسددة عددن الدراسددة احلاليددة        
 الدراسة احلالية

ح إلكسداب بعدض بعنوان :مدى فاعلية برنامج أنشطة مقرت (6)(6999دراسة رحاب صالح محمد )-5
املفدددداهيم املكانيددددة لألطفددددال املتخلفددددني عقليددددا، وهدددددفت الدراسددددة إىل تنميددددة املفدددداهيم املكانيددددة لدددددى هددددؤالء  

( طفدددل وطفلدددة مت 21األطفدددال املتخلفدددني عقليدددا مدددن فئدددة القدددابلني للتعلددديم، وتكوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن )
( مدن 5( مدن الدذكور و )5ة تنقسدم إىل )تقسيمهم إىل جمموعتني متساويتني )جتريبية وضدابطة( كدل جمموعد

( ، واسددتخدمت الباحثددة 55-51( سددنة ونسددبة ذكددائهم مددابني )12-9اإلندداث تددرتاوح أعمددارهم مددابني )
استمارة اسدتط ع رأى معلمدي هدؤالء األطفدال حدول  –مقياس خاص باملفاهيم املكانية -األدوات التالية:

نشددطة مقددرتح لتنميددة املفدداهيم املكانيددة ومجيعهددا مددن إعددداد برنددامج أ –اسددتيعاب أطفدداام للمفدداهيم املكانيددة 
الباحثددة ، وقددد أسددفرت النتددائج عددن فاعليددة برنددامج األنشددطة يف إكسدداب بعددض املفدداهيم املكانيددة لألطفددال 

مفهددوم  –عديددد املوقددع –مفهددوم الرتتيددب –عديددد املسددافة –املتخلفددني عقليددا مثددال مفهددوم اخلددط املسددتقيم 
 ن.االجتاهات يف املكا

فاهتمدت  الدراسدة احلاليدة أمدا املفاهيم املكانيةاهتمت بتنمية  وختتلف تلك الدراسة عن الدراسة احلالية ىف 
 بتنمية بعض املهارات احلياتية

                                                           
مدددى فعاليددة برنددامج  أنشددطة مقددرتح إلكسدداب بعددض املفدداهيم املكانيددة للمتخلفددني عقليددا، : (1999 حممددد )رحدداب صدداحل -1

 .مرجع سابق
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بعنددوان :فاعليددة برنددامج مقددرتح لتنميددة مهددارات االنتقددال (  (6(5113دراســة الســيد فتــوح الســيد)-4
. وهدفت الدراسة إىل تنمية مهارات االنتقال لألطفدال املعداقني  لألطفال املعاقني عقلياالقابلني للتعليم

( مددن اإلندداث 2( مددن الددذكور ،)3( أطفددال ، )5عقليددا القددابلني للتعلدديم. وتكونددت عينددة الدراسددة مددن )
من األطفال املعاقني عقليا القدابلني للدتعلم. واملقيددين بالصدف السدادس التعليمدي بأحدد مددارس الرتبيدة 

( درجددة علدى أحددد اختبدارات الددذكاء 51:51ة القداهرة ،وتددرتاوح نسدبة ذكدداء العيندة ب)الفكريدة مبحافظدد
املنشدددددورة، وكاندددددت أدوات البحدددددث :،قائمدددددة مهدددددارات االنتقدددددال) إعدددددداد الباحدددددث(، بطاقدددددة م حظدددددة 
املهارات)إعدداد الباحدث(، الربندامج املقدرتح) إعدداد الباحدث(، وقدد أشدارت إىل فاعليدة الربندامج املقددرتح 

 .مهارات االنتقال لألطفال املعاقني عقل القابلني للتعليم لتنمية

فاهتمدت  الدراسدة احلاليدة أمدا مهارات االنتقالوختتلف تلك الدراسة عن الدراسة احلالية ىف اهتمت بتنمية 
 بتنمية بعض املهارات احلياتية

وال  حبثت معرفة أثر برنامج تدرييب قائم علدى (2)(Singh, et. al, 2004)دراسة كل من -3
بعددض املهددارات احلياتيددة اليوميددة املهنيددة واالسددتق لية يف خفددض السددلو  العدددواين وإيددذاء الددذات لدددى 

طف ا  مدن ذوي التخلدف العقلدي الشدديد مت  15عينة من املتخلفني عقلياا، وتكونت عينة البحث من 
( مت تدددريبهم علددى املهددارات احلياتيددة االسددتق لية 5=1حدددامها )نتقسدديمهم إىل جممددوعتني  جتددريبيتني إ

( تلقددددت تدددددريباا علددددى املهددددارات املهنيددددة البسدددديطة ووجددددد البحددددث فددددروق ذات داللدددده 8=2واألخددددرى )ن

                                                           
(: فاعليددة برنددامج مقددرتح للتنميددة مهددارات االنتقددال لألطفددال املعدداقني عقليددا، دكتددوراا ، كليددة 2111السدديد فتددوح السدديد ) - 1

 الرتبية ، جامعة حلوان.
 

2
- Singh, N., Lancioni, G. Winton, A. Molina, E. Sage, M., Brown, S. and 

Groeneweg(2004):Effects of sonezelen room activities of daily living skills 

training, and vocational skills training on aggression and self-injury by adults 

with mental retardation and mental illness. Research in Development 

Disabilities, Vol. 25, No., 3,  

pp.285-293. 
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إحصددائياا لصدداحل برنددامج التدددريب علددى املهددارات املهنيددة والددذي أسددهم بفاعليددة أكثددر يف ختفدديض حدددة 
 أسابيع من تطبيق الربنامج املقرتح. 11ذات وذلك بعد مرورالسلو  العدواين  وإيذاء ال

خبفض السلو  العدواى لددى املتخلفدني عقليدا وختتلف تلك الدراسة عن الدراسة احلالية ىف اهتمت بتنمية 
 .فاهتمت بتنمية بعض املهارات احلياتية الدراسة احلالية أما القابلني للتعلم

هبددف التحقدق مدن مددى فاعليدة اسدتخدام (6)(  5117وفى دراسـة قامـت بهاغـادة محـروس )-2
أسدددلوب السددديكودراماوالنمذجةىف تددددريب املتخلفدددني عقليددداا القدددابلني للدددتعلم لتحسدددني بعدددض املهدددارات 

املهددددارات  –مهددددارات السدددد مة  –مهددددارات النظافددددة العامددددة  –احلياتيددددة )مهددددارات النظافددددة الشخصددددية 
( تلميددذاا مددن األطفددال املتخلفددني عقليدداا القددابلني 35)االجتماعيددة( لددديهم، وتكونددت عينددة البحددث مددن 

( درجدددة واسدددتخدمت 51-51( عامددداا ونسدددب ذكدددائهم بدددني )12-9للدددتعلم مدددن  تدددد أعمدددارهم مدددن )
الباحثددة مقيدداس الددذكاء املصددور لددرافن باإلضددافة إىل بطاقددة لتقدددير املهددارات احلياتيددة مددن إعددداد الباحثددة 

سلوب السيكودراماوالنمذجة، وتوصل البحث  إىل عدة نتائج وكذلك إجراءات التدريب القائم على أ
مددددن أمههددددا فاعليددددة التدددددريب باسددددتخدام السدددديكودراماوالنمذجة يف عسددددني مسددددتوى امددددت   األطفددددال 

 املتخلفني عقلياا القابلني للتعلم للمهارات احلياتية ال  مت تدريبهم عليها.

بعددض املهددارات احلياتيددة لدددى االطفددال هتمددت بتنميددة وختتلددف تلددك الدراسددة عددن الدراسددة احلاليددة ىف ا    
فاهتمت بتنمية بعض  الدراسة احلالية أما املتخلفني عقليا القابلني للتعلم من خ ل السيكودراما والنمذجة

 .املهارات احلياتية من خ ل االلعاب التعليمية

 
                                                           

(: فاعليةةةةةة أسةةةةةلو  السةةةةةيكودااماوال م جةف  ةحسةةةةةين بعةةةةةا 0222غةةةةةاد  محةةةةةاوي عبةةةةةد الح ةةةةةي  )-1
الماةةااات الحياةيةةة لةةد  عي ةةة مةةن األط ةةاق المعةةاصين عنليةةا ) النةةابلين للةةةعلم (. اسةةالة ماجسةةةيا غيةةا 

 الدااسات اإل سا ية ، جامعة األزها.م شوا  ، كلية 
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 تعليق عام على الدراسات السابقة ومدى االستفادة منها

 السابق اذا اجلزء يتضح أن:من خ ل العرض  -1
تنددوع فئددة األفددراد الدد  أجريددت عليهددا الدراسددات السددابقة مددن فئددة املتخلفددني عقليددا فقددد اسددتخدمت  -2

 هذا الدراسات عينات متنوعة من حيث السن، العدد، اجلنس:
بالنسدددبة للجدددنس مل تسدددتخدم كثدددري مدددن الدراسدددات السدددابقة متغدددري اجلدددنس كمتغدددري للدراسدددة وذلدددك  -3

متغري اجلنس حيث اسدتخدمت كثدري مدن الدراسدات عيندات تشدمل أحدد اجلنسدني أو عددد لتثبيت 
 متساوي منهم )ذكور وإناث(.

أثددر العدد ج باللعددب علددى تعددديل مفهددوم الددذات عنددد  (6996كاســتاجنو )أثبتددت أيضددا دراسددة   -3
أوضددحت  (5111عبــد التــواب محمــود عبــد التــواب )هددذا الفئددة مددن األطفددال أمددا يف دراسددة 

 ج ما للرياضة من أثر يف ترشيد السلوكيات الصحية.النتائ
رحـــاب صـــالح وجددددت بعضدددا مدددن الدراسدددات الددد  أجريدددت علدددى تددددريب املعددداقني كمدددا يف دراسدددة  -2

 ( 5113السيد فتوح السيد )ودراسة  (6999)

جملموعددة مددن الدراسددات الدد  أجريددت مددع الت ميددذ املتخلفددني عقليددا ميكددن  ومــن خــالل االســتعراض الســابق

 اج عدة نقاط:استنت
يتميدز األطفدال املتخلفدون عقليدا بعددة خصدائر عدن األطفددال العداديني تفدرض طدرق معيندة للتعامدل معهدم ومددن  -1

 أهم تلك اخلصائر:

 يتميز األطفال املتخلفون عقليا باخنفاض ملحوظ يف العمليات املعرفية والعقلية. -

 امليل للتعميم وضعف القدرة على التجريد. -

 الدافعية وحب االستط ع بشكل عام.اخنفاض يف مستوى  -

 عدم القدرة على الرتكيز واالنتباا ملدة طويلة. -

 نقر يف القدرة على األداء التعبريي واللغوي. -
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تتطلدب التعامددل مددع الت ميددذ املتخلفددني عقليددا، بعددض األسداليب الدد  أثبتددت كثددري مددن الدراسددات فاعليتهددا  -
 معهم وحققت نتائج مرجوة يف تعلمهم.

التعليميدددة والعدددروض املصدددورة والقصدددر املشدددوقة واألنشدددطة احلركيدددة والنمذجدددة والتقليدددد والتكدددرار االلعددداب  -
 واللعب اجلماعي ومشاركة الوالدين.

 وقد استفادت الباحثة الحالية من تلك الدراسات السابقة ما يلي : 

سديتم صياغة مشكلة البحث وفروضه واختيار العيندة وأدوات الدراسدة، وتفسدري النتدائج الد  - أ
 التوصل إليها .

عديددددد بعددددض املهددددارات احلياتيددددة  ال زمددددة والضددددرورية لددددذوى اإلعاقددددة العقليددددة البسدددديطة - ب
وسددوف تقتصددر الباحثدددة علددى ث ثدددة مهددارات فقدددط عنددد التددددريب علددى إسدددرتاتيجية اللعددب لتنميدددة 

 وعسني تلك املهارات. 

 سم بإثارة انتباا الت ميذ. تضمني الربنامج التدرييب املعد يف الدراسة احلالية مثريات تت- ت

أفددادت الباحثددة احلاليددة مددن إجددراءات الدراسددات السددابقة يف عديددد الفددرتة الزمنيددة الددد  - ث
يتطلبها الربنامج يف التطبيدق والد  تدرتاوح مدا بدني شدهر  إىل شدهر ونصدف  وكدذلك عددد جلسدات 

 إعدددداد مقيددداس ( جلسدددة تدريبيدددة، وعديدددد زمدددن كدددل جلسدددة، وأيضدددا يف12الربندددامج والددد  بلغدددت )
 املهارات احلياتية  . 

كما أفادت الباحثدة احلاليدة أيضدا مدن الدراسدات والبحدوث السدابقة يف وضدع التصدميم  - ج
التجرييب للبحث حيث  ضع أفراد العينة لقياس قبلي يف املهارات احلياتية، مث يتعدرض أفدراد 

 .لبعدى للمهارات احلياتيةاجملموعة التجريبية للتدريبات املقدمة مث بعد ذلك يتم القياس ا
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 فروض الدراسة:

ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددني متوسددط رتددب  اجملموعددة التجريبيددة قبددل وبعددد تطبيددق  -3
الربنددددامج علددددى مقيدددداس مهددددارات احلياة)مهددددارة التواصددددل، مهددددارة التعامددددل مددددع االخددددرين، مهددددارة 

 .التفكري(

 -ويتفرع منه الفروض التالية:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط رتدب  اجملموعدة التجريبيدة قبدل وبعدد - ث
 .مهارة التواصل ىفتطبيق الربنامج 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط رتب  اجملموعة التجريبية قبل وبعد تطبيدق - ج
 .مهارة التعامل مع االخرين ىفالربنامج 

بني متوسط رتب  اجملموعة التجريبية قبل وبعد تطبيدق ال توجد فروق ذات داللة إحصائية - ح
 .مهارة التفكريف الربنامج 

ال توجد فروق دالدة إحصدائيا بدني متوسدطات رتدب األطفدال يف اجملموعدة الضدابطة ومتوسدطات  -1
رتدددب األطفدددال يف اجملموعدددة التجريبيدددة بعدددد تطبيدددق الربندددامج علدددى مقيددداس مهدددارات احلياة)مهدددارة 

 ، مهارة التفكري(.اآلخرينالتواصل، مهارة التعامل مع 

 -ويتفرع منه الفروض التالية:

لدددة إحصددائيا بدددني متوسددطات رتددب األطفدددال يف اجملموعددة الضدددابطة ال توجددد فددروق دا - ث
 مهارة التواصل.ف ومتوسطات رتب األطفال يف اجملموعة التجريبية بعد تطبيق الربنامج 

ال توجددد فددروق دالدددة إحصددائيا بدددني متوسددطات رتددب األطفدددال يف اجملموعددة الضدددابطة  - ج
مهدارة التعامدل مدع  ىفالربندامج  ومتوسطات رتب األطفال يف اجملموعة التجريبية بعدد تطبيدق

 .اآلخرين
ال توجددد فددروق دالدددة إحصددائيا بدددني متوسددطات رتددب األطفدددال يف اجملموعددة الضدددابطة  - ح

 مهارة التفكري. ىفومتوسطات رتب األطفال يف اجملموعة التجريبية بعد تطبيق الربنامج 



64 
 

 

 

 الفصل الثالث

 الدراسة إجراءات

 أوال: عينة الدراسة.

 .الدراسةمنهج ثانيا:

 ثالثا: أدوات الدراسة 

 : األسلوب اإلحصائي املستخدم.رابعا

 خطوات الدراسة. :سادسا
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 الفصل الثالث
 إجراءات الدراسة

واألدوات الدد  مت إحرازهددا علددى أفددراد احلاليددة لعينددة املسددتخدمة يف الدراسددة االفصددل وصددفا  هددذا يتضددمن
يف معاجلددة البيانددات ،  وكددذلك خطددوات البحددث  ةالباحثدد تددهاتبعالعينددة ، واألسددلوب اإلحصددائي الددذي 

 وإجراءاته ، وفيما يلي يقوم الباحث بعرض املراحل السابقة بشي  من التفصيل.
 أواًل: عينة الدراسة:

عقلياا )القابلني للتعلم( ممدن  اتاملعاق اتمن التلميذة ( تلميذ21اشتملت عينة الدراسة على )
التابعدددة  الريدددان اإلعداديدددة للبندددات( سدددنة ممدددن ينتظمدددون مبدرسدددة 11 – 13) تدددرتاوح أعمدددارهم مدددا بدددني

 .قطر للمجلس األعلى للرتبية والتعليم بدولةب
 ومت توزيعهم كاآل :

  وذلدددك حلسددداب اخلصدددائر السددديكومرتية  تلميدددذات( 11العيندددة االسدددتط عية ) تلميدددذاتعددددد
 .)الصدق والثبات( ملقياس املهارات احلياتية

  تلميذات( 5العينة الضابطة ) تلميذاتعدد. 
  تلميذات( 5العينة التجريبية )تلميذاتعدد. 

      ضبط المتغيرات المتداخلة
الدذكاء وذلدك العمدر الدزمىن و أفدراد عيند  الدراسدة التجريبيدة والضدابطة مدن حيدث  تكدافؤ ةالباحثد تراعد 

 ويوضح اجلدول التايل ذلك. )مان ويتىن(من خ ل استخدام اختبار 
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 العمر الزمني: 
 مت اختيدددددددددددددددار أعضددددددددددددددداء اجملمدددددددددددددددوعتني التجريبيدددددددددددددددة والضدددددددددددددددابطة ىف املرحلدددددددددددددددة العمريدددددددددددددددة مدددددددددددددددن 

( سددنة و ددت املكافئددة بينهمددا ىف العمددر الددزمين، واجلدددول التددايل يوضددح تكددافؤ اجملمددوعتني ىف 13-11)
 متغري العمر الزمين. 

 
 (  5جدول )

 داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد 
 المجموعتين التجريبية والضابطة فى العمر الزمني 

 المتغير
 البيان       
 

 المجموعة 
 مستوى الداللة U مجموع الرتب متوسط الرتب ن

العمر 
 الزمين

 22.51 2.21 5 التجريبية 
 غري دالة 22.51

 28.51 5.11 5 الضابطة

( ملعرفدة الفدروق بدني اجملمدوعتني التجريبيدة والضدابطة Uأن قيمدة ) السـابق يتضح من الجـدول
وهي قيمة غري دالة إحصائياا مما يشدري إىل عددم وجدود فدروق  (*)(22،51يف متغري العمر الزمين بلغت )

 بني اجملموعتني وهذا يعد مؤشراا على التكافؤ بينهما يف متغري العمر الزمين.

 ( متغير الذكاء:4
( درجدة فئددة القدابلني للدتعلم علددى 55-55اختيدار أفدراد العيندة ممددن  تدد نسدب ذكددائهم مدن )مت 

بينيدده للددذكاء )الصددورة الرابعددة( واجلدددول التددايل يوضددح تكددافؤ أفددراد العينددة مددن حيددث  -مقيدداس سددتانفورد
 نسب الذكاء. 

 

 

                                                           
(*

11=1011(الجدوليةعندمستوى(Uقيمة18=1015الجدوليةعنمستوىU)قيمة)(
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 (4جدول )
 داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد 

 المجموعتين التجريبية والضابطة على متغير الذكاء 

 المتغير
 البيان       
 

 المجموعة
 مستوى الداللة U مجموع الرتب متوسط الرتب ن

 الذكاء
 51.19 5.13 5 التجريبية 

 غري دالة 28.51
 55.25 8.85 5 الضابطة

اجملمدوعتني التجريبيدة والضدابطة ( ملعرفة الفدروق  بدني Uأن قيمة ) يتضح من الجدول السابق
( وهددي قيمددة غددري دالددة إحصددائياا ممددا يشددري إىل عدددم وجددود فددروق بددني 28.51يف متغددري الددذكاء بلغددت )

 اجملموعتني وهذا يعد مؤشراا على التكافؤ بينهما يف متغري الذكاء.

عند اختيار عينة الدراسة ضبط بعض املتغريات هبدف عزل تأثريها على نتائج عمليات  ةالباحث تراع 
 التجريب، وذلك باختيار أفراد العينة وفقاا للشروط اآلتية.

 ( على مقياس ستانفورد بينيه.55 – 55من )  ةأن يكون مستوى ذكاء التلميذ -1
 ( سنة.11– 13يرتاوح ما بني )  ةكون عمر التلميذيأن  -2
ممددن ينتظمدون يف املؤسسددة )مث االسدتعانة بكشددوف املدرسدة للتأكددد مدن نسددبة ات ون التلميدذكدتأن  -3

 حضور العينة(.
متعدددد اإلعاقددة " يعدداين مددن إعاقددات مصدداحبة لإلعاقددة العقليددة، وذلددك حدد  ال  ةكددون التلميددذتأال  -1

 تؤثر على قدرته على إدرا  املفاهيم املتضمنة للربنامج.
املشاركني يف عينة الدراسة للتعرف  اتبسج ت املدرسة اخلاصة بالتلميذ ةالباحث تكما استعان

احلالة االجتماعية واالقتصادية لألسرة ال  و  .وذلك الستبغادهماإلعاقة  الت ميذ متعددى-على:
العينة ، حيث تتوفر سج ت خاصة بكل تلميذ على حدا لدى وحدة  التلميذاتتمي اا تن
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التعرف على احلاالت و  التعرف على تاريخ التحاقهم باملؤسسة.و باملدرسة.األخصائيني االجتماعيني 
 الشاذة يف السلو  التكيفي من خ ل سج ت املتابعة اخلاصة بكل تلميذ يف املدرسة

 يعتمد البحث احلايل على املنهج التجرييب وال  تتمثل يف:منهج البحث:ثانيا: 
 خدم يف الدراسة[.متغريات )جتريبية( مستقلة ] الربنامج املست -1
 اخلاص بالدراسة احلالية. املهارات احلياتيةوتقاس مبقياس  تنمية املهارات احلياتيةمتغريات )تابعة(  -2

وبذلك فإن التباين يف املتغري التابع حيددث نتيجدة للمتغدريات املسدتقلة دون غريهدا مدن املتغدريات 
 ال  ميكن أن تكون متداخلة.

 
 لمخطط التايل:ويتم تطبيق الدراسة وفقاا ل 
 ال تتعرض للربنامج   قياس بعدي         قياس قبلي       

 <----------      <--------اجملموعة الضابطة 
 تدريب على الربنامج    قياس بعدي   قياس قبلي  

 <----------      <--------اجملموعة التجريبية 
 التصميم التجريبي للبحث( 6شكل )

 
 اً: أدوات الدراسة:لثثا

 :مايلىتتضمن أدوات الدراسة 
اختبددار سددتانفورد بينيدده لقيدداس للددذكاءع الصددورة الرابعددة د اقتبدداس وإعددداد.)لويس كامددل مليكددة ،    -أ 

1993.) 
 (.ةاملقرتح )إعداد الباحث األلعاب التعليميةبرنامج -ب 
 .مقياس املهارات احلياتية-ج 
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 ستانفورد بينيه لقياس الذكاء.اختبار  - أ
يعدد هدذا االختبدار مدن أهدم االختبدارات املسدتخدمة يف جمدال تشدخير اإلعاقدة العقليدة وعديدد 
نسدددب ذكددداء األطفدددال املعددداقني عقليددداا يف مجيدددع املسدددتويات. وقدددد اسدددتخدم اختبدددار سدددتانفورد بينيددده يف 

النفسدددية ومراكدددز الصدددحة املدرسدددية  متعدددددة كمدددا أنددده يدددتم االعتمددداد عليددده يف العيدددادات عربيدددةدراسدددات 
واإلرشددداد النفسدددي كدددأداة تشخيصدددية لألطفدددال بوجددده عدددام واملعددداقني عقليددداا مدددنهم بوجددده خددداص وذلدددك 

 لألسباب اآلتية:
 

للمقيدددداس معددددام ت ثبددددات مرتفعددددة علددددى نسددددب الددددذكاء املنخفضددددة علددددى عكددددس معددددام ت ثباتدددده  -1
 املنخفضة مع نسب الذكاء العالية.

 للمقياس يكون أقل لنسب الذكاء املنخفضة ويكون أكرب لنسب الذكاء املرتفعة.اخلطأ املعياري  -2
 (1)للمقياس ثبات أكرب مع األعمار الزمنية العالية أكثر من ثباته مع األعمار الزمنية املنخفضة. -3

ويف ضددددوء مددددا سددددبق يعددددد اختبددددار سددددتانفورد بينيدددده مددددن أهددددم االختبددددارات املسددددتخدمة يف جمددددال 
العقليدة ومت تطبيقده مدرات عديددة يف أكثدر مدن دراسدة علميدة مبدا ال يددع جمداالا للشدك تشدخير اإلعاقدة 

 يف صدق وثبات هذا املقياس وص حيته للتطبيق على األطفال املتخلفني عقلياا.
وملزيد مدن التفصديل حدول هدذا املقيداس ميكدن الرجدوع إىل كراسدة التعليمدات الد  أعددها  لدويس  

 (.1993) كامل مليكه الصورة الرابعة
يف تطبيدق املقيداس  اباألخصائية االجتماعيدة والنفسدية باملدرسدة ملسداعدهت ةالباحث توقد استعان
 على عينة الدراسة.

 (.ةالمقترح )إعداد الباحث األلعاب التعليميةبرنامج -ب
الد  القائمدة علدى اللعدب و  العديد من الدراسات علدي ضدرورة تدوافر جمموعدة مدن األنشدطة تشري

لدددي الطفددل سددواء العددادي أو املتخلددف عقليدداا، وهددو مددا  املهددارات احلياتيددةتعتددرب أفضددل أسددلوب لتنميددة 
يؤكدددد علدددي ضدددرورة اسدددتخدام الوسدددائل احلسدددية والتعليميدددة وغريهدددا الددد  تقددددم يف شدددكل أنشدددطة متنوعدددة 

                                                           
 .412،مرجعسابق،صسيكولوجية التخلف العقلي(:1996فاروقمحمدصادق)-1
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هدذا مدن تعلدم  وخاصدة الد  تكدون يف شدكل أنشدطة متنوعدة  كدنهم املهارات احلياتيدة كنهم من تعلم 
 (1).املهارات

ويف ضوء ذلك يتم التخطديط للربندامج التددرييب املسدتخدم يف الدراسدة احلاليدة عدن طريدق عديدد 
اادددف مددن تصددميمه وإعدددادا ومعرفددة حدددودا وحمتددواا واألسددس االجتماعيددة والنفسددية الدد  ت ئددم العينددة 

املسددددتخدمة يف تنفيددددذا ووسددددائل  وخصائصددددها واألنشددددطة املتضددددمنة داخددددل وحداتدددده والوسددددائل واألدوات
 تقوميه يف ضوء الدراسات السابقة املرتبطة مبوضوع الربنامج.

 أهداف البرنامج:
 الهدف العام للبرنامج:

والد  تقددم  من األلعاب التعليميةمن خ ل جمموعة تنميةاملهارات احلياتية يهدف الربنامج إىل 
( سددنة ونسددبة 11 -13عقليددا " القددابلني للددتعلم" ممددن تددرتاوح أعمددارهم مددا بددني ) اتاملتخلفددات للتلميددذ
 ( على مقياس استانفورد بينيه وينتظمون مبؤسسات الرتبية الفكرية.51 -55من ) ذكائهم

 اتواملهددارات الرتبويددة ال زمددة إلكسدداب التلميددذاللعددب يتحدددد حمتددوى الربنددامج احلددايل بأنشددطة 
 السابقة. ات احلياتيةاملهار )عينة الدراسة( 

 -:ويتفرع من الهدف العام مجموعة من االهداف الفرعية وهى على النحو اآلتي
 تنمية قدرة األطفال على التخيل والتفكري للوصول إيل حل للمشك ت. -
 تدريب األطفال على التفكري اجلماعي. -
 تدريب األطفال على الربط بني األشياء. -
 تنمية مفهوم التعاون. -
 مفهوم التواصل مع االخرينتنمية  -

 حدود البرنامج :
الثددداين للعدددام الدراسددددي  يف الفصدددل الدراسددديشددددهر واسدددبوع زمنيددداا : اسدددتغرق تطبيدددق الربندددامج مددددة -أ 

 2111ع2113
                                                           

 .351ص مرجع سابق  مرجع التخلف العقلي(: 1992كمال إبراهيم مرسي )-1
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 للمجلس األعلى بدولة  قطرالتابعة  الريان اإلعدادية للبنات مكانياا : مدرسة الرتبية الفكرية-ب 
 بشرياا : اشتملت عينة الدراسة علي:  -ج 

 كعينة استط عية.  ات ( تلميذ11)
 كعينة جتريبية.  ات ( تلميذ5)
 كعينة ضابطة.ات  يذ م( تل5)

 ممن تنطبق عليهم شروط العينة.     
 األسس التربوية للبرنامج :

ربامج عندددد تصدددميم الربندددامج بعدددض األسدددس الرتبويدددة الددد  جيدددب أن تتدددوافر يف الددد ةالباحثددد تراعددد
 )عينة الدراسة( وتت ءم مع خصائصهم ، ومن أمهها : التلميذاتاملقدمة لفئة هؤالء 

 أن يكون التدريس للطفل املعوق منظماا بطريقة متتابعة متماسكة خالية من الفجوات. -1
 أن تكون سرعة التعليم أبطأ منها بالنسبة للطفل السوي. -2
ين لتعزيددز التدددريب، وأن يددتم بطددرق وأسدداليب أن يعتمددد التدددريب والتدددريس علددي التكددرار والتمددر  -3

 متنوعة ويف مواقف عديدة متباينة.
جيب اختيار األنشطة ال  تتناسب مع املستوي العقلي ومرحلة تطدور الطفدل ومندوا ومسداعدته يف  -1

 اختيار بعض األنشطة املناسبة له.
 جيب ربط املواقف التعليمية حباجات الطفل واهتماماته ومشاكله. -5
يكثددف التدددريس ليتناسددب مددع قدددرة الطفددل املعددوق اأدددودة علددي الرتكيددز واالنتبدداا وأن جيددب أن  -2

 يكون التدريب موزعاا وليس مركزاا.
 جيب أن تقصر مدة التدريب أو التدريس على أقصى حد ممكن. -5
جيددب أال يتندداول املوقددف التعليمددي أكثددر مددن فكددرة أو أكثددر مددن خددربة يف وقددت واحددد مددع الرتكيددز  -8

 املباشرة امللموسة والبعد عن التجريد. علي اخلربة
 عدم االنتقال من جزء إيل  خر إال بعد التأكد من استيعاب اجلزء السابق. -9
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 جيب أن يكون التعليم فردياا حبيث يعطي املعلم الوقت الكايف لكل تلميذ. -11
 استخدام اللعب والتمثيل جلذب اهتمام الطفل واالهتمام باحلوافز الفردية.  -11

 
 

 اتيجيات المستخدمة في البرنامج:بعض االستر 
 التعزيز االجتماعي الموجب: -6

من املباد  العامة يف تشكيل السلو  أن الطفل عندما يقوم بأداء سدلو  معدني مث حيصدل علدي 
إثابة عن هذا السلو  فإنه مييل إيل تكدرارا، فاألسداليب السدلوكية اخلاصدة بدالتحفيز والتشدجيع واإلثابدة، 

لة يف زيادة اندماج الطفل يف الربنامج خاصدة وأن التقددم يف املراحدل األويل للتددريب غالباا ما تكون فعا
 يكون بطيئاا وحيتاج إيل جمهود من املعلم.

 اإلثابة بطرق خمتلقة : ةالباحث توقد استخدم
 اإلثابة بواسطة األشكال املختلفة للتعزيز االجتماعي مثل املدح والثناء واالبتسام والتشجيع.- أ

مثدددل )تقددددمي قطعدددة مدددن احللدددوى أو لعبدددة أو صدددورة ملوندددة أو  بعدددض  –املاديدددة أو التددددعيم  اإلثابدددة- ب
 أدوات الكتابة(.

 (modeling) النمذجة  -5
استخدام النمداذج مدن أفضدل الطدرق وأكثرهدا فاعليدة يف إكسداب الطفدل املعدوق عقليداا مهدارات 

 يتم تعلمها جديدة.معينة أو سلوكيات مرغوب فيها، خاصة إذا كانت األجزاء ال  
وميثدددل أسدددلوب اللعدددب باسدددتخدام النمددداذج مدددن أكثدددر الطدددرق جناحددداا يف تعلددديم األطفدددال عمومددداا 

 واملتخلفني عقلياا بصفة خاصة. 
أسددددددلوب النمذجددددددة يف الربنددددددامج يف كثددددددري مددددددن األنشددددددطة العمليددددددة  ةالباحثدددددد توقددددددد اسددددددتخدم

 بيق الربنامج.أثناء تط اتوالقصصية، وذلك هبدف زيادة جذب انتباا التلميذ
 الوسائل واألدوات التعليمية المستخدمة في البرنامج:
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جمموعددددة مددددن الوسددددائل واألدوات تتناسددددب مددددع أهددددداف الربنددددامج وحمتددددواا  ةالباحثدددد تاسددددتخدم
 وخصائر العينة.

 عدة مواصفات يف األدوات ال زمة لتنفيذ الربنامج من أمهها: ةالباحث تاعوقد ر 
ادة القاطعدددة أو املدببدددة والددد  يشدددكل اسدددتخدامها خطدددورة علدددي أن تكدددون خاليدددة مدددن األجسدددام احلددد -1

 الطفل. ) منة(.
 أن تكون خامتها مصنوعة من خامات البيئة اأيطة بالطفل خاصة. -2
 النماذج( بفضل ورق الكرتون املقوي والصلصال. –املاكيتات–)اجملسمات  -3
 أن تكون سهلة التداول والنقل واالستخدام. -1
 وأساسية.أن تكون ألواهنا جذابة  -5
 أن تكون واضحة وحمددة وقابلة للتناول. -2
 أن تكون مناسبة لقدرات الطفل وإمكانياته. -5

 زمن الجلسات:

 مت عديدددددددددد زمدددددددددن كدددددددددل جلسدددددددددة مدددددددددن جلسدددددددددات الربندددددددددامج التددددددددددرييب يف ضدددددددددوء عددددددددددد مدددددددددن املعدددددددددايري
 من أمهها: 

 ب( طبيعة املهارات احلياتية ال  سيتم تدريبيهم عليها. خصائر العينة.(أ 
 د( الوقت املتاح للباحث وللعينة. ث السابقة.ج( البحو 

  هد( مكونات الربنامج.

 15أن تكون مدة كل جلسة من جلسات الربنامج التدرييب )ةرى الباحثتوفي ضوء ما سبق  
 ( دقيقة.11 -5دقيقة( يتخللها فرتة راحة من )
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                                                                                                   -تعليمات البرنامج: 

 االلتزام بالتواجد يف الوقت واملكان اأدد للجلسات  .                                                .1
 ات ال  يتم تعليمها خ ل اجللسة وخارجها .      الرتكيز على التدريب املتكرر على املهار  .2
 االستمرارية يف حضور مجيع اجللسات.    .3
 مراجعة اجللسة السابقة ومراجعة مكوناهتا األساسية .                   .1
 ربط كل جلسة بالسابقة اا واحلالية ح  يكون الربنامج متصل . .5
 تلخير يف هناية كل جلسة ملا دار فيها  . .2
 جبات املنزلية بصورة مستمرةاة الو مراجع .5

 كيفية تنفيذ البرنامج:
بتحديد املدى الزمين لتنفيذ الربنامج وعدد اجللسات والوقت الذي تستغرقه كل  ةالباحث تقام

 جلسة ومواصفات وأهداف كل نشاط وأدواته وطرق تنفيذا.
 تقويم البرنامج:

مبعدين الكشدف عدن مددى التغدري يف ويعين ذلك احلكدم  علدي مددي عقيدق األهدداف املوضدوعة 
 كما حددا اادف السلوكي، ويتم ذلك بأدوات معينة يف الربنامج.ات  أداء التلميذ

 أساليب التقومي بنوعيها: ةالباحث توقد استخدم       
 التقويم المستمر وذلك عن طريق:  -6

 أثناء النشاط وبعدا. للتلميذاتم حظة السلو  التلقائي - أ
 القيام هبا. التلميذاتالقيام بتطبيقات ويطلب من  - ب

 وذلك ملتابعة ما مت عقيقه من أهداف إجرائية لكل جلسة.
 التقويم النهائي: -5

يف ذلدددك مقيدددداس  ةالباحثدددد توذلدددك ملعرفددددة مدددا عقددددق مدددن أهددددداف الربندددامج ككددددل، واسدددتخدم
 من أهداف الربنامج األساسية. املتضمنة يف الربنامج للوقوف علي ما مت عقيقه املهارات احلياتية
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 ويفيد التقومي عموماا يف :      
قياس مدي استيعاب األطفدال وفهمهدم للنشداط. ومددي تقددمهم بعددا عدن طريدق القيداس القبلدي  -1

 والبعدي للنشاط.
 عدددددددددددددن طريدددددددددددددق عمليدددددددددددددة التقدددددددددددددومي ميكدددددددددددددن عديدددددددددددددد التغذيدددددددددددددة الراجعدددددددددددددة أو اسدددددددددددددتدرا  بعدددددددددددددض  -2

 األنشطة أو تدعيمها.
التقومي من عديد نقاط القوة والضعف للنشاط املقدم، وبالتايل ميكن تطدوير الربندامج  كن عملية  -3

 وعسني نوعيته.
 (إعداد الباحثة:(مقياس المهارات الحياتية-ج

 -ة وهي:تيهارات احليااملمهارات من  ث ثةيهدف هذا املقياس إىل قياس : الهدف من المقياس

 .التواصلمهارة  -1

 القدرة على التعامل مع اآلخرين. ةمهار  -2

 .ةالتفكريمهار  -3

 : للمقياس ث ثة أبعاد وهي:أبعاد المقياس

بعض املهارات ال زمة للتعايش مع األفراد اأيطني به، وتشمل : التواصلمهارة  :البعد األول-1
 .ويشار  بإجيابية يف بعض املواقف احلياتية

: ويشمل تكوين الصداقات والنشاطات التعامل مع اآلخرين مهارة : الثانيالبعد  -2
 االجتماعية والقدرة على األخذ والعطاء وعمل مسئولية اآلخرين وتبادل املنفعة االجتماعية.
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 مهارة التفكير:الثالثالبعد  -3

 خطوات إعداد المقياس:

تتضدددمن املقيددداس يف صدددورته إلعدددداد املقيددداس بالصدددورة املناسدددبة لددده قامدددت الباحثدددة بعددددد مدددن اخلطدددوات 
األوليددة مث يددتم عددرض املقيدداس علددى عدددد مددن األسدداتذة اأكمددني مددن كبددار علمدداء الددنفس وبعددد تعددديل 

 (2ملحق رقم )املقياس يتم عرضه يف صورته النهائية.

إلنشاء املقياس يف صورته األوىل قامت الباحثة باإلجراءات التاليدة -أوال:المقياس في صورته األولى:
:- 

 عديد اادف من املقياس-1
مت إعدددداد املقيدددداس يف صددددورته األوىل مددددن خدددد ل اإلطدددد ع علدددى العديددددد مددددن مقدددداييس سددددابقة عددددن  -2

املهددارات احلياتيددة  هبدددف االسددتفادة مبددا ورد هبددا مددن بددرامج خاصددة هبددذا الفئددة مددن األطفددال املتخلفددني 
-(1992لفئددة :  كمددال مرسددي )عقليددا ومددن أهددم الدراسددات الدد   وردت  هبددا مقدداييس خاصددة هبددذا ا

 (.2111معتزحممد عبيد)  -( 1995عايدة على قاسم رفاعي :  -(1992حممد حمروس الشناوي )
مث اشدددتقت الباحثدددة عبدددارات املقيددداس مدددن )كتابدددات و راء نظريدددة ،واختبدددارات ومقددداييس سددديكومرتية -1

 .لبعض الباحثني والدارسني يف هذا املوضوع(
 .عدد من العبارات ال  تصلح إلعداد الصورة األولية للمقياستوصلت الباحثة لصياغة  -5

 مت عديد االستجابات ب )نعم أو ال( والدرجة الكلية للمقياس. -2
 روعي قدر األمكان يف املقياس بساطة وسهولة عباراته وم ءمتها لفهم للطفل املعاق عقليا . -5

 -الصورة المبدئية للمقياس: 

* طبعددت الصددورة املبدئيددة للمقيدداس  ووزعددت مددع التعريفددات اخلاصددة بكددل بعددد مددن أبعدداد املقيدداس والدد  
 تبنتها الباحثة 
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* عرضدددت الباحثدددة املقيددداس يف صدددورته املبدئيدددة  علدددى أعضددداء جلندددة التحكددديم ملعرفدددة  رائهدددم يف فقدددرات 
 املقياس من حيث قياسها لصدق األبعاد.

اهتم وتعليقدداهتم وبعددض الفقددرات املقرتحددة مددن قددبلهم ووضددعت يف *فحصددت أحكددام اأكمددني ومقرتحدد
 االعتبار.

* حسبت النسبة املئوية للموافقة على كل فقرة مدن الفقدرات املقرتحدة واختدريت الفقدرات احلاصدلة علدى 
 %( فأكثر لتكون الصورة املبدئية  للمقياس.81موافقة بنسبة )

 %( فأكثر.31 حالة اقرتاحه من ث ثة حمكمني )* عدل اأكمون ببعض الفقرات ونفذ التعديل يف

*  ت إضدافة بعدض الفقدرات ونفدذ التعدديل يف الفقدرات الد  اقرتحهدا اأكمدون لكدل فقدرة يف كدل بعدد 
 من األبعاد.

 :  الصورة النهائية للمقياس

أفدراد  إلعداد الصورة النهائية للمقياس أجريت دراسة استط عية هبدف التأكد مدن عددم ميدل         
العينة حنو اجتاا معني يف اإلجابدة ومت توزيدع االسدتجابات علدى )نعدم ،ال( حبيدث أعطيدت درجدة واحددة 
علددى كددل إجابددة صددحيحة )بددنعم ( وأعطيددت درجددة واحدددة علددى كددل إجابددة صددحيحة )ب (وكددان مددن 

العيندددة أيدددة %( مدددن أفدددراد العيندددة اتبعدددوا تعليمدددات املقيددداس بدقدددة ومل يددددون أفدددراد 85نتدددائج الدراسدددة أن )
م حظددات تتعلددق بتعليمددات املقيدداس وفقراتدده ممددا طمددأن الباحثددة إىل مناسددبة ووضددوح مجيددع الفقددرات ومل 

 تغري ومل تعدل أى فقرة من الفقرات وأصبح املقياس جاهزا يف صورته النهائية.

الد  يدتم  تقندني املقيداس  للتعدرف علدى خصائصده السديكومرتية :  لمقيـاسل الخصائص السيكومترية 
 تشمل :
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 :صدق المقياس ويشملأوال:

 .( الصدق املنطقي)صدق اأتوى(1

 ( صدق االتساق الداخلي للمقياس2

 :ب( ثبات المقياس ويتم من خالل

 .(طريقة تطبيق االختبار1

 .(إعادة االختبار2

 : أوال:صدق المقياس

مت حساب الصدق باستخدام الصدق الظاهري للمقياس ويقصدد بده أن يبددو االختبدار مقياسدا        
صددادقا ملددا يدددعى أندده يقيسدده ويشددري إىل مدددى مناسددبة االختبددار للغددرض الددذي وضددع مددن أجلدده حيددث 
أعتددرب صدددق اأكمددني )يطلددق عليدده أيضددا الصدددق املنطقددي ويقصددد بدده مدددى  ثيددل االختبددار للجوانددب 

 وضع لقياسها( مقياسا لصدق االختبار. ال 

حيث عرضت الباحثة املقياس يف صورته املبدئية  على جمموعدة مدن العلمداء املتخصصدني يف جمدال علدم 
 (2ملحق رقم )النفس ومت تعديله يف ضوء ما أبدوا من م حظات واقرتحات .

عدددض اأكمدددني للتأكدددد مدددن مث عدددرض االختبدددار مدددرة أخدددرى يف صدددورته النهائيدددة واملعدلدددة علدددى ب        
 صحته ومناسبته ملا وضع لقياسه .

ولقددد أمجددع اأكمددون علددى صددحة االختبددار وسدد مته  وقددد تراوحددت نسددبة االتفدداق بددني اأكمددني علددى 
بعددد حددذف العبددارات الدد  قلددت نسددبة االتفدداق عليهددا عددن % 111 -% 81 بددنيمددا عبددارات املقيدداس 

 %( واجلدول التايل يوضح ذلك.81)
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 لبيان نسبة موافقة اخلرباء على أبعاد وعبارات املقياس  (3رقم )جدول 

عدد  أبعاد المقياس م
 العبارات

نسبة موافقة 
 المحكمين

 %                       81 15 .التواصل واملشاركة 1

 %111 12 القدرة على التعامل مع  اآلخرين 2

 %81 15 القدرة على التفكري 3

-  
 -الداخلى:صدق االتساق -5

كمددا مت حسدداب معامددل االرتبدداط بددني درجددة البعددد والدرجددة الكليددة للقائمددة واجلدددول التددايل يوضددح 
 ذلك.

 
 (2جدول )

 معامل االرتباط بين درجة كل مهارة من المهارات والدرجة الكلية للمقياس

 مستوى الداللة معامل االرتباط البعد  م

 1.11 1.222 مهارة التواصل   1

 1.11 1.581 التعامل مع اآلخرينمهارة   2

 1.11 1.222 مهارة التفكري   3

أن معددام ت االرتبدداط بددني درجددة املهددارة والدرجددة الكليددة لكددل املهددارات يتضــح مــن الجــدول الســابق 
( ممددا يشددري إىل صدددق املقيدداس وبالتددايل إمكانيددة الوثددوق ىف النتددائج 1.11دالددة إحصددائياا عنددد مسددتوى )

 إليها من خ ل تطبيق مقياس املهارات احلياتية.ال  ميكن التوصل 
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 :ثانيا ثبات المقياس

يقصد بثبات املقياس احلصدول علدى نفدس النتدائج إذا تكدرر قيداس نفدس الظداهرة،  ومت حسداب الثبدات 
 باستخدام معامل ألفا كرونباخ واجلدول التايل يوضح ذلك: 

 ( 1جدول )

لمقياس المهارات الحياتية لألطفال المتخلفين معامالت الثبات للمهارات الحياتية المكونة 
 عقلياً القابلين للتعلم

 معامل الثبات  البعد  م

 1.551 مهارة التواصل   1

 1.531 اآلخرينمهارة التعامل مع   2

 1.553 مهارة التفكري  3

 1.821 الدرجة الكلية   1

أن معام ت الثبدات للمهدارات احلياتيدة املكوندة  ملقيداس املهدارات  يتضح من الجدول السابق 
،  1.531احلياتيددددة لألطفددددال املتخلفددددني عقليدددداا القددددابلني للددددتعلم والدرجددددة الكليددددة اددددا تراوحددددت بددددني )

 ( وهى معام ت ثبات عالية ومقبولة مما يشري إىل ثبات القائمة. 1.821

 :  طريقة تطبيق المقياس

فددردي حدد  يتيسددر االسددتجابة لبنددودا بطريقددة موضددوعية  بعيدددا عددن عيددز الباحثددة  يطبددق بشددكل       
 حيث يستجيب الطفل لتعليمات املقياس وطريقة اإلجابة ويرت  له حرية اإلجابة على بنودا

 :  خطوات تطبيق المقياس

 وزع املقياس على أفراد العينة. -1
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 مت شرح طريقة االستجابة ام. -2

 .(دقيقة  15حدد زمن لإلجابة) -3

 :      تصحيح المقياس

مت إعداد مفتاح لتصحيح املقيداس حد  يكدون تصدحيحه موضدوعيا اليتدأثر بطريقدة التصدحيح أو بذاتيدة 
املصددحح وقددد رصدددت لكددل عبددارة إجيابيددة صددحيحة درجددة واحدددة ولكددل عبددارة سددلبية صددحيحة درجددة 

والدرجدة املرتفعدة تعدىن ان التلميدذة مرتفعدة ىف  درجة 12=واحدة حبيث تصبح الدرجة الكلية للمقياس 
  .املهارات حياتية والدرجة املنخفضة تعىن العكس 

 : األسلوب اإلحصائي المستخدم:رابعا
األسدددلوب اإلحصدددائي الدددذي يتناسدددب مدددع طبيعدددة الدراسدددة احلاليدددة وحجدددم  ةالباحثددد تاسدددتخدم

 العينة األصلية واملتغريات املستخدمة.
 وذلدددك حلسددداب  Mann- Whitnyويتدددين  -اختبدددار مدددان ةالباحثددد تاسدددتخدملدددذلك 

 ( بني متوسط الرتب وجمموع الرتب للمجموعتني التجريبية والضابطة.Zقيمة )
للمجموعددات املرتابطدددة  Wicolxonوحسدداب داللدددة الفددروق باسدددتخدام اختبددار ويكلسدددون 

Wicolxon Signed Ranks Test ( وذلددك حلسدداب قيمددةZوداللددة ال ) فددروق متوسددط
 الرتب وجمموع الرتب.
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 : خطوات الدراسة:خامسا
إعددداد اإلطددار النظددري للدراسددة فيمددا يتعلددق باملفدداهيم والنظريددات والبحددوث والدراسددات األساسددية  -1

 املرتبطة مبتغريات الدراسة احلالية.
ةبعض الباحثدتوالعيندة اختار  املهدارات احلياتيدةوفقاا للدراسات والنظريات املرتبطة خبصائر كل من  -2

 .هاوعديد خصائص اوعليله مهارةاملعىن الدقيق لكل  تكما حدداملهارات احلياتية،  
تنميدددة بعدددض دف قدددائم علدددى األلعددداب التعليميدددة هبدددببنددداء برندددامج  ةالباحثددد تويف ضدددوء ذلدددك قامددد -3

علدددى اأكمدددني املتخصصدددني يف جمدددال اإلعاقدددة  ةه الباحثدددتألفدددراد العيندددة. وعرضددد املهدددارات احلياتيدددة 
 العقلية.

مقياسدداا ملعرفددة مسددتوى  ةالباحثدد تويف ضددوء أهددداف الربنددامج وخصددائر املفدداهيم والعينددة، صددمم -1
 يتضمنها الربنامج. وعرضه الباحث على اأكمني. عسن املهارات احلياتية ال 

عينة استط عية ممثلة للعينة األصلية وطبق " املقياس " عليهدا ومدن خد ل نتدائج ة الباحث تاختار  -5
 التطبيق مت حساب اخلصائر السيكومرتية للمقياس.

عقليددداا القدددابلني للدددتعلم ممدددن تنطبدددق  اتاملتخلفددد ات مدددن التلميدددذة ( تلميدددذ31) ةالباحثددد تاختدددار  -2
 عليهم شروط اختيار عينة الدراسة.

اخلاصددددة بالدراسددددة علددددى العينددددة السددددابقة تطبيقدددداا قبليدددداا  املهددددارات احلياتيددددةمقيدددداس  ةالباحثدددد تطبقدددد -5
وتصددحيح املقيدداس حسددب التعليمددات اخلاصددة بدده ورصددد الدددرجات الدد  حصددل عليهددا أفددراد عينددة 

 الدراسة يف جداول مت إعدادها لتسهيل عملية املعاجلة اإلحصائية.
( 5اس )الددددذين حصددددلوا علددددى درجددددات منخفضددددة علددددى املقيدددد اتمددددن التلميددددذ ةالباحثدددد تاختددددار  -8

 بطريقة عشوائية بسيطة لتطبيق الربنامج عليهم. تتلميذا
)عيندددة الدراسدددة( عشدددوائياا إىل جممدددوعتني جمموعدددة ضدددابطة وجمموعدددة جتريبيدددة، مدددع  ةالباحثددد تقسدددم -9

 التأكد من جتانس أفراد العينة وفق متغريات الدراسة.
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يب علدى الربندامج مدع حددوث ا يف التددر هتالربنامج وفقاا للخطة اإلجرائية ال  أعدد ةالباحث تطبق -11
ني، حيدددث متتدددالي شدددهرينبعدددض التغدددريات الطفيفدددة أثنددداء التطبيدددق، واسدددتغرق تطبيدددق الربندددامج مددددة 

 أسبوعياا توزيعها كاآل : جلستانجلسة متتالية بواقع (12)استغرق تطبيق الربنامج
 .وفيها يتم اع م التلميذات خبطوات التدريب واالمور ال  يتدربن عليه   هيدية ةجلس -
 جلسة تدريبية. 15 -

إجراء القياس البعدي على أفراد عينة الدراسة بعد االنتهاء من اإلجراء التجرييب مباشرة وتسدجيل  -11
 الدرجات ال  حصل عليها أفراد العينة يف جداول لتسهيل املعاجلة اإلحصائية.

لبياندددات إحصدددائياا وتفسدددري نتدددائج البحدددث يف ضدددوء اإلطدددار النظدددري والدراسدددات السدددابقة معاجلدددة ا -12
 وأهداف الدراسة.
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 .التمهيد -  

 .عرض النتائج الخاصة بفروض الدراسة الرئيسة وتفسيرها

 .ملخص نتائج الدراسة

 توصيات الدراسة.

 مقترحة.بحوث ودراسات 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 التمهيد:

قدددائم علدددى األلعددداب  تددددرييب مقدددرتحهتددددف الدراسدددة احلاليدددة إىل التعدددرف عل فاعليدددة برندددامج      
 اإلعاقددددة العقليددددةذوي  الطالبددددات لدددددى عينددددة مددددن املهددددارات احلياتيددددة بعددددض تنميددددة يفالتعليميددددة 

. ويف هدذا الفصدل تسدتعرض الباحثدة النتدائج الد  توصدلت القابلني للتعلم يف دولة قطر البسيطة
إليهدددا الدراسدددة احلاليدددة، وعليلهدددا باألسددداليب اإلحصدددائية املسدددتخدمة، وقدددد مت اسدددتخراج النتدددائج 
 واجلددداول اخلاصددة مبجمددوع  الدراسددة. وأخددرياا تسددتعرض الباحثددة مددا  لددت إليدده الدراسددة، مبددا يف

 ذلك التأكد من صحة الفروض وتفسريها.

 عرض النتائج الدراسة وتفسيرها.

 -وتفسيرها:والفروض الفرعية المنبثقة منه  نتائج الفرض الرئيس األول أوال : 

ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددني متوسددط رتددب  اجملموعددة "يــنص الفــرض الــرئيس األول بأنــه:
 .على مقياس مهارات احلياة التجريبية قبل وبعد تطبيق الربنامج

 Wilcoxonوللتحقددددق مددددن صددددحة الفددددرض السددددابق اسددددتخدمت الباحثددددة اختبددددار ويلككسددددون
Signed Ranks Test( 2: ويوضح اجلدول) 
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نتائج اختبار و يلكوكسون لفحص الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية 
 القبلي و البعديعلى مقياس المهارات الحياتيةككل في القياسين 

المجمو 
 عة

 التجريبية

توزيع  م
 الرتب

متوس ن
ط 

 الرتب

مجمو 
ع 

 الرتب

قيمة 
z 

مستوى 
 الداللة

3.0 5 السالبة 51.21 قبلي
0 

15.0
0 

2.11
1 

1.11
1* 

 بعدي
 

 00. 00. 0 املوجبة 83.21
التساو 

 ي
0 

  

 α =1012*: دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

( 1.15جددود فددروق جوهريددة، و ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى  داللددة )و   و يتضددح مددن اجلدددول السددابق
بددني متوسددطي رتددب درجددات اجملموعددة التجريبيددة علددى مقيدداس املهددارات احلياتيددة ككددل يف القياسددني القبلددي و 
البعدي وعند الرجوع إىل املتوسطات احلسدابية يظهدر إن  متوسدط  القيداس القبلدي  أقدل مدن متوسدط القيداس 

لددذات اجملموعددة ممددا يعددزز أثددر الربنددامج يف تنميددة املهددارات احلياتيددة لدددى أفددراد اجملموعددة التجريبيددة، و  البعدددي
 عقق هذا النتائج عدم صحة هذا الفرض.

حيددث يرجددع تفددوق اجملموعددة التجريبيددة إىل األثددر اإلجيددايب لربنددامج األلعدداب التعليميددة املقددرتح لدددى التلميددذات 
الربنامج مع االجتاهات املدرسية احلديثة حنو تعليم الطفلة املعاقة عقليدا املهدارات  املعاقات عقليا، حيث اتفق

احلياتيدددة الددد  تسددداعدها علدددى التعدددايش مدددع البيئدددة اأيطدددة بددده مثدددل كيفيدددة اسدددتخدام حواسددده اجلسدددمية، وغدددرس 
وبنفسها، وتتحمل  املباد  والعادات الضرورية ىف احلياة لتنشئتها تنشئة اجتماعية سليمة، وأن تتعلم لنفسها

 املسئوليات ال  جتعلها عضوا فعاله يف أسرهتا وجمتمعها.
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يشدددري ذلدددك إىل أن تقددددمي املسددداعدة الكاملدددة عندددد تددددريب األطفدددال املعددداقني عقليدددا يسددداعدهم يف كما
سرعة التدريب ويف عسني مستوى تعليمهم ومن مث تزداد ثقتهم بقدراهتم وإمكانيداهتم العقليدة واملعرفيدة 

 وانب االنفعالية حبيث ميكنهم من الوصول إىل املستوى املناسب من إتقان مهارات احلياة .واجل

وهددذا مددا  تؤكدددا العديددد مددن نتددائج البحددوث والدراسددات السددابقة علددى اسددتفادة هددذا الفئددة مددن         
كدرة مدن حيداهتم األطفال من برامج  الرعاية الرتبويدة والنفسدية الد  توجده ادم خد ل املراحدل النمائيدة املب

أحمـــد خالـــد  وذلدددك مدددن خددد ل تنميدددة املهدددارات الشخصدددية واالجتماعيدددة واملهنيدددة كمدددا ورد يف دراسدددة
 .     (5111يوسف )

 -ويتفرع من الفروض الرئيس األول الفروض الفرعية التالية:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب  المجموعة التجريبية قبل وبعد  - أ
 .والمشاركة مهارة التواصل فىتطبيق البرنامج 

 Wilcoxonوللتحقددددق مددددن صددددحة الفددددرض السددددابق اسددددتخدمت الباحثددددة اختبددددار ويلككسددددون
Signed Ranks Test:و 
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 (5يوضح جدول )

الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية نتائج اختبار و يلكوكسون لفحص 
 على مهارة التواصل والمشاركة في القياسين القبلي و البعدي

 المجموعة
 التجريبية

توزيع  م
 الرتب

متوسط  ن
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
z 

مستوى 
 الداللة

 السالبة 21.11 قبلي
5 3.00 

15.0
0 

2.1
32 

1.112* 

 بعدي
 

 00. 00. 0 املوجبة 31.11
   0 التساوي

 α =1012*: دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

و يتضح من اجلدول السابق  وجود فروق جوهرية، و ذات داللة إحصائية عند مستوى  داللة 
( بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية على مهارة التواصل واملشاركة يف القياسني القبلي و 1.15)

الرجددوع إىل املتوسدطات احلسددابية يظهددر إن  متوسدط  القيدداس القبلددي اقدل مددن متوسددط القيدداس  البعددي وعنددد 
 البعدي لذات اجملموعة مما يعزز اثر الربنامج يف تنمية مهارة التواصل واملشاركة لدى إفراد اجملموعة التجريبية.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب  المجموعة التجريبية قبل  - ب
 .اآلخرينمهارة التعامل مع  فىوبعد تطبيق البرنامج 

 Wilcoxonوللتحقددددق مددددن صددددحة الفددددرض السددددابق اسددددتخدمت الباحثددددة اختبددددار ويلككسددددون
Signed Ranks Test: 
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 (8ويوضح جدول )

نتائج اختبار و يلككسون لفحص الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية 
 اآلخرين  في القياسين القبلي و البعديعلى مهارة التعامل مع 

 المجموعة
 التجريبية

توزيع  م
 الرتب

متوسط  ن
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
z 

مستوى 
 الداللة

15.0 3.00 5 السالبة 20.6000 بعدي
0 

2.12 1.113* 

 قبلي
 

 00. 00. 0 املوجبة 30.8000
   0 التساوي

 α =1.15*: دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

جود فروق جوهرية، و ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى  داللدة و يتضح من اجلدول السابق و 
( بددني متوسددطي رتددب درجددات اجملموعددة التجريبيددة علددى مهددارة التعامددل مددع اآلخرينفددي القياسددني 1.15)

القبلددي و البعدددي وعنددد الرجددوع إىل املتوسددطات احلسددابية يظهددر إن  متوسددط  القيدداس القبلددي  اقددل مددن 
متوسط القياس البعدي لذات اجملموعة مما يعزز اثر الربنامج يف تنمية مهدارة التعامدل مدع اآلخدرين لددى 

 إفراد اجملموعة التجريبية.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب  المجموعة التجريبية قبل  - ت
 .مهارة التفكيرففوبعد تطبيق البرنامج 

 Wilcoxonتخدمت الباحثددددة اختبددددار ويلككسددددونوللتحقددددق مددددن صددددحة الفددددرض السددددابق اسدددد
Signed Ranks Test: 
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 (9ويوضح اجلدول)

نتائج اختبار و يلكوكسون لفحص الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعة 
 في القياسين القبلي و البعديمهارة التفكريالتجريبية على 

 المجموعة
 التجريبية

توزيع  م
 الرتب

متوسط  ن
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مستوى  zقيمة 
 الداللة

15.0 3.00 5 السالبة 13.6000 بعدي
0 

2.132 1.11* 

 قبلي
 

 00. 00. 0 املوجبة 21.0000
   0 التساوي

 α =1012*: دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

و يتضدددح مدددن اجلددددول السدددابق  و جدددود فدددروق جوهريدددة، و ذات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى  داللدددة 
يف القياسدددني القبلدددي و مهدددارة التفكدددري ( بدددني متوسدددطي رتدددب درجدددات اجملموعدددة التجريبيدددة علدددى 1.15)

البعدددي وعنددد الرجددوع إىل املتوسددطات احلسددابية يظهددر إن  متوسددط  القيدداس القبلددي  اقددل مددن متوسددط 
فدددراد اجملموعدددة ألددددى  مهدددارة التفكدددريتنميدددة اس البعددددي لدددذات اجملموعدددة ممدددا يعدددزز اثدددر الربندددامج يف القيددد

 التجريبية.

ومن خ ل نتائج الفروض الفرعية املنبثقة من الفرض الرئيس األول وذلك كما توضحها  اجلداول 
( بني وسيط رتب 1.15(، يتبني أن هنا  فروقاا دالة إحصائياا عند مستوى داللة )9( )8( )5أرقام )

درجات اجملموعة جتريبية  يف مهارات مقياس املهارات احلياتية. وبالرجوع إىل وسيط رتب الدرجات يف 
القياسني، يتبني أن هذا الفروق لصاحل القياس ذي املتوسطات األكرب، وهو: القياس البعدي؛ مما 

تلك النتائج أنه توجد فروق تشري هذا النتائج إىل صحة عدم عقق الفرض األول. حيث أوضحت 
جوهرية ذات داللة إحصائية بني وسيط رتب درجات اجملموعة التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي 
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على مقياس املهارات احلياتية لصاحل القياس البعدي؛ وهذا ما يعين حدوث عسن يف مستوى تطور 
بعد تدريبيهم باستخدام األلعاب التعليمية  املهارات احلياتية ببعديها لدى أعضاء اجملموعة التجريبية

 من خ ل الربنامج التدرييب املستخدم.

ويرجع تفوق تلميذات اجملموعة التجريبية ال  تعرضت للربنامج بإسرتاتيجية اللعب ىف     
تنمية بعض املهارات احلياتية إىل حمتوى الربنامج الذي مت تصميم أنشطته وفقا إلسرتاتيجية 

مي املهارات ىف صورة أنشطة مستقاة من اخلربات اليومية لألطفال، وتتناسب مع اللعب، وتقد
قدراهتم واهتماماهتم وتشبع احتياجاهتم ىف احلركة واالنط ق بعيدا عن جو الفصل 
الروتينيالذي يتطلب جلوسهم باستمرار ولفرتات طويلة أثناء احلصر الدراسية يف اليوم 

ه مباد  الصحة النفسية لألطفال املعاقني عقليا عند وضع الدراسي، وهو يتفق مع ما نادت ب
الربامج التعليمية وتقدمي اخلربات واملعارف املناسبة للطفل وبأسلوب يثري اهتماماهتم مع ربط 
التعليم باللعب للجميع بني الرفاهية والتسلية من جانب وتعميق إدراكهم لألدوار االجتماعية 

 والعقلية واألنشطة املختلفة.

ىف اعتبار ، David Gallahu (1996)ويتفق ذلك مع  راء دايفيدجاالهيو      
اللعب واحلركة نوعني من املرح اأبب إىل األطفال املعاقني عقليا، ويستخدم ك مها يف تعليم 
األطفال العديد من املهارات املختلفة.كما يتفق مع نتائج دراسات كل من وحممد 

(، ىف االعتماد على اللعب كمدخل طبيعي لتعليم 1999(، وإميان سعد)1992إبراهيم)
 .األطفال ىف جماالت متنوعة

 

 وتفسيرها:الثانيالفرض الرئيس نتائج ثانيا: 



92 
 

ال توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطات رتب األطفال يف "بأنه: الثانيينص الفرض الرئيس 

الدرجة اجملموعة الضابطة ومتوسطات رتب األطفال يف اجملموعة التجريبية بعد تطبيق الربنامج على 

 .تيةهارات احليااملقياس الكلية مل

 Man)و للتحقق من صحة هذا الفرض؛ استخدمت الباحثة اختبار مان ويتين 
Whitney) ر داللة الفروق بني عينتني مستقلتني، و ذلك هبدف اختبار داللة الفروق بني الختبا

على مقياس املهارات احلياتية يف القياس  ) الضابطة والتجريبية (متوسطات رتب درجات اجملموعتني
 البعدي.

 و يوضح اجلدول اآل  نتائج هذا الفرض:

متوسطات رتب درجات ( نتائج اختبار مان ويتني لداللة الفرق بين 61جدول )
 المجموعة التجريبية و الضابطة على مقياس المهارات الحياتيةككل في القياس البعدي

متوسط  العدد م المجموعة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

معامل 
u 

قيمة 
z 

مستوى 
 الداللة

 *1.119 2.22 1.11 40.00 8.00 5 83.2000 جتريبية
 15.00 3.00 5 54.2000 ضابطة

 α =0.05*: دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

 و يتضح من اجلدول السابق:

( بني متوسطي رتب 1.15و جود فروق جوهرية، وذات داللة إحصائية عند مستوى )
درجات اجملموعتني التجريبية و الضابطة على مقياس املهارات احلياتية ككل يف القياس البعدي، وعند  

وعتني التجريبية و الضابطة على مقياس املهارات احلياتية ؛ جند أن متوسط النظر إىل متوسطي درجات اجملم
درجات اجملموعة الضابطة أقل من نظريا للمجموعة التجريبية ، و هذا يدل على أن معدل املهارات احلياتية 
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عرضهم لدى اجملموعة التجريبية قد ارتفع ارتفاعا داالا؛  نظراا لتحسن تفاع هتم االجتماعية كنتيجة لت
 إلجراءات الربنامج التدرييب، و هذا النتائج تدل على عدم عقق صحة هذا الفرض األول.

إىل طبيعددددة األنشددددطة املسددددتخدمة يف الربنددددامج الدددد  ىف أفددددراد اجملموعددددة التجريبيددددة ويرجددددع هددددذا التحسددددن 
مظددداهر تسددداعدهم يف اكتسددداب سدددلوكيات جيددددة تفيددددهم يف ممارسدددة حيددداهتم اليوميدددة  والتغلدددب علدددى 

 العجز والنقر لديهم فيشعرون بالثقة يف أنفسهم ويف قدراهتم .

إىل أن تددوفري التعلدديم اخلدداص ،الددذي يتناسددب مددع القدددرة ( 6992حامــد زهــران)ويف ذلددك  يشددري     
اأدودة للمتخلف عقليا واستثمار هذا القدرة وتنميتها إىل أقصدى حدد ممكدن واألشدراف العلمدي علدى 

 ته ،حيقق له التوافق االجتماعي وحيسن مفهومه عن ذاته.عملية تنشئته وتربي

 -ويتفرع منه الفروض التالية:

ال توجـد فــروق دالــة إحصــائيا بــين متوسـطات رتــب األطفــال فــي المجموعــة الضــابطة  - أ
مهـــارة ففومتوســـطات رتـــب األطفـــال فـــي المجموعـــة التجريبيـــة بعـــد تطبيـــق البرنـــامج 

 .والمشاركة التواصل
 (Man Whitney)و للتحقق من صحة هذا الفرض؛ استخدم الباحث اختبار مان ويتين 

الختبار داللة الفروق بني عينتني مستقلتني، و ذلك هبدف اختبار داللة الفروق بني متوسطات رتب 
يف القياس لبعدي.و يوضح اجلدول اآل  نتائج هذا واملشاركةمهارة التواصلدرجات اجملموعتني على 

 الفرض:
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 (66جدول )

نتائج اختبار مان ويتني الختبار داللة الفرق بين متوسطات رتب درجات المجموعة 
 في القياس البعدي التجريبية و الضابطة على مهارة التواصل

متوسط  العدد م المجموعة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

معامل 
u 

قيمة 
z 

مستوى 
 الداللة

 *1.118 2.21 000. 40.00 8.00 5 31 جتريبية
 15.00 3.00 5 20 ضابطة

 α =0.05*: دالة إحصائيا عند مستوى داللة   

 و يتضح من اجلدول السابق:

( بني متوسطي رتب درجات 1.15وجود فروق جوهرية، و ذات داللة إحصائية عند مستوى )
في القياس البعدي ، وعند  النظر إىل متوسطي مهارة التواصل اجملموعتني التجريبية و الضابطة عل

من نظريا  أكربدرجات اجملموعتني التجريبية و الضابطة ؛ جند أن متوسط درجات اجملموعة التجريبية 
لدى اجملموعة   كإحدىاملهارات احلياتيةمهارة التواصلللمجموعة الضابطة، و هذا يدل على أن معدل 

، نظراا لتحسن تفاع هتم االجتماعية كنتيجة لتعرضهم إلجراءات داالا؛  ارتفعارتفاعاالتجريبية قد 
 لدى اجملموعة الضابطة. منخفضا  يزال مهارة التواصلالربنامج التدرييب، يف حني  جند أن معدل 

حيددث أن إعددادة تأهيددل األطفددال  املتخلفددني عقليددا  (6999دراســة هــاليز ) وتتفددق هددذا النتيجددة مددع 
ممدا يوضدح  -والتصدرف بطريقدة طبيعيدة وعاقلدة -املشداركة -أدى إىل حدوث عسدن يف جواندب الدذات 
 إمكانية إعادة تأهيلهم ودجمهم يف اجملتمع.
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ال توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيا بـــين متوســـطات رتـــب األطفـــال فـــي المجموعـــة  - ب
 فـىطفال في المجموعـة التجريبيـة بعـد تطبيـق البرنـامج الضابطة ومتوسطات رتب األ

 .اآلخرينمهارة التعامل مع 
 (Man Whitney)وللتحقق من صحة هذا الفرض؛ استخدم الباحث اختبار مان ويتين 

الختبار داللة الفروق بني عينتني مستقلتني، و ذلك هبدف اختبار داللة الفروق بني متوسطات رتب 
في القياس البعدي.و يوضح اجلدول اآل  نتائج مهارة التعامل مع اآلخريندرجات اجملموعتني على 

 (65جدول )هذا الفرض:

نتائج اختبار مان ويتني الختبار داللة الفرق بين متوسطات رتب درجات المجموعة 
 التجريبية و الضابطة على مهارة التعامل مع اآلخرين في القياس البعدي

متوسط  العدد م المجموعة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

معامل 
u 

مستوى  zقيمة 
 الداللة

 *1.119 2.228 1.11 40.00 8.00 5 30.6000 جتريبية 
 15.00 3.00 5 20.6000 ضابطة

 α =1012*: دالة إحصائيا عند مستوى داللة  

( بني 1.15و يتضح من اجلدول السابق:وجود فروق جوهرية، و ذات داللة إحصائية عند مستوى )
في القياس مهارة التعامل مع اآلخرين درجات اجملموعتني التجريبية و الضابطة عل متوسطي رتب

البعدي ، وعند  النظر إىل متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة ؛ جند أن متوسط درجات 
مهارة التعامل مع اجملموعة التجريبية أكرب من نظريا للمجموعة الضابطة، وهذا يدل على أن معدل 

لدى اجملموعة التجريبية قد ارتفع ارتفاعا داالا، نظراا لتحسن  احلياتية املهارات كإحدى خريناآل
مهارة تفاع هتم االجتماعية كنتيجة لتعرضهم إلجراءات الربنامج التدرييب، يف حني جند أن معدل 

 كإحدىاملهارات احلياتية ال يزال منخفضا لدى اجملموعة الضابطة.التعامل مع اآلخرين
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حيددث أن إعددادة تأهيددل األطفددال  املتخلفددني عقليددا  (6999دراســة هــاليز ) وتتفددق هددذا النتيجددة مددع 
وتكدوين الع قدات مدع اآلخدرين والتصدرف بطريقدة طبيعيدة -أدى إىل حدوث عسدن يف جواندب الدذات 

 وعاقلة مما يوضح إمكانية إعادة تأهيلهم ودجمهم يف اجملتمع.

دون  -لصداحل أفدراد اجملموعدة التجريبيدة لتعرضدهم  مهارةالتعامل مدع اآلخدرينوترجع تلك الفروق يف     
للربندددددامج التددددددرييب ، ممدددددا يددددددل علدددددى فعاليدددددة الربندددددامج التددددددرييب يف تنميدددددة  –أفدددددراد اجملموعدددددة الضدددددابطة 
علددى  التلميددذات، فقددد تعددرف اتددذوى اإلعاقددة العقليددة البسدديطةتلميذاللدددى  مهارةالتعامددل مددع اآلخددرين

 املختلفة.    مهاراهتاو  ملهارات احلياتيةامفهوم 

ال توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيا بـــين متوســـطات رتـــب األطفـــال فـــي المجموعـــة  - ت
 فـىالضابطة ومتوسطات رتب األطفال في المجموعـة التجريبيـة بعـد تطبيـق البرنـامج 

 مهارة التفكير.
 (Man Whitney)وللتحقق من صحة هذا الفرض؛ استخدم الباحث اختبار مان ويتين 

الختبار داللة الفروق بني عينتني مستقلتني، و ذلك هبدف اختبار داللة الفروق بني متوسطات رتب 
 يف القياس البعدي.و يوضح اجلدول اآل  نتائج هذا الفرض:مهارة التفكري درجات اجملموعتني على 

 (64جدول )

رجات المجموعة نتائج اختبار مان ويتني الختبار داللة الفرق بين متوسطات رتب د
 في القياس البعديمهارة التفكريالتجريبية و الضابطة على 

متوسط  العدد م المجموعة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

معامل 
u 

مستوى  zقيمة 
 الداللة

 *1.118 2.235 1.11 40.00 8.00 5 21.21 جتريبية 
 15.00 3.00 5 13.21 ضابطة
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 α =1012*: دالة إحصائيا عند مستوى داللة      

( بني 1.15ويتضح من اجلدول السابق:وجود فروق جوهرية، و ذات داللة إحصائية عند مستوى )
يف القياس البعدي، وعند  مهارة التفكري  متوسطي رتب درجات اجملموعتني التجريبية و الضابطة عل

عة النظر إىل متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية و الضابطة ؛ جند أن متوسط درجات اجملمو 
مهارة من نظريا للمجموعة الضابطة، و هذا يدل على أن معدل   أكربالتجريبية 

داالا؛ نظراا لتحسن تفاع هتم  ارتفع ارتفاعالدى اجملموعة التجريبية قد  كإحدىاملهارات احلياتيةالتفكري 
ال يزال كري مهارة التفاالجتماعية كنتيجة لتعرضهم إلجراءات الربنامج التدرييب، يف حني جند أن معدل 

 لدى اجملموعة الضابطة. منخفضا

التخطددديط اجليدددد ألنشدددطة  الربندددامج التدددأهيلي املسدددتخدم  وتنوعهدددا حيدددث مت  وترجدددع تلدددك النتيجدددة إىل
تقسيم األنشطة حبيث حيقق كدل نشداط جمموعدة مدن األهدداف الد  هدي يف األسداس تعدرب عدن مهدارات 

جدزء  خدر  إىلالصدعب وعددم االنتقدال مدن جدزء  احلياة ويتم ذلك على مراحل متدرجة من  السهل إىل
 إال بعد التأكد من جناح التعلم.

وميكن إرجاع التحسن يف املهارات السابقة بعد تعرض اجملموعة التجريبية للربنامج إىل عدة عوامل 
 منها:

الربنامج من مباد  تعليمية وال  مت على أساسها طريقدة  أساسهااألسس النظرية ال  بين على  -1
 وضع أنشطة الربنامج الذي تلقته اجملموعة التجريبية .

 .التدرج  يف تعلم املهارات من السهل إىل الصعب  ومن اأسوس إىل اجملرد  -2
إعددادة وتكددرار مددا مت تعليمدده لألطفددال مددن خدد ل األنشددطة املختلفددة  وعدددم االنتقددال مددن مهددارة  -3

 .هذا املهارة   إتقانإىل مهارة أخرى إال بعد التأكد من 
 األنشطة القريبة من البيئة وال  تعرب عن أنشطة احلياة اليومية .                          استخدام -1
 ة يف حالة  تعلم مهارة جيدة وإتقاهنا .استخدام التعزيز واإلثاب -5
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مراعددداة وجدددود فدددرتات للراحدددة بدددني كدددل نشددداط و خدددر حددد  ال جيهدددد األطفدددال ولدددذلك أكتفدددت  -2
 . أسبوعياالباحثة جبلستني 

 .ملخص نتائج الدراسة

 د فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط رتب  اجملموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق و وج
 .لصاحل القياس البعدى ةتيهارات احليااملقياس لكلية ملالدرجة االربنامج على 

 د فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط رتب  اجملموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق و وج
، مهارة اآلخرينة)مهارة التواصل، مهارة التعامل مع تيهارات احليابعض املالربنامج على 

 ." لصاحل القياس البعدىالتفكري(
 د فروق دالة إحصائيا بني متوسطات رتب األطفال يف اجملموعة الضابطة ومتوسطات رتب و وج

" ةتيهارات احليااملقياس الدرجة الكلية ملاألطفال يف اجملموعة التجريبية بعد تطبيق الربنامج على 
 .لصاحل اجملموعة التجريبية

  لضابطة ومتوسطات رتب د فروق دالة إحصائيا بني متوسطات رتب األطفال يف اجملموعة او جو
ة )مهارة تيهارات احليابعض املاألطفال يف اجملموعة التجريبية بعد تطبيق الربنامج على 

 ." لصاحل اجملموعة التجريبية، مهارة التفكري(اآلخرينالتواصل، مهارة التعامل مع 
 .توصيات الدراسة 

فسريها فإهنا تقدم وت دراسةإليها ال تبعد أن قامت الباحثة بعرض النتائج ال  توصل 
منهدددا ومدددن هدددذا  واالسدددتفادةبعدددض التوصددديات الددد  تأمدددل أن تكدددون حمدددل اهتمدددام، وأن يدددتم العمدددل هبدددا 

 التوصيات:

االهتمددام بعمددل دورات تدريبيددة للمعلمددني يف مدددارس الرتبيددة الفكريددة لتدددريبهم علددى مواكبددة   -1
 األطفال .كل ما هو جديد يف أساليب واسرتاتيجيات تعليم هذا الفئة من 

توعية الوالدين بضرورة التعاون االجيايب املثمر يف العملية التعليمية ألطفاام املعداقني عقليداا،  -2
لتقوية الصلة بني املدرسدة واألسدرة، وإشدراكهم يف تعلديم األطفدال ملدا لدذلك مدن أمهيدة كبدرية 

 يف توجيه وتعديل سلو  األطفال يف هذا املرحلة .
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والوسدددائل التعليميدددة واألنشدددطة البيئيدددة الددد  ميكدددن أن ُتسدددهم بددددور  تدددوفري األلعددداب التعليميدددة -3
 فعال يف تنمية املهارات احلياتية للمعاقني عقليا

املزيد من الدراسات يف املسدتقبل ، تعمدل علدى بنداء أدوات خاصدة بتقدومي الت ميدذ املعداقني  -1
 لت ميذ العاديني .عقلياا ، ح  اليتم تقوميهم يف ضوء املعايري ال  مت وضعها لتقومي ا

الرجددوع إىل قائمددة املهددارات احلياتيددة لألطفددال املعدداقني عقليدداا عنددد ختطدديط بددرامج ألطفددال   -5
 هذا الفئة .

تنفيددذ الربندددامج املقدددرتح لأللعددداب التعليميددة علدددى عيندددات أكدددرب مددن األطفدددال املعددداقني عقليددداا  -2
 لوزارة الرتبية والتعليم .للتحقق من إمكانية تعميمه على مدارس الرتبية الفكرية التابعة 

 بحوث ودراسات مقترحة.

 -ىف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإنه ميكن اقرتاح الدراسات اآلتية:

إجدددراء دراسدددة برندددامج مقدددرتح للوالددددين ، وقيددداس أثدددرا علدددى اكتسددداب األطفدددال املعددداقني عقليددداا  -1
 للمهارات احلياتية .

مع املناهج الدراسية لألطفال املعاقني عقليداا مبددارس الرتبيدة دراسة تأثري دمج األلعاب التعليمية  -2
 الفكرية .

إجدددراء دراسدددات عدددن فاعليدددة اكتسددداب مهدددارات حياتيدددة يف مراحدددل عمريدددة خمتلفدددة مدددن األطفدددال  -3
 املعاقني عقلياا .

دراسددة تددأثري اسددتخدام اسددرتاتيجيات اللعددب والبيددان العملددي واحلددوار واملناقشددة يف تعددديل بعددض  -1
 ت غري املرغوبة لألطفال املعاقني عقلياا.السلوكيا

 ودور األسرة واجملتمع يف الوقاية والع ج . لإلعاقةدراسة تكشف عن أمهية االكتشاف املبكر  -5
العمددل علددى إجددراء مزيددد مددن البحددوث والدراسددات وتصددميم الددربامج الع جيددة الدد  هتدددف إىل  -2

 حلياتية لدى الت ميذ املعاقني عقلياا.حماولة إجياد طرق واسرتاتيجيات تعلم تنمية املهارات ا
 

. 
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 المراجع
 -أوال المراجع العربية:

(: فاعليددة برنددامج مقددرتح للتنميددة مهددارات االنتقددال لألطفددال املعدداقني 2111السدديد فتددوح السدديد ) 1
 جامعة حلوان. عقليا، دكتوراا ، كلية الرتبية ،

(: فاعليدددة برندددامج لتنميدددة بعدددض املهدددارات االجتماعيدددة لددددى األطفدددال 2113العدددريب حممدددد زيدددد ) 0
لددديهم،  االنسددحايباملعدداقني عقليدداا باسددتخدام جددداول النشدداط املصددورة وأثددرا يف خفددض السددلو  

 رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة الزقازيق.
(: فعاليدددة برندددامج االقتصددداد املندددزيل لتنميدددة املهدددارات احلياتيدددة 2111) أمددداين عبدددد الوهددداب منتصدددر 3

 للمرأة فيما بعد حمو األمية، رسالة دكتوراة غري منشورا، كلية الرتبية، جامعة حلوان.
(: دراسدة تدأثري اللعدب علدى بعدض جواندب النمدو عندد الطفدل مدا قبدل 1985إميان فؤاد كاشف ) 4

 ري غري منشورة، كلية الرتبية، الزقازيق.املرحلة االبتدائية، رسالة ماجست
، القداهرة: مكتبدة المهـارات الحياتيـة(: 2111تغريد عمدران ورجداء الشدناوي وعفداف صدبحي ) 5

 .زهراء الشرق
 .. عّمان: مكتبة الف ح للنشر التوزيعتعديل السلوك اإلنساني(: 1995مجال اخلطيب ) 1
نميددددة مهددددارة التحدددددث وأثددددرا علددددى (: بندددداء برنددددامج مقددددرتح لت1991مجددددال مصددددطفى العيسددددوى ) 2

االستماع ااادف لدى ت ميذ الصفني الرابدع واخلدامس مدن التعلديم األساسدي رسدالة دكتدوراا غدري 
 .منشورة، كلية الرتبية، جامعة طنطا

 .عامل الكتب :القاهرة  ، 2ط ،التوجيه واإلرشاد النفسي( 1988حامد عبد الس م زهران ) 8
، اللعـــب عنـــد األطفـــال )األســـس النظريـــة والتطبيقيـــة((: 2112حنددان عبدددد احلميدددد العنددداين ) 9

 عمان: دار الفكر العريب.
 ، الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية.العالج باللعب لدى األطفال(: 2111خالد النجار ) 62
  (: خصائر اللعب لدى األطفدال ذوى االحتياجدات اخلاصدة2111خالد عبد الرازق السيد ) 66

 .25:21عن اجمللس العريب للطفولة والتنمية، ص ص :  ، تصدر12، العددمجلة خطوة
( فعاليدة الدراسدة اجلامعيدة يف تنميدة بعدض املهدارات احلياتيدة ، 2111خدجية أاد السيد خبيدت ) 60

 المؤتمر السنوي السابع لمركز تطوير التعليم الجامعي
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يم (: مددددى فعاليدددة برندددامج  أنشدددطة مقدددرتح إلكسددداب بعدددض املفددداه1999رحددداب صددداحل حممدددد ) 63
املكانيددة للمتخلفدددني عقليدددا ، رسدددالة ماجسدددتري ، معهدددد الدراسدددات العليدددا للطفولدددة ، جامعدددة عدددني 

 سمس.
 ، اإلسكندرية : املكتب اجلامعي احلديث.رعاية المتخلفين ذهنيا(: 1992رمضان القذايف ) 61
 :  دار العلم.األلعاب التربوية إستراتيجية لتنمية التفكير  الكويت(: 2112زيد ااويدي ) 65
خصائصهم  –(: المعاقون أكاديمياً وسلوكياً 1992زيدان السرطاوي ، كمال سامل سيسامل ) 61

 الرياض : مكتبة الصفحات الذهبية ،وأساليب تربيتهم
بصرياا   -سمعيا -أسرتى.. مدرستى أنا ابنكم المعاق اذهنيا(: 2112زينب حممود شقري ) 62

 القاهرة: دار النهضة املصرية للنشر والتوزيع.
، القداهرة: دار المرجع فى برامج تربيـة أطفـال مـا قبـل المدرسـة(: 1991ة حممد هبادر)سعدي 68

 الصدر للطباعة والنشر.
، القدداهرة: حددورس ســيكولوجية اإلعاقــة ومبــادئ التربيــة الخاصــة(: 2113مسددرية أبددو احلسددن ) 69

 .للطباعة والنشر
األطفدال املتدأخرين عقليدا، (: تنمية بعدض املهدارات االجتماعيدة لددى 1992سهري إبراهيم عيد ) 02

 رسددددددددددددددددددددالة ماجسدددددددددددددددددددددتري غدددددددددددددددددددددري منشدددددددددددددددددددددورة، معهدددددددددددددددددددددد الدراسدددددددددددددددددددددات العليدددددددددددددددددددددا للطفولدددددددددددددددددددددة،
 جامعة عني سمس. 
ــــة وتأهيــــل الكفيــــف( 2112سدددديد صددددبحي )- 06 ،القدددداهرة: املركددددز بحــــوث ودراســــات فــــي رعاي

 النموذجي لرعاية وتوجيه املكفوفني
التوحـــديين وإمكانيـــة جــداول النشـــاط المصـــورة لألطفــال (: 2112عددادل عبددد امح حممدددد  ) 00

 .، القاهرة: دار الرشاداستخدامها مع األطفال المعاقين عقليا
(: االجتاهات احلديثدة ىف منداهج األطفدال املعداقني عقليدا )القدابلني 2111عاطف حامد زغلول ) 03

ـــةللدددتعلم(، جامعدددة املنصدددورة،  ـــة وتنميـــة الطفول ، الفدددرتة مدددن  المـــؤتمر العلمفالثـــانى لمركـــز رعاي
 ارس ، تربية األطفال ذوى االحتياجات اخلاصة ، الواقع واملستقبل، اجمللد األول. ( م25 -21)
فعالية برنامج تروحيي على ترشيد السلوكيات الصحية : (2112عبد التواب حممود عبد التواب ) 01

 .لألطفال املعاقني عقليا، رسالة دكتوراا ، كلية الرتبية الرياضية، جامعة طنطا
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ــر العــادي (: 1922ر، يوسددف حممددود الشدديخ )عبددد السدد م عبددد الغفددا 05 ســيكولوجية الطفــل غي
 ، القاهرة : دار النهضة العربية.والتربية الخاصة

 .، عمان: دار املسرية تعلم العلوم للجميع(: 2115عبدامح حممد خطايبة ) 01
دار  –القداهرة  – مدخل إلى سيكولوجية رسوم األطفال( 1992عبد املطلب  مني القريطي ) 02

 -املعارف
(: تطبيق برنامج مهارات العمدل االسدتق يل والنضدج االجتمداعي لددي 1995عفاف دانيال : ) 08

( سدددنة ، رسدددالة دكتدددوراا غدددري منشدددورة،  معهدددد الدراسدددات 9،12األطفددال املتخلفدددني عقليددداا مدددن )
 العليا للطفولة ، جامعة عني سمس.

ل دور األسرة واملدرسة (:  تصور مقرتح لتفعي2112عفاف حممد توفيق وااد غنيمى مهناوي ) 09
مجلـة كليـة التربيـة ىف تنمية بعض املهارات احلياتية لدى ت ميذ املرحلة االبتدائية، جامعة بنهدا، 

 ، عدد يوليو.ببنها
(: فاعليدددة أسدددلوب السددديكودراماوالنمذجةىف عسدددني بعدددض 2115غدددادة حمدددروس عبدددد احلفددديظ ) 32

ليا ) القدابلني للدتعلم (. رسدالة ماجسدتري غدري املهارات احلياتية لدى عينة من األطفال املعاقني عق
 منشورة ، كلية الدراسات االنسانية ، جامعة األزهر.

، مطبوعددددات جامعددددة  5، طســــيكولوجية التخلــــف العقلــــي(: 1992فدددداروق حممددددد صددددادق ) 11
 الرياض

(: اإلعاقدددددة  العقليدددددة يف جمدددددال األسدددددرة )مراحدددددل الصددددددمة 1998) .………………… 13
 .211 ص (،15العدد )  رعاية الفئات الخاصة والمعوقيناتحاد هيئات واألدوار( ، 

، سـيكولوجية األطفـال غيـر العـاديين  مقدمـة فـي التريبـة الخاصـة(: 1992فداروق الروسدان ) 33
 ، عمان: دار الفكر للطباعة والنشر.2ط

(: النضددج االجتمدداعى لدددى األطفددال املتخلفددني عقليددا، رسددالة 1989فاطمددة حممددد عددزت وهبددة ) 31
 منشورا، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني سمس.ماجستري غري 

(: فاعليدة مواقدف تعليميدة مقرتحدة ىف تنميدة بعدض املهدارات 2111فاطمة مصطفى عبد الفتاح ) 35
 احلياتية لطفل ما قبل املدرسة. رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية، جامعة حلوان. 

 ، القاهرة : مكتبة االجنلو املصرية. 5ط ،القدرات العقلية(: 1982فؤاد أبو حطب ) 31
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، القدددداهرة :األجنلددددو 5، طعلــــم الــــنفس التربــــوي(: 1992فددددؤاد أبددددو حطددددب، و مددددال صددددادق ) 32
 .املصرية

 ، الكويت: دار القلم. مرجع التخلف العقلي(: 1992كمال إبراهيم مرسي ) 38
 

قداموس اجنليدزي فرنسدي املداىع عدريب. )اجمللدد  - (: ذخيرة علـوم الـنفس1991كمال دسوقى ) 13
 الثاين(. القاهرة: دار الكتب.

(: قـوائم الكلمــات األكثـر انتشــاراً فـي أحاديــث األطفـال مــن عمــر 1991ليلدى كدرم الدددين ) 44
 مطبوعات مركز توثيق وحبوث أدب الطفل اايئة املصرية العامة للكتاب. عام حتى ستة أعوام 

تعلــيم ذوى الحاجــات الخاصــة ا مــدخل التربيــة الخاصــة ا  (: 2111ماجدددة السدديد عبيددد ) 16
 األردن: عمان، دار صنعاء للنشر والتوزيع.

فاعليدددة برندددامج تدددأهيلي متكامدددل لتمكدددني األطفاالملعددداقني عقليدددا (: 2111مرفدددت حامدددد نيدددازى ) 10
الدراسات الرتبوية، جامعة معهد  القابلني للتعليم من مهارات احلياة، رسالة دكتوراا غري منشورة،

 .القاهرة
، عمددان: دار ريــاض األطفــال(: 1995حممددد عبددد الددرحيم عدددس، وحممددد عبددد الددرحيم مصددلح ) 41

 الفكر.
، القداهرة: العـالج- التشخيص -التخلف العقلي األسباب(: 1995الشناوي )حممد حمروس  44

 دار الفكر العريب.
لتنميدددة املهدددارات احلياتيدددة األسدددرية للفتيدددات املقيمدددات (: برندددامج 2112مدددىن أمدددني عبدددد العزيدددز ) 15

باملؤسسات اإليوائية، رسدالة ماجسدتري غدري منشدورة، معهدد البحدوث والدراسدات الرتبويدة، جامعدة 
 القاهرة.

(: فاعليددددة برنددددامج لتنميددددة املهددددارات االجتماعيددددة والتواصددددل اللفظددددى 2112ميددددادة حممددددد أكددددرب ) 11
داون القدددابلني للتعلددديم، رسدددالة دكتدددوراة غدددري منشدددورة، معهدددد للمعددداقني عقليدددا املصدددابني بددداعراض 

 الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني سمس.



115 
 

تقديم مسدتوى األداء املهداري لعيندة مدن األطفدال املعداقني القدابلني : (1995نعمة مصطفى رقبان) 44
الـدولي الثـاني   المـؤتمر للتعليم يف برنامج تدرييب على مهارات التواصل والتفاعدل االجتمداعي 

 .، كلية الرتبية، جامعة عني سمسلمركز اإلرشاد النفسي لذو الحاجات الخاصة
(: فاعليدددة قصدددر األطفدددال يف تنميدددة بعدددض جواندددب النمدددو 1999نفدددني هبددداء الددددين عسددداف ) 18

للمعاقني عقليا " القابلني للتعلم " رسالة ماجستري غري منشورة، معهد دراسات الطفولة، جامعة 
 عني سمس.

، القدداهرة: محاضــرات فــى مرشــد معلمــة الروضــة للعمــل مــع األطفــال (:2115ة حامددد )هبدد 43
 .عامل الكتب

دار ، القداهرة: تصـميم البـرامج التعليميـة ألطفـال مـا قبـل المدرسـة(: 2118هدى الناشدف ) 52
 .53الكتاب احلديث، ص 

، المعلوماتالكومبيوتر والتخلف العقلففى ضوء نظرية تجهيز (: 2112وليد السيد خليفة ) 56
 القاهرة: مكتبة االجنلو املصرية.
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 (6ملحق رقم )

 المهارات الحياتيةمقياس 

 )الصورة النهائية(

 إعداد

 هناء رمضان عبد العزيز

 تحت إشراف 

 محمد قطب إيماند/ 
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 مقياس المهارات الحياتية    

 إعداد الباحثة

 االسم ع                                                                                                       

 تاريخ املي دع                                                                                                      

                                                                                                 حمل املي دع                
العنوان    ع                                                                                                               

                                                                                                  املدرسة ع                           
             السنة الدراسيةع                                                                                                              

 مات المقياستعلي                

   ء البيانات املوجودة يف الورقة بواسطة الطالب                                          -

 يف الصفحات التالية توجد عدد من العبارات ال  تدور حول بعض املهارات                            -  

عليك  -ك فإذا كانت العبارة تنطبق واملطلوب قراءة كل عبارة بعناية وتقرير أول استجابة ل -  
فقط ضع ع مة  -تكون اإلجابة بد )نعم( وإذا كانت العبارة ال تنطبق عليك تكون اإلجابة بد )ال( 

 )صح( بني القوسني أمام اإلجابة املناسبة لك سواء بد )نعم أو ال( .                                                       

 جابة على كل العبارات والتعبري عنها بصدق وصراحة .                                                                            الرجاء االست -

 والباحثة تشكر لكم حسن تعاونكم معها .                                                        
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                                                                                 :                       أبعاد المقياس
  -للمقياس ث ثة أبعاد وهي:

 : مهارة التواصل البعد األول -1
ويشمل عملية تبادل املعلومات واألفكار ال  تشمل كل الوسائل السمعية والبصرية 

 والكلمات عرب وسائل خمتلفة.والتلميحات والتعابري الوجهية واألصوات 

 ال نعم العبارة م
   .معهم واللعب اآلخرين مبشاركة أرغب 1
   أبدي االهتمام بأقراين. 2
   .والشراب الطعام يف ملشارك  أقراى أدعو 3
   .معهم للعب األقران دعوة أليب 1
   .لدي املألوفني غري األفراد مع التفاعل عن أحجم 5
   .اآلخرين مع والتفاعل االحتكا  أحب 2
   أهترب عند دعوتى ملقابلة اآلخرين. 5
   ألعب منفرداا يف مكان واحد وملدة طويلة. 8
   .أقدم املساعدة لآلخرين و أطلبها منهم 9

   أستمر باحلديث مع األقران. 11
   أبدي الرغبة يف االشرتا  باألنشطة واملهام. 11
   )ال أفعل شيئاا(.أكتفي مبشاهدة اآلخرين  12
   نادراا ما أبدأ احلديث مع اآلخرين. 13
   أحافظ على ع قاتى و أستمر هبا. 11
   لدي حذر زائد جتاا اآلخرين. 15
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                                              :                                                                                    : مهارة التعامل مع اآلخرينالبعد الثاني-2
ويشمل تكوين الصداقات والنشاطات االجتماعية والقدرة على األخذ والعطاء وعمل مسئولية 

 اآلخرين وتبادل املنفعة االجتماعية.

 ال نعم العبارة م
   .أحب اللعب مع أخو  يف املنزل 1
   .أجتنب الذهاب إىل األماكن العامة 2
   ألقي عية الصباح واملساء على أسر                                                                              3
   أستطيع أن أشار  أسر  يف األفراح واملناسبات 1
   .سلوكي دائما عدواين 5
   أتقبل النصح والدعم من اآلخرين 2
   أستسلم للنوم بالصف املدرسي                                                                                      5
   أشار  زم ئي يف اللعب 8
   أ تع مبشاهدة التلفزيون مع أسر   9

   أساعد اآلخرين يف أعماام                                                                                          11
   أميل إىل الضحك واملزاح مع أصدقائي                                                                            11
   مع اآلخرين أستمتع بالرقر والغناء 12
       أهتم بالنشاطات اجلماعية                                                                                                       13
   أشار  يف احلف ت املدرسية                                                                                   11
   أخاف من الغرباء وال أعدث معهم   15
                                                                                       أستأذن عند االنصراف من اجمللس                                                                           12
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                                                                                                                                  : مهارة القدرة على التفكيرالبعد الثالث-4
ويشمل العمليات العقلية واملعرفية ال  عدث داخل العقل اإلنساين مثل التذكر والتمييز والتعميم ، 

 ية ال   يز اإلنسان عن غريا من الكائنات احلية األخرى .وهو أرقي العمليات العقلية والنفس

 ال نعم العبارة م
   أستطيع فك وتركيب املكعبات. 1
   أميز بني أنواع النقود. 2
   أشغل وق  بأعمال جيدة تتطلب تفكريا جهداا. 3
   .أحسب ما أشرتيه وأطلب الباقي 1
أرسم أكثر من شكل بسيط باستخدام القلم الرصاص   5

 أو ألوان الشمع.
  

   أستطيع أن أميز بني الكبري والصغري. 2
   .أستطيع القيام بأداء بعض الواجبات احلسابية 5
   .أستطيع أن أربط بني العم ت النقدية وأسعار السلع 8
   .تفكري إىلأهترب من مزاولة األنشطة ال  عتاج  9

   .أستطيع التيميز بني الصواب واخلطأ 11
   أسأل وأستفسر عن األنشطة املعروضة أمامى. 11
   نادراا ما يسأل وقليل احلديث  12
   ميكنىن قر أشكال أكثر صعوبة باملقر. 13
   .أميز بني األشكال واألحجام واأللوان 11
   .أستطيع أن أحدد قيمة النقود 15
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 (2ملحق رقم )

 أسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة

 الدرجة االســــــــم م
 جامعة المدينة العالمية –مساعد كلية التربية استاذ  جمال الدين مزكىأ.د/  6
 جامعة المدينة العالمية –استاذ مساعد كلية التربية  أ.د/ امل محمود 5

 جامعة المدينة العالمية –استاذ مساعد كلية التربية  أ.د/ ايمان مبروك 4

 (4ملحق )

 الدراسة الحالية فيجلسات البرنامج التدريبي المستخدم 

 إعداد الباحثة

 هناء رمضان عبد العزيز

 تحت إشراف
 

 دكتورة/ إيمان محمد مبروك
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 برنامج األلعاب التعليمية المقترح )إعداد الباحثة(.
جمموعدة مدن األنشدطة القائمدة علدى اللعدب والد  تشري العديد من الدراسات علدي ضدرورة تدوافر 

تعتددرب أفضددل أسددلوب لتنميددة املهددارات احلياتيددة لدددي الطفددل سددواء العددادي أو املتخلددف عقليدداا، وهددو مددا 
يؤكدددد علدددي ضدددرورة اسدددتخدام الوسدددائل احلسدددية والتعليميدددة وغريهدددا الددد  تقددددم يف شدددكل أنشدددطة متنوعدددة 

الد  تكدون يف شدكل أنشدطة متنوعدة  كدنهم مدن تعلدم هدذا   كنهم من تعلم املهارات احلياتيدة وخاصدة
 ( 1املهارات.)

ويف ضوء ذلك يتم التخطديط للربندامج التددرييب املسدتخدم يف الدراسدة احلاليدة عدن طريدق عديدد 
اادددف مددن تصددميمه وإعدددادا ومعرفددة حدددودا وحمتددواا واألسددس االجتماعيددة والنفسددية الدد  ت ئددم العينددة 

املتضددددمنة داخددددل وحداتدددده والوسددددائل واألدوات املسددددتخدمة يف تنفيددددذا ووسددددائل وخصائصددددها واألنشددددطة 
 تقوميه يف ضوء الدراسات السابقة املرتبطة مبوضوع الربنامج.

 جلسات البرنامج التدريبي المقترح 

 (إعالميةالجلسة األولى)

 التعريف بالبرنامج التدريبي المقترحعنوان الجلسة / 

 بعد االنتهاء من الجلسة ان يكون قادرا علىيستطيعالمتدرب أهداف الجلسة:

 يتعرف  على جمموعة املفحوصني " أطفال اجملموعة التجريبية ". -
 يتعرف على طبيعة برنامج األنشطة احلايل. -
 يذكر أهداف الربنامج. -
 حيدد أمهية االنتظام يف احلضور وعدم التغيب وااللتزام بتعليمات الربنامج.                        -
 يتمرن يف جو من األلفة واملودة واحلب. -

 

                                                           
 .351ص مرجع سابق  مرجع التخلف العقلي(: 1992كمال إبراهيم مرسي )-1
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 الفنيات المستخدمة :

املناقشة حول  راء األطفال فيما يفضدلونه مدن أنشدطة بأنواعهدا الفنيدة والرياضدية والقصصدية  -
 ولعب الدور.

التعزيدددز املدددادي واملعندددوي، وذلدددك بتقددددمي احللدددوى والعصدددائر والشيبسدددي، واملعندددوي بكلمدددات  -
احلوار مع األطفال مثدل شداطر، برافدو، هايدل، عظديم، والرتتيدب علدى الثناء والتشجيع أثناء 

 ظهر الطفل وكتفه.
 ( دقيقة.32زمن الجلسة:) 

 اجراءات الجلسة :

تبدأ الباحثة بتحية املفحوصني، وتقدمي نفسها، مث يقوم كل طفل بتقددمي نفسده بدان يقدول   -
 امسه لآلخرين، أنا...، أو أنا امسي...

ريف األطفال بالربنامج املستخدم وأهدافه، وتذكر ام أن هندا  جدوائز مث تقوم الباحثة بتع  -
 وهدايا من "احللوى وقصر التلوين، والعصري والشيبسي" ملن يلتزم بإجراءات الربنامج. 

مث تسددأل الباحثددة كددل طفددل عددن األلعدداب الدد  يفضددلها، وعددن احللددوى الدد  يفضددلها أيضدداا    -
 كوسيلة للتعبري عن الذات.

لباحثة على أمهية الطاعة وااللتزام وعدم الغياب ألهنم سوف يتعلمون الكثري مدن مث تؤكد ا  -
 املهارات ال  تفيدهم يف حياهتم اليومية.

مث تقدددوم الباحثدددة بإعطددداء كدددل مدددنهم كراسدددة تلدددوين وعصدددري أو شيبسدددي حسدددب رغبددداهتم،   -
 وذلددك لتحقيددق جددو مددن األلفددة واملددودة بددني األطفددال مددع بعضددهم الددبعض مددن جهددة وبدددني

 األطفال والباحث من جهة أخرى.
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 الجلسة التدريبية الثانية

 عنوان الجلسة : العمل الجماعي

 : أهداف الجلسة
 بث مهارة التفاعل واملشاركة )العمل اجلماعي(. -
 تنفيس الطفل عما بداخله من خ ل االلعاب ال  يشرت  فيها. -
 تشجيع الت ميذ على اللعب اجلماعي -

 الفنيات المستخدمة:
 لعب الدور، النموذج، التعزيز املعنوي واملادي،  .

 
 األدوات:

 جمموعة من املكعبات بالكرتون. 
 

 ( دقيقة32:) زمن الجلسة
 اجراءات تنفيذ الجلسة:

  ،تقددوم الباحثدددة بإلقددداء التحيدددة علدددى األطفدددال وجتعلهددم حييدددوا بعضدددهم بعدددض. يقدددف األطفدددال صدددفاا
مجيددع االجتاهددات حسددب إشددارة الباحثددة، وعنددد  وتطلددب الباحثددة مددنهم اجلددري أمددام أو خلددف ويف

 مساع الصفارة يتجمع األطفال يف جمموعة واحدة متشابكة األيدي.
 .الوثب يف اجتاهات خمتلفة 
 .الوثب إىل أبعد مسافة ممكنة 
 .تقليد طريان العصافري 
 .لعبة حركية مجاعية 
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سورا قبل اجملموعة األخرى مكعب(.، على كل جمموعة أن تبين  21جمموعة من املكعبات الكرتونية )
 هو من يبين السور أوالا. من املكعبات الكرتونية. الفائز

 
 الجلسة التدريبية الثالثة

 عنوان الجلسة: المشاركة والتعاون
 أهداف الجلسة: 

 تعويد األطفال على املشاركة. -
 .اخلروج باألطفال من االنعزالية  -
 خلق جو من املتعة واملشاركة والتعاون. -

 المستخدمة: الفنيات

 النموذج. -
 لعب الدور. -
 التعزيز املعنوي واملادي. -

 األدوات المستخدمة: 

 .أكياس رملية، سلة، مساكات اام، صياد       

 ( دقيقة.32) زمن الجلسة:

 اجراءات الجلسة:

  تبدددأ الباحثددة جبمددع األطفددال حواددا وحييدديهم، وجتعددل كددل طفددل حييددي زميلهددثم تقددوم الباحثددة بقددذف
الرمددل يف اجتاهددات خمتلفددة يف امللعددب، وعلددى األطفددال اجلددري باجتاهددات خمتلفددة جلمددع أكيدداس مددن 

 األكياس ووضعها يف السلة.
 .تطلب الباحثة من األطفال تقليد حركة الشجرة ال  هتب عليها الريح، فيميل جبذعه مييناا ويساراا 
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 كحركة العجلة.  تطلب الباحثة من األطفال النوم على األرض مث حيركوا أرجلهم وأيديهم 
 .لعبة حركية، نوعها: مجاعية حركية 
 .عدد ال عبني: اجملموعة كاملة 
  حدددامها أطريقددة اللعددب: يقسددم ال عبددون إىل فددريقني متسدداويني، وجتددرى قرعددة بددني الفددريقني ليكددون

اام، واآلخر صيادين، يبدأ اللعب بدأن جيدري فريدق احلمدام لينثدر يف ميددان اللعدب، وعندد اإلشدارة 
يتحر  الصيادون الصطياد احلمام ومسدكه، ومدا ميسدك مدن احلمدام يوضدع يف العدش املرسدوم علدى 

 األرض، ويستمر اللعب إىل أن يتمكن الصيادون من مسك مجيع احلمام.
  يتبادل الفريقان والفريق الفائز هو الذي يستطيع حبس أفراد الفريق اآلخر يف زمن أقل.
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 الجلسة التدريبية الرابعة

 : االندماج والتفاعل االجتماعيالجلسةعنوان 

 -:  يستطيعاملتدرب بعد االنتهاء من اجللسة أن يكون قادرا على:اهداف الجلسة

 إخراج الطفل من االنعزالية. -
 تنمية القدرة على االندماج والتفاعل االجتماعي لدى الطفل. -

 الفنيات المستخدمة : 

 النموذج. -
 التعزز املعنوي واملادي.  -
 ولعب الدور.  -

 األدوات :

 شرائط لوهنا )أار، أصفر(، أطواق، صفارة، ماسك للثعلب.

 ( دقيقة 32) زمن الجلسة :

  ،تبددددأ الباحثدددة جبمدددع األطفدددال يف مربدددع نددداقر ضدددلع لتحيدددتهم، وتسدددأام هدددل هندددا  أحدددد غائدددب
 وجتعلهم يلقون التحية لبعضهم بعض.

  عليده، وتقدول: عندد مسداع الصدفارة يدتم اجلدري تضع الباحثة خط يف األرض وجتعدل األطفدال يقفدون
 بسرعة للوصول إىل احلائط، ومن مث العودة إىل املكان ثانياا.

  ،والوقوف يف صف وكل طفدل يددا يف وسدطه وعندد مسداع املوسديقى حيدر  الطفدل رأسده ميينداا ويسداراا
 مث يرفع يدا اليمىن للجنب واليسرى للجنب اآلخر ويدورمها كعجلة.

 ة هى النموذج لألطفال أوالا.وتكون الباحث
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   الوقوف قاطرتني، كل قاطرة بشريط لون معني، وأمام كل واحدة طوق ملون بنفس الشريط، وعلى
كل طفل يف القاطرة اجلري قفزاا للوصول إىل الطوق مث الدوران حوله والرجوع سريعاا إىل اخللف، 

 عديد القاطرة الفائزة وتعزيزها وتشجيعها.

 ية )الثعلب والكتاكيت(.لعبة حركية مجاع 
  يتشابك األطفال يف دائرة عل أن تكون أيديهم مائلة ألسفل ويكون خارج الدائرة ثعلب ميثله

طفل، حياول الثعلب الدخول إىل الدائرة من عت األيدي ولكن هم حياولون منعه، ولن إذا دخل 
أيضاا اثنان إىل أن تنتهي  رج االثنان اللذان دخل من بينهم فإذا أكل كتكوت من الداخل  رج 

 باثنني فائزين.

 الجلسة التدريبية الخامسة

 : التعاونعنوان الجلسة

 أهداف الجلسة: 

 تنمية مفهوم التعاون. -
 إتاحة الفرصة لألطفال ل ستجابة اإليقاعية البسيطة من خ ل احلركة مع املوسيقى. -

 :  الفنيات المستخدمة

 النموذج.  -
 التعزيز املعنوي واملادي.  -
 لعب الدور.  -

  األدوات المستخدمة :

 شريط كاسيت، كرات من اجلوارب، سلة، قطع من الشبك، مثلثات ، مربعات، دوائر.
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 ( دقيقة.  32:) زمن الجلسة

 اجراءات تنفيذ الجلسة:

 .جتمع الباحثة األطفال وتلقي عليهم التحية 

املوسيقى )حركات الدب تقف الباحثة يف مواجهة األطفال، وتؤدي بعض احلركات لينفذوها مع 
بالقدمني على األرض، فتح وقفل األيدي يف ااواء، النوم على الظهر وعريك القدمني لتدوير عجلة 
ااواء، فتح وثين اليدين عل اجلانبني وإىل األمام، ثين اجلذع إىل اجلنبني مث إىل األمام مث إىل اخللف( 

 ويتم تنفيذ مجيعها بااللتزام باملوسيقى.

 ركة رمي الشبكة يف البحر مث سحبها.تقليد ح 
 .تقليد حركة العوم يف البحر 
  .)لعبة حركية مجاعية )التنشني بالكرة 
 .يتم تقسيم اجملموعة إىل فريقني وإعطاء كل فريق كرات من اجلوارب اململؤة  بالرمل 
 .وضع سلة غسيل أمام كل فريق على بعد معني 
 رات يف السلة.عند البدء بالتصفري يقوم األطفال برمي الك 
 .الفريق الفائز الذي أدخل عدد كرات أكثر 
 .يتم التدعيم والتعزيز للفريق الفائز عن طريق تقدمي احللوى ام 

 
 نشاط ثان:

تقوم الباحثة بتجميع األطفال يف قاطرتني أمام كل قاطرة صندوق من الكرتون به مثلثات، 
اخلشب وجبوار الكرتون سلة، ومع مربعات، دوائر، ومستطي ت مصنوعة من اإلسفنج أو 

الصفارة جيري األطفال األوائل من كل قاطرة ليلتقطوا الشكل الذي حيددا الباحث ويضعوا 
 بالسلة وتشجع القاطرة الفائزة.
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 الجلسة التدريبية السادسة

 

 التفاعل واملشاركة مع األقرانعنوان الجلسة: 

 أهداف الجلسة :

 واملشاركة مع األقران يف جو من املرح والتنافس.أن يتدرب األطفال على التفاعل  -

 الفنيات المستخدمة :

 النموذج.  -
 التعزيز املعنوي واملادي.  -
 لعب الدور. -

 األدوات المستخدمة :

 كراسي. -
  لة موسيقية. -
 صفارة.  -

 دقيقة.  32 زمن الجلسة:

 اجراءات تنفيذ الجلسة:

  .تقوم الباحثة بتجميعهم وإلقاء التحية 
  أشكال من األطواق على شكل دائرة، مربع، مثلثتضع الباحثة. 
 تقوم بوضع هذا األشكال على صدر كل طفل. 
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   إعطاء الطفل تعليمات كاآل  : عند مساع املوسيقى يتوجب اجلري حول هذا األشياء مع الوثب
 إىل األعلى،  وعند غلق املوسيقى يتوجب اإلسراع بالوقوف داخل املكان املناسب وهكذا. 

 احثة جبمع األطفال وتظهر ام صور لشخصدية تقدف أو جتلدس يف أوضداع معيندة مث تطلدب تقوم الب
ندوم عدل  -منهم أن يقلدوا النموذج الذي أمامهم مثل اجللوس قرفصا بدالوقوف علدى رجدل واحددا 

يف االنتهددداء تقدددوم بتددددعيم السدددلو   –ضدددم اليددددين عدددل الصددددر  –إحددددى اليددددين جانبددداا  -الدددبطن 
 آت مثل جنمة ذهبية توضع يف كارت الطفل اخلاصة به. الصحيح لبعض املكاف

 أغنية حركيه ويقوم االطفال بالرقر والفرح عليها 
 

 الجلسة التدريبية السابعة

 : التعبري عن النفسعنوانالجلسة

 أهداف الجلسة: 

 إكساب الطفل القدرة على تكوين صداقات. -
 إكساب الطفل القدرة على التعبري عن النفس. -
 المستخدمة:الفنيات 

 النموذج. -
 لعب الدور. -
 التعزيز املادي واملعنوي. -

 األدوات المستخدمة:

 .ديكورات القصة، ماسكات، موسيقى، م بس -

 دقيقة. 32زمن الجلسة: 
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تقف الباحثة وسط األطفال بعد جتميعهم يف صورة دائرة وتقدول ادم: مدني حيقددر ميثدل  -
َ  حنكيها.  القصة اللي دامياا

ملعلمة إلبداس األطفدال امل بدس، مث تقدوم الباحثدة بتوزيدع األدوار حسدب مث تبدأ الباحثة وا -
 األدوار املتفق عليها سابقا. 

 تبدأ الباحثة بتشغيل املوسيقى وإعطاء األطفال شارة البدء  -
يف هنايدددة العدددرض تصدددفق الباحثدددة واملعلمدددة ادددم وتعطدددى ادددم املكافدددآت متمثلددده يف هددددايا  -

توضدع جبددول املددعمات املخصدر لكدل طفدل، مدع خمتلفة وجبانب ذلك جنمات ذهبيده 
وضددع شددارة ملونددة علددى صدددر كددل طفددل لتعددرب عددن قدرتدده علددى اإلجندداز، إتبدداع األوامددر، 

 املشاركة والتعاون مع الغري، واخلروج من االنعزالية.
 ." لعبة حركية مجاعية " األرانب املوسيقية 

لألرانب، ويكون عددها على عدد األطفال ترسم دائرة كبرية واا دوائر صغرية  ثل أقفاص 
وهنا  واحدا زيادة، وتتم اللعبة عن طريق وضع شريط موسيقي، وعند مساع املوسيقى يثبت األطفال 
على حميط الدائرة اخلارجية، وعند توقف املوسيقى جيري األطفال بطريقة قفز األرنب، واألرانب ال  ليس 

ة مرة أخرى وهكذا إىل أن يبقى طفل واحد ويعترب هو الفائز، اا قفر يكون هو اخلاسر، وتكرر اللعب
 ويعزز.

 الثامنةالجلسة التدريبية 

 عنوان الجلسة : التعامل مع االخرين

 أهداف الجلسة: 

 أن يتعامل الطفل مع اآلخرين ويتواصل معهم يف فعل اخلري. -1
 أن يتعامل مع أفراد األسرة يف أداء أعمال املنزل. -2
  الطفل.أن يشار  زم ئه يف -3

 دقيقة 15:  زمن الجلسة
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 : الفنيات المستخدمة فى الجلسة

 النمذجة، لعب الدور، املناقشة

 األدوات المستخدمة فى الجلسة:

جمموعة من الصور لبعض األشخاص يتعاونون يف عمل ما ، جمموعة من الصور لبعض األفراد يف 
 احدي احلف ت املدرسية ، جهاز فيديو ، جهاز تسجيل صو .

 اجراءات تنفيذ الجلسة:

  تقوم الباحثة بتوضيح اادف من اجللسة للتعرف على القدرة على التعامل واملشاركة التواصل
 مع اآلخرين يف فعل اخلري ، والتعاون مع أفراد األسرة يف أداء أعمال املنزل.

  عرض جمموعة من الصور لبعض األشخاص يتعاونون يف عمل ما ، وتكليفهم بالقيام ببعض
 ألنشطة الرتفيهية بالفصل مثل إعداد حفل ، تزين الفصل ... اخل.ا
  ، تقوم الباحثة باحلديث عن التعامدل واملشداركة والتواصدل مدع الت ميدذ وأمهيدتهم للفدرد واجملتمدع

حيددث أندده دعددت إليدده مجيددع األديددان السددماوية ، وأن الفددرد جددزء مددن اجملتمددع ، واحلددديث عددن 
 فرد يف أسرته يف أداء أعمال املنزل ، أمهية تعامل تعاون ومشاركة ال

 .تقوم الباحثة باحلديث عن بعض املواقف ال  تطلب التعاون واملشاركة 
  مت تكليددف كددل جمموعددة مددن اجملموعددات إيل عمددل نشدداط معددني فمددث ا جمموعددة تقددوم بأعمددال

 الفصل.النظافة وجمموعة أخري يف إعداد وجتهيز أحواض الزهور وجمموعة ثالثة تقوم بتزين 
  بعددد ذلددك قامددت الباحثددة مبتابعددة اجملموعددات وتقدددمي املسدداعدة والعددون اددم والثندداء علددى األداء

 اجليد.
 :مت تقييم أداء الت ميذ يف املهارات املستهدفة من خ ل طرح األسئلة مثل 
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 ما الذي تفعله إذا رأيت رجل كبري يعرب الشارع؟ ما دور  إذا رأيت قمامة يف الفصل ؟ ما واجبك
 يف املنزل؟

       ، مت تكليف الت ميذ يف هنايدة اجللسدة القيدام بدبعض األنشدطة : مثدل إعدداد وجبدة غذائيدة
 أو االهتمام باألشجار واألزهار ال  توجد يف فناء املدرسة بالري.

 الجلسة التدريبية التاسعة

 : لعبة تكوين أصدقاءعنوان الجلسة
 :الجلسةف اهدأ

 تكوين صداقة.ب الطفل القدرة على ااكتس -
 نبذ سلو  االنعزالية. -

 الفنيات المستخدمة:
 النموذج. -
 لعب الدور. -
 التعزيز املادي واملعنوي. -

 األدوات المستخدمة:
 جمموعة من األلعاب الصغرية. -

 دقيقة. 32: الجلسةزمن 

يتم يف هذا اجللسة تقييم مدى استفادة األطفال من القصة عن طريق بعض املواقف املقدمة 
 ومعرفة كيف يسلكون يف مثل هذا املواقف، وهذا املواقف.ام، 

 واادف منه معرفة هل اكتسب الطفل القدرة على تكوين صداقة.الموقف األول: 
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 و يتضمن هذا الموقف:

على األطفال يف صورة طفل يلعب مبجموعة من األلعاب، فيحضر  ةدخل الباحثت -
مع بعضهم بعض، فريد عليهم  جمموعة من األطفال ويسألوا هل من املمكن اللعب

 الطفل: نعم هيا بنا نلعب.
 : هل الطفل تصرفه كان صحيحاا أم خاط ؟ةسأام الباحثتبعد االنتهاء من املوقف  -

 واادف منه نبذ سلو  االنعزالية. الموقف الثاني:

 وتضمن هذا الموقف:

وميثل دور أم ومعها ث ثة أطفال، واحد منهم ال حيب اللعب مع  ةدخل الباحثت -
 اآلخرين أو األكل معهم، أما اآلخران فيلعبان ويلهوان مع بعضهم بعض.

الذي يقوم بدور األم أن يشاركها األطفال الث ثة يف ال منضدة  ةلب الباحثتطمث  -
 ثقيلة، فيجري االثنان ويبقى الذي ال يشار  وال يلعب.

األطفال: هل الطفل هذا تصرف بطريقة  ةل الباحثأستنتهاء املوقف أو املشهد بعد ا -
 صحيحة أم خاطئة جتاا أمه وأخواته...و ملاذا؟

 الجلسة التدريبية العاشرة
 فرقعة البالوناتلعبة عنوان اجللسة : 

 أهداف الجلسة:
 تنمية حب العمل اجلماعي. -
 التعبري احلر عن النفس. -

 الفنيات المستخدمة:
 النموذج. -
 التعزيز املعنوي باحلفلة والتعزيز املادي باادايا الرمزية. -
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 األدوات المستخدمة:
 بالونات. 

 دقيقة. 32زمن الجلسة: 
 اجراءات تنفيذ الجلسة

  تعطددي الباحثددة اإلشددارة بدداجلري، وعنددد مسدداع الصددفارة يقددف كددل طفددل يف مكاندده وال يتحددر ، وينتشددر
 مراعاة عدم ملس الزميل.األطفال باملشي مث اجلري مع 

  تطلب منهم الباحثة أن يقلددوا حركدة رمدي الكدرة، مث تقلدد الباحثدة حركدة رمدي الكدرة مدن أعلدى مث إىل
 األمام مث إىل األسفل.

   تظهر الباحثة صورة ضفدع وتقول لألطفال: مني شافها ومني يقدر يقلد حركتها؟ 
 يف اادواء واابدوط علدى أربدع، مث تقدوم الباحثدة  تستند الباحثة على األرض وتثدب أمامداا بوثبدات قصدرية

بإظهددار صددورة  سدداح وتقلددددا وذلددك بددالرقود علدددى الددبطن مددع ثددين املدددرفقني للتحددر  أمامدداا باسدددتخدام 
 الذراعني والرجلني مع االحتفاظ بالذراعني جبانب اجلسم والقدمني يشريان للخارج.

  ،وتكاف  أصحاب احلركة السليمة.ويف النهاية تطلب الباحثة من األطفال أن يقلدوها  
 
 .)لعبة حركية )فرقعة البالونات 

جتمع الباحثة األطفال يف دائرة، وتعطي كل طفل بالوناا يضعه بالربط على رجله، وحياول كل طفل فرقعة 
 بالون زميله دون اللجوء للضرب، والفائز هو الذي حافظ على بالونه ومل تفرقع، وتتم مكافأته.

 التدريبية الحادية عشرةالجلسة 

 عنوان الجلسة: لعبة الهاتف المحمول

  -الهدف من الجلسة: 

استخدام بعض الكلمات واملفدردات والرتاكيدب اللغويدة البسديطة الد  تسداعدهم علدى التحددث 
 بطريقة مهذبة مع اآلخرين. 
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 المستخدمة في الجلسة:  الفنيات

 للسلو  والتكرار، والنمذجةسوف تستخدم الباحثة لذلك فنيات الشرح اللفظي 

 األدوات المستخدمة فى الجلسة:

 لعبة هاتف

 دقيقة 32زمن الجلسة: 

 إجراءات في تنفيذ الجلسة: 

  عملددددت الباحثددددة يف هددددذا اجللسددددة علددددى توضدددديح أمهيددددة احلددددديث بطريقددددة مهذبددددة مددددع اآلخددددرين
يم األطفددال أفددراد واالبتعدداد علددى األلفدداظ الغددري مرغوبددة يف التعامددل مددع الددزم ء وكددان ذلددك بتعلدد

اجملموعة التجريبية على استخدام بعض الكلمدات واملفدردات والرتاكيدب اللغويدة البسديطة، وهدو 
األمدددر الدددذي مدددن شدددأنه أن يزيدددد مدددن فهمهدددم ملعددداين الكلمدددات، ويزيدددد مدددن مفدددرداهتم اللغويدددة، 

هم علدى وبالتايل يسهم يف إحداث التفاعل بينهم وبني أقراهنم بشكل إجيايب، من خ ل تدريب
إقامدددة حدددوارات بسددديطة معهدددم، فدددتم تددددريبهم علدددى اسدددتخدام الكلمدددات " نعدددم ، ال ، أهددد ا، 

 مرحباا، مع الس مة، شكراان تفضل، بار  امح فيك،  سف، لو مسحت، من فضلك". 
  قامددت الباحثددة بتدددريب األطفددال علددى كيفيددة التحدددث بطريقددة مهذبددة مددع اآلخددرين مددن خدد ل

، قامت هي بالسلو  كنموذج، وطلبدت مدن األطفدال أن يدؤدوا مدا لعب الدور لبعض األطفال
 قامت هي بأدائه من خ ل لعب الدور وكان النشاط كما يلي: 

" نشاط اجتماعي" جاءت الباحثة بأجهزة هواتف لعبدة، وقامدت بتمثيدل دور " صدديق يسدأل 
إسددتخدام املفددردات عددن زميلدده املددريض عددرب اادداتف" وطلبددت بعددد ذلددك مددن األطفددال أن يددؤدوا الدددور ب

 -والعبارات السابق تعلمها كما يلي:
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 * رن جرس الهاتف

 اجمليب:  لو

 الصديق: نعم 

 اجمليب: من معي

 الصديق: أنا ف ن زميل ف ن كيف حالك 

 اجمليب: احلمد مح 

 الصديق: هل مسحت يل مبكاملة زميلي. 

 اجمليب: حاضر سوف أبلغة ليكلمك

 الصديق: شكراا بار  امح فيك 

وعملدددت الباحثدددة الباحثدددة علدددى تشدددجيع كدددل طفلدددني حددددث بيدددنهم حدددوار نددداجح، وكدددان ذلدددك 
 بكلمات معززة " برافو، جيد، أحسنت " وتوزيع قطع معدنية. 

 

على تدريب األطفدال علدى كيفيدة دخدول الفصدل عندد تدأخرهم بدأن يقدوم الطفدل  تأما الدور الثاين قام
بطرق الباب مث يستأذن ملقياا التحية وهي الس م علديكم فتدأذن لده الباحثدة بددخول الفصدل، و تتكدرار 
لعددب الدددور إىل أن يقددوم كددل األطفددال بالدددور، ويددتقن اجلميددع  داب دخددول الفصددل، وإحددرتام اآلخددرين 

 منهم بطريقة مهذبة، ووزعت الباحثة عليهم قطع معدنية لتعزيز أدائهم. واالستئذان 
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 الجلسة التدريبية الثانية عشرة

 لعبة تشكيل الصلصال: عنوان الجلسة : 

 : يسعى هذا النشاط إيل عقيق األهداف التالية:أهداف الجلسة

 تنمية قدرة األطفال على التخيل والتفكري. -1
 الختيار.تدريب األطفال على حرية ا -2
 التشجيع على اللعب اجلماعي. -3
 التدريب على املناقشة اجلماعية وإبداء الرأي. -1
 تنمية القدرة على اإلجناز لدي األطفال. -5
 اكتساب األطفال مهارة التعامل مع اآلخرين وحسن معاملة األصدقاء. -2

 دقيقة. 15  زمن الجلسة :

 األدوات المستخدمة فى الجلسة : 

 –سددديارة  –مسكدددة  –عروسدددة  –شددجرة  –جمسددمة صدددغرية مثدددل ) كدددرة بعددض مدددن منددداذج لأللعددداب 
 قطعة صلصال لكل طفل(. –مسدس لعبة 

 إجراءات تنفيذ الجلسة:

   تقددوم الباحثددة مبسدداعدة معلمددة الفصددل بتنظدديم األطفددال وتددرتيبهم وتطلددب مددنهم اجللددوس علددى
 اجلديد،  كراسي حول املنضدة ليشرتكوا مجيعاا يف النشاط وتشجعهم لسماع شرح النشاط

   وتعددرض الباحثددة كددل منددوذج مددن مندداذج األلعدداب التعليميددة علددى كددل طفددل مددن األطفددال ليختددار
 كل طفل النموذج الذي يعجبه 
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   وتقدددوم الباحثدددة مبسددداعدة املعلمدددة بتوزيدددع قطدددع الصلصدددال علدددى األطفدددال ، وتطلدددب مدددنهم أن
صلصدال ، وتعدرفهم بدأن حياول كل واحد منهم تشكيل اللعبدة الد  قدام باختيارهدا باسدتخدام ال

 ( دقائق ، مع تنبيه دائماا للوقت الباقي إلهناء العمل ،  11الوقت املتاح لتنفيذ هذا العمل) 
  وتقددوم الباحثددة ملتابعددة خطدددوات القيددام بالنشدداط بدقددة وم حظدددة سددلو  األطفددال وتوجيدده كدددل

للعبددة الدد   طفددل حبيددث يشددرت  كددل األطفددال يف النشدداط ، وبعددد االنتهدداء مددن التشددكيل الفددين
أختارها كل طفل وقام بعملها من الصلصال ، وانتهداء الوقدت اأددد للعمدل ، تطلدب الباحثدة 
من األطفال أن يتبادلوا أعماام مع بعض لكي يتعرف كل طفدل علدى عمدل زميلده عدن طريدق 
املساعدة من قبل الباحثة ومن مث يقدول كدل طفدل اسدم اللعبدة الد  قدام زميلده بتشدكيلها ، ليدتم 

 بذلك عقيق أهداف النشاط. 
  تشجعهم الباحثة بالتصفيق على ما قام به كل طفل وما أجندزا مدن عمدل ، ويكداف  كدل طفدل

 ببعض قطع احللوى على ما قام به كنوع من التشجيع.
 .ويف هناية اجللسة تشكر الباحثة األطفال وعدد ام ميعاد اجللسة القادمة 

 الجلسة التدريبية الثالثة عشرة

 : لعبة حذر فزرالجلسة عنوان

 أهداف الجلسة:  

 التعرف على بعض األشكال واألحجام واأللوان. -
 زيادة تنشيط الذاكرة عند األطفال. -
 تدريب على الرتكيز واالنتباا والقدرة على اإلبداع واالبتكار -
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 الفنيات المستخدمة فى الجلسة 

 المناقشة والحوار  النمذجة

 -الجلسة:األدوات المستخدمة فى 

 أشكال هندسية متعددة مثل الكرة واارم ومتوازي املستطي ت واملخروط واملعني

 دقيقة.( 15) زمن الجلسة: 

 -اجراءات تنفيذ الجلسة:

  تقوم الباحثة بتقدم جمموعة من األشكال ااندسية اجملسمة مثل الكرة واارم ومتوازي املستطي ت
 واملخروط واملعني 

  رؤية كل شكل على حدة ويأخذ وقته يف التعرف عليه واكتشافهحيث يقوم كل طفل ب 
   بعد ذلك يتم وضع شكل يشبه أحدهم داخل صندوق ميكن للطفل إدخال يدا فقط داخله من

خ ل فتحة دون أن يري ما بداخله وهذا الفتحة مغطاة بقماش ينتهي بإطار مطاطي)إستيك( 
 وق.مث بعدها يشري على الشكل الذي يشبه خارج الصند

 .ومن املمكن استخدام عناصر ألشكال متعددة مثل بعض احليوانات أو الفاكهة واخلضروات 
  ليةالتا اجللسةتعزز الباحثة األطفال بعد االنتهاء من النشاط وتشجعهم على املشاركة يف. 
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 الجلسة التدريبية الرابعة عشرة

 : لعبة الصورة املختلفة والناقصة: عنوان الجلسة 

 : الجلسةأهداف 

 عقيق التوافق الفعلي البصري بتحديد الصورة املختلفة. -
 التحكم يف العض ت الصغرية. -
 عديد الفراغ املناسب لبعض األشكال ااندسية. -
 تزيد من تركيز الطفل. -

 االدوات المستخدمة فى الجلسة
 بطاقات مكربة كرتونية عبارة عن  صور حليوانات أو طيور أو مجاد

 دقيقة. 15:  زمن الجلسة

 اجراءات تنفيذ الجلسة:    

  تقددم الباحثددة ل طفدال بطاقددات مكددربة كرتونيدة مقسددمة إيل عددة صددفوف بكددل منهدا عدددد مددن
 الصور حليوانات أو طيور أو مجاد ث ثة متشاهبني وواحد خمتلف عنهم.

   يددتم عددرض لوحددة مفددرغ هبددا مندداذج ألشددكال هندسددية متعددددة ، ومعهددا جمموعددة األشددكال الدد
 سب والفراغات.تتنا

  تضددع الباحثدددة  أمدددام كدددل طفدددل بطاقدددة مقسدددمة إيل عدددة صدددفوف لكدددل منهدددا عددددد مدددن الصدددور
 حليوانات أو طيور أو مجاد ث ثة متشاهبني وواحد خمتلف عنهم 

  تطلددب الباحثددة مددن كدددل طفددل أن يشددري إيل الصددورة املختلفدددة يف الصددف الواحددد ويضددع عليهدددا
 ع مة أخطاء بالقلم الرصاص.

  االنتهاء من النشاط األول ، تضع الباحثة النشداط الثداين وهدو اللوحدة املفرغدة وتطلدب مدن  بعد
 كل طفل أن حياول أن يضع كل شكل يف مكانه الصحيح ، وذلك يف زمن حمدد.
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  تقوم الباحثة بفحر بطاقة كدل تلميدذ لتأكدد مدن أنده قدام بتحديدد الصدورة املختلفدة ، مث فصدل
 التعليمات ، وتعطي لألطفال مرة أخري ألجزاء ناقصة.الورق الذي به أخطاء لتجديد 

  عدددد الباحثددة األطفددال الددذين قددد أخددذوا وقددت أطددول والددذين انتهددوا يف نفددس التوقيددت ولكددن
 أخطاء أن يكرر كل منهم اللعبة مرة أخري.

 .تعزز الباحثة األطفال بعد االنتهاء من النشاط وتشجعهم على املشاركة يف اجللسة التالية 

 ة التدريبية الخامسة عشرةالجلس

 الصور املتحركة: لعبة: عنوان الجلسة

 سعى لتحقيق األهداف التالية: ت: و اجللسة أهداف

 (.11إيل  1أن يتعرف الطفل على مدلول كل عدد من األعداد )  -1
 أن حيدد الطفل عدد عناصر اجملموعة من خ ل السؤال كم هؤالء. -2
  ل الرمز الرياضي الدال عليه.أن يردد أو يؤشر الطفل عن األعداد من خ -3

 دقيقة. 15:  الجلسةزمن 

 األدوات والوسائل التعليمية المستخدمة:

 برنامج حاسويب لتعليم األعداد والفوارق يف القياسات واحلجوم، بطاقات، لوحة عليها األعداد

 :تنفيذ الجلسة إجراءات

 بعرض برنامج حاسويب لتعليم األعداد أمام األطفال كل عدد على حدة. الباحثةقوم ت 
 بعرض جمموعات من األشكال ويطلب من كل طفل عديد عددها. الباحثةقوم ت 
 شجعهم على املشاركة يف النشاط التايل.تاألطفال بعد االنتهاء من النشاط و  الباحثةعزز ت 
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 الجلسة السادسة عشرة

 صانع األلعابلعبة عنوان الجلسة : 

 تسعى هذا اجللسة إيل عقيق األهداف التالية:أهداف الجلسة: 

 تنمية قدرة األطفال على التخيل والتفكري للوصول إيل حل للمشك ت. -
 تدريب األطفال على التفكري اجلماعي. -
 تدريب األطفال على الربط بني األشياء. -

 دقيقة. 15:  زمن الجلسة

 األدوات المستخدمة فى الجلسة:

كرسي خشيب متحر    –حصان خشيب  –بعض مناذج لأللعاب اخلشبية الصغرية مثل : )سبورة 
 مرجيحة خشبية(. –

 -الفنيات المستخدمة فى الجلسة:

 املناقشة واحلوار، القصة

 إجراءات تنفيذ الجلسة : 

  تقوم الباحثة مبساعدة معلمة الفصل بتنظيم األطفال واجللوس على كراسي حول املنضدة
 م لسماع قصة جديدة هي قصة " صانع األلعاب" تشجعه

وملخصها : كان هنا  رج ا طيباا يصنع األلعاب لألطفال وهو حيب األطفال كثرياا ، وأشتهر هذا 
الرجل بصناعة األلعاب اخلشبية لألطفال إلسعادهم وكان دائماا يفكر يف ألعاب جديدة لألطفال ، 

قة هبا أشجار كثرية كبرية لألطفال ، وذات مرة كان وذات مرة كان صانع األلعاب يتحول يف حدي
صانع األلعاب يتجول يف حديقة هبا أشجار كثرية كبرية جرداء ال تعطي مثاراا وليس منها فائدة اآلن 
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فقال ماذا أفعل لكي أستغل هذا األشجار يف صناعة ألعاب جديدة لألطفال وما هي األلعاب 
الباحثة بسؤال األطفال عن األلعاب ال  ميكن صناعتها من  اجلديدة ال  ميكن صناعتها ؟ مث تقوم

 اخلشب.

  وتعطي الباحثة األطفال فرصة للتفكري والتخيل ؟ وتطلب منهم اجللوس يف جمموعات لكي
يفكروا سوياا ويتفقون على رأي واحد، وبعدها تستمع إيل ما توصلت إليه كل جمموعة من 

 رأي كل أطفال اجملموعات ،  اجملموعات بنظام وبعد االنتهاء من مساع
  تقوم الباحثة بعرض النماذج ال  معها وتعرفهم عليها عن طريق استخدامها ، وترتكهم يلعبون

 هبا، مع م حظة سلوكهم أثناء اللعب وتوجيهه ام .

 : إنهاء النشاط 

يشكرهم يف النهاية على حسن استماعهم واهتمامهم بالنشاط، ويف هناية اجللسة يشكر الباحث  
 األطفال وحيدد ام اجللسة القادمة.

  



139 
 

 فهرس الجداول

 الصفحة موضوع الجدول م

 37 .التصنيف التعليمي لذوي التخلف العقلي 6

5 
داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات أفراد اجملموعتني التجريبية والضابطة ىف 

 29 العمر الزمين 

4 
داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات أفراد اجملموعتني التجريبية والضابطة ىف 

 11  الذكاء

 12 لبيان نسبة موافقة اخلرباء على أبعاد وعبارات املقياس 3

 12 درجة كل مهارة من املهارات والدرجة الكلية للمقياس معامل االرتباط بني 2

1 
معام ت الثبات للمهارات احلياتية املكونة ملقياس املهارات احلياتية لألطفال 

 19 املتخلفني عقلياا القابلني للتعلم

7 
نتائج اختبار و يلكوكسون لفحر الفروق بني متوسطات رتب درجات اجملموعة 

 74 املهارات احلياتية ككل يف القياسني القبلي و البعديالتجريبية على مقياس 

2 
تائج اختبار و يلكوكسون لفحر الفروق بني متوسطات رتب درجات اجملموعة 

 73 التجريبية على مهارة التواصل واملشاركة يف القياسني القبلي و البعدي

9 
اجملموعة نتائج اختبار و يلكوكسون لفحر الفروق بني متوسطات رتب درجات 

 72 التجريبية على مهارة التعامل مع اآلخرين  يف القياسني القبلي و البعدي

 72نتائج اختبار و يلكوكسون لفحر الفروق بني متوسطات رتب درجات اجملموعة  61
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 الصفحة موضوع الجدول م

 التجريبية على مهارة التفكري يف القياسني القبلي و البعدي

66 
وسطات رتب درجات اجملموعة نتائج اختبار مان ويتين لداللة الفرق بني مت

 77 التجريبية و الضابطة على مقياس املهارات احلياتيةككل يف القياس البعدي

65 
نتائج اختبار مان ويتين الختبار داللة الفرق بني متوسطات رتب درجات 

 72 اجملموعة التجريبية و الضابطة على مهارة التواصل يف القياس البعدي

64 

ويتين الختبار داللة الفرق بني متوسطات رتب درجات نتائج اختبار مان 
 اجملموعة التجريبية و الضابطة على مهارة التعامل مع اآلخرين يف القياس البعدي

 
79 

63 

نتائج اختبار مان ويتين الختبار داللة الفرق بني متوسطات رتب درجات 
 البعدياجملموعة التجريبية و الضابطة على مهارة التفكري يف القياس 
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