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 ملخص 

ييدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ إلى فاعمية برنامج قائـ عمى فف الحكي 
لتنمية بعض ميارات أبعاد التعمـ لدى األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ، وقد 

:  10تـ تطبيؽ البرنامج عمى عينة مف األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ مف
سنوات بناًء عمى اختبارات الذكاء  6: 5العقمي مف سنة وىو ما يكافئ العمر  12

مجمعية النفسية لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة بإيتاي البارود، لوالعمر المكافئ 
، وقد استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ذي المجموعتيف إحداىما محافظة البحيرة

مف ذوي اإلعاقة  ( أطفاؿ8( أطفاؿ واألخرى ضابطة وعددىا )8تجريبية وعددىا )
الذىنية  القابميف لمتعمـ، وتمثمت أدوات البحث في مقياس مصور ألبعاد التعمـ لألطفاؿ 
ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ، وبطاقة مالحظة لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية  

كي القابميف لمتعمـ وبرنامج قائـ عمى فف الحكي)إعداد الباحثة(، واعتمد البرنامج عمى ح
ثماني قصص لألطفاؿ تضمنت عناصر التشويؽ واإلثارة، فضاًل عف احتوائيا عمى 
مواقؼ حياتية لتنمية ميارات) حؿ المشكالت والتواصؿ والتعاوف والتعاطؼ( وقد تـ 

، وتـ استخداـ 10/2/2021حتى  12/12/2020تطبيؽ البرنامج في الفترة مف 
معامؿ  -الوسيط -االنحراؼ المعياري -األساليب اإلحصائية اآلتية )الوسيط الحسابي

مربع ايتا( وقد أثبت البحث فاعمية برنامج  -zاختبار قيمة  -معامؿ االرتباط -االلتواء
فف الحكي في تنمية بعض ميارات أبعاد التعمـ لدى األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية 

 القابميف لمتعمـ
 

 :الكلمات المفتاحية

 اإلعاقة الذهنية القابلين للتعلم. واألطفال ذو - أبعاد التعلم -مهارات  - فن الحكي
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Abstract: 

The present study aims to identify the effectiveness of a 

storytelling-based program on the development of the skills of 

children with mental disorder and who are able to learn. The 

program has been applied on a sample of children with mental 

disorder and who are able to learn aged between 10:12 years old 

which is equivalent to a mental age of 5: 6 years old; this 

depended on Intelligence tests and the equivalent age of the 

Psychological Association for Special Needs in Itay El-Baroud, 

Beheira Governorate. The researcher adopts a semi-experimental 

two-group approach: the first group, the experimental, consists of 

8 children while the second, the control group, consists of other 8 

children with mental disorders yet are able to learn. The research 

tools are a picture scale of the learning dimensions and note cards 

of children with mental disorders yet are able to learn as well as a 

storytelling-based program (made by the researcher). The program 

is based on the narration of eight children stories including 

elements of suspense and excitement as well as everyday 

situations that helps developing various skills, such as problem-

solving techniques, communication, cooperation and empathy. 

The program was applied from 12/12/2020 until 10/2/2021, and 

the following statistical methods were adapted: Arithmetic mean, 

standard deviation, the median, skew coefficient, correlation 

coefficient, the z value test and Eta square. The research proved 

the effectiveness of the storytelling-based program on the 

development of the skills of children with mental disorder yet who 

are able to learn. 
 

Key words:  

Storytelling techniques- skills – Dimensions of learning - children with 

mental disorder yet capable of learning  
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 اإلطار العام لمبحث: -1
 مقدمة.
ُيعد االىتماـ باألطفاؿ ورعايتيـ ىو االستثمار األمثؿ الذي تقدمو المجتمعات     

لشعوبيا؛ فيـ أساس تقدـ أي أمة ونيضتيا؛ فتطورىا مرتبط دائًما باالىتماـ بفئات 
األطفاؿ المختمفة؛ لذا فقد أصبح االىتماـ بفئات ذوي اإلعاقات المختمفة مف األولويات 

تمعات المعاصرة، نظًرا لمنسب المتزايدة ليـ في اآلونة األخيرة التي تحظى باىتماـ المج
 ،بيذه المجتمعات، ومف بيف تمؾ الفئات فئة األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ

فإف أي تقصير في تقديـ الرعاية ليـ  تدفعيـ إلى مزيد مف العزلة واالنسحاب 
ر عمى التحصيؿ األكاديمي لدييـ لما واإلحساس بالفشؿ وعدـ الثقة بالنفس مما يؤث

 فيعود ذلؾ بالنتائج السمبية عمى الفرد والمجتمع ككؿ. ؛يالقونو مف إحباط
ولما كانت الميارات الحياتية ىي ميارات نفسية اجتماعية مترابطة وقابمة لمنقؿ،     

ية فيي عناصر أساسية يمكف تبنييا وتنشئتيا في المتعمميف مف عمر مبكر واألكثر أىم
ىو أنيا تمكف المتعمميف مف تنمية مواقؼ وسموكيات لمتعامؿ مع الحياة العادية وتسيـ 

  .(Unicef,2012,34)في مشاركتيـ المنتجة في المجتمع 
األطفاؿ ذوو اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ في حاجة ممحة الستخداـ أفضؿ إف     

ي تؤىميـ الكتساب الميارات الحياتية البرامج واالستراتيجيات واألساليب التعميمية الت
المختمفة، التي تيسر ليـ سبؿ حؿ المشكالت والتعاوف والتواصؿ والتعاطؼ مع اآلخريف 
بطريقة أفضؿ، وليس أفضؿ مف الفف بصفة عامة وفف الحكي بصفة خاصة؛ فاألطفاؿ 

مى مغرموف بالحكايات منذ الصغر وما يقدمو ليـ الحكاء مف تنوع في األداء يعمؿ ع
جذب انتباىيـ ويثير خياليـ، وبعد انتياء الحكاية يتقمص الطفؿ دور الحكاء ويعيد 

ف كاف اليدؼ مف اروايتيا مرة أخرى ألقر  نو، مما يجعميـ يشعروف بالمتعة واإلثارة، وا 
استخداـ فف الحكي ىنا ىو تنمية بعض ميارات أبعاد التعمـ، ال تنمية االبتكار؛ حيث 

  .(American Art therapy Asseciation, 2007)كية لمففأشارت الجمعية األمري
اليدؼ مف استخداـ الفف ىو ممارسة العمؿ الفني نفسو ألف العالج بالفف ال  إف      

ييدؼ إلنتاج عمؿ جميؿ أو بناء موىبة فحسب بؿ يستيدؼ مساعدة الفرد في الشعور 
نتائج  وىذا ما أكدت عميو الجيد تجاه نفسو ومساعدتو عمى التواصؿ الجيد مع اآلخريف،
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( ودراسة 2004ودراسة عزاـ ) Malley (1999) العديد مف الدراسات منيا دراسة
 (.2013( ودراسة المالكي )2007محمد )

فالحكي يساعد الطفؿ عمى إدراؾ بعض المشكالت التي يعاني منيا، والتنفيس 
فييا طريقو لحؿ عف بعض النزعات المكبوتة بداخمو مف خالؿ القصص، التي يجد 

بعض المشكالت النفسية، فالطفؿ يولد ولديو غريزة حب االستطالع؛ لذا فيو يتتبع 
أحداث القصة بشغؼ، لما تتمتع بو مف إثارة وقوة جذب لو، فيي تعد مف أفضؿ 
الوسائؿ التي نقدـ مف خالليا ما نريده، وىذا ما أشارت إليو العديد مف الدراسات إلى 

صصي وفاعميتو إلكساب المفاىيـ والميارات المختمفة لألطفاؿ منيا أىمية فف الحكي الق
( ودراسة 2013) ( ودراسة الغامدي2011( ودراسة رضواف )2001دراسة صديؽ)

 (.2020( ودراسة حمادي )2015( ودراسة بدوي )2014كماؿ )
 مشكمة البحث:

الباحثة عمى انبثقت مشكمة البحث مف خالؿ الدراسة االستطالعية التي أجرتيا 
( عشريف 20( خمسة مف مراكز اإلرشاد النفسي بمحافظة البحيرة، عمى عدد )5عدد )

ولي أمر لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ؛ حيث تـ توزيع استباف مفتوح 
عمييـ وقد اتضح مف نتائجو أف األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ لدييـ 

ميارات الحياتية األساسية المرتبطة بأبعاد التعمـ، فمـ تحظ تمؾ قصور في بعض ال
الميارات باالىتماـ الكافي وأف جؿ اىتماـ المربيف ينصب عمى الكفاءات األكاديمية، 

وتطبيقيـ لمميارات، كما أنيا  كما أف األنظمة التعميمية، ال تعمؿ عمى تعزيز ممارساتيـ
ات مف أجؿ المقدرة عمى التوظؼ، عمى الرغـ أخفقت في تعزيز مدى أىمية ىذه الميار 

مف المزايا المباشرة لتطوير ىذه الميارة الحياتية األساسية التي تعود بالنفع عمى 
وىذا يتفؽ مع ما أسفرت عنو نتائج البحوث والدراسات السابقة في مجاؿ المتعمميف، 

( 2006) أكبر( ودراسة 2003) ( ودراسة السيد2001عمـ النفس مثؿ دراسة بخش )
ودراسة الضبع   Mirjana&  Aleksandra (2010) ( ودراسة2009ودراسة محمد )

( ودراسة 2013( ودراسة الحشاش )2012( ودراسة عواد والشوارب )2011)
والتي أجمعت  Kopolovich.(2020)ودراسة  (2019) موسى( ودراسة 2014)كماؿ

الجانب االجتماعي  عمى أف األطفاؿ ذوي اإلعاقة يعانوف مف  قصور واضح في
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ويتمثؿ ذلؾ في القصور الكبير في مياراتيـ االجتماعية الحياتية بشكؿ عاـ مما يترتب 
عميو العديد مف المشكالت االجتماعية والسموكيات السمبية، والتي تعود بالسمب عمى 

 تحصيميـ األكاديمي.
ـ حوؿ فجوة 2016وقد أكدت دراسة مسحية )استقصائية( ُأجريت في عاـ 

يزاؿ  الشباب اللميارات الحياتية في إقميـ الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا عمى أف ا
ذلؾ ألف األنظمة التعميمية، بما في ذلؾ التعميـ والتدريب ؛ يفتقروف إلى ميارات التعاوف

التقني والميني، ال تعمؿ عمى تعزيز ممارساتيـ وتطبيقيـ لتمؾ الميارات، كما أف 
ميارات يؤثر سمًبا عمى التوظيؼ مستقباًل، فيناؾ مزايا مباشرة إخفاقيا في تعزيز ىذه ال

 YouGov and)المتعمميف لتطوير ىذه الميارات الحياتية األساسية تعود بالنفع عمى 

Bayt, 2016,33.) 
كما تشير نتائج البرنامج الدولي لتقييـ الطالب إلى إخفاؽ أنظمة التعميـ في 

، (OECD, 2014 and 2016)حؿ المشكالت تزويد الشباب بالميارات األساسية ل
وفي الوقت الحالي تعكؼ أنظمة التعميـ عمى اإلعداد األفضؿ لممتعمميف لتمكينيـ مف 
حؿ المشكالت التي تـ "تحديدىا بكؿ جيد وعرضيا عمييـ في الصفوؼ المدرسية" بداًل 

 .(Pretz et al.2003,121)مف تجييزىـ لمبدء في صوغ المشكالت وطبيعتيا 
ولما كانت ميارة )حؿ المشكالت، التواصؿ، التعاوف، التعاطؼ( مف ميارات 
أبعاد التعمـ األربعة كما أنيا أيًضا ميارات يومية معيشة، أي ال غنى عنيا في 

تنميتيا ووضعيا في برامج لتطويرىا لدى المعاقيف إف تعامالت الطفؿ اليومية؛ لذا ف
ية األىمية لتعميميـ ودمجيـ في المجتمع؛  فتمؾ القابميف لمتعمـ يعد أمًرا في غا ذىنًيا

الميارات ترتبط ارتباًطا وثيًقا باألداء األكاديمي، فتنميتيا يزيد مف فرص النجاح، 
ىماليا يعني إخفاًقا فيو، وذلؾ ما تنادي بو رؤية مصر لمتعميـ  ، والتي أقرت 2030وا 
تاحة فرص التعم يـ والحياة الكريمة ليـ، بحؽ ذوي االحتياجات الخاصة في التعميـ، وا 

شأنيـ في ذلؾ شأف أقرانيـ العادييف، مما يسيـ بدوره في تنميتيـ وتوافقيـ مع المجتمع، 
 (.99، 2019"فيـ طاقة يمكف االستفادة  منيا في بناء وتنمية المجتمع" )يوسؼ، 
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وقد أشارت العديد مف الدراسات إلى أىمية رواية القصص وقراءتيا لألطفاؿ 
 Pereir(2019) ( و2011وعبد القادر ) Hus (2010)اراتيـ منيا دراسةلتعزيز مي

Tinzon(2015) Choo, &Abdullah(2020) 
وفي حدود عمـ الباحثة فإنو ال توجد دراسات سابقة جمعت بيف األطفاؿ ذوي 

وميارات أبعاد التعمـ األربعة، كما أنو ال توجد  دراسات  اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ
جمعت بيف فف الحكي وميارات التعمـ واألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ، 

جمعت أبعاد التعمـ األربعة، مما  -عمى حد عمـ الباحثة -وليس ثمة دراسات سابقة 
التعمـ األربعة منفصمة  دفع الباحثة دراستيا مجتمعة فيجب عدـ اعتبار أبعاد

ومتعارضة؛ فالحياة المعيشة أكثر دينامية، ذلؾ أف أبعاد التعمـ متشابكة ومترابطة 
ويعزز بعضيا البعض لتتضافر عند المتعمـ، وبيذا المعنى تقدـ تمؾ األبعاد إطاًرا 
لمنظر إلى الميارات الحياتية مف حيث عالقتيا بأىداؼ مختمفة لمتعمـ، وبذا فيمكف 

 ؽ كثير مف الميارات الحياتية بشكؿ متزامف في األبعاد األربعة لمتعمـ جميعيا.تطبي
 :وفي ضوء ما سبؽ تحددت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي

 فف الحكي لتنمية بعض ميارات أبعاد التعمـ  برنامج قائـ عمى ما فاعمية
 ؟القابميف لمتعمـلدى األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية 

 :بحثلأىمية ا
برنامج قائـ الحالية كونيا تركز عمى بياف مدى فاعمية  لبحثتتضح أىمية ا

التعمـ لدى األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية  بعض ميارات أبعاد فف الحكي لتنميةعمى 
القابميف لمتعمـ، ومف ىنا تأتي األىمية التطبيقية والنظرية ليذه الدراسة عمى النحو 

 التالي:
 :األىمية النظرية

تسميط الضوء عمى مفيوـ أبعاد التعمـ األربعة ومياراتيا المختمفة لألطفاؿ ذوي  -1
 خالؿ فف الحكي. وتنميتيا مف القابميف لمتعمـاإلعاقة الذىنية 

تساىـ ىذه الدراسة في تنمية بعض ميارات أبعاد التعمـ لألطفاؿ ذوي اإلعاقة  -2
 .القابميف لمتعمـالذىنية 
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حاجة ممحة في حؽ التعايش بشكؿ طبيعي فيـ جزء ىذه الفئة مف األطفاؿ لدييـ  -3
 مف نسيج المجتمع وصالحيـ يعد صالح لممجتمع ككؿ.

ندرة الدراسات العربية التي تناولت ىذا الموضوع، عمى حد عمـ الباحثة وىو  -4
فف الحكي لتنمية بعض ميارات أبعاد التعمـ لدى  فاعمية برنامج قائـ عمى

 قابميف لمتعمـ.الالذىنية األطفاؿ ذوي اإلعاقة 
 :األىمية التطبيقية

يساعد في تنمية لبرنامج قائـ عمى فف الحكي؛ الحالي نموذًجا عممًيا  يقدـ البحث -1
)حؿ المشكالت، التواصؿ، التعاوف، التعاطؼ( وىي  بعض ميارات أبعاد التعمـ

لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ؛ فأىمية ىذه الدراسة تنبع مف أىمية 
 المقياس المستخدـ.

يمكف لممختصيف والتربوييف استخداـ أدوات البحث في معرفة أبعاد التعمـ األربعة  -2
 لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ والعمؿ عمى تنميتيا.

االستفادة مف نتائج البحث الحالي وتوصياتو في تصميـ برامج تربوية لتنمية  -3
 بأبعاد التعمـ األربعة.الميارات المختمفة ذات الصمة 

 :بحثأىداف ال
برنامج فاعمية  عمى الحالي لتحقيؽ ىدؼ رئيس مؤداه" التعرؼ بحثسعى الي
فف الحكي لتنمية بعض ميارات أبعاد التعمـ لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية قائـ عمى 

 .)حؿ المشكالت، التواصؿ، التعاوف، التعاطؼ(القابميف لمتعمـ والمتمثمة في ميارات 
 ويمكف تحقيؽ ىذا اليدؼ مف خالؿ مجموعة مف األىداؼ الفرعية وىي كما يمي:

أبعاد التعمـ األربعة لألطفاؿ ذوي اإلعاقة ميارات تصميـ مقياس مصور ل -1
 الذىنية القابميف لمتعمـ.

أبعاد التعمـ األربعة الموجية لولي األمر ميارات تصميـ قائمة مالحظة  -2
خصائيو   تنمية الميارات بمراكز اإلرشاد النفسي. ا 
تصميـ برنامج قائـ عمى فف الحكي لتنمية بعض ميارات أبعاد التعمـ لألطفاؿ  -3

 ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ.
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فف الحكي لتنمية بعض ميارات برنامج قائـ عمى التعرؼ إلى مدى فاعمية  -4
والمتمثمة في  لمتعمـ القابميفنية أبعاد التعمـ األربعة لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذى

 .التعاطؼ( -التعاوف -التواصؿ -حؿ المشكالت)ميارات 
 فروض البحث:

 ىدف البحث الحالي إلى اختبار صحة الفروض التالية: 
 المجموعة أطفاؿ درجات متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ ال توجد -1

 لألـ موجية مالحظة بطاقة) البحث ألدوات القبمي التطبيؽ في الضابطة
 التطبيؽ في درجاتيـ ومتوسطات( مصور مقياس -الميارات تنمية خصائيوإل

 .البعدي
 المجموعة أطفاؿ درجات متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ ال توجد -2

 لألـ موجية مالحظة بطاقة) البحث ألدوات القبمي التطبيؽ في التجريبية
 التطبيؽ في درجاتيـ ومتوسطات( مصور مقياس -الميارات تنمية خصائيوإل

 .البعدي
 المجموعة أطفاؿ درجات متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ ال توجد -3

 البعدي التطبيؽ في الضابطة المجموعة أطفاؿ درجات متوسطات وبيف التجريبية
 مقياس -الميارات تنمية خصائيوإل لألـ مالحظة بطاقة)البحث  ألدوات
 (.مصور

 بعض لتنمية الحكي فف عمى قائـ لفاعمية برنامج إحصائًيا داؿ تأثير حجـ يوجد -4
 .القابميف لمتعمـلألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية التعمـ  أبعاد ميارات
 :بحثمنيج ال

اعتمدت الدراسة عمى المنيج شبو التجريبي ذي المجموعتيف إحداىما ضابطة 
 :واألخرى تجريبية

 :بحثأدوات ال
لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ )إعداد  مقياس مصور ألبعاد التعمـ -1

 الباحثة(.
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ية القابميف لمتعمـ مقدمة لألـ قائمة مالحظة لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىن -2
خصائيو   تنمية الميارات )إعداد الباحثة(. ا 
فف الحكي لتنمية بعض ميارات أبعاد التعمـ لألطفاؿ ذوي برنامج قائـ عمى  -3

 -التواصؿ -حؿ المشكالت)لمتعمـ والمتمثمة في ميارات قابميف الالذىنية اإلعاقة 
مف تأليؼ الباحثة تحكييا عمى ثماف حكايات ، يحتوي التعاطؼ( -التعاوف

 )إعداد الباحثة(. لألطفاؿ عينة البحث
 بحث:حدود ال 

( طفاًل وطفمة مف األطفاؿ المعاقيف ذىنًيا 24الحدود البشرية: تتمثؿ في ) .1
سنة ىذا ىو العمر الزمني وىو ما يقابؿ العمر  (12: 10)القابميف لمتعمـ مف 

( 8( سنوات وقد تـ تقسيميـ بطريقة عشوائية إلى )6: 5العقمي لألطفاؿ مف )
( أطفاؿ مجموعة 8و ) ( أطفاؿ مجموعة تجريبية8أطفاؿ عينة استطالعية و )

   ضابطة.
الحدود المكانية: طبقت ىذه الدراسة عمى األطفاؿ المعاقيف ذىنًيا القابميف لمتعمـ  .2

الجمعية النفسية لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة، مركز إيتاي البارود، ب
 .محافظة البحيرة

 12/12/2020الحدود الزمانية: طبقت ىذه الدراسة في الفترة مف  .3
 .ـ10/2/2021حتى

حكي لتنمية بعض ميارات ال ففبرنامج قائـ عمى تناوؿ الحدود الموضوعية:  .4
والمتمثمة في ميارات القابميف لمتعمـ  أبعاد التعمـ لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية

قائـ عمى ثماف حكايات التعاطؼ( وىو  -التعاوف -التواصؿ -حؿ المشكالت)
 مقدمة لعينة البحث.

 بحث:مصطمحات ال
 حددت التعريفات اإلجرائية لمصطمحات البحث في:  
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 فن الحكي:
استخداـ التقنيات المختمفة مف قدرة الحكاء عمى تشخيص الحكاية في زمف      

الماضي وموىبتو في أدائيا، والتفاعؿ والمشاركة مع جميوره مف األطفاؿ ذوي اإلعاقة 
عاـ، لتنمية بعض ميارات أبعاد التعمـ األربع  12: 10القابميف لمتعمـ مف عمر  الذىنية

 .دورالقمب  واستراتيجيةباستخداـ العرائس القفازية 
 الميارات:

قدرة األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ عمى استرجاع الصور الذىنية     
والخبرات والتجارب، التي تكوف نتاًجا لجممة مف األشياء الحقيقية والمقمدة والتي اختزنت 

وعف طريؽ التكرار  ءتظير في غياب الشي -بوساطة برنامج فف الحكي -في ذاكرتيـ
 ي المواقؼ المشابية.الداخمي، الستخداميا ف

 :أبعاد التعمم
تشمؿ مجموعة الميارات العممية والذاتية فضاًل عف ميارات التعايش والعمؿ، والتي     

التعاطؼ( والمراد تنميتيا لدى الطفؿ ذي اإلعاقة –التعاوف  -التواصؿ  -)حؿ المشكالت
  داخؿ أسرتو ومجتمعو.)القابؿ لمتعمـ( ليكوف مشارًكا ومتعاوًنا، إيجابًيا فعااًل  الذىنية

 (:لبعد المعرفي لمتعمم )تعمم لتعرفا
المشاركة النشطة(  -اليقظة -تنمية ميارة حؿ المشكالت )حب االستطالع ىو

كسابيـ فيًما أفضؿ  القابميف لمتعمـلدى األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية  لتطوير قدراتيـ وا 
 عف اآلخر والعالـ مف حوليـ. 

 :)تعمم لتكون(لبعد الفردي لمتعمم ا
 يشتمؿ عميو مف المفظي بماو تنمية ميارة التواصؿ االجتماعي المفظي وغير ه
القابميف  لذىنيةاحتراـ التنوع( لدى األطفاؿ ذوي اإلعاقة ا -حوار -تعاطفي )تواصؿ
حتى يتمكنوا مف التفاعؿ اإليجابي مع اآلخر وتقبمو وفيمو واحتراـ تنوعو  لمتعمـ

 واختالفو.
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 :األدواتي لمتعمم )تعمم لتعمل(لبعد ا
التعاوف في  -العمؿ الجماعي إلنجاز أىداؼ مشتركةالتعاوف )ىو تنمية ميارة 

 القابميف لمتعمـاحتراـ األخريف( لدى األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية  -مكاف العمؿ
لمساعدتيـ عمى وضع ما تعمموه نظرًيا )التعمـ المعرفي( موضع التنفيذ في السياقات 

ومف ثـ الربط بيف النظرية والتطبيؽ  المشروع،ومية مف خالؿ التعمـ القائـ عمى الي
 الكتساب الميارات المينية وقيمتيا، وىو جوىر عممية التعمـ وأساسيا.

 :االجتماعي لمتعمم )تعمم لتعيش( البعد
تحديد السموكيات  -السموؾ اإليثاري -اآلخريف )فيـىو تنمية ميارة التعاطؼ 

لتعزيز الشعور  القابميف لمتعمـ الذىنيةالمؤذية وغير المؤذية( لدى األطفاؿ ذوي اإلعاقة 
عمى التواصؿ والترابط والتعاوف بفعالية؛ مما يساعد عمى  واآلخريف، وقدراتيـبالذات 

 نجاح عممية التعمـ.
 :ميارة حل المشكالت
إلى جعؿ الطفؿ يفكر فيما يحدث في جميع  نشطة تيدؼية ىي عممية ذىن

تفاعالتو اليومية، والسبب وراء ذلؾ وما الخيارات المتاحة لمحؿ ونتائجيا، ثـ محاولة 
كسابو فيًما  التوصؿ لمحموؿ باستقاللية، مما يعمؿ عمى تنمية القدرات االجتماعية لديو وا 

 حولو.أفضؿ عف اآلخر والعالـ مف 
 :نميارة التعاو

الجماعي ىي تشجيع األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ عمى العمؿ 
 مواقؼ الحياتيةفي وضع ما تعمموه نظرًيا موضع التطبيؽ العممي في ال لمساعدتيـ
 اليومية.

  :ميارة التواصل
تفاعاًل إيجابًيا مع  القابميف لمتعمـىي تفاعؿ األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية 

اآلخر وتقبمو، واحتراـ تنوعو واختالفو، بشتى وسائؿ التواصؿ المفظي وغير المفظي 
 واالجتماعي.
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 :ميارة التعاطف
لحالة  ـلمتعمـ وتفيمي القابميفذوي اإلعاقة الذىنية  األطفاؿىي استجابة 

 ـ أفراحيـ وآالميـ.ومشاركتياآلخريف العاطفية 
 القابمين لمتعمم: ن ذىنًيا واألطفال المعاق

( طبًقا لنتائج االختبارات 70-55ىـ األطفاؿ الذيف تتراوح نسبة ذكائيـ ما بيف )
( 12: 10السيكومترية المطبقة عمييـ كاختبار ستانفورد بينيو، وتتراوح أعمارىـ ما بيف )

البارود،  إيتايبالجمعية النفسية لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة بمركز عاـ، الممتحقيف 
الحالي؛ حيث يعانوف مف قصور في الميارات  بحثمحافظة البحيرة والمشاركيف بال

االجتماعية والتكيفية والنشاط الفكري والسموؾ التكيفي، مما ينتج عنو قصور في الجانب 
 التحصيمي واألكاديمي.

 اإلطار النظري لمبحث: -2
 .فن الحكيأواًل: 

 مفيوم فن الحكي
يعد فف الحكي مف الفنوف التي ترجع ألزماف موغمة في القدـ، فمنذ أف خمؽ اهلل 
اإلنساف وىو يعبر بالكالـ عف نفسو والعالـ المحيط بو، وقد ارتبط الحكي بالجدة الحكاءة 
التي كانت تحكي ألحفادىا القصص الممتعة، ومف ىنا فإف نشأة الحكي تاريخيًا كانت 

سيمة تسمية وتعمـ ألطفاليا، حيث تغمؼ الفكرة أو القيمة عمى لساف المرأة، بوصفو و 
فضاًل عف إمتاعيـ، بغالؼ الحكي  فكانت مف أىـ وسائؿ تثقيؼ األطفاؿ وتعميميـ 

وذلؾ مف خالؿ ما ترويو ليـ في األمسيات مف قصص تحمؿ القيـ والمعتقدات والتقاليد؛ 
؛ كما أنو ذلؾ الميارات المختمفةفيو وسيمة لنقؿ المعرفة والتراث والعادات والتقاليد وك

يمتمؾ القدرة عمى توضيح الكثير مف المفاىيـ المجردة وتقريبيا إلى المتمقي ) الطفؿ(؛ 
حيث إف عرض تمؾ المفاىيـ والميارات مف خالؿ الحكي يضفي عمييا نوًعا مف التشويؽ 

 .مما يسرع مقدرة فيـ الطفؿ لمرسالة المنشودة
( إلى أف الدوؿ الغربية أدركت أىمية ىذا الدور 2011)ر عبد القاد وقد أشارت دراسة

الذي يمعبو الحكي بالنسبة لمطفؿ؛ حيث خصصت ساعة لمرواية في المكتبات والمدارس 
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يتـ فييا قص الروايات الشفيية واألعماؿ األدبية التي ألفيا مشاىير الكتاب عمى مر 
ية والعالمية، فإذا كانت ىذه العصور بيدؼ تثقيؼ األطفاؿ واطالعيـ عمى اآلداب المحم

الدوؿ قد فطنت ألىمية الدور الذي يمعبو الحكي لألطفاؿ، فيؿ نحف في بمدنا قد 
ليذا الفف ونحف في القرف الحادي والعشريف؟ فكيؼ  -ولو دقائؽ معدودة -خصصنا

يكوف ألطفالنا مثؿ أعمى وقًيـ نبيمة يسعوف لموصوؿ إلييا في عالـ نسى فيو اإلنساف 
 -األىمية في غايةوتاه في ثقافة الصورة، عمما بأف الحكي ُيعد وسيمة ثقافية بديمة  الكممة

 الثقافي.لتعويض النقص  -وبخاصة في بالدنا
فف يقوـ عمى استعادة الذاكرة الفردية لصورة ووقائع مف بأنو  عرف فن الحكيوي

 .(2015، )سالـمخزوف الذاكرة الجمعية، وعرضيا بتقنيات الحكي في زمف الماضي" 
( في تعريفيا لفف الحكي بأنو يعتمد عمى الحكاية، 2021وقد ذكرت دراسة عباس )

تقدـ شفيًيا دوف االرتكاف لنص مكتوب، األمر الذي يمنح الحكاء مساحة إبداعية  التي
يوظفيا لخدمة أىدافو في الحكاية التي تتنوع بيف موضوع الحكاية، الفئة المستيدفة، 

الحكاية ئة المكانية والزمانية، األىداؼ المرجو تحقيقيا في زمف طبيعة الجميور، البي
 .(550، 2021،عباس)

ومف ثـ فإف الباحثة ترى أنو مف الممكف إعداد نص مسبؽ يسمح ببعض مف 
االرتجاؿ أثناء حكايتو؛ مما يجعؿ ىناؾ نوع مف التفاعؿ والمشاركة بيف الحكاء 

في ذاكرة الحكاء لصور ووقائع  محفوظ شفاىيفالحكي فف يعتمد عمى نص ، والمشاىديف
مختمفة، أو نص مكتوب يسمح باالرتجاؿ ومقاطعة المشاىديف لمحكاء، وعرضو بتقنيات 
الحكي المختمفة التي تعتمد عمى الحكاء وموىبتو وقدرتو عمى تشخيص الحكاية في زمف 

 ي.الماض
 األىمية:في غاية  عمى شقيفكما يعتمد فف الحكي في جوىره 

  أو إعداد نص مسبؽ يسمح  ىي مف ذاكرة الحكاء الشفيية التياألوؿ: الحكاية
 ببعض االرتجاؿ.

  الثاني: إبداع الحكاء وموىبتو وطريقة عرضو لمحكاية وأسموبو المشوؽ، الذي
 يستثير الطفؿ ويدفعو إلى متابعة الحكاية بشغؼ.
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 :أىمية فن الحكي لمطفل
فؿ، فإنو يصبح أكثر قدرة عمى فيـ الناس مف خالؿ الوعاء القصصي الذي يقدـ لمط

والحياة والتمييز بيف األنماط السموكية اإليجابية واألنماط السموكية السمبية، وكذلؾ 
إكسابيـ العديد مف الميارات بطريقة محببة إلى نفوسيـ، "فاألطفاؿ يتعمموف مف خالؿ 

حؿ بعض المواقؼ األسرية واالجتماعية والعممية ويبدؤوف في  والعالقاتالحواديت 
حيث يروف غيرىـ وىـ يعانوف  -الشائكة بأف يطرحوا ىذه المشكالت أواًل خارج أنفسيـ

وبعد ذلؾ يضعونيا داخميـ وتصبح ضمف مخزوف خبراتيـ الخاصة"  -ىذه المشكالت
 (.149، 1996، ثيسبدس)

أف الحكي القصصي ذو وقع كبير في نفوس األطفاؿ، وخاصة إذا  "السعيد"وترى 
ميارات الحكي بصورة صحيحة، وذلؾ مف خالؿ التمويف الصوتي وجذب االنتباه  وظفت

ثارة المتمقي بموضوعات تجذبو، وتعمؿ غمى تفريغ الطاقات السمبية والضغط  والتشويؽ، وا 
 (.23، 2020النفسي )السعيد،

وقد ذكر بريخت في نظريتو لمحكي بأنو سبيؿ لالرتقاء بالطفؿ، وعالج الكثير مف 
االجتماعية والسموكية التي قد يعاني منيا، حيث إنو يحقؽ تغييًرا في سموؾ  المشكالت

مف  ؛(196-194د.ت،  الفرد وعاداتو ليكوف نواة تغيير المجتمع ككؿ )انظر بريخت،
وبخاصة ذوي اإلعاقة -خالؿ ما يقدمو مف سموكيات إيجابية تعمؿ عمى تنشئة األطفاؿ

دماجيـ فيو. -منيـ القابميف لمتعمـالذىنية   لمتعامؿ مع المجتمع وا 
ومف ىنا تستنتج الباحثة أف فف الحكي مف أمتع الوسائط األدبية إلى نفوس األطفاؿ 
دخاؿ السرور عمييـ؛ فيو وسيمة ميمة  واالستحواذ عمى عقوليـ لقدرتو عمى إمتاعيـ وا 

مة فضاًل عف لتطوير مداركيـ وتنمية معارفيـ، وتقديـ المعمومات بصورة مبسطة، سي
مساعدتيـ عمى اكتشاؼ العالـ المحيط بيـ، وحؿ المشكالت التي تعترضيـ، كما تتيح 
ليـ فرص الكتشاؼ أنفسيـ وتزيد مف دافعيتيـ نحو السعي مف أجؿ التحصيؿ 
األكاديمي، فالشخصيات في القصة ليا دور ميـ، حيث يتوحد معيا الطفؿ ويقتدي 

فيستطيع عف طريؽ تمؾ الشخصيات تقديـ حموؿ  بالكثير مف توجيياتيا وسموكياتيا،
 إثباتو.بحث حاوؿ اليلممشكالت التي قد تواجيو وتقديـ خبرات حياتية لو وىو ما 
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فالطفؿ عندما يمر بخبرات أو تعرض عميو حكاية، فإنو يكوف صوًرا ذىنيو يحتفظ 
ذىنية ىي بيا في ذاكرتو؛ يعمؿ عمى استرجاعيا عندما يمر بمواقؼ مشابية، فالصورة ال

تمؾ الصورة التي يقوـ العقؿ البشري باالحتفاظ بآثارىا واستحضارىا فيما بعد وقت المرور 
بخبرة مماثمة " فكؿ لحظة مف لحظات الحكاية ىي صورة مماثمة لمواقع أو رمز لو، 

 (.40، 2018يستنبط منو الطفؿ معارفو ومفاىيمو ومياراتو المختمفة )النكالوي، 
 ميارات الحكاء

يمكف الجمع بيف المتعة والتسمية مف ناحية وبيف إيصاؿ المغزى والمضموف ال 
مف ناحية أخرى، إال إذا استطاع الحكاء نفسو أف يكوف مصدًرا لسعادة األطفاؿ؛  حكايةلم

وذلؾ لما يمتمكو مف صفات وميارات تؤىمو لذلؾ، ولعؿ في مقدمة تمؾ الصفات أف 
التواصؿ مع جميوره، والسبيؿ لذلؾ ىو أف تحمؿ  يمتمؾ روح المرح والدعابة والقدرة عمى

سعادىـ  ثارتيـ والترفيو عنيـ وا  الحكاية في طياتيا المتعة والسعادة، فجذب األطفاؿ وا 
ثارة حب االستطالع لدييـ مما يدفعيـ إلى متابعة الحكاية.  يؤدي إلى تنمية ذكائيـ وا 

عمى  –بيا الحكاء ( أف مف أىـ المياـ التي ينيض 52، 2019ويذكر )جبراف، 
تمثيؿ ما ينقمو مف غياب ماٍض عبر إدراكو في الحاضر، أي  -سبيؿ المثاؿ ال الحصر

عطاء أولوية  في المحظة التي يسرد فييا وتنظيـ ما ينقمو بوساطة التقديـ والتأخير، وا 
لحدث عمى حساب أخر، وتمتيع ما ينقمو بحجـ زمنٍي وخطابٍي معيف وتنويع طرائؽ 

الحجب واإلظيار واستعماؿ ذخيرة لسانية معينة، والتخمي عف ميامو  سرده وممارسة
 أحياًنا بإسنادىا لغيره مف الحكائيف.
 العالقة بين الحكاء والجميور

وبيف ( عمى أف العالقة األساسية لمحكاء تكوف بينو 2011) تؤكد دراسة عبد القادر  
حيث إنو يقيـ حمقة مف  يؤدي دوره مع الجميور الجميور؛ فالحكاءفرد مف أفراد  كؿ

االتصاؿ ال يكوف فييا الجميور مجرد متمؽ أو مستقبؿ لكف مشارًكا، األمر الذي يعني 
أف الجميور يؤثر في الراوي بردوده المنطوقة وغير المنطوقة؛ وذلؾ ألف ىذه الردود 

 نفسيا. /الحكيواالستجابات تحدث في ظؿ عممية السرد
ره مف األطفاؿ ينبغي أف تكوف عالقة حميمة، كما أف العالقة بيف الحكاء وجميو 

ويظير ذلؾ بوضوح عندما يقدـ الحكاء حكايتو؛ حيث يعبروف إما عف استحسانيـ أو 
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أية مراعاة لقواعد المشاىدة التي يمتـز بيا المشاىدوف  ليـ دوفاستيجانيـ لما ُيحكى 
اء عممية الحكي، فعمؿ الراشدوف؛ لذا فإف عميو أف يتعامؿ مع ردود أفعاليـ المتباينة أثن

الحكاء ال يقوـ عمى حفظ نص حكايتو؛ بؿ يقـو عمى االبتكار والتجديد مف خالؿ 
المشاركة الحقيقية مع جميوره مف األطفاؿ فالحكاية تختمؼ في حكييا كؿ مرة عف 

 سابقتيا تبًعا لردود أفعاؿ جميور األطفاؿ.
أف يوقظ خياؿ األطفاؿ  ويؤكد يعقوب الشاروني "أف أفضؿ الرواة ىو مف استطاع

ويثير لدييـ صور األحداث، وىذا يتوقؼ عمى درجة الوضوح والقوة التي يصور بيا 
 (.24، 2002الراوي األحداث ويصؼ بيا الشخصيات")الشاروني،

، ويظير لذا فالحكي يعمؿ عمى " التحفيز المبكر لقدرات الدماغ لمتكيؼ مع الخبرات
 Newالتفاعؿ مع األخريف في أبعاد الحياة كافة" )خالؿ قدرتيـ عمى التعمـ و  ذلؾ مف

berger,1997,4.) 
 :أىمية الحكاء ودوره

يقاظو بالشكؿ الذي  فيتكمف أىمية الحكاء  قدرتو عمى تحريؾ خياؿ األطفاؿ وا 
قادرًا عمى تثبيت الصور التي يرغب في رسميا داخؿ خياليـ،  -أي الحكاء -يجعمو

مستخدًما المغة المنطوقة والمغة غير المنطوقة، وقد تتفوؽ المغة غير المنطوقة في كثير 
 مف األحياف.

ولكف عميو أف يستثمر الحكاية وذلؾ بعدة وال يتوقؼ دور الحكاء عند انتياء حكايتو 
 طرؽ منيا:

تجاه تمؾ  أراءىـمناقشة األطفاؿ عف تصرفات الشخصيات وتفسيرىا، وما  -1
، وقد حدث ذلؾ أثناء سرد الحكايات في البرنامج؛ فقد كاف الراوي يقـو األفعاؿ

فاعؿ بيف فترة وأخرى بتوجيو األسئمة لألطفاؿ عينة البحث أثناء سرد الحكاية، فيت
 .األطفاؿ باإلجابة عنيا

وتصنيفيـ إلى أخالقيف وغير أخالقيف مع  حكايةمناقشة األطفاؿ حوؿ أبطاؿ ال -2
منيا؛ فبعد كؿ حكاية كاف الراوي يسأؿ األطفاؿ عينة ذكر الدروس المستفادة 

البحث عف أبطاؿ الحكاية واتجاىاتيـ تجاه ىؤالء األبطاؿ، وىو ما حدث مثاًل 
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والزىرات الثالث؛ حيث استطاع األطفاؿ اإلحساس بأف في حكاية العصفور 
 .الزىرات الثالث قامت بعمؿ أخالقي بمساعدتيف لمعصفور

بأسموبيـ وتمثيؿ مواقؼ منيا، بالتعاوف  حكايةتشجيع األطفاؿ عمى إعادة سرد ال -3
، بعد كؿ حكاية مف حكايات البرنامج يطمب الحكاء مف األطفاؿ سرد مع بعض

الخاصة، وتكرار حكييا أكثر مف مرة مراعاة لخصائص ىذه الحكاية بطريقتيـ 
 .الفئة مف األطفاؿ

مثؿ عرائس لشخصيات  حكايةمساعدة األطفاؿ في صنع أشياء مرتبطة بال -4
، وقد قاـ األطفاؿ بالتعاوف مع الباحثة في صنع عرائس قفازيو وعرائس الحكاية

 .العصا بما يتناسب مع كؿ حكاية عقب حكايتيا
وفًقا لمتسمسؿ  الحكايةوترتيب أحداث  نيايات جديدةاؿ عمى اختيار تشجيع األطف -5

، وىو ما كاف ذا أثر كبير في تنمية الميارات عند األطفاؿ خاصة الزمني
حكاية ىؿ مف حؿ(  -حكاية يوـ ميالد فرح)حكايات ميارة حؿ المشكالت مثؿ 

يجاد حموؿ بديمة لممشكالت عماؿ العقؿ وا   .مما دفع الطفؿ لمتفكير وا 
؛ ففي نياية كؿ " حيث يقوـ الطفؿ بدور الحكاءقمب الدوراستخداـ استراتيجية "  -6

جمسة لتصميـ العرائس، تقوـ الباحثة بسرد الحكاية مرة أخرى باستخداـ العرائس 
 ثـ قمب الدور ليقـو الطفؿ نفسو بيذا الدور.

طفاؿ استخداـ استراتيجية "لعب األدوار" مف خالؿ تمؾ االستراتيجية يقـو األ -7
 .بتمثيؿ أحداث الحكاية بالتعاوف مع بعضيـ البعض

 الممثل والحكاء
يذكر موفؽ مقدادي "أف االختالؼ بيف فف الحكي وفف التمثيؿ ىو أف الراوي أو 
الحكاء في فف الحكي ُيظير شخصيتو الحقيقية منذ البداية، فيو ليس مجرد دور يمعبو أو 

سياؽ العمؿ الدرامي، إال أف فف الحكي ىو يعايشو مف البداية كما يفعؿ الممثؿ في 
 (.112-111، 2012تمثيؿ أيضًا لكنو تشخيصي في األداء" )مقدادي،

فف المسرح يقدـ لجميوره مف األطفاؿ صورة محدودة مف منظر مسرحي وديكور إف      
أما فف الحكي فيجعؿ مف المناظر التي يستخدميا ، ومالبس واكسسوار وحركة مسرحية
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يمة يقدميا لجميوره مف األطفاؿ لتساعدىـ عمى ابتكار الصور والمناظر الحكاء وس
 .وطبعيا في مخيمتيـ الخاصة بيـ

فف التمثيؿ كونو جزًءا مف  ومف ىنا فإف الحكي ُيعد فًنا قائًما بذاتو عمى الرغـ مف
ف اختمؼ عنو في كوف  نموا  ا الرواة أو الحكائيف لـ يكونوا ممثميف بالمعنى المتعارؼ بو، وا 

ىـ مف الكتاب والمعمميف والمربيف وأولياء األمور، ولعؿ خير دليؿ عمى ذلؾ الجدة 
 الحكاءة قديًما.

إف الحكاء يستخدـ الركائز الرئيسة التي يتمتع بيما الممثؿ، فيو يعتمد اعتمادا رئيسا 
 عمى استخداـ التموينات الصوتية، أما فيما يتعمؽ بالجسد فبالرغـ مف عدـ حركتو الجسدية

 إال أنو يستخدـ بعض إيماءات الوجو لتجسيد االنفعاالت المختمفة.
لممثؿ مف الممكف أف يكوف حكاًء فضاًل عف كونو ممثاًل لدور مكتوب لو، كما أف ا

أما الحكاء فال يستطيع أف يكوف ممثاًل إال إذا احترؼ ودرس وأثقؿ موىبتو في الحكي 
كي ألنو يحتوي الحكي بداخمو؛ حيث خالؿ فف التمثيؿ، ففف الممثؿ أشمؿ مف فف الح

يقوـ فف التمثيؿ عمى تقنيات األداء التجسيدي والتشخيصي، أما الحكي فيو تشخيصي 
 في األداء؛ لذا فيو يعد لوف مف ألواف التمثيؿ.

ولما كانت أبعاد التعمـ مترابطة وال يمكف فصميا عف بعضيا البعض، أي ال يمكف 
متشعبة، وىذا يتفؽ مع فف الحكي فيمكف مف خالؿ  تقديـ بعد وترؾ باقي األبعاد فيي

 حكاية واحدة تنمية أكثر مف ميارة لدى الطفؿ، وتقديـ أكثر مف مفيوـ.
مف ىنا رأت الباحثة ضرورة مف توظيؼ فف الحكي لتنمية بعض ميارات أبعاد التعمـ 

 ئؿ األخرى.األربعة لما يتمتع بو مف إثارة وتشويؽ ومتعة قد ال تتوافر في غيره مف الوسا
التي تتضمف مجموعة مف  القصصية عدد مف النصوص بتأليؼلذا قامت الباحثة 

لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ بما يعطي  يياميارات أبعاد التعمـ، وحك
 مساحة لالرتجاؿ أثناء مشاركة األطفاؿ لمحكاية والتفاعؿ معيا وطرح العديد مف األسئمة.

 :لتعممبعاد اثانًيا: أ
عمى أربعة أبعاد منيا المعرفي والفردي واألدواتي  2.0يقـو النظاـ التعميمي 

واالجتماعي؛ وىي ترتبط ارتباًطا وثيًقا بالميارات الحياتية؛ التي تيدؼ إلى إعداد متعمـ 
قادر عمى التكيؼ مع العالـ الخارجي والمنافسة في سوؽ العمؿ والنجاح في الحياة 
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 أبعاد التعلم

:البعد االجتماعً  

 تعلم لتعٌش مع االخرٌن

مهارة التعاطف -1  

مهارة  المشاركة-2  

مهارة احترام  -3
 التنوع

:البعد األدواتً  

 تعلم لتعمل

مهارة التعاون -1  

المهارة إنتاجٌة -2  

مهارة التفوٌض -3  

مهارة صنع القرار -4  

:البعد الفردي  

 تعلم لتكون

مهارة التواصل -1  

مهارة  صنع القرار-2  

مهارة المحاسبٌة  -3
 والصمود

مهارة إدارة الذات -4  

:البعد المعرفً  

 تعلم لتعرف

مهارة حل  -1
 المشكالت

مهارة التفكٌر الناقد -2  

مهارة االبداع -3  

التعمـ مدى الحياة؛ مما يجعؿ الطفؿ قادًرا عمى االبتكار واإلبداع؛ والعمؿ، فضاًل عف 
 لذا فقد ارتبطت أبعاد التعمـ بميارات القرف الحادي والعشريف.

ولما كاف الطفؿ المعاؽ ذىنًيا بحاجة إلى أسس تربوية ونفسية واجتماعية، 
مقبولة، وتنمية قدراتو لتنمية حواسو ومياراتو المعرفية واإلنسانية وسموكياتو االجتماعية ال

الذىنية مف خالؿ الممارسة والتدريب المستمر؛ حتى يتحقؽ اليدؼ الرابع مف أىداؼ 
التنمية المستدامة وىو: " ضماف التعمـ النوعي المنصؼ والشامؿ لمجميع وتعزيز فرص 

 ( 2017التعمـ مدى الحياة لمجميع")منظمة اليونيسؼ، 
يات القرف الحادي والعشريف تتطمب فكًرا جديًدا تفؽ التربويوف عمى أف معطلذا فقد ا

في منيج التعميـ، يتـ فيو التركيز عمى مجموعة مف القدرات التي يحتاج الطالب إلى 
، مف ىنا (7، 2014، ")بيرزتطويرىا، ليحققوا النجاح في عصر المعرفة والمعمومات

األبعاد، ويمثؿ المخطط كانت أبعاد التعمـ األربعة والميارات المرتبطة بكؿ بعد مف تمؾ 
 ميارات.التالي تمؾ األبعاد وال

 

 (1شكؿ )
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ولما كاف لكؿ بعد مف أبعاد التعمـ أو ما يطمؽ عمييا "التاءات األربع" مجموعة مف 
حؿ )الميارات المرتبطة بو فقد اختارت الباحثة ميارة واحدة لكؿ بعد، فكانت ميارات 

التعاطؼ( لمناسبتيا لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية  -التعاوف -التواصؿ –المشكالت 
ببعضيا البعض، كما أنيا األكثر احتياًجا ليؤالء األطفاؿ؛  اوارتباطي القابميف لمتعمـ

حسب آراء بعض المتخصصيف في مجاؿ الطفولة، وفيما يمي سوؼ نستعرض كؿ بعد 
 تبطة بو.مف تمؾ األبعاد والميارة المر 

 البعد المعرفي: تعمم لتعرف "ميارة حل المشكالت"أواًل: 
يشجع ىذا البعد عمى إنتاج األفكار المنظمة كما يساعد عمى توسيع مدارؾ 
المتعمميف؛ فيصبحوا  أكثر قدرة عمى التفكير البناء المتجدد والمبتكر كما يساعد 

عف األفكار الجديدة غير األطفاؿ عمى اكتشاؼ ما يتمتعوف بو مف مواىب والتعبير 
المألوفة ويشجع االستقاللية ويسمح بتقديـ إجابات متعددة بداًل مف التركيز عمى إجابة 

يي القدرة عمى واحدة؛  لذا تعد ميارة حؿ المشكالت مف أىـ الميارات المرتبطة بو؛ ف
التفكير مف خالؿ خطوات تؤدي إلى تحقيؽ اليدؼ المنشود بعد تحديد المشكمة 

ا، ووضع حموؿ لمعالجتيا، وىي ميارٌة أساسية يحتاج المرء ليا طواؿ حياتو، وفيمي
وشرط أساسي لمنجاح األكاديمي، فيمكف ممارستيا وتطويرىا عمى الوجو األمثؿ في 

مف  -ال سيما األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ –البيئة التعميمية لألطفاؿ
 .الت، خاصة المشكالت المتعمقة بحياتيـ اليوميةخالؿ التعمـ القائـ عمى حؿ المشك

فاألطفاؿ الذيف يتمتعوف بقدرة عمى حؿ المشكالت، وتدربوا عمى ىذه الميارة منذ     
 فريؽبداية حياتيـ يكونوا أكثر كفاءة وقدرة عمى اتخاذ أفضؿ القرارات، والعمؿ ضمف 

والمشاركة، كما يمتمكوف شعوًرا كبيًرا مف تقدير الذات، ولما كانت المجتمعات تحاوؿ 
جعؿ فئة األطفاؿ ذوي اإلعاقات جزء مف المجتمع واالىتماـ بيـ ورعايتيـ ىو رعاية 

القابؿ لمتعمـ عمى ميارة  لممجتمع ككؿ، لذا فإنو يجب تدريب الطفؿ ذي اإلعاقة الذىنية
 مجتمعو. معشًطا متفاعاًل حؿ المشكالت ليصبح ن

حؿ المشكالت باالعتراؼ بوجود حالة إشكالية وفيـ طبيعتيا وحيثياتو،  ويبدأ
ومف الضروري عمى الشخص الذي يقوـ بعممية الحؿ أف يحدد المشكمة )أو المشكالت( 
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ة الواجب حميا، ووضع خطة الحؿ وتنفيذىا، ومراقبة التقدـ في كافة مراحؿ نيالمع
 (.OECD, 2015,18مو )العممية وتقيي

ويمكف تطوير ميارات حؿ المشكالت وتعزيزىا مف خالؿ التعمـ التجريبي وضمف 
 ( Abdulwahed et al., 2016,105اختصاص معيف )

حؿ المشكالت بشكؿ فردي وتعاوني ميـ مف أجؿ تفعيؿ حقوؽ اإلنساف، ف
(، Weitzman and Weitzman, 2000,76وأساسي في إدارة الصراعات وحميا )

حيث يسعى الفرد إلى الوصوؿ إلى استراتيجيات وحموؿ عقالنية ومقبولة في المجتمع 
لمعالجة مشكمة ما، كما تعمؿ تمؾ الميارة عمى تحقيؽ مستوى أفضؿ مف المواطنة 
النشطة، عبر المشاركة والعمؿ التعاوني لوضع تصور لحؿ المشكالت اليومية التي 

 .اتؤثر عمى المجتمع وتماسكو ومعالجتي
مف ىنا فميارة حؿ المشكالت: ىي عممية ذىنية نشطة تيدؼ إلى جعؿ الطفؿ 
يفكر فيما يحدث في جميع تفاعالتو اليومية، والسبب وراء ذلؾ وما الخيارات المتاحة 
لمحؿ ونتائجيا، ثـ محاولة التوصؿ لمحموؿ باستقاللية، مما يعمؿ عمى تنمية القدرات 

كسابو فيًما أ  فضؿ عف اآلخر والعالـ مف حولو.االجتماعية لديو وا 
 .البعد الفردي: تعمم لتكون )ميارة التواصل(ثانًيا: 

مف أىـ أىداؼ النظاـ التعميمي الجديد أف يعرؼ المتعمـ كيؼ يكوف "إنسانا" لذلؾ    
فيو يعزز احتراـ الذات وتقديرىا؛ فأف تكوف مبدًعا سمة جوىرية تشجع عمى تحقيؽ 

مف  –وبخاصة في البالد النامية  –عترض األطفاؿ الذات في ظؿ ما يمكف أف ي
مظاىر المقاومة الفكرية والسموكية إلبداعيـ ومف ثـ فإنو يساعدىـ عمى مواجية ما 

 (34، 2020يعترض طريقيـ مف تحديات يومية بطريقة إيجابية وبناءة )النكالوي،
شتمؿ عميو مف ت المفظي بماميارة التواصؿ االجتماعي المفظي وغير إف 

 الذىنيةلدى األطفاؿ ذوي اإلعاقة وتنميتو احتراـ التنوع(  -حوار -تعاطفي )تواصؿ
مف التفاعؿ اإليجابي مع اآلخر وتقبمو وفيمو واحتراـ تنوعو يمكنيـ  القابميف لمتعمـ

 واختالفو.
التواصؿ كاًل مف التواصؿ المفظي وغير المفظي والمكتوب،  ميارةتتضمف و       

كما ميارات األساسية الضرورية إلقامة العالقات الشخصية، بوصفيا مجموعة مف ال
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دارة  أنيا مصدر أساسي لتقدير الذات والكفاءة الذاتية، وىي ذات صمة بالمجتمع وا 
العالقات بما في ذلؾ كسب الصداقات والحفاظ عمييا، وتعزز تحقيؽ الذات، فضاًل عف 

نمية قدرات التحدث الفّعالة كونيا جزًءا أساسًيا في عممية التعمـ، فكالىما يطبؽ ت
واإلصغاء النشط ويدعميا، وتعد األساليب التربوية التفاعمية والتشاركية، ذات أثر فعاؿ 

 لتنمية التواصؿ لدى األطفاؿ منذ الصغر. 
الميارات الحياتية مترابطة ومتضافرة مع بعضيا البعض وأف تنمية  ولما كانت

، فإف ثمة عالقة بيف أي منيا يؤثر بالتأكيد في الميارات األخرى لتشابكيا مع بعضيا
 -التعاطؼ -الرفض -التفاوض -التواصؿ والميارات الحياتية األخرى مثؿ)التعاوف

يارات التواصؿ وبناء المعرفة عمى حد فأنشطة التعميـ والتعمـ تدعـ وتعزز مالمشاركة( 
سواء، كما أف التعمـ التشاركي التفاعمي يطور مف ميارات التواصؿ، أكثر مف استخداـ 
التعمـ القائـ عمى المحاضرات، ومف ىنا فإف فف الحكي يعتبر داعًما كبيًرا لميارات 

أخرى التواصؿ، فقد قادـ األطفاؿ بالتشارؾ مع بعضيـ البعض وحكي القصة مرة 
وتقمص شخصياتيا، بعد انتياء الباحثة مف حكييا واستماعيـ لمغة منيا وفيـ ما يقاؿ 

؛ وذلؾ بعد التدريب عمييا وتكرارىا واضحة ومناسبة ءليـ، واالستجابة بجمؿ جيدة البنا
فضاًل عف تشاركيـ في صناعة العرائس الالزمة لكؿ حكاية؛ لذا يعد اإلصغاء النشط 

؛ كما تمثؿ المغة ىاوتعزيز  مة أمًرا ميًما لتنمية ميارة التواصؿوميارات توجيو األسئ
المحكية وسيمة ميمة لمتعمـ المبكر لألطفاؿ ومف ثـ فإف لمتحدث أىمية كبيرة في دعـ 

 األطفاؿ وتعزيز تعمميـ وتوسيع مداركيـ.
 ـالقابميف لمتعمىي تفاعؿ األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية : ميارة التواصؿوأخيًرا ف    

تفاعاًل إيجابًيا مع اآلخر وتقبمو، واحتراـ تنوعو واختالفو، بشتى وسائؿ التواصؿ المفظي 
   .وغير المفظي واالجتماعي

 .البعد األدواتي: تعمم لتعمل )ميارة التعاون(ثالثًا: 
يعد اإلبداع والميارات الحياتية المبتكرة مف أىـ الميارات المرغوبة في أي بيئة      

لمعمؿ فيو ميـ لتعزيز االبتكار وحؿ المشكالت وتحسيف القدرة اإلنتاجية وىو ما تفتقده 
بالدنا في كثير مف األحياف؛ لذا فمقد كاف التعمـ مف أجؿ العمؿ بعدا رئيسا مف أبعاد 

حتى يتمكف المتعمـ في نياية المطاؼ أف يستفيد مما تعمـ  2.0لجديدنظاـ التعميـ ا
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وينتفع بو في حياتو المعيشة باعتبار أف اليدؼ األسمى لعممية التعمـ ىي أف يستغؿ 
، 2020المتعمـ ما تعممو في تحسيف ظروفو المعيشية عمى المستويات كافة )النكالوي، 

35.) 
العمؿ الجماعي إلنجاز مؿ عميو مف )التعاوف بما تشتميارة لذا تعد تنمية 

احتراـ األخريف( لدى األطفاؿ ذوي اإلعاقة  -التعاوف في مكاف العمؿ -أىداؼ مشتركة
عمى وضع ما تعمموه نظرًيا )التعمـ المعرفي( موضع  تساعدىـ القابميف لمتعمـالذىنية 

ثـ الربط بيف ومف  المشروع،التنفيذ في السياقات اليومية مف خالؿ التعمـ القائـ عمى 
 النظرية والتطبيؽ الكتساب الميارات المينية وقيمتيا، وىو جوىر عممية التعمـ وأساسيا

 .(36، 2020)النكالوي، 
التعاوف مف الميارات الحياتية األساسية لما يشتمؿ عميو مف ميارات فرعية ف

فاؿ الذيف القيادة الفعالة(، فاألط -حؿ الصراعات -احتراـ اآلخريف -منيا )فريؽ العمؿ
يتعمموف مف خالؿ ميارة العمؿ التعاوني يبدوف متعة حقيقية في التعمـ وبالتالي أداء 
أفضؿ في تحصيميـ الدراسي، فضاًل عف ممارستيـ لسموكيات مرغوبة اجتماعًيا تعزز 

 نتائجيـ ومعنوياتيـ النفسية، مما يعمؿ عمى تقدير الذات والكفاءة الذاتية لدييـ.
تعمموف مف خالؿ التعمـ التعاوني يتعمموف أكثر ويتمتعوف أكثر الذيف ي فاألطفاؿ

في تعمميـ ويتذكروف ما تعمموه ويطوروف مياراتيـ، مقارنة بأقرانيـ في الصفوؼ 
 التقميدية.

تشجيع األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ عمى  فميارة التعاوف تساعد عمى
في وضع ما تعمموه نظرًيا موضع التطبيؽ العممي في  الجماعي لمساعدتيـالعمؿ 

 .السياقات اليومية
 .البعد االجتماعي: تعمم لتعيش مع اآلخرينرابًعا: 

عمى الرغـ مف أف عممية اإلبداع ترتبط عادة  باألفراد فيي أيضا ظاىرة تعاونية    
واجتماعية تطورت في المجتمعات؛ فمف خالليا تتشكؿ شخصية األفراد المبدعيف وتنمو 
عممية التالحـ االجتماعي وتقوـ عالقة متبادلة ومتكافئة بيف الفرد والمجتمع وتتفاعؿ 

ستخدـ االختالؼ والتنوع مف أجؿ تحقيؽ مزيد مف اإلبداع الثقافات المختمفة حيث ي
والتصدي لمتحديات المختمفة ولعمنا نرى أف النظاـ التعميمي الجديد  يساىـ مف خالؿ 
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بعده االجتماعي في حؿ المشكالت االجتماعية مف أجؿ تحقيؽ ما يمكف تسميتو 
وييسر المشاركة   بالمواطنة الشاممة كما ينمي التالحـ االجتماعي ويقوى أواصره

 (.38، 2020االجتماعية والتعبير اإليجابي ) النكالوي،
 -إف مف أىـ أىداؼ البعد االجتماعي ىو تنمية ميارة التعاطؼ )فيـ اآلخريف      

تحديد السموكيات المؤذية وغير المؤذية( لدى األطفاؿ  ال سيما ذوي  -السموؾ اإليثاري
تعزيز الشعور بالذات واآلخريف، وقدراتيـ عمى التواصؿ اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ ل

والترابط والتعاوف بفعالية؛ مما يساعد عمى نجاح عممية التعمـ؛ فالتعاطؼ ميارة حياتية 
تساعد األطفاؿ عمى إقامة عالقات إيجابية؛ كما أنو يعد عاماًل ميًما ال غنى عنو في 

ي المدرسة أو في المجتمعات بشكؿ إدارة الصراعات وحّميا سواء داخؿ العائمة، أوف
عاـ؛ حيث يحفز التعاطؼ السموؾ اإليثاري ويشكؿ قاعدة لمتصور االجتماعي 
والتفاعالت االجتماعية، فيو يميد الطريؽ لمتفكير األخالقي، ويمثؿ التعاطؼ عنصًرا 
 رئيًسا يدعـ تعميـ المواطنة، كما يساعد المتعمميف عمى تحقيؽ التفوؽ األكاديمي في سف

 .ومبكرة، واحتراـ الفرد لمغير والشعور بالمسؤولية تجاى
 اإلعاقة الذىنية القابمين لمتعمم ثالثًا: األطفال ذوو

بيف ف لمتعمـ ىـ الفئة التي تقع نسبة ذكائيا و بماألطفاؿ المعاقوف ذىنًيا القا
ف ذىنًيا القابميف لمتعمـ ويمكف و ارات الذكاء، ويطمؽ عمييـ المعاق( طبًقا الختب70: 55)

تدريبيـ عمى ميارات الحياة اليومية وتعميميـ الميارات االجتماعية ليكونوا مستقميف عف 
 .(549، 2020)بسكير، وسناني، األخريف 

وىـ الفئة القادرة عمى التعمـ واكتساب المغة والحرؼ المناسبة التي تساعد عمى 
 (156، 2016حي،كسب العيش )عبد الحميد، معوض، مصيم

 Americanوقد أوصت الجمعية األمريكية لإلعاقة الذىنية 

Associociation on Intellectual And Development,(AAID) 2010  

وجود مناىج خاصة لمتالميذ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ؛ تعمؿ عمى  بضرورة
زيادة ميارات التكيؼ مع المجتمع الذي يعيشوف فيو وزيادة اعتمادىـ عمى أنفسيـ في 

 األمور الحياتية المختمفة.
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 خصائص األطفال المعاقين ذىنًيا القابمين لمتعمم
 :الخصائص العقمية المعرفية -1

األطفاؿ المعاقيف ذىنًيا القابميف لمتعمـ ببطء النمو العقمي وقصور االنتباه، يتسـ 
تأخر النمو المغوي، قصور في القدرة عمى التذكر، الحاجة إلى التكرار بعد كؿ 

 (.61، 2019تعمـ، قصور في القدرة عمى التفكير )حسيف، 
 الخصائص االجتماعية: -2

ة عالقات اجتماعية مع اآلخريف، يتسـ ىؤالء األطفاؿ بعدـ قدرتيـ عمى إقام
كما يتصؼ سموكيـ بالعزلة واالنطواء بشكؿ عاـ؛ فإعاقتيـ تؤثر عمى إقامة 

 (.Caplan,2002,23العالقات االجتماعية وتكويف صدقات ) 
 الخصائص االنفعالية: -3

إف األطفاؿ المعاقيف ذىنًيا القابميف لمتعمـ قد يتصفوف بواحدة أو أكثر مف 
 الصفات التالية:

التبمد االنفعالي، الالمباالة، االندفاعية، النشاط الزائد، الشعور بالدونية، اإلحباط، 
ضعؼ الثقة بالنفس، انخفاض تقدير الذات، المفيوـ السمبي عف النفس، إيذاء الذات، 
عدـ االكتراث بالمعايير االجتماعية، النزعة العدوانية، السموؾ المضاد لممجتمع، 

 (.216، 2005لقدرة عمى ضبط انفعاالتيـ )القريطي، الشعور بالنفس، عدـ ا
 الخصائص األكاديمية: -4

  التالية: الصفات مف أكثر أو بواحدة لمتعمـ القابموف األطفاؿ يتصؼ
 .منيـ المتوقع المستوي عف اإلنجاز عمى قدرتيـ عدـ-
 .والتركيز والمشاركة االنتباه في قصور -
 اإلحباط. تحمؿ عمى القدرة عدـ -
 . يقرأوف ما انتقاء عمى قدرتيـ عدـ - 
 . المفردات انتقاء عمى قدرتيـ عدـ -
 . يقرؤوف ما فيـ عمى قدرتيـ وعدـ القراءة في كبيره صعوبات لدييـ -
 3بػ  العمر في العادييف أقرانيـ مف أقؿ فيـ لدييـ األكاديمي األداء تدني -
 . سنوات 4 إلى
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 لمقراءة استعدادىـ عمى يؤثر مما الزمني، عمرىـ مف أقؿ العقمي عمرىـ -
 . االبتدائية بالمرحمة التحاقيـ عند والحساب واإلمالء والكتابة

 إكماؿ عمي قدرتيـ في يؤثر مما لدييـ، العقمي النمو معدؿ انخفاض -
 بأقرانيـ مقارنة ليا المحددة الزمنية المدة في الدراسي العاـ مواد جميع

  العادييف.
 السادس الصؼ إلى الثاني الصؼ الدراسي مستواىـ يتعدى ال -

 ،2000 ىاروف،) الخاصة وقدراتيـ العقمي نضجيـ حسب وذلؾ االبتدائي،
48- 49).                                                                                                               

لذا فيـ بحاجة لنوع متخصص مف التعميـ يحؿ محؿ التعميـ العادي كمًيا أو 
لمنظاـ التعميمي وليس لقدرات الفرد  االعيب أو السبب الرئيس راجعً  يكوفجزئًيا فقد 

(lovell,2006,15)  يجب االىتماـ بيـ ورعايتيـ، وتقديـ كافة الخدمات ومف ثـ
تغالؿ ما لدييـ مف قدرات؛ ليتحوؿ دورىـ لمساعدتيـ عمى االندماج في المجتمع، واس

المجتمع، دعامة إنتاج ال عالة عمى  ويصبحوف إيجابي؛في المجتمع مف سمبي إلى 
التعاطؼ(  –التعاوف  -التواصؿ -وانطالًقا مف ىذا فإف تنمية ميارات )حؿ المشكالت

عممية يساعد ىؤالء األطفاؿ عمى تكويف عالقات اجتماعية مع اآلخريف، وىو ما ينمي 
 التحصيؿ األكاديمي لدييـ .

ولما كاف فف الحكي مف الوسائؿ الممتعة والمحببة إلى نفوس ىؤالء األطفاؿ،  
لما يمتمكو مف قدرة عمى دمج الطفؿ مع أقرانو وتكويف عالقات اجتماعية، كما أف لو 
القدرة عمى زيادة الثقة بالنفس وتقدير الذات، والتواصؿ مع األخريف، عف طريؽ مشاركة 

ضاًل عف قدرتو عمى الولوج إلى عقؿ الطفؿ ووجدانو، األطفاؿ في الحكي والتمثيؿ، ف
 فقد كاف ىذا البحث.

جراءاتو:-1  منيجية البحث وا 
المقياس المصور لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية بتشتمؿ عمى خطوات إجرائية بدًءا 

 .قائمة المالحظة وتطبيقيما ثـ الخروج بنتائج البحث وتفسيرىاو القابميف لمتعمـ، 
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  البحث:منيج [ 1]
اتبع البحث المنيج شبو التجريبي نظًرا لمالئمتو لطبيعة البحث الحالي، 
باستخداـ تصميـ المجموعتيف، إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة مستخدًما في ذلؾ 

  التصميـ التجريبي الذي يعتمد عمى )القياس القبمي والقياس البعدي(.
 

 
 

 
 
 
 

 (2شكل رقم )
 التصميم التجريبي لمبحث

 [ عينـــــة الـــبحث:2]
 العينة األساسية( -تشتمؿ عمى )العينة االستطالعية: حجم العينة 

  ( أطفاؿ مف ذوي اإلعاقات 8مف عدد ) تكونت االستطالعية:عينة البحث
مجتمع البحث ومف خارج عينة البحث األساسية، وقد  فم الذىنية القابميف لمتعمـ
قائمة مالحظة( عمييف لمتحقؽ مف  -)مقياس مصورالبحث تـ تطبيؽ أدوات 

 كفاءتو )الصدؽ والثبات(.

 ( طفاًل وطفمة مف ذوي 16عينة عمدية قواميا ) ىي: عينة البحث األساسية
الجمعية النفسية لرعاية ذوي االحتياجات اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ، 

إلى مجموعة ، وقد انقسمت الخاصة، مركز إيتاي البارود، محافظة البحيرة
 .( أطفاؿ8)وعددىا تجريبية  ةومجموع( أطفاؿ 8) اضابطة وعددى

 يمثؿ مجتمع البحث األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف  :بحثال عينة وصف
عمى الجمعية النفسية لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة، مركز  فالمترددي لمتعمـ

التطبيق 
 القبمي

التطبيق 
 البعدي

البرنامج التقليدي  المجموعة الضابطة

 )التلقين(

  برنامج فن الحكي المجموعة التجريبية

 المعالجات اإلحصائية
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، لتواجد األطفاؿ بيا يومًيا ولقربيا مف سكف إيتاي البارود، محافظة البحيرة
 الباحثة.

برنامج قائـ عمى فف  -مالحظة قائمة -)مقياس مصورتمثمت في  أدوات البحث:[ 3]
 .الحكي(

أواًل: مقياس مصور لتنمية بعض ميارات أبعاد التعمم األربعة )إعداد 
 .الباحثة(

 المقياس:اليدف من 
لميارات أبعاد التعمـ لألطفاؿ  المعرفيو  السموكي نباالج لقياس المقياسييدؼ ىذا 

)عينة البحث(، وفي ضوء ىذه النتائج يتحدد مدى  ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ
، فاعمية برنامج قائـ عمى فف الحكي لتنمية بعض ميارات أبعاد التعمـ لألطفاؿ عينة البحث

 المقياس:ضمنة في تمف خالؿ األسئمة والمفاىيـ المثالث مستويات ويتـ ذلؾ في 
 وذلؾ بتذكر األطفاؿ عينة البحث التجريبية المعمومات واسترجاعيا. المعرفة-أ
عف طريؽ حؿ المشاكؿ والمسائؿ الجديدة التي تعرض عمي األطفاؿ  التطبيق-ب

عينة البحث التجريبية؛ وذلؾ بتطبيؽ المعرفة والحقائؽ والتقنيات المختمفة التي 
الجديدة التي يتعرضوف عرضت عمييـ سابًقا مف خالؿ الحكايات لتالئـ المواقؼ 

 ليا.
مف خالؿ طرح حموؿ بديمة، وقد راعت الباحثة ذلؾ في بعض  التركيب - ج

عبارات المقياس عند تقديميا إجابة أو حاًل لمشكمة مف خالؿ الصور، لكنيا 
في الوقت نفسو أعطت لمطفؿ الحرية في تقديـ حموؿ بديمة لبعض المشكالت 

 جابة الطفؿ صحيحة إذا كانت مقبولة.وأشارت إلى ذلؾ في المقياس، وتعتبر إ
 المقياس:خطوات تصميم 

، الخاصة بمجاؿ البحث عمى بعض البحوث والدراسات السابقة باالطالع ةقامت الباحث
لمميارات  ( والتي عرضت مقياس ماتسوف1996منيا دراسة الخطيب والحديدي )

(، التي عرضت مقياس 2013االجتماعية في صورتو المعربة، ودراسة عبد الغني )
( وقد استفادت 2019الميارات التواصمية لمطفؿ الذاتوي، ودراسة موسى وآخروف )

 البحث الحالي.الباحثة مف تمؾ الدراسات في تصميـ مقياس 
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 عباراتو:وصياغة  المقياسطريقة إعداد 
 المقياس:المرحمة المبدئية في إعداد 

موضوع البحث والتعبير عنيا بمجموعة  ميارات أبعاد التعمـ األساسيةبعد تحديد  - أ
 .المرتبطة بكؿ سؤاؿ الصوراألسئمة، و مف 

إلى أربعة أبعاد رئيسة وما مقسمًا  المقياسلبناء  التخطيطيتـ تصميـ الييكؿ  - ب
 يرتبط بيا مف ميارات وىي:

 .لتعرؼ( ميارة حؿ المشكالت تعمـ)المعرفي لبعد ا -          
 .البعد الفردي )تعمـ لتكوف( ميارة التواصؿ -          
 .لتعمؿ( ميارة التعاوف )تعمـالبعد األدواتي  -          
 .لتعيش( ميارة التعاطؼ تعمـ)االجتماعي البعد  -      

 .مصورة يجيب فيو الطفؿ عمى السؤاؿ بدوف وقت محدد أسئمة تربويةفي شكؿ  وذلؾ
 واستجاباتيـفي صورتو المبدئية عمى السادة المحكميف إلبداء آرائيـ  المقياسـت عرض  -ج

 يمي:في ضوء ما 
  أـ  ميارات أبعاد التعمـ مناسبة لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ؟ىؿ

 ال؟
 أـ  المقصود لمميارة؟فردة تدؿ عمى المعنى ىؿ العبارات المستخدمة مع كؿ م

 تدؿ؟ال 
  واضحة؟واضحة لمطفؿ أـ غير  تـ اختيارىاىؿ الصور التي 
  ؟البعض وبعضياالميارات  ثمة عالقة بيفىؿ 
  أخرى يرجى إضافتيا مما يراه سيادتيـ مف حذؼ أو  مفاىيـ وعناصرىؿ ىناؾ

 إضافة؟
ويندرج تحت كؿ بعد ميارة واحدة  تـ تحديد األبعاد األساسية لممقياس         

ومجموعة مف البنود الخاصة بيا، ثـ عرض المقياس في صورتو المبدئية عمى 
مجموعة مف المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس في بعض الجامعات المصرية في 

( 7تخصصات الصحة النفسية واإلرشاد النفسي والتربوي وأدب الطفؿ بمغ قواميا )
ى مالئمة المقياس لميدؼ الذي وضع مف أجمو، ومدى مالئمة أعضاء لمتحقؽ مف مد
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مفردات المقياس لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ، ووضوح المفردات 
 وسالمة الصياغة المغوية، وىو ما يطمؽ عميو صدؽ المحتوى.

وعالمة نة المقصودة ا( في الخ√كؿ ُمحكـ بوضع عالمة ) استجابةويتـ التعبير عف     
(xأماـ الخ )وقد احتوت الصورة المبدئية  أخرى،إضافات  أينة الغير دالة مع ذكر ا

تـ حساب التكرارات مفردة، كؿ مفردة تحتوي عمى أربع صور؛  (40)عمى  لالختبار
عمى بعض المفاىيـ والعبارات  اتفاؽف ىناؾ اكالمحكميف، حيث  التفاؽوالنسب المئوية 

مجموعة مف  بتعديؿ ة%(، وقد قامت الباحث100 -% 85بيف )والصور بنسبة تراوحت ما 
كذلؾ  واضحة لمطفؿالالمفردات التي طالب فييا المحكموف بتغيير بعض الصور غير 

المحكموف  اتفؽىذا وقد  المطموبة،قامت بالتعديالت  كما تعديؿ صياغة بعض األسئمة،
 المفردات مرتبطة باألىداؼ المراد تحقيقيا. أفعمى 

بعد موافقة السادة المحكميف عمى أبعاد وميارات وبنود  :قبل النيائية لممقياس الصورة
 .مقياس ميارات أبعاد التعمـ، أصبح المقياس جاىًزا لمتطبيؽ عمى العينة االستطالعية

( أبعاد أساسية يندرج تحت كؿ بعد عدد مف 4يتكوف المقياس مف ) :وصف المقياس
، ( عبارات لكؿ بعد مف األبعاد األربع10بواقع )( عبارة وذلؾ 40العبارات لتصبح )

 .يندرج تحت كؿ عبارة أربع صور ليختار مف بينيا الطفؿ اإلجابة الصحيحة
 وتصحيحو:وطريقة تطبيقو  المقياستعميمات 

مف عمر  األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـنظرًا ألف عينة البحث مف 
 ة، لذا تحتـ عمى الباحث( سنوات6-5العقمي مف ) ( سنة وىو ما يقابؿ العمر10-12)

 مف خالؿ: مف األطفاؿ اختيار أسموب يناسب تمؾ الفئة
  ذا لـز األمر تقوـ جابةبقراءة السؤاؿ جيدا لمطفؿ وتترؾ لو حرية اإل الباحثةتقوـ ، وا 

  بتكرار السؤاؿ.
  عمى أف تقبؿ تحسب بصفر واإلجابة الخاطئة  بدرجة واحدة،الصحيحة  اإلجابةتحسب

  أخرى صحيحة مف الطفؿ. استجابة أي
  حدة.يطبؽ المقياس بشكؿ فردى لكؿ طفؿ عمى 
 جو نفسي مالئـ لمطفؿ يسوده المودة أثناء تطبيؽ المقياس. توفير 
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 اإلجابة حالة في( واحد: )كالتالي المقياس مفردات مف مفردة كؿ درجة تحسب 
 .درجة( 40) بػ الكمية الدرجة وتقدر الخاطئة، اإلجابة حالة في( صفر)و الصحيحة

ميـــارات أبعـــاد الـــتعمم ل طفـــال ذوي *الخصـــائص الســـيكومترية لمقيـــاس 
 :اإلعاقة الذىنية القابمين لمتعمم

 الصدق الظاىري.أواًل: 
الذىنية لألطفاؿ ذوي اإلعاقة )المصور( تـ عرض مقياس ميارات أبعاد التعمـ 

 بعدالتأكد مف أف محتوى كؿ ، و آرائيـ لمعرفةعمى عدد مف المحكميف  القابميف لمتعمـ
ومناسب لتحقيؽ اليدؼ الذي وضع  ؿ،مع عباراتو ومع المقياس كك ؽيتس همف أبعاد

بو وأية تعديالت لغوية، وقد تـ حذؼ بعض العبارات  بعد مف أجمو، وارتباط عبارات كؿ
ضافة عبارات أخرى كما تـ إجراء بعض التعديالت في الصياغة المغوية وىو ما  وا 

 أخذت بو الباحثة.
 اق الداخمي:سثانًيا: صدق االت

قامت الباحثة بحساب صدؽ التكويف الفرضي باستخداـ طريقة االتساؽ الداخمي       
تمثيؿ عبارات المقياس ومدى ارتباط درجة كؿ عبارة بالدرجة الكمية والتحقؽ مف مدى 

المقياس فيما بينيا والدرجة الكمية لممقياس،  أبعادالتابع ليا ومدى ارتباط درجات و  لمبعد
وذلؾ بعد تطبيؽ المقياس عمى عينة الدراسة االستطالعية، كما ىو موضح بالجدوؿ 

 (.5رقـ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1382 

2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 (5جدول )
معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة ودرجة الُبعد لمقياس ميارات أبعاد التعمم المصور ل طفال 

 القابمين لمتعممالذىنية ذوي اإلعاقة 
 (8)ن=                     

( 0.01**عند )                                    ( 0.707= )( 0.05* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )
( =0.834) 

وجود ارتباط ذو داللة إحصائية بيف العبارة والدرجة (، 5)جدوؿ يتضح مف 
(، مما يشير 0.01(، )0.05المقياس؛ وذلؾ عند مستوى داللة إحصائية ) بعادالكمية أل

 .بعادإلى صدؽ االتساؽ الداخمي بيف العبارات ومجموع األ
 

 (6جدول )
 المقياس وبعضيا البعض أبعادمعامالت االرتباط بين 

 (8)ن=  

( 0.01(                                         **عند )0.707= )( 0.05* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )
( =0.834) 

 البعد الرابع: التعاطف البعد الثالث: التعاون البعد الثاني: التواصل البعد األول: حل المشكالت
 معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم
1 39893** 1 39819* 1 39781* 1 39848** 

2 39874** 2 39859** 2 39835** 2 39923** 

3 39793* 3 39743* 3 39749* 3 39853** 

4 39865** 4 39786* 4 39837* 4 39751* 

5 39931** 5 39877** 5 39749* 5 39917** 

6 39852** 6 39822* 6 39759* 6 39931** 

7 39822* 7 39891* 7 39782* 7 39778* 

8 39927** 8 39913** 8 39791* 8 39799* 

9 39885** 9 39825* 9 39878** 9 39821* 

13 39758* 13 39839* 13 39931** 13 39853** 

 البعد الرابع: التعاطف البعد الثالث: التعاون البعد الثاني: التواصل البعد األول: حل المشكالت األبعاد

 **39893 *39785 *39747  البعد األول: حل المشكالت

 **39916 **39923   البعد الثاني: التواصل

 **39898    الثالث: التعاونالبعد 

     البعد الرابع: التعاطف
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المقياس وبعضيا  أبعادوجود ارتباطات بينية بيف ( 6)جدوؿ يتضح مف 
(؛ وذلؾ عند مستوى داللة إحصائية 0.920( إلى )0.747البعض، تراوحت ما بيف )

مقياس ميارات أبعاد  أبعاد(، مما يدؿ عمى وجود اتساؽ داخمي بيف 0.01(، )0.05)
 القابميف لمتعمـ.الذىنية التعمـ المصور لألطفاؿ ذوي اإلعاقة 

 (7جدول )
 والدرجة الكمية لممقياس بعدمعامالت االرتباط بين درجة كل 

 (8)ن=                                                                                      

 معامل االرتباط األبعاد 
 **39872 البعد األول: حل المشكالت

 **39887 البعد الثاني: التواصل

 **39913 التعاونالبعد الثالث: 

 **39894 البعد الرابع: التعاطف

 (0.834= )( 0.01(                            **عند )0.707= )( 0.05* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )

 بعد( وجود ارتباط ذو داللة إحصائية بيف الدرجة الكمية لم7)جدوؿ يتضح مف 
(، وذلؾ عند 0.910( إلى )0.872وبيف الدرجة الكمية لممقياس، وتراوحت ما بيف )

(؛ مما يدؿ عمى وجود اتساؽ داخمي بيف 0.01(، )0.05مستوى داللة إحصائية )
 المقياس. أبعاد

 الثبات:
 اعتمدت الباحثة في حساب الثبات عمى ما يمى: 

 ثبات التجزئة النصفية:
تـ حساب معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية وتعتمد ىذه الطريقة عمى تجزئة 
المقياس إلى نصفيف متساوييف الستخراج قيمة معامؿ ثباتو، وذلؾ عف طريؽ استخداـ 
المفردات الفردية في مقابؿ المفردات الزوجية، وكذلؾ تـ حساب معامؿ الثبات بمعادلة 

 8مى مجموعة البحث االستطالعية والبالغ عددىـ ألفا كرونباخ، وذلؾ بالتطبيؽ ع
 (. 8)بجدوؿ طفاؿ، وتـ حساب معامؿ الثبات لممقياس كما ىو موضح أ
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 (8جدول )
 وأبعادهمعامالت ثبات المقياس 

 (8)ن= 

 (0.834= )( 0.01(                      **عند )0.707= )( 0.05* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )

داللة ( وجود ارتباط ذو داللة إحصائية وذلؾ عند مستوى 8)جدوؿ يتضح مف 
(؛ مما يشير إلى ثبات مقياس ميارات أبعاد التعمـ المصور 0.01) (،0.05إحصائية )

القابميف لمتعمـ؛ حيث بمغ معامؿ الثبات بطريقة بيرسوف الذىنية لألطفاؿ ذوي اإلعاقة 
؛ مما 0.636، بينما بمغ بطريقة ألفا كرونباخ 0.757وبطريقة سبيرماف براوف  0.714

ثبات مقياس ميارات أبعاد التعمـ المصور لألطفاؿ ذوي اإلعاقة يشير الرتفاع معامؿ 
 القابميف لمتعمـ.الذىنية 

 .ثانًيا: قائمة مالحظة )إعداد الباحثة(
صممت الباحثة قائمة مالحظة لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ، 

لتعمؿ، تعمـ لتعيش( تعمـ لتكوف، تعمـ  -تتكوف مف أبعاد التعمـ األربعة )تعمـ لتعرؼ
 القابميف لمتعمـ الذىنية وقد تـ اختيار ميارة مف كؿ بعد لمناسبتيا لألطفاؿ ذوي اإلعاقة

 -مع بعضيا البعض في الحياة اليومية وىي ميارات: )حؿ المشكالت اوتشابكي
توجو لألـ التعاطؼ( ويشتمؿ كؿ بعد عمى عشرة أسئمة،  -التواصؿ  –التعاوف 

 تنمية الميارات. خصائيوإل
 اليدؼ مف قائمة المالحظة  - أ

تنمية الميارات  خصائيتيدؼ قائمة مالحظة ميارات أبعاد التعمـ الموجية لألـ وإل
 إلى مالحظة سموكيات األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية في ميارات األبعاد األتية:

 األبعاد م
معامل  العبارات الزوجية العبارات الفردية

 االرتباط
الفا  جتمأن سبيرمان

 ع±  س ع±  س كرونباخ
 39867 39841 39878 39814 3992 59875 39737 59753 البعد األول: حل المشكالت 1

 39778 39795 39798 39749 1935 69123 1916 69253 البعد الثاني: التواصل 2

 39794 39721 39753 39782 39925 6933 39643 59875 البعد الثالث: التعاون 3

 39762 39833 39828 39737 39755 69533 39534 6933 البعد الرابع: التعاطف 4

 0.636 0.726 0.757 0.714 1.99 24.37 2.92 24.00 ثبات المقياس
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 لتعرؼ( ميارة حؿ المشكالت تعمـ)المعرفي البعد -           
 البعد الفردي )تعمـ لتكوف( ميارة التواصؿ -          
 لتعمؿ( ميارة التعاوف )تعمـالبعد األدواتي  -         
 لتعيش( ميارة التعاطؼ تعمـ)االجتماعي البعد  -         

 بناء قائمة المالحظة ويشمؿ عمى: -ب
  قائمة المالحظةتحديد أبعاد. 
  قائمة المالحظة.صياغة مفردات 
  قائمة المالحظة.محتوى 
 قائمة المالحظة:تحديد أبعاد أوال: 

ميارات أبعاد التعمـ الموجية لألـ  مالحظة أبعاد قائمة الباحثة بتحديدقامت 
طالع عمى الدراسات السابقة وبناء بعد الدراسة النظرية واال تنمية الميارات، خصائيوإل

المرتبطة بيا وذلؾ لمناسبتيا األبعاد األربع والميارات عمى ىذه الدراسات تـ تحديد 
 لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ بناًء عمى أراء السادة المحكميف.

  :قائمة المالحظةصياغة مفردات ثانيًا: 
 :بعض االعتبارات وىي قائمة المالحظةروعي عند صياغة مفردات 

 .أف تكوف العبارات واضحة -
 .إجرائية يسيؿ مالحظتيا وقياسيا اتعبار الأف تكوف  -
 .الفعؿ السموكي بيا مفردًا مضارعاً  -
 .عدـ اشتماؿ العبارة عمى أكثر مف سموؾ -
 .الذي تنتمي إليو بعدارتباط العبارات بال -

 قائمة المالحظة:محتوى ثالثًا: 
لكؿ بعد مف األبعاد  اتعبار  (10التي تـ تحديدىا مسبقُا تـ صياغة )األبعاد وبناء عمى 

اختيارات  ثالثوأماـ كؿ عبارة  عبارة،( 40وبذلؾ يصبح عدد عبارات القائمة ) األربع،
 فقط.أف تختار اختيار واحد لمعممة أو األـ وعمى ا أبدًا؛ –نا اأحي – دائماً ىي: 

ألطفال ذوي اإلعاقة  ميارات أبعاد التعمم*الخصائص السيكومترية لقائمة مالحظة 
 :تنمية الميارات خصائيوإل ل م وجيةالم الذىنية القابمين لمتعمم
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 :قائمة المالحظةثبات وصدق 
 الصدق الظاىري.أواًل: 

، آرائيـ لمعرفة (7وعددىـ ) عمى عدد مف المحكميفقائمة المالحظة تـ عرض 
 ؿ،ومع المقياس كك امع عباراتي ؽيتس ىامف أبعاد بعدالتأكد مف أف محتوى كؿ و 

بو وأية تعديالت  بعد لتحقيؽ اليدؼ الذي وضع مف أجمو، وارتباط عبارات كؿ وومناسب
ضافة عبارات أخرى كما تـ إجراء بعض  لغوية، وقد تـ حذؼ بعض العبارات وا 

 التعديالت في الصياغة المغوية وىو ما أخذت بو الباحثة.
 ثانًيا: صدق االتساق الداخمي:

قامت الباحثة بحساب صدؽ التكويف الفرضي باستخداـ طريقة االتساؽ 
قائمة مالحظة "ميارات أبعاد التعمـ لألطفاؿ الداخمي والتحقؽ مف مدى تمثيؿ عبارات 

ومدى  تنمية الميارات، خصائيإلذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ" الموجية لألـ و 
 أبعادالتابع ليا ومدى ارتباط درجات و  بعدمارتباط درجة كؿ عبارة بالدرجة الكمية ل

قائمة مالحظة "ميارات أبعاد التعمـ لألطفاؿ ذوي لالمالحظة فيما بينيا والدرجة الكمية 
، وذلؾ بعد تنمية الميارات خصائيإلاإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ" الموجية لألـ و 

 .(1موضح بالجدوؿ رقـ )تطبيؽ المقياس عمى عينة الدراسة االستطالعية، كما ىو 
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 (1جدول )
لقائمة مالحظة "ميارات أبعاد التعمم ل طفال ذوي اإلعاقة الذىنية معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة ودرجة الُبعد 

 .تنمية الميارات خصائيإلالموجية ل م و  القابمين لمتعمم
 (8)ن=                                                                                      

)تعمم لتعرف( ميارة حل 
 المشكالت االجتماعية

تعمم لتكون )ميارة 
 التواصل(

 تعمم لتعيش )التعاطف( تعمم لتعمل )التعاون(

 معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم
1 0.743* 1 0.936** 1 0.819* 1 0.879** 

2 0.851** 2 0.901** 2 0.759* 2 0.821* 

3 0.895** 3 0.813* 3 0.841** 3 0.785* 

4 0.719* 4 0.865** 4 0.880** 4 0.833* 

5 0.786* 5 0.926** 5 0.792* 5 0.826* 

6 0.798* 6 0.837** 6 0.724* 6 0.728* 

7 0.837** 7 0.793* 7 0.784* 7 0.859** 

8 0.966** 8 0.909** 8 0.917** 8 0.787* 

9 0.962** 9 0.811* 9 0.823* 9 0.775* 

13 0.834** 13 0.742* 13 0.751* 13 0.760* 

 (0.834= )( 0.01(                            **عند )0.707= )( 0.05* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )

وجود ارتباط ذو داللة إحصائية بيف العبارة والدرجة (، 1)جدوؿ يتضح مف 
القابميف لمتعمـ  الكمية لقائمة مالحظة ميارات أبعاد التعمـ لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية

(، 0.05؛ وذلؾ عند مستوى داللة إحصائية )تنمية الميارات خصائيإلالموجية لألـ و 
 .بعاد(، مما يشير إلى صدؽ االتساؽ الداخمي بيف العبارات ومجموع األ0.01)

 (2جدول )
الموجية  قائمة "مالحظة ميارات أبعاد التعمم ل طفال ذوي اإلعاقة الذىنية القابمين لمتعمم أبعادمعامالت االرتباط بين 

 وبعضيا البعض. تنمية الميارات خصائيوإلل م 
 (8)ن=  

)تعمم لتعرف( ميارة حل  األبعاد
 المشكالت االجتماعية

تعمم لتكون )ميارة 
 التواصل(

تعمم لتعمل 
 )التعاون(

تعمم لتعيش 
 )التعاطف(

 **0.889 **0.895 *0.772  تعمم لتعرف( ميارة حل المشكالت االجتماعية)

 *0.789 **0.918   تعمم لتكون )ميارة التواصل(

 **0.846    تعمم لتعمل )التعاون(

     تعمم لتعيش )التعاطف(

 (0.834= )( 0.01) (                          **عند0.707= )( 0.05* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )
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قائمة مالحظة "ميارات أبعاد  أبعادوجود ارتباطات بينية بيف ( 2)جدوؿ يتضح مف 
تنمية  خصائيإلالتعمـ لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية البسيطة القابميف لمتعمـ الموجية لألـ و 

 .الميارات
(؛ وذلؾ عند مستوى 0.918( إلى )0.772وبعضيا البعض، تراوحت ما بيف )

  أبعادىا.(، مما يدؿ عمى وجود اتساؽ داخمي بيف 0.01(، )0.05داللة إحصائية )
 (3جدول )

قائمة مالحظة "ميارات أبعاد التعمم ل طفال ذوي اإلعاقة الذىنية والدرجة الكمية  بعدمعامالت االرتباط بين درجة كل 
 .تنمية الميارات خصائيوإلالموجية ل م  القابمين لمتعمم

 (8)ن=  
 معامل االرتباط األبعاد

 **0.906 )تعمم لتعرف( ميارة حل المشكالت االجتماعية

 **0.895 تعمم لتكون )ميارة التواصل(

 **0.872 تعمم لتعمل )التعاون(

 **0.948 تعمم لتعيش )التعاطف(

= ( 0.01(                                       **عند )0.707= )( 0.05مستوى داللة ) * قيمة )ر( الجدولية عند
(0.834) 

 بعدداللة إحصائية بيف الدرجة الكمية لم ي( وجود ارتباط ذ3)جدوؿ يتضح مف 
ميارات أبعاد التعمـ لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية  مالحظة الكمية لقائمةوبيف الدرجة 

( إلى 0.872، وتراوحت ما بيف )تنمية الميارات خصائيإللمتعمـ الموجية لألـ و القابميف 
(؛ مما يدؿ عمى وجود 0.01(، )0.05(، وذلؾ عند مستوى داللة إحصائية )0.948)

  أبعادىا.اتساؽ داخمي بيف 
 الثبات:

 يمي:حساب الثبات عمى ما  فياعتمدت الباحثة 
 ثبات التجزئة النصفية:

تـ حساب معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية وتعتمد ىذه الطريقة عمى 
تجزئة المقياس إلى نصفيف متساوييف الستخراج قيمة معامؿ ثباتو، وذلؾ عف طريؽ 
استخداـ المفردات الفردية في مقابؿ المفردات الزوجية، وكذلؾ تـ حساب معامؿ الثبات 
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مى مجموعة البحث االستطالعية والبالغ عددىـ بمعادلة ألفا كرونباخ، وذلؾ بالتطبيؽ ع
 (. 4)بجدوؿ طفاؿ، وتـ حساب معامؿ الثبات لقائمة المالحظة كما ىو موضح أ 8

 (4جدول )                                         
 خصائيإلالموجية ل م و  قائمة مالحظة "ميارات أبعاد التعمم ل طفال ذوي اإلعاقة الذىنية القابمين لمتعمممعامالت ثبات 

 ىا.أبعادو  تنمية الميارات
 (8)ن= 

 (0.834) =( 0.01(                 **عند )0.707= )( 0.05* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )

عند مستوى داللة  ( وجود ارتباط ذو داللة إحصائية وذلؾ4)جدوؿ يتضح مف  
(؛ مما يشير إلى ثبات قائمة مالحظة "ميارات أبعاد التعمـ 0.01) (،0.05إحصائية )

 تنمية الميارات خصائيإللألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ" الموجية لألـ و 
براوف  وبطريقة سبيرماف 0.775ا؛ حيث بمغ معامؿ الثبات بطريقة بيرسوف أبعادىو 

؛ مما يشير الرتفاع معامؿ ثبات قائمة 0.977، بينما بمغ بطريقة ألفا كرونباخ 0.775
 المالحظة.
 فن الحكي )إعداد الباحثة(البرنامج المصمم باستخدام ثالثًا: 

تنمية بعض ميارات أبعاد التعمـ لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية البرنامج:  اليدف من
في ضوء اليدؼ العاـ تـ صياغة مجموعة مف األىداؼ الخاصة يتـ و  ،القابميف لمتعمـ

تحقيقيا خالؿ كؿ لقاء، والتي تمثؿ تغيرات يتوقع حدوثيا لدى األطفاؿ ذوي اإلعاقة 
 .جتطبيؽ البرنامالذىنية القابميف لمتعمـ بعد 

 بعاداأل م
معامل  العبارات الزوجية العبارات الفردية

الفا  ناجتم سبيرمان االرتباط
 ع±  س ع±  س كرونباخ

لتعرف( ميارة حل  )تعمم 1
 39895 39762 39763 *39796 1933 13935 3995 12987 المشكالت االجتماعية

تعمم لتكون )ميارة  2
 39936 39843 39845 *39886 3999 12987 3982 13933 التواصل(

 39919 39854 39858 39818 39737 13975 39925 13953 تعمم لتعمل )التعاون( 3

 39923 39881 39886 *39867 3989 12912 3992 12925 تعمم لتعيش )التعاطف( 4

 39977 39742 39744 39775 2925 52925 2953 51962 ثبات المقياس ككل
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بعد االطالع عمى اإلطار النظري الحالي  بتأليؼ الحكاياتقامت الباحثة 
سات السابقة، وذلؾ مف خالؿ استخداـ فف الحكي بيدؼ تنمية بعض ونتائج الدرا

التعاطؼ( لدى  –التعاوف  –التواصؿ  –ميارات أبعاد التعمـ األربع )حؿ المشكالت 
إعداد وقد قامت بمراعاة النقاط التالية عند ، األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ

 :البرنامج
 الحالي لتنمية بعض ميارات أبعاد  حثخاص بالإعداد واستثمار فف الحكي ال

 ( سنة12: 10التعمـ لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ عمر زمني )
تصنيؼ الجمعية ( سنوات، بناء عمى 6: 5وىو ما يكافئ العمر العقمي )

بإيتاي البارود محافظة البحيرة  النفسية لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة
 الذكاء والعمر المكافئ لألطفاؿ.الختبار 

  اإلعداد الجيد والتمييد قبؿ تقديـ كؿ حكاية مع مراعاة الفروؽ الفردية لألطفاؿ
 في ىذا العمر.

 .تقديـ الحكايات بأسموب مشوؽ وجذاب لألطفاؿ 
 :التنوع في استخداـ طرؽ وأساليب الحكي أثناء التطبيؽ والتي تمثمت في 

اإللقاء السميـ وسالمة األلفاظ واألداء طريقة السرد مع المحافظة عمى  - أ
 الكالمية والمغة غير الكالمية(. )المغةالصوتي والحركة 

قفازية وعرائس العصا( وقد قاـ األطفاؿ  )عرائسالحكي بالعرائس  - ب
 بتصميميا مع الباحثة.

استخداـ استراتيجية "قمب الدور" حكي األطفاؿ عينة البحث لمحكاية مرة  - ت
 الراوي.أخرى بعد سماعيا مف 

استخداـ استراتيجية "لعب األدوار" حيث قاـ األطفاؿ عينة البحث بتمثيؿ   - ث
 الحكاية بعد توزيع األدوار عمييـ.

 مراعاة مطالب وخصائص ومعدالت النمو ليذه المرحمة. 
  استثارة األطفاؿ وتشجيعيـ ألف يكوف ليـ دور إيجابي في البرنامج المصمـ

والتعاوف والمشاركة مع الزمالء  –مثؿ )تصميـ العرائس المستخدمة في الحكي 
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الدور أو لعب  استراتيجية قمب باستخداـ مرة أخرى في حكي القصص
 .(األدوار

  والعرض. التجييزو  التييئةكمرحمة بعدة مراحؿ  مرقد و  البرنامج: مرحمة تنفيذ
 البرنامجأسس بناء    

 :مف الفكر الفمسفي لجاف جاؾ روسو فف الحكي تنطمؽ فمسفة  األساس الفمسفي
الذيف أكدوا  وبستالوتزي ومنتسوري وديكرولي ومارجريت ماكميالف وفروبؿ

جميعيـ عمى أىمية الخبرات المباشرة في حياة الطفؿ، كما يرفضوا تعميمو مف 
نما يفضؿ أف تعممو الطبيعة بواسطة المعب والحركة والحواس  خالؿ الكتب وا 

 والمشاركة.
 :عمى النظرية البنائية، وقد تـ تقديـ الميارات  فف الحكييستند  األساس النفسي

األربع لألطفاؿ في جمسات البرنامج بشكؿ متسمسؿ فبدأت الجمسات بالتمييد 
ثـ الحكي والمناقشة حوؿ الحكاية والشخصيات، تصنيع عرائس  لمبرنامج،

عادة حكييا بالعرائس مف قبؿ الباحثة مرة قفازية لمشخصيات مع األطفاؿ ، وا 
حكي األطفاؿ  وذلؾ عف طريؽ استخداـ استراتيجية "قمب الدور"  ايميي أخرى،

 "لعبمقصة مرة أخرى باستخداـ العرائس المصنعة، ثـ استخداـ استراتيجية ل
، واالعتماد عمى استراتيجيات التعميـ حكايةتمثيؿ األطفاؿ لمب " وتبادليااألدوار

 دـ ليـ.والتعمـ المناسبة لألطفاؿ في ىذه المرحمة ولممحتوى المق
 في ضوء نظرية التعمـ  برنامج فف الحكيتـ بناء  :األساس االجتماعي

يؤكد أصحاب ىذه النظرية وفي ؛ حيث االجتماعي ونظرية الدور االجتماعي
مقدمتيـ" باندورا" عمى الدور الذي تمعبو القدوة والمالحظة والخبرات المتنوعة 

ألطفاؿ أثناء استجابتيـ والتأمؿ وعمميات التحكـ في السموؾ الذي يقوـ بو ا
 لممثير، ويكوف التعمـ بالقدوة مف خالؿ أربع خطوات أساسية ىي:

 مالحظة اآلخريف .1
 تذكر السموؾ المالحظ .2
 استرجاع ما لوحظ مف السموؾ .3
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 وأخيرا مرحمة تعديؿ السموؾ القدوة في ضوء التغذية الراجعة .4
 .(68، 1997الناشؼ،)

األساس الرئيس  ىيومف ىنا نرى أف المالحظة في نظرية التعمـ االجتماعي، 
 .في تعميـ األطفاؿ كافة الميارات خاصة االجتماعية

أف الطفؿ يكتسب أدواره االجتماعية المختمفة بنمو  نظرية الدور االجتماعيوتوضح 
  الذات؛ بشكؿ مباشر مف خالؿ تفاعالتو االجتماعية مع اآلخريف عف طريؽ:

وماال ينبغي ومعايير السموؾ، ويتعمـ  يالتعمـ المباشر: يكتسب الطفؿ ما ينبغ -1
 دوره ومكانتو االجتماعية بطريقة مباشرة مف اآلخريف.

المواقؼ: مف خالؿ المواقؼ التي يمر بيا الطفؿ يعدؿ مف سموكو، فيو يمر  -2
بمواقؼ وخبرات متنوعة تجعمو يتصرؼ بسموؾ معيف، قد يواجو بالرفض 

 التغيير أو يمقى بالتأييد والمساندة. وطمب
النمذجة: وىي قياـ المحيطيف بالطفؿ بتمثيؿ نماذج سموكية أمامو مف خالؿ  -3

 .(1403، 2021رجب، )االتجاىات والمشاعر التي يعبروف عنو 
 االستراتيجيات التي يقوم عمييا البرنامج:

 العصؼ الذىني. - أ
 مسرح العرائس. - ب
 قمب الدور. - ت
 لعب األدوار. - ث
 والمناقشة، التعزيز المادي والمعنوي( )الحوارفنيات  - ج

 تخطيط البرنامج -4
 التعمـ مفتـ تحديد اإلطار المرجعي لمبرنامج الحالي لتنمية بعض ميارات أبعاد 

  خالؿ اإلجابة عف األسئمة التالية:
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 (3)رقم شكل 

 لمبرنامج اإلطار المرجعي

سنة وىو ما يكافئ العمر  12-10من عمر  األطفال ذوي اإلعاقة الذىنية القابمين لمتعمم
سنوات 6-5الزمني من   

 

 لتنمية بعض ميارات أبعاد التعمم األربعة

 

تنمية بعض ميارات أبعاد التعمم ل فن الحكي برنامج قائم عمى  

 

ثالث جمسات أسبوعيا( جمسة تدريبية ل طفال بواقع 24تنفيذ عدد )  
 

 

10/2/2021األربعاء  حتى 12/12/2020 الفترة من السبت لخال   

 لمن؟

؟لمـاذا  

 مـــاذا؟

؟كيـف  

؟متـى  

 

محافظة البحيرة االحتياجات الخاصة بمركز إيتاي البارود الجمعية النفسية لرعاية ذوي  

 أيــن؟
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 البرنامج:محتوى 
 وفًقا لممعايير التالية: البرنامجتم تحديد محتوى  
  التي يسعى لتحقيقيا.البرنامج ارتباط المحتوى بأىداؼ 
 .دقة المحتوى وسالمتو المغوية 
 .مناسبة أساليب التقويـ المستخدمة لقياس األىداؼ السموكية 

 البرنامج:إجراءات تطبيق 
  مقياس مصور ألبعاد  –إجراء التطبيؽ القبمي ألدوات البحث )قائمة مالحظة

السبت  التعمـ لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ( وذلؾ يوـ
12/12/2020. 

  وانتيت يـو  14/12/2020 االثنيفتطبيؽ التجربة األساسية حيث بدأت يوـ
 8/2/2021ثنيف اال

  مقياس مصور ألبعاد  –قائمة مالحظة البحث )إجراء التطبيؽ البعدي ألدوات
يوـ األربعاء لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية "القابميف لمتعمـ"( وذلؾ  التعمـ
10/2/2021. 

 :ث جمسات أسبوعًيا مقسمة كاآلتيجمسة، بواقع ثال 24وقد تضمنت التجربة األساسية 
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 ( اإلطار الزمني لمبرنامج9جدول )

 
 

األبعاد الرئيسة 
 لمبرنامج

 البرنامججمسات  

البعد المعرفي: 
تعمم لتعرف 
)ميارة حل 
 المشكالت(

 الجمسة األولى: حكي قصة "يوـ ميالد فرح"  األسبوع األوؿ
 مرة أخرى بالعرائس. األطفاؿ وحكيياالجمسة الثانية: تصميـ عرائس لشخصيات القصة مع 

 األدوار وتمثيؿ األطفاؿ لمقصة. قمب الدور ثـ لعب الجمسة الثالثة: استخداـ استراتيجية
 حكي قصة " ىؿ مف حؿ "الجمسة الرابعة:  األسبوع الثاني

 مرة أخرى بالعرائس. األطفاؿ وحكيياالجمسة الخامسة: تصميـ عرائس لشخصيات القصة مع 
 األدوار وتمثيؿ األطفاؿ لمقصة. الدور ثـ لعب استراتيجية قمباستخداـ  الجمسة السادسة:

 : حكي قصة" خجؿ أحمد"السابعةالجمسة 
 البعد الفردي:
تعمم لتكون 

 )ميرة التواصل(

 .أخرى بالعرائس ةاألطفاؿ كمر : تصميـ عرائس لشخصيات القصة مع الثامنةالجمسة  األسبوع الثالث
 األدوار وتمثيؿ األطفاؿ لمقصة.الدور ثـ لعب  استراتيجية قمب: استخداـ التاسعةالجمسة 
 : حكي قصة" سامح وكريـ"العاشرةالجمسة 

 .مرة أخرى بالعرائس األطفاؿ وحكييا: تصميـ عرائس لشخصيات القصة مع الحادية عشرالجمسة  األسبوع الرابع
 األدوار وتمثيؿ األطفاؿ لمقصة. الدور ثـ لعب استراتيجية قمب: استخداـ الثانية عشرالجمسة 

البعد األدواتي: 
تعمم لتعمل 

 )ميارة التعاون(

 العصفور والزىرات الثالث": حكي "قصة الثالثة عشرالجمسة  األسبوع الخامس
 مرة أخرى بالعرائس. األطفاؿ وحكييا: تصميـ عرائس لشخصيات القصة مع الرابعة عشر الجمسة
 األدوار وتمثيؿ األطفاؿ لمقصة. الدور ثـ لعب استراتيجية قمب: استخداـ الخامسة عشرالجمسة 

 حكي قصة" ىيا نرسـ" السادسة عشر:الجمسة  األسبوع السادس
 .مرة أخرى بالعرائس األطفاؿ وحكييا: تصميـ عرائس لشخصيات القصة مع السابعة عشرالجمسة 
 األدوار وتمثيؿ األطفاؿ لمقصة. الدور ثـ لعب استراتيجية قمب: استخداـ الثامنة عشرالجمسة 

البعد 
االجتماعي: 
تعمم لتعيش 

)ميارة 
 التعاطف(

 حكي قصة" فادي وأصدقائو"الجمسة التاسعة عشر:  األسبوع السابع
 مرة أخرى بالعرائس. األطفاؿ وحكيياالجمسة العشروف: تصميـ عرائس لشخصيات القصة مع 

 األدوار وتمثيؿ األطفاؿ لمقصة. لعب قمب الدور ثـ الجمسة الحادية والعشروف: استخداـ استراتيجية
 الطريؽ"الجمسة الثانية والعشروف: حكي قصة " في  األسبوع الثامف

 وحكييا مرة أخرى بالعرائس. الجمسة الثالثة والعشروف: تصميـ عرائس لشخصيات القصة مع األطفاؿ
 األدوار وتمثيؿ األطفاؿ لمقصة. قمب الدور ثـ لعبالجمسة الرابعة والعشروف: استخداـ استراتيجية 
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 تقويم البرنامج

 .التقويم المبدئيأوال: 
عمى األطفاؿ بيدؼ القياس البرنامج يتـ استخداـ التقويـ المبدئي قبؿ عرض  

لألـ القبمي لمستوى ميارات أبعاد التعمـ األربعة، حيث يتـ تطبيؽ قائمة المالحظة 
تنمية الميارات، ومقياس ميارات أبعاد التعمـ الموجو لألطفاؿ ذوي اإلعاقة  خصائيإلو 

 الذىنية القابميف لمتعمـ.
 .التقويم المرحميثانًيا: 
 حيث يتـ تقويـ كؿ جمسة وذلؾ مف خالؿ: 
 :المناقشات والمواقؼ التي تعرضيا الباحثة عمى األطفاؿ قبؿ  جانب نظري

 ء منيا.الحكاية وفي أثنائيا وبعد االنتيا
 :عادة سرد  جانب تطبيقي عف طريؽ األنشطة بعد االنتياء مف الحكاية وا 

 .لعب األدوار()وتمثيميا )قمب الدور(  األطفاؿ ليا
 .التقويم النيائيثالثًا: 
مف خالؿ تطبيؽ مقياس ميارات أبعاد التعمـ عمى األطفاؿ عينة البحث لمتطبيؽ  

 البعدي ومقارنتو بالتطبيؽ القبمي.
، كػػذلؾ شػػموؿ التقػػويـ كػػؿ البرنػػامجرتبػػاط التقػػويـ بأىػػداؼ ا ةراعػػت الباحثػػوقػػد 

مستويات األىػداؼ التعميميػة وكػؿ عناصػر العمميػة التعميميػة، اسػتمرارية التقػويـ بعػد كػؿ 
 وذلؾ لمعرفة مدى تحقيؽ األىداؼ المرجوة. حكاية

 أثناء تنفيذ تجربة البحث: ةالصعوبات التي واجيت الباحث
: الجائحػػة التػػي بعػػض العقبػػات أثنػػاء تنفيػػذ تجربػػة البحػػث منيػػا ةواجيػػت الباحثػػ
 .لى التواجد بشكؿ شبو يومي بالجمعيةمما دفع الباحثة إ 19يمر بيا العالـ كوفيد 

 نتائج الدراسة
 اعتدالية توزيع عينة الدراسة:
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قامت الباحثة بإجراء القياسات الخاصة بمتغيرات الدراسة، وذلؾ إليجاد معامؿ       
تطبيؽ وذلؾ لمتأكد مف أف جميعيـ الااللتواء ألفراد عينة البحث األساسية قبؿ بدء 

يقعوف تحت المنحني االعتدالي لمداللة عمى تجانس أفراد عينة البحث األساسية وىذا 
 (.11)(، 10ما توضحو جداوؿ )

 (10ول )جد
 التوصيف اإلحصائي لعينة البحث االساسية في قائمة المالحظة
 (16)ن=                                               

االلتواء لعينة البحث تراوحت ما ( أف جميع قيـ معامالت 10)جدوؿ يتضح مف  
مما يؤكد تجانس أفراد  3±(، ىذه القيـ انحصرت ما بيف 0.970: 0.475-بيف )

 عينة البحث في قائمة المالحظة.

 
 (4شكل )

 
 قائمة                القياس  

 المالحظة
 وحدة القياس

المتوسط 
 الوسيط الحسابي

 األنحراف
 معامل االلتواء المعياري

المشكالت )تعمم لتعرف( ميارة حل 
 39518 19535 11933 119625 درجة االجتماعية

 39461 19995 11953 129375 درجة تعمم لتكون )ميارة التواصل(

 39475- 19281 11933 13975 درجة تعمم لتعمل )التعاون(

 39973 19187 13953 139625 درجة تعمم لتعيش )التعاطف(

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2
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0.8
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 المالحظةقيم معامل االلتواء لقائمة 
 

 
 
 (11جدول )

 المقياسالتوصيف اإلحصائي لعينة البحث االساسية في 
 (16)ن=                                             

 
 قائمة                القياس  

 المالحظة
 وحدة القياس

المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
 األنحراف
 المعياري

 معامل االلتواء

 39999- 39916 4933 39375 درجة البعد األول: حل المشكالت

 39862- 39991 3933 29875 درجة البعد الثاني: التواصل

 39614- 19581 3933 29753 درجة البعد الثالث: التعاون

 39277 39834 3933 29875 درجة البعد الرابع: التعاطف

( أف جميع قيـ معامالت االلتواء لعينة البحث تراوحت ما بيف 11) يتضح مف جدوؿ 
مما يؤكد تجانس أفراد عينة  3±(، ىذه القيـ انحصرت ما بيف 0.277: 0.999-)

 المقياس.البحث في 
 

 
 (5شكل )

 لممقياسقيم معامل االلتواء 

 
 

[CELLRANGE], [Y 
VALUE] 

[CELLRANGE], [Y 
VALUE] 

[CELLRANGE], [Y 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 تكافؤ مجموعتي عينة البحث:

تـ إجراء التكافؤ بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في متغيرات      
 ساسية.الدراسة األ

 
 
 
 
 (12جدول )

 تكافؤ مجموعتي الدراسة في قائمة المالحظة
     8=  2ن=  1ن

 1.96=  0.05عند  Zقيمة                                                    13=  0.05عند  ن ويتنيامقيمة 

القياسات القبمية ( عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف 12يتضح مف جدوؿ )
تنمية  خصائيموجية لألـ وإل في قائمة مالحظة لممجموعتيف التجريبية والضابطة

ف وتني المحسوبة أعمى مف قيمتو الجدولية كما احيث كانت قيمة اختبار م الميارات،
ى ، مما يؤكد عم0.05حيث كانت أقؿ مف قيمتيا الجدولية عند  zيؤكد ذلؾ قيمة 

 .تكافؤ عينتي البحث قيد الدراسة

 

 األبعاد

 معامل المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 مأن
 ويتنى
U 

 قيمة
z 

 االحتمال
Sig. 

(p.value 
متوسط  متوسط

 الرتب
مجموع 
 الرتب

متوسط  متوسط
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 حل )ميارة لتعرف تعمم
 39746 39324- 29933 71933 8988 11975 65933 8913 119625 االجتماعية( المشكالت

 39628 39484- 27953 72953 9936 129375 63953 7994 119875 (التواصل ميارة) لتكون تعمم

 39442 39874 24933 63933 7953 13925 76933 9953 13975 (التعاون) لتعمل تعمم

 39264 19118 22933 78933 9975 139625 58933 7925 13933 (التعاطف) لتعيش تعمم
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 

 (6شكل )
 المالحظةتكافؤ مجموعتي الدراسة في قائمة 

 
 (13جدول )

 تكافؤ مجموعتي الدراسة في مقياس ميارات أبعاد التعمم المصور ل طفال ذوي اإلعاقة الذىنية القابمين لمتعمم
 8=  2ن=  1ن

 1.96=  0.05عند  Zقيمة                                                    13=  0.05عند  مأن ويتنيقيمة 

القياسات القبمية ( عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف 13يتضح مف جدوؿ )
في مقياس ميارات أبعاد التعمـ المصور لألطفاؿ ذوي  لممجموعتيف التجريبية والضابطة
ف وتني المحسوبة أعمى مف احيث كانت قيمة اختبار ماإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ، 

، 0.05حيث كانت أقؿ مف قيمتيا الجدولية عند  zقيمتو الجدولية كما يؤكد ذلؾ قيمة 
 البحث قيد الدراسة. يمما يؤكد عمى تكافؤ عينت

 

 األبعاد

 معامل المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 مأن
 ويتنى
U 

 قيمة
z 

 االحتمال
Sig. 

(p.value 
متوسط  متوسط

 الرتب
مجموع 
 الرتب

متوسط  متوسط
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 حل البعد األول: ميارة
 االجتماعية. المشكالت

39375 9963 77933 3933 7938 59933 23933 19311 39312 

 39534 39622 26953 62953 7981 29625 73953 9919 29875 التواصل. البعد الثاني: ميارة

 39913 39113- 31933 69933 8963 29875 67933 8938 2975 البعد الثالث: التعاون.

 39563 39579- 27933 63933 7988 29625 73933 9913 29875 البعد الرابع: التعاطف.
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 المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 

 (7شكل )
 تكافؤ مجموعتي الدراسة في مقياس ميارات أبعاد التعمـ المصور لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ

 عرض نتائج الفرض األول:
 في ضوء أىداؼ البحث وفروضو تعرض الباحثة نتائج الفرض األوؿ، وىو:

الضابطة ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أطفاؿ المجموعة 
تنمية  خصائي)قائمة مالحظة موجية لألـ وإلفي التطبيؽ القبمي ألدوات البحث 

 ومتوسطات درجاتيـ في التطبيؽ البعدي.مقياس مصور(  -الميارات
 (14جدول )

"ميارات أبعاد التعمم ل طفال ذوي  قائمة مالحظةداللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في 
 .تنمية الميارات خصائيإلاإلعاقة الذىنية القابمين لمتعمم" الموجية ل م و 

 8ن= 

 1.96=  0.05عند  Z* قيمة                  0.05* دال احصائيا عند مستوى معنوية 

 

 األبعاد

القياس 
 القبمي

القياس 
 البعدي

 قيمة الرتب الموجبة الرتب السالبة
z 

 االحتمال
Sig. 

(p.value 
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 حل )ميارة لتعرف تعمم
 0.011 2.549 36.00 4.50 0.00 0.00 14.62 11.75 االجتماعية( المشكالت

 0.017 2.395 35.00 5.00 1.00 1.00 15.50 12.37 (التواصل ميارة) لتكون تعمم
 0.017 2.379 28.00 4.00 0.00 0.00 12.62 10.25 (التعاون) لتعمل تعمم
 0.008 2.636 36.00 4.50 0.00 0.00 16.62 13.62 (التعاطف) لتعيش تعمم

 39311 29539 36933 4953 3933 3933 59937 48933 الدرجة الكمية لمقائمة 

3.375 
2.875 

2.75 
2.875 3 

2.625 

2.875 
2.625 

0
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4

مهارة حل ( تعلم لتعرف) 
 المشكالت االجتماعٌة

 (التعاطف) تعلم لتعٌش  (التعاون) تعلم لتعمل  (مهارة التواصل)تعلم لتكون 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

بيف القياسيف القبمي والبعدي وجود فروؽ دالة إحصائيا ( 14يتضح مف جدوؿ )         
مالحظة "ميارات أبعاد التعمـ لألطفاؿ ذوي اإلعاقة لممجموعة الضابطة في أبعاد قائمة 

، لصالح القياس تنمية الميارات خصائيإلالذىنية القابميف لمتعمـ" الموجية لألـ و 
 z كما يؤكد ذلؾ قيمة 0.05البعدي حيث كانت قيمة معامؿ الخطأ المحسوبة أقؿ مف 

وكانت جميع األبعاد في ، 0.05المحسوبة حيث كانت أعمى مف قيمتيا الجدولية عند 
ميارات لتنمية مما يدؿ عمى أف متوسط القياسات بعد تعرضيـ اتجاه الرتب الموجبة، 

ميارات  برنامج  بالطريقة التقميدية )التمقيف( أكبر مف متوسط القياسات قبؿ أبعاد التعمـ

   بالطريقة التقميدية )التمقيف(.  أبعاد التعمـ

 (8شكل )
 مالحظةالقائمة في  داللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

مهارة ( تعلم لتعرف) 
حل المشكالت 

 االجتماعٌة

مهارة )تعلم لتكون 
 (التواصل

 الدرجة الكلٌة للبطاقة  (التعاطف) تعلم لتعٌش  (التعاون) تعلم لتعمل 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 (15جدول )
 داللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة

 الذىنية القابمين لمتعممفي مقياس ميارات أبعاد التعمم المصور ل طفال ذوي اإلعاقة 
 8ن=     

 1.96=  0.05عند  Z* قيمة                                   0.05* دال احصائيا عند مستوى معنوية 

بيف القياسيف القبمي والبعدي وجود فروؽ دالة إحصائيا ( 15يتضح مف جدوؿ )        
لممجموعة الضابطة في أبعاد مقياس ميارات أبعاد التعمـ المصور لألطفاؿ ذوي 
اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ، لصالح القياس البعدي حيث كانت قيمة معامؿ الخطأ 

المحسوبة حيث كانت أعمى مف قيمتيا  zكما يؤكد ذلؾ قيمة  0.05المحسوبة أقؿ مف 
مما يدؿ عمى أف وكانت جميع األبعاد في اتجاه الرتب الموجبة، ، 0.05ولية عند الجد

التقميدي )التمقيف( أكبر مف  أبعاد التعمـ بالطريقةميارات  تنميةمتوسط القياسات بعد 
 و.متوسط القياسات قبم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 األبعاد

القياس 
 القبمي

القياس 
 البعدي

 قيمة الرتب الموجبة الرتب السالبة
z 

 االحتمال
Sig. 

(p.value 
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 حل البعد األول: ميارة
 0.008 2.646 28.00 4.00 0.00 0.00 3.875 3.000 االجتماعية. المشكالت

 0.014 2.456 28.00 4.00 0.00 0.00 4.125 2.625 التواصل. البعد الثاني: ميارة
 0.047 1.983 25.50 4.25 2.50 2.50 4.125 2.875 البعد الثالث: التعاون.
 0.014 2.460 28.00 4.00 0.00 0.00 3.75 2.625 البعد الرابع: التعاطف.

مقياسالدرجة الكمية لم  11.125 15.875 0.00 0.00 4.50 36.00 2.527 0.012 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
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 (9شكل )                                                    

 القياسين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطةداللة الفروق بين 
 مقياس ميارات أبعاد التعمم المصور ل طفال ذوي اإلعاقة الذىنية القابمين لمتعممفي 

 

داللة  توجد فروؽ ذات"وبذلؾ يتـ رفض الفرض العدـ وقبوؿ الفرض البديؿ وىو 
القبمي ألدوات إحصائية بيف متوسطات درجات أطفاؿ المجموعة الضابطة في التطبيؽ 

 مقياس مصور( -تنمية الميارات خصائي)قائمة مالحظة موجية لألـ وإل البحث
 ومتوسطات درجاتيـ في التطبيؽ البعدي.

 تفسير نتائج الفرض األول:
عمى التمقيف  ةالقائم ةالتقميدي الطريقةتعزي الباحثة ىذه النتيجة إلى أف 

ألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف تنمية بعض ميارات أبعاد التعمـ لدى ا تاستطاع
ولكف نسبة التحسف في تنمية تمؾ الميارات أقؿ مف نسبة تحسنيا لدى أطفاؿ  لمتعمـ

لبرنامج فف الحكي، وىذا يتفؽ مع دراسة محمود العينة التجريبية الذيف تعرضوا 
ي ( والتي أكدت عمى أف األسموب التقميدي) التمقيف( لو أثر إيجاب2005والدسوقي)

( والتي أشارت إلى أنو ال يمكف تعمـ الميارات 2020محدود عمى التعمـ، ودراسة عمي )
الحياتية عف طريؽ المعمومات أو المناقشة فقط؛ بؿ يجيب أف يشتمؿ تعميميا عمى 
الجانب الخبراتي؛ مف خالؿ العمؿ الجماعي والمواقؼ والممارسة ودعـ األقراف ونمذجة 

 البالغيف ودعـ الميارات لدى كؿ طفؿ في بيئة تعمـ داعمة.الميارات بواسطة األقراف و 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 عرض نتائج الفرض الثاني:
 في ضوء أىداؼ البحث وفروضو تعرض الباحثة نتائج الفرض الثاني، وىو:

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية 
تنمية  خصائيمالحظة موجية لألـ وإل)قائمة ألدوات البحث  في التطبيؽ القبمي

 .ومتوسطات درجاتيـ في التطبيؽ البعديمقياس مصور(  -الميارات
 (16جدول )  

 داللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية
ل م ميارات أبعاد التعمم ل طفال ذوي اإلعاقة الذىنية القابمين لمتعمم موجية قائمة مالحظة في 

  .تنمية الميارات خصائيإلو 
 8ن=

 1.96=  0.05عند  Z* قيمة                            0.05* دال احصائيا عند مستوى معنوية 

بيف القياسيف القبمي والبعدي وجود فروؽ دالة إحصائيا ( 16يتضح مف جدوؿ )
التعمـ لألطفاؿ ذوي اإلعاقة لممجموعة التجريبية في أبعاد قائمة مالحظة ميارات أبعاد 

، لصالح القياس البعدي تنمية الميارات خصائيإلالذىنية القابميف لمتعمـ موجية لألـ و 
 zكما يؤكد ذلؾ قيمة  0.05حيث كانت قيمة معامؿ الخطأ المحسوبة أقؿ مف 
وكانت جميع األبعاد في ، 0.05المحسوبة حيث كانت أعمى مف قيمتيا الجدولية عند 

فف الحكي لتنمية  برنامج مما يدؿ عمى أف متوسط القياسات بعدرتب الموجبة، اتجاه ال
أكبر مف متوسط  لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ بعض ميارات أبعاد التعمـ

  و.القياسات قبم

 

 األبعاد

القياس 
 القبمي

القياس 
 البعدي

 قيمة الرتب الموجبة الرتب السالبة
z 

 االحتمال
Sig. 

(p.value 
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 المشكالت حل )ميارة لتعرف تعمم
 179375 119625 االجتماعية(

3933 3933 
4953 

36933 
29533 39311 

 39312 29527 36933 4953 3933 3933 179533 119875 (التواصل ميارة) لتكون تعمم

 39311 29533 36933 4953 3933 3933 179753 13975 (التعاون) لتعمل تعمم

 39313 29565 36933 4953 3933 3933 189125 13933 (التعاطف) لتعيش تعمم

 39312 29527 36933 4953 3933 3933 73975 47925 الدرجة الكمية لمقائمة 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 

 
 (10شكل )

 قائمة مالحظةداللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في 
 

 (17جدول )
 معدل التغير بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في قائمة المالحظة

 8ن=  

س البعدي في قائمة ا(، أف معدؿ التغير لمقي10( وشكؿ )17جدوؿ )يتضح مف 
مالحظة ميارات أبعاد التعمـ لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ موجية لألـ 

 القيــــــاس                   

 أبعاد قائمة المالحظة

وحدة 
 القياس

الفرق بين  القياس البعدي القياس القبمي
 المتوسطين

معدل 
 ع± س ع± س التغير %

حل المشكالت )تعمم لتعرف( ميارة 
 االجتماعية

 1933 179375 1953 119625 درجة
59753 49946 

 47937 59625 39925 179533 1983 119875 درجة تعمم لتكون )ميارة التواصل(

 65912 79333 19335 179753 1928 13975 درجة تعمم لتعمل )التعاون(

 39942 59125 39643 189125 39755 13933 درجة تعمم لتعيش )التعاطف(

 49.74 23.50 1.832 70.75 4.097 47.250 درجة الدرجة الكمية لمقائمة
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 القٌاس البعدى القٌاس القبلى



 

1407 

2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

%، حيث كانت 65.12 %:39.42 بيف ما، قد تراوحت تنمية الميارات خصائيإلو 
مئوية % وكانت أقؿ نسبة 65.12أعمى نسبة لُبعد تعمـ لتعمؿ )التعاوف(، بنسبة مئوية 

%، وبمغ معدؿ التغير لقائمة المالحظة 39.42تعمـ لتعيش)التعاطؼ(، بنسبة مئوية  لُبعد
 %.49.74ككؿ 

 (18جدول )
 لممجموعة التجريبيةداللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي 

 في مقياس ميارات أبعاد التعمم المصور ل طفال ذوي اإلعاقة الذىنية القابمين لمتعمم
 8ن=     

 1.96=  0.05عند  Z* قيمة                                   0.05* دال احصائيا عند مستوى معنوية 

بيف القياسيف القبمي والبعدي وجود فروؽ دالة إحصائيا ( 18يتضح مف جدوؿ )         
لممجموعة التجريبية في أبعاد مقياس ميارات أبعاد التعمـ المصور لألطفاؿ ذوي اإلعاقة 
الذىنية القابميف لمتعمـ، لصالح القياس البعدي حيث كانت قيمة معامؿ الخطأ المحسوبة 

كانت أعمى مف قيمتيا الجدولية  المحسوبة حيث zكما يؤكد ذلؾ قيمة  0.05أقؿ مف 
مما يدؿ عمى أف متوسط وكانت جميع األبعاد في اتجاه الرتب الموجبة، ، 0.05عند 

فف الحكي لتنمية بعض ميارات أبعاد التعمـ لألطفاؿ ذوي برنامج القياسات بعد " 
 .أكبر مف متوسط القياسات قبمو اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ

 

 

 األبعاد

القياس 
 القبمي

القياس 
 البعدي

 قيمة الرتب الموجبة الرتب السالبة
z 

 االحتمال
Sig. 

(p.value 
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 حل البعد األول: ميارة
 0.016 2.414 28.00 4.00 0.00 0.00 5.00 3.375 االجتماعية. المشكالت

 0.011 2.539 36.00 4.50 0.00 0.00 5.375 2.875 التواصل. البعد الثاني: ميارة
 0.011 2.536 36.00 4.50 0.00 0.00 5.125 2.750 البعد الثالث: التعاون.
 0.011 2.539 36.00 4.50 0.00 0.00 5.250 2.875 البعد الرابع: التعاطف.

ممقياسالدرجة الكمية ل  11.875 20.75 0.00 0.00 4.50 36.00 2.527 0.012 
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 (11شكل )
مقياس ميارات أبعاد التعمم المصور ل طفال ذوي داللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في 

 اإلعاقة الذىنية القابمين لمتعمم

 (19جدول )
 معدل التغير بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في مقياس ميارات أبعاد التعمم المصور ل طفال ذوي

 اإلعاقة الذىنية القابمين لمتعمم
 8ن=     

س البعدي في ا(، أف معدؿ التغير لمقي11( وشكؿ )19جدوؿ )يتضح مف 
مقياس ميارات أبعاد التعمـ المصور لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ، قد 

%، حيث كانت أعمى نسبة لمُبعد الثاني: 86.96% : 48.15 بيف تراوحت ما

 القيــــــاس                   
 أبعاد المقياس

وحدة 
 القياس

الفرق بين  القياس البعدي القياس القبمي
 المتوسطين

معدل 
 ع± س ع± س التغير %

 48915 19625 39755 5933 39916 39375 درجة البعد األول: حل المشكالت

 86996 2953 39517 59375 3999 29875 درجة الثاني: التواصلالبعد 

 86936 29375 39534 59125 1958 29753 درجة البعد الثالث: التعاون

 82961 29375 39886 59253 3983 29875 درجة البعد الرابع: التعاطف

 74974 89875 19356 23975 2929 119875 درجة الدرجة الكمية لممقياس

0
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حل : البعد االول
 المشكالت

: البعد الثانى
 التواصل

:  البعد الرابع التعاون: البعد الثالث
 التعاطف

الدرجة الكلٌة 
 للمقٌاس

3.375 2.875 2.75 2.875 

11.875 

5 5.375 5.125 5.25 

20.75 

 القٌاس البعدى القٌاس القبلى
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وكانت أقؿ نسبة مئوية لمُبعد األوؿ: حؿ المشكالت،  86.96التواصؿ، بنسبة مئوية 
 %.74.74%، وبمغ معدؿ التغير لممقياس ككؿ 48.15بنسبة مئوية 

توجد "وبذلؾ يتـ رفض الفرض العدـ وقبوؿ الفرض البديؿ الذي ينص عمى أنو 
التجريبية في فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أطفاؿ المجموعة 

 -تنمية الميارات خصائيمالحظة موجية لألـ وإل البحث )قائمةألدوات  التطبيؽ القبمي
 ".ومتوسطات درجاتيـ في التطبيؽ البعدي مقياس مصور(

 مناقشة نتائج الفرض الثاني:
تنمية في فف الحكي القصصي برنامج  وتعزي الباحثة تمؾ النتيجة إلى أىمية 

ال سيما  -بعض ميارات أبعاد التعمـ، لما يتمتع بو مف قدرة عمى استثارة خياؿ األطفاؿ 
وجذب انتباىيـ؛ وتشويقيـ لسماع الحكاية  -األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ

 بأسموب ممتع وطريقة عرض جذابة وتنوع في الصوت واألداء، وىذا يتفؽ مع دراسة 
Smith & Haggery (2005 والتي أكدت عؿ فاعمية القصة االجتماعية في تنمية )

( والتي أكد فييا عمى أنو بالرغـ مف تقدـ وسائؿ 2011عبد القادر )الميارات ودراسة 
الترفيو التكنولوجي الحديثة إال أف فف الحكي ظؿ قادًرا عمى التأثير في الطفؿ بما يحققو 

أف  ( والتي أكدت عمى2020حمادي ) اسةدر ، و مف أىداؼ إيجابية تساىـ في تنشئتو
الحكاية والقصة وسيمة يمكف مف خالليا أف نقدـ كؿ ما نريده لمطفؿ بيدؼ التربية 
السميمة سواء كاف ذلؾ قيـ دينية أو أخالقية أو معمومات عممية أو تاريخية أو توجييات 

شويؽ وخياؿ ، فاألسموب القصصي بما فيو مف إثارة وتإلخسموكية أو اجتماعية ......
( والتي أكدت 2021)عباس ودراسة، بمثابة وعاء نصب فيو كؿ ما نريد تقديمو لألطفاؿ

عمى أىمية توظيؼ ميارات فف الحكي إلكساب طفؿ المرحمة المبكرة ميارات االتصاؿ 
 . والتواصؿ

 عرض نتائج الفرض الثالث:
 وىو:في ضوء أىداؼ البحث وفروضو تعرض الباحثة نتائج الفرض الثالث، 

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية 
 البحثدرجات أطفاؿ المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي ألدوات  وبيف متوسطات

  مقياس مصور( -تنمية الميارات خصائيمالحظة موجية لألـ وإل ةبطاق(
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 (20جدول )

 قائمة المالحظةداللة الفروق بين القياسين البعدي لممجموعة التجريبية والضابطة في 
   8=  2= ن 1ن          

 

 1.96=  0.05عند  Zقيمة                                   13=  0.05عند  مأن ويتنيقيمة   
 

 (12شكل )
 داللة الفروق بين القياسين البعدي لممجموعة التجريبية والضابطة في قائمة المالحظة

 

 األبعاد

 معامل المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 مأن
 ويتنى
U 

 قيمة
z 

 االحتمال
Sig. 

(p.value 
متوسط  متوسط

 الرتب
مجموع 
 الرتب

متوسط  متوسط
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 حل )ميارة لتعرف تعمم
 0.003 2.996 4.00 40.00 5.00 14.62 96.00 12.00 17.375 االجتماعية( المشكالت

 ميارة) لتكون تعمم
 0.006 2.748 6.50 42.50 5.31 15.50 93.50 11.69 17.500 (التواصل

 0.001 3.388 0.00 36.00 4.50 12.62 100.0 12.50 17.750 (التعاون) لتعمل تعمم
 0.008 2.650 8.00 44.00 5.50 16.62 100.0 11.50 18.125 (التعاطف) لتعيش تعمم

الدرجة الكمية 
 لمقائمة

70.75 12.50 100.0 59.37 4.50 36.00 0.00 3.373 0.001 
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مهارة ( تعلم لتعرف) 
حل المشكالت 

 االجتماعٌة

مهارة )تعلم لتكون 
 (التواصل

)  تعلم لتعٌش  (التعاون) تعلم لتعمل 
 (التعاطف

 الدرجة الكلٌة للبطاقة 

17.375 17.5 17.75 18.125 

70.75 

14.62 15.5 12.62 
16.62 

59.37 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

بيف القياسيف وجود فروؽ دالة إحصائيا (، 12(، وشكؿ )20يتضح مف جدوؿ )
البعدي لممجموعة التجريبية والضابطة في أبعاد قائمة المالحظة لصالح المجموعة 

كما يؤكد ذلؾ قيمة  0.05المحسوبة أقؿ مف التجريبية؛ حيث كانت قيمة معامؿ الخطأ 
z  وكانت درجات أبعاد ، 0.05المحسوبة حيث كانت أعمى مف قيمتيا الجدولية عند

مما يدؿ عمى أف متوسط القياسات البعدية  القائمة في اتجاه المجموعة التجريبية،
 لممجموعة التجريبية أكبر مف متوسط القياسات البعدية لممجموعة الضابطة.

 (21جدول )
 داللة الفروق بين القياسين البعدي لممجموعة التجريبية والضابطة

 مقياس ميارات أبعاد التعمم المصور ل طفال ذوي اإلعاقة الذىنية القابمين لمتعممفي 
    8=  2= ن 1ن          

=  0.05عند  Zقيمة                                             13=  0.05عند  مأن ويتنيقيمة 
1.96 

 

 األبعاد

 معامل المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 مأن
 ويتنى
U 

 قيمة
z 

 االحتمال
Sig. 

(p.value 
متوسط  متوسط

 الرتب
مجموع 
 الرتب

متوسط  متوسط
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 المشكالت البعد األول: حل
 0.010 2.567 9.00 45.00 5.63 3.875 91.00 11.38 5.00 االجتماعية.

 0.006 2.769 50. 43.50 5.44 4.125 92.50 11.56 5.375 التواصل. البعد الثاني:
 0.011 2.541 9.50 45.50 5.69 4.125 90.50 11.31 5.125 الثالث: التعاون.البعد 

 0.006 2.734 7.00 43.00 5.38 3.75 93.00 11.63 5.250 البعد الرابع: التعاطف.

 0.001 3.416 0.00 36.00 4.50 15.875 100.0 12.50 20.75 الدرجة الكمية لممقياس
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 (13شكل )
 داللة الفروق بين القياسين البعدي لممجموعة التجريبية والضابطة في المقياس

بيف القياسيف وجود فروؽ دالة إحصائيا (، 13(، وشكؿ )21يتضح مف جدوؿ )
والضابطة في أبعاد مقياس ميارات أبعاد التعمـ المصور البعدي لممجموعة التجريبية 

المجموعة التجريبية حيث كانت  لصالح لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ
المحسوبة حيث  zكما يؤكد ذلؾ قيمة  0.05قيمة معامؿ الخطأ المحسوبة أقؿ مف 
المقياس في اتجاه  وكانت درجات أبعاد، 0.05كانت أعمى مف قيمتيا الجدولية عند 

مما يدؿ عمى أف متوسط القياسات البعدية لممجموعة التجريبية  المجموعة التجريبية،
 أكبر مف متوسط القياسات البعدية لممجموعة الضابطة. 

توجد فروؽ " وبذلؾ يتـ رفض الفرض العدـ وقبوؿ الفرض البديؿ الذي ينص عمى أنو
 فاؿ المجموعة التجريبية وبيف متوسطاتذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أط

بطاقة مالحظة ( ثدرجات أطفاؿ المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي ألدوات البح
  ."مقياس مصور( -تنمية الميارات خصائيموجية لألـ وإل

 مناقشة نتيجة الفرض الثالث
األطفاؿ لما فف الحكي لو تأثيره عمى برنامج وتعزي الباحثة تمؾ النتيجة إلى أف 

فف الحكي برنامج يشتمؿ عميو مف متعة وتشويؽ، فقد تعرضت المجموعة التجريبية ل
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حل : البعد االول
 المشكالت

 الدرجة الكلٌة للمقٌاس التعاطف: البعد الرابع التعاون: البعد الثالث التواصل: البعد الثانى

5 5.375 5.125 5.25 

20.75 

3.875 4.125 4.125 3.75 

15.875 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

القصصي في حيف تعرضت المجموعة الضابطة ألسموب التمقيف القائـ عمى الوعظ 
واإلرشاد، فكانت النتيجة التحسف البسيط لممجموعة الضابطة عمى المقياس المصور 

سف ألطفاؿ المجموعة التجريبية الذيف تعرضوا لفف البعدي في حيف كانت نسبة التح
( والتي أكد فييا عمى 2013دي )مالحكي القصصي أكبر وىذا يتفؽ مع دراسة الغا

أىمية استخداـ القصص في تنمية بعض قدرات التفكير االبتكاري لدى األطفاؿ، وىو 
سموؾ الفرد أيًضا ما أكده بريخت في نظريتو لفف الحكي؛ حيث يمكف عف طريقو تغيير 

وعاداتو بداية لتغيير السموؾ األسري واالجتماعي خالؿ العرض المسرحي، فقد نادى 
بريخت في مسرحو الممحمي بضرورة تعميمية المسرح بغرض إيقاظ وعي المتمقي ومف 
 ثـ تعميمو، فالمسرح لعبة موجية مف أجؿ تعميـ اآلخريف، وتشير دراسة كدواني

تنمية ميارتي حؿ المشكالت واتخاذ القرار لطفؿ  ( إلى فاعمية المسرح في2016)
(  باستخداـ 2019الروضة، كما تتفؽ نتائج ىذا الفرض مع ما أوصت بو دراسة طو )

مسرح العرائس لتنمية المفاىيـ الثقافية المختمفة لكفاءتو وفاعميتو، فالعروسة ليا دور 
 فعاؿ في جذب األطفاؿ وتعميميـ.
 :عرض نتائج الفرض الرابع

 ضوء أىداؼ البحث وفروضو تعرض الباحثة نتائج الفرض الرابع، وىو: في

 بعض لتنمية الحكي فف عمى قائـ لفاعمية برنامج إحصائًيا داؿ تأثير حجـ يوجد 
 .القابميف لمتعمـلألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية التعمـ  أبعاد ميارات
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 (22جدول )
 عينة الدراسة وفقًا لقائمة المالحظةحجم االثر لمبرنامج المقترح عمى 

 8=2=ن1ن  

 0.14مرتفع =  0.06=  متوسط 0.01=  ايتا ضعيفمربع 

( فاعمية توظيؼ فف الحكي لتنمية بعض ميارات أبعاد 22) يتضح مف جدوؿ
المستخدـ قيد البحث، حيت تراوحت  التعمـ لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ

ذو حجـ تأثير مرتفع، وبمغت قيمة  وىي( 0.717: 0.438قيمة معامؿ األثر ما بيف )
 .0.140مف  أكبر وىي( 0.708لمقائمة )حجـ األثر لمدرجة الكمية 

 (23)جدول 
حجم االثر لمبرنامج المقترح عمى عينة الدراسة وفقًا لمقياس ميارات أبعاد التعمم المصور ل طفال ذوي اإلعاقة الذىنية 

 القابمين لمتعمم
 8=2=ن1ن       

وحدة  البعد م
 القياس

المجموعة 
 التجريبية

المجموعة 
 الضابطة

 قيمة
z 

 مربع
 ايتا

حجم 
 اآلثر

1 
األول: حل البعد 

 المشكالت
 مرتفع 39411 29567 39875 5933 درجة

 مرتفع 39479 29769 49125 59375 درجة البعد الثاني: التواصل 2

 مرتفع 39433 29541 49125 59125 درجة البعد الثالث: التعاون 3

 مرتفع 39467 29734 3975 59253 درجة البعد الرابع: التعاطف 4

 مرتفع 39729 39416 159875 23975 درجة الدرجة الكمية لممقياس

 0.14مرتفع =  0.06=  متوسط 0.01=  ايتا ضعيفمربع 

وحدة  البعد م
 القياس

المجموعة 
 التجريبية

المجموعة 
 الضابطة

 قيمة
z 

 مربع
 حجم اآلثر ايتا

)تعمم لتعرف( ميارة حل  1
 مرتفع 39561 29996 14962 179375 درجة المشكالت االجتماعية

 مرتفع 39472 29748 15953 179533 درجة تعمم لتكون )ميارة التواصل( 2

 مرتفع 39717 39388 12962 179753 درجة تعمم لتعمل )التعاون( 3

 مرتفع 39438 29653 16962 189125 درجة تعمم لتعيش )تعاطف( 4

 مرتفع 39711 39373 59937 73975 درجة الدرجة الكمية لمقائمة
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

فف الحكي لتنمية بعض برنامج قائـ عمى ( فاعمية 23يتضح مف جدوؿ )
المستخدـ قيد البحث،  ميارات أبعاد التعمـ لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ

ذو حجـ تأثير  وىي( 0.479: 0.403حيت تراوحت قيمة معامؿ األثر ما بيف )
أكبر مف  وىي( 0.729لمقائمة )مرتفع، وبمغت قيمة حجـ األثر لمدرجة الكمية 

0.140. 
 مناقشة نتائج الفرض الرابع

 ( أف قيمة مربع)ايتا( كبيرة في قائمة المالحظة23( و)22يتضح مف جدوؿ )
، وفي المقياس المصور الموجو لألطفاؿ ذوي تنمية الميارات خصائيإلالموجية لألـ و 

فف الحكي لتنمية برنامج قائـ عمى  اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ، مما يدؿ عمى فاعمية
بعض ميارات أبعاد التعمـ لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ، فقد تضمف 

ميارة حؿ المشكالت، ميارة التواصؿ، ميارة التعاوف، ميارة  –رات البرنامج أربع ميا
مرتبطة بأبعاد التعمـ األربعة)البعد المعرؼ، البعد الفردي، البعد األدواتي،  -التعاطؼ

البعد االجتماعي( وقد تضمنت جمسات عرض الباحثة القصص عمى األطفاؿ مف 
د فضاًل عف مصاحبة مؤثرات خالؿ فف الحكي وما يتمتع بو مف تطويع المغة والجس

موسيقية أثناء الحكي، جمسات لتصنع عرائس لشخصيات القصة، ثـ تبعيا جمسات 
حكي مف خالؿ العرائس، ثـ تدريب األطفاؿ عمى عرض الحكايات بالعرائس والمناقشة 

، لتمثيميا حوليا، وأخيًرا جمسات لعرض األطفاؿ الحكايات بالتشارؾ والتعاوف فيما بينيـ
 يـ في تنمية بعض ميارات أبعاد التعمـ لدييـ.مما أس

 وتعزي الباحثة نتيجة ىذا الفرض إلى:
 محتوى البرنامج مناسب ليذه الفئة مف األطفاؿ. .1
 -تصميـ العرائس-اشتمؿ البرنامج عمى أنشطة متنوعة منيا )حكي القصص  .2

المشاركة والتعاوف بيف األطفاؿ والمعممة في إعادة  -حكي القصص بالعرائس 
القحطاني وىذا يتفؽ مع دراسة أخرى مف خالؿ المعب التمثيمي لحكي مرة ا
أىمية المعب في تنمية الميارات االجتماعية والتي أشارت إلى  (2015)

التفاعؿ مع األقراف يسيـ في والحياتية لألطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة؛ ف
، كما أشار يعقوب واالجتماعي واألكاديميتطوير التفكير الشخصي واألخالقي 
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الشاروني إلى تشجيع األطفاؿ عمى إبداع الحكايات بأنفسيـ بعد استماعيـ 
 (.17-16، 2020إلييا )إبراىيـ،

 -التعمـ التعاوني -االستراتيجيات المستخدمة في البرنامج متنوعة منيا )الحكي .3
 الحوار والمناقشة( -األدوار لعب -قمب الدور –حؿ المشكالت 

مية المستخدمة في البرنامج بسيطة، ساعدت األطفاؿ عمى األنشطة التعمي .4
تنفيذىا أو االشتراؾ في تنفيذىا مع الباحثة وىذا ساعد بدوره في تنمية ميارات 

( والتي أكدت عمى 2019مع دراسة )العجمي،  ؽما يتفوىو  أبعاد التعمـ األربع
ناقشاتيـ أف األطفاؿ يتعمموف بكفاءة عالية مف خالؿ المشاركة في المعب وم

مع بعضيـ البعض أو مع الكبار؛ وبذا يسيؿ تعميميـ، فالطفؿ ينمو ويتعمـ مف 
خالؿ االكتشاؼ والمعب والمناقشة مما يشكؿ عالقاتو مع الوسط والبيئة 

 المحيطة بو.
استخداـ الباحثة لبعض أساليب التعزيز؛ مما أثر إيجابًيا في دافعية األطفاؿ  .5

 لمتعمـ.
 :نتائج الدراسة

  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أطفاؿ المجموعة
)بطاقة مالحظة موجية لألـ الضابطة في التطبيؽ القبمي ألدوات البحث 

ومتوسطات درجاتيـ في التطبيؽ مقياس مصور(  -تنمية الميارات خصائيوإل
 البعدي.

  عة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أطفاؿ المجمو
)بطاقة مالحظة موجية لألـ ألدوات البحث  التجريبية في التطبيؽ القبمي

ومتوسطات درجاتيـ في التطبيؽ مقياس مصور(  -تنمية الميارات خصائيوإل
 البعدي.

  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أطفاؿ المجموعة
درجات أطفاؿ المجموعة الضابطة في التطبيؽ  التجريبية وبيف متوسطات

 -تنمية الميارات خصائيبطاقة مالحظة لألـ وإل) ثالبحالبعدي ألدوات 
 .مقياس مصور(
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 بعض لتنمية الحكي فف عمى قائـ لبرنامج إحصائًيا داؿ تأثير حجـ يوجد 
 .التعمـ أبعاد ميارات

 :تعقيب عمى نتائج البحث وتفسيرىا
األطفاؿ عينة و خمؽ جو مف األلفة والود بيف الباحثة  فيفف الحكي  ساىـ .1

 مبرنامج.ل اليدؼ المنشودمما كاف لو تأثير كبير في تحقيؽ  البحث،
أثر البرنامج المقترح " فف الحكي" بدرجة كبيرة أفضؿ مف البرنامج  .2

التقميدي)التمقيف( في تنمية بعض ميارات أبعاد التعمـ لألطفاؿ ذوي اإلعاقة 
؛ حيث إف التعمـ التشاركي التفاعمي مف خالؿ فف الحكي ابميف لمتعمـالذىنية الق

قد عمؿ عمى تطوير ميارات التواصؿ والتعاوف لدى األطفاؿ عينة البحث عمى 
 مما أحدثو استخداـ التعمـ القائـ عمى األسموب التقميدي )التمقيف(. نحو أكثر

يتعمموف مف خالؿ ميارة  إف األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ الذيف .3
العمؿ التعاوني يبدوف متعة حقيقية في التعمـ، كما تزودىـ بسموكيات اجتماعية 
مرغوبة تعزز تقدير الذات والكفاءة لدييـ؛ مما يزيد مف دافعيتيـ وشغفيـ نحو 

 التعمـ.
إف الطفؿ المعاؽ ذىنًيا بحاجة إلى أسس تربوية ونفسية واجتماعية؛ لتنمية  .4

اتو المعرفية واإلنسانية وسموكياتو االجتماعية المقبولة، وتنمية حواسو وميار 
 .قدراتو الذىنية مف خالؿ الممارسة والتدريب المستمر

الذيف يتعمموف مف خالؿ التعمـ التعاوني يتعمموف أكثر ويتمتعوف  إف األطفاؿ .5
أكثر في تعمميـ ويتذكروف ما تعمموه ويطوروف مياراتيـ، مقارنة بأقرانيـ في 

وىو ما قاـ عميو برنامج قائـ عمى فف الحكي مف تعاوف  صفوؼ التقميديةال
 .األطفاؿ فيما بينيـ أثناء جمسات تصنيع العرائس ولعب األدوار

لفف الحكي تأثيره عمى األطفاؿ لما يمتمكو مف إثارة وتشويؽ لمطفؿ وجذب  .6
 انتباىو لمتابعة األحداث.

المستخدمة؛ تتناسب مع خصائص نمو التنوع في طرؽ الحكي واالستراتيجيات  .7
األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ، فكاف لتكرار الحكاية الواحدة 

عادتيا بأكثر مف طريقة عمؿ عمى نجاح البرنامج وزيادة فاعميتو.  وا 
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الوعاء القصصي المدعوـ بالحكي يعد بمثابة الوعاء الذي نصب فيو كؿ ما  .8
ا ما قاـ عميو البرنامج فقد تـ تقديـ ميارات أبعاد نريد تقديمو لألطفاؿ، وىذ

 التعمـ مف خالؿ ثماني حكايات وعرضيا مف خالؿ فف الحكي.
لمبرنامج المقترح دور فاعؿ في تنمية الميارات؛ حيث تـ تعمـ الميارات مف  .9

 خالؿ التعمـ بالمشاركة وسرد القصص والتنوع في استخداـ االستراتيجيات.
ث .10 تعمؿ عمى  ؛ارة لما يمتمكو مف ميارات وموىبة خاصةلمحكاء قوة جذب وا 

 جذب المتمقي.
استخداـ العروسة في الحكاية يعمؿ عمى جذب األطفاؿ واستثارة مخيمتيـ  .11

، فكانت عامؿ جذب وشغفيـ ودفعيـ لمتابعة الحكاية وتمثؿ سموكياتيا الخيرة
 .ميمة ليذه الفئة مف األطفاؿ

 بؿ فقط؛ المناقشة أو المعمومات طريؽ عف الحياتية الميارات تعمـ يمكف ال .12
 الجماعي العمؿ خالؿ مف الخبراتي؛ الجانب عمى تعميميا يشتمؿ أف يجب

 والبالغيف األقراف بواسطة الميارات ونمذجة األقراف ودعـ والممارسة والمواقؼ
 .داعمة تعمـ بيئة في طفؿ كؿ لدى الميارات ودعـ

 :توصيات البحث
محتويات البرنامج اليومي لمراكز اإلرشاد وضع البرنامج المقترح ضمف  .1

النفسي، وفصوؿ الدمج لفاعميتو في تنمية ميارات أبعاد التعمـ ولمناسبتو 
 مف حيث اإلعداد والتنفيذ لخصائص ىذه الفئة مف األطفاؿ.

األنشطة المقدمة لألطفاؿ  األربعة فيتضميف تعميـ ميارات أبعاد التعمـ  .2
تنمية الميارات  إخصائيعمييا مف قبؿ ذوي اإلعاقة الذىنية وتدريبيـ 

 .داخؿ مراكز اإلرشاد النفسي
تنمية الميارات، بالمدارس  خصائيتوفير دورات تدريبية لممعمميف وإل .3

ومراكز اإلرشاد النفسي، وطالبات كميات التربية لمطفولة المبكرة، لتدريبيـ 
عمى ميارات فف الحكي لألطفاؿ بصفة عامة واألطفاؿ ذوي اإلعاقة 

 الذىنية القابميف لمتعمـ مع مراعاة خصائصيـ المختمفة.
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ظار المسئوليف نحو ضرورة االىتماـ بإجراء الدراسات العممية وتوجيو أن .4
القابميف الذىنية أفضؿ الطرؽ والوسائؿ إلكساب األطفاؿ ذوي اإلعاقة 

أبعاد التعمـ المختمفة، فإف الواجب اإلنساني تجاه ىؤالء  تميارا لمتعمـ
األطفاؿ يحتـ عمينا رعايتيـ واالىتماـ بيـ؛ فيـ مواطنوف ليـ إمكاناتيـ 

األسوياء في الحصوؿ عمى  وأدوارىـ ومف حقيـ أف يتساووا بغيرىـ مف
 حقوقيـ.

توجيو الميتميف في مجاؿ الطفولة إلى أىمية فف الحكي ودوره في جذب  .5
 األطفاؿ واستثارتيـ لتقبؿ كؿ جديد.

طرؽ تدريس تتناسب مع األطفاؿ ذوي االحتياجات  االىتماـ باستخداـ .6
 الخاصة.

أىمية التعمـ بالخبرة أو الرجوع إلى الطبيعة في  إلىف يتوجيو أنظار التربوي .7
السيما  -عف طريؽ المعب والحركة والحواس والمشاركة-تعميـ األطفاؿ

 األطفاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ.
التأكيد عمى أىمية دراسة أبعاد التعمـ األربعة بشكؿ متواٍز، فميس ىناؾ بعد  .8

 .مؿ وال تتنافرومف ثـ فيي تتكا بمعزؿ عف األخر
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 المراجع
(. معممة الروضة ودورىا في فف الحكي، مجمة 2020). إبراىيـ، أماني عبد المجيد

 .19-16(، 38والتنمية، )خطوة، المجمس العربي لمطفولة 
(. فاعمية برنامج تدريبي لتنمية الميارات االجتماعية 2006أكبر، ميادة محمد. )

لمتعمـ.  القابيميفوالتواصؿ المفظي لممعوقيف عقمًيا المصابيف بأعراض داوف 
 رسالة دكتوراه، معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عيف شمس.

داء بعض األنشطة (. فاعمية برنامج تدريبي مقترح أل2001)طو. بخش، أميرة 
المتنوعة عمى تنمية الميارات االجتماعية لألطفاؿ المعاقيف عقمًيا القابميف 

 .221-217، (19)قطر، مركز البحوث التربوية، مجمة لمتعمـ. 
(. تصميـ قصص إلكترونية لتنمية القيـ األخالقية لدى 2015بدوي، مناؿ شوقي. )

أطفاؿ ما قبؿ المدرسة، مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعية، جامعة 
 .153-109(، 2)المنيا، كمية التربية النوعية، 

بريخت، برتولد. )د.ت(. " نظرية المسرح الممحمي" ترجمة جميؿ نصيؼ، بيروت، 
 ـ المعرفة.عال

(. السموؾ العدواني لدى األطفاؿ ذوي 2020)الناصر ، عبد وسنانيبسكير، مريـ 
 اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ، دراسة ميدانية مف وجية نظر المربيف بالمركز

بيداغوجية لممعاقيف ذىنًيا بوالية عناية، مجمة العموـ اإلنسانية، جامعة  -النفس
 .609-590(، 3) 7 ،واقيالعربي بف مييدي، أـ الب

(. تدريس ميارات القرف الحادي 2014)بالؿ. بيرز، سيو، ت: الجيوسي، محمد 
 والعشريف، مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج، الرياض.

سمير متولي،  مسرح السرد التمثيمي، ت: (.1996) .جارسوف فرأنشيسكوثيسبدس، 
 .(17) -سمسمة المسرح –الفنوف  ةأكاديمي
)التدويف واليوية الحكائية في" ألؼ ليمة الحكي (. لما ُتكمـ 2019)الرحيـ جبراف، عبد 

 .1وليمة"( معيد الشارقة لمتراث، ط
دار الصحوة لمنشر  العادييف،التربية الخاصة لألطفاؿ غير  (.2009)عصاـ. ، حسيف

 .والتوزيع،
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(. بناء برنامج تعميمي يستند إلى استراتيجية توليد 2013الحشاش، دالؿ عبد العزيز. )
 لإلنجازاألفكار وقياس أثره في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ودافعيتو 

دكتوراه[ جامعة  التعمـ ]رسالةوالتحصيؿ المعرفي لدى الطمبة ذوي صعوبات 
 العربية. عماف

ستخداـ فف الحكي لتوظيؼ مواقؼ مف حياة العشرة (. ا2020حمادي، سارة رجب. )
المبشريف بالجنة لتنمية بعض المفاىيـ الدينية لدى طفؿ الروضة. رسالة 

 ماجستير ]غير منشورة[ كمية التربية لمطفولة المبكرة، جامعة دمنيور.
(. الخصائص السيكومترية لصورة عربية مف 1996)منى. ، والحديديالخطيب، جماؿ 

وف لتقدير الميارات االجتماعية لألطفاؿ، رسالة التربية وعمـ مقياس ماتس
 .76-53(، 8)السعودية، النفس، 

(. فاعمية استخداـ مسرح الطفؿ في تنمية ميارتي: 2021)كماؿ. رجب، يوسؼ محمد 
التواصؿ المفظي، إقامة عالقات طيبة مع اآلخريف لدى أطفاؿ الروضة، مجمة 

سويؼ، تربية لمطفولة المبكرة، جامعة بني بحوث ودراسات الطفولة، كمية ال
 .1422-1389( 5)، 2021يونيو 
(. أنتاج القصة التفاعمية في برامج الكمبيوتر التعميمية 2011)عمي. رضواف، أسعد 

ماجستير[ كمية الربية،  الحياتية، ]رسالةوفاعميتيا في تعميـ األطفاؿ الميارات 
 ف.اجامعة حمو 

(. توظيؼ المسرح التعميمي بيف المعب والموعبة لطفؿ ما 2020)حممي. السعيد، راندا 
كمية ، مجمة تقنية المسرح الورقي قبؿ المراىقة في ضوء تحديات العصر

 .236-205(، 3) 30 التربية، جامعة االسكندرية،
 (. مباىج الحكي التراثي ودراما الالشكؿ، الحوار المتمدف.2015)الحسف.  أبو سالـ،

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=494337 
(. فاعمية استخداـ التعمـ التعاوني )الجيسجو( في التدريس 2003السيد، فايزة أحمد. )

ية عمى تنمية المفاىيـ التاريخية لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي، مجمة كم
 .137-90(، 2) 19، التربية، جامعة أسيوط

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=494337
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( فاعمية برنامج لتنمية ميارة حؿ المشكالت لدى أطفاؿ 2011الضبع، بمسـ عبد اهلل. )
كمية  ]رسالة دكتوراه[السعودي مرحمة ما قبؿ المدرسة، دراسة عمى المجتمع 

 رياض األطفاؿ، جامعة القاىرة.
(. فاعمية برنامج قائـ عمى 2019)ر جابشيريف  ،طو، إيماف رفعت محمد وبسطويسي

استخداـ مسرح العرائس في تنمية مفاىيـ الثقافة الصحية لدى أطفاؿ الروضة، 
 .106-73، (60سوىاج، )المجمة التربوية، كمية التربية، جامعة 

(. توظيؼ ميارات فف الحكي إلكساب االتصاؿ 2021عباس، شيريف مصطفي. )
الؿ التمقي وتبادؿ األدوار، مجمة البحوث في والتواصؿ لطفؿ المرحمة المبكرة خ

-543(، 32)7مجاالت التربية النوعية، كمية التربية النوعية، جامعة المنيا، 
587. 

(. مقياس الميارات التواصمية لمطفؿ الذاتوي، 2013)أميف. عبد الغني، عبد العزيز 
 .569 -553(، 35مجمة اإلرشاد النفسي، مصر، )

(. تنوع أساليب التمثيؿ في مسرح الطفؿ، رسالة 2011عبد القادر، محمد أحمد. )
 ]غير منشورة[ كمية اآلداب، جامعة اإلسكندرية.ماجستير 

دراسة وتحميؿ أسس فف الحكي  (.2019)الحميد. العجمي، إيناس فوزي عبد 
القصصي إلثراء المحتوى الشكمي التعبيري في رسوـ المرحمة اإلعدادية، 

مجمة المصرية لمدراسات المتخصصة، كمية التربية النوعية، جامعة عيف ال
 .119 -94(، 21)شمس، 

ذىنًيا. المؤتمر  المعافييف(. دور الفنوف في تأىيؿ 2004عزاـ، ىاجر عبد الحي )
العربي الثاني )اإلعاقة الذىنية بيف التجنب والرعاية، كمية الزراعة، جامعة 

 .ديسمبر 15-14، أسيوط، مصر
(. استخداـ استراتيجية المشروعات في تنمية بعض 2020)محمود. عمى، إسراء 

الميارات الحياتية لدى طفؿ الروضة في ضوء متغيرات العصر وتحدياتو، 
مجمة الطفولة والتربية، جامعة االسكندرية، كمية رياض األطفاؿ، يناير 

2020 ،12(41 ،)271-306. 
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(. الميارات االجتماعية لدى األطفاؿ 2012. )عواد، أحمد أحمد والشوارب، إياد جريس
العادييف والمعوقيف بصرًيا في مرحمة ما قبؿ المدرسة بالمممكة األردنية 

 .222-183(، 1)28مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو التربوية والنفسية، الياشمية، 
(. فاعمية برنامج باستخداـ القصص القائمة عمى 2013الغامدي، عادؿ حسف. )

التخيؿ وحؿ المشكالت في تنمية بعض قدرات التفكير االبتكاري  ياستراتيجيت
 ماجستير[ كمية التربية، جامعة عيف شمس. المتفوقيف ]رسالةلدى أطفاؿ 

 القاىرة.
(. فاعمية برنامج تعميمي وتدريبي لتنمية 2015)مبارؾ. القحطاني، حناف بنت 

الخاصة في الميارات الحياتية لدى عينة مف األطفاؿ ذوي االحتياجات 
السعودية، المجمة التربوية الدولية المتخصصة، دار سمات لمدراسات واألبحاث 

 .106-88(، 4)4، )األردف(
 ،سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتيـ (.2005. )بعبد المطم، القريطي

 العربي، القاىرة. دار الفكر ،4ط
مسرحي لتنمية ميارتي اتخاذ (. برنامج 2018)أبريؿ، محمود كدواني، لمياء أحمد 

القرار وحؿ المشكالت لدى طفؿ الروضة، مجمة دراسات في الطفولة والتربية، 
  .200-132(، 5) كمية التربية لمطفولة المبكرة، جامعة أسيوط،

(. فاعمية برنامج قصصي في ضوء معايير الجودة عمى 2014كماؿ، يوسؼ محمد. )
[ معيد دكتوراه]رسالة  طفؿ الروضةتنمية بعض الميارات االجتماعية لدى 

 الطفولة، جامعة عيف شمس.
في تخفيؼ الخبرات الصادمة لدى  االسيكو درام(. أثر 2013المالكي، سمير. )

األطفاؿ المودعيف في دور األيتاـ، رسالة دكتوراه ]غير منشورة[ كمية الفنوف 
 الجميمة، البصرة، العراؽ.

شطة الفنية في خفض سموؾ إيذاء الذات لدى (. فعالية األن2007)أحمد  محمد، حسف
األطفاؿ ذوي اإلعاقة الفكرية القابميف لمتعمـ. مركز الخدمة لالستشارات 

 البحثية، جامعة المنوفية.
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(. فاعمية حقيبة تعميمية في تنمية ميارات حؿ المشكالت 2009محمد، صفاء أحمد. )
(، 12) 12، فسلدى أطفاؿ الروضة، دراسات عربية في التربية وعمـ الن

109-150. 
(. تعديؿ السموؾ لألطفاؿ المتخمفيف عقمًيا باستخداـ 2010)اهلل. محمد، عادؿ عبد 

 )دراسة تطبيقية(، القاىرة، دار اإلرشاد.المصورة جداوؿ النشاط 
(. برنامج مقترح لتنمية خياؿ الطفؿ باستخداـ أساليب 2001محمد، عبير صديؽ. )
ت ير منشورة[ معيد البحوث والدراساماجستير غ ]رسالةعرض القصة 

 التربوية، جامعة القاىرة.
(. فعالية استخداـ أسموب 2005)السميع. محمود، خالد نسيـ والدسوقي، جماؿ عبد 

التعمـ باالكتشاؼ الموجو والتعمـ بالتمقيف عمى مستوى أداء بعض القصص 
والرياضية، جامعة الحركية في درس التربية الرياضية، مجمة العموـ البدنية 

 .152-131(، 7)4، 2005المنوفية، كمية التربية الرياضية، يوليو 
(. فاعمية برنامج تدريبي في تنمية الميارات االجتماعية لدى 2014مصطفي، محمد. )

األطفاؿ ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة المصحوبة بضعؼ سمع، مجمة التربية 
 .77-37،(4)1الخاصة والتأىيؿ، مصر،

( "الُبنى الحكائية في أدب األطفاؿ العربي الحديث" عالـ 2012)موفؽ. ادي، مقد
 .1المعرفة، طػ
(. الدراسة التحميمية لتعميـ الميارات الحياتية والمواطنة في 2017منظمة اليونسيؼ. )

مقاربة األنظمة واألبعاد نحو تحقيؽ ميارات  -الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا
اإلطار المفاىيمي والبرامجي، صندوؽ األمـ المتحدة  -القرف الحادي والعشريف

 لمطفولة، المكتب اإلقميمي لمشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا.
(. الخصائص 2019)موسى، والء أحمد ممدوح وفؤاد، فيوليت ويوسؼ، محمود 

السيكومترية لمقياس ميارات التفاعؿ االجتماعي لدى كؿ مف األطفاؿ 
قة العقمية البسيطة، مجمة اإلرشاد النفسي، جامعة الذاتوييف واألطفاؿ ذوي اإلعا

 .339-362(، 60، )2019عيف شمس، مركز اإلرشاد النفسي، ديسمبر



 

1425 

2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

(. استراتيجيات التعمـ والتعميـ في الطفولة المبكرة، 1997الناشؼ، ىدى محمود )
 القاىرة، دار الفكر العربي.

(. التشكيؿ في الفضاء المسرحي ودوره في تكويف 2018)النكالوي، شوؽ عباده أحمد. 
كمية التربية لمطفولة المبكرة، جامعة  ]رسالة دكتوراه[ثقافة الطفؿ العربي 

 دمنيور.
(. مسرحة المناىج مف التعميـ لمفف، مجمة الثقافة 2020النكالوي، شوؽ عباده أحمد. )

 .37-34(، 353) 2020الجديدة، فبراير 
تدريس ذو اإلعاقة البسيطة في الفصؿ العادي،  (.2000). اهللعبد صالح  ىاروف،

 السعودية. لمنشر،دار الزىراء 
التشكيمي  باستخداـ الفف برنامج تدريبي(. فاعمية 2019)الطيب محمد زكي.  ،يوسؼ

في تنمية الميارات االجتماعية لدى األطفاؿ ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة، 
 .144 -95(، 3)75مجمة كمية التربية، جامعة طنطا، 
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