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جامعة بنها –كلية الرتبية 

 جامعة بنها –كلية الرتبية  -ملساعدأستاذ الصحة النفسية ا

 –قائم على األنشطة الحستدريبى هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على فعالية برنامج 
لدى األطفال المعاقين عقليا، تكونت عينة الدراسة من اإلجتماعى مهارات السلوك  بعض حركية لتنمية

المقيدين بمدرسة التربية الفكرية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، ممن  ( أطفال من المعاقين عقليا10)
( 5مجموعة تجريبية قوامها ) ، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين:وات( سن9 -6)من تتراوح أعمارهم 

مقياس ستانفورد بينيه لقياس الذكاء  ون ( أطفال، واستخدم الباحث5أطفال ومجموعة ضابطة قوامها )
 )بعووود األداء اإلجتمووواعى(  عوووة(، ومقيووواس السووولوك التكيفوووى ليطفووال المعووواقين عقليوووا)الصووورا الراب

 –األنشطة الحسالتدريبى القائم على استخدام برنامج ال(، و 2019، )اعداد: عبد العزيز الشخص
لتنمية مهارات السلوك التدريبى (، وأشارت نتائج الدراسة إلى فعالية البرنامج ون : الباحثاعداد) حركية

لدى اإلجتماعى ستمرار فعاليته فى تنمية السلوك الدى األطفال المعاقين عقليا، وأيضا إلجتماعى ا
 . األطفال المعاقين عقليا إلى مابعد فترا المتابعة
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Effectiveness of a program based on sensor -motor  

activities to develop some social behavior skills  

for children with intellectual disability 
Abstract 

The current study aimed to identify the effectiveness of a training 

program based on sensor -motor activities to develop social behavior 

skills in intellectually disabled children. The sample of the study 

consisted of (10) intellectually disabled children in the school of 

intellectual education in Toukh city in Qalyubia governorate, aged ( 6- 9) 

years, where they will be divided into two groups: an experimental group 

of (5) children and a control group of (5) children, the researchers used 

the Stanford Benet scale to measure intelligence (the fourth image), the 

adaptive behavior scale of the intellectually disabled children (social 

performance Dimension) (Prepared by: Abd EL-Aziz EL-Shakhs , 2019) 

and training program based on sensor -motor activities program 

(Prepared by: researchers). The results of the study indicated the 

effectiveness of the training program based on sensor-motor activities to 

develop social behavior skills in children with intellectual disabilities, 

and also its continued effectiveness in developing social behavior in 

intellectually disabled children and its continued effectiveness in the 

development of social behavior in children with intellectual disabilities 

after the follow – up period. 
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ونوة آلهتموام بهوا بشومل ملحوو  فوى اتعد اإلعاقة العقلية من الفئات الخاصوة التوى بودأ اا
األخيرا، وذلك لما يعانيه األطفال فى هذه الفئة من إعاقة نمائية عامة، تؤثر على مظاهر النموو 

قصوووور فوووى إلوووى و نفعاليوووة، ضوووطرابات السووولوكية وااالعديووود مووون ااوتوووؤدى إلوووى المتعووددا للطفووول، 
مموا يتحووتم التودخل لتحسووين درجوة التكيوو  وخاصووة السولوك اإلجتموواعى جوانو  السوولوك التكيفوى 
 .لديهم فى جميع الجوان 

أن األطفووووال المعووواقين عقليووووا يعووووانون موووون  (132ب،  2014) ويوضوووس إسووووماعيل بوووودر
تكوين عالقات ضعف المهارات اإلجتماعية مثل القدرا على التعامل والتفاعل مع اآلخرين وعدم 

إجتماعيوة إيجابيوة موع األقوران، وعودم اإللتوزام بواللوائس والتعليموات داخول المدرسوة، وأن سوولوكياتهم 
تتسوم بالسولبية داخول الفصوول الدراسوى حيوث يظهوور لوديهم العنوف فوى التعاموول موع اآلخورين وكثوورا 

 السلوكيات غير المرغوبة داخل الفصل الدراسى.
األطفال على تنظيم ومعالجة المعلومات الحسية الواردا من  حركية -وتساعد األنشطة الحس 

القنوات الحسية المختلفة من أجل إصدار استجابة تكيفية، والتى هى سلوكيات هادفة وموجهة نحو 
الهدف وتعطى معنى وظيفيا للحركة لغرض معين، هذا الغرض قد يتضمن مساعدا األطفال على 

لتعزيز عملية التعلم أو الربط بين المدخالت من نظام حسى إدراك أجسامهم أو العالم المحيط أو 
 .(Sherick, 2004, 1)خر ليقوم الجهاز العصبى المركزى بعمل نظام متكامل آونظام حسى 

حركيوة تسواعد  –أن األنشوطة الحوس  ( ,Kielhofner, 2009 22ويوضوس كوايلوهنر ) 
ى التكواملى الوذى يسواعد األطفوال من خوالل التودري  الحسومهارات السلوك اإلجتماعى تنمية  فى

لوديهم اإلجتمواعى المعاقين عقليا على التقدم نحو توظي  أعلى للقدرات العقليوة وتحفيوز السولوك 
  وهو موضوع الدراسة الحالية.

ونظووورا ألن المعووواقين عقليوووا لوووديهم قصوووور فوووى مهوووارات التواصووول، وقصوووور فوووى التطبيوووع 
الئم واألحمام المناسبة فى السيطرا على البيئة، وقصور اإلجتماعى، وقصور فى تطبيق ااستدال الم

فى المهارات ااجتماعيوة )المشواركة فوى األنشوطة ااجتماعيوة(، وقصوور فوى المسوتويات المهنيوة 
لهم على فترات زمنية متتابعة  ، لذلك يج  تقديم أنشطة ذات مثيرات متنوعة وجذابةوااجتماعية

 .(86-85، 2015 سلوكهم اإلجتماعى )سهير سالمة، تنميةومتناسبة، وتلك األنشطة تساعد على 
مهارات السلوك  لذلك كان هذا دافعا إلجراء الدراسة الحالية لتصميم برنامج لتنمية بعض

 حركية. –اإلجتماعى لذوى اإلعاقة العقلية من خالل استخدام األنشطة الحس 
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ا فى القدرا على )التكي  اإلجتماعى، والموائمة اإلجتماعية، يظهر المعاقون عقليا ضعف
علويهم أنمواا السولوك الالتكيفوى، واضوطراب  والتصرف فى المواقف اإلجتماعية(، ومن ثوم يغلو 

أسالي  التفاعل اإلجتماعى، ووضوح مظاهر الالمبااه وعدم اإلهتمام بما يدور حولوه فوى البيئوة 
ية موع صوعوبة اإلنتمواء ليخورين أو اإلرتبواا بهوم، وفشوله فوى المحيطة مع عدم الشعور بالمسئول

إقاموة عالقوات إجتماعيوة أو تكووين صوداقات مموا يقووود إلوى اإلنطوواء وعودم الرالبوة فوى اإلخووتالا 
 (.90 –89، 2011باألطفال اآلخرين )عادل عبد هللا، 

ا بمحافظوة وقد احظ الباحثون من خالل ترددهم على مدرسة التربية الفكرية بمدينوة بنهو
القليوبية، ومدرسة التربية الفكرية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبيوة، ومؤسسوة بابتسومب لتلهيول ذوى 

ما  ةحركي -الحساألنشطة  توظي ن ثقافة ااحتياجات الخاصة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية أ
مهووارات  بعووض تنميووة ىيلعوو  دورا مهموا فووالعمول علووى اإلسووتفادا منهووا ن بوولزالوت محوودودا، علمووا 

م 13/3/2016بدراسة إستطالعية فوى الفتورا مون  السلوك اإلجتماعى للطفل، لذلك قام الباحثون 
إلى مجموعة ( 1) وذلك كما هو موضس بملحق م توجهوا خاللها بسؤال مفتوح17/3/2016إلى 

لمعلموين من المعلمين بمدرسة التربية الفكرية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وإلى مجموعوة مون ا
بمدرسة التربية الفكرية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وإلى األخصائيين بمؤسسة بابتسمب لتلهيل 

 تى: ذوى اإلحتياجات الخاصة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية ينص على اآل
حركيوووة لتنميووووة مهووووارات السووولوك اإلجتموووواعى لوووودى  -موووا واقووووع توظيووو  األنشووووطة الحووووس

 يا؟األطفال المعاقين عقل
حركيوة لهوم، أشوارت غالبيوة اإلجابوات إلوى أن هنواك  -وبعد شرح ماهيوة األنشوطة الحوس
حركيووة لتنميوووة بعووض مهووارات السوولوك اإلجتمووواعى،  -قصووورا فووى اسووتخدام تلوووك األنشووطة الحووس

اسوتخدام تفعيول سورا األالمدرسوة و لوذلك يجو  علوى وأنهم فى حاجة إلى المزيد مون تلوك األنشوطة، 
باإلضوووافة إلووى تووووفير األنشوووطة التووى يوووتم مووون خاللهووا تووووفير الخبووورات  ائووومهووذه الحوووواس بشوومل د

الحسوووية للطفووول وذلوووك وفقوووا إلحتياجاتووووه ويوووتعلم الطفووول مووون خاللهووووا كيفيوووة التنسووويق بوووين حواسووووه 
 وحركاته والنتائج التى يحققها.

ة ومن هذا المنطلق اهتم الباحثون بالقيام بدراسة فعالية برنامج تدريبى قائم على األنشط
 حركية لتنمية بعض مهارات السلوك اإلجتماعى لدى األطفال المعاقين عقليا -الحس

 تى:وهكذا يمكن صياغة مشكلة البحث فى التساؤل اآل
حركيووة لتنميوووة بعوووض مهوووارات  –مووا فعاليوووة برنوووامج تووودريبى قووائم علوووى األنشوووطة الحوووس 

 السلوك اإلجتماعى لدى األطفال المعاقين عقليا؟
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 تهدف الدراسة إلى: 
المعواقين لودى األطفوال تصميم برنامج تدريبى لتنمية بعض مهوارات السولوك اإلجتمواعى  -1

والتحقوووق مووون فعاليتوووه فوووى تنميووووة حركيوووة،  –عقليوووا مووون خوووالل اسوووتخدام األنشوووطة الحووووس
  اإلجتماعى بعد التطبيق والمتابعة.مهارات السلوك 

 ة:ــــــريـــالنظ ةـــاألهمي
 -األنشوطة الحوس مجوال العمليوة التعليميوة وهوو اسوتخدام  ىأهميوة فو اذ اموضووعتتنواول  -1

الووذى تلهبووه فووى تنميووة  الضووء علووى الوودورالحركيوة مووع األطفووال المعوواقين عقليووا، وإلقوواء 
 مهارات السلوك اإلجتماعى لدى األطفال المعاقين عقليا.

لعربية بصفة عامة واألسورا المصورية بصوفة خاصوة إلوى مثول هوذه البورامج حاجة األسرا ا -2
 للتعرف عليها واستخدامها مع أبنائها من ذوى اإلعاقة العقلية.

 :ةــــة التطبيقيــــاألهمي
تنمية بعض مهارات السلوك اإلجتماعى لدى األطفال المعواقين عقليوا مون خوالل برنوامج  -1

 حركية. -األنشطة الحس 

   العقليــــــــة اقـــــةـــــاإلع
هى إعاقة تتسم بقصور ملحو  فى كل من الوظائف العقلية مثل )التفكير، التعليم، حل 
المشوومالت(، والسوولوك التكيفووى الوووذى يشوومل مجموعووة واسووعة مووون المهووارات العمليووة وااجتماعيوووة 

 (.AAIDD,2013, 1 عاما ) 18اليومية، وتنشل هذه اإلعاقة قبل سن 

 ى   ــــاعــــوك اإلجتمــــالسل
، برات التى يتعلمها الطفل ويمررهاهى مجموعة من األعمال أو األداءات واألنشطة والخ

ويتدرب عليها بطريقة منظمة حتى تدخل فى أسلوب تفاعله مع األشخاص واألشياء من حوله مما 
 (.73-72،  2015، سهير سالمةآلخرين )يجعله قادرا على تحقيق تفاعل إجتماعى إيجابى مع ا
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 حركية –القائم على األنشطة احلسالتدريبى  الربنامج

هوو مجموعوة موون اإلجوراءات المنهجيووة والعلميوة التووى تقودم فووى فتورا زمنيووة محوددا، وذلووك 
لوووودى األطفوووال المعوووواقين عقليوووا موووون خوووالل اسووووتخدام اإلجتمووواعى لتنميوووة بعووووض مهوووارات السوووولوك 

 ( ,Gargiulo & Gargiulo, 2011 27حركية ) –الحس  مجموعة من األنشطة
 حركية -األنشطة الحس 

هى أنشطة عالجية يتم من خاللها توفير الخبرات الحسية للطفل والتى يتم التحمم فيها 
بحيووث تسووتثير اسووتجابات حركيووة تكيفيوووة موون قبوول الطفوول وذلوووك وفقووا احتياجاتووه، وتسوواعد هوووذه 

الحسوية والحركيوة وأدائوه الووظيفى وتطووير القودرا لديوه علوى  األنشطة على تحسوين قودرات الطفول
دموووج المعلومووووات الحسووووية كلسووواس لتحسووووين القوووودرا علووووى اانتبووواه والووووتحمم أو السوووويطرا السوووولوكية 
وتحسين قدرات التخطيط الحركى كلساس لزيادا المشاركة فى أنشطة المدرسة واللعو  واألنشوطة 

 .(,Schaaf& Miller, 2005.144) اإلجتماعية والوظائف اإلستقاللية

 احملور األول: اإلعاقة العقلية:
تقع اإلعاقة العقلية ضمن اهتمام فئوات مهنيوة مختلفوة، ولهوذا فقود حواول المختصوون فوى 

 .ميادين الط  وااجتماع والتربية وغيرهم التعرف على هذه الظاهرا
 العقلية: الخصائص المميزة لذوى اإلعاقة

 الخصائص العقلية والمعرفية: -1

( الخصوائص العقليوة والمعرةيوة للمعواقين 126-125، 2013)وآخورون حدد زياد كامل 
عقليا مثل البطء فوى النموو العقلوى، وضوعف اإلنتبواه وصوعوبة التوذكر وصوعوبة التمييوز وقصوور 

 فى التخيل وقصور اادراك والتفكير.
 الخصائص الجسمية الحركية: -2

يعووانى المعووواقون عقليوووا مووون تووولخر فوووى نمووووهم الجسووومى والحركوووى واضوووطرابات فوووى تعلوووم 
المشوى، كمووا يعووانى كثيور موونهم موون توولخر فوى نمووو العضووالت وعوودم انسويابية الحركووة ممووا يعووو  

 (.138، 2008، الطفل عن القيام ببعض األعمال الحياتية )طار  عامر وربيع محمد
 الخصائص الحسية: -3

 أن الخصائص الحسية للمعاقين هى (25، 2010)وبهاء الدين جالل  أحمد جابرذكر 
قصوور كبيور فوى القودرات الحسوية، وقصوور فوى القودرا علوى التعامول موع المعلوموات الحسوية التوى 
 تنقلها أجهزا الحواس المختلفة، هذا فى حالة نقل هذه األجهزا للمعلومات الحسية بشمل مناس . 
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 الخصائص اإلنفعالية: -4

)القلووق،  الخصوائص اإلنفعاليووة للمعواقين عقليوا هوى ( أن 50، 2012خالود عسول )ذكور 
 العدوان، الجمود، اإلنسحاب والدونية، النشاا الزائد(

 الخصائص اإلجتماعية: -5

يتميز المعاقون عقليا بقصور وضعف فى الوذكاء اإلجتمواعى، كموا أنهوم يظهورون التولثر 
غيوووور طبيعووووى، وتتضوووس الخصووووائص اإلجتماعيووووة  اإلجتمووواعى أو الحساسووووية اإلجتماعيووووة بشووومل

للمعاقين عقليا مثل قصور الكفاية اإلجتماعية والعجز عون التكيو  فوى البيئوة التوى يهوي، فيهوا، 
وسهولة اإلنقياد آلراء اآلخرين، وعدم  وصعوبة فى إقامة عالقات إجتماعية ناجحة مع اآلخرين،

ح عبوووووووود الفتووووووووا ;27-26، 2008، القووووووودرا علووووووووى التكيوووووووو  مووووووووع األخوووووووورين )عبوووووووود العلوووووووويم محموووووووود
 (. 370-369، 2011،الشري 

 الخصائص اللغوية: -6

( الخصائص اللغوية للمعاقين عقليا وهى بوطء فوى 166، 2013أوضس أمير القرشى )
النمووو اللغوووى، وتوولخر النطوووق واغتسوواب اللغووة وصوووعوبة فووى الكووالم، واإلفتقوووار إلووى األلفووا  التوووى 

 كفاءا التواصل اللغوى بين األطفال المعاقين عقليا. يعبرون بها عن أنفسهم بوضوح، وقلة
 :لدى األطفال املعاقني عقليااإلجتماعى احملور الثانى: السلوك 

 اإلجتماعى: السلوك مفهوم
قدرا مركبوة علوى التفاعول اإليجوابى موع اآلخورين فوى سويا  اجتمواعى معوين، بطور   وهو 

)محمد  فيدا للشخص وذات نفع ليخرينمقبولة من المجتمع يعترف بقيمتها، وفى نفس الوقت م
 (.419، 2012، حسين قطنانى، ميسون محمد عثمان، آاء سليم البنا

أعمال وأداءات وسلوكيات لها مدلول واسع، حيوث تتضومن العديود مون اإلسوتجابات  وهو 
 (.73-72، 2015، البسيطة واألنماا السلوكية المعقدا )سهير سالمة

 أهمية المهارات اإلجتماعية:
 يعتبر اغساب األطفال لمهارات السلوك اإلجتماعى ضرورىا ليسباب اآلتية:

تعتبر المهارات اإلجتماعية عامال هاما فى تحقيق التكي  اإلجتماعى داخل الجماعات  -1
 التى ينتمون إليها.

 اغتساب المهارات اإلجتماعية يساعد فى إشباع الحاجات النفسية. -2
 إلستقالل الذاتى واإلعتماد على النفس.تساعد األطفال على إغتساب قدر من ا -3
وامموووانتهم  تسوواعد األطفوووال علووى مشووواركة اآلخوورين فوووى األعمووال التوووى تتفووق موووع قوودراتهم -4

 (.57أ،  2009، )إسماعيل بدر
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 أنواع المهارات اإلجتماعية:
هنوووووووواك العديوووووووود موووووووون المهووووووووارات اإلجتماعيووووووووة التووووووووى ابوووووووود موووووووون تعليمهووووووووا لووووووووذوى اإلعاقوووووووووة 

 ى:يلت العقلية، ومنها ما
 مهارات إجتماعية مبدئية مثل )اإلستماع، تقديم الثناء والمجاملة(. -1
 مهارات إجتماعية متقدمة مثل )طل  المساعدا، إقناع اآلخرين(. -2

مهارات التعامل مع المشواعر مثول )التعورف علوى المشواعر، التعبيور عون المشواعر، فهوم  -3
 مشاعر اآلخرين(.

دا اآلخوووورين، تجنوووو  المشوووومالت مووووع مهووووارات بديلووووة للعوووودوان مثوووول )طلوووو  اإلذن، مسوووواع -4
 اآلخرين، ....، إلخ(.

 (.، مواجهة ضغط الجماعةمهارات التعامل مع الضغط واإلجهاد مثل )التعامل مع الفشل -5

 مهارات التخطيط مثل )اتخاذ القرار، التركيز على المهمة، ...، إلخ(  -6

اعى ويسواعدهم ويحتاج األطفال المعاقون عقليا إلوى مون يعلمهوم مهوارات السولوك اإلجتمو
علووى إتقانهووا، وتطبيقهووا فووى مواقووف الحيوواا، ويتووابعهم فيهووا بشوومل مباشوور أو غيوور مباشوور حسووو  

 .( Matson ,2019, 686 )قدرتهم ومهارتهم حتى يتقنوها 
  العوامل المرتبطة بقصور مهارات السلوك اإلجتماعى لدى المعاقين عقليا:

قصوور فوى اغتسواب مهوارات السولوك هناك عوامل متعوددا تلعو  دورا أساسويا فوى حودو  
 يلتى: اإلجتماعى لذوى اإلعاقة العقلية، ومنها ما

 القدرا العقلية  -1
 المستوى اإلقتصادى واإلجتماعى  -2
 ( . 199-198 ، 2015البيئة األسرية ) سهير سالمة ،  -3

 :لدى األطفال املعاقني عقلياحركية  –األنشطة احلس : الثالث احملور

 ركية:ح -الحسمفهوم األنشطة 
حركيوة بلنهوا أنشوطة تهودف إلوى  –األنشوطة الحوس  ( Tilly, 2011 , 27)عرفوت تيلوى 

( إلنتواج التوذو  ، اللموس ،الشوم، ع، السومالبصورإستقبال الرسائل الحسية مون الحوواس المختلفوة )
 حركات مناسبة تساعد على أداء المهام اليومية. 
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شوطة التوى تعمول علوى تحفيوز حركيوة هوى تلوك األن -ويرى الباحثون أن األنشوطة الحوس
حواس الطفل بإستخدام وسائل وطر  متنوعة سواء كانت بإستخدام أنشطة منتسورى أو  وإستثارا

بإستخدام وسائل تكنولوجية حديثة أو بإسوتخدام أنشوطة أخورى مون أجول الحصوول علوى اسوتجابة 
 لمختلفة.حركية صحيحة ومرغوب فيها تعمل على إغتساب مجموعة من المهارات التكيفية ا

 حركية: -الحسأهمية استخدام األنشطة 
 حركية فى اآلتى:-تكمن أهمية األنشطة الحس

 تحفيز الحواس. -1
 .تإغساب الطفل معرفة عن األشياء من حوله مثل األحجام واألشمال واأللوان واألصوا -2
 تنمية عضالت الطفل. -3
 ن واأليدى.تطوير التناسق والتوافق لدى الطفل مثل التناسق والوتآزر بين العي -4
 إغساب الطفل مفاهيم زمنية مثل قبل، بعد، سريع، بطئ. -5
 إشعار الطفل بالسرور والبهجة. -6
   (,Gargiulo & Gargiulo, 2011 17اغتساب مهارات السلوك اإلجتماعى ) -7

 حركية: -أنواع األنشطة الحس
لين حركية التى يممن استخدامها مع ذوى اإلعاقوة العقليوة القواب -تتمثل األنشطة الحس 

 فى األنشطة اآلتية: للتعلم
 أنشطة اللع   -1
 أنشطة مسرح العرائس  -2
 األنشطة الفنية  -3
 (.71، 1999األنشطة الموسيقية )محمد إبراهيم،  -4

 اإلجتماعى: حركية لتنمية مهارات السلوك –احملور الرابع: استخدام األنشطة احلس 
وم على أساس نظرى حركية والتى تق –يتستهدف الباحثون من استخدام األنشطة الحس 

مؤسسووة نظريووة التكاموول الحسووى وذلووك لتحسووين قوودرا  جووين آيوورسهوو )نظريووة التكاموول الحسووى( ل
األطفوووووال المعوووووواقين عقليووووووا علووووووى معالجووووووة ودمووووووج المعلومووووووات الحسووووووية لتنميووووووة مهووووووارات السوووووولوك 

حركيووة فووى ضوووء المسووتحدثات التكنولوجيوووة  –األنشووطة الحوووس اإلجتموواعى، واسووتخدم البوواحثون 
 .ة مهارات السلوك اإلجتماعى ليطفال المعاقين عقليالتنمي
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تكنولوجيوا بشومل ملحووو  فوى العقوود األخيورا، وسواعد علوى اغسوواب وقود تطوور اسوتخدام ال
حركيوة  –العديد من مهارات السلوك اإلجتماعى للمعاقين عقليا، ويممن ممارسة األنشطة الحوس 

أجهووزا  موون التكنولوجيواجديود فووى مجووال فوى ضوووء المسوتحدثات التكنولوجيووة بإسووتخدام كول موواهو 
 (، وذلوووكنترنووتاإل) ، ومووا نوووتج عنهووا مووون شووبمة ااتصووال العالميوووةمتطووورا، ومووواد وبووورامج حديثووة

 لتطوير مهارات السلوك اإلجتماعى لذوى اإلعاقة العقلية، ومنها:
 حركية التى تمارس على األجهزا اللوحية )التابلت، اآلى باد( –األنشطة الحس  (أ 

 حركية التى تمارس على أجهزا الحاس  اآللى –الحس  األنشطة (ب 

 حركية التى تمارس على الفيديو جيم –األنشطة الحس  (ج 

 حركية بإستخدام األلعاب التعليمية  –األنشطة الحس  (د 
(Birgan, Davis, Abbitt, 2016, 31) 

 (Khodabakhshi, Reza & Rezaei, 2018)خودابخشوى وريوزا وريزائووى  دراسوة -1
حركيوووة بإسوووتخدام الووودمى فووووى  –فاعليوووة أنشوووطة اللعوووو  الحوووس التعووورف علوووى  اسوووتهدفت

تحسووووين السوووولوك التكيفووووى والمهووووارات ااجتماعيووووة لوووودى األطفووووال الصووووغار ذوى اإلعاقووووة 
( طفووووال مووون المعووواقين عقليووووال توووم تقسووويمهم إلووووى 30) ، تكونوووت عينووووة الدراسوووة مووونالعقليوووة

واألخووورى ضووابطة وتكونووت مووون  طفووال( 15) ا تجريبيووة وتكونوووت موونمجموووعتين إحووداهم
للذكاء )الصورا الرابعة(  ه، اشتملت أدوات الدراسة على اختبار ستانفورد بينيطفال( 15)

، حركيوووة بإسوووتخدام الوووودمى –أنشوووطة اللعووو  الحووووس وبرنووووامج  ومقيووواس السووولوك التكيفوووى
حركيوووة  –شوووطة اللعوو  الحوووس أنبرنوووامج قووائم علوووى فعاليوووة توصوولت نتوووائس الدراسوووة إلووى 

المهووووارات التكيفيوووة لوووودى األطفووووال الصووووغار ذوى اإلعاقووووة تحسووووين بإسوووتخدام الوووودمى فووووى 
 خالل فترا المتابعة.بعد التطبيق و  ستمر أثر ذلكاو العقلية 

برنوووامج فنوووي رياضوووي ( اسووتهدفت التعووورف علوووى فعاليووة 2019، دراسووة )هيوووثم اسوووماعيل -2
 ، تكونوت للطالب ذوي متالزمة أعوراض داون  يةمقترح لتنمية بعض المهارات ااجتماع

( طالبووووووا موووووون ذوى أعووووووراض متالزمووووووة داون تووووووم تقسوووووويمهم إلووووووى 12) عينوووووة الدراسووووووة موووووون
( 6( طالب واألخرى ضابطة وتكونت من )6مجموعتين إحداهما تجريبية وتكونت من )
( )الصوووورا الرابعوووة للوووذكاء هاختبوووار سوووتانفورد بينيووطووالب، اشوووتملت أدوات الدراسوووة علووى 

، توصوووولت نتووووائس للطووووالب ذوي أعووووراض متالزمووووة داون  ومقيووواس المهووووارات اإلجتماعيووووة
للطوالب  رياضي لتنمية بعوض المهوارات ااجتماعيوةالفني الدراسة إلى فعالية البرنامج ال
 واستمرار أثر ذلك خالل فترا المتابعة بعد انتهاء البرنامج. ذوي أعراض متالزمة داون 
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برنوامج تودريبى لتنميووة ( اسوتهدفت التعورف علوى فعاليووة 2019، دراسوة )هبوة عبود الكووريم -3
وتحسين درجة الكفاءا ااجتماعية لدى  يمهارات حماية الذات وخفض السلوك اانسجاب

موون األطفوووال ( 20) عينووة الدراسوووة موون ، تكونووتاألطفووال المعوواقين عقليووال القوووابلين للووتعلم
هم إلووى مجمووووعتين إحووداهما تجريبيوووة تووم تقسووويم )الووذكور( المعوواقين عقليوووال القووابلين للوووتعلم

( أطفوال، اشوتملت أدوات 10( أطفال واألخرى ضوابطة وتكونوت مون )10وتكونت من )
)الصووورا الرابعوووة( ومقيوواس مهوووارات حمايوووة  للوووذكاء هاختبووار سوووتانفورد بينيووالدراسووة علوووى 

 الذات ومقياس السلوك اإلنسحابى ومقياس الكفاءا اإلجتماعيوة، توصولت نتوائس الدراسوة
تنمية مهارات حماية الذات وخفض السلوك اانسجابي ي فى تدريبالبرنامج إلى فعالية ال

وتحسين درجة الكفاءا ااجتماعية لدى األطفال المعواقين عقليوال القوابلين للوتعلم واسوتمرار 
 التدريبى. أثر ذلك خالل فترا المتابعة بعد انتهاء البرنامج

فاعليووة برنووامج قووائم علوووى فت التعوورف علووى ( اسووتهد2019، دراسووة )سووناء عبوود الوورحمن -4
القصووص متعوودد الحووواس فووى إغسوواب بعوووض المهووارات ااجتماعيووة لوودى الطفوول المعوووا  

( طفوووووال موووون المعوووواقين فكريووووا تووووم تقسوووويمهم إلوووووى 14) عينووووة الدراسووووة موووون ، تكونووووتفكريووووال 
( 7( أطفال واألخرى ضابطة وتكونت من )7مجموعتين إحداهما تجريبية وتكونت من )

)الصوووورا الرابعوووة(  اختبوووار سوووتانفورد بينيوووة للوووذكاءات الدراسوووة علوووى أطفووال، اشوووتملت أدو 
ومقياس المهارات اإلجتماعية ليطفال المعاقين فكريا، توصلت نتائس الدراسة إلى فاعلية 

قائم على القصص متعدد الحواس فى إغساب بعض المهارات ااجتماعية لدى المج البرنا
 .الل فترا المتابعة بعد انتهاء البرنامجالطفل المعا  فكريا واستمرار أثر ذلك خ

 

 تى:من الدراسات السابقة فى اآل يناستفادا الباحث أوجهيممن صياغة 

 تحديد ماهية وأهمية المشملة. -1

 تحديد هدف الدراسة وفروضها. -2

 .عداد الخطوات اإلجرائية المتبعة فى تنفيذ هذه الدراسةإ  -3

 المنهجى المناس  للدراسة. اختيار التصميم -4

 بالدراسةالتعرف على وسائل وأدوات الدراسة المتعلقة  -5

 التدريبى  برنامجالعداد إ  خطوات التعرف على -6

 التى يتطل  البرنامج استخدامها. والفنياتتحديد بعض األسالي   -7

 .إلستخدام األسالي  ااحصائية المناسبة والمرتبطة بطبيعة الدراسة ينتوجيه الباحث -8

 لتفسير النتائج. ينوجيه اهتمام الباحثت -9

http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86++%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86++%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86++%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86++%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/Start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm=&ScopeIDSelect=1.&ItemType=&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86++%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7&criteria1=1.&opr1=and&SearchText2=&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID=&PublishYear=&OrderKey=&PageSize=10
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رتو  درجوات المجموعوة التجريبيوة ورتو  درجوات  ىدال إحصائيا بين متوسطيوجد فر   -1
)بعووود السوووولوك المجموعوووة الضوووابطة فوووى القيووواس البعووودى علوووى مقيووواس السووولوك التكيفوووى 

  .الس المجموعة التجريبيةبعد تطبيق البرنامج، وذلك لص اإلجتماعى(

رتوو  درجوات المجموعوة التجريبيوة فوى القياسووين  ىدال إحصوائيا بوين متوسوطيوجود فور   -2
، وذلووك لصووالس )بعود السوولوك اإلجتمواعى(القبلوى والبعوودى علوى مقيوواس السولوك التكيفووى 

 القياس البعدى.

لقياسين رت  درجات المجموعة التجريبية فى ا ىدال إحصائيا بين متوسطفر  وجد ي ا -3
 .)بعد السلوك اإلجتماعى(البعدى والتتبعى على مقياس السلوك التكيفى 

 ة   ــــدراســــج الــــمنهأ( 
 اتبوع البوواحثون فوى الدراسووة الحاليووة المونهج شووبه التجريبووى ذا التصوميم بووين المجموعووات

 جموعات )القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية(.)المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة(، وداخل الم
 ة ــــــــدراســــة الــــــــعين

 ةــاسيــة األســالعينأ( 

( أطفال من المعاقين عقليا المقيدين بمدرسة التربية 10من ) األساسية عينة الدراسة تونكت
، وتم تقسيمهم وات( سن9 -6)من الفكرية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، ممن تتراوح أعمارهم الزمنية 

 .( أطفال5) ( أطفال، ومجموعة ضابطة قوامها5إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية قوامها )
 شروط اختيار العينة:

المعوواقين عقليووا المقيوودين بمدرسووة التربيووة الفكريووة تووم اختيووار عينووة الدراسووة موون األطفووال  -1
، كمووا ( سوونة9 -6زمنيووة بووين )بمدينوة طوووخ بمحافظووة القليوبيووة، مموون تتووراوح أعمووارهم ال

 ( تبعا لمقياس الذكاء ستانفورد بنيه )الصورا الرابعة(.70 –50تتراوح نسبة ذكائهم من )

أن تكووووووووون البيئووووووووة التووووووووى يهووووووووي، فيهووووووووا أفووووووووراد العينووووووووة متشووووووووابهة موووووووون حيووووووووث المسوووووووووتوى  -2
 اإلجتماعى واإلقتصادى.

اقوة الذهنيوة موون توم اسوتبعاد األطفوال الوذين يعوانون مون أموراض عضووية إلوى جانو  اإلع -3
 عينة الدراسة.

)الصورا  قام الباحثون بحساب العمر الزمنى لعينة الدراسة، وتطبيق مقياس ستانفورد بنيه -4
)اعداد/  الرابعة( ومقياس تقدير المستوى اإلجتماعى اإلقتصادى الثقافى ليسرا المصرية

يطفال المعاقين ل )بعد السلوك اإلجتماعى( مقياس السلوك التكيفى(، و 2018أيمن سالم، 
على عينة البحث التجريبية والضابطة للتعرف  (2019، عداد/ عبد العزيز الشخصإ عقليا )

 على تكافؤ مجموعتى البحث التجريبية والضابطة فى المتغيرات قيد البحث.
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 التكافؤ بين مجموعتى البحث التجريبية والضابطة فى المتغيرات قيد البحث:

، مسوتوى العمور الزمنوى)فوى لدراسة )التجريبية، الضوابطة( للتحقق من تكافؤ مجموعتى ا
الذكاء، المستوى اإلجتماعى اإلقتصادى الثقافى، السلوك اإلجتماعى( قبول تطبيوق البرنوامج، قوام 
البوواحثون بالكشوووف عووون دالوووة الفووور  بوووين متوسووطى رتووو  درجوووات المجموعوووة التجريبيوووة، ورتووو  

مستوى الذكاء، المستوى اإلجتماعى اإلقتصادى  درجات المجموعة الضابطة فى )العمر الزمنى،
 ( يوضس ذلك.1وجدول ) الثقافى، السلوك اإلجتماعى(، وذلك بإستخدام اختبار مان ويتنى،

فى )العمر  داللة الفرق بني متوسطات رتب درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة (1جدول )
 5=2= ن 1ن (السلوك اإلجتماعى، قتصادى الثقافىالزمنى، مستوى الذكاء، املستوى اإلجتماعى اإل

 املتغريات قيد البحث

 جمموع الرتب متوسط الرتب
قيمة اختبار 
 مان ويتى

 قيمة اختبار
( z) 

القيمة 
 االحتمالية

اجملموعة 
 الضابطة

اجملموعة 
 التجريبية

اجملموعة 
 الضابطة

اجملموعة 
 التجريبية

 1 0 12.5 27.5 27.5 5.5 5.5 العمر الزمنى

 0.4 0.8- 8.5 31.5 23.5 6.3 4.7 مستوى الذكاء
 0.5 0.6- 9.5 6.1 4.9 6.1 4.9 املستوى اإلجتماعى اإلقتصادى الثقافى

 1 0.1- 12 5.4 5.6 5.4 5.6 السلوك اإلجتماعى

  1.96± = 0.05الجدولية عند مستوى معنوية  ذقيمة 

رت  درجات المجموعة  اتسط( عدم وجود فر  دال إحصائيا بين متوو 1يوضس جدول )
، مسوووووتوى الوووووذكاء، المسوووووتوى اإلجتموووووواعى العمووووور الزمنوووووى)التجريبيوووووة والمجموعوووووة الضوووووابطة فوووووى 

حيث إن القيمة اإلحتمالية المحسوبة أغبر من مسوتوى اإلقتصادى الثقافى، السلوك اإلجتماعى( 
 المعنوية لها، مما يدل على تكافؤ المجموعتين فى القياس القبلى.

 ة:ــــدراســــال أدواتب( 

 مقياس ستانفورد بينيه لقياس الذكاء )الصورا الرابعة(  -1

مقيوواس تقوودير المسووتوى اإلجتموواعى اإلقتصووادى الثقووافى ليسوورا المصوورية )اعووداد/ أيمووون  -2
 (2018، سالم

ليطفوال المعواقين عقليوا )اعوداد/ عبود  )بعود السولوك اإلجتمواعى(مقياس السلوك التكيفوى  -3
  (2019، العزيز الشخص

 (ون الباحث /حركية. )اعداد –األنشطة الحس التدريبى بإستخدام برنامجال -4
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 وةيما يلتى توضيس لكل أداا على حدا.
 مقياس ستانفورد بينيه لقياس الذكاء )الصورة الرابعة(  -1

هووو مقيوواس فووردى، أى ايسووتطيع أخصووائى واحووود أن يطبقووه فووى نفووس الوقووت إا علوووى 
مجمعوة فوى مسوتويات عمريوة تمتود مون السونتين إلوى الراشود،  مفحووص واحود، واختبوارات المقيواس

بعضها عملى واآلخر لفظى، كما أنه يعتمد على السوؤال والجوواب، وطريقوة حسواب نسوبة الوذكاء 
تعتمد على حساب عمره العقلى من خالل وحدات المقياس وقسمته على عمره الزمنى مضوروب 

والنتيجة التى نحصل عليها فى النهاية هى  بدون وضع عالمة النسبة المئوية، 100الناتج فى 
 نسبة الذكاء، كما أن هذا المقياس يتميز بمستوى ثبات وصد  عاليين 

 مقياس تقدير املستوى اإلجتماعى اإلقتصادى الثقفى لألسرة املصرية -2
 (2018، )اعداد/ أيمن سالم
إلقتصادى الثقافى ليسرا ( بإعداد أداا لتحديد المستوى اإلجتماعى ا2018لقد قام أيمن سالم )

المصرية فى ضوء التغيرات الحالية معتمدا فى ذلك على المؤهالت التعليمية واألوضاع الوظيفية / 
  (.245، 2018، اليومية )أيمن سالم المهنية والدخل المهيشى للوالدين وأسلوبهم فى ممارسة الحياا

 ال املعاقني عقليالألطف )بعد السلوك اإلجتماعى( مقياس السلوك التكيفى -3
 (2019، )اعداد/ عبد العزيز الشخص

)اعداد/  ليطفال المعاقين عقليا )بعد السلوك اإلجتماعى( مقياس السلوك التكيفىيتكون 
 ( بندا.28من ) (2019، عبد العزيز الشخص

 .مؤشرا جيدا للدرجة الكلية
 اس:ـــــح المقيـــــتصحي

 ببعود السولوك اإلجتمواعىب ياس السلوك التكيفوىبإتباع تعليمات تصحيس مق ون قام الباحث
، حيث يتم تقديم مجموعة مختلفة (2019، )إعداد/ عبد العزيز الشخص ليطفال المعاقين عقليا

من اإلجابات لكل بند من بعد السلوك اإلجتماعى، ويحاول الطفل اإلجابة حس  قدرته، كما بلغ 
)بعوود السووولوك  وحووت الدرجوووة الكليووة للمقيوواسترا( بنوودا، و 28عوودد بنووود بعوود السووولوك اإلجتموواعى )

 ( درجة كحد أقصى.40مابين )صفر( درجة كحد أدنى و) اإلجتماعى(
 (ونحركية )اعداد الباحث –برنامج األنشطة الحس  -4
 حركية –البرنامج التدريبى القائم القائم على األنشطة الحس  (أ 

زمنيوووة محوووددا  هووو إجوووراءات مخططوووة ومنظموووة فووى إطوووار علموووى منهجوووى تقوودم فوووى فتووورا
بهووودف تنميووووة مهووووارات السوووولوك اإلجتموووواعى لوووودى األطفوووال المعوووواقين عقليووووا موووون خووووالل اسووووتخدام 

 حركية المختلفة. –األنشطة الحس 
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 حركية –فلسفة البرنامج القائم على األنشطة الحس  (ب 
 تقوم فلسفة البرنامج الحالى على:

ارات السلوك اإلجتماعى حركية المختلفة لتنمية مه –تقديم مجموعة من األنشطة الحس  -1
 لدى األطفال المعاقين عقليا.

إشوراك جميووع حووواس الطفوول مثوول )البصوور، السومع، اللمووس، التووذو ، الشووم( أثنوواء تقووديم  -2
 أنشطة البرنامج.

 اانتقال التدريجى فى تقديم األنشطة من المحسوس إلى المجرد ونمو المدركات الحسية لديه. -3

 تخدام وتوظي  الحواس والحركة معا.ااهتمام باألنشطة القائمة على اس -4

 خر. آتوفير اإلنتقال اإليجابى من نشاا إلى  -5

اسوتخدام األسوالي  والفنيوات المناسوبة لتنميوة مهوارات السولوك اإلجتمواعى مثول )التعزيوز،  -6
التشووميل، النمذجوووة، التغذيوووة الراجعوووة الحيويوووة، لعووو  الووودور، التلقوووين، الحوووث والتالشوووى، 

 الواج  المنزلى(.

 حركية –إعداد البرنامج القائم على األنشطة الحس مصادر  (ج 
حركيوة علوى  –اعتمد الباحثون فى إعوداد البرنوامج التودريبى القوائم علوى األنشوطة الحوس 

 العديد من المصادر العلمية، ومنها اآلتى:
اإلطوووار النظووورى الوووذى أعوووده البووواحثون فوووى دراسوووتهم الحاليوووة، ومووواتم اإلطوووالع عليوووه موووون  -1

حركيووة التوووى تعموول علوووى  –ع العربيوووة واألجنبيووة عوون األنشوووطة الحووس األدبيووات والمراجوو
 تنمية مهارات السلوك اإلجتماعى.

الدراسوات والبحووو  السووابقة العربيووة واألجنبيووة ، فقود اطلووع البوواحثون علووى مجموعووة موون  -2
البوورامج التووى وردت فوووى تلووك الدراسوووات والبحووو  السوووابقة فووى مجوووال اسووتخدام األنشوووطة 

تى تنمى مهوارات السولوك اإلجتمواعى ليطفوال المعواقين عقليوا ومنهوا حركية وال –الحس 
 ,Khodabakhshi) وريوووزا وريزائوووىخودابخشوووى  ،(2016) عايووودا هاشووومكووول  دراسووة

Reza , Rezaei, 2018)، ( هبة 2019هيثم اسماعيل ،)(2019)الكريم عبد. 

( ومنهووا بوادى اآلحركيوة التوى تموارس علوى األجهوزا اللوحيوة )التابلوت،  –األنشوطة الحوس -3
 (.، التعرف على أسماء العائلةلتنمية السلوك اإلجتماعى مثل أنشطة )لهبة تعبيرات الوجه
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 حركية والحاجة إليه –أهمية البرنامج القائم على األنشطة الحس  (د 
حركيووة إلوووى توووفير مجموعوووة مووون  –ترجووع أهميوووة البرنووامج القوووائم علووى األنشوووطة الحوووس 

تخدامها فووى تنميووة مهوووارات السوولوك اإلجتموواعى لوودى األطفوووال األنشووطة المختلفووة التووى يممووون اسوو
حركيوووة بحيوووث تواجوووه القصوووور فوووى المهووووارات  –المعووواقين عقليوووا، وتتكامووول هوووذه األنشوووطة الحووووس

 اإلجتماعية لهؤاء األطفال.
 حركية  –أسس بناء البرنامج التدريبى القائم على األنشطة الحس  (ه 

حركيوة علوى مجموعوة مون األسوس  –شطة الحوس يقوم البرنامج التدريبى القائم على األن
 المختلفة، ومنها اآلتى:

أساس عام يستند إلى أسس نظرية مستمدا من نظرية التكامول الحسوى كلسواس إلختيوار  -1
 األنشطة ويعتمد على البرنامج اإلنتقائى التكاملى مدعما بالبحو  العلمية.

يا مع مراعاا الفرو  الفردية لدى اإلهتمام بالنمو الشامل والمتكامل ليطفال المعاقين عقل -2
 غل طفل وطبيعته الخاصة.

أن تحقق محتويات البرنامج الهدف منها، بحيوث يوتم تنميوة مهوارات السولوك اإلجتمواعى  -3
 حركية المختلفة. –من خالل استخدام األنشطة الحس 

 أن تكون محتويات البرنامج مشوقة وممتعة ومثيرا ليطفال المعاقين عقليا. -4

 مة بالمعززات لكل طفل لتقديم التعزيز المستمر طوال فترا تطبيق البرنامج.إعداد قائ -5

حركية من السهل إلى الصع ، مع إعداد الجلسات بصورا  –التدرج فى تقديم األنشطة الحس -6
 قبلها وتمهد لما بعدها مع مراعاا التسلسل المنطقى. متناسقة بحيث تبنى كل جلسة على ما

 فى محيط فردى وجماعى. أن تكون األنشطة المستخدمة -7

إقاموة عالقوة إرشووادية بوين البواحثين والوالوودين للتعواون بموا يخوودم األطفوال المعواقين عقليووا  -8
فى تنمية سلوكياتهم اإلجتماعية من خالل إهتمام إشراك األسرا فى تنفيذ البرنوامج ونقول 

 ما بيوم.أثر التدري  إلى المنزل بإعتباره الممان المثالى لتطبيق ماتعلمه الطفل يو 

اإلعتمووواد علووووى أسووووالي  وفنيووووات متنوعووووة ومهوووارات مختلفووووة بمووووا يجعوووول البرنووووامج جاذبووووا  -9
 للمشاركين يما يحقق هدف البرنامج. 

مراعواا التقووويم المسووتمر داخوول البرنووامج وأثنواء البرنووامج والتقووويم البعوودى وذلووك للتعوورف  -10
 على سلبيات البرنامج وتالفيها.

 التخطيط العام للبرنامج  (و 
 لتخطيط العام للبرنامج المستخدم فى الدراسة الحالية من خالل الخطوات اآلتية:يتم ا

 الفئة التى وضع من أجلها البرنامج: -1
حركيوة لعينوة مون األطفوال المعواقين عقليوا  –وضع البرنامج القائم على األنشوطة الحوس 

 سنوات. (9 -6) من الزمنية تتراوح أعمارهمالقابلين للتعلم 
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 حركية: –التدريبى القائم على األنشطة الحسأهداف البرنامج  -2

 الهدف العام للبرنامج التدريبى:
المعوووووووواقين عقليوووووووووا مووووووووون لوووووووودى األطفوووووووووال مهووووووووارات السووووووووولوك اإلجتمووووووووواعى بعوووووووووض تنميووووووووة 

حركيووووة، والتحقووووق موووون فعاليتوووووه فووووى تنميووووة مهووووارات السووووولوك  –خووووالل اسووووتخدام األنشووووطة الحوووووس
  اإلجتماعى بعد التطبيق والمتابعة.

 حركية: –الفنيات المستخدمة فى البرنامج التدريبى القائم على األنشطة الحساألساليب و  -3
اختار الباحثون األسالي  والفنيات التالية من خالل اإلطالع على الدراسات والبحو  السابقة 

)التعزيوز،  المتعلقة بمتغيرات الدراسة والتى تتناس  مع خصائص األطفال المعاقين عقليوا، وهوى
 (.الواج  المنزلى ،الحث والتالشى ،التلقين ،لع  الدور ،التغذية الراجعة ،ذجةالنم التشميل،
 حركية –أساليب التدريب على البرنامج التدريبى القائم على األنشطة الحس  -4

 ية :اآلتيستخدم الباحثون أثناء تطبيق جلسات البرنامج األسالي  التدري  

  ردىـــب الفـــدريـــالتأ( 

لفووووردى ليطفوووال المعووواقين عقليووووا لمواجهوووة احتياجووواتهم وخصائصووووهم، يسوووتخدم التووودري  ا
حركيوة فوى  –وتدعيم نواحى القوا لديهم بما يجعلهم يستفيدون ألقصى مدى من األنشطة الحوس 

حركية التوى تنموى مهوارات  –حدود إممانياتهم وقدراتهم، كما أنه يطبق عند أداء األنشطة الحس 
 السلوك اإلجتماعى.

 لزوجى والجماعى التدريب اب( 

يستخدم التدري  الزوجى والجماعى فى بعض الجلسات والذى يساعد على تنمية مهارات 
األداء اإلجتماعى، بحيث تكون الجلسات الزوجية والجماعية بعد انجاز األطفال المعاقين عقليوا 

 إلجتماعى. لبعض األهداف الفردية فيتم عمل أنشطة زوجية وجماعية بينهم لتنمية مهارات األداء ا
 حركية –مراحل البرنامج التدريبى القائم على األنشطة الحس  -5

( 3حركيووة موزعوة علووى ) –يتكوون البرنوامج التوودريبى مون مجموعووة مون األنشووطة الحوس 
 (. 2مراحل، وذلك كما هو موضس بجدول )
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 حركية –مراحل الربنامج التدريبى القائم على األنشطة احلس ( 2جدول )

 هلدف من املرحلةا مراحل الربنامج
عدد 
 اجللسات

 األساليب والفنيات
 املستخدمة

رقم 
 اجللسة

التمهيـــد   املرحلـــة األو : 
القائم على  للربنامج التدريبى
 حركية -األنشطة احلس 

 التعارف وإجياد جو األلفة مع األطفال 

      ــرت حملتـــوى الربنـــامج وأمـــاكن العمـــل عـ
 والتوقيت الزمنى.

 حركية. –ة احلس تهيئة األطفال ملمارسة األنشط 

 ( جلسات4)

 التعزيز 
 املناقشة اجلماعية 
 احلوار 
 النمذجة 
 لعب الدور 

 (1 –4) 

ــطة  املرحلــة  ــة: أنشـ الثانيـ
 لتنمية السلوك اإلجتماعى

     ــى ــز اللمس ــارات التميي ــاه ومه ــة اإلنتب تنمي
لتحقيق التآزر احلركى بني أجزاء اجلسم عند 

 أداء أنشطة تنمية األداء اإلجتماعى.

 عاون واألمانة واللباقة اإلجتماعية تنمية الت
 والتواصل مع اآلخرين.

 .تعرف الطفل على املشاعر واإلنفعاالت 

 ( جلسات18)

 النمذجة 

 التعزيز 

 احلث 

 التشكيل 

 التغذية الراجعة 

  الواجب املنز 

 (5–
22) 

 املرحلة الثالثـة : اخلتاميـة  
القائم على التدريبى للربنامج 

 ةحركي -ألنشطة احلس ا

 شكر لعينة البحثتقديم ال. 
 حتديد موعد إلجراء القياس البعدى . 
 توزيع بعض اهلدايا. 

 (جلسة2)
 التعزيز -
 احلوار -

 (23-
24) 

 حركية –أنشطة البرنامج القائم على األنشطة الحس  -6
حركية المستخدمة فى البرنامج، ووضعها ضمن  –قام الباحثون بتحديد األنشطة الحس 

 (.2حركية وذلك كما هو موضس بملحق )–ج القائم على األنشطة الحساإلطار العام لجلسات البرنام
 :للبرنامجاإلجرائية المحددات 

 ى:ـــزمنـــدد الـــالمح -1

/  3/ 10) حركية فوى الفتورا مون -تم تنفيذ البرنامج التدريبى بإستخدام األنشطة الحس 
ثواء، الخمويس( مون كول ( جلسات أيوام )األحود، الثال3م( وذلك بواقع )5/2019/ 5م إلى 2019

أسوووبوع كموووا لوووم يوووتم تطبيوووق جلسوووات البرنوووامج خوووالل األجوووازات الرسووومية، ليموووون عووودد الجلسووووات 
(   تقريبووا، بحيوووث يتووراوح الوووزمن 45( جلسووة، أموووا بالنسووبة لوووزمن الجلسووة فكوووان )24اإلجمووالى )

جهيز األدوات لتفكان ( دقيقة أما الزمن المتبقى 35 – 30الفعلى لتنفيذ األنشطة والفنيات بين )
 والتمهيد وتقييم بعض األنشطة فى الجلسات السابقة.

 ى:ـــانـــدد المكـــالمح -2

مدرسة التربية الفكرية حركية فى  –تم تنفيذ البرنامج التدريبى بإستخدام األنشطة الحس 
 .بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية
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 رى:ـــدد البشـــالمح -3

( 5حركيوة علوى عينوة قوامهوا ) –خدام األنشوطة الحوس تم تطبيق البرنامج التدريبى بإست
مدرسوووة وات والملتحقوووين ب( سووون9 -6)مووون أعمووارهم الزمنيوووة تراوحوووت مووون المعووواقين عقليوووا أطفووال 

 .التربية الفكرية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية
 ة:ــــــــدراســــة للــــرائيــــوات اإلجــــالخط
ليطفووال  )بعوود السولوك اإلجتموواعى( السوولوك التكيفوىمقيواس قوام البوواحثون بإعوادا تقنووين  -1

 .(2019عداد/ عبد العزيز الشخص، إ المعاقين عقليا )

: مجموعوة تجريبيووة قوام البواحثون بتقسوويم عينوة الدراسوة المختووارا عشووائيا إلوى مجموووعتين -2
 .( أطفال5( أطفال، ومجموعة ضابطة قوامها )5قوامها )

، العمر الزمنى)في فراد المجموعة التجريبية والضابطة قام الباحثون بإجراء التكافؤ بين أ -3
قبوووول  مسوووتوى الووووذكاء، المسووووتوى اإلجتمووواعى اإلقتصووووادى الثقووووافى، السووولوك اإلجتموووواعى(

 .حركية –برنامج األنشطة الحس تطبيق 

)بعووود  مقيووواس السووولوك التكيفوووىقووام البووواحثون بوووإجراء القيووواس القبلوووى مووون خوووالل تطبيوووق  -4
 (2019، عوووداد/ عبوود العزيوووز الشوووخصإ ال المعووواقين عقليووا )ليطفوو السوولوك اإلجتمووواعى(

علووووى عينووووة البحووووث التجريبيووووة والضوووووابطة، وذلووووك يووووومى األربعوووواء والخموووويس المووووووافقين 
 م(.7/3/2019م، 6/3/2019)

على عينة  حركية –األنشطة الحس  التدريبى القائم على برنامجقام الباحثون بتطبيق ال -5
( وذلوك بواقوع م2019/ 5/ 5م إلوى 2019/ 3/ 10)البحث التجريبية خالل الفتورا مون 

( جلسات أيام )األحد، الثالثاء، الخميس( من كول أسوبوع كموا لوم يوتم تطبيوق جلسوات 3)
 ( جلسة، وملحوق24البرنامج خالل األجازات الرسمية، ليمون عدد الجلسات اإلجمالى )

لتنميوووة  يوووةحرك –القوووائم علوووى األنشوووطة الحوووس التووودريبى جلسوووات البرنوووامج ( يوضووس 3)
 .لدى األطفال المعاقين عقليااإلجتماعى مهارات السلوك 

بعد قام الباحثون بإجراء القياس البعدي من خالل إعادا تطبيق مقياس السلوك التكيفي ) -6
( على عينة 2019السلوك ااجتماعي( ليطفال المعاقين عقليال )إعداد/ عبدالعزيز الشخص، 

 .(9/9/2019م، 8/5/2019ومي األربعاء والخميس )ريبية والضابطة، وذلك يالبحث التج

)بعد مقياس السلوك التكيفى قام الباحثون بإجراء القياس التتبعى من خالل إعادا تطبيق  -7
بعد  (2019، عداد/ عبد العزيز الشخصإ ليطفال المعاقين عقليا )السلوك اإلجتماعى( 

 حركيوة –ى األنشوطة الحوس البرنامج التدريبى القائم علتطبيق )ستة أسابيع( من مرور 
، م20/6/2019ك يوم الخميس الموافق عينة البحث التجريبية، وذل)فترا المتابعة( على 

مهووارات السوولوك اإلجتموواعى  ى تنميووة بعووضللتلغود موون موودى اسووتمرار فعاليووة البرنووامج فوو
 لدى األطفال المعاقين عقليا.
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نوات، والتوصوول إلوى النتوائج ثووم توم اسوتخدام األسوالي  اإلحصووائية المناسوبة لمعالجوة البيا -8
 تفسير هذه النتائج فى ضوء اإلطار النظرى والدراسات السابقة.

فى ضوء نتائج الدراسة واإلطار النظرى والدراسات السابقة تم الخروج ببعض التوصيات  -9
 والبحو  المقترحة.

 ة:ـــائيـــب اإلحصـــاليـــاألس

  :يلتى إليجاد ما" SPSS 25 " تم معالجة البيانات احصائيا بإستخدام برنامج

 اختبار مان ويتنى. -1

 اختبار ويلكوكسون. -2

 وةيما يلى عرض نتائج الدراسة:
 Mann اسوووتخدم البووواحثون اإلحصووواء الالبوووارامترى المتمثووول فوووى اختبوووار موووان ويتنوووى

Whitney Test تين، واختبووار ويلكمسوون للدالوة اإلحصووائية للعينتوين المسوتقلWilcoxon 

Test .للدالة اإلحصائية للعينتين المرتبطتين 
 :عرت النتائج اإلحصائية املرتبطة بالفرت األول والذى ينص على 

حصائيا بين متوسطى رتو  درجوات المجموعوة التجريبيوة ورتو  درجوات  وجد فر  داليب
 )بعود السولوك اإلجتمواعى(التكيفوى  المجموعة الضابطة فى القياس البعودى علوى مقيواس السولوك

 ببعد تطبيق البرنامج، وذلك لصالس المجموعة التجريبية
 التجريبية جملموعة ارتب درجات  ىداللـة الفروق بني متـوسط (3جدول )

 )بعد السلوك اإلجتماعى( السلوك التكيفى مهارات على مقياس واجملموعة الضابطة 
 5=2= ن 1نمان ويتنى  بإستخدام اختبار بعد تطبيق الربنامج

السلوك 
 اإلجتماعى

قيمة اختبار  جمموع الرتب متوسط الرتب
 مان ويتى

 (z ) قيمة اختبار
القيم 
 اجملموعة الضابطة االحتمالية

اجملموعة 
 التجريبية

 اجملموعة الضابطة
اجملموعة 
 التجريبية

3.20 7.80 16 39 1 -2.4* 0.02 
  1.96± = 0.05ية الجدولية عند مستوى معنو  ذقيمة 

المجموعووووة  رتووو  درجووواتى إحصووووائيا بوووين متوووووسطدال  ( وجوووود فووور  3يوضوووس جووودول )
)بعود السولوك اإلجتمواعى(،  السولوك التكيفوىمهارات على مقياس التجريبية والمجموعة الضابطة 

 ة( وكانووووت القيموووو2.4-( المحسوووووبة )ذ) ةقيمووووكانوووت لصووووالس المجموعووووة التجريبيووووة حيووووث ذلوووك و 
قوويم اإلحتماليووة ، كمووا كانوت ال(0.05ر موون القيموة الجدوليووة عنوود مسوتوى معنويووة )المحسووبة أغبوو

 .المحسوبة أقل من مستوى المعنوية لها
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  والذى ينص على: الثانىعرت النتائج اإلحصائية املرتبطة بالفرت 
إحصائيا بين متوسطى رت  درجات المجموعة التجريبية فى القياسين القبلى  وجد فر  دالبي
 ب، وذلك لصالس القياس البعدى)بعد السلوك اإلجتماعى(على مقياس السلوك التكيفى  والبعدى

 رتب درجات القياسني القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية  ىداللـة الفروق بني متوسط (4جدول )
 5ويلكوكسون ن= بإستخدام اختبار )بعد السلوك اإلجتماعى(السلوك التكيفى مهارات على مقياس 

 اإلجتماعىالسلوك 
 املوجبة السالبة املوجبة السالبة املوجبة السالبة القيمة اإلحتمالية (z )   قيمة اختبار جمموع الرتب متوسط الرتب الرتب عدد

0 5 0 3 0 15 -2.1* 0.04 
  1.96± = 0.05الجدولية عند مستوى معنوية  ذقيمة 

درجات القياسين القبلى  ( وجود فر  دال إحصائيا بين متوسطى رت 4وضس جدول )ي
 القياس البعدىلصالس ذلك و )بعد السلوك اإلجتماعى(،  السلوك التكيفىمهارات مقياس على والبعدى 
المحسوبة أغبر من القيمة الجدولية عند  ة( وكانت القيم2.1-( المحسوبة بين )ذ) ةقيمكانت حيث 

 أقل من مستوى المعنوية لها.قيم اإلحتمالية المحسوبة ، كما كانت ال(0.05مستوى معنوية )
  والذى ينص على: الثالثعرت النتائج اإلحصائية املرتبطة بالفرت 

د فر  دال إحصائيا بين متوسطى رت  درجات المجموعة التجريبية فى القياسين يوج اب
 )بعد السلوك اإلجتماعى(بالبعدى والتتبعى على مقياس مهارات السلوك التكيفى 

 للمجموعة التجريبية  والتتبعى رتب درجات القياسني البعدى ىوق بني متوسطداللـة الفر (5جدول )
 5ويلكوكسون ن= )بعد السلوك اإلجتماعى( بإستخدام اختبار السلوك التكيفىمهارات على مقياس 

السلوك 
 اإلجتماعى

 قيمة اختبار جمموع الرتب متوسط الرتب الرتب عدد
( z) 

القيمة 
 املوجبة السالبة املوجبة السالبة املتساوية ةاملوجب السالبة اإلحتمالية

2 1 2 1.75 2.5 3.5 2.5 -0.3 0.8 
  1.96± = 0.05الجدولية عند مستوى معنوية  ذقيمة 

وجوود فور  دال إحصوائيا بوين متوسوطى رتو  درجوات القياسوين عودم ( 5وضوس جودول )ي
)بعد السلوك اإلجتماعى(  التكيفىالسلوك مهارات مقياس والتتبعى للمجموعة التجريبية على البعدى 
من القيمة الجدولية عند  أقل( وكانت القيم المحسوبة 0.3-( المحسوبة بين )ذ) ةقيمكانت حيث 

 من مستوى المعنوية لها. أغبرقيم اإلحتمالية المحسوبة ، كما كانت ال(0.05مستوى معنوية )
 ثانيا: مناقشة وتفسري نتائج الدراسة  

 –الحاليوة فعاليوة البرنوامج التودريبى القوائم علوى األنشوطة الحوس  أوضحت نتائج الدراسوة
اإلجتمواعى لوودى األطفووال المعوواقين عقليوا، كمووا أوضووحت نتووائج  الحركيوة لتنميووة مهووارات السوولوك
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الحركيووة لتنميووة  –الدراسوة أيضووا اسوتمرارية فعاليووة البرنوامج التوودريبى القووائم علوى األنشووطة الحوس
دى األطفال المعاقين عقليا إلى مابعد فترا المتابعة )ستة أسوابيع( ، مهارات السلوك اإلجتماعى ل

 وةيما يلى مناقشة وتفسير نتائج الدراسة.

 ألول:مناقشة وتفسير نتائج الفرض ا 

المجموعووووة  رتووو  درجووواتى إحصووووائيا بوووين متوووووسط دال ( وجوووود فووور  3يوضوووس جووودول )
)بعود السولوك اإلجتمواعى(،  لتكيفوىالسولوك امهارات على مقياس التجريبية والمجموعة الضابطة 

 :، ويرجع الباحثون ذلك بسب  األتىلصالس المجموعة التجريبيةذلك و 

حركية داخل جلسات البرنامج والتى أدت إلى تنمية مهارات  –استخدام األنشطة الحس  -1
 يلى: ويتضس ذلك من خالل مااإلجتماعى السلوك 

للعو  كاأللعواب التلقائيوة مثول حركيوة مثول أنشوطة ا –اللع  الحوس  استخدام أنشطة ( أ
 انتظوار الودور، الصوديق، كويس الحبووب، ...، إلوخ(، )البحوث عون األلعواب، أنشوطة

 واأللعاب الترويحية مثل نشاطى )اإلشارا، سبا  البالونات(.

مسرح العرائس مثل نشاطى )المشاعر والوجوه بوجه الدمية، اختيار  استخدام أنشطة ( ب
 (.الوجه المناس ب، مسرح العرائس

 األنشطة الموسيقية مثل نشاا الصورا والموسيقى.استخدام  ( ت

حركية القائمة على استخدام المستحدثات  –غما يرى الباحثون أن استخدام األنشطة الحس 
مهارات التكنولوجية التى تمارس على األجهزا اللوحية مثل التابلت كان لها عظيم األثر فى تنمية 

استخدام أنشطة تنمية المهارات وذلك من خالل الدراسة، ريبية قيد للمجموعة التجاإلجتماعى السلوك 
  أسماء العائلة(.التعرف على اإلجتماعية مثل )سبا  البالونات، الدودا الشقية، 

غمووووا يؤكووووود البووووواحثون بوووولن اإللتوووووزام مووووون قبوووول أفوووووراد المجموعوووووة التجريبيووووة فوووووى الحضوووووور 
هم بعموول الواجبووات المنزليووة كووان لووه دور والمشواركة فووى األنشووطة وجلسووات البرنووامج وكووذلك قيوام

تنميوة فوى  عون البرنوامج التقليودى حركيوة -القوائم علوى األنشوطة الحوس لبرنوامج فاعال فى تميوز ا
 اإلجتماعى ليطفال المعاقين عقليا.مهارات السلوك 

غما يوضس الباحثون أن التخطيط المتميز للبرنامج التدريبى وتنوع أنشطته وتفردها كان له 
تنمية بعض مهارات السلوك اإلجتماعى، فى حركية  –م اآلثر فى تميز برنامج األنشطة الحس عظي

( مراحول حيوث حققوت كول 3( جلسوة علوى )24حيث تم تقسيم األنشطة التى تم تطبيقها خالل )
 مرحلووة مجموعوووة مووون األهوووداف التووى هوووى فوووى األسووواس تعمووول علووى تنميوووة عووون مهوووارات السووولوك

 سبق. يث ا يتم اإلنتقال من جزء إلى جزء آخر إا بعد التلغد من إتقان مااإلجتماعى، ويتم ذلك بح
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 هبووة عبوود الكووريم ،(2016)عايوودا هاشوم : موع نتووائج دراسووة كول موون يجووةالنت هووذهوتتفوق 
قائم على األنشطة التدريبى البرنامج الفعالية التى أشارت إلى  (2019)سناء عبد الرحمن ، (2019)

 .لذوى اإلعاقة العقلية القابلين للتعلماإلجتماعى مهارات السلوك ة بعض تنميالحركية فى  –الحس 
 مناقشة وتفسير نتائج الفرض الثانى: 

( وجود فر  دال إحصائيا بين متوسطى رت  درجات القياسين القبلى 4وضس جدول )ي
القيوواس لصوالس ذلوك و )بعود السولوك اإلجتمواعى(،  السولوك التكيفوىمهوارات مقيواس علوى والبعودى 

 البعدى، ويعزو الباحثون ذلك إلى األتى:
مثول أنشوطة )انتظوار الودور،  حركية داخول جلسوات البرنوامج –استخدام األنشطة الحس  -1

والتى أدت إلى تنمية  اللباقة ااجتماعية، الصديق، األمانة، المشاعر والوجوه، ...، إلخ(
ااجتماعيووة والتواصوول اإلجتموواعى مثول تنميووة التعوواون واألمانوة واللباقووة مهوارات السوولوك 

 مع اآلخرين والمشاعر واإلنفعاات. 

اسوتخدام العديوود موون األسووالي  والفنيووات التوى تتناسوو  مووع خصووائص األطفووال المعوواقين  -2
 عقليا مثل )التعزيز، التشميل، النمذجة، لع  الدور، ...، إلخ(.

حركيووووووووة  -تطبيوووووووق أسووووووووالي  التووووووودري  علووووووووى البرنوووووووامج القووووووووائم علوووووووى األنشووووووووطة الحوووووووس -3
ل فووووووووردي وجمووووووووواعي علووووووووى عينوووووووووة البحووووووووث التجريبيووووووووة لتنميوووووووووة مهووووووووارات السووووووووولوك بشووووووووم

 ااجتماعي لعينة البحث التجريبية.

اسوووووووووتخدام العديووووووووود مووووووووون األدوات مثووووووووول )السووووووووولة، الكراسوووووووووى، الووووووووودمى، العووووووووورائس، .....،  -4
إلوووووووخ(، واسووووووووتخدام العديوووووووود موووووووون األلعوووووووواب المختلفووووووووة، واسووووووووتخدام العديوووووووود موووووووون الوسووووووووائل 

والتووووووى سوووووواهمت فووووووى جووووووذب انتبوووووواه األطفووووووال ذوى اإلعاقووووووة  التكنولوجيووووووة مثوووووول التابلووووووت
 العقلية، وإثارا إهتمامهم لتنمية مهارات السلوك اإلجتماعى.

 خودابخشوووووووووى وريوووووووووزا وريزائووووووووووى :مووووووووووع نتوووووووووائج دراسوووووووووة كووووووووول موووووووووون يجوووووووووةالنت هوووووووووذهوتتفوووووووووق 
(Khodabakhshi, Reza & Rezaei, 2018) ( 2019، هيوثم اسوماعيل)  التوى أوضوحت

فوووى تنميووووة مهوووارات السوووولوك  الحركيووووة –قوووائم علووووى األنشوووطة الحوووس ال ريبىالتوووود برنوووامجالفعاليوووة 
 اإلجتماعى للمجموعة التجريبية قيد الدراسة.

 مناقشة وتفسير نتائج الفرض الثالث: 

وجود فرو  دالة إحصائيا بين متوسطى رت  درجات القياسوين عدم ( 5وضس جدول )ي
)بعووووود السووووولوك  السووووولوك التكيفووووىارات مهووووومقيوووواس والتتبعوووووى للمجموعووووة التجريبيوووووة علوووووى البعوووودى 

 يلى: اإلجتماعى(، ويرجع الباحثون ذلك إلى ما
المختلفة فى تنمية بعض مهارات حركية  –األنشطة الحس فعالية استمرار آثر استخدام  -1

 .خالل فترا المتابعةالسلوك ااجتماعى بعد التطبيق و 
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تودريبهم علووى تطبيووق حورص البوواحثون علوى حضووور الوالوودين أثنواء جلسووات البرنووامج، و  -2
الحركيوووة ومشوووواركتهم بتنفيوووذ تلوووك األنشووووطة بوووالمنزل مووووع  –العديووود مووون األنشووووطة الحوووس 

أطفوووالهم ذوى اإلعاقووووة العقليووووة، األموووور الووووذى أدى إلووووى اسووووتمرار تنميووووة مهووووارات السوووولوك 
 بعد فترا المتابعة للعينة قيد الدراسة. اإلجتماعى إلى ما

المدرسة، وذلك بما يخدم التلغد من تنمية مهارات  حرص الباحثون على التعاون مع معلمات -3
 فى مواقف أخرى وفى التوقيت المناس  ومع أشخاص آخرين مختلفين. السلوك اإلجتماعى
(، خودابخشوى وريووزا 2016يجوة موع نتوائج دراسووة كول مون: عايودا هاشوم )وتتفوق هوذه النت

(، هبة عبد 2019)، هيثم اسماعيل  (Khodabakhshi, Reza & Rezaei, 2018)وريزائى 
حيوث أشوارت إلوى فعاليوة البرنوامج التودريبى القوائم  (2019(، سناء عبد الورحمن )2019الكريم )

الحركيووة فوى تنميووة مهوارات السوولوك اإلجتمواعى المختلفووة لوذوى اإلعاقووة  –علوى األنشووطة الحوس 
 العقلية القابلين للتعلم واستمرار آثر ذلك بعد التطبيق وخالل فترا المتابعة.

 فى ضوء النتائج السابقة يممن تقديم التوصيات اآلتية:
حركيوة مون قبول معلموى  –ضرورا تطبيق البرنامج التودريبى القوائم علوى األنشوطة الحوس  -1

التربيووة الخاصوووة أو األخصوووائيين أو أوليوواء األموووور لتنميوووة مهووارات السووولوك اإلجتمووواعى 
 ليطفال المعاقين عقليا.

تمام بعقد دورات تدريبية لمدرسى التربية الخاصة وللوالدين للتدري  على كيفية اختيار اإله -2
حركيوة ليطفوال المعواقين عقليوا موع محاولوة جعول البيئوة تتناسو  موع  –األنشوطة الحوس 

 هو جديد من أسالي  وفنيات تعليم هذه الفئة من األطفال. احتياجات الطفل ومواغبة كل ما

جنسين لديهم القدرا على تصميم مثل هذا النوع من األنشطة للعمول توفير معلمين من ال -3
 مع األطفال المعاقين عقليا.

 فى ضوء النتائج السابقة يممن تقديم البحو  المقترحة اآلتية:
لدى  فعالية برنامج تدريبى قائم على المستحدثات التكنولوجية لتنمية السلوك اإلجتماعى -1

 األطفال المعاقين عقليا.

حركيووة لعوالج بعووض اإلضوطرابات النفسووية  –فعاليوة برنوامج قووائم علوى األنشووطة الحوس  -2
 لدى األطفال المعاقين عقليا.

حركيوة لخفوض حودا سولوك إيوذاء الوذات لودى  –فعالية برنامج قائم على األنشطة الحس  -3
 األطفال المعاقين عقليا.
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 ة:   ــــربيــــع العــــراجــــأوال: امل
دليلللل مللدرر الترليللة الخاصللة لتخطللليط (. 2010أحموود جووابر أحموود وبهوواء الوودين جووالل. ) -1

 . القاهرا: دار العلوم للنشر والتوزيع.البرامج وطرق التدريس لألفراد المعاقين ذهنيا

. ةمهللللارات السلللللوى التىيفللللى لللللذوى ا عاقللللة العقليللللل(. 2009اسووووماعيل إبووووراهيم بوووودر. ) -2
 الرياض: دار الزهراء.

. بنهوووووا: دار سللللليكولوجية ذوى اجحتياجلللللات الخاصلللللة(. 2014). اسووووماعيل إبوووووراهيم بووووودر -3
 المصطفى للطباعة والنشر.

. التدريس لذوى اجحتياجات الخاصة بين التصميم والتنفيذ(. 2013أمير إبراهيم القرشى. ) -4
 القاهرا: دار عالم الكت  للطباعة والنشر والتوزيع.

مقياس تقدير المستوى اإلجتماعى اإلقتصادى الثقافى ليسرا  (.2018. )سالم عبد هللاأيمن  -5
 .283-244 (،29)116، بنها، جامعة كلية الترلية مجلة، المصرية

.  و ا حتياجللات الخاصللة  رؤى ن ريللة وتللدديت إر للاديةذ(. 2012خالود محموود عسوول. ) -6
 اإلسمندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.

اد كامل الالا وشريفة عبد هللا الزبيرى وصائ  كامل الالا وفوزية عبد هللا الجالمدا وملمون زي -7
محمد جميل ووائل محمد الشرمان ووائل أمين العلى ويحيى أحمد القبالى ويوسف محمد العايد. 

 . عمان: دار المسيرا للنشر والتوزيع والطباعة.أساسيات الترلية الخاصة(. 2013)

فاعلية برنامج قوائم علوى القصوص متعودد الحوواس فوى (. 2019الرحمن إبراهيم. ) سناء عبد -8
غيللللر ماجسللللتير سللللالة ر  ،إغسووواب بعوووض المهووووارات ااجتماعيوووة لووودى الطفوووول المعوووا  فكريوووال 

 الزقازيق. ، جامعةالنوعية ، كلية التربيةمنشورة

 حتياجللات تنميللة المهللارات الحياتيللة وا جتماويللة لللذوى ا(. 2015سوهير محمود سووالمة. ) -9
 . القاهرا: ممتبة زهراء الشر .صةالخا

، القواهرا: ا عاقلة العقليلة(. 2008طار  عبد الرؤوف عامر وربيع عبد الرؤوف محمود. ) -10
 مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع.

 . القاهرا: دار الرشاد للنشر والتوزيع.مقدمة فى الترلية الخاصة(. 2011عادل عبد هللا محمد. ) -11

(. فاعليوووة برنوووامج تووودريبى لتنميوووة مهوووارات السووولوك التكيفووووى: 2016) عايووودا هاشوووم محمووود. -12
رسلالة دكتلوراغ غيلر دراسة تجريبية ليطفال قابلى التعلم على معهد أسرتنا بمحلية كسال. 

 ، كلية اآلداب، جامعة أم درمان اإلسالمية.امنشور

يير مقيلللار السللللوى التىيفلللى لألطفلللال )المعللللا(. 2019عبووود العزيوووز السووويد الشوووخص. ) -13
 (. الرياض: مطابع شركة الصفحات الذهبية.5ا)المصرية والسعودية( 

طلللرق تعلللليم المهلللارات األمانيلللة وا جتماويلللة (. 2008عبوود العلوويم محمووود عبوود العلووويم. ) -14
 . القاهرا: دار عالم الكت  للطباعة والنشر والتوزيع.للمعاقين عقليا
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. القواهرا: صة ولرامجهلا العيجيلةالترلية الخا(. 2011عبد الفتاح عبد المجيد الشوري . ) -15
 ممتبة األنجلو المصرية.

تعللليم األنشللطة والمهلارات لللدى األطفللال المعللاقين (. 1999محمود إبوراهيم عبوود الحميود. ) -16
 . القاهرا: دار الفكر العربى.عقليا
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