
 

  

   

 

 
 
 
 

دادإـع

 ةـــاصـــة اخلـــرتبيـــدرس الـــم
 جامعة الزقازيق –أهيل كلية علوم اإلعاقة والت

 
 
 



2020 (5ج) أبريل (122)العدد    كلية الرتبية ببنهاجملة   
 

 157 

دادإـع
 ةــــاصــــة اخلــــرتبيــــدرس الــــم

 جامعة الزقازيق –ل كلية علوم اإلعاقة والتأهي

هدف البحث إلي تحسين جودة الحياة لدى تالميذ المرحلة  ابتددايية  ي ص وةاو ال الةدال  
من خالل إعداد ترنامج تدريبي لدنمي  باض المهارال ابجدماعي  لديه ،  تكونت عين  البحث مةن 

ددايي من ي ص واو ال الدال ، ترا حت أعمةاره  ( تلميذًا  تلميذة من تالميذ الصف الرابع ابت20)
( سةةن  مةةن الدالميةةذ الملدحدةةين بمدرسةةدي ،لبةةد عوييةة ،  عبةةدالا ي  علةةي بمدينةة  11-9مةةا تةةين )

( تالميةةذ مةةن 10ال قةةاقيم محاة ةة  الةةةرمي ، تةة  تدسةةيمه  لمحمةةوعدينر إحةةداهما تحريبيةة   عةةددها )
 –يكةور  5( تالميةذ مةن الحنسةين )10ا )إناث(،  األخرى ضةابة   عةدده 6 –يكور  4الحنسين )

إنةاث(، ،ببةةم علةيه  اخدبةةار الدةدرال الادليةة  )إعةداد ةةةار ب موسةم(، اخدبةةار المسة  النيور لةةوجي  5
السريع )إعداد عبدالوهاب كامل(، مقيةا  المسةدوى ابقدصةادص  ابجدمةاعي  اليدةاةي )إعةداد محمةد 

)إعةةةداد الباحيةةة (،  مقيةةةا  جةةةودة الحيةةةاة سةةةا،او،  دعةةةا( خةةةةاب(، مقيةةةا  المهةةةارال ابجدماعيةةة  
)إعةةداد الباحيةة (،  أ ةةارل الندةةايج إلةةي ةااليةة  البرنةةامج الدةةدريبي المسةةدهدر لدنميةة  باةةض المهةةارال 
ابجدماعي  ةي تحسين جةودة الحيةاة لةدى تالميةذ المرحلة  ابتددايية  ي ص وةاو ال الةدال   اسةدمرار 

 .مدابا ةااليدد باد اندها( البرنامج  خالل ةدرة ال
  

 .واو ال الدال   –جودة الحياة  -المهارال ابجدماعي   :الكلمات املفتاحية
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Effectiveness of a Training Program to enhance  

Some Social Skills in improving the Quality of Life  

in Primary – School Students with Learning Disabilities 

Abstract 

The search aims to improve the quality of life in primary – school 

students with learning disabilities through developing a training program 

to enhance some social skills, participants were 20, 4th primary grade, 

raning in age from 9-11. They were divided into two matched groups; 

experimental (n= 10), and control (n= 10), search tools: mental ability test, 

by Farouk Mousa (1989), quich neurological screening test, by Abdul 

Wahaab Kamel (1999), economic, social, and cultural scale, by Mohamed 

Saffan & Doaa Khattab (2016), quality of life scale (by researcher), social 

skills scale (by researcher). The results showed the effectiveness of a 

training program to enhance some social skills in improving the quality of 

life in primary – school students with learning disabilities 

Keywords: Social Skills – Quality of Life – Learning Disabilities. 
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يباد م،هور جودة الحياة من الم،ةايي  الحديية  نسةبيًا ةةي الدةراث البحيةي،  مةن تةين الالةور 
( 5، 2005الدي اهدمت بحودة الحياة علة  الةن،و  الدر ية  الهاوة ، حيةث أ ةار عةادل األ ةول )

ة اإلنسةةةاو إلةةي أنةةد كةةاو لالةةة  الةةن،و السةةبم ةةةي ةهةةة   تحديةةد المدديةةرال المةة  رة علةةةي جةةودة حيةةا
 يرجع يلك ةي المدار األ ل إلي أو جودة الحياة ةي النهاية  هةي تابيةر عةن اإلدراذ الةذاتي لدلةك 

 الحودة، ةالحياة بالنسب  لإلنساو هي ما يبدركد منها.
 يادبر م،هور جودة الحياة مةن الناحية  الن،سةي  م،هومةًا ديناميةًا مادةد نسةبيًا، حيةث يديةمن 

تية   ابجدماعية   الن،سةي ،  يبن ةر إليةد علةي أنةد م لة  عامة  تنةدر  تحدهةا الكيير من المكونةال الذا
كةةةل عناوةةةر الصةةةح  الن،سةةةي  اإليحاتيةةة ،  تةةةرتبي بةةةادراذ األةةةةراد لحيةةةاته  الن،سةةةي ،  تهةةةد  بةةةةاور 
األ هاص بأو حياته  يال ميم   مانم إضاة  بمدالكه  عالقال اجدماعي  إيحاتي  مةع اخخةرين 

رار، باإلضةاة  لرضةا ال،ةرد عةن ياتةد  امدالكةد الةذكا( ابجدمةاعي، حيةث يبابةر  تةوير ياتهة  باسةدم
عن رضا ال،رد  ساادتد الةهصي ،  لذا ةدد أكد الباحيوو علةي أو هةذا الم،هةور يةرتبي بةالكيير مةن 

 (.175، 2009المدديرال الن،سي   الةهصي   ابجدماعي  )عبدالحميد رجيا ، 
للحميةةع لكنهةةا تادبةةر ي  أهميةة  خاوةة  بالنسةةب  ل ةةةراد   جةةودة الحيةةاة مةةن األمةةور الهامةة 

ي ص ابحدياجةةال الهاوةة   بسةةيما ي ص وةةاو ال الةةدال ، ةالة،ةةل الةةذص ياةةاني مةةن وةةاو   ةةةي 
الةةدال  تدهةةرك مةةةكالل ن،سةةي ،  تسةةدهلك جهةةدك  ،اقدةةد ةةةي اتحةةاهينر يهةةدف أ لهمةةا إلةةي مدا مةة  

 األقراو،  هذا الحهد بال  ك ي،وب قدرة الة،ل  الدوتر الداخلي،   انيهما إلي كسب  د  المدرسين
الاةةادص  ياددةةد الة،ةةل الةةذص ياةةاني مةةن وةةاو   ةةةي الةةدال  أنةةد أقةةل مةةن  يةةرك، ممةةا قةةد يةة دص إلةةي 
إحساسةةةةد بةةةةالوقوو تحةةةةت ضةةةةدو  ن،سةةةةي  قةةةةد تدةاةةةةد إلةةةةي الهةةةةوف مةةةةن المدرسةةةة   الهةةةةر ب منهةةةةا، 

دةا  إليةد مةن نحةاش  ع ةباو لحاجاتةد  ابنيمار إلي الحماعال المنحرة  الدي قةد يحةد ةيهةا مةا يح
(Cortiella & Horowitz, 2014, 15). 

كما أو الاديد من الدالميذ ي ص واو ال الةدال  ب يدمداةوو بمسةدوى مرت،ةع مةن الك،ةا(ة 
ابجدماعي ، تل إنه  قد يكونوا ةي مسدوى أ   ضع اجدماعي أقةل مةن أقةرانه ، كمةا يكةوو لةديه  

بأقرانه  من الدالميذ الذين ب ياانوو من واو ال الدال ،  مةن  ة  عدد أقل من األودقا( مياسا 
ةةةاو أقةةرانه  قةةد يدحةةاهلونه  أ  يرةيةةونه  اجدماعيةةًا،  قةةد ترجةةع المةةةكالل الدةةي يواجهونهةةا ةةةي 
محةةةال الاالقةةةال ابجدماعيةةة  إلةةةي الدصةةةور الةةةذص ياانونةةةد ةةةةي المهةةةارال ابجدماعيةةة  )هابهةةةاو 

 (.305، 2007 آخر و، 
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لمهارال ابجدماعي  إحدى األسو الهام  الير ري  للد،اعل  النحاش اليومي ةي  تبميل ا
الحياة الواقعي ، مع األقراو  المدرسين  كاة  األ ةهاص اخخةرين المداةاملين بةبياة  أد ارهة  مةع 
سةةن الد،اعةةل مةةع اخخةةرين درجةة  ماليمةة  مةةن الحساسةةي   األةةةراد ي ص وةةاو ال الةةدال ،  ياكةةو حب

ن،االيةةة  باإليداعةةةال  الرمةةةوق ابجدماعيةةة  الدةةةي يبدرهةةةا المحدمةةةع، كمةةةا تسةةةه  هةةةذك ابجدماعيةةة   اب
الدي يواجهها األةراد ي ص وةاو ال الةدال   –المهارال ةي حل الكيير من المةكالل ابجدماعي  

 (.603، 1998بصورة يدبلها المحدمع )ةدحي ال يال،  -
او ال الةدال  بةأو يلةك يرجةع إلةي  ةسر الباحيوو قصور المهةارال ابجدماعية  لةدى ي ص وة

عح ه  عن ةه  الم  ةرال  الةدببل  الماةايير ابجدماعية  المامةول تهةا داخةل اإل،ةار اليدةاةي الةذص 
يعيةوو فيد، كما أنه  أقل قدرة علي اإلنصةال لخخةرين،  تدبةل  جهةال ن ةره ، ةيةاًل عةن عحة ه  

دحاب  للم  ةةرال  الةةدببل  يةةر الل، يةة ، عةةن المةةةارك  ابجدماعيةة  ألقةةرانه ،  عةةدر ةهمهةة  أ  ابسةة
 .(Fox & Boulton, 2015, 318)إضاة  إلي اةدداره  للحساسي  ابجدماعي   ابن،االي  لخخرين 

 ن رًا برتبا  جةودة الحيةاة باكدسةاب مهةارال ت يةد مةن ةةرص الةدمكن مةن الحيةاة الالمية  
اكهةة  للحيةةاة الدةةي يعيةةةونها،  قةةد  الامليةة ، ةةةاو خصةةايص ي ص وةةاو ال الةةدال  قةةد تةة  ر ةةةي إدر 

ت  ر علي جودة حياته ، األمر الذص يسددعي ضر رة الددخل بالبرامج المهدل،ة  الدةي تحسةن مةن 
 .(Baumann, et al,, 2018, 60)جودة الحياة لديه  

 قد أ ارل ندايج الاديد من الدراسال إلي أو الددريب علةي المهةارال ابجدماعية  يادبةر 
االةةة  ةةةةي تنميةةة  الدةةةدرة علةةةي الد،اعةةةل  الدحةةةدث مةةةع اخخةةةرين،  تكةةةوين عالقةةةال مةةةن المةةةداخل ال،

اجدماعيةةة  جيةةةدة،  الدابيةةةر عةةةن المةةةةاعر  الاوا،ةةةف،  تحسةةةين الاالقةةةال مةةةع األقةةةراو،  تحمةةةل 
المسةةلولي ، األمةةر الةةذص يةةناكو باإليحةةاب علةةي تةةواةده  الةهصةةي  ابجدمةةاعي  تحسةةين جةةودة 

 ,.Funderburk, et al ؛2009أتةةو قيةةد،  ياسةةر ح،نةةي، الحيةةاة لةةديه ، ميةةل دراسةة ر )أحمةةد 

2009; Lewandowski & Barlow, 2000.) 
ةةةي ضةةو( مةةا سةةبم نحةةد أو جةةودة الحيةةاة مدةلةةب أساسةةي لكةةل ةةةرد   ةةةكل خةةاص لةةذ ص 
وةةةةاو ال الةةةةدال  لمةةةةا ياانونةةةةد مةةةةن الاديةةةةد مةةةةن المةةةةةكالل األكاديميةةةة   ابجدماعيةةةة ،  أو تنميةةةة  

  تساعده  بةكل كبير ةي اكدساب الاديةد مةن المهةارال الدةي ي،ددةر و المهارال ابجدماعي  لديه
 إليها  الدي تباد مةلبًا أساسيًا لدحديم تواةم جيد  الدمدع بمسدوى مدبول من جودة الحياة.

 من هنا جا( البحةث الحةالي تهةدف تحسةين جةودة الحيةاة لةدى تالميةذ المرحلة  ابتددايية  
 د ترنامج تدريبي لدنمي  باض المهارال ابجدماعي  لديه .ي ص واو ال الدال  من خالل إعدا



2020 (5ج) أبريل (122)العدد    كلية الرتبية ببنهاجملة   
 

 161 

ي،ددةةر الدالميةةذ ي   وةةاو ال الةةدال  إلةةي الدمدةةع بحةةودة الحيةةاة مدارنةة  بةةأقرانه  الاةةاديين، 
( علةةةي  جةةةود ةةةةر ب يال دبلةةة  2006حيةةةث أكةةةدل دراسةةة  ةوميةةة  عبةةةدال،داش،  محمةةةد حسةةةين )

لااديين  ي ص واو ال الدال  ةةي جةودة الحيةاة لصةال  الدالميةذ الاةاديين إحصايي  تين الدالميذ ا
 بسبب ارت،او تحصيله  األكاديمي.

 ,.Apajasslo, et al)؛ 2018 قد أس،رل ندايج دراس  كل من )أحمةد اللو ةاني  آخةر و، 

 عن كوو جودة الحياة لدى الااديين أعلم من جودة الحياة لدى ي ص واو ال الدال .; 2010
ن رًا برتبا  جودة الحياة باكدساب المهارال الدي ت يد من ةرص الدمكن من الحيةاة الالمية    

 الاملي ، ةاو تنمي  المهارال ابجدماعية  باعدبارهةا أحةد مدةلبةال النحةاش  الدواةةم ةةي الحيةاة يةناكو 
ج الاديةد مةن إيحاتيًا علي تحسين جةودة الحيةاة لةدى الدالميةذ ي ص وةاو ال الةدال ، حيةث أ ةارل ندةاي

الدراسةةال إلةةي األ ةةر اإليحةةاتي لدنميةة  المهةةارال ابجدماعيةة  علةةي تحسةةن مسةةدوى جةةودة الحيةةاة، ميةةل 
 .Kohler, et al. (2012)، دراس  Baker (2019)(، دراس  2015دراس  سحر سلي  )

 مةةةن هنةةةا حا لةةةت الباحيةةة  الداةةةرف علةةةي ةااليةةة  ترنةةةامج تةةةدريبي لدنميةةة  باةةةض المهةةةارال 
 ةي تحسين جودة الحياة لدى تالميذ المرحل  ابتددايي  ي ص واو ال الدال .ابجدماعي  

 وتتحدد مشكلة البحث في األسئلة التالية:
هةةل يوجةةد اخةةدالف تةةين المحمةةوعدين الدحريبيةة   اليةةابة  مةةن تالميةةذ المرحلةة  ابتدداييةة   -1

 ي ص واو ال الدال  ةي القيا  البادص علي مقيا  جودة الحياة؟
الف تين القياسين الدبلي  البادص للمحموعة  الدحريبية  مةن تالميةذ المرحلة  هل يوجد اخد -2

 ابتددايي  ي ص واو ال الدال  علي مقيا  جودة الحياة؟
هل يوجد اخدالف تين القياسين البادص  الددباي للمحموع  الدحريبي  من تالميذ المرحل   -3

 ابتددايي  ي ص واو ال الدال  علي مقيا  جودة الحياة؟

يهةةةدف البحةةةث الحةةةالي إلةةةي تحسةةةين جةةةودة الحيةةةاة لةةةدى تالميةةةذ المرحلةةة  ابتدداييةةة  ي ص 
واو ال الدال  من خالل إعداد ترنامج تدريبي لدنمي  باض المهارال ابجدماعي  لديه ،  الدأكد 

 ل ةدرة المدابا .من اسدمراري  ةاالي  البرنامج الددريبي باد ابندها( من تةبيم البرنامج  خال

تسةةةةليي اليةةةةو( علةةةةي ةلةةةة  هامةةةة ،  هةةةةي ةلةةةة  ي ص وةةةةاو ال الةةةةدال ،  ابهدمةةةةار تدراسةةةة   -1
 المدديرال الدي تساعده  علي الدواةم  ابندما  ةي المحدمع.
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يباةةةةد م،هةةةةور جةةةةودة الحيةةةةاة مةةةةن الم،ةةةةايي  اإليحاتيةةةة  الدةةةةي بتةةةةد مةةةةن تحسةةةةينها لةةةةدى ي ص  -2
 أقرانه  الااديين.واو ال الدال  ك

ضةةةر رة إكسةةةاب المهةةةارال ابجدماعيةةة  لةةةذ ص وةةةاو ال الةةةدال ، بمةةةا يبسةةةه  ةةةةي تحديةةةم  -3
 تواةده   وحده  الن،سي .

ب توجةةةةد دراسةةةة  ةةةةةي البيلةةةة  الار يةةةة  اهدمةةةةت تدحسةةةةين جةةةةودة الحيةةةةاة لةةةةدى الدالميةةةةذ ي ص  -4
 يلك ةي  -واو ال الدال  من خالل ترنامج تدريبي لدنمي  المهارال ابجدماعي  لديه  

 .-حد د إ،الو الباحي 

 :Students with Learning Disabilitiesالتالميذ ذوو صعوبات التعلم: 

"هة  أ للةك الدالميةةذ الةذين يب هةر و تباعةةدًا داًب تةين أدايهة  المدوقةةع  أدايهة  ال،الةي  يلةةك 
 ،  و،ه  الدراسي، مةع الدأكةد مةن أو مدارن  بمن ه  ةي مسدوى عمره  ال مني،  مسدوى يكايه

الدصور الموجود لديه  يباد نيور لوجيًا، كما يبسدينم من أ للك الذين ياانوو من أص إعاق  حسي  
أ  حركيةة  أ  عدليةة  أ  حرمةةاو تيلةةي أ   دةةاةي،  كةةذلك مةةن ياةةانوو مةةن اضةةةرابال ان،االيةة  أ  

تالميةةةذ الصةةةف الرابةةةع ابتدةةةدايي ي ص سةةةلوكي   ةدةةةًا لددةةةارير مالمةةةيه ،  ةةةةي البحةةةث الحةةةالي هةةة  
 ( سن ".11-9واو ال الدال ، ممن تدرا ش أعماره  ما تين )

  Quality of Lifeاة: ــــودة احليــــج

"هةةي محمةةوو تدييمةةةال ال،ةةرد لحوانةةةب حياتةةد اليوميةةة  ةةةي  قةةةت محةةدد  ةةةةي  ةةل  ةةةر ف 
يش فيةةد،  عالقةة  يلةةك ماينةة ،  عدراكةةد لمكاندةةد   ضةةاد ةةةي الحيةةاة ةةةي محةةيي المحدمةةع الةةذص يعةة

بأهداةد  توقااتد  مااييرك  اهدماماتد ةي ضو( تدييمد لصحدد الحسمي   الن،سي   لحياتد األسةري  
  المدرسي   ابجدماعي ".

 يلةةك كمةةا يدةةا  مةةن خةةالل )الدرجةة  الكليةة  لمحمةةوو اسةةدحابال الدالميةةذ ي ص وةةاو ال 
 الي(.الدال  علي مقيا  جودة الحياة المسدهدر ةي البحث الح

   Social Skillsاملهارات االجتماعية: 
"هي مكونال السلوذ الدي تساعد ال،رد علي أو ي،ه  المواقف ابجدماعي  المهدل، ،  أو 
يبحدةةم الدكيةةم المةلةةوب خاللهةةا،  تةةةمل الدواوةةل ابجدمةةاعي مةةع اخخةةرين،  تكةةوين وةةداقال 

 ".ماه ،  الداا و،  المةارك  ابجدماعي   الوجداني  لخخرين
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 يلةةك كمةةا يدةةا  مةةن خةةالل )الدرجةة  الكليةة  لمحمةةوو اسةةدحابال الدالميةةذ ي ص وةةاو ال 
 الدال  علي مقيا  المهارال ابجدماعي  المسدهدر ةي البحث الحالي(.

   Training Programالربنامج التدرييب املستخدم: 
ل "عمليةة  مهةةةة   من مةة  تديةةمن محموعةة  مةةن األنةةةة   الدةةدريبال المن مةة   ال،نيةةا

 المهةةار الدةةي يةةد  تدةةديمها لاينةة  البحةةث مةةن الدالميةةذ ي ص وةةاو ال الةةدال  بدةةر  تنميةة  باةةض 
المهةةارال ابجدماعيةة  لةةديه ،  يلةةك خةةالل ةدةةرة قمنيةة  محةةددة،  يةةد  تةةدريبه  ةةةي عةةدد ماةةين مةةن 

 الحلسال بما يحدم أهداف البرنامج".

 ة:ــددات املنهجيــأواًل: احمل
اعدمةةدل الباحيةة  ةةةي البحةةث الحةةالي علةةي المةةنهج الدحريبةةي للدحدةةم مةةن ةااليةة  ترنةةامج 
تدريبي لدنمي  باض المهارال ابجدماعي  ةي تحسين جودة الحياة لدص تالميذ المرحل  ابتددايية  

 ي ص واو ال الدال .
 ة:ــريــددات البشــثانيًا: احمل

ذة مةةن تالميةةذ الصةةف الرابةةع ابتدةةدايي مةةن ( تلميةةذًا  تلميةة20تكونةةت عينةة  البحةةث مةةن )
( سةةن ،  قةةد تةة  تدسةةيمه  إلةةي محمةةوعدين 11-9ي ص وةةاو ال الةةدال ، ترا حةةت أعمةةاره  مةةاتين )

 مدكاةلدين  همار
 ( تالميةذ مةن تالميةذ الصةف الرابةع ابتدةدايي ي ص 10المحموع  الدحريبي ر  تدكةوو مةن )

وعةة  الدحريبيةة  جمياةةًا مةةن الدالميةةذ إنةةاث(  أةةةراد المحم 6 –يكةةور  4وةةاو ال الةةدال  )
الملدحدةةةين بمدرسةةة  ،لبةةةد عوييةةة ،  خيةةةات هةةةذك المحموعةةة  للبرنةةةامج الدةةةدريبي لدنميةةة  

 المهارال ابجدماعي  لديه .
 ( تالميةةةذ مةةةن تالميةةةذ الصةةةف الرابةةةع ابتدةةةدايي ي ص 10المحموعةةة  اليةةةابة ر  تدكةةةوو مةةةن )

  اليةةةةابة  جمياةةةةًا مةةةةن الدالميةةةةذ إنةةةةاث(،  أةةةةةراد المحموعةةةة 5 –يكةةةةور  5وةةةةاو ال الةةةةدال  )
 الملدحدين بمدرس  عبدالا ي  علي،  ل  تهيع هذك المحموع  إلجرا(ال البرنامج الددريبي.

 ة:  ــددات الزمنيــثالثًا: احمل
ر،  ةةم 2019/2020ت  تةبيم البرنامج خالل ال،صل الدراسةي األ ل مةن الاةار الدراسةي       

 را( القياسين البادى  الددبام.تلك ال،درة ت  تن،يذ البرنامج  عج
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 ة:ــددات املكانيــرابعًا: احمل
تةةة  تةبيةةةم البحةةةث الحةةةالم بمدرسةةةدم ،لبةةة  عوييةةة ،  عبةةةدالا ي  علةةةم بمدينةةة  ال قةةةاقيم 

 محاة   الةرمي .

 اة ـــــــودة احليـــــــأواًل: ج
 اة:ــودة الحيــوم جــــمفه

بأنهةا "إدراذ ال،ةرد لمكاندةد ةةي الحيةاة ةةي  (Lorenz & Koller, 2002, 132)يبارةهةا 
السياب اليداةي  القيمي الذص يعيش فيد  ةي عالقدد بأهداةد  توقااتد  ماةاييرك  اهدماماتةد،  هةي 

 م،هور عريض يدأ ر بةكل مادد بالصح  البدني  لل،رد  حالدد".
هةةا "أو يعةةيش ال،ةةرد ةةةي حالةة  جيةةدة مدمداةةًا بصةةح  ( بأن6، 2009 تبارةهةةا قينةةب  ةةدير )

تدني   عدلي   ان،االي  علي درج  من الدبول  الرضا،  أو يكوو قوص اإلرادة، وامدًا أمةار اليةدو  
الدةةي تواجهةةد، ي  ك،ةةا(ة ياتيةة   اجدماعيةة  عاليةة ، راضةةيًا عةةن حياتةةد األسةةري   المهنيةة   المحدمعيةة ، 

ن ن،سد  ير مدر ر  مددرًا لذاتد بما يحالد يعيش  اور الساادة، محددًا حاجاتد  ،موحاتد  ا دًا م
  مةةةةا يةةةةةحاد  يدةاةةةةد ألو يكةةةةوو مد،ةةةةاياًل لحاضةةةةرك  مسةةةةددبلد،  مدمسةةةةكًا بقيمةةةةد الدينيةةةة   الهلقيةةةة  
  ابجدماعي ، مندميًا لو،ند  محبًا للهير،  مداةاًا عن حدوقد،  حدوب الدير،  مدةلاًا للمسددبل".

بأنهةا "تنةا( مداةدد األباةاد يديةمن جوانةب يال  (Soh, et al., 2011, 83)كما تبارةها 
ول  بحودة الحياة الصحي ،  الاالقال ابجدماعي ،  الهصايص الةهصةي ،  الديةايا الاالمية ، 

  الحال  ابقدصادي ".
يديةة  ممةةا سةةبم يكةةرك مةةن تاري،ةةال لحةةودة الحيةةاة أنهةةا سةةم  مةةةدرك  لةةدى كةةل األةةةراد 

حا(، كما أنها تبابر عن رضا ال،رد عن حياتد  لد رك ةي محدماد،  تدحدد المرضي منه ،  األو
درجةة  رضةةا ال،ةةرد عةةن حياتةةد  ةدةةًا إلدراكةةد لحياتةةد األسةةري   المهنيةة   الصةةحي ،  مةةن هنةةا تديةة  
أهميةة  أو تكةةوو جةةودة حيةةاة ال،ةةرد جيةةدة؛  لةةذلك ينبدةةي توجيةةد ابهدمةةار إلةةي الامةةل علةةي تحسةةين 

 الةرب؛ لما لذلك من أهمي  تناكو علي المحدمع بأكملد. جودة حياة األةراد بةدم
 تباةةرف الباحيةة  جةةودة الحيةةاة إجراييةةًا بأنهةةار "هةةي محمةةوو تدييمةةال ال،ةةرد لحوانةةب حياتةةد 
اليومي  ةةي  قةت محةدد  ةةي  ةل  ةر ف ماينة ،  عدراكةد لمكاندةد   ضةاد ةةي الحيةاة ةةي محةيي 

قااتةةد  ماةةاييرك  اهدماماتةةد ةةةي ضةةو( تدييمةةد المحدمةةع الةةذص يعةةيش فيةةد،  عالقةة  يلةةك بأهداةةةد  تو 
 لصحدد الحسمي   الن،سي   لحياتد األسري   المدرسي   ابجدماعي ".
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 يلةةك كمةةا يدةةا  مةةن خةةالل )الدرجةة  الكليةة  لمحمةةوو اسةةدحابال الدالميةةذ ي ص وةةاو ال 
 الدال  علي مقيا  جودة الحياة المسدهدر ةي البحث الحالي(.

 اة:ـــودة الحيـــاد جـــأبع
 ( أو هناذ  ال   أبااد لحودة الحياة، هير17، 2005يرى حسن عبدالماةي )

جودة الحياة الموضوعي ر  تاني ما يوةرك المحدمع من إمكانال مادي ، إلي جانب الحياة  (أ 
 ابجدماعي  الةهصي  لل،رد.

جةةودة الحيةةاة الذاتيةة ر  تانةةي كيةةم يةةةار كةةل ةةةرد بالحيةةاة الحيةةدة الدةةي يعيةةةها، أ  مةةدى  (ب 
 لرضا  الدناع  عن الحياة،  الساادة تها.ا

جودة الحياة الوجودي ر  تاني مسدوى عمم الحياة الحيدة داخل ال،رد،  الدةي مةن خاللهةا  (  
يمكن لل،رد أو يعيش حياة مدنا م ،  يصل إلي الحد الميالي إل باو حاجاتد البيولوجي  

 ديني  السايدة ةي المحدمع. الن،سي ، كما يعيش ةي تواةم مع األةكار  القي  الر حي   ال
 اة:ــودة الحيــرات جــؤشــم

 خمس  م  رال لحودة الحياة،  هير  (Masaki, 2015, 20)حدد 
الةاور بحودة الحياةر هي حال   اوري  تحال ال،رد يرى ن،سد قادرًا علي إ باو حاجاتد  (أ 

 المهدل،  )ال،ةري   المكدسب (  ابسدمداو بال ر ف المحية  بد.
ل الن،سي ر  تدبدص ةي  اور ال،رد بالدلم  ابكدلاب، أ  الدواةم مع المر ، أ  الم  را (ب 

 الةاور بالساادة  الرضا.  
الم  رال ابجدماعي ر  تدي  خالل الاالقال الةهصي   نوعيدها، ةياًل عن ممارس   (  

 ال،رد ل نةة  ابجدماعي   الدرةيهي .
ن مهندةد  حبةد لهةا،  الدةدرة علةي تن،يةذ الم  رال المهني ر  تدميل ةي درج  رضا ال،رد ع (د 

 مهار   ي،دد،  قدرتد علي الدواةم مع  اجبال عملد.
الم  ةةرال الحسةةمي   البدنيةة ر  تدميةةل ةةةي رضةةا ال،ةةرد عةةن حالدةةد الصةةحي ،  الداةةايش مةةع  (ه 

 اخبر،  النور،  الةهي  ةي تنا ل الدذا(.
 اة:ـــودة الحيـــن جـــتحسي

حموعة  مةن الاوامةل تبسةه  بةةكل كبيةر ةةي تحسةين جةودة أ ار الباحيوو إلي أو هناذ م
 الحياة لدى األةراد،  هير

 تحديم ال،رد لذاتد  تدديرها -1
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 إ باو الحاجال -2
 الوقوف علي مانم إيحاتي للحياة -3
 تواةر الذكا( الوجداني  -4
 تواةر المهارال ابجدماعي  -5
 تواةر الصالب  الن،سي  -6
 تواةر المر ن  الن،سي  -7
 ياةالةاور بالرضا عن الح -8
 الساادة -9

 الددين -10
  جود عالقال اجدماعي   دع  اجدماعي -11
 الدوجد نحو المسددبل -12
؛ سةالي نصةار، 2015تبني أساليب سوي  لمواجه  ضدو  أحداث الحيةاة )أحمةد قيةداو،  -13

؛ 2014؛ هةةةةةةةدى عةةةةةةةو ، 2017؛ هالةةةةةةة  سةةةةةةةنارص، 2007؛ وةةةةةةة،ا( عحاجةةةةةةة ، 2015
Gerber, et al., 2011; Summer, et al., 2007; Verdugo, et al., 2010; .) 

 جودة الحياة لدى ذوي صعوبات التعلم:
لدد تاددل الدراسال  البحوث الدي اهدمت بحودة الحياة لدى ي ص وةاو ال الةدال ، ةدةد 

( تددةةدي  ترنةةامج عالجةةي مادمةةدًا علةةي ةنيةةال 2013اهدمةةت دراسةة  أحمةةد الةةدتور،  أيمةةن قهةةراو )
( مةن 20ة الحيةاة بأباادهةا، تكونةت الاينة  مةن )الاال  الادالني السلوكي ابن،االي لدحسين جود

األ،،ةةال ي ص وةةاو ال الةةدال ، تةة  تدسةةيمه  إلةةي محمةةوعدين إحةةداهما تحريبيةة   األخةةرى ضةةابة  
( سةةن ، ،ببةةم علةةيه  مقيةةا  13- 10( أ،،ةةال، ترا حةةت أعمةةاره  مةةا تةةين )10عةةدد كةةل منهمةةا )

( جلسةة  عالجيةة ، أ ةةارل ندةةايج 24جةةودة الحيةةاة،  البرنةةامج الاالجةةي المسةةدهدر  الةةذص تيةةمن )
 الدراس  إلي ةاعلي  البرنامج المسدهدر ةي تحسين جودة الحياة لدى ي ص واو ال الدال .

(  إلةةم الكةةةف عةةن ةااليةة  ترنةةامج إر ةةادص سةةلوكي ةةةي 2015كمةةا هةةدةت دراسةة  سةةحر سةةلي  )
ال الةةدال ،  ةهةةة  تنميةة  الك،ةةا(ة ابجدماعيةة   تحسةةةين جةةودة الحيةةاة لةةةدى عينةة  مةةن الدالميةةةذ ي ص وةةاو 

الدةةةأ ير المدبةةةادل تةةةين كةةةل مةةةن الك،ةةةا(ة ابجدماعيةةة   جةةةودة الحيةةةاة،  الووةةةول إلةةةي ماادلةةة  تنب يةةة  لحةةةودة 
( تلميةذًا ممةن ياةانوو مةن وةاو ال 17الحياة من خالل الك،ا(ة ابجدماعي ، تكونت عين  الدراس  من )

الحيةةةاة، تووةةةلت الدراسةةة  إلةةةي ةااليةةة  الةةةدال ، ،ببةةةم علةةةيه  مقيةةةا  الك،ةةةا(ة ابجدماعيةةة ،  مقيةةةا  جةةةودة 
البرنةةامج المسةةدهدر ةةةي تنميةة  الك،ةةا(ة ابجدماعيةة   اناكةةا  يلةةك علةةي تحسةةن جةةودة الحيةةاة لةةدى الدالميةةذ 

 ي ص واو ال الدال ، كما أمكن الدنب  بحودة الحياة من خالل الك،ا(ة ابجدماعي  لديه .
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  ةةةي الدنبةة  بحةةودة الحيةةاة دراسةة   مةةن الدراسةةال الدةةي اهدمةةت تدراسةة  د ر الاوامةةل البيليةة
(  الدةي هةدةت إلةي الداةرف علةي الاوامةل البيلية  الدةي تبسةه  ةةي 2018أحمد اللو اني  آخر و )

جةةودة الحيةةاة لةةدى عينةة  مةةن األ،،ةةال ي ص وةةاو ال الةةدال  تد لةة  الكويةةت، تكونةةت عينةة  الدراسةة  
( 12 – 10اره  مةا تةين )( ،،اًل مةن تالميةذ الصةف الهةامو ابتدةدايي، ترا حةت أعمة225من )

( ،،ةةاًل مةةن ي ص وةةاو ال الةةدال ، ،ببةةم علةةيه  اخدبةةار 100( ،،ةةاًل عاديةةًا، )125سةةن ، مةةنه  )
راةةةن للةةذكا(، اخدبةةار المسةة  النيور لةةوجي السةةريع، اسةةدبياو المسةة  البيلةةي، مقيةةا  جةةودة الحيةةاة، 

وةةاو ال الةدال  علةةي أسة،رل ندةايج الدراسةة  عةن  جةود ةةةر ب دالة  إحصةةاييًا تةين الاةاديين  ي ص 
مقيا  جودة الحياة لصال  الااديين،  جود ةر ب دال  إحصاييًا علي مقيا  جودة الحيةاة نديحة  
اخدالف مسدوى دخل األسرة لصال  األسةرة يال الةدخل المرت،ةع،  اخةدالف محةل اإلقامة  لصةال  

ةةةي الدنبةةة  الحيةةر، كمةةا أسةةهمت جةةودة الحيةةاة األسةةري ،  المنةةاا المدرسةةي،  مصةةادر المحدمةةع 
 بحودة الحياة لدى ي ص واو ال الدال .

( إلةي الداةرف علةي الاالقة  تةين 2018كمةا هةدةت دراسة  محمةد الابيةد،  ةكةرص مدةولي )
جودة الحياة الن،سي   الدحصيل األكاديمي للدالميذ ي ص واو ال الدال  مةن حيةث عةدة مدديةرال 

( تلميةةذًا مةةن ي ص 100لاينةة  مةةن )الصةةف الدراسةةي(، تكونةةت ا –المسةةدوى ابقدصةةادص  –)الامةةر 
( سةةةن ، تةةة  اسةةةدهدار مقيةةةا  جةةةودة الحيةةةاة 12-7وةةةاو ال الةةةدال ، ترا حةةةت أعمةةةاره  مةةةا تةةةين )

الن،سي ، اخدبار تحصيلي، أ ارل الندايج إلي أو جودة الحياة األسري  كلما ارت،ات اناكةو يلةك 
ألو الرةاييةةة  ال ايةةةدة  بالسةةةلب علةةةي الدحصةةةيل األكةةةاديمي للدالميةةةذ ةةةةي المحدمةةةع السةةةاودص  يلةةةك

تةة دص إلةةي الةةبي( ةةةي عمليةة  الدحصةةيل، ةدةةداو الدةةدرة علةةي الدحصةةيل األكةةاديمي يسةةلب الدالميةةذ 
الةةةةةاور بحةةةةودة الحيةةةةاة، المسةةةةدوى ابقدصةةةةادص المرت،ةةةةع لةةةةيو لةةةةد تةةةةأ ير يةةةةذكر علةةةةي الدحصةةةةيل 

 اة.األكاديمي للدالميذ، الامر  الصف الدراسي ب يا ص إليه  أص تديير ةي جودة الحي
بةةالدارف علةةي ةاعليةة  الدةةدريب علةةي المهةةارال  Baker (2019)أييةةا اهدمةةت دراسةة  

ابجدماعي  ةي تحسين الةاور بحودة الحياة لدى عينة  مةن ي ص وةاو ال الةدال ، تكونةت عينة  
( 10-8( تلميةةذًا  تلميةةذة مةةن ي ص وةةاو ال الةةدال ، ترا حةةت أعمةةاره  مةةا تةةين )24الدراسةة  مةةن )

مقيةةةا  جةةةودة الحيةةةاة، مقيةةةا  المهةةةارال ابجدماعيةةة ،  البرنةةةامج الدةةةدريبي  سةةةنوال، ،ببةةةم علةةةيه 
المسةةدهدر، أ ةةارل الندةةايج إلةةي تحسةةن درجةةال الدالميةةذ أةةةراد المحموعةة  الدحريبيةة  علةةي مقيةةا  
جودة الحياة باد تةبيم البرنامج  خةالل ةدةرة المداباة ، ممةا يةةير إلةي ةاالية  البرنةامج المسةدهدر 

ياة لدى الاين ،  أ وت الدراس  باجرا( الم يةد مةن الدراسةال الدةي تسةدهدف ةي تحسين جودة الح
 تحسين جودة الحياة لدى ي ص واو ال الدال   لدى ةلال أخرى من ي ص اإلعاق .
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ةةةي ضةةو( مةةا سةةبم   ةدةةًا لمةةا أ ةةارل إليةةد ندةةايج الدراسةةال  البحةةوث السةةابد  يديةة  اةددةةار 
بحةودة الحيةاة مدارنة  بةأقرانه  الاةاديين،  ية  ر يلةك بةةكل الدالميذ ي ص واو ال الدال  إلي الدمدةع 

سلبي علي مةدى تةواةده   رضةاه   وةحده  الن،سةي ، لةذلك أ وةت الاديةد مةن الدراسةال بابهدمةار 
تدحسةةين الةةةاور بحةةودة الحيةةاة لةةدى هةة ب( األةةةراد  تنميةة  المهةةارال  الك،ةةا(ال الدةةي تسةةاعده  علةةي 

 بساادة  وح   ةي حال أحسن كباقي أقرانه  الااديين. تحديم يلك، ةه  يمدلكوو حم العيش

 ة:ــــارات االجتماعيــــثانيًا: امله
 ة:ــارات االجتماعيــوم المهــمفه

بأنها "محموع  من السلوكيال الدةي تبمكةن ال،ةرد  Leslie, et al. (2017, 177)يبارةها 
بولة  اجدماعيةًا،  يمكةن مةن خاللهةا من الد،اعل مع اخخرين ةي البيل  ابجدماعي  بةريد  تباةد مد

أو يكدسةةب ال،ةةرد  مةةن يداامةةل ماةةد كييةةرًا مةةن ال،وايةةد  مةةن أميلدهةةار مهةةارال الدحةةدث تلباقةة  مةةع 
 الدير،  حسن ابسدماو له ،  مساعدة  مةارك  اخخرين ةي إنحاق األعمال".

أو  بأنهةةا "الك،ةةا(ال الدةةي يكةةوو مةةن  ةةأنها Bellini, et al.(2007, 155) يبارةهةةا 
تسم  لل،رد بأو يأخذ المبادرة مع اخخرين،  أو يقي  عالقال اجدماعي  إيحاتي ،  الدي تبسةه  ةةي 
تدبل اخخرين لل،رد،  تساعدك علي أو يحدم الدواةم المةبع ةي عالقدد تهة ،  تمكنةد مةن مسةايرة 

 تيلدد ابجدماعي  األكبر ب،االي ".
ع  مةن الهبةرال المدالمة   الدةي تمةار  بأنها "محمو  Frank (2016, 324)كما يبارةها 

بةةةةكل منةةةد   بحيةةةث تبسةةةه  ةةةةي تاةةةديل السةةةلوذ،  يلةةةك بةةةالدهلي عةةةن ابسةةةدحابال السةةةلبي   يةةةر 
 المدبول  اجدماعيًا،  ممارس  ابسدحابال المدبول  اجدماعيًا كالددليد،  الداا و،  المةارك ".

دماعيةة  هةةي الك،ةةا(ال الدةةي ةةةي ضةةو( الداري،ةةال السةةابد  تةةرى الباحيةة  أو المهةةارال ابج
تسةاعد ال،ةةرد علةي ةهةة  المواقةةف ابجدماعية ،  تبسةةه  ةةةي تدبلةد مةةن قبةةل اخخةرين،  تحديةةم تواةدةةد 
الةهصةةي  ابجدمةةاعي،  هةةي األسةةا  الةةذص يدةةور عليةةد ت،اعالتةةد ابجدماعيةة  مةةع اخخةةرين ةةةي 

 مهدلف المواقف  السياقال.
بأنهةةار "هةةي مكونةةال السةةلوذ الدةةي تسةةاعد   تباةةرف الباحيةة  المهةةارال ابجدماعيةة  إجراييةةاً 

ال،رد علي أو ي،هة  المواقةف ابجدماعية  المهدل،ة ،  أو يبحدةم الدكيةم المةلةوب خاللهةا،  تةةمل 
الدواوةةةل ابجدمةةةاعي مةةةع اخخةةةرين،  تكةةةوين وةةةداقال ماهةةة ،  الداةةةا و،  المةةةةارك  ابجدماعيةةة  

  الوجداني  لخخرين".
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الكليةة  لمحمةةوو اسةةدحابال الدالميةةذ ي ص وةةاو ال  يلةةك كمةةا يدةةا  مةةن خةةالل )الدرجةة  
 الدال  علي مقيا  المهارال ابجدماعي  المسدهدر ةي البحث الحالي(.

 ة:ـــارات االجتماعيـــة المهـــأهمي
إلي أو المهارال ابجدماعي  تحدل أهمي  كبيرة  Timochko (2010, 30 – 35)أ ار 

 ي رةي حياة األةراد،  تدميل ةي الندا  الدال
المهارال ابجدماعي  ضر رة مبلح  للددرة علي تنا(  عدارة الاالقال ابجدماعي ، كمةا أو  (أ 

تةةواةر تلةةك المهةةارال  ةااليةة  اسةةدهدامها تبمكةةن األةةةراد مةةن رةةةع مسةةدوى أدايهةة ،  تحنةةبه  
 حد ث الصراعال.

ب يمكةةةةن إ ،ةةةةةال د رهةةةةا ةةةةةةي مرحلةةةة  الة،ولةةةةة ، ةهةةةةةي بميابةةةة  ،ةةةةةوب األمةةةةاو للة،ةةةةةل ةةةةةةي  (ب 
نمةةةةوك المهدل،ةةةةة ،  مةةةةن المهةةةة  أو يدكامةةةةةل د ر األسةةةةرة مةةةةع المدرسةةةةة  ةةةةةي تالةةةةةي   مراحةةةةل

 الة،ل المهارال ابجدماعي .
عادة ما تبسه  تلةك المهةارال ةةي تحديةم جةودة الحيةاة حيةث تدةور الحيةاة علةي الد،ةاعالل  (  

اإليحاتيةة   الاالقةةال الدةةي يبقيمهةةا ال،ةةرد مةةع اخخةةرين مةةن حولةةد،   الدةةالي ةةةاألمر يهدلةةف 
 مًا حينما يبااني ال،رد من قصور ةي مهاراتد ابجدماعي .تما

باإلضاة  إلي ما سبم ترى الباحية  أو الدصةور ةةي المهةارال ابجدماعية  لةدى ال،ةرد لةن تمكنةد 
من إقام  ت،ةاعالل اجدماعية  ناجحة  مةع اخخةرين  هةو األمةر الةذص قةد ي،ةر  عليةد الا لة   الوحةدة ةةي 

دةةديرك لذاتةةد،  علةةي حياتةةد الوجدانيةة ،  علةةي أدايةةد الةةو ي،ي ةةةي مهدلةةف الدالةةب، كمةةا يبةة  ر سةةلبًا علةةي ت
 جوانبد.  من هنا تنبع أهمي  تنمي  المهارال ابجدماعي  ل ،،ال  خاو  األ،،ال ي ص اإلعاقال.

 تصنيف المهارات االجتماعية:
 تاددل تصني،ال المهارال ابجدماعي  حسب  جهال الن ر المهدل،  ةي هذا المحالر

 المهارال ابجدماعي  إلير (Kazdin, 2008, 146 – 150)ونف  ةدد
مهارال الدواول الل، ير  تدركة  هةذك المهةارال حةول أدب الحةديث  الحةوار،  أو تكةوو  (أ 

أ ةةكال الكةةالر  وةةيا الدواوةةل الل، ةةي مواةدةة  لخخةةرين،  ينةةدر  تحدهةةا مهةةارال المةةودة، 
 الداامل مع اخخرين. الح،اظ علي تددير الذال،  تحنب ويا األ امر عند 

مهةةةةةارال الدواوةةةةةل  يةةةةةر الل، ةةةةةير  يدهةةةةةذ أر ةةةةةع وةةةةةور، هةةةةةير حيةةةةة  الاالقةةةةةال  ةةةةةديدة  (ب 
 الهصووي ، حي  الاالقال الةهصي ، الحي  ابجدماعي،  الحي  الاار.
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( أو أنةةةةةةةةةةةةواو المهةةةةةةةةةةةةارال 151 – 150، 2004كمةةةةةةةةةةةةا يكةةةةةةةةةةةةر السةةةةةةةةةةةةيد أتةةةةةةةةةةةةو ها ةةةةةةةةةةةة  )
 ابجدماعي  تدميل فيما يلير

نحةةةةد باةةةض األ،،ةةةال  يةةةر قةةةةادرين علةةةي المةةةةارك ،  أحيانةةةةًا مهةةةارال المةةةةارك ر حيةةةث  (أ 
 يدحنبوو الامل ابجدماعي  خحولين  أيكيا( جدًا  لكنه  قد ياملوو بم،رده .

مهةةارال الامةةل ةةةي الحماعةة ر لكةةي يكةةوو عامةةل الحماعةة  جيةةدًا، يحةةب أو يةةدال  األ،،ةةال  (ب 
 المهارال ابجدماعي  ليد،اعلوا تنحاش مع الحماع .

 ور يباد الداا و أسةلو ًا مةن أسةاليب السةلوذ ابجدمةاعي،  تدديةي ،بيادةد مهارال الداا (  
الد،اعل تين األ،،ال لدحديم هدف مةدرذ،  يندج عن يلك ابهدمامةال المةةدرك  تيةنه  

  ر ش الصداق ،  مةاعر الساادة،  قيادة ابتصال،  المساعدة  تنسيم الحهود.

 ل ابجدماعي  أنواو مداددة تةمل ما يلير( إلي أو المهارا51، 2003 يبةير ،ريم ةر  )
مهةةةارال توكيةةةد الةةةذالر  تدالةةةم بمهةةةارال الدابيةةةر عةةةن المةةةةاعر،  اخرا(،  الةةةدةاو عةةةن  (أ 

 الحدوب،  تحديد الهوي ،  حمايدها،  مواجه  ضدو  اخخرين.
مهارال  جداني ر ميةل المةةارك  الوجدانية ،  الداةا،ف اللةذاو يامةالو علةي تيسةير إقامة   (ب 

  يد    دي  مع اخخرين،  عدارة الد،اعل تينه .عالقال   
 مهارال تواولي ر  تةمل مهارال اإلرسال  ابسدقبال. (  
مهةةارال اليةةبي  المر نةة  ابجدماعيةة   ابن،االيةة ر  تبةةةير إلةةي قةةدرة الة،ةةل علةةي الةةدحك  بصةةورة  (د 

رين، مرن  ةي سلوكد الل، ي،   ير الل، ي ابن،االي خاو  ةةي الد،اعةل ابجدمةاعي مةع اخخة
  تاديلد بما يدناسب مع ما يةرأ علي تلك المواقف من مسدحدال لدحديم أهداف الة،ل.

 المهارات االجتماعية لدى ذوي صعوبات التعلم:
يبادبةةر قصةةةور المهةةةارال ابجدماعيةة  لةةةدى ي ص وةةةاو ال الةةدال  مةةةةكل  حقيقيةةة   عةةةايم 

نميةةةة  المهةةةارال ابجدماعيةةةة  كبيةةةر يحةةةول تيةةةةنه    ةةةين نةةةةةا،اته  اليوميةةة  المهدل،ةةة ، لةةةةذلك ةةةةاو ت
 تحسةةينها  تةويرهةةا لةةديه  ياةةود تندةةايج إيحاتيةة  تمةةو الكييةةر مةةن الحوانةةب، أهمهةةا رةةةع مسةةدوى 
الدحصةةيل المدرسةةي  األكةةاديمي لةةديه ،  تنميةة  داةعيةة  اإلنحةةاق،  تحسةةين الد،ةةاعالل ابجدماعيةة  

ميةةل جنةةوش األحةةداث مةةع اخخةةرين، باإلضةةاة  لةةذلك يادبةةر  قايةة  مةةن مةةةكالل اجدماعيةة  عديةةدة 
(Kavale & Mostert, 2004, 40). 
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كةةذلك ةةةةاو تنميةة  المهةةةارال ابجدماعيةةة  لةةدى ي ص وةةةاو ال الةةةدال  يسةةاعد علةةةي ضةةةبي 
سةةةةةلوكياته  عنةةةةةدما يد،ةةةةةاعلوو اجدماعيةةةةةًا مةةةةةع أقةةةةةرانه   مةةةةةع اخخةةةةةرين،   الدةةةةةالي تحديةةةةةم الدواةةةةةةم 

ابجدماعية  لةديه  د رًا مهمةًا ةةي ابجدماعي داخل المدرس   خارجها، كما يلاةب تنمية  المهةارال 
تنمي  مهارة حل المةكالل،  خ،ض مادل ابتكالي  لديه ، الذص تةد رك يباة ق اليدة  بأن،سةه ، ممةا 

 .(Kohler, et al., 2012, 97)يب  ر إيحاتيًا ةي تحسين جودة الحياة لديه  بص،  عام  
عية  لةدى ي ص وةاو ال  لدد تاددل الدراسةال  البحةوث الدةي اهدمةت بالمهةارال ابجدما

تدديي  الاالق  الدحريبي  تين األدا(  Molina & Del Prette (2006)الدال ، ةدد اهدمت دراس  
ابجدمةةةاعي  األكةةةاديمي لةةةدى ي ص وةةةاو ال الةةةدال  مةةةن خةةةالل مسةةةارينر األ ل تا يةةة  المهةةةارال 

األكاديمية   تديةي  آ ارهةا  ابجدماعي   تديي  آ ارها علي الندةايج األكاديمية ،  اليةاني تا ية  الندةايج
-7( ،البةًا ترا حةت أعمةاره  مةا تةين )16علي المهارال ابجدماعي ، تكونت عين  الدراس  مةن )

( سةةةن  مةةةن ي ص وةةةاو ال الةةةدال ،  تبنةةةت الدراسةةة  تصةةةمي  المحموعةةة  الدحريبيةةة  )محموعةةة  13
لمهةةةةةارال ضةةةةةابة   محمةةةةةوعدين تحةةةةةريبدين(، أ هةةةةةرل الندةةةةةايج ةااليةةةةة  الدةةةةةدخل بالدةةةةةدريب علةةةةةي ا

ابجدماعي  ةي تحسين المهارال ابجدماعي   األكاديمي  علي حةد سةوا(، كمةا تباة ر الندةايج ةكةرة 
  جود عالق    يفي  تين الددرال ابجدماعي   األكاديمي .

إلةي الداةرف علةي ةاالية  اسةدهدار األنةةة   Brooks, et al. (2015) هةدةت دراسة  
ماعية  لةدى ي ص وةاو ال الةدال  الهاوة ،  كةذلك الداةرف الالمنهحي  ةةي تنمية  المهةارال ابجد

علي مسدوى المهارال ابجدماعي  لدى ي ص واو ال الدال   ي ص اإلعاق  الادلي ، تكونت عين  
( مةةن 24( ،البةةًا  ،البةة  مةةن ،ةةالب اإلعاقةة  الادليةة   ي ص وةةاو ال الةةدال ، )93الدراسةة  مةةن )

( سةةةنوال، ،ببةةةم علةةةيه  مقيةةةا  المهةةةارال 10-8الةةةةالب الاةةةاديين ترا حةةةت أعمةةةاره  مةةةا تةةةين )
ابجدماعيةةةةة    رنةةةةةامج األنةةةةةةة  الالمنهحيةةةةة ، أ هةةةةةرل ندةةةةةايج الدراسةةةةة  أو مسةةةةةدوى امةةةةةدالذ ي ص 
وةةاو ال الةةدال   الماةةاقين عدليةةا للمهةةارال ابجدماعيةة  كةةاو منه،يةةًا مدارنةة  بالاةةاديين، ةااليةة  

  ص واو ال الدال   المااقين عدليًا.البرنامج المسدهدر ةي تنمي  المهارال ابجدماعي  لدى ي
دراسة  هةدةت إلةي تنمية  الةدال   المهةارال ابجدماعية  لةدى  Marfa (2015)كما أجرى 

ي ص وةةةةاو ال الةةةةدال ، كمةةةةا هةةةةدةت إلةةةةي الكةةةةةف عةةةةن تةةةةأ ير ترنةةةةامج الدةةةةدخل ابجدمةةةةاعي ةةةةةي 
ل ، ( ،ةةةالب مةةةن ي ص وةةةاو ال الةةةدا5الدحصةةةيل الدراسةةةي لةةةديه ، تكونةةةت عينةةة  الدراسةةة  مةةةن )

( سةةن ، تةة  اسةةدهدار اسةةدبان  المهةةارال ابجدماعيةة ،  البرنةةامج 16-14ترا حةةت أعمةةاره  مةةا تةةين )
المسدهدر، أ هةرل ندةايج الدراسة  أو مسةدوى المهةارال ابجدماعية  لةدى الةةالب ي ص وةاو ال 
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الدال  جا( منه،يةًا،  أ ةارل الندةايج إلةي  هةور تحسةن كبيةر باةد المةةارك  ةةي ترنةامج الدةدخل 
جدماعي، حيث سةاه  ةةي تنمية  المهةارال ابجدماعية  لةديه ،  جالهة  يددبلةوو اخخةرين بةةكل اب

 أةيل، كما تحسن مسدوى الدحصيل الدراسي لديه .
إلةي مارةة  مهةارال الصةداق  للةةالب ي ص  Altarawneh (2017)كذلك هدةت دراس  

يكةور،  150( ،الب )300واو ال الدال  من  جه  ن ر مالميه ، تكونت عين  الدراس  من )
إناث(، ت  اسةدهدار قايمة  مرجعية  لمهةارال الصةداق  للةةالب الةذين يباةانوو مةن وةاو ال  150

الدال ، أ ارل الندايج أو المالمين أكد ا أو ه ب( الةالب لديه  عدد قليل من األودقا( أ لةيو 
الةذكور،  ب يوجةد تةأ ير لديه  أودقا(،  توجد ةر ب ةي المهارال ابجدماعي  تباًا للنةوو لصةال  

 للامر علي المهارال ابجدماعي .
( بةةةةةالدارف علةةةةةي الاالقةةةةة  تةةةةةين المهةةةةةارال 2017أييةةةةةا اهدمةةةةةت دراسةةةةة  ناوةةةةة  وةةةةةدر )

ابجدماعي   الدحصيل األكاديمي لدى الدالميذ الص   ي ص وةاو ال الةدال ، تكونةت عينة  الدراسة  
( سةةةن ، ،ببةةةم 12-9مةةةاره  مةةةا تةةةين )( ،البةةةًا وةةةاو ال، ترا حةةةت أع40( ،البةةةًا أوةةة ، )20مةةةن )

علةةيه  مقيةةا  المهةةارال ابجدماعيةة ، اخدبةةار تحصةةيلي، أ ةةارل الندةةايج إلةةي  جةةود عالقةة  ارتبا،يةة  
موجبةة  تةةين المهةةارال ابجدماعيةة   الدحصةةيل األكةةاديمي.  أ وةةت الدراسةة  باعةةداد البةةرامج الدر ويةة  

 الدالميذ الص   ي ص واو ال الدال .  اإلر ادي   الددريبي  لدنمي  المهارال ابجدماعي  لدى
( إلةةةي الداةةةرف علةةةي مسةةةدوى 2018أييةةةا هةةةدةت دراسةةة  إيمةةةاو درادكةةة ،  أحمةةةد اله اعلةةة  )

المهةةةارال ابجدماعيةةة  لةةةدى األ،،ةةةال ي ص وةةةاو ال الةةةدال  األكاديميةةة  ةةةةي ضةةةو( مدديةةةرالر الحةةةنو، 
( ،،ةةةةاًل مةةةةن ي ص 117 الصةةةف الدراسةةةةي،  نةةةةوو الصةةةةاو   األكاديميةةةة ، تكونةةةت عينةةةة  الدراسةةةة  مةةةةن )

( سةن  12-8واو ال الدال  األكاديمي  الملدحدةين بدةرف مصةادر الةدال ، ترا حةت أعمةاره  مةا تةين )
السةةةاد ( ابتدةةةدايي، تةةة  اسةةةدهدار مقيةةةا  المهةةةارال ابجدماعيةةة ،  –الرابةةةع  –مةةةن الصةةة،وف )اليةةةاني 

ال ي ص وةاو ال الةدال ، أ ارل ندايج الدراس  إلي انه،ا  مسدوى المهارال ابجدماعي  لةدى األ،،ة
كما أ هرل الندايج  جود ةر ب دال  إحصةاييًا ترجةع أل ةر الحةنو علةي مقيةا  المهةارال ابجدماعية  
لصةةةال  اإلنةةةاث،  أل ةةةر الصةةةف الدراسةةةي لصةةةال  الصةةةف السةةةاد .  أ وةةةت الدراسةةة  بيةةةر رة تةةةوةير 

 او ال الدال .البرامج الدر وي  الدي تباني باكساب المهارال ابجدماعي  للةالب ي ص و
( بالكةةةف عةن ةاالية  اسةدهدار الرسةور المدحركةة  2020كمةا اهدمةت دراسة  مةر ة خلةف )

ةةةةي تنميةةة  المهةةةارال ابجدماعيةةة  أل،،ةةةال الر ضةةة  المارضةةةين لهةةةةر وةةةاو ال الةةةدال ، تكونةةةت 
( سةةنوال، ،ببةةم علةةيه  مقيةةا  6-4( ،،ةةاًل  ،،لةة ، ترا حةةت أعمةةاره  مةةا تةةين )20الاينةة  مةةن )

ينيةةةد للةةةذكا(، مقيةةةا  المسةةة  النيور لةةةوجي السةةةريع، مقيةةةا  المهةةةارال ابجدماعيةةة ، ت -سةةةدان،ورد
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بةاريةة  اخدبةةارال لةةباض المهةةارال قبةةل األكاديميةة  أل،،ةةال الر ضةة  كم  ةةر لصةةاو ال الةةدال ، 
البرنامج الداي  علي الرسةور المدحركة ، أسة،رل الندةايج عةن ةاالية  اسةدهدار الرسةور المدحركة  ةةي 

 ابجدماعي  أل،،ال الر ض  المارضين لهةر واو ال الدال .تنمي  المهارال 
ةي ضو( ما سةبم   ةدةًا لمةا أ ةارل إليةد ندةايج الدراسةال  البحةوث السةابد  نحةد أو ي ص 
واو ال الدال  لديه  قصور ةي المهارال ابجدماعي  مدارن  بأقرانه  الااديين،  يبسبب له  هةذا 

إلدراذ ابجدمةةةاعي، أ  بالد،ةةةاعالل ابجدماعيةةة ، أ  الدصةةةور مةةةةاكل عديةةةدة منهةةةا مةةةا يدالةةةم بةةةا
بالمةكالل ابجدماعية  ابن،االية  بةةكل عةار، إلةي جانةب المةةاكل األكاديمية  الدةي تدةأ ر بةةكل 
أ  بأخر تهذا الدصور،  يناكو كل يلك علي تواةم ي ص وةاو ال الةدال   تحديةم جةودة الحيةاة 

لدى ه ب( األةراد يكوو بمياب  خةوة هام  من أجل  لديه ، لذلك ةاو تنمي  المهارال ابجدماعي 
تا يةة  عالقةةةاته  ابجدماعيةةة   عباةةاده  عةةةن المةةةةكالل الن،سةةي   السةةةلوكي   ابجدماعيةةة   تحديةةةم 

 الرضا الذاتي  الةاور بالدواةم  جودة الحياة.

  الدراسال السابد  يمكن اسدهالص ما يلير ةي ضو( الار  الساتم لإل،ار الن رص 
ي،ددةر ي   وةاو ال الةدال  إلةي الةةاور بحةودة الحيةاة،  يلةك بسةبب اةددةاره  للاديةد مةةن  -1

المهةةةارال الالقمةةة  لدحديةةةم جةةةودة الحيةةةاة مةةةن ناحيةةة ،   سةةةبب مةةةا تهل،ةةةد علةةةيه  مةةةةكل  
، لةةذلك وةةاو ال الةةدال  مةةن آ ةةار سةةلبي  تةةةمل كاةةة  جوانةةب الةهصةةي  مةةن ناحيةة  أخةةرى 

 ةه  بحاج  لبرامج تساعده  علي تحسين جودة الحياة لديه .
يبااني ي   واو ال الدال  من الدصور ةي المهارال ابجدماعية ، لةذلك ةةاو تنمية  هةذك  -2

المهةةةةارال لةةةةديه  ياةةةةود تندةةةةايج إيحاتيةةةة  علةةةةي الحوانةةةةب السةةةةلوكي   الن،سةةةةي   ابجدماعيةةةة  
 دةده  بأن،سةه ،  اناكةا  هةذا الدحسةن  الدةةور  األكاديمي ، مما يباة ق تدةديره  لةذ اته    

 ةي المهارال ابجدماعي  علي تحسن جودة الحياة لديه .
أ وةةت الاديةةد مةةن الدراسةةال بيةةر رة تنميةة  المهةةارال ابجدماعيةة  لةةدى ي ص وةةاو ال  -3

الةةدال  مةةن أجةةل إكسةةاته  الاديةةد مةةن المهةةارال الدةةي ي،ددةةر و إليهةةا،  الدةةي تباةةد األسةةا  
 حياة بةكل عار.لنحاه  ةي ال

ركةة ل ما ةة  الدراسةةال الدةةي تنا لةةت جةةودة الحيةةاة أ  المهةةارال ابجدماعيةة  علةةي دراسةة   -4
هذك المدديرال لدى تالميذ المرحل  ابتددايي ، باعدبارها مرحل  أساسةي  يببنةي عليهةا بةاقي 
المراحةةةل،  بتةةةد مةةةن تةةةواةر هةةةذك المدديةةةرال اإليحاتيةةة  ةةةةي هةةةذك المرحلةةة  مةةةن أجةةةل تا يةةة  

 اش ةي باقي المراحل األخرى.النح
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اسةةةد،ادل الباحيةةة  مةةةن المدةةةاييو المسةةةدهدم  ةةةةي الدراسةةةال السةةةابد  ةةةةي إعةةةداد المدةةةاييو  -5
المهةةارال ابجدماعيةة (  تحديةةد أباةةاده ،  –المسةدهدم  ةةةي البحةةث الحةةالي )جةةودة الحيةةاة 

  كةةةذلك تةةة  ابسةةةد،ادة مةةةن البةةةرامج المسةةةدهدم  لدنميةةة  المهةةةارال ابجدماعيةةة  ةةةةي تصةةةمي 
 البرنامج المسدهدر ةي البحث الحالي.

اهدمت دراسال عديدة بحودة الحياة لدى ي ص واو ال الدال   اسدهدمت تةرامج مهدل،ة   -6
لدحسينها،  اهدمت دراسةال أخةرى بالمهةارال ابجدماعية   تنميدهةا لةديه ،  لكةن ب توجةد 

دماعيةةة  ةةةةي دراسةةة  عر يةةة  هةةةدةت إلةةةي الدحدةةةم مةةةن ةااليةةة  ترنةةةامج لدنميةةة  المهةةةارال ابج
تحسةةين جةةةودة الحيةةةاة لةةةدى ي ص وةةةاو ال الةةدال ،  أييةةةا نةةةدرة الدراسةةةال األجنبيةةة  الدةةةي 

 يلةةةك ةةةةي حةةةد د إ،ةةةالو  –اهدمةةةت تدراسةةة  المدديةةةرين ماةةةًا لةةةدى ي ص وةةةاو ال الةةةدال  
 مما دةع الباحي  للقيار بالبحث الحالي. –الباحي  

 الرجةةوو إلةةي اإل،ةةار الن ةةرص يمكةةن وةةيا   ةةةر   ةةةي ضةةو( ندةةايج الدراسةةال السةةابد  
 البحث علي النحو الدالير

توجةةةد ةةةةر ب يال دبلةةة  إحصةةةايي  تةةةين مدوسةةةةي رتةةةب درجةةةال المحمةةةوعدين الدحريبيةةة   -1
 اليةابة  مةن تالميةذ المرحلةة  ابتددايية  ي ص وةاو ال الةدال  ةةةي القيةا  الباةدص علةةي 

 مقيا  جودة الحياة لصال  المحموع  الدحريبي .
توجةةد ةةةر ب يال دبلةة  إحصةةايي  تةةين مدوسةةةي رتةةب درجةةال المحموعةة  الدحريبيةة  مةةن  -2

تالميذ المرحل  ابتددايي  ي ص واو ال الدال  ةي القياسين الدبلي  البادص علةي مقيةا  
 جودة الحياة لصال  القيا  البادص.

مةن  ب توجد ةر ب يال دبل  إحصايي  تين مدوسةي رتةب درجةال المحموعة  الدحريبية  -3
تالميةةةذ المرحلةةة  ابتدداييةةةة  ي ص وةةةاو ال الةةةةدال  ةةةةي القياسةةةين الباةةةةدص  الددباةةةي علةةةةي 

 مقيا  جودة الحياة.

 ث:ــــــج البحــــــأواًل: منه
اسةةةةدهدمت الباحيةةةة  المةةةةنهج الدحريبةةةةي للدحدةةةةم مةةةةن ةااليةةةة  ترنةةةةامج تةةةةدريبي لدنميةةةة  باةةةةض 

 ةي تحسين جودة الحياة لدى تالميذ المرحل  ابتددايي  ي ص واو ال الدال .المهارال ابجدماعي  



2020 (5ج) أبريل (122)العدد    كلية الرتبية ببنهاجملة   
 

 175 

 ث:ـــة البحـــثانيًا: عين
أبجرى البحث علي عين  من تالميذ المرحل  ابتددايي  )الصف الرابع ابتددايي( من ي ص 
  وةةاو ال الةةدال  مةةن الةةذكور  اإلنةةاث،  قبسةةمت عينةة  البحةةث إلةةي محمةةوعدين األ لةةم ميلةةت عينةة

 الددنين،  الياني  ميلت عين  البحث.

 ين:ــــة التقنــــعين -1
( تلميةةذًا  تلميةةذة مةةن تالميةةذ الصةةف الرابةةع ابتدةةدايي مةةن 50تكونةةت عينةة  الددنةةين مةةن )

ي ص وةةةةاو ال الةةةةدال   الملدحدةةةةين بمدرسةةةة  ،لبةةةةد عوييةةةة  بمدينةةةة  ال قةةةةاقيم محاة ةةةة  الةةةةةرمي ، 
ي ص الذكا( المدوسي  ت  اخدياره  بةريد  عةوايي   ( سن ،  من11-9ترا حت أعماره  ما تين )

   ةدًا خرا( المالمين.

 عينة البحث األساسية: -2
( تلميةةةةذًا  تلميةةةةذة مةةةةن تالميةةةةذ الصةةةةف الرابةةةةع 110تكونةةةةت عينةةةة  البحةةةةث األ ليةةةة  مةةةةن )

إنةةةةاث(  مةةةةن الدالميةةةةذ الملدحدةةةةين بمدرسةةةة  عبةةةةدالا ي  علةةةةي،  ،لبةةةةد  45يكةةةةور،  65ابتدةةةةدايي )
( سةةةن ،  ضةةةات 11-9ينةةة  ال قةةةاقيم محاة ةةة  الةةةةرمي ، ترا حةةةت أعمةةةاره  مةةةا تةةةين )عوييةةة  بمد

 الباحي  عدة  ر   بنددا( الاين  النهايي  من تين أةراد الاين  األ لي ،  هذك الةر   هير
أو يب هر الدلميذ واو ال  ةدًا خرا( مالميد،   ةدًا لدرجاتد الدحصيلي  الرسمي  المد نة   (أ 

  .ةي السحالل الرسمي
 (.110-90أو تكوو نسب  يكا( الدلميذ ةي المسدوى المدوسي ) (ب 
 ( علي اخدبار المس  النيور لوجي السريع.50أو يحصل الدلميذ علي درج  أعلم من ) (  
اسةةةدبااد الدالميةةةذ الةةةذين ياةةةانوو مةةةن إعاقةةةال حسةةةي  أ  حركيةةة  أ  عدليةةة  أ  اضةةةةرابال  (د 

 ان،االي  أ  سلوكي .
 تة   –بةريدة  جماعية   -دماعية   مقيةا  جةودة الحيةاة ت  تةبيم مقيا  المهارال ابج (ه 

( علم مقيا  45اسدبااد الةالب الذين حصلوا علي درجال أعلم المدوسي )أعلم من 
المهةةارال ابجدماعيةة ،  الدالميةةذ الةةذين حصةةلوا علةةي درجةةال أعلةةم مةةن المدوسةةي )أعلةةم 

 ( علي مقيا  جودة الحياة.53من 
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( تلميةةةذًا 20عةةةدد أةةةةراد عينةةة  البحةةةث النهاييةةة  ) ةةةةي ضةةةو( تةبيةةةم تلةةةك الةةةةر   أوةةةب  
 تلميةةذة مةةن تالميةةذ الصةةف الرابةةع ابتدةةدايي مةةن ي ص وةةاو ال الةةدال   قةةد تةة  تدسةةي  أةةةراد الاينةة  

 النهايي  إلي محموعدين مدكاةلدين  همار
 ( تالميةذ مةن تالميةذ الصةف الرابةع ابتدةدايي ي ص 10المحموع  الدحريبي ر  تدكةوو مةن )

إنةةاث(  أةةةراد المحموعةة  الدحريبيةة  جمياةةًا مةةن الدالميةةذ  6 –يكةةور  4ال  )وةةاو ال الةةد
الملدحدةةةين بمدرسةةة  ،لبةةةد عوييةةة ،  خيةةةات هةةةذك المحموعةةة  للبرنةةةامج الدةةةدريبي لدنميةةة  

 المهارال ابجدماعي  لديه .
 ( تالميةةةذ مةةةن تالميةةةذ الصةةةف الرابةةةع ابتدةةةدايي ي ص 10المحموعةةة  اليةةةابة ر  تدكةةةوو مةةةن )

إنةةةةاث(،  أةةةةةراد المحموعةةةة  اليةةةةابة  جمياةةةةًا مةةةةن الدالميةةةةذ  5 –يكةةةةور  5) وةةةةاو ال الةةةةدال 
 الملدحدين بمدرس  عبدالا ي  علي،  ل  تهيع هذك المحموع  إلجرا(ال البرنامج الددريبي.

 ة:ـــؤ العينـــافـــتك

قامةةت الباحيةة  بةةاجرا( الدكةةاة  تةةين المحمةةوعدين )الدحريبيةة   اليةةابة ( ةةةي محموعةة  مةةن 
 هيرالمدديرال   

)الامر ال مني، الذكا(، المس  النيور لوجي، المسةدوى ابقدصةادص ابجدمةاعي  اليدةاةي، 
 المهارال ابجدماعي ، جودة الحياة(.

 قةةةد تةةة  اخدبةةةار الدكةةةاة  تةةةين المحمةةةوعدين الدحريبيةةة   اليةةةابة  ةةةةي المدديةةةرال السةةةابد  
ةبيةةم البرنةةامج، ،  يلةةك قبةةل تMann – Whitney (U) يدنةةي(  –باسةةدهدار اخدبةةار )مةةاو 

 (.1 الندايج موضح  ةي جد ل )
 ( للفروق بني اجملموعتني التجريبية Uويتين ) –نتائج اختبار مان  (1جدول )

 والضابطة يف املتغريات اخلاصة بالتكافؤ بينهما
 مستوى الداللة U Z جمموع الرتب متوسط الرتب ن اجملموعة رياتــــــــــــــاملتغ

 84,00 8,40 10 الضابطة غري دالة إحصائيًا 1,625 29,00 126,00 12,60 10 بيةالتجري العمر الزمين

 89,00 8,90 10 الضابطة غري دالة إحصائيًا 1,235 34,00 121,00 12,10 10 التجريبية الذكاء

 98,00 9,80 10 الضابطة غري دالة إحصائيًا 0,548 43,00 112,00 11,20 10 التجريبية املسح النيورولوجي
املستوى االقتصادي 

 واالجتماعي والثقايف
 86,50 8,65 10 الضابطة غري دالة إحصائيًا 1,480 31,50 123,50 12,35 10 التجريبية

 101,00 10,10 10 الضابطة غري دالة إحصائيًا 0,310 46,00 109,00 10,90 10 التجريبية املهارات االجتماعية

 85,00 8,50 10 الضابطة غري دالة إحصائيًا 1,522 30,00 125,00 12,50 10 لتجريبيةا جودة احلياة
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( عةةةدر  جةةود ةةةةر ب دالةة  إحصةةةاييًا تةةين مدوسةةةةي رتةةب درجةةةال 1يديةة  مةةةن الحةةد ل )
 –المسة  النيور لةوجي  –الةذكا(  –المحموعدين الدحريبي   اليابة  ةي كةل مةن )الامةر ال منةي 

جةةودة الحيةةاة(،  هةةذا يةةدل  –المهةةارال ابجدماعيةة   –جدمةةاعي  اليدةةاةي المسةةدوى ابقدصةةادص  اب
 علي تكاة  المحموعدين ةي كل هذك المدديرال.

 ة:ـــط العينـــأدوات ضب
 (.1989اخدبار الددرال الادلي  )إعدادر ةار ب موسم،  -1
موتم  آخرين، تاريبر عبدالوهاب اخدبار المس  النيور لوجي السريع )إعدادر مارجريت  -2

 (.1999كامل، 

مقيةةةةةا  المسةةةةةدوى ابقدصةةةةةادص  ابجدمةةةةةاعي  اليدةةةةةاةي )إعةةةةةدادر محمةةةةةد سةةةةةا،او،  دعةةةةةا(  -3
 (.2016خةاب، 

 اس:ــــــــأدوات القي
مقيةةةةةةةةا  المهةةةةةةةةارال ابجدماعيةةةةةةةة  لةةةةةةةةدى تالميةةةةةةةةذ المرحلةةةةةةةة  ابتدداييةةةةةةةة  ي ص وةةةةةةةةاو ال  -1

 الدال  )إعدادر الباحي (.
 ة لدى تالميذ المرحل  ابتددايي  ي ص واو ال الدال  )إعدادر الباحي (.مقيا  جودة الحيا -2

 البرنامج الددريبي المسدهدر )إعدادر الباحي (. -3

  سدددصر الباحي  علي  رش أد ال القيا ،  يلك كما يلير 
مقياس المهـارات االجتماعيـة لـدى تذميـذ المرحلـة االبتداويـة ذوي صـعوبات الـتعلم          -1

 حثة(:)إعداد / البا
يهةةدف إلةةي ميةةا  المهةةارال ابجدماعيةةة  لةةدى تالميةةذ المرحلةة  ابتدداييةة  ي ص وةةةاو ال 

 الدال .  قد مر إعداد هذا المقيا  بادة خةوال،  هير
   اإل،الو علي الدراث السيكولوجي  الدراسال المداحة  الار ية   األجنبية  ةةي محةال ميةا

ابجدماعية  ل ،،ةال )إعةدادر أمةاني  المهارال ابجدماعي ، ميلر مقيا  تدةدير المهةارال
(، 2006(، قايم  المهارال ابجدماعي  )إعةدادر عبةداللةيم خلي،ة ، 2000عبدالوهاب، 

 .(Danielson & Phelps, 2003)مقيا  المهارال ابجدماعي  
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  )قامةةةت الباحيةةة  باعةةةداد المقيةةةا  ةةةةي وةةةورتد األ ليةةة   عرضةةةد علةةةي المحكمةةةين  عجةةةرا
راعةةةةت الباحيةةةة  ةةةةةي إعةةةةداد المقيةةةةا  أو يكةةةةوو اخديارهةةةةا ل باةةةةاد الداةةةةديالل المناسةةةةب ،   

  للعبارال مناسبًا لاين  البحث  للامر ال مني لها  لهصايصها.

 تبارف الباحي  أبااد مقيا  المهارال ابجدماعي  كالدالير  
يبدصد بد الددرة علي ندل المالومال من  علةي اخخةرين  الدابيةر عةن  التواصل االجتماعي: (أ 

 عر  ابن،اابل تحاهه  باسدهدار أساليب الدواول الل، ي  الدواول  ير الل، ي.المةا
يبدصةد تهةا الدةدرة علةي تنةا( عالقةال اجدماعية  مةع الةةرف اخخةر  عتةدا(  المشاركة: (ب 

ابهدمار بد،  مةاركدد مهدلف األنةة  ابجدماعي  اليومي  سوا( داخل المدرس  أ  
   ال،رش أ  الح و.خارجها،  مةاركدد  جدانيًا ةي حال

يبدصةةد بةةد الدةةدرة علةةي الد،اعةةل مةةع اخخةةرين لدحديةةم هةةدف مةةةدرذ  تدةةدي   التعاااو : (  
 المساعدة له ، مما يبسه  ةي قيادة ابهدمامال المةدرك   الةاور بالساادة.

يبدصةةد تهةا الدةدرة علةةي تكةوين عالقةال جيةةدة مةع اخخةرين، يدةةةور  تكاون  صاداتا : (د 
اهةة  تدسةة  بةالمودة  المحبةة ، مةةع الدةدرة علةةي ابحد،ةةاظ مةن خاللهةةا عالقةةال وةداق  م

 تهذك الصداقال  اسدمرارها.
 (  علةةي 30وةةا ت الباحيةة )( عبةةارة، بحيةةث يحدةةوص البباةةد األ ل )الدواوةةل ابجدمةةاعي

( عبةارال،  البباةد اليالةث )الداةا و(علي 7( عبارال،  البباةد اليةاني )المةةارك ( علةي )8)
( عبارال، ت  ويا   كل عبةارال 8)تكوين وداقال( علي ) ( عبارال،  البباد الرابع7)

 المقيا  بصورة موجب .

 (  للبباةةد األ ل، 1رتبةةت الباحيةة  عبةةارال المقيةةا  ترتيبةةًا دايريةةًا بحيةةث تكةةوو العبةةارة رقةة )
( للبباةةةد 4( للبباةةةد اليالةةةث،  العبةةةارة رقةةة  )3( للبباةةةد اليةةةاني،  العبةةةارة رقةةة  )2 العبةةةارة رقةةة  )

 لرابع......  هكذا حدم ندحنب مارة  المسدحيب باتحاك العبارال ةي المقيا .ا

  ،تد  ابسدحاب  علي عبارال المقيا  باخديةار اسةدحاب   احةدة مةن تةين  ةالث اسةدحابال
(، 1-2-3ب تنةبةةةةةم(  درجاتهةةةةا بالدرتيةةةةةب ) –تنةبةةةةم أحيانةةةةًا  – هةةةةي )تنةبةةةةم دايمةةةةةًا 

حيب علي مقيا  المهارال ابجدماعي  هةي  أقصم درج  يمكن أو يحصل عليها المسد
( ةهةةي أقةةل درجةة  يمكةةن أو يحصةةل عليهةةا، حيةةث تبةةةير الدرجةة  30( درجةة ، أمةةا )90)

الااليةةة  علةةةي المقيةةةا  إلةةةي ارت،ةةةاو المهةةةارال ابجدماعيةةة  لةةةدى المسةةةدحيب، أمةةةا الدرجةةة  
 المنه،ي  ةدبةير إلي انه،اضها.
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 اس:ــة للمقيــرتيــومــص السيكــائــاخلص
 اس:ــــدق المقيــــاب صــحس -1

 ين: ـــــدق المحكمـــص

( محكمةين مةن أعيةا( هيلة  8للدحدم من الصدب ال اهرص اعدمدل الباحي  علةي آرا( )
 –الدةةدريو تهصةةص الصةةح  الن،سةةي   الدر يةة  الهاوةة  بكليدةةي الدر يةة   علةةور اإلعاقةة   الدأهيةةل 

األباةاد  عبةارال كةل بباةد لقيةا  المهةارال جاما  ال قاقيم،  يلةك إلتةدا( الةرأص ةةي مةدى مناسةب  
ابجدماعيةةة  لةةةدى الدالميةةةذ ي ص وةةةاو ال الةةةدال ،  مةةةدى  ضةةةوش العبةةةارال  دقدهةةةا،  مةةةدى قةةةدرة 
المقيةةا  علةةي تحديةةد مرت،اةةي  منه،يةةي المهةةارال ابجدماعيةة .  قةةد اسةةدبدت الباحيةة  العبةةارال 

لهةةةوة علةةي تاةةديل وةةيا   ٪ ةةةأكير،  قةةد أسةة،رل هةةذك ا80الدةةي  وةةلت نسةةب  ابت،ةةاب عليهةةا 
 باض العبارال،  لكن د و حذف أص من عبارال المقيا .

 اس:ـــــات المقيـــــاب ثبـــــحس -2
 قامت الباحي  بحساب  بال المقيا ،  يلك عن ،ريمر

 اخـــكرونب ادلة ألفاــمعأ( 

 طريقة التجزئة النصفية ب( 

ماةةةامالل  بةةةال مقيةةةةا   (2،  يوضةةةة  جةةةد ل )SPSSباسةةةدهدار البرنةةةامج اإلحصةةةايي 
كر نبةةةةاا،  –المهةةةارال ابجدماعيةةة  لةةةدى الدالميةةةذ ي ص وةةةةاو ال الةةةدال  باسةةةدهدار ماادلةةة  أل،ةةةا 

  ،ريد  الدح ي  النصفي .
 معامالت ثبات مقياس املهارات االجتماعية لدى التالميذ ( 2جدول )

 نصفيةكرونباخ، وطريقة التجزئة ال –ذوي صعوبات التعلم باستخدام معادلة ألفا 

 اــات ألفــامل ثبــمع ةــــاعيــــارات االجتمــــاد املهــــأبع م
 ةــــة النصفيــزئــالتج

 راونــب –ان ــرمــسبي انــــجتم

 0,62 0,61 0,70 التواصل االجتماعي 1
 0,73 0,72 0,87 املشاركة 2
 0,73 0,72 0,85 التعاون 3
 0,92 0,91 0,93 تكوين صداقات 4
 0,83 0,81 0,93 لدرجة الكلية للمقياسا 5
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( أو ماةةةامالل اليبةةةال الهاوةةة  بالمهةةةارال ابجدماعيةةة   الدرجةةة  2يديةةة  مةةةن الحةةةد ل )
 الكلي  للمقيا  مرت،ا  إلي حد كبير مما يدل علي  بال المقيا .

 ي:ــــداخلــــاق الــــاالتس -3
اامةل ابرتبةا  تةين درجة  قامت الباحي  بحساب الدحانو الداخلي  يلك عن ،ريم حسةاب م

 (.3كل عبارة من عبارال المقيا   الدرج  الكلي  للبباد الذص تندمي إليد،  يدي  يلك من جد ل )
 معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات  (3جدول )

 مقياس املهارات االجتماعية والدرجة الكلية للُبعد الذي تنتمي إليه
 داقاتــــــوين صــــــتك اونــــــالتع ةــــــاركــــــاملش التواصل االجتماعي

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 0,62** 2 0,68** 3 0,69** 4 0,68** 
5 0,68** 6 0,60** 7 0,52** 8 0,65** 
9 0,48** 10 0,63** 11 0,63** 12 0,55** 

13 0,49** 14 0,58** 15 0,60** 16 0,60** 
17 0,53** 18 0,49** 19 0,68** 20 0,53** 
21 0,59** 22 0,69** 23 0,57** 24 0,66** 
25 0,63** 26 0,61** 27 0,54** 28 0,57** 
29 0,65**     30 0,52** 

 (.0,01** دالة عند )

ماامالل ابرتبا  تين درج  كل عبارة  الدرجة  الكلية   ( أو جميع3يدي  من الحد ل )
(، ممةا يةدل علةي اتسةاب البنةا( الةداخلي 0,01للبباد الذص تندمي إليد دالة  إحصةاييًا عنةد مسةدوى )

 لمقيا  المهارال ابجدماعي .
 من اإلجرا(ال السابد  تأكد للباحي  والحي  مقيا  المهارال ابجدماعي  لدى الدالميذ 

ال الةةدال   الةةذص أعدتةةد الباحيةة  للدةبيةةم علةةي الاينةة  األساسةةي  ةةةي وةةورتد النهاييةة  ي ص وةةاو 
( عبةارة،  يدمدةع المقيةةا  ككةل تةدرجال وةدب   بةال مناسةب ،  يوضةة  30 الدةي تحدةوص علةي )

 ( الصورة النهايي  للمقيا .1الملحم )
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 لم )إعداد / الباحثة(:مقياس جودة الحياة لدى تذميذ المرحلة االبتداوية ذوي صعوبات التع -2
يهدف إلي ميا  جودة الحيةاة لةدى تالميةذ المرحلة  ابتددايية  ي ص وةاو ال الةدال .  قةد 

 مر إعداد هذا المقيا  بادة خةوال،  هير
   اإل،الو علي الدراث السيكولوجي  الدراسال المداحة  الار ية   األجنبية  ةةي محةال ميةا

(، 2009ودة الحياة )إعدادر قينب  ةدير، جودة الحياة، ميلر مقيا  تةهيص ماايير ج
(، مقيةةا  الرضةةا عةةن الحيةةاة )إعةةدادر 2009مقيةةا  جةةودة الحيةةاة )إعةةدادر ةوميةة  السةةيد، 

، مقيةا  (Bonomi, et al., 2000)(، مقيةا  جةودة الحيةاة 2013محةدص الدسةوقي، 
 .(Fox, 2003)جودة الحياة 

 د علةةةي المحكمةةةين  عجةةةرا( قامةةةت الباحيةةة  باعةةةداد المقيةةةا  ةةةةي وةةةورتد األ ليةةة   عرضةةة
الداةةةةديالل المناسةةةةب ،  راعةةةةت الباحيةةةة  ةةةةةي إعةةةةداد المقيةةةةا  أو يكةةةةوو اخديارهةةةةا ل باةةةةاد 

  للعبارال مناسبًا لاين  البحث  للامر ال مني لها  لهصايصها.

 تبارف الباحي  أبااد مقيا  جودة الحياة كالدالير  
اليوميةةةة  ل نةةةةةة  يبدصةةةد تهةةةةا رضةةةا ال،ةةةةرد عةةةةن ممارسةةةدد  جااااودح الحياااااح ال ااااحية: (أ 

 المهدل، ،  عن حالدد الصحي ،  مدى  اورك تدمداد بصح  جيدة.
يبدصد تها رضا ال،رد عن ن،سد  عن وةحدد الن،سةي    ةاورك  جودح الحياح النفسية: (ب 

بالساادة  الرضا،  ووًب إلي العيش ةي حياة مدواةد   مي  المحدمع الذص يعيش فيد 
 د و خوف أ  قلم.

يبدصد تهةا رضةا ال،ةرد عةن عالقاتةد الةهصةي  مةع بةاقي أةةراد  نة:جودح الحياح األسر  (  
 أسرتد،  مساندته   تدبله  لد.

يبدصةد تهةا رضةا ال،ةرد عةن عالقاتةد ابجدماعية  مةع قماليةد  جودح الحياح المدرسية: (د 
  مالميد،  رضاك عن أدايد الدراسي،   اورك بابندما( للمحدمع المدرسي.

تها رضا ال،رد عن عالقاتةد ابجدماعية  مةع اخخةرين ةةي  يبدصد جودح الحياح االجتماعية: (ه 
 المحدمع الذص يعيش فيد،  الد،اعل الحيد ماه ،  كذلك  اورك بالدواةم  ابندما  ماه .

 (  عبارة، بحيث يحدةوص كةل بباةد مةن األباةاد الهمسة  للمقيةا  علةي 35وا ت الباحي )
 .( عبارال، ت  ويا   كل عبارال المقيا  بصورة موجب 7)

 (  للبباةةد األ ل 1رتبةةت الباحيةة  عبةةارال المقيةةا  ترتيبةةًا دايريةةًا بحيةةث تكةةوو العبةةارة رقةة )
( للبباةةد اليةةاني )جةةودة الحيةةاة الن،سةةي (،  العبةةارة 2)جةةودة الحيةةاة الصةةحي (،  العبةةارة رقةة  )

اة ( للبباد الرابةع )جةودة الحية4( للبباد اليالث )جودة الحياة األسري (،  العبارة رق  )3رق  )
( للبباةةد الهةةامو )جةةودة الحيةةاة ابجدماعيةة (....  هكةةذا حدةةم 5المدرسةةي (،  العبةةارة رقةة  )

 ندحنب مارة  المسدحيب باتحاك العبارال ةي المقيا .
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  ،تةةد  ابسةةدحاب  علةةي عبةةارال المقيةةا  باخديةةار اسةةدحاب   احةةدة مةةن تةةين  ةةالث اسةةدحابال
(،  أقصةم 1-2-3 درجاتهةا بالدرتيةب )ب تنةبةم(  –تنةبم أحيانةًا  – هي )تنةبم دايمًا 

( 35( درجةة ، أمةةا )105درجةة  يحصةةل عليهةةا المسةةدحيب علةةي مقيةةا  جةةودة الحيةةاة هةةي )
درجةة  ةهةةي أقةةل درجةة  يمكةةن أو يحصةةل عليهةةا، حيةةث تبةةةير الدرجةة  الااليةة  علةةي المقيةةا  

 إلي ارت،او جودة الحياة لدى المسدحيب أما الدرج  المنه،ي  ةدبةير إلي انه،اضها.
 اس:ـــة للمقيـــرتيـــومـــص السيكـــائـــاخلص

 اس:ــــــدق المقيـــاب صـــحس -1
 ين: ـــدق المحكمـــص

( محكمةين مةن أعيةا( هيلة  8للدحدم من الصدب ال اهرص اعدمدل الباحي  علةي آرا( )
 –الدةةدريو تهصةةص الصةةح  الن،سةةي   الدر يةة  الهاوةة  بكليدةةي الدر يةة   علةةور اإلعاقةة   الدأهيةةل 

جاماةة  ال قةةاقيم،  يلةةك إلتةةدا( الةةرأص ةةةي مةةدى مناسةةب  األباةةاد  عبةةارال كةةل بباةةد لقيةةا  جةةودة 
الحياة لةدى الدالميةذ ي ص وةاو ال الةدال ،  مةدى  ضةوش العبةارال  دقدهةا،  مةدى قةدرة المقيةا  
علةةي تحديةةد مرت،اةةي  منه،يةةي جةةودة الحيةةاة.  قةةد اسةةدبدت الباحيةة  العبةةارال الدةةي  وةةلت نسةةب  

٪ ةأكير،  قد أس،رل هذك الهةةوة علةي تاةديل وةيا   باةض العبةارال،  لكةن 80عليها  ابت،اب
 د و حذف أص من عبارال المقيا .

 اس:ــــات المقيــــاب ثبــــحس -2
 قامت الباحي  بحساب  بال المقيا ،  يلك عن ،ريمر

 كرونباخ معادلة ألفاأ( 

 طريقة التجزئة النصفية ب( 

( ماةةةامالل  بةةةال مقيةةةا  جةةةودة 4،  يوضةةة  جةةةد ل )SPSSصةةةايي باسةةةدهدار البرنةةةامج اإلح
 كر نباا،  ،ريد  الدح ي  النصفي . –الحياة لدى الدالميذ ي ص واو ال الدال  باسدهدار ماادل  أل،ا 

 معامالت ثبات مقياس جودة احلياة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم ( 4جدول )
 لتجزئة النصفيةكرونباخ، وطريقة ا –باستخدام معادلة ألفا 

 ةــــــة النصفيــــــزئــــــالتج معامل ثبات ألفا اةـــــودة احليـــــاد جــــــأبع م
 راونــــــب –ريمان ــــــسب انــــــجتم

 0,79 0,80 0,81 جودة احلياة الصحية 1
 0,75 0,74 0,79 جودة احلياة النفسية 2
 0,73 0,71 0,75 جودة احلياة األسرية 3
 0,80 0,81 0,82 جودة احلياة املدرسية 4
 0,75 0,75 0,80 جودة احلياة االجتماعية 5
 0,88 0,88 0,91 الدرجة الكلية للمقياس 6
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( أو ماةةةامالل اليبةةةةال الهاوةةةة  بحةةةودة الحيةةةةاة  الدرجةةةة  الكليةةةة  4يديةةة  مةةةةن الحةةةةد ل )
 للمقيا  مرت،ا  إلي حد كبير مما يدل علي  بال المقيا .

 ي:ــــداخلــــاق الــــاالتس -3
قامت الباحي  بحساب الدحانو الداخلي  يلك عن ،ريم حسةاب ماامةل ابرتبةا  تةين درجة  

 (.5كل عبارة من عبارال المقيا   الدرج  الكلي  للبباد الذص تندمي إليد،  يدي  يلك من جد ل )
 (5دول )ــــــــــــــــــــج

 عبارات مقياس جودة احلياة والدرجة الكلية للُبعد الذي تنتمي إليه معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من
 جودة احلياة االجتماعية جودة احلياة املدرسية جودة احلياة األسرية جودة احلياة النفسية جودة احلياة الصحية

 رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
معامل 

 االرتباط
 رقم العبارة

معامل 
 االرتباط

 بارةرقم الع
معامل 

 االرتباط
 رقم العبارة

معامل 
 االرتباط

1 0,65** 2 0,53** 3 0,60** 4 0,68**
 5 0,47** 

6 0,54** 7 0,66** 8 0,63** 9 0,64**
 10 0,51** 

11 0,69** 12 0,59** 13 0,58** 14 0,56**
 15 0,62** 

16 0,68** 17 0,56** 18 0,54** 19 0,53**
 20 0,57** 

21 0,70** 22 0,62** 23 0,68** 24 0,50**
 25 0,49** 

26 0,57** 27 0,51** 28 0,57** 29 0,54**
 30 0,64** 

31 0,66**
 32 0,54** 33 0,64** 34 0,66**

 35 0,67** 

 (.0,01** دالة عند )

( أو جميع ماامالل ابرتبا  تين درج  كل عبارة  الدرجة  الكلية  5يدي  من الحد ل )
(، ممةا يةدل علةي اتسةاب البنةا( الةداخلي 0,01ليد دالة  إحصةاييًا عنةد مسةدوى )للبباد الذص تندمي إ

 لمقيا  جودة الحياة.
 مةةةةن اإلجةةةةرا(ال السةةةةابد  تأكةةةةد للباحيةةةة  وةةةةالحي  مقيةةةةا  جةةةةودة الحيةةةةاة لةةةةدى الدالميةةةةذ ي ص 

ص واو ال الدال   الذص أعدتد الباحي  للدةبيم علي الاين  األساسي  ةةي وةورتد النهايية   الدةي تحدةو 
( 2( عبةةةةارة،  يدمدةةةع المقيةةةةا  ككةةةةل تةةةدرجال وةةةةدب   بةةةةال مناسةةةب ،  يوضةةةة  الملحةةةةم )35علةةةي )

 الصورة النهايي  للمقيا .
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 البرنامج التدريبي المستخدم: )إعداد/ الباحثة(: -3
يبارف البرنامج الددريبي المسدهدر ةي البحث الحالي علي أند "عملية  مهةةة   من مة  

لدةةةدريبال المن مةةة   ال،نيةةةال  المهةةةار الدةةةي يةةةد  تدةةةديمها لاينةةة  تديةةةمن محموعةةة  مةةةن األنةةةةة   ا
البحث من الدالميذ ي ص واو ال الدال  بدر  تنمي  باض المهارال ابجدماعية  لةديه ،  يلةك 

 خالل ةدرة قمني  محددة،  يد  تدريبه  ةي عدد ماين من الحلسال بما يحدم أهداف البرنامج".
 أهمية البرنامج والحاجة إليه:

اةد المهةارال ابجدماعية  إحةةدى األسةو الهامة  اليةر ري  للد،اعةةل  النحةاش اليةومي ةةةي تب  (أ 
 الحياة الواقعي ،  هي األسا  الذص يدور عليد الد،اعالل ابجدماعي  مع اخخرين.

تبسه  المهارال ابجدماعي  ةي تدبل اخخرين لل،رد،  تحديم الدواةم  ابندما  المحدماي  (ب 
 ي تحسين مسدوى جودة الحياة بأباادها المهدل،  لديه .لد، األمر الذص يسه  ة

ةةةي ضةةو( مةةا سةةبم يديةة  أهميةة  البرنةةامج الحةةالي ةةةي مسةةاعدة الدالميةةذ ي ص وةةاو ال 
 الدال  علي تنمي  باض المهارال ابجدماعي   اناكا  يلك علي تحسين جودة الحياة لديه .

 ج:ــربنامــام للــدف العــاهل
تنميةة  باةةض المهةةارال ابجدماعيةة  لةةدى تالميةةذ المرحلةة  ابتدداييةة  ي ص وةةاو ال الةةدال  

 من خالل ترنامج تدريبي.
 ة: ـــــرعيـــــداف الفـــــاأله

 تنمي  مهارة الدواول ابجدماعي. -1
 تنمي  مهارة المةارك . -2

 تنمي  مهارة الداا و. -3

 تنمي  مهارة تكوين وداقال. -4
 ة:ـــراويـــإلجداف اـــاأله

 تاريم الدالميذ بأهمي  المهارال ابجدماعي  ةي مساعدته  علي النحاش  الدواةم. -1
تاريم الدالميذ باخ ار اإليحاتي  لدنمي  المهارال ابجدماعي  لديه   عسهامها ةي تحسين  -2

 جودة الحياة لديه .
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نةدما   الدبةول تدريب الدالميذ علةي باةض المهةارال ابجدماعية  الدةي تسةاعده  علةي اب -3
 من قبل اخخرين.

مساعدة الدالميذ علةي تامةي  المهةارال ابجدماعية  علةي جميةع المواقةف  السةياقال الدةي  -4
يد،ةاعلوو ةيهةا مةع اخخةرين، لدحديةم أكبةر قةدر مةن الدواةةم  الصةح  الن،سةي   اإلحسةةا  

 بحودة الحياة.

 ج:ــامــربنــا الــق عليهــة املطبــالعين
امج علةةي عينةة  مةةن تالميةةذ الصةةف الرابةةع ابتدةةدايي مةةن ي ص وةةاو ال تةة  تةبيةةم البرنةة

( تالميةةةذ مةةةن الحنسةةةين، ترا حةةةت 10الةةةدال ،  هةةة  أةةةةراد المحموعةةة  الدحريبيةةة   الدةةةي تلةةةا عةةةددها )
( سةةن ، ممةةن تنةبةةم علةةيه  الةةةر   السةةاتم يكرهةةا عنةةد اخديةةار 11-9أعمةةاره  ال منيةة  مةةا تةةين )

 أةراد الاين  النهايي .

 ج:ـــــامـــــربنـــــوى الـــــحمت -1
  اسةةةد،ادل الباحيةةة  خةةةالل تحديةةةد البرنةةةامج الدةةةدريبي الحةةةالي مةةةن اإل،ةةةار الن ةةةرص  مةةةن محدةةةوى

باض البرامج المديمن  ةي الدراسال السةابد  بمةا تةةملد مةن ةنيةال  أنةةة   تةدريبال مهدل،ة  
 يدال(ر مع عين  البحث الحالي   ما يدال(ر مع أهداف البرنامج. ت  ابسد،ادة منها بما

   راعةةت الباحيةة  ابلدةة ار باةةدة أسةةو للبرنةةامج، منهةةار األسةةو ال،لسةةفي  حيةةث راعةةت الباحيةة
اسةةدهدار باةةض ال،نيةةال الن ريةة  المناسةةب  للدةةدريب علةةي المهةةارال ابجدماعيةة ، األسةةو 

، كةةذلك مراعةةاة األسةةو الدر ويةة  ةةةي الن،سةةي  مةةن حيةةث مراعةةاة حاجةةال  خصةةايص الاينةة 
كيفيةة  الداامةةل مةةةع أةةةراد الاينةة ، أييةةةا مراعةةاة األسةةو ابجدماعيةةة  للبرنةةامج مةةن خةةةالل 

 مساعدتد للدالميذ ةي تحديم الد،اعل  ابندما  ابجدماعي الحيد مع اخخرين.

 ج:ــــامــــربنــــات الــــجلس
 الث جلسال أسبوعيًا،  يدةألف البرنةامج ( جلس  تواقع 23يدألف البرنامج الددريبي من )

(،  فيمةةةا يلةةةي  وةةةف مهدصةةةر 3مةةن أر ةةةع مراحةةةل ييةةة  كةةةل منهةةةا عةةةددًا مةةةن الحلسةةةال )ملحةةةم 
 لمراحل البرنامج الددريبي لدنمي  باض المهارال ابجدماعي .
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 ة(ــديــة التمهيــرحلــاملرحلة األوىل: )امل
( دميدة ،  هةدةها 45تمهيدية  ) (  مةدة كةل جلسة 3-1( جلسةال )3 تي  هذك المرحلة  )

الداارف تين الباحي   أةراد المحموعة  الدحريبية   الدرحيةب تهة   تاةرف أةةراد الاينة  بايةه  علةي 
باةةةةض،  تهيلةةةة  أةةةةةراد الاينةةةة  للبرنةةةةامج  الدأكيةةةةد علةةةةي أهميةةةة  المةةةةةارك   الد،اعةةةةل داخةةةةل جلسةةةةال 

بالم،ةةايي  األساسةةي  ةةةي البرنةةامج البرنةةامج،  تدةةدي  ةكةةرة عامةة  عةةن البرنةةامج الدةةدريبي،  الداريةةم 
  هي المهارال ابجدماعي   أهميدها ةي تحديم الدواةم لل،رد.

 ة(ــة التدريبيـرحلــاملرحلة الثانية: )امل
( دميدةة ،  يةةد  45(  مةةدة كةةل جلسةة  تدريبيةة  )17-4( جلسةة  )14 تيةة  هةةذك المرحلةة  )

ي البحث الحالي  الامل علي تنميدها ةيها تدريب الدالميذ علي المهارال ابجدماعي  المديمن  ة
 لدى ه ب( الدالميذ.

 ب(ـــاملرحلة الثالثة: )مرحلة إعادة التدري
( دميدة ،  يةد  ةةي هةذك 45(  مدة كل جلس  )21-18( جلسال )4 تي  هذك المرحل  )

ي  المرحل  إعادة تدريب أةراد المحموع  الدحريبي  علي المهارال ابجدماعي ،  يلك للدأكد من تنم
 هذك المهارال لديه   عدر حد ث اندكاس .

 ة(ـــة اخلتاميـــرحلـــاملرحلة الرابعة: )امل
( دميدة ،  تلاةب هةذك 45(  مدة كةل جلسة  خدامية  )23-22 تي  هذك المرحل  جلسداو )

المرحلةة  د رًا مهمةةًا ةةةي تديةةي  مسةةدوى الدحسةةن ةةةي المهةةارال ابجدماعيةة  لةةدى أةةةراد الاينةة ،  الداةةرف 
 لمسدوى الذص  ولوا إليد  مدى اناكا  هذا الدحسن علي تحسين جودة الحياة لديه .علي ا
 ج:ــــربنامــــة يف الــــدمــــات املستخــــالفني

 ة:ـــاقشـــرة والمنـــاضـــالمح 
تبسدهدر لدددي    رش المحدوى الالمي للبرنامج  مناقة  الدالميةذ ةةي المحدةوى  المهةارال 

 نامج.المديمن  ةي البر 
 ة:ــــــــذجــــــــالنم 

تديمن تدةدي  نمةوي  للدلميةذ يوضة  كيفية  أدا( المهةارة بةةكل دقيةم سةوا( كانةت نمذجة  
 حي  أ  رم ي  من أجل مساعدة أةراد الاين  علي اكدساب المهارال المةلو  .
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 ز:ــــــــزيــــالتع 
كًا مر و ًا  ي دص المهارة يديمن تددي  مكاةأة مادي  أ  مانوي  للدلميذ حينما يمار  سلو 

 بالةكل المةلوب.  
 ة:ــــراجعــــة الــــذيــــالتغ 

تديةةمن تدةةدي  مالومةةال للدلميةةذ توضةة  لةةد األ ةةر الةةذص نةةدج عةةن سةةلوكد،  تامةةل علةةي 
تيبيةةت المهةةارة لةةدى الدلميةةذ  الوقةةوف علةةي ندةةا  الدةةوة  اليةةاف ممةةا يبسةةاه  ةةةي اكدسةةاب  عتدةةاو 

 عليها. المهارال الدي ت  الددريب
 ب األدوار:ـــــــــلع 

نمةةةةةي مةةةةةن أنمةةةةةا  الةةةةةدال  المدةةةةةدر  يسةةةةةاعد علةةةةةي ابنةةةةةدما  بةةةةةةكل تةةةةةدريحي ةةةةةةي الحيةةةةةاة 
ابجدماعيةة  مةةن خةةالل تحسةةيد الدلميةةذ ألد ار بسةةية  تسةةاعدك علةةي الدواوةةل  الد،اعةةل الحيةةد مةةع 

امج  تدريبد اخخرين،  تنمي لديد باض المهارال ابجدماعي  من خالل ا دراكد ةي أنةة  البرن
 علي تلك المهارال.

 ة:ــــزليــــات المنــــالواجب 
أنةةةة  يبكلةةف تهةةا الدلميةةذ  يةةد  مناقةةةدها ةةةي الحلسةةال الداليةة ،  يلةةك بدةةر  مسةةاعدتد 

 علي ممارس  المهارال المدالم  ةي جلسال البرنامج.
 ج:ــــــامــــربنــــدة الــــم

( جلسةال أسةبوعيًا  مةدة كةل جلسة  3اقةع )ت  تةبيم البرنامج ةي مدى قمنةي  ةهرين، تو 
 ر.2020/ 2019( دميد ،  ت  الدةبيم خالل ال،صل الدراسي األ ل من الاار الدراسي 45)

 ج:ـــربنامـــق الـــان تطبيـــمك
ت  تةبيةم البرنةامج ةةي مدرسة  ،لبةد عويية  بمدينة  ال قةاقيم محاة ة  الةةرمي ،  قةد تة  

 محابل الموجودة بالمدرس .تةبيم جلسال البرنامج ةي ححرة ال
 ج:ــــامــــربنــــم الــــتقيي

ت  إجةرا( تديةي  مرحلةم ةةي نهاية  كةل جلسة ،   اةد ابندهةا( مةن الدةدريب علةي كةل مهةارة 
من المهارال ابجدماعي  األر ع المديمن  ةةي البرنةامج،  كةذلك إجةرا( تديةي  نهةايي باةد ابندهةا( 

ي يةةةملها البرنةةامج، كمةةا تةة  إجةةرا( تديةةي  باةةدى للمحموعةة  مةةن الدةةدريب علةةي كاةةة  المهةةارال الدةة
الدحريبي  باد ابندها( من البرنامج ةي مددير جةودة الحيةاة  مدارنة  الندةايج تندةايج القيةا  الدبلةي 
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لةةن،و أةةةراد المحموعةة ،  ابسةةد،ادة مةةن ندةةايج هةةذا الدديةةي  ةةةي الدحدةةم مةةن مةةدى ةااليةة  البرنةةامج 
ر  هر من اندها( البرنامج،  مةن  ة  مدارنة  القيةا  الددباةي بالقيةا  الددريبي المسدهدر باد مر  

 البادص للمحموع  الدحريبي  ةي مددير جودة الحياة.

 قامت الباحي  أ نا( البحث الحالي بمحموع  من الهةوال يمكن تلهيصها علي النحو الدالير
قيةةةا  المهةةةارال ابجدماعيةةة   مقيةةةا  قامةةةت الباحيةةة  تدةبيةةةم مدةةةاييو البحةةةث  تةةةةمل م -1

علةةةي  –لحسةةةاب الهصةةةايص السةةةيكومدري  لكةةةل مقيةةةا   –جةةةودة الحيةةةاة تةبيدةةةًا جماعيةةةًا 
( تلميةةةذًا 50عينةةة  مةةةن تالميةةةذ الصةةةف الرابةةةع ابتدةةةدايي ي ص وةةةاو ال الةةةدال ، قوامهةةةا )

 ( سن .11-9) تلميذة(، ترا حت أعماره  ما تين )
( 20 ةدةةةًا للةةةةر   السةةةاتم يكرهةةةا،  الدةةةي تكونةةةت مةةةن ) تةةة  اخديةةةار أةةةةراد الاينةةة  النهاييةةة  -2

تلميةةذًا  تلميةةذة مةةن تالميةةذ الصةةف الرابةةع ي ص وةةاو ال الةةدال ، تةة  تدسةةيمه  لمحمةةوعدين 
 ( تالميذ.10( تالميذ  األخرى ضابة  عددها )10إحداهما تحريبي  عددها )

(، الامةر ال منةي، المسة  ت  إجرا( الدكاة  تين المحموعدين الدحريبي   اليابة  من حيةث الةذكا -3
 النيور لوجي، المسدوى ابقدصادص  ابجدماعي  اليداةي، المهارال ابجدماعي ،  جودة الحياة.

 ت  إجرا( القيا  الدبلي للمحموعدين الدحريبي   اليابة  علي مدديرال البحث. -4

، ت  تةبيم جلسال البرنامج الددريبي علي المحموع  الدحريبي  علةي مةدى قمنةي  ةهرين -5
 تينما ل  تدلم المحموع  اليابة  أص تدريب.

 ت  إجرا( القيا  البادص للمحموعدين الدحريبي   اليابة  علي مقيا  جودة الحياة. -6

ت  إجرا( القيا  الددباي للمحموع  الدحريبي  باةد مةر ر  ةهر مةن تةبيةم البرنةامج علةي  -7
 مقيا  جودة الحياة.

اليب اإلحصةةةايي  المناسةةةب ،  اسةةةدهالص تةةة  ماالحةةة  البيانةةةال إحصةةةاييًا مةةةن خةةةالل األسةةة -8
 الندايج  مناقةدها،    ويا   توويال البحث ةي ضو( تلك الندايج.

 ة:ــدمــة املستخــائيــب اإلحصــاليــاألس
 .Mann – Whitney (U)اخدبار ماو  يدني  -1
 .Wilcoxon (W)اخدبار  يلكوكسوو  -2
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 األول ومناقشة نتائجه: أواًل: اختبار صحة الفرض
 رض:ـــــــص الفـــــــن -1

ينص ال،ر  األ ل من ةر   البحث علي أو ""توجةد ةةر ب يال دبلة  إحصةايي  تةين 
مدوسةةةةي رتةةةب درجةةةال المحمةةةوعدين الدحريبيةةة   اليةةةابة  مةةةن تالميةةةذ المرحلةةة  ابتدداييةةة  ي ص 

 ال  المحموع  الدحريبي ".واو ال الدال  ةي القيا  البادص علي مقيا  جودة الحياة لص
 عرض نتاوج الفرض األول: -2

 Mann – Whitney يدنةي  – بخدبار وةح  هةذا ال،ةر ، تة  اسةدهدار اخدبةار مةاو 

(U)( ندايج اخدبار ماو 6،  يوض  الحد ل )–  يدني (U)  لحساب دبل  ال،ر ب تين مدوسةي
 ص.رتب درجال المحموعدين الدحريبي   اليابة  ةي القيا  الباد

 حلساب داللة الفروق  (U)ويتين  –نتائج اختبار مان ( 6جدول )
 بني متوسطي رتب درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي علي مقياس جودة احلياة

 مستوى الداللة U Z جمموع الرتب متوسط الرتب العدد اجملموعة ادــــــــــــاألبع

 جودة احلياة الصحية
 155,00 15,50 10 ةالتجريبي

0,00 -3,794 0,01 
 55,00 5,50 10 الضابطة

 جودة احلياة النفسية
 155,00 15,50 10 التجريبية

0,00 -3,798 0,01 
 55,00 5,50 10 الضابطة

 جودة احلياة األسرية
 155,00 15,50 10 التجريبية

0,00 -3,805 0,01 
 55,00 5,50 10 الضابطة

 املدرسية جودة احلياة
 155,00 15,50 10 التجريبية

0,00 -3,813 0,01 
 55,00 5,50 10 الضابطة

جودة احلياة 
 االجتماعية

 155,00 15,50 10 التجريبية
0,00 -3,801 0,01 

 55,00 5,50 10 الضابطة
الدرجة الكلية 

 للمقياس
 155,00 15,50 10 التجريبية

0,00 -3,788 0,01 
 55,00 5,50 10 الضابطة

 ( ما يلير6يدي  من جد ل )
 ( تين مدوسةي رتب درجةال المحمةوعدين 0,01 جود ةر ب دال  إحصاييًا عند مسدوى )

الدحريبي   اليابة  ةي القيا  البادص ةةي جميةع أباةاد جةودة الحيةاة  الدرجة  الكلية  لهةا 
  يلك لصال  المحموع  الدحريبي .
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  هذك النديح  تحدم وح  ال،ر  األ ل.

 مناقشة نتاوج الفرض األول: -3
أ ةةةةارل ندةةةةايج ال،ةةةةر  األ ل بةةةةةكل عةةةةار إلةةةةي حةةةةد ث تحسةةةةن ةةةةةي جةةةةودة الحيةةةةاة لةةةةدى أةةةةةراد 
المحموعةةة  الدحريبيةةة  باةةةد المةةةةارك  ةةةةي البرنةةةامج الدةةةدريبي لدنميةةة  باةةةض المهةةةارال ابجدماعيةةة ، مدارنةةة  

سةةةدهدر، ممةةةا يةةةةير إلةةةي ةااليةةة  بةةةأةراد المحموعةةة  اليةةةابة  الدةةةي لةةة  تةةةةارذ ةةةةي البرنةةةامج الدةةةدريبي الم
البرنامج الددريبي لدنمية  باةض المهةارال ابجدماعية   تةأ يرك علةي أةةراد المحموعة  الدحريبية  ةةي تحسةين 

 جودة الحياة )أباادها  الدرج  الكلي  لها( بالمدارن  بالمحموع  اليابة   الدي ل  تدار  للبرنامج.
ممارسةدد مةن أنةةة   تةدريبال  ةنيةال ميةل  تب،سر الباحي  هذك النديح  ةي ضةو( مةا تة  

)النمذجةةة   الدا يةةة   لاةةةب األد ار  الددذيةةة  الراجاةةة   الواجبةةةال المن ليةةة ( خةةةالل البرنةةةامج  عتاحةةة  
ال،رو  أمار المحموع  الدحريبي  للمةةارك  ةةي مناقةةال جماعية   ةردية  تدةي  لهة  ةروة  تنمية  

علةةةي هةةةذك المهةةةارال بةةةةكل مسةةةدمر خةةةالل  باةةةض المهةةةارال ابجدماعيةةة  لةةةديه ،  قةةةد تةةة  تةةةدريبه 
جلسةةال البرنةةامج  تديةةي  كةةل مهةةارة أ ل بةةأ ل قبةةل ابنددةةال للمهةةارة الدةةي تليهةةا  يلةةك للدأكةةد مةةن 
اكدسةةاب الدالميةةذ المةةةاركين لهةةا  اسةةدهدامه  لهةةا بةةةكل جيةةد  عدراكهةة  ألهميةة  هةةذك المهةةارال ةةةي 

علةةي مهةةارة الدواوةةل ابجدمةةاعي بةةةقيد  حيةةاته  بةةةكل عةةار، ةةةد  تةةدريب أةةةراد الاينةة  الدحريبيةة 
الل، ةةةةةي   يةةةةةر الل، ةةةةةي،  مهةةةةةارة المةةةةةةارك  ابجدماعيةةةةة   الوجدانيةةةةة  لخخةةةةةرين  اإلحسةةةةةا  تهةةةةة  
 الداا،ف ماهة   الدابيةر عمةا يةد ر بأن،سةه  تحةاهه ،  مهةارة الداةا و  المبةادرة تددةدي  المسةاعدة 

، باإلضاة  إلةي إتاحة  البرنةامج خةالل لخخرين،  مهارة تكوين وداقال  ابحد،اظ تها  اسدمرارها
جلساتد المهدل،  ةرو  الد،اعل تين الباحي   الدالميذ   ةين الدالميةذ   ايةه  الةباض ممةا سةاه  
ةي تدعي  المهارال ابجدماعي  الدي تة  الدةدريب عليهةا لةديه   اسةدهدامها بةةكل ةاةال، كةل يلةك 

لةدى أةةراد المحموعة  الدحريبية  ةةاناكو ساه  بةكل كبير ةي تنمي  باض المهةارال ابجدماعية  
يلك بةكل إيحاتي علي تحسن جةودة الحيةاة لةديه ،  يلةك علةي عكةو المحموعة  اليةابة  الدةي 

 ل  تدار  للبرنامج الددريبي المسدهدر.
 Baker(، دراسة  2015 ت يد هذك النديح  ندايج دراسال كل مةنر دراسة  سةحر سةلي  )

،  الدةي أ ةارل جمياهةا Marfa (2015)، دراسة  Kohler, et al. (2012)، دراسة  (2019)
 إلي الد ر اإليحاتي للمهارال ابجدماعي  ةي تحسين جودة الحياة.
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 ثانيًا: اختبار صحة الفرض الثاني ومناقشة نتائجه:
 رض:ـــــص الفـــــن -1

ينص ال،ر  الياني من ةر   البحث علي أور "توجد ةر ب يال دبل  إحصةايي  تةين 
رتةةب درجةةال المحموعةة  الدحريبيةة  مةةن تالميةةذ المرحلةة  ابتدداييةة  ي ص وةةاو ال الةةدال  مدوسةةةي 

 ةي القياسين الدبلي  البادص علي مقيا  جودة الحياة لصال  القيا  البادص".
 عرض نتاوج الفرض الثاني: -2

، Wilcoxon (W) بخدبةةةار وةةةح  هةةةذا ال،ةةةر ، تةةة  اسةةةدهدار اخدبةةةار  يلكوكسةةةوو 
لحسةاب دبلة  ال،ةر ب تةين مدوسةةي رتةب  (W)ندةايج اخدبةار  يلكوكسةوو  (7 يوض  الحد ل )

 درجال المحموع  الدحريبي  ةي القياسين الدبلي  البادص.
 حلساب داللة الفروق بني متوسطي  (W)نتائج اختبار ويلكوكسون ( 7جدول )

 ياةرتب درجات اجملموعة التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي علي مقياس جودة احل
 مستوى الداللة Zقيمة  جمموع الرتب متوسط الرتب عدد الرتب اجتاه الرتب نوع القياس ادــــــــــــاألبع

 قبلي/ بعدي جودة احلياة الصحية

 55,00 5,50 10 املوجبة
 0,00 0,00 0 السالبة 0,01 2,809-

   0 التساوي

 قبلي/ بعدي جودة احلياة النفيسة

 55,00 5,50 10 املوجبة
 0,00 0,00 0 السالبة 0,01 2,807-

   0 التساوي

 قبلي/ بعدي جودة احلياة األسرية

 55,00 5,50 10 املوجبة
 0,00 0,00 0 السالبة 0,01 2,807-

   0 التساوي

 قبلي/ بعدي جودة احلياة املدرسية

 55,00 5,50 10 املوجبة
 0,00 0,00 0 السالبة 0,01 2,831-

   0 التساوي

 قبلي/ بعدي جودة احلياة االجتماعية

 55,00 5,50 10 املوجبة
 0,00 0,00 0 السالبة 0,01 2,806-

   0 التساوي

 قبلي/ بعدي الدرجة الكلية للمقياس

 55,00 5,50 10 املوجبة
 0,00 0,00 0 السالبة 0,01 2,810-

   0 التساوي
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 ( ما يلير7) يدي  من جد ل
 ( تةين مدوسةةةي رتةب درجةةال المحموعةة  0,01 جةود ةةةر ب دالة  إحصةةاييًا عنةد مسةةدوى )

الدحريبي  ةةي القياسةين الدبلةي  الباةدص علةي مقيةا  جةودة الحيةاة )أباةادك  الدرجة  الكلية  
 لد(  يلك لصال  القيا  البادص.

  هذك النديح  تحدم وح  ال،ر  الياني. 
 لثاني:مناقشة نتاوج الفرض ا -3

أ ةةارل ندةةايج ال،ةةر  اليةةاني بةةةكل عةةار إلةةي حةةد ث تحسةةن ةةةي جةةودة الحيةةاة لةةدى أةةةراد 
المحموع  الدحريبي  باةد الداةر  للبرنةامج الدةدريبي المسةدهدر لدنمية  باةض المهةارال ابجدماعية ، 
مدارنةة  بالقيةةا  الدبلةةي لةةن،و المحموعةة  قبةةل أو تداةةر  ألص ترنةةامج، ممةةا يبةةةير إلةةي  جةةود تةةأ ير 

يحاتي ألنةةة   ةنيةال البرنةامج المسةدهدر لدنمية  المهةارال ابجدماعية   الةذص اناكةو تةأ يرك علةي إ
 تحسين جودة الحياة لدى أةراد المحموع  الدحريبي  باد المةارك  ةي البرنامج.

 تب،سر الباحي  هذك النديح  ةةي ضةو( أو جلسةال البرنةامج تيةمنت الاديةد مةن األنةةة  
المن لي  الدي أدل إلي تنمي  باض المهارال ابجدماعي  لدى أةراد المحموع   ال،نيال  الواجبال 

الدحريبيةةة ،  يلةةةك مةةةن خةةةالل تةةةدريبه  علةةةي ندةةةل المالومةةةال مةةةن  علةةةي اخخةةةرين سةةةوا( باسةةةدهدار 
الدواول الل، ي أ  باسدهدار اإليما(ال  اإل ارال  الحركال  يةر الل، ية  ةةي سةياب الد،ةاعالل 

ين،  تةةةةدريبه  علةةةم تنةةةةا( عالقةةةةال اجدماعيةةة  جيةةةةدة مةةةع اخخةةةةرين  عتةةةةدا( ابجدماعيةةة  مةةةةع اخخةةةر 
ابهدمةةةار بةةةاخخر  مةةةةاركدد مهدلةةةف األنةةةةة  داخةةةل المدرسةةة   خارجهةةةا،  تةةةدريبه  الداةةةا و مةةةع 
اخخةةةرين لدحديةةةم هةةةدف مةةةةدرذ يبةةةةاره  بالسةةةاادة،  كةةةذلك تةةةدريبه  علةةةي تكةةةوو وةةةداقال مةةةع 

 مرارها.اخخرين  ابحد،اظ تها ل،درة ،ويل   اسد
أييةةًا أتاحةةت جلسةةال البرنةةامج الد،اعةةل تةةين األةةةراد  ع ةةارة الداةعيةة  بسةةدكمال بةةاقي الحلسةةال 
 الدةدريب علةي كةةل المهةارال الدةي يةةةملها البرنةامج، حيةث سةةاه  البرنةامج بمةا تيةةمند مةن الاديةد مةةن 

هةةةةارال اإلجةةةةرا(ال ةةةةةي إ ةةةةباو كييةةةةر مةةةةن الحاجةةةةال لةةةةدى أةةةةةراد الاينةةةة   تةةةةدريبه  علةةةةي عةةةةدد مةةةةن الم
ابجدماعي  الدي ي،ددد نها  الدي تبميل عايم أمةار قةدرته  علةي تحديةم الدواةةم  الدمدةع بمسةدوى مدبةول 
مةن الصةح  الن،سةي   جةودة الحيةاة، كمةا كةاو لمةةاعر الةود  األل،ة   كسةر حةاج  الهةوف تةين الباحية  

لمةةةةارك  مةةةع الباحيةةة  خةةةالل  الدالميةةةذ أ ةةةرًا إيحاتيةةةًا ةةةةي الدةةة ار الدالميةةةذ بحيةةةور الحلسةةةال  الد،اعةةةل  ا
جلسةةال البرنةةامج،   الدةةالي اناكةةو كةةل هةةذا علةةي تنميةة  باةةض المهةةارال ابجدماعيةة ،  كةةاو لةةد أ ةةرًا 

 إيحاتيًا ةي تحسين جودة الحياة لديه  مدارن  بالقيا  الدبلي له  قبل الدار  للبرنامج الددريبي.
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دايحهةا إلةي ةاالية  ترنةامج (  الدةي أ ةارل ن2015 ت يد هذك النديح  دراس  سةحر سةلي  )
إر ةةةادص سةةةلوكي ةةةةي تنميةةة  الك،ةةةا(ة ابجدماعيةةة   اناكةةةا  يلةةةك علةةةي تحسةةةن جةةةودة الحيةةةاة لةةةدى 

 الدالميذ ي ص واو ال الدال .
 الدي أ ارل ندايحهةا إلةي تحسةن درجةال الدالميةذ ي ص  Baker (2019) ت يدها أييًا دراس  

 ةبيم ترنامج الددريب علي المهارال ابجدماعي .واو ال الدال  أةراد المحموع  الدحريبي  باد ت
 ثالثًا: اختبار صحة الفرض الثالث ومناقشة نتائجه:

 رض:ــــــص الفــــــن -1
ينص ال،ر  اليالث من ةر   الدراس  علةي أور "ب توجةد ةةر ب يال دبلة  إحصةايي  

ييةة  ي ص وةةةاو ال تةةين مدوسةةةي رتةةب درجةةال المحموعةة  الدحريبيةة  مةةن تالميةةذ المرحلةة  ابتددا
 الدال  ةي القياسين البادص  الددباي علي مقيا  جودة الحياة".

 عرض نتاوج الفرض الثالث: -2
، Wilcoxon (W) بخدبةةةار وةةةح  هةةةذا ال،ةةةر ، تةةة  اسةةةدهدار اخدبةةةار  يلكوكسةةةوو 

لحسةاب دبلة  ال،ةر ب تةين مدوسةةي رتةب  (W)( ندةايج اخدبةار  يلكوكسةوو 8 يوض  الحد ل )
 وع  الدحريبي  ةي القياسين البادص  الددباي.درجال المحم

 حلساب داللة الفروق بني متوسطي  (W)نتائج اختبار ويلكوكسون ( 8جدول )
 رتب درجات اجملموعة التجريبية يف القياسني البعدي والتتبعي علي مقياس جودة احلياة

 مستوى الداللة Zقيمة  موع الرتبجم متوسط الرتب عدد الرتب اجتاه الرتب نوع القياس ادــــــــــــاألبع

 بعدي/ تتبعي جودة احلياة الصحية

 6,00 2,00 3 املوجبة
 0,00 0,00 0 السالبة غري دالة 1,732-

   7 التساوي

 بعدي/ تتبعي جودة احلياة النفسية

 1,50 1,50 1 املوجبة
 1,50 1,50 1 السالبة غري دالة 0,000-

   8 التساوي

 بعدي/ تتبعي ة احلياة األسريةجود

 0,00 0,00 0 املوجبة
 1,00 1,00 1 السالبة غري دالة 1,000-

   9 التساوي

 بعدي/ تتبعي جودة احلياة املدرسية

 1,50 1,50 1 املوجبة
 1,50 1,50 1 السالبة غري دالة 0,000-

   8 التساوي

 بعدي/ تتبعي جودة احلياة االجتماعية

 0,00 0,00 0 ملوجبةا
 1,00 1,00 1 السالبة غري دالة 1,000-

   9 التساوي

 بعدي/ تتبعي الدرجة الكلية للمقياس

 9,50 3,17 3 املوجبة
 5,50 2,75 2 السالبة غري دالة 0,552-

   5 التساوي
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 ( ما يلير 8يدي  من جد ل )
  رتةةةب درجةةةال المحموعةة  الدحريبيةةة  ةةةةي عةةدر  جةةةود ةةةةر ب دالةة  إحصةةةاييًا تةةةين مدوسةةةي

 القياسين البادص  الددباي علي مقيا  جودة الحياة )أباادك  الدرج  الكلي  لد(.

  هذك النديح  تحدم وح  ال،ر  اليالث.

 مناقشة نتاوج الفرض الثالث: -3
أ ارل ندايج ال،ر  اليالث بةكل عار إلي عةدر  جةود ةةر ب تةين درجةال القيةا  الباةدص 

  مبا رة باد اندها( البرنامج،  القيا  الددباةي الةذص تة  تةبيدةد باةد اندهةا( البرنةامج  مةر ر  الذص ت
  هر علي تةبيدد،  هذا ي كد علي اسدمرار تأ ير البرنامج حدم باد ابندها( مند ب،درة.

 تب،سةةر الباحيةة  هةةذك النديحةة  ةةةي ضةةو( ةااليةة  البرنةةامج الدةةدريبي  تةةأ يرك ةةةي تنميةة  باةةض 
ابجدماعيةة  حيةةث اسةةدمر تةةأ يرك اإليحةةاتي ةةةي تحسةةين جةةودة الحيةةاة لةةدى أةةةراد المحموعةة   المهةةارال

الدحريبيةة ،  كةةذلك ةدةةد كةةاو للبرنةةامج ةااليةة  مةةن خةةالل مةةا تيةةمند مةةن أنةةةة   تةةدريبال  مناقةةةال 
هةةدةت إلةةي تنميةة  باةةض المهةةارال ابجدماعيةة  لةةدى أةةةراد الاينةة  الدحريبيةة  عةةن ،ريةةم تنميةة  مهةةارة 

الحيةد، مهةارة المةةارك  ابجدماعية   الوجدانية ، مهةارة الداةا و  مسةاعدة اخخةرين،  مهةارة  الدواول
تكوين وداقال  الددرة علي ابحد،اظ تها  اسدمرارها،  يلك باسةدهدار الاديةد مةن ال،نيةال )النمذجة  

بيةر علةي الواجبال المن لي (  الدي ساعدل بةةكل ك –الددذي  الراجا   –لاب األد ار  –الدا ي   –
 اكدساب الةالب للمهارال ابجدماعي  الدي ت  الددريب عليها خالل جلسال البرنامج.

كمةةةا أكةةةدل الباحيةةة  علةةةي الدالميةةةذ خةةةالل جلسةةةال البرنةةةامج علةةةي ضةةةر رة تامةةةي  مةةةا تةةة  
الددريب عليد من مهارال  ممارسدها ةي مواقف  سياقال اجدماعي  جديدة  اعدمةدل الباحية  ةةي 

اجبال المن لي  لدكوو ندة  مبديية  ةةي تامةي  المهةارال المدالمة   يلةك ةةي وةورة البداي  علي الو 
أنةةةة  ماينةة  تةلبهةةا الباحيةة  مةةن الدالميةةذ  مناقةةةده  ةةةي تلةةك الواجبةةال المن ليةة  ةةةي الحلسةةال 
الداليةة  حدةةم تصةةب  هةةذك المهةةارال أسةةا  يسةةدهدموند بةةةكل يةةومي مةةع مهدلةةف األةةةراد  مهدلةةف 

يج حدةم يدحسةن مسةدوى المهةارال ابجدماعية  لةديه  إلةي أو يصةب  أسةلوب المواقف  يلك بالددر 
حيةاة،  عليةد ةهةالل ةدةرة المداباة ،  الدةي كانةت بميابة  تحر ة  عملية  ألةةراد المحموعة  الدحريبية ، 
أكدل علي أو المهارال الدي اكدسبوها خالل مةاركده  ةي البرنامج أدل تةد رها إلةي مسةاعدته  

 اة لديه .ةي تحسين جودة الحي
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(، 2015 ت يد هذك النديح  ندايج الاديد من الدراسال السابد ، ميلر دراس  سحر سلي  )
حيةث  Kohler, et al. (2012)، دراسة  Marfa (2015)، دراسة  Baker (2019)دراسة  

أ ةةارل جمياهةةا إلةةي اسةةدمرار أ ةةر الدةةدريب علةةي المهةةارال ابجدماعيةة  ةةةي تحسةةين جةةودة الحيةةاة 
 محموع  الدحريبي  باد اندها( البرنامج،  خالل ةدرة المدابا .لدى أةراد ال

باةةةةد الاةةةةر  السةةةةاتم  ةةةةةي ضةةةةو( مةةةةا تووةةةةلت إليةةةةد ندةةةةايج البحةةةةث يمكةةةةن عةةةةر  أهةةةة  
 الدوويال علي النحو الدالير

 تدريب الدالميذ ي ص واو ال الدال  علي المهارال ابجدماعي  ةي مراحل مبكرة من حياته . -1

ابهدمار بالبرامج المهدل،  الدةي تهةدف لدنمية  المهةارال ابجدماعية  لةدى عينةال مهدل،ة   -2
 من ي ص ابحدياجال الهاو   من تينه  ي ص واو ال الدال .

 تيمين المهارال ابجدماعي  ضمن باض المدررال الدراسي . -3

اعيةة  لةةدى توعيةة  المالمةةين  أ ليةةا( األمةةور بيةةر رة الامةةل علةةي تنميةة  المهةةارال ابجدم -4
 ي ص واو ال الدال .

 ابهدمار بالبرامج المهدل،  الدي تهدف إلي تحسين جودة الحياة لدى الدالميذ ي ص واو ال. -5

ابهدمةةار بةةاجرا( الاديةةد مةةن الدراسةةال  البحةةوث الدةةي تسةةام إلةةي تحسةةين مسةةدوى جةةودة  -6
 الحياة بأباادها المهدل،  لدى ي ص واو ال الدال .
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 أواًل: املــــراجــــع العــــربيــــة:
(. ةاالي  اإلر اد الديني الحماعي ةي تنمي  جودة الحياة لدى ،البةًال 2015أحمد سايد قيداو )

 .240 – 186، 13، مجلة التربية الخاصةالحاما  ال،ايدال أكاديميا. 
د محمةةةةد المدر ةةةةةي أحمةةةةد عيسةةةةم اللو ةةةةاني،  نبيةةةةةل عبةةةةدس الدةةةةالف،  محمةةةةد حمةةةةةد السةةةةايد،  محمةةةة

(. الاوامل البيلي  المساهم  ةي جودة الحيةاة لةدى عينة  مةن األ،،ةال ي ص وةاو ال 2018)
 .68 – 47(، 8) 7، المجلة الدولية التربونة المتخ  ةالدال  تد ل  الكويت. 

(. مةةةدى ةاعليةةة  الدةةةدريب علةةةي المهةةةارال 2009أحمةةةد محمةةةد أتةةةو قيةةةد،  ياسةةةر عبةةةدس ح،نةةةي )
خ،ةةض باةةض ابضةةةرابال السةةلوكي   الوجدانيةة  لةةدى األ،،ةةال الصةة .  ابجدماعيةة  ةةةي

 .141 – 87(، 4) 15مجلة دراسا  تربونة واجتماعية، 
(. ةاعلي  الاال  الادالنةي السةلوكي لدحسةين جةودة 2013أحمد محمد الدتور،  أيمن رمياو قهراو )

 .346 – 306، 5 ،مجلة التربية الخاصةالحياة لاين  من األ،،ال ي ص واو ال الدال . 
 . الداهرةر مكدب  قهرا( الةرب.سيكولوجية المهارا (. 2004السيد محمد أتو ها   )

. الداهرةر مقياس تقدير المهارا  االجتماعية لألطفال(. 2000أماني عبدالمدصود عبدالوهاب )
 مكدب  األنحلو المصري .

ماعيةةةة  لةةةةدى األ،،ةةةةال ي ص (. مسةةةةدوى المهةةةةارال ابجد2018إيمةةةةاو درادكةةةة ،  أحمةةةةد اله اعلةةةة  )
مجلااااة الءرتااااا  وةةةاو ال الةةةدال  األكاديميةةةة  ةةةةي األردو ةةةةةي ضةةةو( باةةةةض المدديةةةرال. 

 .78 – 64(، 1) 18، للبحوث والدراسا  اإلنسانية
(. اإلر ةةاد الن،سةةي  جةةودة الحيةةاة ةةةي المحدمةةع المااوةةر. 2005حسةةن مصةةة،م عبةةدالماةي )

 .16/3 – 15 لءتازنقالمؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية جامعة ا
(. 2007دانيةةةال هابهةةةاو،  جودلويةةةد،  جةةةيمو كوةمةةةاو،  مارجريةةةت  يةةةو،  علي اتيةةةث مةةةارتني  )

)ترجم  عةادل عبةدس محمةد(.  التعليم العالجي –طبيعتها  –صعوبا  التعلم: مفهومها 
 (.2006عماور دار ال،كر للةباع   النةر  الدوقيع )الكداب األولي منةور 

. الدةةةةاهرة. مكدبةةةة  مقياااااس تشااااخي  معااااايار جااااودح الحياااااح(. 2009 ةةةةدير )قينةةةةب محمةةةةود 
 األنحلو المصري .

(. ةااليةة  ترنةةامج إر ةةادص عدالنةةي ان،اةةالي سةةلوكي لدنميةة  المر نةة  2015سةةالي حسةةين نصةةار )
رسااالة ماجسااتار  ااار الن،سةةي  ةةةي تحسةةين جةةودة الحيةةاة لةةدى ،ةةالب المرحلةة  اليانويةة . 

   ال قاقيم.، كلي  الدر ي  جامامنشورح
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(. ةاالي  ترنامج إر ادص سلوكي ةي تنمي  الك،ا(ة ابجدماعي   تحسين 2015سحر أحمد سلي  )
 2، مجلااة التربيااة الخاصااة والت  ااالجةةودة الحيةةاة لةةدى الدالميةةذ ي ص وةةاو ال الةةدال . 

(8 ،)49 – 86 . 
سةةاليب مواجهةة  (. النمةةوي  السةةببي للاالقةة  تةةين الةةذكا( الوجةةداني  أ2007وةة،ا( أحمةةد عحاجةة  )

كليةةة   رساااالة ماجساااتار  اااار منشاااورح،اليةةةدو   جةةةودة الحيةةةاة لةةةدى ،ةةةالب الحاماةةة . 
 الدر ي  جاما  ال قاقيم.

. المهاااارا  االجتماعياااة واالت اااالية: دراساااا  وبحاااوث نفساااية(. 2003،ريةةةم  ةةةوقي ةةةةر  )
 الداهرةر دار  ريب للةباع   النةر.

ن المن ةةةةور ابجدمةةةةاعي  الن،سةةةةي  الةبةةةةي. (. نوعيةةةة  الحيةةةةاة مةةةة2005عةةةةادل ع الةةةةدين األ ةةةةول )
 .16/3 – 15 المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية جامعة الءتازنق

(. الدحصةةيل األكةةاديمي  عدراذ جةةودة الحيةةاة الن،سةةي  لةةدى 2009عبدالحميةةد عبةةدالا ي  رجياةة  )
مجلااة كليااة مرت،اةةي  منه،يةةي الةةذكا( ابجدمةةاعي مةةن ،ةةالب كليةة  الدر يةة  بالسةةويو. 

 .227 – 172(، 1) 19، ربية جامعة اإلسكندرنةالت
. الدةةاهرةر دار  ريةةب للةباعةة  تائمااة المهااارا  االجتماعيااة(. 2006عبةةداللةيم محمةةد خلي،ةة  )
  النةر  الدوقيع.

(. 4)  - كراساااة التعليماااا  –اختباااار القااادرا  العقلياااة (. 1989ةةةةار ب عبةةةدال،داش موسةةةم )
 الداهرةر مكدب  النهي .

صااعوبا  الااتعلم: األساار النارنااة والتشخي ااية والعالجيااة (. 1998يةةال )ةدحةةي مصةةة،م ال  
 . الداهرةر دار النةر للحاماال. )اضطراب العمليا  المعرفية والقدرا  األكاديمية(

. الدةاهرةر مكدبة  مقياس جودح الحياح لألطفال ذوي صعوبا  التعلم(. 2009ةومي  أحمد السيد )
 األنحلو المصري .

(. الاوامةةل األسةري   المدرسةةي   المحدمعيةة  2006ال،داش،  محمةةد حسةةين حسةن )ةومية  أحمةةد عبةد
الماؤتمر المنبل  بحودة الحياة لدى األ،،ال ي ص واو ال الدال  بمحاة ة  تنةي سةويم. 

 .4/5-3العلمي الرابع لكلية التربية ببني سونف 
الناورولاااوجي اختباااار المسااا  (. 1999مارجريةةةت مةةةوتم،  هار لةةةد سةةةي لنج،  نورماسةةةبالدينج )

 )تاريب عبدالوهاب محمد كامل(. الداهرةر دار النهي  المصري .السرنع 
 . الداهرةر مكدب  األنحلو المصري .مقياس الرضا ع  الحياح(. 2013محدص محمد الدسوقي )
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واالجتمااعي  مقياس المساتو  االتت اادي(. 2016محمد أحمد سا،او،  دعا( محمد خةاب )
 الكداب الحديث. . الداهرةر داروالثقافي

(. جةةةودة الحيةةةاة الن،سةةةي  لةةةدى الدالميةةةذ ي ص 2018محمةةةد سةةةاد الابيةةةد،  ةكةةةرص لةيةةةم مدةةةولي )
المجلااااة العربيااااة لعلااااو  اإلعاتااااة وةةةةاو ال الةةةةدال   عالقدهةةةةا بالدحصةةةةيل األكةةةةاديمي. 

 .88 – 47، 4، والموهبة
ابجدماعيةة   (. اسةةدهدار الرسةةور المدحركةة  ةةةي تنميةة  باةةض المهةةارال2020مةةر ة محمةةد خلةةف )

، رسااالة ماجسااتار  ااار منشااورحأل،،ةةال الر ضةة  المارضةةين لهةةةر وةةاو ال الةةدال . 
 كلي  علور اإلعاق   الدأهيل جاما  ال قاقيم.

(. المهةةةةارال ابجدماعيةةةة   عالقدهةةةةا بالدحصةةةةيل األكةةةةاديمي لةةةةدى 2017ناوةةةة  حسةةةةين وةةةةدر )
 .205 – 154 ،4، مجلة العلو  التربونةالدالميذ الص   ي ص واو ال الدال . 

(. مهةارال تدريةر المصةير  عالقدهةا بحةودة الحيةاة لةدى المةراهدين ي ص 2017هالة  خيةر سةنارص )
 .45 – 1، 18، مجلة التربية الخاصةاإلعاق  ال،كري  البسية . 

(. مهةةةارال الدواوةةةل ابجدمةةةاعي  تدةةةدير الةةةذال كمنبلةةةال لحةةةودة 2014هةةةدى  ةةةعباو عةةةو  )
 .190 – 138، 6، مجلة التربية الخاصةالص . الحياة المدرك  لدى المراهدين 
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