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 ممخص الدراسة: 
برنامج تدريبي باستخداـ الفػف التشػكيمي فػي تنميػة فت الدراسة إلى معرفة أثر هد       

، ةتكةنػػػػت عينػػػػة المهػػػػارات ااجتماعيػػػػة لػػػػد  اعطفػػػػاؿ ذة  ابعاطػػػػة الفكريػػػػة البسػػػػيطة
 -بمدينػػػة طػػػةص ذة  ابعاطػػػة الفكريػػػة البسػػػيطة( طفػػػمن مػػػف اعطفػػػاؿ 35الدراسػػػة مػػػف  
( 95 – 75راةح نسػبة ذكػامهـ مػا بػيف  جمهةريػة مصػر العربيػة ممػف تتػ –محافظة طنا 

( سػػػػنةات، تػػػػـ تقسػػػػيمهـ إلػػػػى مجمػػػػةعتيف 35 -:درجػػػػة، ةأعمػػػػارهـ الزمنيػػػػة مػػػػا بػػػػيف  
( أطفػاؿ، ةطػد تػـ تطبيػؽ البرنػامج 8( أطفػاؿ، ةمجمةعػة بػابطة  9مجمةعة تجريبية  

عمػػى المجمةعػػة التجريبيػػة دةف المجمةعػػة البػػابطة باسػػتخداـ الفػػف التشػػكيمي التػػدريبي 
تػػـ تطبيػػؽ مقيػػاس المهػػارات ااجتماعيػػة عمػػى المجمػػةعتيف التجريبيػػة ةالبػػابطة، كمػػا 

ةتةصػػمت نتػػامج الدراسػػة إلػػى أنػػق تةجػػد فػػرةؽ ذات دالػػة إحصػػامية بػػيف متةسػػطي رتػػب 
درجػػػػات اعطفػػػػاؿ فػػػػي المجمةعػػػػة التجريبيػػػػة ةمتةسػػػػطي رتػػػػب درجػػػػاتهـ فػػػػي المجمةعػػػػة 

ؽ البرنػػػامج التػػػدريبي لصػػػال  البػػػابطة عمػػػى مقيػػػاس المهػػػارات ااجتماعيػػػة بعػػػد تطبيػػػ
المجمةعة التجريبية، كما ةجدت فرةؽ ذات دالة إحصامية بيف متةسطي رتب درجات 
اعطفػػػاؿ فػػػي المجمةعػػػة التجريبيػػػة طبػػػؿ تطبيػػػؽ البرنػػػامج ةبعػػػد  عمػػػى مقيػػػاس المهػػػارات 
ااجتماعية لصال  التطبيؽ البعد ، كما تةصػمت نتػامج الدراسػة إلػى عػدـ ةجػةد فػرةؽ 

ة احصػامية بػيف متةسػػطي رتػب درجػات اعطفػاؿ فػػي المجمةعػة التجريبيػة فػػي ذات دالػ
التطبيػػؽ البعػػد  ةالتطبيػػؽ التتبعػػي عمػػى مقيػػاس المهػػارات ااجتماعيػػة بعػػد شػػهريف مػػف 

 تطبيؽ البرنامج. 
المهااارات  الكممااات المفتاحيااة: اإلعاقااة الفكريااة البساايطةش الفاان التشااكيميش تنميااةش

 ريبي.                                                         االجتماعيةش البرنامج التد
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ABSTRACT: 

The present study aimed to investigate the effect of a training 

program using Plastic art in the development of social skills in 

children with mild intellectual disabilities. Sample of study 

consisted of (13) children with mild intellectual Disability in 

Qus- Qena - Arab Republic of Egypt, there IQ range is (50-70) 

degree, and their age range between (8-10) years. They were 

divided into two groups: an experimental group of (7) children, 

and a control group of (6) children. The Training Program using 

Plastic art was applied to the experimental group; however, the 

Social Skills scale was applied to the two groups, The result of 

the study indicated that there were statistically significant 

differences between the average ranks scores of the two groups 

after applying the Training Program on the Social Skills scale in 

favor of the experimental group. It was also found that there were 

statistically significant differences between the average ranks 

scores of the experimental group in the pre and post application 

of the Training Program on the Social Skills scale in favor of the 

post application. It was also found that there were no statistically 

significant differences between the average ranks scores of the 

experimental group in post and follow application of the training 

program on the Social Skills scale after two months the 

implementation of the program.                                     

 key words : Mild Intellectual Disability, Plastic Art, 

Development, Social Skills, The Training Program.                                                                                       
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 مقدمة: 
لقد أصب  ااهتماـ بفمات ذة  ااحتياجات الخاصة مف اعةلةيات التي تحظى 
باهتمامات المجتمعات المعاصرة نظران لمنسب المتزايدة لهـ في هذ  المجتمعات التي 

ةمف بيف الفمات التي نالت اهتماـ  ،حاةلت كثيران ااهتماـ بأفرادها عمى مختمؼ فماتهـ
عاطيف فكريان بصفة عامة ة فمة ذة  ااعاطة الفكرية البسيطة هذ  المجتمعات فمة الم

بصفة خاصة عنهـ أكثر فمات ابعاطة الفكرية انتشاران، ةذلؾ إيمانان مف هذ  
المجتمعات بأف أفبؿ استثمار تقدمق لشعةبها هة ااستثمار البشر ، كما أف تقدمها 

ختمؼ أنةاعها فهـ دعامة اعمة ةنهبتها ةتطةرها مرتبط داممان بااهتماـ بفماتق عمى ا
التي تقةـ بهذا التقدـ ةهذ  النهبة ةهذا التطةر، ةبما أف فمة ذة  ابعاطة الفكرية 
البسيطة تمثؿ فمة ليست بالقميمة مف فمات هذ  المجتمعات فقد عممت هذ  المجتمعات 

بدان مف  عمى الرعاية ةااهتماـ بها مف أجؿ تنمية طدراتهـ المحدةدة ةااستفادة منها
هدار الكثير مف استثمارات هذ  المجتمعات في رعايتهـ ةأف يصبحةا طاطة  إعالتهـ ةا 

 منتجة ا مستهمكة فقط. 
فااهتماـ بهذ  الفمة مف اعطفاؿ ةاجب تحرص عميق هذ  المجتمعات ةتبعق بيف 
أةلةياتها مف أجؿ دعـ فمة مف فمات المجتمع، التي ابد ةأف تحظى مف الرعاية 

هتماـ الذ  تحظى بق باطي فمات المجتمع، ةسعيان ةراء تحرير هؤاء اعفراد مف ةاا
طيةد العزلة التي تفربها عميهـ طبيعة إعاطتهـ التي جعمتهـ يبتعدةف عف ااختمط 
يمانان بمبدأ تكافؤ الفرص ةالمساةاة حيث أف  بباطي فمات المجتمع ةااندماج معهـ، ةا 

فعاؿ في مجتمعق ةفقان بمكاناتق ةطدراتق ةاستعداداتق  لكؿ فرد الحؽ في أف يقةـ بدةر
 (.4536 مصطفى، 

كما أف طبية ذة  ابعاطة الفكرية البسيطة مف أهـ القبايا ابنسانية ةااجتماعية 
ةااطتصادية المطرةحة عمى ساحة اعلفية الثالثة،حيث أف لها أبعادان تربةية ةتأهيميق 

ؤاء اعطفاؿ بؤرة اهتماـ الكثير مف المجتمعات ةةطامية ةعمجية ةعمى هذا أصب  ه
الدةلية لقصةر عممياتهـ المعرفية التي تنعكس سمبان عمى أدامهـ اعكاديمي عند 
مقارنتهـ بأطرانهـ العادييف، لذا فهـ في أمس الحاجة إلى جهد مستمر ةمتةاصؿ ةرعاية 

أة المدرسة أة  شاممة ةمتكاممة مف شتى المؤسسات ااجتماعية سةاء كانت اعسرة
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مراكز البحث العممي أة البيمة المحيطة بالطفؿ أة المجتمع بشكؿ عاـ، ةذلؾ بهدؼ 
رعايتهـ ةتأهيمهـ ةتدريبهـ لكي يحيةا حياة طبيعية فعالة ةمنتجة، ةأف أ  تقصير في 
تقديـ هذ  الرعاية تدفعهـ إلى مزيد مف العزلة ةاانسحاب ةابحساس بالفشؿ ةالعدةانية 

ثقة بالنفس ةعدـ تقدير الذات مف خمؿ مظاهر ابحباط المحيطة بهـ، مما ةعدـ ال
تنعكس أثار  عمى المجتمع ةاستثمار  البشر  ةعمى الطفؿ ذاتق، حيث يصب  هذا 
الطفؿ عبمان عمى مجتمعق بدان مف استثمار  كطاطة منتجة في حدةد ما تؤهمق لق طدراتق 

مكاناتق  خميفة، عيسى،   (. 4558ةا 
عزلة هؤاء اعطفاؿ مف ااستفادة مف طدراتهـ المحدةدة بسبب اابتعاد عف ةتحةؿ 

اآلخريف ةعدـ ااختمط بهـ، ةذلؾ افتقادهـ إلى المهارات ااجتماعية التي تساعدهـ 
عمى التكيؼ ااجتماعي مع أطرانهـ ةمع أفراد أسرتهـ ةمع مجتمعاتهـ، حيث تعد 

اسية التي تساعد هؤاء اعطفاؿ عمى التفاعؿ المهارات ااجتماعية مف المهارات اعس
ااجتماعي مع المحيطيف بهـ مف أفراد المجتمع، كما تساعد عمى اكتشاؼ طدرات 
هؤاء اعطفاؿ ةمعرفة إمكاناتهـ مما ييسر عمى القامميف عمى رعايتهـ ابسهاـ في 

 تنمية هذ  القدرات كمن حسب حالتق. 
ة يمكف ااستفادة منها في بناء ةتنمية المجتمع إذا فذة  ابعاطة الفكرية البسيطة طاط

تـ تنمية المهارات ااجتماعية لديهـ بطريقة مناسبة ةفعالة تتفؽ مع طدراتهـ 
ةاستعداداتهـ ةتساعدهـ في معرفة طبيعة ةأبعاد البيمة المحيطة بهـ، ةالتي يمارسةف 

ف فيها مما يكسبهـ الثقة مف خملها دةرهـ في الحياة ةالتي تجعمهـ يتأثرةف بها ةيؤثرة 
بأنفسهـ في فهـ ما يحيط بهـ مف متغيرات ةتحديات هذا العالـ المتغير الرماد ، 

4559.) 
ةُيعز  ااهتماـ بالمهارات ااجتماعية إلى كةنها مف العناصر المهمة عمى المستة  
 الشخص ةالمجتمعي ةالتي تحدد طبيعة التفاعمت اليةمية لمفرد مع المحيطيف بق في
المةاطؼ المختمفة، ةالتي تعد في حالة اتصافها بالكفاءة مف ركامز التةافؽ النفسي لمفرد 

 (. 4555ةالتي يستطيع مف خملها اكتساب القدرة عمى التكيؼ مع المجتمع  فرج، 
كما يمثؿ القصةر في المهارات ااجتماعية تحديان كبيران أماـ عمطات الفرد باآلخريف 

يث نجد أف هذا القصةر يمعب دةران رميسيان في تحرؾ الفرد نحة ةفي اتجاهق نحةهـ، ح
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اآلخريف فقد يجعمق يتحرؾ بعيدان عنهـ أة يتحرؾ بدهـ فينعزؿ عنهـ أة يتعد  عميهـ 
 (.4557ةهة اعمر الذ  يحةؿ دةف تةافقق ةتكيفق معهـ  محمد، سميماف، 
هذ  الفمة مف اعطفاؿ كما أف القصةر في مستة  المهارات ااجتماعية أة فقدها لد  

يؤد  إلى آثار خطيرة، ةيترتب عميق العديد مف المشكمت ةالسمةكيات فمعظمهـ 
ةخاصةن ذة  ابعاطة البسيطة يميمةف إلى العزلة ةاانسحاب ةعدـ المشاركة في 
اعنشطة ااجتماعية، باببافة إلى فشمهـ في تكةيف صداطات مع أطرانهـ العادييف 

 (. 4553ى تفاعمهـ ااجتماعي  بخش، مما يؤثر سمبان عم
ةنظران لما يعانيق هؤاء اعطفاؿ المعاطيف فكريان مف ابطراب التفاعؿ ااجتماعي ةعدـ 
القدرة عمى التفاعؿ مع المحيطيف بهـ ةعدـ تحمؿ المسمةلية ةعدـ تحمؿ القمؽ 

التدريب ةابحباط، فإف هذ  الفمة مف اعطفاؿ في حاجة ماسة إلى الرعاية ةالتةجيق ة 
 (. 4556بما يساعدهـ في تحقيؽ التةافؽ النفسي ةينمي ثقتهـ بأنفسهـ  سرية، 

كما أنهـ في حاجة ماسة إلى استخداـ أفبؿ ااستراتيجيات ةاعساليب ةالطرؽ التي 
تمكنهـ مف اكتساب المهارات ااجتماعية ةالتي تيسر لهـ سبؿ التعامؿ ةالتفاعؿ مع 

يب أة الطرؽ أة ااستراتيجيات محببة إليهـ يشعرةف غيرهـ، ةأف تكةف هذ  اعسال
بالسعادة أثناء تأديتها، ةهذا ما يمكف تحقيقق مف خمؿ اعنشطة الفنية بصفة عامة 
ةالفف التشكيمي بصفة خاصة ةالتي يشعر هؤاء اعطفاؿ مف خملق بأنهـ يقةمةف 

ف كاف الهدؼ مف استخدامق هة تنمية المها رات ااجتماعية بألعاب محببة إليهـ ةا 
 American Artلديهـ ا تنمية اابتكار، حيث تر  الجمعية اعمريكية لمفف  

Therapy Asseciation "AATA" (2007)   أف العمج بالفف يشبق كثيران باطي
حصص التربية الفنية لكف يةجد اختمؼ جةهر  بينهما يتمثؿ في الهدؼ مف 

الممارسة أهـ مف العمؿ الفني نفسق عف استخدامق ففي العمج بالفف تكةف عممية 
العمج بالفف ا يهدؼ بنتاج فف جميؿ أة بناء المةهبة، ةلكف الهدؼ منق هة مساعدة 
الفرد في الشعةر الجيد تجا  نفسق ةمساعدتق لمتةاصؿ الجيد مع اآلخريف ةمساندتق 

 عخذ مسمةلية في حياتق.
لمطفؿ مف خمؿ فهـ اآلخريف  كما أف الفف محاةلة لتحقيؽ ااتصاؿ ااجتماعي

حيث يعبر الطفؿ عف  لممشاعر التي تـ التعبير عنها مف خمؿ ممارسة عممية الفف
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ةالذ  بدةر  يساعد في التخفيؼ  مشاعر  ةانفعااتق ةاحتياجاتق مف خمؿ ممارستق لق
مف القمؽ ةالمشكمت التي يصعب ابفصاح عنها إا مف خملق، فالطفؿ طد يفص  

امق بعممية الفف عف مشكمتق التي يعاني منها ةالتي ا يستطيع ابفصاح عنها أثناء طي
أماـ اآلخريف فهة يسهـ في تحقيؽ الصحة النفسية ةااجتماعية ةتربية الطفؿ في مناخ 
طبيعي فالكثير مف المفاهيـ يمكف التعبير عنها بأدةات الفف ةليس هناؾ حد أطصى 

 (Judith, 2005 ).        لمقدرة التعبيرية لمطفؿ 
فالطفؿ ذة  ابعاطة الفكرية البسيطة يستطيع مف خمؿ الفف التشكيمي التعبير عما 
يدةر بداخمق ةابفصاح عف احتياجاتق ةرغباتق المكبةتة، مما يساعد  عمى ااندماج 
مع المحيطيف بق ةالتفاعؿ معهـ ةتكةيف الصداطات مف خمؿ مشاركتهـ في اعنشطة 

طيعةف مف خملها التعبير عف آرامهـ أماـ اآلخريف مما يساعد اآلخريف الفنية التي يست
 عمى تقبمهـ ةمعرفة احتياجاتهـ ةمتطمباتهـ.

مف هنا تعتبر اعنشطة الفنية بصفة عامة ةالفف التشكيمي بصفة خاصة ةسيمق هامة 
ف في تنمية المهارات المختمفة ةمنها المهارات ااجتماعية ةكذلؾ في تعديؿ الكثير م

السمةكيات غير التكيفية لد  ذة  ابعاطة الفكرية البسيطة، ةطد أكدت العديد مف 
الدراسات عمى دةر اعنشطة الفنية ةالفف التشكيمي في تنمية المهارات المختمفة لفمات 
التربية الخاصة بصفة عامة ةذة  ابعاطة الفكرية البسيطة بصفة خاصة، ةكذلؾ في 

لفف التشكيمي كةسيمة عمجية ةفي تعديؿ سمةكهـ ةتأهيمهـ، استخداـ اعنشطة الفنية ةا
حيث تعتبر اعنشطة الفنية ةالفنةف التشكيمية ةسامؿ تزيد كفاءة ااتصاؿ بيف المربي 

 )ةالدارس ةهذا ما أكدتق نتامج العديد مف الدراسات ةمف هذ  الدراسات دراسة 
Malley,1999) ،  دراسة محمد  (،4558(، دراسة محمد  4556دراسة عزاـ

(، دراسة الدهاف ;455(، دراسة جماؿ الديف  :455(، دراسة محمد  4559 
(، بدة ، الصفتي، فهمي، آؿ 4535(، دراسة البراشي  4534(، دراسة فرج  4535 

 (.  4537دراسة محمد، بدية ، أبة القطط  ، (4535زعمة، العبد  
 مشكمة الدراسة: 

ماعية لذة  ابعاطة الفكرية البسطة ةفي تدريبهـ إف القصةر في تنمية المهارات ااجت
عميها يترتب عميق العديد مف المشكمت التي تؤثر عمى هؤاء اعطفاؿ كما تؤرؽ 
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القامميف عمى رعايتهـ كالعدةاف ةاانحرافات السمةكية ةالسمةؾ المباد لممجتمع، ةهذا 
هذ  السمةكيات إلى  ما يحةؿ بينهـ ةبيف التةاصؿ ااجتماعي مع أطرانهـ، حيث تؤد 

عدـ تقبؿ اآلخريف لهـ ةالرفض مف جانب أطرانهـ العادييف ةعدـ السماح لهـ 
بمشاركتهـ في اعنشطة ااجتماعية مما يقمؿ مف فرص التفاعؿ لد  هذ  الفمة مف 
اعطفاؿ، ةكذلؾ عدـ اانخراط في عمطات اجتماعية مع البيمة المحيطة بهـ ةيجعمهـ 

 اانسحاب مف المشاركات ااجتماعية. أكثر عربة لمعزلة ة 
ةهذا ما احظق الباحث مف خمؿ زياراتق الميدانية لمعاهد التربية الفكرية أثناء 
المشاركة في ااحتفاات التي تعدها تمؾ المعاهد ةالجمعيات المخصصة لذة  ابعاطة 

مى تنمية الفكرية، حيث احظ اهتماـ القامميف عمى رعاية هؤاء اعطفاؿ ةتركيزهـ ع
المهارات المختمفة لهذ  الفمة مف اعطفاؿ مثؿ المهارات المغةية ةمهارة العناية بالذات 
ةالمهارات المهنية لكف ةجد طصةران في ااهتماـ بتنمية المهارات ااجتماعية لديهـ، 
حيث ةجد مجمةعة كبيرة مف هؤاء اعطفاؿ يعممةف بمعزؿ عف اآلخريف ةا يميمةف 

ريف حتى في المعب الجماعي، مما جعؿ الباحث يشعر بمد  حاجة لمشاركة اآلخ
هؤاء اعطفاؿ اكتساب المهارات ااجتماعية التي تخرجهـ مف عزلتهـ ةتساعدهـ 
عمى التةاصؿ ااجتماعي مع أطرانهـ ةمع مجتمعاتهـ المحيطة بهـ، ةذلؾ مف خمؿ 

مشاركة الجماعية أكثر مف استخداـ أفبؿ اعساليب المحببة لديهـ ةالتي تحتاج إلى ال
العمؿ الفرد  مما يسهؿ عميهـ فرصة التفاعؿ ااجتماعي مع غيرهـ مف أطرانهـ 
العادييف مف خمؿ مشاركتهـ في اعنشطة الجماعية المختمفة التي يقةمةف بها، ةهذا 
ما يمكف تحقيقق مف خمؿ استخداـ أسمةب الفف التشكيمي الذ  يجعؿ هؤاء اعطفاؿ 

ى مامدة عمؿ ةاحدة ةيتبادلةف اعشكاؿ التي يقةمةف بتجسيدها ةتكةف يجمسةف عم
محببة إليهـ ةيتبادلةف المناطشة ةالحةار فيما بينهـ مما يساعدهـ في اكتساب فرصة 

 التفاعؿ مع أطرانهـ ةالقامميف عمى رعايتهـ ةغيرهـ مف المحيطيف بهـ.     
طة الفكرية البسيطة يعتمد إلى حد كما أف تنمية المهارات ااجتماعية لد  ذة  ابعا

كبير عمى طرامؽ ةأساليب ةاستراتيجيات التدريب، ةما يترتب عمى هذا التدريب مف 
نتامج تسهـ في إكساب هؤاء اعطفاؿ المهارات ااجتماعية مف خمؿ التدريبات 
ةاعلعاب ةاعنشطة الجماعية التي تيسر لهـ فرصة لمتفاعؿ ةالتةاصؿ المفظي ةتبادؿ 
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آلراء بينهـ ةبيف أطرانهـ، ةكذلؾ مف خمؿ تبادؿ اعسممة فيما بينهـ ةتبادؿ اعدةات ا
التي يستخدمةنها أثناء العمؿ ةسؤاؿ بعبهـ البعض مما يسهـ بدرجة كبيرة في 
مساعدتهـ عمى ااندماج ااجتماعي فيما بينهـ، ةهذا ما يمكف تحقيقق مف خمؿ 

اعدةات المستخدمة في الفف التشكيمي، ةهذا ما اعنشطة ةالتدريبات المختمفة ةكذلؾ 
جعؿ الباحث يستخدـ هذا اعسمةب ةهة الفف التشكيمي أثناء طيامق بتنمية المهارات 
ااجتماعية لد  ذة  ابعاطة الفكرية البسيطة لما لهذا اعسمةب مف أهمية كبيرة 

اعطفاؿ أثناء اعتماد  عمى المشاركة الجماعية مف خمؿ اعنشطة التي يقةـ بها 
طيامهـ بتجسيد الرسةمات ةاعشكاؿ المختمفة، ةطد أكدت نتامج العديد مف الدراسات 
عمى أهمية تنمية المهارات ااجتماعية لد  هذ  الفمة مف اعطفاؿ ةمف هذ  الدراسات 

(، 4558(، دراسة أكبر  4553، دراسة بخش  Gumple (1994)دراسة جةمبؿ 
(، دراسة 4533، دراسة خطاب   Von (2007)اسة فةف(، در 4559دراسة الرماد   

، دراسة Eratay (2013)دراسة اراتا  (، 4533القميني، الدهاف، مرزةؽ، محمد  
 (. 4538بركات  

كما احظ الباحث طمة الدراسات العربية إف لـ تكف ندرتها ةالتي تناةلت تنمية المهارات 
 باستخداـ الفف التشكيمي. ااجتماعية لد  ذة  ابعاطة الفكرية البسيطة 

ةطد تحددت مشكمة الدراسة الحالية في السؤاؿ الرميس التالي: ما أثر فعالية برنامج 
تدريبي باستخداـ الفف التشكيمي في تنمية المهارات ااجتماعية لد  ذة  ابعاطة 

 الفكرية البسيطة؟ 
 ةطد تفرعت عف هذا السؤاؿ اعسممة التالية: 

الة إحصامية بيف متةسطي رتب درجات اعطفاؿ ذة  هؿ تةجد فرةؽ ذات د -3
ابعاطة الفكرية البسيطة في المجمةعة التجريبية ةمتةسطي رتب درجاتهـ في 
المجمةعة البابطة بعد تطبيؽ برنامج الفف التشكيمي عمى مقياس المهارات 

 ااجتماعية؟  
ذة  هؿ تةجد فرةؽ ذات دالة إحصامية بيف متةسطي رتب درجات اعطفاؿ  -4

ابعاطة الفكرية البسيطة في المجمةعة التجريبية طبؿ ةبعد تطبيؽ برنامج الفف 
 التشكيمي عمى مقياس المهارات ااجتماعية؟   
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هؿ تةجد فرةؽ ذات دالة إحصامية بيف متةسطي رتب درجات اعطفاؿ ذة   -5
عمى  ابعاطة الفكرية البسيطة في المجمةعة التجريبية في التطبيؽ البعد  ةالتتبعي

 مقياس المهارات ااجتماعية بعد شهريف مف تطبيؽ البرنامج؟                                      
 أهداف الدراسة:  
 تهدؼ الدراسة الحالية إلى:  
التعرؼ عمى مد  فعالية برنامج تدريبي باستخداـ الفف التشكيمي في تنمية  -3

 لبسيطة. المهارات ااجتماعية لد  ذة  ابعاطة الفكرية ا
التعرؼ عمى مد  استمرارية فعالية البرنامج المستخدـ في تنمية المهارات  -4

 ااجتماعية بعد انتهاء البرنامج ةأثناء فترة المتابعة. 
معرفة الدةر الذ  يمكف أف تمعبق اعنشطة الفنية بصفة عامة ةالفف التشكيمي  -5

ة لد  اعطفاؿ عينة بصفة خاصة بأنشطتق المختمفة في تنمية المهارات ااجتماعي
 البحث.   

 أهمية الدراسة: 
 تتب  أهمية الدراسة الحالية فيما يمي: 

تكتسب الدراسة أهميتها مف أهمية الفمة التي تتناةلها ةهي فمة ذة  ابعاطة  -3
 % مف حاات ابعاطة الفكرية.  5:الفكرية البسيطة ةالتي تمثؿ أكثر مف 

رات ااجتماعية لفمة ذة  ابعاطة الفكرية تعد هذ  الدراسة محاةلة لتنمية المها -4
البسيطة مف خمؿ تقديـ برنامج تدريبي يعتمد عمى الفف التشكيمي مما طد يسهـ في 
زيادة تفاعمتهـ ااجتماعية مف خمؿ اعنشطة المختمفة التي يحتة  عميها هذا النةع 

 مف الفف. 
اجتماعية مما يسهـ في إكساب اعطفاؿ ذة  ابعاطة الفكرية البسيطة لممهارات ا -5

 شعةرهـ بالسعادة ةالربا ةيحقؽ لديهـ الصحة النفسية. 
إمكانية ااستفادة مف برنامج الفف التشكيمي في مساعدة المختصيف القامميف عمى  -6

رعاية هذ  الفمة مف اعطفاؿ ةأةلياء أمةرهـ في مساعدة أطفالهـ عمى التخمي عف 
هـ في اعنشطة المختمفة التي يغمب عميها العمؿ عزلتهـ ةاندماجهـ مع أطرانهـ ةمشاركت

 الجماعي. 
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 حدود الدراسة: 
 الحدود البشرية: 

تمثمت الحدةد البشرية في مجمةعة مف اعطفاؿ ذة  ابعاطة الفكرية البسيطة بمدينة 
 (.35جمهةرية مصر العربية  ف =  –محافظة طنا -طةص

 الحدود المكانية: 
 .جمهةرية مصر العربية –محافظة طنا -ية بمدينة طةصتمثمت في معهد التربية الفكر 

 الحدود الزمنية: 
 ـ.4539 -4538تـ تطبيؽ أدةات الدراسة خمؿ الفصؿ الدراسي الثاني 

 مصطمحات الدراسة: 
 األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة: 

اديميػػة هػػـ فمػػة مػػف فمػػات ابعاطػػة الفكريػػة لػػديها القػػدرة عمػػى ااسػػتفادة مػػف البػػرامج اعك
ةتصػػؿ طػػدرات أفرادهػػا التحصػػيمية إلػػى مسػػتة  الصػػؼ الثالػػث ةالرابػػع اابتػػدامي ةتتػػراةح 

( درجػة ةيمكػنهـ تعمػـ المهػارات اعساسػية فػي 95 – 75نسبة ذكاء هذ  الفمػة مػا بػيف  
 (. 4533القراءة ةالكتابة ةالحساب  عبد الرحيـ، حمةد، نصر، 

 المهارات االجتماعية: 
ةكيات ةالخبرات ااجتماعية التي تعممها الفرد مف بيمتق ةالتي هي مجمةعة مف السم

تهدؼ إلى تنمية طدرتق عمى التفاعؿ ااجتماعي ةمساعدتق عمى اكتساب مهارة البدء 
بالحديث ةالتعاةف ةالتعبير عف الذات ةتحمؿ المسمةلة ةاحتراـ اآلخريف ةمشاركتهـ مما 

 (.4558 أبة غزالة،  يسهـ بشكؿ إيجابي في طدرتق عمى التفاعؿ معهـ
ةيعرفها الباحث إجراميان: بأنها مجمةعة مف العادات ةالسمةكيات ااجتماعية يتـ تدريب 
الطفؿ عميها حتى يتمكف مف إتقانها مف خمؿ عممية التفاعؿ ااجتماعي التي تتـ بينق 

عمى ةبيف أطرانق، ةالتي يكتسب مف خملها السمةكيات ااجتماعية المقبةلة مما يساعد  
إطامة عمطات ناجحة مع اآلخريف مف أطرانق ةغيرهـ مف المحيطيف بق ةتنمية طدرتق 
عمى التعامؿ ةالتفاهـ معهـ ةتقاس بالدرجة التي يحصؿ عميها الطفؿ عمى مقياس 

 المهارات ااجتماعية. 
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 الفن التشكيمي: 
ذلؾ التعبير هة أحد أنةاع الفنةف البصرية يمارس مف خملق التعبير الفني سةاء كاف 

فكريان أة التعبير عف اعحاسيس ةالمشاعر التي تكمف بداخؿ الفرد ةا يجد متنفسان لها 
في أرض الةاطع فيتجق لمتعبير عنها مف خمؿ التعبير الفني، ةيبـ هذا النةع مف 
الفنةف العديد مف المجاات نذكر منها فف الرسـ، فف التصةير التشكيمي، فنةف الخزؼ 

ف التصميـ، ةغيرها مف المجاات الفنية التي يدرسها طمبة الفنةف ةالصمصاؿ، ف
ةيمارسها الفنانيف التشكيمييف ةتعطى عطفالنا في المناهج التعميمية مف خمؿ مقرر 

 (. 4534التربية الفنية  البمعاف، 
ةيعرؼ الباحث الفف التشكيمي بأنق ةسيمة مف ةسامؿ التعبير يعطي لمطفؿ الفرصة 

تياجاتق ةرغباتق الكامنة بداخمق دةف خجؿ أة خةؼ أة إلحاؽ برر أة لكي يشبع اح
أذ  باآلخريف، مما ينعكس عمى فهـ اآلخريف لق مف خمؿ الرسةمات ةالصةر 
ةاعشكاؿ التي يجسدها ةتعبر عما بداخمق ةتساعد عمى التفاهـ ةالحةار فيما بينهـ 

أطرانق مف خمؿ لغة الحةار ةتسهـ في تحقيؽ التكيؼ ااجتماعي لمطفؿ مع بيمتق ةمع 
 المةجةدة في تمؾ اعنشطة التي طاـ بها.   

 البرنامج التدريبي: 
يعرؼ الباحث البرنامج التدريبي بأنق برنامج مخطط ةمنظـ في بةء أسس عممية 
ةتربةية مستندة عمى مبادئ ةنظريات التعمـ ااجتماعي لتقديـ مجمةعة مف التدريبات 

ؿ عدد مف الجمسات بهدؼ تنمية المهارات ااجتماعية بشكؿ جماعي ةفرد  مف خم
 لد  اعطفاؿ عينة الدراسة. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:   
 أواًل: المهارات االجتماعية:  

يعتبر القصةر في المهارات ااجتماعية مف العممات الدالة عمى ةجةد ابعاطة 
ى اانسحاب ةالعزلة ةاانزةاء ةعدـ تكةيف الفكرية حيث أف أفراد هذ  ابعاطة يميمةف إل

صداطات ةعدـ ااختمط ةااحتكاؾ باآلخريف مف أطرانهـ حتى ارتبط مفهةـ ابعاطة 
( في تعريفها 4555الفكرية بالقصةر في المهارات ااجتماعية، ةهذا ما أكدتق إبراهيـ  

طصةر في  لإلعاطة الفكرية أنها عبارة عف أداء عقمي دةف مف المتةسط يصاحبق
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مظاهر السمةؾ التكيفي ةالمهارات ااجتماعية ةالثقة بالنفس ةيظهر ذلؾ القصةر أثناء 
 مراحؿ النمة مما يؤثر عمى أداء الطفؿ التعميمي بصةرة ةابحة.  

ةتشكؿ نسبة ذة  ابعاطة الفكرية البسيطة نسبة كبيرة مف المعاطيف فكريان ةنمحظ 
مع أطرانهـ العادييف حيث تبدةا مقاربة لمظاهر  عميهـ التشابق في الخصامص الجسمية

النمة الجسمي العاد  ةلكنهـ يعانةف مف مشكمت في الجانب ااجتماعي بمهاراتق 
المختمفة، كما أكدت الجمعية اعمريكية عمى أف التةافؽ ااجتماعي السيئ هة السبب 

عتبر الطفؿ المتةافؽ الرميسي الثاني لإلعاطة الفكرية بعد القدرات العقمية، بحيث ا ي
اجتماعيان مع أسرتق ةمدرستق ةبيمتق المحيطة بق معاطان فكريان عف تةافقق ااجتماعي يدؿ 
عمى أنق شخص عاد  الذكاء أة أطؿ مف العاد  بقميؿ ةليس مف فمة المعاطيف فكريان، 

لقدرة ةعمى ذلؾ يعتبر الفرد معاطَا فكريان مف ةجهة نظر الجمعية اعمريكية إذا افتقد ا
عمى التةافؽ ااجتماعي بجانب النقص في طدراتق العقمية  القميني، الدهاف، مرزةؽ، 

 (.    4533محمد، 
لذا نر  أف فمات ابعاطة الفكرية بصفة عامة ةذة  ابعاطة الفكرية البسيطة في حاجة 
تباع أفبؿ الطرؽ ةااستراتجيات ةالةسام ؿ ماسة لتنمية المهارات ااجتماعية لديهـ ةا 

التي تناسب هذ  الفمة مف فمات ابعاطة أثناء تنميتها ةذلؾ حتى يستطيعةا التكيؼ مع 
 مجتمعاتهـ ةمع بيماتهـ ةمع أطرانهـ. 

 مفهوم المهارات االجتماعية: 
هي مجمةعة مف السمةكيات ةالخبرات ااجتماعية التي تعممها الفرد مف بيمتق ةالتي 

جتماعي ةمساعدتق عمى اكتساب مهارة البدء تهدؼ إلى تنمية طدرتق عمى التفاعؿ اا
بالحديث ةالتعاةف ةالتعبير عف الذات ةتحمؿ المسمةلة ةاحتراـ اآلخريف ةمشاركتهـ مما 

 (.4558يسهـ بشكؿ إيجابي في طدرتق عمى التفاعؿ معهـ  أبة غزالة، 
ةهي عادات ةسمةكيات مقبةلة اجتماعيان مف جانب اآلخريف يتدرب عميها الطفؿ 

ة مستمرة ةبما يتناسب مع المرحمة العمرية التي يمر بها بدرجة مف ابتقاف بصةر 
ةالتمكف مف خمؿ التفاعؿ ااجتماعي بصةرة المختمفة، ةالذ  يهيئ الطفؿ لممشاركة 
ااجتماعية مف خمؿ مةاطؼ الحياة اليةمية ةالتي مف شأنها أف تفيد  في إطامة 

 (.4553 بخش،  عمطات ناجحة مع اآلخريف في محيط بيمتق
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 أبعاد المهارات االجتماعية: 
المهارات ااجتماعية الشخصية: ةتتبمف طدرة الطفؿ عمى التفاعؿ بشكؿ ايجابي  -0

مع المةاطؼ الذاتية ةااجتماعية سةاء بالمنزؿ أة المدرسة أة مختمؼ البيمات الخارجية 
 العامة.

بالدخةؿ في حةار مع مهارات المبادرة التفاعمية: ةتتمثؿ في امكانية المبادرة  -9
 اآلخر ةالمساهمة في شيء ما مع اآلخريف بإرادة ذاتية.

مهارات ااستجابة التفاعمية: ةيقصد بها القدرة عمى ااستجابة الممممة لمبادرة  -3
 .الغير ةالتفاعؿ أة المشاركة في أ  نشاط مطمةب

مى إبداء المهارات ااجتماعية ذات العمطة بالبيمة المدرسية: ةتتبمف القدرة ع -4
 المهارات المزمة في إطار التعامؿ مع مةاطؼ ةأحداث البيمة المدرسية.

القدرة  المهارات ااجتماعية ذات الصمة بالبيمة ااجتماعية المحمية: ةتشير إلى -5
عمى التعامؿ بمهارة مع مجريات البيمة الخارجية مف جيراف ةرفاؽ ةخدمات عامة في 

                                          (.  4535المحيط الخارجي  الديب، 
 الخصائص االجتماعية لممعاقين فكريًا: 

يتميز اعطفاؿ المعاطيف فكريان مف الناحية ااجتماعية بمجمةعة مف الخصامص تتمثؿ 
في كةنهـ أطؿ طدرة عمى التةافؽ ااجتماعي ةيرجع ذلؾ إلى نقص اهتمامهـ بالعالـ 

لحياة ااجتماعية ةعدـ طدرتهـ عمى تحمؿ المسمةلية، كما المحيط بهـ ةانسحابهـ مف ا
يتصفةف بانخفاض درجة تةافقهـ سةاء عمى المستة  الشخصي أة ااجتماعي ةا 
يستطيعةف تدبير شمةف حياتهـ، ةكذلؾ بعؼ طدرتهـ عمى إنشاء عمطات اجتماعية 

 (. 4554فعالة مع اآلخريف  سممة، 
ريان يتصفةف بالعديد مف المظاهر التي تدؿ عمى كما نجد أف اعطفاؿ المعاطيف فك

بعؼ المهارات ااجتماعية لديهـ ةبالتالي بعؼ طدرتهـ عمى التةاصؿ ااجتماعي 
ةتتمثؿ هذ  المظاهر في سةء تكيفق مع المةطؼ ااجتماعي، عدـ تفاعمق مع اآلخريف، 

انق مف العزلة ةاانسحاب ةاانزةاء مف المجتمع، صعةبة تكةيف صداطات مع أطر 
العادييف ةغيرهـ، عدـ القدرة عمى تبادؿ الحديث ةالحةار مع اآلخريف، عدـ القدرة عمى 

 (.4535تحمؿ المسمةلية تجا  النفس ةاآلخريف  شقير، 
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 أهمية المهارات االجتماعية: 
يعتبر ابنساف اجتماعيان بطبعق فهة يسعى إلى التفاعؿ مع اآلخريف المحيطيف بق  

عامؿ مع الجماعات المختمفة داخؿ مجتمعق تعاممن يعةد عميق ةهة محتاج إلى الت
بالنفع ةالفامدة ةعمى المجمةعة التي ينتمي إليها فهة يسعى إلى جماعة تقبمق ةيشعر 
باانتماء إليها ةيتفؽ مع أعبامها في طيمهـ ةاتجاهاتهـ ةميةلهـ، كما أنق محتاج إلى 

حقؽ هذ  السعادة إا إذا شعر بأنق شخص أف يشعر بالسعادة عند اانتماء إليها ةلف تت
 (.4535مقبةؿ مف جانبها ةيحظى بمكانق متميزة بيف أعبامها  كرد ، 

كما تظهر أهمية المهارات ااجتماعية لد  الطفؿ المعاؽ فكريان مف خمؿ شعةر   
بالحرماف ااجتماعي فهة يشعر بعدـ التقبؿ ااجتماعي مف اآلخريف المحيطيف بق 

بيت أة المدرسة أة المجتمع بشكؿ عاـ فهة ا يشعر بهذا التقبؿ مف أفراد سةاء في ال
أسرتق أة أطرانق العادييف عندما يرغب في المعب معهـ، بؿ طد يصؿ اعمر إلى 
السخرية منق، ةبذلؾ يشعر بأنق مهدد نفسيان، كما يشعر بعدـ اانتماء مما يجعمق 

 يسعى لمحصةؿ عمى التقبؿ ااجتماعي. 
  أهمية المهارات ااجتماعية لد  هذ  الفمة مف اعطفاؿ مف حاجتهـ إلى كما تتب

تقدير اآلخريف لهـ فالطفؿ بحاجة إلى أف يشعر بأنق مرغةب فيق ةأنق يحظى بإعجاب 
اآلخريف ةتقدير مف يحيطةف بق مف الكبار، أ  يجب أف يعترؼ بق ةيقبؿ كفرد لق 

حساسق بأنق عبة فعاؿ داخؿ جماعتق الت ي ينتمي إليها فإحساس الطفؿ بتقدير طيمة ةا 
اآلخريف لق ينعكس عمى تقدير  لنفسق ةعمى احساسق باعماف ةالطمأنينة النفسية، أما 
إذا حـر هذا الطفؿ مف التقدير داخؿ المنزؿ أة المدرسة فإف ذلؾ يجعمق يمجأ إلى 

ى التقدير الكثير مف السمةكيات المبادة لممجتمع كالتخريب ةالعدةاف بشباع حاجتق إل
 (.4533ةجذب انتبا  اآلخريف لق  صابر، 

 ثانيًا: الفن التشكيمي: 
يعد الفف التشكيمي مف الفنةف التي تساعد الطفؿ في اكتساب القدرة عمى التعبير عف 
المشاعر ةاعفكار المشعةرية المةجةدة لديق بصةرة تمقامية ةالتي ا يستطيع التعبير 

إلى التعبير عف النفس ةالتنفيس عف الخبرات الداخمية عنها في كممات، كما أنق يؤد  
التي مر بها ةتشعر اآلخريف الذيف يشاهدةف هذا الرسـ ةهذا الفف بمد  رغباتق 
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ةاحتياجاتق، كما يساعدهـ عمى فهـ أكثر لق ةالعمؿ عمى التفاهـ ةالتحاةر معق 
عي بينهـ ةبيف ةمشاركتق في أنشطتق المختمفة ةهذا بالتأكيد يحقؽ التفاعؿ ااجتما

 الطفؿ. 
ةبذلؾ يكةف الفف التشكيمي بمثابة لغة تخاطب يقةـ بها الطفؿ ليحاةر مف حةلق فهة 
ةسيمة لمتنفيس ةالتعبير عما يدةر داخؿ نفسق، كما أنق ُيعد بمثابة مرآة تعكس 

 شخصيتق ةتعبر عف حالتق العقمية ةالنفسية ةالجسمية التي يتنفس منها أثناء تعبير . 
اعد الفف التشكيمي القامميف عمى رعاية هذ  الفمة مف اعطفاؿ مف فهمهـ كما يس

ةالةعي بمتطمباتهـ ةمشكمتهـ مما يمكنهـ مف ةبع الحمةؿ المناسبة لها ةعمجها 
 بأفبؿ اعساليب التي تناسبهـ. 

كما يتي  الفف التشكيمي فرصان لمتعبير يقبؿ فيها كؿ ما هة شاذ أة سيئ أة إيجابي 
صعب التعبير عنق مف تخيمت ةأفكار بأماف دةف نقد أة سخرية أة استهزاء ةكؿ ما ي

مف اآلخريف، حيث أنق يحتـر حرية التعبير عف النفس ةكذلؾ حرية اكتشاؼ الطريقة 
ةالخامات الممممة لمتعبير عنها كما أف اانهماؾ في العمؿ الفني يحقؽ اابتهاج 

مت التي تعةؽ عممية التةاصؿ ةالسعادة ةيسهـ في تخفيؼ الكثير مف المشك
  (Judith, 2005 ).ااجتماعي

ةلألنشطة الفنية دةر هاـ في بناء شخصية الطفؿ ةنمةها نمةان سةيان فهي تنمي لديق 
القدرة عمى التعامؿ مع مف حةلق، كما تحقؽ لديق الشعةر بالربا عف نفسق ةثقتق فيها 

ليق ةلذة جماعية أثناء ربا عنق يجد لذة شخصيق أثناء ممارسة العمؿ المحبب إ
المجتمع عف نتيجة أعمالق ةتشجيعق عمى ااستمرار فيها، كما أف تمؾ اعنشطة تةفر 

ةاانفعالية ةااجتماعية ةالحسية ةبيف الةعي  لق نةعان مف التةازف بيف اتجاهاتق العقمية
 (. 4553 البيق،  ةالمةعي

إلى استخداـ الكممات، ةلذلؾ يسهؿ فالفف التشكيمي لغة لمتعبير ةااتصاؿ ا تحتاج 
عمى الطفؿ ذة  ابعاطة الفكرية البسيطة التةاصؿ مع اآلخريف المحيطيف بق مف 
خمؿ لغة الرسـ ةالصةر دةف الحاجة إلى التحدث بكممات تةب  لهـ ما يرغب فيق 

 ةما يحتاج إليق. 
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ة لذة  ابعاطة لذلؾ تظهر أهمية استخداـ الفف التشكيمي في تنمية المهارات المختمف
الفكرية البسيطة ةفي تنمية المهارات ااجتماعية لديهـ بصفة خاصة ةاستخدامق 

 كةسيمة عمجية لهذ  الفمة مف اعطفاؿ. 
 مفهوم الفن التشكيمي: 

هة أحد أنةاع الفنةف البصرية يمارس مف خملق التعبير الفني سةاء كاف ذلؾ التعبير 
المشاعر التي تكمف بداخؿ الفرد ةا يجد متنفسان لها فكريان أة التعبير عف اعحاسيس ة 

في أرض الةاطع فيتجق لمتعبير عنها مف خمؿ التعبير الفني، ةيبـ هذا النةع مف 
الفنةف العديد مف المجاات نذكر منها فف الرسـ، فف التصةير التشكيمي، فنةف الخزؼ 

درسها طمبة الفنةف ةالصمصاؿ، فف التصميـ، ةغيرها مف المجاات الفنية التي ي
ةيمارسها الفنانيف التشكيمييف ةتعطى عطفالنا في المناهج التعميمية مف خمؿ مقرر 

 (. 4534التربية الفنية  البمعاف، 
 العالج بالفن:
 The British) ( إلى تعريؼ الرابطة اانجميزية لمعمج بالفف 4554تشير نصر  

Association of Art)  استخداـ المةاد ةالةسامؿ ةاعنشطة بأنق عممية تنطة  عمى
الفنية مع فرد أة مجمةعة أفراد يشتركةف في عمؿ جماعي يرتبط المعالج الفني 
ةالمريض فيها بعمطة يحاةاف فيها أف يتصم ببعبهـ البعض مف خمؿ اعنشطة 
الفنية التي يقةمةف بأدامها ةالتي تعبر عف مشاعر ةاتجاهات ةاحتياجات كمن منهما 

 (. ;455يسهؿ في فهـ بعبهـ البعض بصةرة ةابحة  في: جماؿ الديف، مما 
 أهداف التأهيل والعالج بالفن التشكيمي: 

( إلى أف أهداؼ التأهيؿ ةالعمج بالفف التشكيمي تتمخص فيما 4533تشير عةدة  
 يمي: 

تقديـ الدعـ المعرفي بالفف التشكيمي لمحد مف تدهةر النةاحي المعرفية لد   -3
 معاؽ. الشخص ال

تحسيف ةتفعيؿ القدرات الفكرية ةالنفسية ةااجتماعية ةالحركية لمفرد عف طريؽ  -4
تنشيط العمميات الفكرية ةالحركية لديق ةالتي تعتمد بشكؿ مباشر عمى التفاعؿ مع 

 اعنشطة الفنية ةممارستها بشكؿ مناسب.  
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مؿ يساهـ الفف في الكشؼ عف القدرات الكامنة بداخؿ الشخص المعاؽ مف خ -5
 أدامق لألعماؿ الفنية التي تساعد في معرفة هذ  القدرات ةاكتشافها. 

تقةية العمطة الذاتية لمعميؿ مع نفسق ةمع اآلخريف ةتقةيـ حالتق الراهنة ةالخرةج  -6
 مف عزلتق.

تساعد ممارسة الفنةف الفمات المستهدفة عمى التأطمـ ابيجابي ةالتكيؼ مع أثار  -7
تحةؿ دةف تةافؽ العميؿ النفسي ةااجتماعي  في: فرج، ابعاطة أة ابصابة ةالتي 

4534 .) 
 أهمية األنشطة الفنية والفن التشكيمي لممعاقين فكريًا:  
إكساب المعاؽ فكريان القدرة عمى الترتيب ةالتنظيـ ةابدراؾ ةالتمييز البصر   -3

 ةمساعدتق عمى التةافؽ الحسي ةالحركي. 
 دراؾ الشكمي لعناصر البيمة المحيطة بق. اب مف خمؿ تنمية طدرتق ابدراكية -4
تزةيد  بقدرة تصةيرية لمتعبير عف نفسق مف خمؿ ممارستق لمجاات التربية  -5

 الفنية بأنشطتها المختمفة. 
 تزةيد  بالةسامؿ ةاعساليب التي تجعمق طادران عمى التكيؼ ةالتطةر.  -6
 لفنية المختمفة.تنمية مهاراتق اليدةية ةالحركية مف خمؿ ممارستق لألنشطة ا -7
تةفير فرص التعميـ عف مفاهيـ الحجـ ةالشكؿ ةالعمؽ ةالفراغ مف خمؿ  -8

 المجسمات التي يقـة بأدامها.
اليدة  مف خمؿ المةاد ةالخامات التي يقـة  –تنمية طدرتق عمى التةافؽ الحركي  -9

باستخدامها في عمؿ ةتشكيؿ المجسمات سةاء كانت هذ  المجسمات عبةية أة 
 ة حرة ةذلؾ حسب ذكامق ةحاجاتق ةاهتماماتق ةخبراتق السابقة.هندسية أ

إتاحة الفرصة بشباع حةاسق الممسية ةالبصرية مف خمؿ ممارستق لمتجربة  -:
 المباشرة.

 تشجيعق خمؿ عممية التشكيؿ ذاتها عمى التعبير المفظي عما يقةـ بق.  -;
رة ةالممحظة مف خمؿ تنمية القيـ ااجتماعية الهامة كالتعاةف ةابنتاج ةابدا -35

 . (4556المشاركة الجماعية  الدسةطي، عبيد، 
 دور الفن التشكيمي في تنمية المهارات االجتماعية لدى المعاقين فكريًا: 
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إلى أف التعبير الفني يعد ةسيمة هامة بمف Freaman (1936)  يشير فريماف
ةف تردد،كما أنق ةسيمة العمج النفسي فمف خملق يستطيع الفرد أف يعبر عما بداخمق د

لمتنفيس عف كؿ صراعاتق ةمشكمتق ةعف شعةر  ةا شعةر  ةدةافعق ةحاجاتق ةانفعااتق 
دةف أف يمجأ إلى عمميات الببط ةالحذؼ لكؿ ما يرا  غير مممـ لمتعبير كما يحدث 
في ةسامؿ التعبير اعخر  كالحديث ةالحركة، ةطد استخدمت هذ  الطريقة طديمان مع 

يف فكريان ةالتةحدييف حيث ةجدت هذ  الفمات في الفف الةسيمة لمتعبير عف المعاط
احتياجاتهـ ةرغباتهـ التي يعجزةف عف التعبير عنها طةان أة فعمن خةفان مف مخالفتها 
لممعايير ااجتماعية لمبيمة التي ينتمةف إليها  بدة ، الصفتي، فهمي، آؿ زعمة ، 

 (. 4535العبد، 
ة الفف التشكيمي كةسيمة مف الةسامؿ الفعالة في تنمية المهارات مف هنا تتب  أهمي

ااجتماعية لذة  ابعاطة الفكرية البسيطة نظران لما يحققق مف المتعة لهذ  الفمة مف 
اعطفاؿ بجانب مساعدتهـ عمى التعبير عف كؿ ما يحتاجةف إليق، مما يجعمهـ 

هارات ااجتماعية، حيث يستطيع يستجيبةف لتعمـ المهارات المختمفة ةبصفة خاصة الم
هؤاء اعفراد مف خملق المشاركة في أنشطة اجتماعية مع أطرانهـ العادييف مما يسهؿ 
في عممية التفاعؿ ااجتماعي بينهـ ةتبادؿ اعدةات المستخدمة بيف بعبهـ البعض 

لتي ةالدخةؿ في مشاركة اجتماعية اإرادية بحكـ طبيعة اعنشطة التي يقةمةف بها، ةا
تقةـ عمى مبدأ العمؿ الجماعي مما يساعد هذ  الفمة عمى التحرر مف عزلتها ةينمي 

 لديها مهارات العمؿ الجماعي في شتى المجاات. 
 الدراسات السابقة: 

 أواًل: دراسات اهتمت بتنمية المهارات االجتماعية لذوي اإلعاقة الفكرية: 
 : Gumple (1994)دراسة جومبل  -

إلى تطةير نمةذج سمةكي لمتدريب عمى المهارات ااجتماعية ةالكفاءة هدفت الدراسة 
( مف اعطفاؿ 56ااجتماعية عفراد معاطيف فكريان، ةتكةنت عينة الدراسة مف  

(، ةاستخدمت الدراسة :3 -8ةالمراهقيف المعاطيف فكريان تراةحت أعمارهـ ما بيف  
باستخداـ فنيات النمذجة ةالتدعيـ  برنامج تدريبي سمةكي لتنمية المهارات ااجتماعية

باستخداـ الحمة  ةفيش التدعيـ الرمز  ةالتدريب عمى حؿ المشكمت في الةسط 
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المدرسي، ةتةصمت نتامج الدراسة إلى أف المجمةعة التي استخدمت فنيتي النمذجة 
 ةالتدعيـ طد تحسف أدامها بصةرة أفبؿ مف تمؾ التي تدربت عمى حؿ المشكمت. 

 (:    9110خش )دراسة ب -
هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مد  إمكانية تحسف مستة  المهارات ااجتماعية 
لألطفاؿ المعاطيف عقميان القابميف لمتعمـ مف خمؿ تصميـ برنامج تدريبي مقترح عداء 

فنية (، ةتكةنت عينة  –ثقافية  –ريابية  –بعض اعنشطة المتعددة   اجتماعية 
( 35 -8مة معاطة عقميان تراةحت أعمارهف الزمنية ما بيف  ( طف65الدراسة مف  

( درجة تـ تقسيمهف إلى مجمةعتيف تجريبية 95 – 77سنةات، ةنسبة ذكامهف ما بيف  
( طفمة، ةاستخدمت الدراسة مقياس ستانفةرد بينيق 45ةبابطة طةاـ كؿ مجمةعة  

تة  ااجتماعي (، مقياس تقدير المس::;3لمذكاء إعداد  عبد السمـ، ةمميكق، 
(، ةمقياس تقدير المهارات ااجتماعية ::;3ةااطتصاد  لألسرة  إعداد الشخص، 

(، 8;;3لألطفاؿ المتخمفيف عقميان القابميف لمتعمـ داخؿ حجرة الدراسة  إعداد هارةف، 
برنامج مقترح عداء بعض اعنشطة المتنةعة  إعداد الباحثة(، ةتةصمت نتامج الدراسة 

لبرنامج المستخدـ في تحسيف مستة  المهارات ااجتماعية لألطفاؿ إلى فاعمية ا
 المعاطيف عقميان.

 (: 9116دراسة أكبر ) -
هدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فعالية برنامج تدريبي لتنمية المهارات ااجتماعية 
ةالتةاصؿ المفظي لألطفاؿ ذة  ابعاطة العقمية البسيطة مف متمزمة داةف، ةتكةنت 

( طفمن مف مدرسة التربية الفكرية بمدينة نصر بالقاهرة تراةحت 54دراسة مف  عينة ال
( درجة تـ 95 – 75( سنة ةنسبة ذكامهـ ما بيف  34 -8أعمارهـ الزمنية ما بيف  

تقسميهـ إلى مجمةعة تجريبية ةمجمةعة بابطة، ةاستخدمت الدراسة اختبار بينيق 
تة  ااجتماعي ةااطتصاد  لألسرة  إعداد لمذكاء  إعداد أحمد، مميكق(، ةمقياس المس

 ةالبرنامج التدريبي الشخص(، ةمقياس المهارات ااجتماعية ةمقياس التةاصؿ المفظي
 إعداد الباحثة(، ةتةصمت نتامج الدراسة إلى فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية 

 ة التجريبية.المهارات ااجتماعية ةمهارات التةاصؿ المفظي لد  اعطفاؿ في المجمةع
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 (: 9117دراسة الرمادي ) -
هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مد  فعالية برنامج تدريبي سمةكي في تنمية بعض 
المهارات ااجتماعية ةالثقة بالنفس لد  اعطفاؿ المعاطيف عقميان القابميف لمتعمـ، 

طة تراةحت ( طالبان ةطالبة مف ذة  ابعاطة العقمية البسي87ةتكةنت عينة الدراسة  
( درجة ةتـ 97 – 87( سنة ةنسبة ذكامهـ ما بيف  36- 34أعمارهـ الزمنية ما بيف  

( طالبان 39( طالبان ةطالبة مقسمة إلى   55تقسيمهـ إلى مجمةعتيف مجمةعة تجريبية  
( طالبان ة 45( طالبان ةطالبة مقسمة إلى  57( طالبة ةالمجمةعة البابطة  35ة 
الدراسة مقياس المهارات ااجتماعية، ةمقياس الثقة بالنفس،  ( طالبة، ةاستخدمت37 

ةالبرنامج التدريبي السمةكي  إعداد الباحثة(، ةتةصمت نتامج الدراسة إلى ةجةد فرةؽ 
ذات دالة إحصامية بيف المجمةعتيف التجريبية ةالبابطة عمى مقياس المهارات 

جريبية ةالقياس البعد ، ةكذلؾ ااجتماعية ةمقياس الثقة بالنفس لصال  المجمةعة الت
ةجةد فرةؽ دالة احصاميان بيف القياسيف القبمي ةالبعد  لممجمةعة التجريبية لصال  

 القياس البعد . 
 :    Von (2007)دراسة فون  -

هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المهارات ااجتماعية لمطمب المعاطيف فكريان في 
المعاطيف فكريان المراهقيف ( مف صغار :راسة مف  المدرسة المهنية، ةتكةنت عينة الد

( مف معممي التربية الخاصة الذيف 33في المدرسة المهنية الممتحقيف بةظيفة،  
ُيدرسةف لهؤاء الطمب، ةتةصمت نتامج الدراسة إلى أف المعاطيف فكريان يعانةف مف 

اهر هامة في طصةر في المهارات ااجتماعية ةأف المهارات ااجتماعية ترتبط بمظ
مناهج طمب المرحمة المهنية، كما يعاني المةظفةف المعاطيف فكريان مف نقص 
المهارات ااجتماعية عف المةظفيف العادييف، ةأف المةظفيف المعاطيف فكريان الذيف طدمةا 

 لمعمؿ ةلديهـ مهارات اجتماعية استطاعةا تحقيؽ النجاح في بيمات العمؿ.  
 (: 9100دراسة خطاب ) -

هدفت الدراسة إلى معرفة مد  فاعمية برنامج تدريبي بدارة اانفعاات في تنمية 
( 45المهارات ااجتماعية لد  اعطفاؿ المعاطيف عقميان، ةتكةنت عينة الدراسة مف  

( 35 – 35طفمن مف ذة  ابعاطة العقمية البسيطة تراةحت أعمارهـ الزمنية ما بيف  
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( درجة تـ تقسمهـ إلى مجمةعتيف تجريبية 76 – 73سنة، ةنسبة ذكامهـ ما بيف  
( أطفاؿ، ةاستخدمت الدراسة مقياس إدارة اانفعاات 35ةبابطة طةاـ كؿ مجمةعة  

لألطفاؿ المعاطيف عقميان ةمقياس المهارات ااجتماعية لألطفاؿ المعاطيف عقميان ةالبرنامج 
الصةرة الرابعة  إعداد  – التدريبي  إعداد الباحث(، ةمقياس ستانفةرد بينيق لمذكاء

(، ةتةصمت نتامج الدراسة إلى فاعمية البرنامج التدريبي  في تدريب :;;3مميكة، 
 اعطفاؿ المعاطيف عقميان عمى إدارة انفعااتهـ ةفي تنمية المهارات ااجتماعية لديهـ. 

 (: 9100دراسة القمينيش الدهانش مرزوقش محمد ) -
لمهارات ااجتماعية لمطفؿ المعاؽ عقميان فمة ابعاطة هدفت الدراسة إلى تنمية بعض ا

( طفمن 46العقمية البسيطة باستخداـ الرسةـ المتحركة، ةتكةنت عينة الدراسة مف  
( مف ابناث 34( مف الذكةر ة  34معاطان عقميان مف فمة ابعاطة العقمية البسيطة  

ة مقياس المهارات (، ةاستخدمت الدراس97 – 77تراةحت نسبة ذكامهـ ما بيف  
ااجتماعية، ةبرنامج الرسـة المتحركة  إعداد الباحثيف(، ةتةصمت نتامج الدراسة إلى 
تحسف المهارات ااجتماعية لد  عينة الدراسة مف خمؿ برنامج الرسةـ المتحركة، كما 
ةجدت فرةت دالة إحصاميان بيف درجات اعطفاؿ عمى مقياس المهارات ااجتماعية في 

الخاصة بمهارة التعاةف ةمشاركة اآلخريف طبؿ ةبعد تطبيؽ برنامج الرسـة البنةد 
المتحركة  لصال  القياس البعد ، ةكذلؾ ظهةر تحسف في مستة  مهارة العمطات 
ااجتماعية ةتكةيف صداطات ةمهارة المسمةلية ااجتماعية لد  عينة الدراسة بعد 

 تطبيؽ البرنامج. 
 : Eratay (2013)دراسة اراتاي  -

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر فعالية أحد البرامج القاممة عمى أنشطة ةطت الفراغ في 
تنمية المهارات ااجتماعية ةخفض المشكمت السمةكية لد  اعطفاؿ ذة  ابعاطة 

( طفمن معاطان فكريان، ةاستخدمت الدراسة مقياس 45الفكرية، ةتكةنت عينة الدراسة مف  
ةاستمارة التقدير السمةكي لألطفاؿ ةصغار الراشديف، ةتةصمت  المهارات ااجتماعية،

نتامج الدراسة إلى فعالية البرنامج في تنمية المهارات ااجتماعية لد  اعطفاؿ عينة 
البحث ةخفض المشكمت السمةكية لديهـ، ةكذلؾ التغيير ابيجابي لسمةكيات اعطفاؿ 

 ةعمطاتهـ ااجتماعية.  
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 : (9106دراسة بركات ) -
هدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج تدريبي لتنمية المهارات ااجتماعية 
لخفض العزلة ااجتماعية لد  المراهقيف ذة  ابعاطة الفكرية البسيطة، ةتكةنت عينة 

( تمميذان مف المراهقيف ذة  ابعاطة الفكرية تراةحت أعمارهـ الزمنية 34الدراسة مف  
تـ تقسيمهـ إلى  ( درجة 95 – 75، ةنسبة ذكامهـ ما بيف   ( عامان 37-35ما بيف  

، ةاستخدمت الدراسة مقياس ( تمميذ8 مجمةعتيف تجريبية ةبابطة طةاـ كؿ مجمةعة 
المهارات ااجتماعية، ةمقياس العزلة ااجتماعية، البرنامج التدريبي  جميعهـ مف 

نامج التدريبي في تنمية إعداد الباحثة(، ةتةصمت نتامج الدراسة إلى فاعمية البر 
 المهارات ااجتماعية ةبالتالي خفض العزلة ااجتماعية لد  أفراد العينة. 

 ثانيًا: دراسات اهتمت باستخدام الفن التشكيمي واألنشطة الفنية مع المعاقين فكريًا: 
 : Malley (1999)دراسة مالي  -

ي تعديؿ سمةؾ ذة  ابعاطة هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية الفنةف التعبيرية ف
( أفراد مف المعاطيف فكريان، ةاشتمؿ البرنامج عمى 9الفكرية، ةتكةنت عينة الدراسة مف  

ثمثة أنشطة هي الرسـ، ةالتصةير باعلةاف المامية، ةالقص ةالمصؽ، ةتةصمت نتامج 
الدراسة إلى ةجةد تحسف ممحةظ في السمةؾ يعكس الصحة النفسية لممشاركيف في 

رنامج، كما أكدت نتامج الدراسة عمى فاعمية الفنةف التعبيرية في تعديؿ سمةؾ ذة  الب
 ابعاطة الفكرية.

 (: 9114دراسة عزام ) -
هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دةر الفنةف في تأهيؿ المعاطيف ذهنيان، ةتكةنت عينة 

ة، ةاستخدمت ( طفمن مف ذة  ابعاطة الذهنية بجمهةرية مصر العربي55الدراسة مف  
الدراسة اعنشطة التعبيرية ةالرسـ ةفف الخزؼ، ةتةصمت نتامج الدراسة إلى أف الفنةف 
تساعد ذة  ابعاطة الذهنية عمى الشعةر باانجاز ةتنمي لديهـ رةح العمؿ الجماعي 

 ةمشاركة اآلخريف.
 (: 9117دراسة محمد ) -

ي خفض سمةؾ إيذاء الذات لد  هدفت الدراسة إلى التحقؽ مف فعالية اعنشطة الفنية ف
( طفمن تراةحت 38اعطفاؿ المعاطيف عقميان القابميف لمتعمـ، ةتكةنت عينة الدراسة مف  
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( درجة تـ :8 – 75( سنة ةنسبة ذكامهـ ما بيف  34 – ;أعمارهـ الزمنية ما بيف  
ق تقسيمهـ إلى مجمةعتيف تجريبية ةبابطة، ةاستخدمت الدراسة مقياس ستانفةرد بيني

الصةرة الرابعة ةاستمارة جمع بيانات عف الطفؿ المعاؽ عقميان ةمقياس تقدير المعمـ 
إلى لسمةؾ إيذاء الذات لد  تمميذ  ةبرنامج اعنشطة الفنية، ةتةصمت نتامج الدراسة 

ةجةد فرةؽ دالة إحصاميان بيف درجات أطفاؿ المجمةعة التجريبية ةدرجات أطفاؿ 
س تقدير المعمـ لسمةؾ إيذاء الذات لد  تمميذ  لصال  المجمةعة البابطة عمى مقيا

المجمةعة التجريبية ةالقياس البعد   ةةجةد فرةؽ دالة إحصاميان بيف درجات أطفاؿ 
المجمةعة التجريبية في القياسيف القبمي ةالبعد  عمى مقياس تقدير المعمـ لسمةؾ إيذاء 

فرةؽ بيف درجات أطفاؿ الذات لد  تمميذ  لصال  القياس البعد ، كما ةجدت 
المجمةعة التجريبية في القياسيف البعد  ةالتتبعي بعد ستة أشهر مف انتهاء البرنامج 

 عمى مقياس تقدير المعمـ لسمةؾ إيذاء الذات لد  تمميذ  لصال  القياس التتبعي. 
 (:   9118دراسة محمد ) -

لرسـ لتحسيف السمةؾ هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ برنامج إرشاد  با
( طالبان مف 45التةافقي لألفراد البالغيف المعاطيف عقميان، ةتكةنت عينة الدراسة مف  

المعاطيف عقميان ممف هـ في مرحمة التأهيؿ المهني تراةحت أعمارهـ الزمنية ما بيف 
( درجة، ةاستخدمت الدراسة 87 – 75( سنة ةنسبة ذكامهـ ما بيف  57 – 47 

رد بينيق ةاستمارة بيانات الطالب ةاختبار رسـ الرجؿ ةمقياس السمةؾ مقياس ستانفة 
التةافقي ةبرنامج التعبير بالرسـ، ةتةصمت نتامج الدراسة إلى فاعمية البرنامج ابرشاد  
في تحسيف السمةؾ التةافقي لألفراد البالغيف المعاطيف عقميان ةكذلؾ ثبات تحسيف السمةؾ 

 ةبعد شهريف مف المتابعة.  التةافقي بعد تطبيؽ البرنامج
  (: 9109دراسة فرج ) -

هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مد  فاعمية العمج بالفف التشكيمي في خفض بعض 
ابطرابات السمةؾ لد  المعاطيف عقميان القابميف لمتدريب، ةتكةنت عينة الدراسة مف 

سنةات، ةنسبة ذكامهـ ( 9 – 7( تمميذان ةتمميذة تراةحت أعمارهـ الزمنية ما بيف  46 
( تمميذان 34( درجة، تـ تقسمهـ إلى مجمةعتيف مجمةعة تجريبية  77 – 65 ما بيف 

( تمميذان 34( تمميذات، ةمجمةعة بابطة  6( تمميذان ة  :ةتمميذة مقسمة إلى  
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( تمميذات، ةاستخدمت الدراسة مقياس ستانفةرد 7( تمميذ ة  9ةتمميذة مقسمة إلى  
(، ةمقياس السمةؾ المتكيفي بعد التعديؿ   إعداد 4533طق، ةفرحاف، بينيق  تقنيف 
(، ةبرنامج 7:;3(، مقياس السمةؾ التكيفي   إعداد صادؽ، 4534القحطاني، 

ممارسة الفف التشكيمي   إعداد الباحث (، ةتةصمت نتامج الدراسة إلى ةجةد فرةؽ 
لبابطة بعد ممارسة ذات دالة إحصامية بيف المجمةعة التجريبية ةالمجمةعة ا

 البرنامج في خفض اابطرابات السمةكية لصال  المجمةعة التجريبية.   
 (:    9103دراسة البراشي ) -

التعرؼ عمى فاعمية استخداـ اعنشطة الفنية في تعديؿ بعض هدفت الدراسة إلى 
 جةانب السمةؾ المتةافقي لد  اعطفاؿ المعاطيف عقميان 

( طفمن ةطفمة تراةحت أعمارهـ 45كةنت عينة الدراسة مف  ، ةت القابميف لمتعمـ(
( درجة تـ تقسيمهـ ;8 – 75( سنة ةنسبة ذكامهـ ما بيف  34 – :الزمنية ما بيف   

( 7( ذكةر ة  7( أطفاؿ  35إلى مجمةعتيف تجريبية ةبابطة طةاـ كؿ مجمةعة  
  إعداد مميكق، إناث، ةاستخدمت الدراسة مقياس ستانفةرد بينيق الصةرة الرابعة 

الصةرة الرابعة   إعداد ةترجمة  –الجزء الثاني  –(، مقياس السمةؾ التةافؽ :;;3
(، ةاستمارة مقياس المستة  ااجتماعي ااطتصاد  ةالثقافي لةلي 4557فرج، رمز ، 

(، ةبرنامج اعنشطة الفنية   إعداد الباحثة (، 4558أمر الطفؿ   إعداد الشخص، 
إلى فاعمية اعنشطة الفنية المستخدمة في الدراسة الحالية في اسة ةتةصمت نتامج الدر 

 تعديؿ السمةؾ المتةافقي لد  اعطفاؿ عينة البحث. 
 (: 9105دراسة محمدش بديويش أبو القطط ) -

هدفت الدراسة إلى التحقؽ مف فعالية برنامج لمتدخؿ المبكر باستخداـ اعنشطة الفنية 
رابات اانفعالية ةالسمةكية لد  اعطفاؿ المعةطيف التشكيمية في خفض بعض اابط

( أطفاؿ مف 35عقميان القابميف لمتعمـ بالمرحمة اابتدامية، ةتكةنت عينة الدراسة مف  
( إناث، تراةحت أعمارهـ الزمنية 7( ذكةر،  7اعطفاؿ المعاطيف عقميان القابميف لمتعمـ  

( درجة، ةاستخدمت الدراسة 95 – 75( سنة، ةنسبة ذكامهـ ما بيف  36 -8ما بيف  
مقياس اابطرابات اانفعالية ةالسمةكية لد  اعطفاؿ المعةطيف عقميان القابميف لمتعمـ 

(، ةمقياس المستة  ااجتماعي ةااطتصاد  ةالثقافي   إعداد 4535إعداد عاشةر،  
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راسة إلى (، ةالبرنامج التدريبي   إعداد الباحثة(، ةتةصمت نتامج الد4559الهةارنة، 
 فعالية البرنامج في خفض اابطرابات اانفعالية ةالسمةكية لد  عينة الدراسة.

ثالثًا : دراسات اهتمت باستخدام الفن التشكيمي واألنشطة الفنية مع األطفال ذوي 
  االحتياجات الخاصة : 

 (: 9116دراسة محمد ) -
مى الفف التشكيمي في هدفت الدراسة إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج إرشاد  طامـ ع

تخفيؼ العزلة ااجتماعية لد  اعطفاؿ المعاطيف سمعيان، ةتكةنت عينة الدراسة مف 
( طمب مف ذة  ابعاطة السمعية الشديدة تراةحت أعمارهـ 35عينة تجريبية طةامها  

( سنة، ةطد تـ تطبيؽ أنشطة الفف التشكيمي بصةرة جماعية في شكؿ 34-;ما بيف  
أشغاؿ  –رسـ عمى الزجاج  –أشغاؿ خشبية ةجمدية  –طص ةلزؽ –طباعة  –رسـ 

فنية، ةتةصمت نتامج الدراسة إلى فاعمية الفف التشكيمي في تخفيؼ العزلة ااجتماعية 
 لمطفؿ المعاؽ سمعيان. 

 (: 9119دراسة جمال الدين ) -
أثر برنامج تدخؿ عمجي باعنشطة الفنية لخفض بعض هدفت الدراسة إلى معرفة 

بطرابات السمةكية لد  الطفؿ التةحد  ذة ابعاطة العقمية البسيطة، ةتكةنت عينة اا
( أطفاؿ مف أطفاؿ التةحد ذة  ابعاطة العقمية البسيطة تراةحت 8الدراسة مف  

( درجة، 95 – 75( سنةات ةنسبة ذكامهـ ما بيف  : -7أعمارهـ الزمنية ما بيف  
 إعداد السرطاة ،   CARSاس تقدير التةحد ةاستخدمت الدراسة الصةرة المعربة لمقي

(، ةمقياس السمةؾ التكيفي لمجمعية اعمريكية لمتخمؼ العقمي، 4554الشمر ، 
ةبرنامج التدخؿ العمجي باعنشطة الفنية  إعداد الباحثة (، ةتةصمت نتامج الدراسة 
  إلى فاعمية البرنامج المستخدـ في الدراسة في خفض اابطرابات السمةكية لد

 اعطفاؿ عينة البحث. 
 (: 9101دراسة الدهان ) -

هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج في الفف التشكيمي في خفض مستة  
القمؽ ةالعدةاف لد  المراهؽ المعاؽ سمعيان ةانعكاسق عمى نظرتق المستقبمية، ةتكةنت 

( إناث 8ذكةر،  ( 8( طالبان ةطالبة مف المعاطيف سمعيان  34عينة الدراسة مف  
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( سنة، ةاستخدمت الدراسة مقياس السمةؾ 37 -35تراةحت أعمارهـ الزمنية ما بيف  
العدةاني لممراهؽ المعاؽ سمعيان ةمقياس القمؽ لممراهؽ المعاؽ سمعيان ةبرنامج الفف 
التشكيمي  إعداد الباحثة(، ةتةصمت نتامج الدراسة إلى فاعمية برنامج الفف التشكيمي 

تة  القمؽ ةالعدةاف لد  المراهؽ المعاؽ سمعيان ةمف ثـ النظرة ابيجابية في خفض مس
 المستقبمية لد  المراهؽ المعاؽ سمعيان.  

 (: 9103بدويش الصفتيش فهميش آل زعمةش العبد )دراسة  -
هدفت الدراسة إلى تنمية المهارات ااجتماعية باستخداـ برنامج تدريبي بالفف التشكيمي 

( طفمة 65طفاؿ التةحدييف بمنطقة أبها، ةتكةنت عينة الدراسة مف  لد  عينة مف اع
( سنة 33 -;مف التةحدييف الناطقيف طابمي التعمـ تراةحت أعمارهف الزمنية ما بيف  

إلى مجمةعتيف مجمةعة تجريبية ( درجة تـ تقسيمهف :9 -:7ةنسبة ذكامهف ما بيف  
الدراسة مقياس جةدار لمذكاء  ( طفمة، ةاستخدمت 45( طفمة ةمجمةعة بابطة  45 

( طاممة تقدير المهارات ااجتماعية 4557مقياس الطفؿ التةحد   إعداد محمد، 
(، ةبرنامج الفف التشكيمي   إعداد الباحثيف(، 4559عطفاؿ التةحد   إعداد غزاؿ، 

ةتةصمت نتامج الدراسة إلى ةجةد فرةؽ ذات دالة إحصامية بيف المجمةعة التجريبية 
بطة في القياس البعد  لصال  المجمةعة التجريبية بعد تطبيؽ البرنامج، ةعدـ ةالبا

ةجةد فرةؽ ذات دالة إحصامية بيف القياسيف البعد  ةالتتبعي لد  المجمةعة 
التجريبية مما يدؿ عمى فاعمية برنامج الفف التشكيمي في تنمية المهارات ااجتماعية 

 لد  اعطفاؿ عينة الدراسة. 
 مى الدراسات السابقة: التعقيب ع

 يتب  مف العرض السابؽ لمدراسات السابقة ما يمي: 
هدفت معظـ الدراسات إلى التعرؼ عمى المهارات ااجتماعية لد  اعطفاؿ ذة   -3

ابعاطة الفكرية البسيطة، ةمد  إمكانية تحسنها لديهـ، كذلؾ أثر استخداـ البرامج عمى 
دراسة الفمة مف اعطفاؿ، ةمف هذ  الدراسات  تنمية المهارات ااجتماعية لد  هذ 

(، دراسة 4558(، دراسة أكبر  4553، دراسة بخش  Gumple (1994)جةمبؿ 
(، دراسة 4533، دراسة خطاب   Von (2007)(، دراسة فةف4559الرماد   
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، دراسة Eratay (2013)دراسة اراتا  (، 4533القميني، الدهاف، مرزةؽ، محمد  
 (. 4538بركات  

كما هدفت بعض الدراسات إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ الفف التشكيمي  -4
ةاعنشطة الفنية مع اعطفاؿ المعاطيف فكريان ةبياف أثر  في تعديؿ السمةؾ لد  هذ  الفمة 

دراسة مف اعطفاؿ ةفي تنمية المهارات ااجتماعية ةفي تأهيمهـ، ةمف هذ  الدراسات 
Malley (1999) ،  دراسة محمد 4559(، دراسة محمد  4556دراسة عزاـ ،)

(، دراسة محمد، بدية ، أبة 4535(، دراسة البراشي  4534(، دراسة فرج  :455 
 (.  4537القطط  

ةهدفت بعض الدراسات إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ اعنشطة الفنية ةالفف  -5
ف هذ  التشكيمي عمى اعطفاؿ ذة  ااحتياجات الخاصة في مختمؼ الجةانب ةم

(، دراسة الدهاف ;455(، دراسة جماؿ الديف  4558الدراسات دراسة محمد  
 (. 4535(، دراسة بدة ، الصفتي، فهمي، آؿ زعمة، العبد،  4535 
طمة الدراسات التي استخدمت الفف التشكيمي في تنمية المهارات ااجتماعية لد   -6

( ةالتي 4558اسة محمد  اعطفاؿ ذة  ااحتياجات الخاصة ةمف هذ  الدراسات در 
التحقؽ مف فاعمية برنامج إرشاد  طامـ عمى الفف التشكيمي في تخفيؼ  هدفت إلى

بدة ، الصفتي، فهمي، آؿ  العزلة ااجتماعية لد  اعطفاؿ المعاطيف سمعيان، ةدراسة
تنمية المهارات ااجتماعية باستخداـ برنامج  ( ةالتي هدفت إلى4535زعمة، العبد،  

 . الفف التشكيمي لد  عينة مف اعطفاؿ التةحدييفتدريبي ب
ندرة الدراسات العربية في حدةد عمـ الباحث التػي اسػتخدمت الفػف التشػكيمي لتنميػة  -7

المهػػػارات ااجتماعيػػػة لػػػد  اعطفػػػاؿ ذة  ابعاطػػػة الفكريػػػة البسػػػيطة، حيػػػث اسػػػتخدمت 
ف اعطفػػاؿ، ةطػػد معظػػـ الدراسػػات أسػػمةب الفػػف التشػػكيمي فػػي تعػػديؿ سػػمةؾ هػػذ  الفمػػة مػػ

أكػػدت نتامجهػػا عمػػى فاعميػػة هػػػذا اعسػػمةب فػػي تعػػديؿ الكثيػػػر مػػف سػػمةكياتهـ، لكػػف لػػػـ 
تتطرؽ هذ  الدراسات إلى استخداـ هذا اعسمةب في تنمية المهارات ااجتماعية لػديهـ، 
ةهذا ما جعػؿ الباحػث يسػتخدـ هػذا اعسػمةب فػي تنميػة المهػارات ااجتماعيػة لػد  هػذ  

 اؿ.الفمة مف اعطف
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 فروض الدراسة: 
تةجد فرةؽ ذات دالة إحصامية بيف متةسطي رتب درجات اعطفاؿ ذة  ابعاطة  -3

الفكرية البسيطة في المجمةعة التجريبية ةمتةسطي رتب درجاتهـ في المجمةعة 
البابطة بعد تطبيؽ برنامج الفف التشكيمي عمى مقياس المهارات ااجتماعية لصال  

  المجمةعة التجريبية. 
تةجد فرةؽ ذات دالة إحصامية بيف متةسطي رتب درجات اعطفاؿ ذة  ابعاطة  -4

البسيطة في المجمةعة التجريبية طبؿ ةبعد تطبيؽ برنامج الفف التشكيمي عمى  الفكرية
 مقياس المهارات ااجتماعية لصال  التطبيؽ البعد .   

ت اعطفاؿ ذة  ا تةجد فرةؽ ذات دالة إحصامية بيف متةسطي رتب درجا -5
ابعاطة الفكرية البسيطة في المجمةعة التجريبية في التطبيؽ البعد  ةالتتبعي عمى 

 مقياس المهارات ااجتماعية بعد شهريف مف تطبيؽ برنامج الفف التشكيمي.                                     
جراءاتها:   منهجية الدراسة وا 

 أواًل: منهج الدراسة: 
حػث المػنهج شػبق التجريبػي باعتبػار  تجربػة تهػدؼ إلػى التعػرؼ عمػى فاعميػة استخدـ البا

برنامج تدريبي طامـ عمى الفف التشكيمي لتنمية المهػارات ااجتماعيػة لػد  اعطفػاؿ ذة  
 ابعاطة الفكرية البسيطة ةتشمؿ هذ  الدراسة عمى: 

يطة كمتغيػػػػر البرنػػػػامج التػػػػدريبي المطبػػػػؽ عمػػػػى اعطفػػػػاؿ ذة  ابعاطػػػػة الفكريػػػػة البسػػػػ -
 مستقؿ.                              

 تنمية المهارات ااجتماعية لد  اعطفاؿ ذة  ابعاطة الفكرية البسيطة كمتغير تابع. -
 ثانيًا :عينة الدراسة :

( طفػمن مػف ذة  ابعاطػة الفكريػة البسػيطة بمعهػد التربيػة 35تكةنت عينػة الدراسػة مػف  
جمهةريػػة مصػػر العربيػػة ممػػف تراةحػػت أعمػػارهـ  –طنػػا  محافظػػة -الفكريػػة بمدينػػة طػػةص

( درجة تـ تقسيمهـ إلى 95 – 75( سنة ةنسبة ذكامهـ ما بيف  35-:الزمنية مابيف   
( أطفاؿ، ةطد تػـ تحقيػؽ 8( أطفاؿ ةمجمةعة بابطة  9مجمةعتيف مجمةعة تجريبية  

  المهػػارات المجانسػػة بػػيف المجمػػةعتيف مػػف حيػػث العمػػر الزمنػػي ةنسػػبة الػػذكاء ةمسػػتة 
 (.4(، ةالجدةؿ رطـ  3ااجتماعية، ةذلؾ كما يتب  مف الجدةؿ رطـ  
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( نتامج تجانس أفراد المجمةعتيف التجريبية ةالبابطة في متغير العمر 3جدةؿ  
 الزمني ة نسبة الذكاء.

يتٕسػ  انعذد انًجًٕعخ انًتغٛز

 انزتت

يجًٕع 

 Uقًٛخ  انزتت
يستٕٖ  Zقًٛخ 

 انذالنخ

انعًز 

 انزيُٙ

 

 غٛز دانخ 693,1 41,03 11,24 61,4 5 ظبثطخ

 11,44 62,9 9 تجزٚجٛخ

َسجخ 

 انذكبء

 غٛز دانخ 130,0 11,03 11,36 09,9 5 ظبثطخ

 11,31 11,5 9 تجزٚجٛخ

 

( تكػػػافؤ المجمػػػةعتيف التجريبيػػػة ةالمجمةعػػػة البػػػابطة فػػػي 3يتبػػػ  مػػػف الجػػػدةؿ رطػػػـ  
انػػػت الفػػػرةؽ بػػػيف المجمػػػةعتيف غيػػػر دالػػػة متغيػػػر العمػػػر الزمنػػػي ةنسػػػبة الػػػذكاء حيػػػث ك

 إحصاميان. 
( نتامج تجانس أفراد المجمةعتيف التجريبية ةالبابطة في متغير مستة  4جدةؿ  

 المهارات ااجتماعية  العمؿ الجماعي، التفاعؿ ااجتماعي، الببط اانفعالي،
 تكةيف اعصدطاء(، الدرجة الكمية لممهارات ااجتماعية. 

يتٕسػ  انعذد عخانًجًٕ انًتغٛز

 انزتت

يجًٕع 

 Uقًٛخ  انزتت
يستٕٖ  Zقًٛخ 

 انذالنخ

 غٛز دانخ 210,0 11,01 11,40 41,9 5 ظبثطخ انعًم انجًبعٙ 

 11,31 90,4 9 تجزٚجٛخ

انتفبعم 

 االجتًبعٙ

 غٛز دانخ 516,1 11,09 11,35 59,9 5 ظبثطخ

 11,34 32,5 9 تجزٚجٛخ

 غٛز دانخ 961,1 11,04 11,25 11,5 5 ظبثطخ انعجػ االَفعبنٙ

 11,44 95,9 9 تجزٚجٛخ

 غٛز دانخ 111,1 11,10 11,31 11,9 5 ظبثطخ تكٍٕٚ األصذقبء

 11,36 11,9 9 تجزٚجٛخ

انذرجخ انكهٛخ 

نهًٓبراد 

 االجتًبعٛخ

 غٛز دانخ 192,1 41,11 41,30 61,5 5 ظبثطخ

 41,36 19,9 9 تجزٚجٛخ

( تكافؤ المجمةعتيف التجريبية ةالبابطة في متغير مستة  4طـ  يتب  مف الجدةؿ ر 
المهارات ااجتماعية  العمؿ الجماعي، التفاعؿ ااجتماعي، الببط اانفعالي، تكةيف 
اعصدطاء(، الدرجة الكمية لممهارات ااجتماعية حيث كانت الفرةؽ بيف المجمةعتيف 

 غير دالة إحصاميان.
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 ثالثًا : أدوات الدراسة: 
مقياس المهارات ااجتماعية.                                                                            -3

 إعداد الباحث 
البرنامج التدريبي.                                                                                        -4

 إعداد الباحث
 االجتماعية:  مقياس المهارات -0

يهػػدؼ المقيػػاس إلػػى التأكػػد مػػف تنميػػة المهػػارات ااجتماعيػػة لػػد  اعطفػػاؿ ذة  ابعاطػػة 
الفكرية البسيطة بعد تطبيؽ البرنػامج التػدريبي عمػيهـ ةالػذ  اعتمػد عمػى الفػف التشػكيمي 
ةأنشػػطتق ةةسػػاممق المختمفػػة ةطيػػاس أثػػر البرنػػامج فػػي تنميػػة هػػذ  المهػػارات لػػديهـ، حيػػث 

نمػا يػتـ التةاصػؿ بػيف هػذ   يعد الفف التشكيمي لغة لمتةاصؿ ةالحةار ا تحتاج لكممػات ةا 
التػي يفهػـ مػف خملهػا  لغػة الرسػـ ةالصػةرالفمة مف اعطفاؿ ةالمحيطيف بهـ مف خػمؿ 

القامميف عمى رعايتهـ مػا يحتػاجةف إليػق ةيرغبػةف فيػق، ةمػف ثػـ يسػاعد كثيػران فػي تنميػة 
 ؿ، ةيعتمد بناء هذا المقياس عمى الخطةات التالية: هذ  المهارات لد  هؤاء اعطفا

ااطػػػمع عمػػػى اعدب التربػػػة  ةالدراسػػػات العربيػػػة ةاعجنبيػػػة المتاحػػػة التػػػي تناةلػػػت  -أ
 المهارات ااجتماعية لد  اعطفاؿ ذة  ابعاطة الفكرية.

ااطمع عمى عدد مف المقاييس التي تناةلت المهارات ااجتماعية لد  هذ  الفمػة  -ب
 مف اعطفاؿ.

ةمػػف خػػمؿ مػػا سػػبؽ تػػـ إعػػداد مقيػػاس المهػػارات ااجتماعيػػة ةيتكػػةف المقيػػاس مػػف  -ج
( 54( عبارات ةيصب  المجمػةع النهػامي لممقيػاس  :( أبعاد ةيشتمؿ كؿ بعد عمى  6 

عبػػػارة تمثػػػؿ المهػػػارات ااجتماعيػػػة لػػػد  اعطفػػػاؿ ذة  ابعاطػػػة الفكريػػػة البسػػػيطة ةهػػػي 
 مةزعة كالتالي:

 الجماعي ) التعاون والمشاركة(:  العمل -0
يتمثػػػػؿ العمػػػػؿ الجمػػػػاعي فػػػػي طيػػػػاـ اعطفػػػػاؿ بمشػػػػاركة بعبػػػػهـ الػػػػبعض فػػػػي اعنشػػػػطة  

المختمفة التي يقةمةف بهػا ةفػي تبػادؿ اعدةات ةالةسػامؿ المسػتخدمة خػمؿ العمػؿ الػذ  
يقةمةف بػق، حيػث يجمػس اعطفػاؿ عمػى مامػدة عمػؿ ةاحػدة ةيقػـة كػؿ ةاحػد مػنهـ بػدةر  
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، 35، ;، 7، 3المجمةعػػػة ثػػػـ يتبػػػادلةف اعدةار فيمػػػا بيػػػنهـ، ةيشػػػمؿ العبػػػارات  داخػػػؿ 
39 ،43 ،47 ،4; .) 
 التفاعل االجتماعي:  -9
يتمثؿ في التةاصؿ بيف اعطفاؿ ةبعبهـ البعض سةاء كاف التةاصؿ لفظيان مف خمؿ  

دةات المغػػة ةالحػػػةار، أة تةاصػػػمن غيػػر لفظػػػي مػػػف خػػمؿ ابشػػػارات ةابيحػػػاء بتبػػػادؿ اع
ةالخامات المستخدمة فيما بيػنهـ، ةمػف خػمؿ تبػادؿ ةجهػة النظػر فيمػا بيػنهـ مػف حيػث 

، 48، 44، :3، 36، 35، 8، 4اعشػػكاؿ التػػػي يقةمػػػةف بعممهػػا، ةيشػػػمؿ العبػػػارات   
55  .) 
 الضبط االنفعالي:  -3
يتمثػػػؿ فػػػي بػػػبط اعطفػػػاؿ انفعػػػااتهـ ةالػػػتحكـ فيهػػػا، ةالتػػػي يػػػتـ تػػػدريبهـ عميهػػػا مػػػف   

خػػػػمؿ التػػػػدريب عمػػػػى عػػػػدـ مقاطعػػػػة بعبػػػػهـ الػػػػبعض أثنػػػػاء الحػػػػةار ةتبػػػػادؿ الحػػػػديث 
ةاعدةات ةأثنػاء أدامهػػـ لألعمػاؿ ةاعشػػكاؿ التػي يقةمػػةف بهػػا، كمػا يتمثػػؿ فػي البعػػد عػػف 
نما يتـ التدريب عمى القياـ بالعمؿ فيما بينهـ في جػة  المشاحنات أثناء القياـ بالعمؿ، ةا 

 (. 49،53، 45، ;3، 37، 33، 9، 5العبارات   يسةد  الحب ةالتفاهـ، ةيشمؿ
 تكوين األصدقاء:   -4
يتمثؿ في عمؿ صداطات بيف اعطفاؿ ةأف يصب  كؿ ةاحد منهـ صديؽ لآلخر داخػؿ  

المجمةعػػة التػػي يعمػػؿ بهػػا، ةكػػذلؾ أف يصػػب  صػػديؽ لبػػاطي اعطفػػاؿ فػػي المجمةعػػات 
المجمةعػات، حيػث اعخر ، ةأف يصػب  عبػة فعػاؿ ةمحبػةب داخػؿ مجمةعتػق ةبػاطي 

يكةف لكؿ طفػؿ دةر ةابػ  فػي كػؿ المجمةعػات حيػث يسػم  لػق بتبػادؿ اعدةار داخػؿ 
مجمةعتػػػق، ةكػػػذلؾ تبػػػادؿ اعدةار داخػػػؿ بػػػاطي المجمةعػػػات بحيػػػث يمػػػر كػػػؿ طفػػػؿ بكػػػؿ 
اعدةار فيهػػػا جميعػػػان، ةالهػػػدؼ مػػػف طيػػػاـ الطفػػػؿ بهػػػذ  اعدةار المختمفػػػة هػػػة أف يصػػػب  

قتصػػر عمػػى مجمةعػػة ةاحػػدة ةأف يصػػب  صػػديقان لجميػػع عبػػة فعػػاؿ فيهػػا جميعػػان ةأا ي
، :4، 46، 45، 38، 34، :، 6اعطفػػػاؿ فػػػي كػػػؿ المجمةعػػػات، ةيشػػػمؿ العبػػػارات   

54  .) 
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 ضبط المقياس: 
( طفػمن مػػف 57معية طةامهػػا  تػـ تطبيػػؽ المقيػاس فػػي صػةرتق اعةليػػة عمػى عينػػة اسػتط

اعطفػػػاؿ ذة  ابعاطػػػة الفكريػػػة البسػػػيطة بمعهػػػد التربيػػػة الفكريػػػة بمدينػػػة طػػػةص، معهػػػد 
جمهةريػػػة مصػػػر العربيػػػة مػػػف غيػػػر عينػػػة  –محافظػػػة طنػػػا  –التربيػػػة الفكريػػػة بمدينػػػة طنػػػا 

 الدراسة، ةذلؾ لحساب ثبات ةصدؽ المقياس.
 صدق المقياس: 

 الصدؽ المرتبط بالمحؾ. –ف هما صدؽ المحكميف تـ حساب صدؽ المقياس بطريقتي
 أواًل : صدق المحكمين: 

تػػػـ عػػػرض المقيػػػاس عمػػػى مجمةعػػػة مػػػف أسػػػاتذة عمػػػـ الػػػنفس ةالتربيػػػة ةالصػػػحة النفسػػػية 
( محكمػػػان، لمعرفػػػة مػػػد  مناسػػػبة عبػػػارات المقيػػػاس مػػػع 35ةالتربيػػػة الخاصػػػة عػػػددهـ  

بعػد لمتعريػؼ ابجرامػي لمبعػد،  التعريؼ الذ  يتبنا  الباحػث، ةمػد  مناسػبة عبػارات كػؿ
ةمػػد  ةبػػػةح العبػػػارات مػػػف حيػػػث الصػػػياغة المغةيػػػة ةمناسػػػبتها لفمػػػة اعطفػػػاؿ، ةمػػػد  
ارتباطها بقياس ما ةبعت مػف أجمػق، ةأخيػران مناسػبة تعميمػات المقيػاس، ةطػد تػـ تعػديؿ 
المقيػػاس فػػي صػػةرتق النهاميػػػة فػػي بػػةء مػػػا أبػػدة  مػػف ممحظػػػات مػػف تعػػديؿ صػػػياغة 

ت، ةاسػػػتبعاد بعبػػػها ةأصػػػبحت عبػػػارات المقيػػػاس فػػػي صػػػةرتق النهاميػػػة بعػػػض العبػػػارا
 ( عبارات.:( عبارة في أربعة أبعاد، بحيث يحتة  كؿ بعد عمى  54 

 ثانيًا : الصدق المرتبط بالمحك:
حيث تـ حساب معامؿ اارتباط بيف درجات العينة ااستطمعية في مقياس المهارات 

( 8;;3ت ااجتماعية إعداد  صال  هارةف، ااجتماعية لمباحث ةمقياس المهارا
(، ةهي داؿ احصاميان عند مستة  58:8كمحؾ خارجي، ةكانت طيمة معامؿ اارتباط  

 ، مما يدؿ عمى صدؽ المقياس الحالي. 5853
 ثبات المقياس: 

( طفػمن مػف اعطفػاؿ 57طاـ الباحث بحسػاب معامػؿ ثبػات المقيػاس عمػى عينػة طةامهػا  
ية البسيطة بمعهد التربية الفكرية بمدينة طةص، معهد التربيػة الفكريػة ذة  ابعاطة الفكر 

جمهةريػػة مصػػر العربيػػة، ةاعتمػػد الباحػػث فػػي ذلػػؾ عمػػى  –محافظػػة طنػػا  –بمدينػػة طنػػا 
 طريقة ألفا كرةنباخ.
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ةالجػػػدةؿ التػػػالي يةبػػػ  ثبػػػات أبعػػػاد مقيػػػاس المهػػػارات ااجتماعيػػػة ةالدرجػػػة الكميػػػة لػػػق 
 بطريقة ألفا كرةنباخ.

( ثبات أبعاد مقياس المهارات ااجتماعية ةالدرجة الكمية لق بطريقة ألفا 5 ةؿ جد
 ( 57كرةنباخ.  ف = 

 يعبيم انثجبد ) أنفب كزَٔجبخ ( األثعبد

 1893 انعًم انجًبعٙ )انتعبٌٔ ٔانًشبركخ(.

 1892 انتفبعم االجتًبعٙ.

 1899 انعجػ االَفعبنٙ.

 1890 تكٍٕٚ األصذقبء.

 1896 كهٛخ نهًقٛبس.انذرجخ ان
 

يتبػػػػػ  مػػػػػف الجػػػػػدةؿ السػػػػػابؽ أف جميػػػػػع معػػػػػاممت الثبػػػػػات عبعػػػػػاد مقيػػػػػاس المهػػػػػارات 
ااجتماعيػػة ةالدرجػػة الكميػػة لػػق بطريقػػة ألفػػا كرةنبػػاخ مرتفعػػة، حيػػث تراةحػػت معػػاممت 

 ةهي معاممت ثبات مرتفعة يمكف الةثةؽ بها.  58:6 – 5895الثبات ما بيف 
 تصحيح المقياس:  

( أماـ العبارة التي تتفؽ مع √جابة عمى أسممة المقياس مف خمؿ ةبع عممة  يتـ اب
نةع المهارة ااجتماعية التي تتةفر لد  هذ  الفمة مف اعطفاؿ مف خمؿ ااختيارات 

( ةالدرجة اععمى تدؿ عمى تةافر 3-4-5نادران( ةيتـ تصحيحها   –أحيانان  – داممان 
 لفمة مف اعطفاؿ.المهارات ااجتماعية لد  هذ  ا

 البرنامج التدريبي: -9
يفتقد الكثير مف اعطفاؿ المعاطيف فكريان لممهارات ااجتماعية مما يجعمهـ يمجمةف إلى 
لى العزلة ةاانطةاء ةاانسحاب، ةهذا مف شأنق أف  العيش بعيدان عف المحيطيف بهـ ةا 

بهـ ةيحةؿ دةف  يعيؽ تةاصمهـ مع أطرانهـ ةمع بيماتهـ ةمع مجتمعاتهـ المحيطة
ااستفادة منهـ ةاستغمؿ طدراتهـ بما يعةد بالنفع ةالفامدة عميهـ ةعمى مجتمعاتهـ، لذا 
فإذا تـ تنمية المهارات ااجتماعية لد  هذ  الفمة مف اعطفاؿ يمكف ااستفادة منهـ 
كطاطة منتجة بدان مف أف يصبحةا طاطة مهدرة بؿ ةمستهمكة بسبب ابنفاؽ التي تقـة 

المجتمعات في سبيؿ رعايتهـ ةتأهيمهـ، لذلؾ نجد أف هؤاء اعطفاؿ بحاجة لتمؾ  بق
المهارات ااجتماعية التي تساعدهـ عمى ااندماج ةالتكيؼ مع مجتمعاتهـ ةأطرانهـ، 
ةهذا ما يمكف تحقيقق مف خمؿ تنمية تمؾ المهارات ااجتماعية لديهـ ةاختيار أفبؿ  

بهـ ةتتفؽ مع ميةلهـ ةرغباتهـ ةتمبي احتياجاتهـ، ةهذا ما اعساليب ةالةسامؿ التي تناس
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الذ  يجد فيق الطفؿ المتنفس لكؿ ما الفف التشكيمي يمكف تحقيقق مف خمؿ أسمةب 
يريد التعبير عنق دةف خةؼ أة حرج، ةهذا ما يسعى لتحقيقق البرنامج التدريبي 

 المستخدـ في الدراسة الحالية.  
 أهداف البرنامج:

ذة  ابعاطة رنامج الحالي إلى تنمية المهارات ااجتماعية لد  اعطفاؿ يهدؼ الب
 ةيتفرع عف هذا الهدؼ اعهداؼ ابجرامية التالية:الفكرية البسيطة 

 . ذة  ابعاطة الفكرية البسيطةلد  اعطفاؿ  العمؿ الجماعي تنمية مهارة -1
 .ة البسيطةذة  ابعاطة الفكريلد  اعطفاؿ  التفاعؿ الجماعي تنمية مهارة -2
 .ذة  ابعاطة الفكرية البسيطة اعطفاؿ ذة لد   الببط اانفعالي تنمية مهارة -3
 .ابعاطة الفكرية البسيطةاعطفاؿ ذة  لد  تكةيف اعصدطاء  تنمية مهارة -4
 ذة  ابعاطة الفكرية البسيطة التةاصؿ ااجتماعي بيف اعطفاؿ تنمية مهارة -5

 ـ البعض.ةأطرانهـ العادييف ةبينهـ ةبيف بعبه
 أهمية البرنامج التدريبي:

تتب  أهمية البرنامج مف حيث ااهتماـ بتنمية المهارات ااجتماعية لد  اعطفاؿ  -0
 مف خمؿ برنامج تدريبي باستخداـ الفف التشكيمي. ذة  ابعاطة الفكرية البسيطة

ف إتاحة الفرصة لمطفؿ المعاؽ فكريان لمتعبير عف احتياجاتق ةمتطمباتق ةرغباتق م -1
 خمؿ الفف التشكيمي.

يعمؿ البرنامج عمى تدعيـ رةح المشاركة ةالتعاةف بيف هذ  الفمة مف اعطفاؿ  -2
 ةذةيهـ ةأطاربهـ.

تدريب اعطفاؿ عمى الببط اانفعالي أثناء التعامؿ مع اآلخريف مف أطرانهـ سةاء  -3
 العادييف منهـ أة المعاطيف فكريان. 

    ة فيما بينهـ. مساعدة اعطفاؿ عمى تكةيف صداطات ناجح -4
 مصادر إعداد البرنامج:

 استند الباحث فى إعداد البرنامج التدريبي عمى عدة مصادر تبمنت ما يمي:
ابطمع عمى العديد مف اعطر النظرية ةالدراسات السابقة التى تناةلت مةبةع  -0

 المهارات ااجتماعية لد  المعاطيف فكريان.
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يبية ةابرشادية التي هدفت إلى تنمية ااطمع عمى مجمةعة مف البرامج التدر  -1
 المهارات ااجتماعية لد  هذ  الفمة مف اعطفاؿ.

ابطمع عمى العديد مف اعطر النظرية ةالدراسات السابقة التي استخدمت الفف  -2
 التشكيمي ةاعنشطة الفنية في تنمية المهارات المختمفة لد  المعاطيف فكريان.

التدريبية ةابرشادية التي هدفت إلى تنمية  ااطمع عمى مجمةعة مف البرامج -3
المهارات المختمفة لد  هذ  الفمة مف اعطفاؿ مف خمؿ الفف التشكيمي ةاعنشطة 

 الفنية.
اختيار الةسامؿ ةاعدةات ةاعساليب ةالطرؽ التي تناسب طدرات هؤاء اعطفاؿ  -4

 ةعمرهـ الزمني ةتتفؽ مع ميةلهـ ةرغباتهـ ةتمبي احتياجاتهـ.
 سس التى يقوم عميها البرنامج اإلرشادي :األ
تأكيد العمماء  ةالباحثيف ةالمتخصصيف عمى أهمية تنمية المهارات ااجتماعية   -1

، بخش Gumple (1994)لد  فمة المعاطيف فكريان، ةمف هذ  الدراسات دراسة جةمبؿ 
 Von (2007)(، دراسة فةف4559(، دراسة الرماد   4558(، دراسة أكبر  4553 
(، دراسة 4533(، دراسة القميني، الدهاف، مرزةؽ، محمد  4533دراسة خطاب  ، 

 (.4538، دراسة بركات  Eratay (2013)اراتا  
تأكيد العمماء ةالباحثيف ةالمتخصصيف عمى أهمية استخداـ الفف التشكيمي  -2

 Malleyةاعنشطة الفنية مع اعطفاؿ المعاطيف فكريان، ةمف هذ  الدراسات دراسة 
(، :455(، دراسة محمد  4559(، دراسة محمد  4556، دراسة عزاـ  (1999)

(، دراسة محمد، بدية ، أبة القطط 4535(، دراسة البراشي  4534دراسة فرج  
 4537.) 
تأكيد العمماء ةالباحثيف ةالمتخصصيف عمى أهمية استخداـ الفف التشكيمي  -3

تنمية المهارات المختمفة  ةاعنشطة الفنية مع اعطفاؿ ذة  ااحتياجات الخاصة ةفي
(، دراسة 4558لديهـ ةمنها المهارات ااجتماعية، ةمف هذ  الدراسات دراسة محمد  

(، بدة ، الصفتي، فهمي، آؿ زعمة، 4535(، دراسة الدهاف  ;455جماؿ الديف  
 (.4535العبد،  
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 الفئة المستهدفة: 
ؿ ذة  ابعاطػػة الفكريػػة ( طفػػمن مػػف اعطفػػا35 البرنػػامج عمػػى عينػػة طةامهػػا تػػـ تطبيػػؽ 

جمهةريػة مصػػر العربيػػة  –محافظػػة طنػػا  -البسػيطة بمعهػػد التربيػة الفكريػػة بمدينػػة طػةص
( 8( أطفػػػػاؿ ةمجمةعػػػػة بػػػػابطة  9تػػػػـ تقسػػػػيمهـ إلػػػػى مجمػػػػةعتيف مجمةعػػػػة تجريبيػػػػة  

 أطفاؿ.
 المدى الزمني لمبرنامج :

( 46ثة أشهر بةاطع  استغرؽ البرنامج التدريبي فى تطبيقق فترة زمنية تقدر بحةالي ثم
 ( دطيقة.  65جمسة، جمستاف أسبةعيان ةتستغرؽ مدة الجمسة الةاحدة  

 مراحل تطبيق البرنامج:
 ( يةب  مراحؿ تطبيؽ البرنامج ةجمساتق التدريبية.6 جدةؿ 

عذد  عُٕاٌ انجهسخ انجهسبد

 انجهسبد

يذح  انٓذف انعبو

 انجهسخ

انتعبرف ثٍٛ انجبحث ٔ  0

 أععبء انًجًٕعخ

 انتجزٚجٛخ.

إقبيخ عالقخ تعبرف ثٍٛ انجبحث ٔ  0

أععبء انًجًٕعخ انتجزٚجٛخ ٔثٍٛ 

أععبء انًجًٕعخ انتجزٚجٛخ ٔثععٓى 

 انجعط.

 دقٛقخ 31

يعزفخ أععبء انًجًٕعخ انتجزٚجٛخ  0 عزض يحتٕٖ انجزَبيج. 1

ثبنجزَبيج ٔأْذافّ ٔيٕاعٛذ جهسبتّ، 

 ٔكذنك ثبألدٔاد انًستخذيخ فّٛ.

 دقٛقخ 31

يسبعذح ْذِ انفئخ يٍ األغفبل عهٗ  3 انعًم انجًبعٙ. 5 : 2

انتعبٌٔ ٔانًشبركخ أثُبء يشبركتٓى فٙ 

األَشطخ انًختهفخ انتٙ ٚقٕو عهٛٓب انفٍ 

 انتشكٛهٙ.

 دقٛقخ 31

 3 انتفبعم االجتًبعٙ. 01:  9

 

 

يسبعذح ْذِ انفئخ يٍ األغفبل عهٗ 

انتفبعم االجتًبعٙ ٔعهٗ تجبدل انحٕار 

ٍ خالل تجبدل األدٔاد فًٛب ثُٛٓى ي

 انًستخذيخ فٙ انفٍ انتشكٛهٙ.

 دقٛقخ 31

 5 انعجػ االَفعبنٙ. 05:  00

 

يسبعذح ْذِ انفئخ يٍ األغفبل عهٗ عذو 

يقبغعخ اٜخزٍٚ ٔاالثتعبد عٍ انًشبجزح 

 يعٓى.

 دقٛقخ 31

يسبعذح ْذِ انفئخ يٍ األغفبل عهٗ  3 تكٍٕٚ األصذقبء. 11: 09

جحخ يع تكٍٕٚ صذاقبد ٔعالقبد َب

أقزآَى أثُبء انًشبركخ فٙ أَشطخ 

 انجزَبيج.

 دقٛقخ 31

10 :11 

 

 

 يزاجعخ ٔتهخٛص انجزَبيج

 )انتغذٚخ انزاجعخ(.

1 

 

انتأكذ يٍ تحقق انٓذف انزئٛسٙ نهجزَبيج 

ْٕٔ تًُٛخ انًٓبراد االجتًبعٛخ نذٖ 

أععبء انًجًٕعخ انتجزٚجٛخ ثبستخذاو 

 أسهٕة انفٍ انتشكٛهٙ.

 دقٛقخ 31
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تطجٛق يقٛبس انًٓبراد  13: 12

 االجتًبعٛخ.

يعزفخ يذٖ استفبدح أععبء انًجًٕعخ  - 1

انتجزٚجٛخ يٍ انجزَبيج يٍ خالل يقبرَخ 

انقٛبس انقجهٙ ثبنقٛبس انجعذ٘ نهٕقٕف 

عهٗ أثز انجزَبيج انتذرٚجٙ ثبستخذاو 

انفٍ انتشكٛهٙ فٙ تًُٛخ انًٓبراد 

االجتًبعٛخ نذٖ أععبء انًجًٕعخ 

 انتجزٚجٛخ.

زفخ يذٖ ثقبء أثز انجزَبيج خالل يع -

 فتزح انًتبثعخ عٍ غزٚق انقٛبس انتتجعٙ.

 دقٛقخ 31

 

 الفنيات المستخدمة في البرنامج التدريبي:
 أسمةب التعمـ الجماعي. -1
 التعزيز. -2
 النمذجة. -3
 تبادؿ اعدةار.  -4
 المساندة ةالدعـ التدريجي.  -5
 المعب التمثيمي.  -6

 صدق البرنامج:
دـ في الدراسة الحالية عمى مجمةعة مف أساتذة عمـ النفس تـ عرض البرنامج المستخ

( محكمان، ةذلؾ لمتأكد مف 35ةالتربية ةالصحة النفسية ةالتربية الخاصة عددهـ  
ممممة البرنامج لمفمة التي ةبع مف أجمها ةمد  مناسبة عدد الجمسات لهذ  الفمة مف 

خدمة في البرنامج مع الفمة اعطفاؿ ةمد  مناسبة الفنيات ةاعنشطة ةاعدةات المست
التي يطبؽ عميها، ةكذلؾ مناسبة المدة الزمنية التي يطبؽ فيها البرنامج، ةتـ اعخذ 

 بآراء المحكميف فيما أبدة  مف آراء في البرنامج ةتـ العمؿ بها.
 تقييم البرنامج:

خمؿ  تـ تقييـ البرنامج التدريبي القامـ عمى الفف التشكيمي المستخدـ في الدراسة مف
مستة  إتقاف المهارات ااجتماعية المتبمنة في البرنامج التدريبي ةذلؾ عمى ثمث 

 مراحؿ: 
 طياس طبؿ تطبيؽ البرنامج  طياس طبمي(. -3
 طياس بعد تطبيؽ البرنامج  طياس بعد (. -4
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اعطفاؿ كما تبمف البرنامج تقييمان داخميان لكؿ جمسة حيث عمؿ الباحث عمى تقييـ -5
كؿ جمسة لمتأكد مف إتقانهـ  لممهارات التي تـ تنميتها ةمعرفة المشكمت  في نهاية

التي ةاجهتهـ أثناء التدريبات المختمفة عمى تعمـ المهارات ااجتماعية ةمراعاة ذلؾ في 
الجمسات التالية، ةكاف الباحث يقةـ بإعادة إجراء جمسة أة نمةذج إذا ما ةجد برةرة 

مف الجمسة ثـ ينتقؿ الباحث إلى إجراء الجمسة التالية لذلؾ كي يتحقؽ الهدؼ المرجة 
فيما تعممة ، ةكاف الباحث ا ينتقؿ مف الجمسة إلى الجمسة التي تميها اعطفاؿ ةتقييـ 

 لمجمسة التي تسبقها.اعطفاؿ إا إذا تـ التأكد مف إتقاف 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 

 أسمةب ألفا كرةنباخ.-3
 بار ماف ةيتني لمتحقؽ مف دالة الفرةؽ بيف متةسطات العينات المستقمة.اخت-5
 اختبار ةيمكةكسف لمتحقؽ مف دالة الفرةؽ بيف متةسطات العينات المرتبطة. -6

 . SPSSةطد تمت جميع المعالجات ابحصامية باستخداـ برنامج        
 تفسير النتائج:  

 فسيره:أواًل: نتائج التحقق من الفرض األول وت
 ينص الفرض األول عمى: 

تةجد فرةؽ ذات دالة إحصامية بيف متةسطي رتب درجات اعطفاؿ ذة  ابعاطة " 
الفكرية البسيطة في المجمةعة التجريبية ةمتةسطي رتب درجاتهـ في المجمةعة 
البابطة بعد تطبيؽ برنامج الفف التشكيمي عمى مقياس المهارات ااجتماعية لصال  

 ".تجريبية المجمةعة ال
ةفي ذلؾ طاـ الباحث بحساب دالة الفرةؽ باستخداـ اختبار  ماف ةيتني( لمعينات 

 (.7المستقمة لمجمةعتي البحث كما يتب  مف الجدةؿ رطـ  
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( يةب  دالة الفرةؽ بيف متةسطي رتب درجات المجمةعتيف التجريبية 7 جدةؿ 
 ة عمى مقياس المهاراتةالبابطة مف اعطفاؿ ذة  ابعاطة الفكرية البسيط

 ااجتماعية في التطبيؽ البعد . 
يتٕسػ  انعذد انًجًٕعخ األثعبد

 انزتت

يجًٕع 

 انزتت

 قًٛخ Uقًٛخ 

Z 

 يستٕٖ

 انذالنخ

 انعًم انجًبعٙ

 )انتعبٌٔ ٔانًشبركخ(

 1810 18591 1841 12841 2861 5 ظبثطخ

 59841 6853 9 تجزٚجٛخ

 3811 14811 3809 5 ظبثطخ انتفبعم االجتًبعٙ

 

18493 1814 

 55811 6832 9 تجزٚجٛخ 

انعجػ االَفعبنٙ )ال ٚقبغع 

اٜخزٍٚ، ٚجتعذ عٍ انًشبجزح 

 يع اٜخزٍٚ(

 3811 14811 3809 5 ظبثطخ

 

18409 1814 

 55811 6832 9 تجزٚجٛخ

 1810 18953 1811 12811 2892 5 ظبثطخ تكٍٕٚ األصذقبء

 59811 6890 9 تجزٚجٛخ

انًٓبراد ذرجخ انكهٛخ نًقٛبس ان

 االجتًبعٛخ

 1810 28114 1811 10811 2841 5 ظبثطخ

 91811 01811 9 تجزٚجٛخ
 

( ةجةد فرةؽ ذات دالة إحصامية بيف متةسطات رتب 7يتب  مف جدةؿ رطـ  
درجات اعطفاؿ في المجمةعة التجريبية ةمتةسطات رتب درجاتهـ في المجمةعة 

بعد تطبيؽ المهارات ااجتماعية ةعة التجريبية عمى مقياس البابطة لصال  المجم
 5853البرنامج حيث كانت درجات اعبعاد ةالدرجة الكمية لممقياس دالة عند مستة  

فيما عدا بعد التفاعؿ ااجتماعي، ةالببط اانفعالي فكانت درجتق دالة عند 
ممقياس هي عمى لهذ  اعبعاد ةالدرجة الكمية ل  (U)، حيث كانت طيـ5857مستة 
 (،6855(،  6855( ،  4875التةالي  

لهذ  اعبعاد ةالدرجة الكمية لممقياس هي عمى التةالي  (Z) (، ةطيمة 5855(،  4855 
 48894  ، )48796  ،)48739،) 
 (، ةبذلؾ تتحقؽ صحة الفرض.58547( ، 48986 

الفف التشكيمي  ةبتحقؽ هذا الفرض يتبيف أف المجمةعة التجريبية استفادت مف برنامج
المستخدـ في الدراسة ةظهر أثر البرنامج عمى أطفاؿ المجمةعة التجريبية في تنمية 
المهارات ااجتماعية لديهـ ةمف هذ  المهارات مهارة  العمؿ الجماعي  التعاةف 
ةالمشاركة(، مهارة التفاعؿ ااجتماعي، مهارة الببط اانفعالي  ا يقاطع اآلخريف، 

جرة مع اآلخريف(، مهارة تكةيف اعصدطاء، فمثمن بالنسبة العمؿ يبتعد عف المشا
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الجماعي كاف لمبرنامج أثر كبير في تنمية هذ  المهارة لد  هذ  الفمة مف اعطفاؿ فمف 
خمؿ اععماؿ التي طامةا بها سةاء مف حيث ما طامةا برسمق أة تجسيد  أة اعشكاؿ 

فة أتاحت لهـ فرصة العمؿ الجماعي مف التي طامةا بعممها باستخداـ المةاد المختم
خمؿ تبادؿ اعدةات المستخدمة فيما بينهـ ةاشتراكهـ في عمؿ ةاحد يقةمةف بتجسيد ، 
حيث طاـ الباحث بتقسيـ أعباء المجمةعة التجريبية إلى فريقيف بحيث يشترؾ كؿ 

اـ العمؿ فريؽ في عمؿ ةاحد ثـ يتبادؿ الفريقيف اعدةات ةاعدةار المةزعة عميهـ بتم
فيما بينهـ، كما عمؿ الباحث عمى ترؾ الفرصة لهؤاء اعطفاؿ اختيار المجمةعة 
التي يرغبةف في العمؿ بها ةاعدةار التي يقةمةف بها ةاعشكاؿ التي يرغبةف بتجسيدها 
بناءان عمى رغباتهـ دةف فرض أ  شيء عميهـ، مما جعؿ كؿ طفؿ منهـ يختار 

لقياـ بق مما جعمهـ يعممةف في جة يسةد  الحب المجمةعة ةالعمؿ الذ  يحب ا
ةالتآلؼ ةالمرح، ثـ بعد ذلؾ في عممية تبادؿ المجمةعات ةاعدةار كانت تبدة عمى 
اعطفاؿ ممم  السعادة ةالسرةر التي بدت عميهـ في البداية ةاستمرت حتى نهاية 

ية عمى العمؿ، كما ساعدت أساليب التعزيز المستخدمق سةاء المادية أة المعنة 
استمرارهـ في العمؿ دةف تةطؼ أة ممؿ، كما لةحظ بعد ذلؾ حبهـ لمعمؿ الجماعي 
ةالتعاةف ةالمشاركة، كما ساعد ذلؾ عمى التفاعؿ ااجتماعي فيما بينهـ منذ بداية 
العمؿ حتى نهايتق، ةبالنسبة لمهارة الببط اانفعالي فقد أصب  هؤاء اعطفاؿ يعممةف 

بمنأ  عف اآلخريف ةلـ يعتد  أحدهـ عمى اآلخر أثناء العمؿ سةيان ةا يعمؿ أحدهـ 
أة يتشاجر مع اآلخريف، بؿ استمر العمؿ في جة مف الحب ةالتآلؼ عف كمن منهـ 
كاف حران في اختيار اعدةار ةالمجمةعات ةاععماؿ مما ساعد كثيران في تكةيف 

طةية في نهاية  الصداطات فيما بينهـ حيث كاف أعباء كؿ مجمةعة تربطهـ صداطة
البرنامج، كما عمؿ تبادؿ المجمةعات ةاعدةار عمى اتساع حجـ تكةيف الصداطات 
فيما بينهـ، ةمف خمؿ ذلؾ نجد تأثير برنامج الفف التشكيمي المستخدـ في الدراسة 

 الحالية في تنمية المهارات ااجتماعية لد  هذ  الفمة مف اعطفاؿ.  
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 رض الثاني وتفسيره:ثانيًا : نتائج التحقق من الف
 ينص الفرض الثاني عمى: 

تةجد فرةؽ ذات دالة إحصامية بيف متةسطي رتب درجات اعطفاؿ ذة  ابعاطة " 
الفكرية البسيطة في المجمةعة التجريبية طبؿ ةبعد تطبيؽ برنامج الفف التشكيمي عمى 

 ". مقياس المهارات ااجتماعية لصال  التطبيؽ البعد  
باحث بحساب دالة الفرةؽ باستخداـ اختبار ةيمكةكسف لممقارنة بيف ةفي ذلؾ طاـ ال

متةسطات رتب المجمةعات المترابطة فكانت النتامج كما هي مةبحة بالجدةؿ رطـ 
 8.) 

( يةب  دالة الفرةؽ بيف متةسطي رتب درجات المجمةعة التجريبية مف 8 جدةؿ 
يقيف القبمي ةالبعد  عمى مقياس اعطفاؿ ذة  ابعاطة الفكرية البسيطة في التطب

 المهارات ااجتماعية.
يتٕسػ  انعذد انزتت األثعبد انقٛبس

 انزتت

يجًٕع 

 انزتت

 قًٛخ

Z 

يستٕٖ 

 انذالنخ

 –ثعذ٘ 

 قجهٙ

 انعًم انجًبعٙ

 )انتعبٌٔ ٔانًشبركخ(

 1814 18119 1811 1811 1 انسبنجخ

 10811 2841 5 انًٕججخ

انصفز

 ٚخ

0   

 –ثعذ٘ 

 قجهٙ

 1814 18119 1811 1811 1 انسبنجخ انتفبعم االجتًبعٙ

 10811 2841 5 انًٕججخ

انصفز

 ٚخ

0   

 –ثعذ٘ 

 قجهٙ

انجػ االَفعبنٙ )ال ٚقبغع 

اٜخزٍٚ، ٚجتعذ عٍ 

 انًشبجزح يع اٜخزٍٚ(

 1814 18121 1811 1811 1 انسبنجخ

 04811 2811 4 انًٕججخ

انصفز

 ٚخ

1   

 –ثعذ٘ 

 قجهٙ

 1814 18110 1811 1811 1 انسبنجخ تكٍٕٚ األصذقبء

 10811 2841 5 انًٕججخ

انصفز

 ٚخ

0   

 –ثعذ٘ 

 قجهٙ

 

 

انذرجخ انكهٛخ نًقٛبس 

 انًٓبراد االجتًبعٛخ

 

 18069 0811 0811 0 انسبنجخ

 

1814 

 

 
 19811 3841 5 انًٕججخ

انصفز

 ٚخ

1   
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ذات دالة إحصامية بيف متةسطات رتب  ( ةجةد فرةؽ8يتب  مف جدةؿ رطـ  
درجات اعطفاؿ في المجمةعة التجريبية طبؿ تطبيؽ البرنامج ةبعد  عمى مقياس 

لصال  التطبيؽ البعد ، حيث كانت درجات اعبعاد ةالدرجة المهارات ااجتماعية 
ية لهذ  اعبعاد ةالدرجة الكم  (Z)حيث كانت طيـ 5857الكمية لممقياس دالة عند مستة  

 (،48554( ، 48459( ،  48459لممقياس هي عمى التةالي  
 (، ةبذلؾ تتحقؽ صحة الفرض.9;483(،  48453 

ةبتحقػػػؽ هػػػذا الفػػػرض يتبػػػيف أف المجمةعػػػة التجريبيػػػة اسػػػتفادت مػػػف البرنػػػامج التػػػدريبي 
ةظهػر أثػر ذلػؾ فػي التطبيػؽ البعػد ، ةذلػؾ يعنػي أف برنػامج الفػف التشػكيمي المسػػتخدـ 

لحاليػة كػاف لػق أكبػر اعثػر فػي تنميػة المهػارات ااجتماعيػة لػد  هػذ  الفمػة في الدراسػة ا
مػػف اعطفػػاؿ، ةذلػػؾ يرجػػع إلػػى اعشػػكاؿ ةالمجسػػمات التػػي طػػاـ هػػؤاء اعطفػػاؿ بعممهػػا 

 ةتجسيدها، ةالتي ساعدت كثيران في تنمية المهارات ااجتماعية لديهـ. 
التػدريبي باسػتخداـ الفػف التشػكيمي( ةهذا يدؿ عمى أف تأثير المتغيػر المسػتقؿ  البرنػامج 

فػػي المتغيػػر التػػابع  المهػػارات ااجتماعيػػة( تػػأثير طػػة ، ةهػػذا يػػدؿ عمػػى فعاليػػة البرنػػامج 
التػػدريبي المسػػتخدـ فػػي الدراسػػة الحاليػػة فػػي تنميػػة المهػػارات ااجتماعيػػة لػػد  هػػذ  الفمػػة 

نهـ ةذةيهػػػـ مػػػف اعطفػػػاؿ، ممػػػا سػػػاعد هػػػؤاء اعطفػػػاؿ عمػػػى التفاعػػػؿ ابيجػػػابي مػػػع أطػػػرا
ةأسرهـ ةمع البيمة المحيطة بهـ ةمع المجتمع الذ  يعيشةف فيق مػف خػمؿ مػا اكتسػبة  

 مف مهارات التةاصؿ ااجتماعي التي حرص البرنامج عمى تنميتها لديهـ. 
 ثالثًا : نتائج التحقق من الفرض الثالث وتفسيره: 

 ينص الفرض الثالث عمى: 
ة بيف متةسطي رتب درجات اعطفاؿ ذة  ابعاطة ا تةجد فرةؽ ذات دالة إحصامي" 

الفكرية البسيطة في المجمةعة التجريبية في التطبيؽ البعد  ةالتتبعي عمى مقياس 
 ". المهارات ااجتماعية بعد شهريف مف تطبيؽ برنامج الفف التشكيمي 

ف ةفي ذلؾ طاـ الباحث بحساب دالة الفرةؽ باستخداـ اختبار ةيمكةكسف لممقارنة بي
متةسطات رتب المجمةعات المترابطة فكانت النتامج كما هي مةبحة بالجدةؿ رطـ 

 9.) 
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( يةب  دالة الفرةؽ بيف متةسطي رتب درجات المجمةعة التجريبية مف 9 جدةؿ 
 اعطفاؿ ذة  ابعاطة الفكرية البسيطة في التطبيقيف البعد  ةالتتبعي عمى

 مقياس المهارات ااجتماعية. 
يتٕسػ  انعذد انزتت ألثعبدا انقٛبس

 انزتت

يجًٕع 

 انزتت

 قًٛخ

Z 

يستٕٖ 

 انذالنخ 

 –ثعذ٘ 

 تتجعٙ

انعًم انجًبعٙ 

 ) انتعبٌٔ ٔانًشبركخ(
غٛز  18312 9841 1892 2 انسبنجخ

 01841 3809 2 انًٕججخ دانخ 

 انصفزٚخ
0   

 –قجهٙ 

 ثعذ٘

 

 انتفبعم االجتًبعٙ

 

 

ز غٛ 18194 02841 3841 2 انسبنجخ

 03841 2852 3 انًٕججخ دانخ 

    انصفزٚخ

 –قجهٙ 

 ثعذ٘

انعجػ االَفعبنٙ )ال 

ٚقبغع اٜخزٍٚ ، ٚجتعذ 

عٍ انًشبجزح يع 

 اٜخزٍٚ(

غٛز  18932 5841 2814 1 انسبنجخ

 دانخ 
 03841 2852 3 انًٕججخ

   0 انصفزٚخ

 –قجهٙ 

 ثعذ٘

غٛز  08419 4811 1841 1 انسبنجخ تكٍٕٚ األصذقبء

 دانخ 
 12811 3851 4 انًٕججخ

   1 انصفزٚخ

 –قجهٙ 

 ثعذ٘

انذرجخ انكهٛخ نًقٛبس 

 انًٓبراد االجتًبعٛخ

غٛز  18229 05811 4822 2 انسبنجخ

 01811 2811 3 انًٕججخ دانخ 

   1 انصفزٚخ

 

طات رتػب ( عدـ ةجػةد فػرةؽ ذات دالػة إحصػامية بػيف متةسػ9يتب  مف جدةؿ رطـ  
درجػػات اعطفػػاؿ فػػي المجمةعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ البعػػد  ةالتطبيػػؽ التتبعػػي عمػػى 

لهػػذ  اعبعػػاد   (Z) بعػػد مػػرةر شػػهريف(، حيػػث كانػػت طػػيـالمهػػارات ااجتماعيػػة مقيػاس 
( 58:65( ،  585:7( ،  58645ةالدرجػػػػػػػػة الكميػػػػػػػػة لممقيػػػػػػػػاس هػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى التػػػػػػػػةالي  

 أثر البرنامج ةبذلؾ تتحقؽ صحة الفرض. (، ةهذا يؤكد ثبات:5855(،  38749، 
 مناقشة النتائج: 

يتب  مف العرض السابؽ لنتامج الدراسة ةجةد فرةؽ ذات دالة إحصامية بيف 
متةسطي رتب درجات المجمةعة التجريبية ةالمجمةعة البابطة في التطبيؽ البعد  

ف متةسطي لصال  المجمةعة التجريبية، ةكذلؾ ةجةد فرةؽ ذات دالة إحصامية بي
رتب درجات المجمةعة التجريبية نفسها في التطبيؽ القبمي ةالبعد  لصال  التطبيؽ 
البعد ، ةعدـ ةجةد فرةؽ ذات دالة إحصامية بيف متةسطي رتب درجات المجمةعة 



026 

التجريبية نفسها في التطبيقيف البعد  ةالتتبعي مف حيث تنمية المهارات ااجتماعية 
الفكرية البسيطة مما يؤكد ثبات أثر البرنامج، ةذلؾ كما  لد  اعطفاؿ ذة  ابعاطة
(، ةطد اتفقت نتامج 9(، ةالجدةؿ رطـ  8(، ةالجدةؿ رطـ  7يتب  مف الجدةؿ رطـ  

هذ  الدراسة مع نتامج العديد مف الدراسات التي أكدت عمى أهمية تنمية المهارات 
ذلؾ دةر البرامج التدريبية ااجتماعية لد  اعطفاؿ ذة  ابعاطة الفكرية البسيطة ةك

المختمفة في تنمية هذ  المهارات لد  هذ  الفمة مف اعطفاؿ ةمف هذ  الدراسات: دراسة 
(، دراسة 4558(، دراسة أكبر  4553، دراسة بخش  Gumple (1994)جةمبؿ 

(، دراسة 4533، دراسة خطاب   Von (2007)(، دراسة فةف4559الرماد   
، دراسة Eratay (2013)(، دراسة اراتا  4533محمد   القميني، الدهاف، مرزةؽ،

(، ةكانت نتامج هذ  الدراسات تتفؽ مع البرنامج الحالي الذ  كاف لق 4538بركات  
أكبر اعثر في مساعدة هذ  الفمة مف اعطفاؿ مف ذة  ابعاطة الفكرية البسيطة في 

 تنمية المهارات ااجتماعية لديهـ.
اسة مع نتامج العديد مف الدراسات التي استخدمت اعنشطة كما اتفقت نتامج هذ  الدر 

الفنية ةالفف التشكيمي مع المعاطيف فكريان ةبياف أثر  في تنمية الجةانب المختمفة لد  
هذ  الفمة مف اعطفاؿ ةفي تعديؿ الكثير مف سمةكياتهـ ةفي تأهيمهـ ةفي تنمية 

، دراسة Malley (1999)ة مالي المهارات ااجتماعية لديهـ ةمف هذ  الدراسات: دراس
(، 4534(، دراسة فرج  :455(، دراسة محمد  4559(، دراسة محمد  4556عزاـ  

 (.4537(، دراسة محمد، بدية ، أبة القطط  4535دراسة البراشي  
كما اتفقت مع نتامج الدراسات التي بينت أثر الفف التشكيمي ةاعنشطة الفنية في تنمية 

  فمات ذة  ااحتياجات الخاصة ةفي تعديؿ سمةكياتهـ ةفي الجةانب المختمفة لد
(، دراسة 4558تنمية المهارات ااجتماعية لديهـ ةمف هذ  الدراسات دراسة محمد  

(، بدة ، الصفتي، فهمي، آؿ زعمة، 4535(، دراسة الدهاف  ;455جماؿ الديف  
 (.4535العبد،  

ج الفف التشكيمي المستخدـ في ةمف خمؿ مناطشة النتامج يتب  لنا فاعمية برنام
الدراسة في تنمية المهارات ااجتماعية لد  هذ  الفمة مف اعطفاؿ أعباء المجمةعة 
التجريبية، ةالمتمثمة في  مهارة  العمؿ الجماعي " التعاةف ةالمشاركة"، مهارة التفاعؿ 

ة مع ااجتماعي، مهارة الببط اانفعالي " ا يقاطع اآلخريف، يبتعد عف المشاجر 
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اآلخريف "، مهارة تكةيف اعصدطاء( ةالتي تعد مف المهارات البرةرية لهذ  الفمة مف 
اعطفاؿ لمساعدتهـ عمى ااندماج داخؿ مجتمعاتهـ مع أسرهـ، ةأطرانهـ ةمع البيمة 
المحيطة بهـ، ةاستمرار أثر البرنامج في تنمية المهارات ااجتماعية بعد شهريف مف 

ا يؤكد استفادت المجمةعة التجريبية مف البرنامج المستخدـ في انتهاء البرنامج، ةهذ
الدراسة حيث ساعد البرنامج هؤاء اعطفاؿ في تدريبهـ عمى كيفية العمؿ الجماعي 
ةحثهـ عمى المشاركة ةالتعاةف، ةكذلؾ تشجيعهـ عمى التفاعؿ ااجتماعي بينهـ ةبيف 

ا تـ تدريبهـ عمى العمؿ برةح بعبهـ البعض مف خمؿ اععماؿ التي يقةمةف بها، كم
الفريؽ ةحثهـ عمى المنافسة الشريفة مما ساهـ كثيران في تنمية الببط اانفعالي لديهـ 
ةتدريبهـ عمى عدـ مقاطعة بعبهـ البعض أة حدةث مشاجرات فيما بينهـ، كما أنق 
مف خمؿ اعدةار المختمفة ةالمجمةعات التي شاركةا فيها ةالتدريبات ةاعنشطة 

لفنيات التي اعتمد عميها البرنامج نمت عندهـ مهارة تكةيف اعصدطاء ةأصب  كؿ ةا
فرد صديقان لممجمةعة التي ينتمي إليها ةيشعر بالةاء لها، كما أصب  صديقان 
لممجمةعة اعخر  مف خمؿ تبادؿ اعدةار ةالمجمةعات أثناء القياـ باععماؿ 

عمى حرص كؿ طفؿ عمى التعاةف مع  ةاعنشطة التي تبمنها البرنامج ةالتي عممت
اآلخريف ةااندماج معهـ ةمساعدتهـ في كافة أعماؿ المجمةعة ةفي اعنشطة التي 
تقـة بعممها، كؿ هذا ساعد عمى تنمية المهارات ااجتماعية لد  هذ  الفمة مف 
اعطفاؿ أعباء المجمةعة التجريبية بخمؼ المجمةعة البابطة التي لـ تتعرض 

ما ُيْظِهر أثر برنامج الفف التشكيمي المستخدـ في الدراسة الحالية في تنمية لمبرنامج م
المهارات ااجتماعية لد  هؤاء اعطفاؿ ةمساهمتق في تحقيؽ ااندماج ةالتفاعؿ 

 ةالتةاصؿ مع مجتمعاتهـ التي يعيشةف فيها.    
 توصيات الدراسة: 

 ة: في بةء نتامج الدراسة يقدـ الباحث التةصيات التالي
استخداـ معممي معاهد التربية الفكرية لمفف التشكيمي في تحسيف السػمةؾ المتكيفػي  -3

 لد  اعطفاؿ ذة  ابعاطة الفكرية البسيطة. 
استخداـ معممي معاهد التربية الفكرية لمفف التشكيمي فػي تنميػة مفهػـة الػذات لػد    -4

 اعطفاؿ ذة  ابعاطة الفكرية البسيطة. 
 نشطة الفف التشكيمي في مدارس الدمج. ااهتماـ بأ -5
 ااهتماـ بأنشطة الفف التشكيمي في معاهد التربية الفكرية.  -4
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(. فعالية برنامج 4537محمد، مرةة جماؿ؛ بدية ، أحمد عمي؛ أبة القطط، عايدة عبد الحميد   -
لمتدخؿ المبكر باستخداـ اعنشطة الفنية التشكيمية في خفض بعض اابطرابات اانفعالية ةالسمةكية 

مجمة دراسات تربةية ةاجتماعية، ؿ المعةطيف عقميان القابميف لمتعمـ بالمرحمة اابتدامية. لد  اعطفا
 . 45: -;:9(، 6،  43، مصر

فاعمية برنامج إرشاد  طامـ عمى الفف التشكيمي في (. 4558محمد، ميادة محمد فارةؽ    -
ماجستير غير منشةرة، رسالة  تخفيض الشعةر بالعزلة ااجتماعية لد  اعطفاؿ المعاطيف سمعيان.

 كمية التربية، جامعة عيف شمس. 
فاعمية برنامج إرشاد  في تنمية التعبير بالرسـ ةعمطتق (. :455محمد، نادية العربي    -

. رسالة دكتةرا  غير منشةرة، كمية التربية، جامعة بالسمةؾ التةافقي لد  المعاطيف عقميان القابميف لمتعمـ
 عيف شمس.

(. فاعمية برنامج تدريبي في تنمية المهارات ااجتماعية لد  اعطفاؿ 4536مصطفى، محمد   -
مجمة التربية الخاصة ةالتأهيؿ، ذة  ابعاطة العقمية البسيطة المصحةبة ببعؼ سمع. 

 . 99 -58(، 6، 3،مصر
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