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فعاليت برناهج هسرحي لتنويت بعض املهاراث 
 االجتواعيت لدي األطفال ذوي اإلعاقت العقليت البسيطت 

   يف هدارس الدهج

 
 إعــداد

 

 أمساء بدر سيد عبد احملسنأ. 
 املعيدة بقسن العلىم األساسيت

 جاهعت الفيىم-الرتبيت للطفىلت املبكرة كليت 
 

 د/شيواء عبد الفتاح عبد احلويد                   إبراهين نـجلت عبدالعزيز أ.د/ سعاد

 هدرس بقسن العلىم األساسيت                               أستاذ الرتبيت املىسيقيت املتفرغ               
 الفيىمجاهعت  كليت الرتبيت للطفىلت املبكرةجاهعت القاهرة               كليت الرتبيت للطفىلت املبكرة    

                                                                                                               

   

 مستخمص البحث
االطفال ىدف البحث الحالي إلى تنمية بعض الميارات االجتماعية لدى 

ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة في مدارس الدمج، والتعرف عمى مدى فعالية البرنامج 
( أطفال من ذوي 01) المسرحي المستخدم في البحث، وتكونت عينة البحث من

( 7-5( إناث، الذين تتراوح أعمارىم ما بين )5( ذكور، )5اإلعاقة العقمية البسيطة )
المنيج شبو التجريبي، وتوصمت النتائج إلى فعالية واعتمد البحث عمى ، سنوات

البرنامج المسرحي في تنمية أبعاد الميارات االجتماعية التي يقيسيا مقياس الميارت 
االجتماعية المصور لألطفال ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة في مدارس الدمج، والتي 

رة التواصل مع اآلخرين، تم تحديدىا كما يمي: )ميارة التعاون، ميارة المشاركة، ميا
 ميارة التقبل(.
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 عبد المحسنأسماء بدر سيد أ.
 د شيماء عبد الفتاح   أ.د سعاد عبدالعزيز 

 ةــــدمــــقــم
يعد مسرح الطفل أحد أىم الركائز التعميمية والتربوية، فالمسرح كعمل 
جماعي يتطمب جيودًا مختمفة في مجاالت متعددة، باإلضافة إلى ما يتضمنو 
العرض المسرحي من مواقف مثيرة ومشوقة لألطفال وعروض وأغاني وأناشيد، مما 

إكساب الطفل العديد من الميارات االجتماعية والتعرف عمى أىمية وقيمة يساىم في 
ىذة الميارات ودورىا في الحياة، ويعتبر المسرح أحد أىم وسائل توصيل المعمومات 
التي يستقبميا الطفل، وذلك ألنيا تعيش حية أمامو في العرض المسرحي، كما أن 

طفل ذو االحتياجات الخاصة، المسرح يبمي احتياجات كل من الطفل العادي وال
التربوية والتعميمية والنفسية واالجتماعية، كما أن األطفال جميعيم )عاديون، ذوو 

 احتياجات خاصة( مؤىمون لدخول المسرح واألداء فيو.
وبما أن الدمج في جوىره مفيوم اجتماعي أخالقي نابع من حركة حقوق 

د سعى البحث الحالى إلى تقديم اإلنسان ضد التصنيف أو العزل ألي سبب، لذا فق
برنامج مسرحي لتنمية بعض الميارات االجتماعية لدى األطفال ذوو اإلعاقة العقمية 

 البسيطة في مدارس الدمج.
 ثــكمة البحـــــمش

الحظت الباحثة من خالل إشرافيا عمى التربية الميدانية في روضات 
لدى  االجتماعيةبعض مدارس الدمج في محافظة الفيوم، وجود بعض المشكالت 

مثل اإلفتقاد لمتعاون والمشاركة وعدم تقبل  ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة  األطفال
األطفال العاديين ليم، ىذا باإلضافة إلى جود بعض االعتداءات المفظية أو البدنية 
بينيم وبين األطفال العاديين، مما دعى الباحثة إلى إعداد إستمارة إستطالع رأي 

تربية الطفل لتحديد الميارات االجتماعية التي يحتاجيا األطفال ذوي الخبراء في 
اإلعاقة العقمية البسيطة المدمجين، وتم تحديدىا كما يمي )ميارة التعاون، المشاركة، 

 التواصل مع اآلخرين، التقبل(.
كما الحظت الباحثة انجذاب األطفال ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة في 
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شاط المسرحي بشدة ورغبتيم في المشاركة فيو مما دعى الباحثة مدارس الدمج إلى الن
إلى القراءة واإلطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة في ىذا الموضوع، ومن ىنا 
برزت فكرة البحث وىي إعداد برنامج مسرحي لتنمية بعض الميارات االجتماعية 

 لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة مدارس الدمج. 
ومن الدراسات التي تؤكد فعالية دور المسرح في اكساب الطفل ذوي 

) صالح الدين االحتياجات الخاصة المفاىيم والميارات المختمفة دراسة كل من 
 ,Schatz(، 8282(، ) إسراء رأفت، 8204(، ) حسن حمدي، 8202محمد، 

Rochelle B,2017) ( ،)Nettleton, Jennifer Annette,2019،) 
 (Santanello, Patricia Jane,2020.) 

وفي ضوء العرض السابق تتبمور مشكمة الدراسة في اإلجابة عن 
 التساؤل الرئيسي اآلتي: 

ما فعالية برنامج مسرحي في تنمية بعض الميارات االجتماعية لدى األطفال  -
 ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة مدارس الدمج؟ 

 ويتفرع من التساؤل الرئيسي التساؤل الفرعي اآلتي: 
 ما ىي الميارات االجتماعية التي سوف ينمييا البرنامج المسرحي؟ -

 ثــية البحــمـأى
 تتمثل أىمية البحث الحالي في اآلتي:

 األىمية النظرية:  - أ
 تستمد الدراسة الحالية أىميتيا من إيجاد محتوى عممي تنظيري لما يمي:

االجتماعية لألطفال ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة في مدارس  أىمية الميارات (0
 الدمج. 

 أىمية المسرح في تنمية العديد من الميارات. (2
توجيو نظر الميتمين بمرحمة الطفولة المبكرة إلي اإلىتمام باألنشطة  المسرحية  (3

وتوظيفيا في تنمية الميارات االجتماعية لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقمية 
 طة مدارس الدمج.البسي
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 عبد المحسنأسماء بدر سيد أ.
 د شيماء عبد الفتاح   أ.د سعاد عبدالعزيز 

 األىمية التطبيقية:  - ب
إلقاء الضوء عمى أىمية الميارات االجتماعية بين األطفال العاديين واألطفال  (0

 ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس الدمج )ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة(
تقديم نموذج من البرنامج المسرحي المقترح كدليل عمل لممعممين في مدارس  (2

 فادة منو وتطبيقو وتدريب األطفال عميو. الدمج، واالست
 ثــداف البحـــــأى
تنمية الميارات االجتماعية التالية: )التعاون، المشاركة، التواصل مع اآلخرين، ( 0

 والتقبل( لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة في مدارس الدمج. 
 ( إعداد برنامج مسرحي لتنمية تمك الميارات.2
مية البرنامج المسرحي في تنمية بعض الميارات االجتماعية ( التحقق من فاع3

ميارة التقبل(  -ميارة التواصل مع اآلخرين -ميارة المشاركة -)ميارة التعاون
 لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة في مدارس الدمج. 

 الدمج.( اإلستفادة من البرنامج المسرحي المقترح كدليل عمل لممعممين في مدارس 4
 ثــروض البحـــــف
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األطفال ذوي اإلعاقة  -0

العقمية البسيطة في القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس الميارات االجتماعية 
 المصور في إتجاه القياس البعدي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األطفال ذوي اإلعاقة  -2
العقمية البسيطة في القياسين البعدي والتتبعي عمى مقياس الميارات االجتماعية 

 المصور.
 ثــدود البحـــــح

 تنقسم حدود البحث إلى: 
 حدود بشرية:  -

تم التطبيق العممي لمدراسة عمى عينة عمدية من أطفال الدمج بمدرسة مدينة    
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ل من ذوي اإلعاقة ( أطفا01فارس لمتعميم األساسي بمحافظة الفيوم، وعددىم )
 ( سنوات.7-5( إناث، والذين تتراوح أعمارىم من )5( ذكور، )5العقمية البسيطة )

  حدود جفرافية: -
تم تطبيق الدراسة اإلستطالعية عمى عينة من أطفال ثالث مدارس دمج بمحافظة    

الفيوم وىي: مدرسة محي الدين أبو العز، مدرسة الشييد حميده، مدرسة ياسر كمال 
 م، وىي غير المدرسة التي تم إجراء التجربة فييا.تما

ثم تم التطبيق العممي لمدراسة الحالية بمدرسة مدينة فارس لمتعميم 
 األساسي، التابعة إلدارة غرب الفيوم التعميمية.

 حدود زمنية: -
جمسات إسبوعيًا، مدة  4تم تطبيق البرنامج المسرحي لمدة شير ونصف بواقع    

( في 6/02/2121إلى  07/01/2121في الفترة من) الجمسة ساعة ونصف،
 الفصل الدراسي األول.

 ثــأدوات البح
إستمارة إستطالع رأي الخبراء والسادة المحكمين حول الميارات االجتماعية التي 

 يحتاجيا األطفال ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة في مدارس الدمج )إعداد الباحثة(.
المصور لمطفل ذو اإلعاقة العقمية البسيطة في مقياس الميارات االجتماعية  (0

 مدارس الدمج )إعداد الباحثة(.
البرنامج المسرحي لتنمية بعض الميارات االجتماعية لدى األطفال ذوي اإلعاقة  (2

 العقمية البسيطة في مدارس الدمج. )إعداد الباحثة(
  صائيةـــة اإلحــالمعالج

 .(Kruskal-Wallis test)اختبار كروسكال وأليس  -0
لمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطي درجات  Wilcoxonإختبار ويمكوكسون  -2

 األطفال في القياسين القبمي والبعدي
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 عبد المحسنأسماء بدر سيد أ.
 د شيماء عبد الفتاح   أ.د سعاد عبدالعزيز 

  ثـــج البحـــمني
( Semi-Experimental Methodالباحثة المنيج شبو التجريبي ) استخدمت      

يا ذو المجموعة الواحدة عمى أن يتم تطبيق القياس القبمي والبعدي والتتبعي عمي
لمعرفة أثر المتغير المستقل ) البرنامج المسرحي( عمى المتغير التابع )بعض 

ميارة التواصل مع  -ميارة المشاركة -الميارات االجتماعية( وىي )ميارة التعاون
 ميارة التقبل(. -األخرين

 ثــطمحات البحـــمص
 الدمج: 
م بأنو" ىو إلحاق األطفال ذوي 2107/ 2106تعرفو وزارة التربية والتعميم      

اإلعاقة برياض األطفال والمدارس العادية مع أقرانيم غير المعاقين مع تقديم خدمات 
التربية الخاصة والخدمات المساندة، بيدف اإلقالل من عزل األطفال ذوي اإلعاقة، 

ل والمدارس العادية بتعميم األطفال ذوي اإلعاقة عمى أن يقوم معمموا رياض األطفا
 مع أقرانيم غير المعاقين من خالل توفير الدعم المناسب ليم.

 الميارات االجتماعية: 
مجموعة من السموكيات المكتسبة المفظية وغير المفظية التي تمكن الطفل من       

ي المواقف االجتماعية التفاعل اإليجابي مع البيئة المحيطة، والتصرف بشكل مالئم ف
 التي سوف يتعرض ليا.

 ريـــظالن ارـــاإلط
 أواًل: الدمج: 

بأنو: تعميم  (86، 8202)عبد المطمب القريطي، يعرفو تعريف الدمج: 
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مع أقرانيم العاديين داخل الفصول العادية طوال 

أو لبعض الوقت أو في صفوف ممحقة بالمدرسة العادية، مع تييئة البيئة  الوقت
زالة العوائق التي تحول دون  والمناىج وأساليب التدريس والتقويم لتمبية احتياجاتيم وا 

 تعمميم.
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ولقد تعددت الفئات القابمة لمدمج في المدارس العادية ولكن عينة البحث 
اقة العقمية المدمجين لذا سوف نتناوليم الحالي اقتصرت عمى األطفال ذوي اإلع

 كما يمي:
 التعريف التربوي لإلعاقة العقمية:

ويركز ىذا التعريف عمى عدم القدرة عمى التعمم في مستوى العاديين،  
وعمى أساس مدى القدرة في اإلستعداد واإلنجاز التحصيمي لدى األطفال، حيث 
يعرف الطفل ذوي اإلعاقة العقمية بأنو: الطفل الذي يعاني من إعاقة دراسية وبطء 

 (82، 8207فوزية عبد اهلل الجالمدة، في التعمم. )
  لتصنيف التربوي لإلعاقة العقمية:ا

ويعد أىم ىذه ، Learning Expectancyوىو يتم بحسب توقع القابمية لمتعميم 
 التقسيمات تقسيم "كيرك" كما يمي:
 نسبة الذكاء الفئة

 75- 51من   Educable Mentallyالقابمين لمتعميم  -0
 51- 25من  Trainable Mentally Retardedالقابمين لمتدريب  -2
 Totally Dependent Mentallyحاالت العجز التام -3

Retarded  وىذه الفئة ال تصمح لمتعميم أو التدريب وتحتاج
 إلى رعاية طبية خاصة.

 25 – 0من 

فئة أخرى وىى فئة األغبياء أو بطئ  Kirkويضيف كيرك  -4
وىذه الفئة يمكن أن تدرس  Slow Learningالتعمم 

 بالفصول العادية مع رعاية خاصة
 91 - 75 من

 )87، 8205سمية جميل، (
 ثانيًا: مسرح الطفل: 

المسرح من أكثر الفنون المحببة إلى نفوس األطفال، وتأثيرا فييم،  يعتبر
ويمكن من خاللو تقديم العديد من القيم والمفاىيم والميارات بأسموب شيق وجذاب 

 ,Maguire, T & Others)ومحبب إلى نفوس األطفال، وقد عرفو ماغواير 
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 عبد المحسنأسماء بدر سيد أ.
 د شيماء عبد الفتاح   أ.د سعاد عبدالعزيز 

بأنو شكل فنى يتكون من أداء بعض األعمال الفنية المسرحية في وجود  (2012
الجميور، والمسرحية في مدلوليا العام نموذج أدبى وشكل فنى يتطمب لكى يحدث 
تأثيرا حقيقيا كامال اشتراك عدد من العناصر األدبية، من أىميا الحبكة والبناء 

والحوار...الخ، مع عدد من العناصر غير  الدرامي لمحركة، والصراع والشخصيات
 (24، 8202حنان فوزى، األدبية كالمالبس واإلضاءة والموسيقى. )

 أىمية مسرح الطفل: 
أنو قد يكون اليدف من المسرحية تثقيفي أو تعميمي أو أخالقي أو اجتماعي أو  -

 ترفييي أو فكاىي.
عمرية التي يوجو يجب أن يكون ىذا اليدف واضحا ومالئم لحاجات المرحمة ال -

 إلييا الخطاب المسرحي.
أنو يمكن من خاللو طرح القيم اإليجابية بأسموب غير مباشر، من خالل  -

 األحداث والمواقف التي تترجميا شخصيات المسرحية.
 أنو وسيمة فعالة في إيصال التجارب والخبرات إلى األطفال وتوسيع مداركيم. -
 (05: 04، 8202عمي خميفو، ) أن لو دور جيد في تثقيف الطفل وتعميمو. -

  ثــج البحـــنتائ
 اختبار صحة الفرض األول: 

" الختبار  Zلمتحقق من صحة الفرض قامت الباحثة باستخدام قيمة " 
ذوي  األطفالوداللتيا اإلحصائية بين متوسطى درجات  Wilcoxonويمكوكسون 

اإلعاقة العقمية البسيطة في القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس الميارات 
 االجتماعية المصور، ويتضح ذلك من الجدول التالي: 
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 (0جدول )
وداللتيا اإلحصائية بين متوسطى  Wilcoxon" الختبار ويمكوكسون  Zقيمة " 

قبمي والبعدي عمى درجات األطفال ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة في القياسين ال
 مقياس الميارات االجتماعية المصور ككل.

 

 العدد الرتب
مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

درجة 

 الحرية

( Zقيمة )

 (Zقيمة) الجدولية

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

قوة العالقة 

الختبار 

 ويمكوكسون

 (T)ق

داللة قوة 

 العالقة
2.25 2.20 

الرتب ذات 

 االشارة السالبة
1 1 1 

الرتب ذات  كبيرة 0 1.10 2.804 2.58 0.96 9

 االشارة الموجبة
01 55 5.51 

   1 الرتب المتعادلة

( Z( وقيمة )2.804( المحسوبة )Zمن الجدول السابق أن قيمة ) يتضح
( عند مستوى ثقة 2.58وتساوي ) 1.15( عند مستوى ثقة 0.96الجدولية تساوي )

 (. 9عند درجة حرية ) 1.10
( الجدولية مما Z( المحسوبة أكبر من قيمة )Zمما سبق يتضح أن قيمة )

يدل عمى وجود فرق ذي داللة إحصائية لصالح التطبيق البعدي لمقياس الميارات 
د فرق دال إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات كل من االجتماعية المصور. أي وجو 

التطبيق القبمي والتطبيق البعدي لمقياس الميارات االجتماعية المصور لدى 
"، وىى دالة  Zالمجموعة التجريبية وذلك لصالح التطبيق البعدي، حيث كانت قيمة " 

ارتفع ، وىذا يعنى أن مستوى الميارات االجتماعية المصور قد 1.10عند مستوى 
 لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج عمييم. 



  فعالية برنامج مسرحي لتنمية بعض الميارات االجتماعية
 

 
 

 

 

- 857 - 

 عبد المحسنأسماء بدر سيد أ.
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قوة  معادلةكما قامت الباحثة بحساب حجم تأثير البرنامج المقترح باستخدام 
العالقة الختبار ويمكوكسون وأتضح أن داللة قوة العالقة بين المتغير المستقل والتابع 

 كبيرة حيث أنيا تساوي الواحد الصحيح. 
( لممقارنة بين متوسطي رتب درجات Zباحثة بحساب قيمة )ولقد قامت ال

كل من التطبيق القبمي والتطبيق البعدي لمقياس الميارات االجتماعية المصور 
عمى المجموعة التجريبية وذلك في كل بعد من أبعاد المقياس كل عمى حده كما 

 يمي:
 (8جدول )

وداللتيا اإلحصائية بين متوسطى  Wilcoxon" الختبار ويمكوكسون  Zقيمة " 
درجات األطفال ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة في القياسين القبمي والبعدي عمى 

 مقياس الميارات االجتماعية المصور فى كل بعد من أبعاده
 

 

 االبعاد

 

 العدد الرتب
مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

درجة 

 الحرية

( Zقيمة )

 (Zقيمة) الجدولية

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

قوة العالقة 

الختبار 

 ويمكوكسون

 (T)ق

داللة 

قوة 

 2.20 2.25 العالقة

ميارة 

 التعاون

الرتب ذات 

 االشارة السالبة
1 1 1 

الرتب ذات  كبيرة 0 1.10 2.804 2.58 0.96 9

 االشارة الموجبة
01 55 5.51 

   1 الرتب المتعادلة

ميارة 

 المشاركة

الرتب ذات 

 االشارة السالبة
 كبيرة 0 1.10 2.821 2.58 0.96 9 1 1 1
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 االبعاد

 

 العدد الرتب
مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

درجة 

 الحرية

( Zقيمة )

 (Zقيمة) الجدولية

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

قوة العالقة 

الختبار 

 ويمكوكسون

 (T)ق

داللة 

قوة 

 2.20 2.25 العالقة

الرتب ذات 

 االشارة الموجبة
01 55 5.51 

   1 الرتب المتعادلة

ميارة 

التواصل 

مع 

 االخرين

الرتب ذات 

 االشارة السالبة
1 1 1 

الرتب ذات  كبيرة 0 1.10 2.869 2.58 0.96 9

 االشارة الموجبة
01 55 5.51 

   1 الرتب المتعادلة

ميارة 

 التقبل

الرتب ذات 

 االشارة السالبة
1 1 1 

الرتب ذات  كبيرة 0 1.10 2.825 2.58 0.96 9

 االشارة الموجبة
01 55 5.51 

   1 الرتب المتعادلة

( الجدولية، مما Z( المحسوبة أكبر من قيمة )Zمما سبق يتضح أن: قيمة )
األطفال ذوي اإلعاقة  درجاتيدل عمى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطى 

العقمية البسيطة في القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس الميارات االجتماعية 
المصور لصالح التطبيق البعدي، وذلك فى كل بعد من أبعاده. وىى دالة عند 

 . 1.10مستوى 
وىذا يعنى أن مستوى الميارات االجتماعية المصور قد ارتفع لدى 
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 الختبارتطبيق البرنامج عمييم.وكذلك قوة العالقة  المجموعة التجريبية بعد
ويمكوكسون بين المتغير المستقل والمتغير التابع كبيرة حيث أنيا تساوى الواحد 

 الصحيح لكل بعد من االبعاد. 
 اختبار صحة الفرض الثاني: 

"  Zقامت الباحثة باستخدام قيمة "  الثاني لمتحقق من صحة الفرض
متوسطى درجات األطفال وداللتيا اإلحصائية بين  Wilcoxon ويمكوكسونالختبار 

ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة في القياسين البعدي والتتبعي عمى مقياس الميارات 
 ، ويتضح ذلك من الجدول التالي: االجتماعية المصور

 (2جدول )
وداللتيا اإلحصائية بين متوسطى  Wilcoxon" الختبار ويمكوكسون  Zقيمة " 

درجات أطفال العينة من ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة في القياسين البعدي 
 والتتبعي عمى مقياس الميارات االجتماعية المصور ككل

 

 العدد الرتب
مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

درجة 

 الحرية

 ( الجدوليةZقيمة )
 (Zقيمة)

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية
2.25 2.20 

 4.11 21.11 5 تب ذات االشارة السالبةالر 

 4.11 8.11 2 الرتب ذات االشارة الموجبة غير دالة 0.123 2.58 0.96 9

   3 الرتب المتعادلة

( Z) وقيمة( 0.123( المحسوبة )Zيتضح من الجدول السابق أن قيمة )
( عند مستوى ثقة 2.58وتساوي ) 1.15( عند مستوى ثقة 0.96الجدولية تساوي )

 (. 9عند درجة حرية ) 1.10
( الجدولية مما Z( المحسوبة أقل من قيمة )Zمما سبق يتضح أن قيمة )
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يدل عمى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين التطبيق البعدى والتتبعي لمقياس 
ور. أي عدم وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطى الميارات االجتماعية المص

درجات أطفال العينة من ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة في القياسين البعدي والتتبعي 
"، وىى غير دالة  Zعمى مقياس الميارات االجتماعية المصور، حيث كانت قيمة " 

 . 1.15عند مستوى 
( لممقارنة بين متوسطى درجات Zولقد قامت الباحثة بحساب قيمة )

أطفال العينة من ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة في القياسين البعدي والتتبعي عمى 
مقياس الميارات االجتماعية المصور وذلك في كل بعد من أبعاد المقياس كل عمى 

 حده كما يمي: 
 (4جدول )

وداللتيا اإلحصائية بين متوسطى  Wilcoxon" الختبار ويمكوكسون  Zقيمة " 
درجات أطفال العينة من ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة في القياسين البعدي 
 والتتبعي عمى مقياس الميارات االجتماعية المصور فى كل بعد من أبعاده

 
 

 االبعاد

 

 العدد الرتب
مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

درجة 

 الحرية

 ( الجدوليةZقيمة )
 (Zقيمة )

 وبةالمحس

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية
2.25 2.20 

ميارة 

 التعاون

 0.51 0.51 0 الرتب ذات االشارة السالبة

 0.51 0.51 0 الرتب ذات االشارة الموجبة غير دالة 1.111 2.58 0.96 9

   8 الرتب المتعادلة

ميارة 

 المشاركة

 1.11 1.11 1 الرتب ذات االشارة السالبة

 0.11 0.11 0 الرتب ذات االشارة الموجبة غير دالة 0.111 2.58 0.96 9

   9 الرتب المتعادلة
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 االبعاد

 

 العدد الرتب
مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

درجة 

 الحرية

 ( الجدوليةZقيمة )
 (Zقيمة )

 وبةالمحس

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية
2.25 2.20 

ميارة 

التواصل مع 

 االخرين

 3.38 03.51 4 الرتب ذات االشارة السالبة

 0.51 0.51 0 الرتب ذات االشارة الموجبة غير دالة 0.633 2.58 0.96 9

   5 الرتب المتعادلة

 ميارة التقبل

 2.07 6.51 3 ذات االشارة السالبةالرتب 

 3.51 3.51 0 الرتب ذات االشارة الموجبة غير دالة 1.557 2.58 0.96 9

   6 الرتب المتعادلة

( الجدولية، مما يدل Z( المحسوبة أقل من قيمة )Zمما سبق يتضح أن: قيمة )
األطفال ذوي اإلعاقة متوسطى درجات عمى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين 

العقمية البسيطة في القياسين البعدي والتتبعي عمى مقياس الميارات االجتماعية 
 . 1.15، وذلك فى كل بعد من أبعاده. وىى غير دالة عند مستوى المصور

التوجد فروق ذات عمى ماسبق يتم قبول الفرض الصفرى، ونصو:  وبناء
األطفال ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة في داللة إحصائية بين متوسطى درجات 

 القياسين البعدي والتتبعي عمى مقياس الميارات االجتماعية المصور.
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 عـــــــالمراج
 ( 2121إسراء رأفت محمد :) فاعمية برنامج مسرحى لتنمية ميارات التواصل

مجمة دراسات في الطفولة والتربية، ع ، لدى األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد
 ة التربية لمطفولة المبكرة، جامعة أسيوط.(، كمي02)

 ( بتاريخ 252جميورية مصر العربية، وزارة التربية والتعميم، القرار الوزاري رقم )
 م2107/ 8/ 5

 ( 2104حسن حمدي أحمد :) برنامج مقترح قائم عمى الفن المسرحي لتنمية
العموم مجمة بعض الميارات الحياتية لدى األطفال ذوي صعوبات التعمم، 

 (، كمية التربية بقنا، جامعة جنوب الوادي.20، ع )التربوية
 ( 2101حنان فوزي :)دار الكتب الجامعية، محاضرات في دراما ومسرح الطفل ،

 الجيزة.
 ( 2105سمية طو جميل :)دار مدخل لإلعاقة العقمية واألضرابات النمائية ،

 المعرفة الجامعية، األسكندرية.
 فاعمية برنامج مسرحي لتنمية بعض (: 2103ق )صالح الدين محمد توفي

الميارات االجتماعية لمطفل اليتيم بمؤسسات الرعاية االجتماعية : دراسة 
 كمية التربية، جامعة بنيا. (،24مج )، (9مجمة كمية التربية،ع )تجريبية، 

 ( 2101عبد المطمب أمين القريطي :) سيكولوجية ذوي اإلحتياجات الخاصة
 ، القاىرة.5مكتبة األنجمو المصرية، ط ، وتربيتتيم

 ( 2103عمي خميفة :)دار الوفاء لدنيا الطباعة مسرح الطفل: البناء والرؤية ،
 والنشر، األسكندرية.

 ( 2107فوزية عبد اهلل الجالمده :) استراتيجيات تعميم األطفال ذوي اإلعاقة
 ، دار المسيرة، عمان.العقمية
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