
للتالميذ  اخلصائص السيلومرتية الختبار املوارات االجتماعية املصور
 املعاقني مسعًيا باملزحلة االبتدائية

 

 د. أسامة عبدالزمحن حامد حممد

مدرس املناهج وطزق تدريس 

 الرتبية اخلاصة
 جامعة حلوان –كلية الرتبية 

Dr. Osama Abdel Rahman Hamid Mohammed 

Lecturer of Curriculm and Instruction of Special Education  
Faculty of Education, Helwan University 

 

 مستخلص البخث:
ًالها ا ترارد هحدف هاح  قردد ه هدف ههد اهاحث ددىهإحداهإادفااهاا ثددرًااهقيدؾًااهحاردر هاحتمددر
احتعدددر رؽهيدددتعرارهلرحتالبتددد ها و فاعرددد ىهااح عدددال هاتدددداهاحهيدددرعصهاح دددر ؾق ال  هحددد هقدددؽهبرددددىه

ً ها قدد ههتتتردد ااهقدؽهاحتعددر رؽه(06اثثرتدد ىها دفهتتؾعددةهارتد هاح اتددرؽهقدؽه صدف  ه يدتعرارهلتددفا
ًالها ا تراردد هحت  قردد ه حتيدؼهاعددعر هاح دتقىها ددفهتؾصدتةهع ددرعلهاحث ددىهإحداهاا ثددرًااهحتتمدر

ًا هارحر هقؽهاحيفقهااحثثرل.هههههه هاحتعر رؽهيتعرارهي ت قهوف
ًالها ا ترارهالكممات المفتاحية: هاحؼه- احتمر

 احتالبت ها و فاعر .هه-ؽهيتعراررار 
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 مكدمة: 
ه

أععددددؼهحهيدددددث رع هاتعدددددرحاهاتددددداهاحع دددددراهلتهتؾادددد هقدددددؽهاح دددددؾا  هحت دددددرافت هاتددددداه
ًا ها مدؼهقددرهو ددردهلد اهاقددرهيدف اًهقددؽهبؾحد اهااح تردد هقددقهاحب در هلددرحتثرالالهقدؽهبؾحدد اهاوا

احثرئددد هاح ددددفهوعددددرشه رمددددراهاح ت رتدددد هقددددؽهاح ترادددد هااا  ددددر هاحهثددددالالاهاتثراحمددددرهقددددقها اددددال ؽاه
هقعمؼ. هااح ؾاص هاو رق ها  رلهاا ترار 

ه

هاح ؾا هاح فهأععؼهحهومرهاتاهاحع راهبري هاح تقاهاتالاقهأهتر مرهإحاه اقؽهأوالز
هات هلرحتالا.هاحفاًهاح يهتتعث ه فهاا  ر هاحتغ ا هر رالهاح ؾاص اهااح ترا هققهاحثرئ هاحت رظ 

ه

اهاحردفهاترتدد هاحعفيددفهقدؽها اوردرله ددفهقهدريهاح الاردد هاحهرصد ه قدالااهار دداىاحادفهكردالله
-50ىه2660ياه أبتدددددددفهعثدددددددؾههى(20-02ىه2662هافاثدددددددفاحتثفه اتدددددددهى(502اه541اه2662
-246ىه2661هىفاح الرددده يؾيددد ه(ا501-514ىه2660هاتعددد هبتددز ىهاز دددزىهي(ىه قهددف26
لتهتؾاددد ههي  ددؼيددتعرارههأاهاحتعدددرقه(ى526-551ىه2661هىف اثددفاحتظتاهاحاال ظدده(ى242
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ادددؽها طتددريهاحعدددرايرؽاههتترددز هفاح ددىهغؾ ددد ااحت هىه الاؾ دد ااحهىااحعاتردد هىا عتعرحرددد هقددؽهاحهيددرعص
ههه-:فوت ؽهت فيفهره رترهيت

ًايددددر هاعهتدددرسهق ددد ؾه - ثدددد  هأاههفحادددؽهأ الاعددد هاحعدددرايرؽهل دددؾاا هاح  يدددرتاه دددفهاحتدددؾااهاحف
هاتسهيتؾالىهاكحػها عهترسهيزاااهوز را هاح ؽ.

ًت عاصه - هاتاهاح عرااىهااح  ف هااحتتر ش هققها اال ؽ.ه ف
هققهأ الاع هاحعرايرؽ.هااح ؾاص هصعؾا هاتتر ها تيري -
ه هو  ظرقهاح الررزهحت ال هطؾ ت . -
ه هو  ظرقهت رالهاحتتترلهإ هإكاهاا  ثمرهاؽهطال قهاحثيال.ه -
ًالهاح عتؼاا  رل هحلدءه - ه.ههتمر
هورؽه - هأاثالهقؽهاحعرايرؽ.ها صؼهاأ الاع هااؾاه الاقه الاو ه فهاح عتؼ
ًايدد  هقددؽهقؾعدؾارلهيددرلا هقددقهوددرؽهالادهاحدهاتدداهتدد ىهاادف ه فًهع ددررع يدالا ه - قددرهيدثقها

هاتش ةه  اع ثره .هلعضمرهاحثعضهااحتؾعؾعهاحهفيفى

ً ها ه تددر هو تترددد هاحتمددر ًايددرلهإحددداهعددالا ًلهاحعفيدددفهقددؽهاحف ًالها ا ترارددد ها ددفهأرددر
هحت  قر هاحتعر رؽهيتعراراهاقتمر:

ًايد هه - ًلهإحددا(هاح ددفه2661 هعهدد ءهرهًااداا ً ها ه تددر ههأردر لإا در ها طتددريهعدالا
ًالها ا ترارد ى حا در ها طتددريههوالعدرقلهأعشدظ هحعداهايد هفقةاههاحتعدر رؽهيدتعرارهاحتمدر

ًال ً ها ا تراردد ىه احتعدر رؽهيددتعرارهلعددضهاحتمددر ً سهالادد هتاأاصددةهلضددالا هقددفاا هتددف
ًال.ح تتر ه  ههه  هاحتمر

ًايدد ه - ًالها ا ترارددد ه دددفهاح ددفهه(2661 هإودددالاهرؼهرهاحتغدددرزيا ًلهإحددداهإهتددريهاحتمدددر أردددر
ً هاحتيددددال  هاتدددداهاحددددال ؼهقددددؽهأهتر مدددر ًالههةيدددد هفقااهىاحتدددفا احتت ادددد ه ددددفهتتتردددد هاحتمددددر

ءهاتدداهاح رادد ها ا ترارد هحددفيها طتدريهاحتعددر رؽهيدتعرارهلرحعددر  هإحدداهأعمدرهتتاددفهاحضدؾه
ً سهأ ض هح تتر ه ًالإحاهتثتفهاي الاترهررلهتف ه.ه  هاحتمر

ًايد ه - ً ددؼههاح ددفه(2662 هقتددفاعهاثفاح د  ا ًلهإحدداهأعد ه ًالها هأهترد أردر ا تراردد هاحتمددر
ً اهه قمتتددددهةقددددرهزاحددددهرإ هأعمددد ًيددددر ه ددددفهتتتردددد ههةايدددد هفقا دددفه ددددفهاحتددددفا احيدددد ر  هاحتف

ًالها  ً هاحاحتمر هد  هتتترد هأهترد ها دفهأاصدةهلهاتعدر رؽهيدتعرارا ترار هحدفيهت قرد هقدفا
ًال. هههاحتمر
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ًايددد ه - ااهاحظتددد هح ريدددد هاح ددددتقهف ادددداح دددفهأاعدددد ةهأاهه(2661 هًزقهأوؾز ددددفهرهاح ددددارا
اقددؽهثدددؼهتتدددؾاهه ا ا تدددراف رهاتدداهاؾاعددداهعتدددؾ هاحته تتدد هاارصددد هاحهرعدددايددرثالهيدددتثراه

ًا ا ا تراردد هاح دددفههلاح رادد هقريدد هإحددداهإا ددر هاحتدددالاهارؽهاحتعددر رؽهيدددتعرارهلعددضهاحتمدددر
ً ثفهح   ددددددرؽهاحتتدددددددرء هايدددددد هفقةهواهحدددددد حػهتز ددددددفهقددددددؽهرتددددددرءتمؼها ا ترارددددددد  العدددددددرقلهتددددددف

هددد  هتتترددد هأهترددد ها دددفهأاصدددةهلهاريدددتعراههؽا ا تراردد هحدددف هارتددد هقدددؽهاحتدددالاهارؽهاحتعدددر ر
ً سهبفيث  ًالهقؽها يهاي هفا هاي الاترهررلهتف ًال. تتر هحهاحتمر هه  هاحتمر

ًالها ا ترار هاح  قر هاقؽها يهاحعالسهاح روقه هإافااهاا ثرًااهحتتمر ي ضحهأهتر 
هقؽهاحيفقهااحثثرل.هي ت قهلهيرعصهير ؾق ال  هارحر هاحتعر رؽهيتعرار

 مصللة البخث: 
وعدرعفهاحتعدر ؾاهيددتعرارهاحعفيدفهقددؽهاحتشد  لهاحترتهد هاددؽهاحعهدزهاحدد يهت فثد هاحار دد ه

بردددىهوتضدد هاحتعدددر ؾاهه ا ا تددرافهاح اثددد هاهاقدددؽههدد  هاحتشددد  لهقددرهي عتدددقهوددتاصاح ددتعر 
ًيد  ه عمدرهلرحت دث هحمددؼهتتثد ها قدؽه رد الاا هقددقه يدتعرارهاح ؾاادفهقدقها  دالااهااادد هأيدؾاًهاحتف

هاترا ها  الااه فهحغ هقش الر .
ً  مرهقدددددقه لرحعددددر  هإحدددداهأاهحددددفيمؼه يددددؾًه دددددفهإ رقدددد ها  ددددرلهاا تراردددد هأاهايدددد تالا

ف ها تدزااها عتعددرحفهقتددرهوضدتفهاتددرمؼهاحشددعؾًهاحعدرايرؽاهااحشددػهاادف هاحثادد ه ددفها ادال ؽاهاادد
ه2661لعف ها ي االاًهاا قراه ط هراه ه.(564-565ا

هقش ت هاحث ىه فهق راح ه ه:ههاح رحفهاحارل هاؽهاح رايااترءاهاتاهقرهيثقهي ؼهت فيف
  ًبالمرحمةة  المعاقين سمعًيا لممهارات االجتماعية لمتالميذ ا مرهًراهل يمكن إعداد اختبار

 ؟ كهمترية عاليةييتمتع بخرائص س بتدائيةاال
 هدف البخث: 

هيمف هه اهاحث ىهإحا:
 ًالها ا ترارددد هحت  قرددد ه وتددرءهأاهتيدددترؼهأاا هاتترددد هت ددد هف هحاردددر هاحتمدددر

هاحتعر رؽهيتعرارهلرحتالبت ها و فاعر .
 اح عال هاتاهاحهيرعصهاح ر ؾق ال  هح ا ثرًهقؽهبرىهصف  هاثثرت .ه 
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 أهمية البخث:
ًالها ا تراردددد هحت  قرددد هدددد اهاحث دددىه ددددفهإادددفااهاا ثددددرًهحتتأهترددد هت تثددد ه احتعددددر رؽههمدددر

ه  فاهقؽهارعثرؽهأبفهترهعغاليهاا االهتظثرافها  ضحهكحػه رترهيتف:هيتعرارهات
ه

 األهمية النظرية: 
إحارءهاحضؾءهاتاه ئ هقمت هقؽهاح  قرد هت  درإهإحداهاحالارود هاا ه تدر اها   دراؾاهإحداه

هتت هاق تؾا هت رافهؼه فهاح تر هااح عروشهققهاح رر .هقاريرسهااالاقلهقه 
ه

 األهمية التطبيقية: 
  ًالها ا ترارددد هحت  قرددد  دددد اث اهوت دددؽهايددد هفاق هقهاحتعدددر رؽهيدددتعرارهإادددفااهاا ثدددرًهحتتمدددر

ًالها ا تراردد هحدددف ههاددأاا هوت ددؽها يددد ترا هقتمددرهحت عددال هاتددداهعاددر هاحضددع ه دددف احتمددر
 تالبت ها و فاعر .هاحتعر رؽهيتعرارهلرحهاح  قر 

 ًاله ًالهاحته تتددددد هحتتمدددددر ً هاح الارددددد هااح عتدددددرؼهع دددددؾها ا ثدددددر تؾاردددد هأعغدددددرًهاحت دددددئؾحرؽهودددددؾزا
ها ا ترار اهااح فه فهتتؾاهاظؾ هارف هع ؾهاح عرق هققهه  هاحتئ هقؽها طتري.

 مصطلخات البخث: 
ًالهاح ددفهت عتدددقهلأيددرحراهاح عرقددد هااح "ه:ىهةةةالمهةةةارات االجتماعيةةةة   تددرهؼهقدددقهتتددػهاحتمدددر

ًالهاح  ددددف هوتثر ددد هقدددقها اددددال ؽه احتدددر اهاتدددفارؼهاحع  دددرلاهابدددد هاحتشددد  لهقثددد :هقمدددر
ًاله ًالهتعدددال  هاحتهتؾادددرلاهاقمدددر ااح دددأا ه ددداهقعدددرقت مؼهاب دددؽها يددد ترعهإحدددرمؼىهاقمدددر

ه فهاح ال"ه ًالهاح   ؼ  .(Andrusyk, 2003, 59)اح عرط اهاقمر

:ه"قهتؾاددد هقددؽها عتددر هاحتعال رددد هأنهةةاويعةةرا الباحةةةث المهةةارات االجتماعيةةةة إجرائًيةةةا ب 
ااح ددفهت ضددتؽهاحتثدددراأ ههااح ددتؾرر هاح ددفهي عتتمددرهاح تترددد هاحتعددرقهيددتعرارهلظال ادد هقايدددؾا ى

ًر مؼه رتدرهواؾقدؾاهلد هقدؽهأعشدظ ه لرح ترا ها ا ترافهققها ادال ؽهااح عدرااهقعمدؼاهاقشدر
مدؼاهااح عثردالهادؽهاأحعدر هاقمدر هقه تتد اهاتتدؾ ؽها  درلهاا ترارد هإوهرورد هاصدفا رلهقع

ً هاتدددداهقؾاامدددد هابدددد ه احتشدددراالهاا عتعددددر لهع ددددؾهؼاهاوتثددددرعهاحاؾااددددفهااح عترتددددرلاهااحاددددف
ًالها ا ترارددددد هحددددددف ه احتشددددد  لها ا ترارددددد هاحته تتدددددد ىها  ددددد فيهاتددددداهق دددددد ؾ هاحتمدددددر

هحم اهاحغالس". ًالها ا ترار هاحتيؾًهاحت ّعف هاح  قر هاحتعر رؽهيتعرارهلرا ثرًهاحتمر
ه
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ً هاح تعر هااؾاه يؾًهأاهعع ه" دمعية هى:اإلعاقة ال  يرايهإحاه يدؾًه دفه فهاحاف
أاه دال هاح ترادد هقدقهاحتثرددالالهاحثرئرد هاا ا تراردد هاحت رظدد ههاأاهاحتمتددفهاااءهاح عترتدفا 

 .(52ها2661قرعفهاثفهاحتايؾااهأ ه"لرحتالا
ه

إصدرل ههيدتعفهع رهد ه يدؾًهأا" ادفااه: اإجرائًيةا بأنهة ةدةمعياإلعاقةة ال ويعةرا الباحةث 
ًاددرله اددفااه ًاثددفهأاهق   دداىهل ردىهت ددالااعها احهمدرزهاح ددتعفهو تدد هأاهاتد هاضددؾيها

اح ؾاصددد هقددددقهاح دددتقهودددرؽهعدددع هاح دددتقهأاهاحتادددفااهاحشدددفيفهاحددد يهوعدددؾقهاتترددد هاحتددد  هاه
 ا اال ؽاهااح ترا هقعمؼ".ه

 ابكة:سدراسات 
ًايددرلهاح دددرلا احثربدددىهقددؽهاددد يهاحث ددىه دددفههدد اهاحتؾعدددؾعهااددفه اهقدددؽهاحف اح دددفههاددفاا

ًالها ا ترارد هحت  قرد هاحتعدر رؽهيدتعراراهايدؾ هيد ادالسهتتدػه ؼهاه تةهلإافااهقادريرسهحتتمدر
ًايرلهاحعالار هاا اتثرد هب داهت ت دتمرهاحزقتدفهقدؽهاحادفوؼهإحداهاح دفيىه هترد ههد اهاحعدالسه احف

هاحتؾاز:ه
 2000 ,) سهاريز دراسةSuárez( : 

ًاي هلعتؾاا:ه" هوالعرقل:هتأثرالهاحيؼهحف هاحظ  هاحتترء ها ا ترار هتعز زارعةهاحف
ه".اح فا 

ًايد هدف ا دفه ً اهاتداهايد هفا هاحت التثد هاتداههعلرت دت فيدفهاحإحداههةههد  هاحف والعدرقلهاح دف
ًالها ا تراردد هاه ًايدد هاا ثددرًهاحتمدر اح ددتؾرررلها ا ترارد هحاطتددريهاحيددؼ.ها دفهايدد هفقةهاحف

اثترعرد هقدؽها طتدريهاحيدؼهثترعرد هاشدالهتتترد ااهاتتترد  اهي ه دفهاةهارت هاحفًهتاتتث ثتف/هلعفي.ه
ً هاو فاعرددد ه دددفهادددزًهاحاحعدددرايرؽهقدددؽها طتدددريهاشدددالهتتترددد ااهاتتترددد  اه ت دددهترؽه دددفهثددد  هقدددفا

ًي.ه ًلهاحت درعلهإحددااهاحتتدر ًالها ا تراردد هأا هإحدداههثالعدرقلايد هفا ههد اهاحأاههأردر ت  درؽهاحتمدر
ًالهبددد هاحتشددد  لىهارصددد ههاطتدددريح بددد ههاحت ضدددتت ه دددفهاحهظدددؾالهتهدددركإ دددفهها يدددرترقمدددر

ددددىهااح ددددفا هاحشهيددددر هاحتشدددد  ل ىهاحيدددددؼهاحظدددد  هيددددتؾ هت  دددددؽهرثردددداله ددددفهرهإحدددداأا هأوضا
ها ادراوتفهأاها عدفقرإها ا تدرافهاا   درلهرثردال ه دفهحدؼهيد ؼهاحعثدؾًهاتداهلرحعر  هإحاهكحدػ
ه.ههتاررؼهاحع  رلهاحا ترار هاي ثرراه فا ص ر ههاترهاح هاتاهكحػ

ه
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  (:0222)ريهام دمحم فتحي دراسة 

ًايدددد هلعتددددؾاا:ه" ًالهارعدددةهاحف  راتردددد هايدددد هفا هأيددددتؾ هحعدددداهاحددددفاًه ددددفهتتتردددد هاحتمددددر
ه".ههاحيؼ ا ا ترار هحف هارت هقؽها طتري

ًايدهف ا فه ًالها ا ترارد هحدف هتدإحداهإحادرءهاحضدؾءهاه ةهه  هاحف اهأهترد هتتترد هاحتمدر
قدؽههطرحثدراهاطرحثد اهه16يد ه دفهاةهارتد هاحفًهتداتتثهر ه تر هحعاهاحفاًه دفهكحدػ.تاقف ه راهاحيؼ

قدددؽها طتدددريههطرحثدددراهاطرحثدد اههيدددثعؾاهغه تددا طتددريهاحيدددؼهتددؼهاع ادددرؤهؼهقدددؽهارتدد هايددد ظ ار هتث
ً دددددد هاحيدددددؼهلتعرهددددددفها قدددددد  ً هاحت دددددد ؾ هتدددددديددددد هااةهأااالهاحفًهت.هااردددددد ت(احت دددددال هاحتمر اهايدددددد تر

ًالها ا تراردد هحاطتدددريههقارددر اهرؼهقت دددفاهتددا ا تدددرافهحت تددؾاهاثدددفهاح -ا   يددراي احتمدددر
ًالها ا ترارددد هلريددد هفا ه ترددد هحعدددداهاحدددفاً.اهاحيدددؼاه ا دددفهأادددفلهع ددددرعلههاالعدددرقلهح تترددد هاحتمددددر

ًالها ا ترارد هحاطتدريتديد هاااحفًه ً هتتترد هاحتمدر  دفههاقلهاح دفا الهاحيدؼهادؽهطال دقهودهاهعدالا
رمؼهتددداهتهددرازهقشددد  تمؼها ا ترارددد هاح دددفهتتالعدددمرهاتدددابدد هقث دددال هقدددؽهأاددد هق دددرافتمؼهاالهق

ؾ هحعددداهاحددفاًه دددفهترددد هأيددتاه راتدديددد هأوضددراهااحدددفيمؼهرتددرهأادددفلهع ددرعلهاحفًههعددالا هاحار دد 
 ا طتريهاحيؼ.هتؾي هققتت ارقهع رعلهيال ع هاق

  ,(:0220دراسة )عبد الفتاح رجب  
ًالها ا ترارد هحددف ه ًاقره دفهتتترد هلعدضهاحتمدر ًايد هلعتدؾاا:ه" عرحرد هاح در ؾا ارعدةهاحف

هاحيؼ".ه
ًقره ددفهتتتردد هلعدددضه ًايدد هإحدداهاح  اددقهقدددؽه عرحردد هوالعددرقلهاح ددر ؾا ا ددفههددف ةههدد  هاحف

ًايددد هقددددؽه  ًالها ا تراردددد هحددددف هاحيددددؼاهاتتؾعددددةهارتدددد هاحف (هطتدددد اهقددددؽهاحيددددؼهقددددؽه24احتمدددر
ًهؼهودرؽه احيدتؾ هاحالالددقاهاحهددرق (هيددت اهاتتا ددؼههدد  ه52-9سىهااح درا هقتددؽهتالاابددةهأاتددر

(هقدددددؽه0(هتتترددددد ااهاتتترددددد ا هقدددددتمؼه 52احعرتدددد هإحددددداهقهتدددددؾا رؽاهاحتهتؾاددددد هاح هال ثرددددد :ه ؾاقمددددره 
(هقددؽه0(هتتترد ااهاتتتردد ا هقدتمؼه 52(هقدؽهاحعددر اهااحتهتؾاد هاحضددرلظ :ها ؾاقمدره 0احد رؾًىها 
عسهقددؽهبردىهاحت د ؾ ها ا تدرافهاا   يدراياهااحدد ررءاه(هقدؽهاحعدر اهاتدؼهاح هدر0احد رؾًها 

ً هاحت ددد ؾ ها ا تددددرافه ًيدددؼهاحالادددد هحاردددر هكرددددرءهاحظتددد اهاايدددد تر اايددد هف هاحثربدددى:هاا ثددددرًه
ًاقراه ًالها ا ترارددد هحاطتدددريهعدددعر هاح دددتقاهااالعدددرقلهاح دددر ؾا ا   يددراياهاقاردددر هاحتمدددر

ًاقره ددفهتت ًايدد هإحداه راتردد هوالعدرقلهاح ددر ؾا ًالها ا ترارد هحددف هاحظتدد هاتؾصدتةهاحف ترد هاحتمددر
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ًادرلهأ دالااهاحتهتؾاد هاح هال ثرد ه ا صؼاهرترهأعد ه هتؾادفه دالاقهااحد هإبيدرعرارهودرؽهق ؾيدظفها
ًالها ا ترار هلعفهتظثرقهاحثالعرقل.ه هقؽهاح رؾًهااحعر اه فهاحتمر

  دراسة مهناغان(Monaghan, 2004) : 
ً اهاتددداهاحتمدددد ًايدددد هلعتددددؾاا:ه"أثددددالهاح ددددف ًالها ا تراردددد ه ددددفهاح ترادددد هوددددرؽهارعدددةهاحف ر
ها  الااهح  قر هاحتالبت ها و فاعر هكايهاحار  هاح تعر ".ه

ًاله ً اهاتداهاحتمدر ًايد هإحداهل دىهقدف ه عرحرد هتدفا ه درعؼهاتداهاح دف ا دفههدف ةههد  هاحف
ًايد هقددؽه ا ا ترارد هح عدفي هاح دتؾ ها ا تدرافهحدف هأطتدريهقعدر رؽهيدتعرارىهاتتؾعدةهارتد هاحف

ًيد هاااترد .ها  تالرددزهات د هت ق رد هقعدر رؽهيدتعراره ددفهاحتالبتد ها و فاعرد هقدؽهاحتارتددرؽه دفهقف
اح ددددفا هلشددددد  هأيريدددددفهاتدددداهز دددددرا هقعدددددفيهتتدددددالاًهبددددفا هاح دددددتؾرررلها ا ترارددددد هاحتؾاثددددد ه
ًر (هاتاترددد هقعدددفيهتتدددالاًهبدددفا هاحتشددد  لهاح دددتؾرر ه  احت راثددد ها ا ترارددد اهايدددتؾ هاحتشدددر

اللهاحت ددددرعلهادددؽه راترددد هاح دددفا هوؾادددد هادددر ه دددفهز دددرا هيددددتؾ ه اح تدددرا لهاح دددتثر (.ها دددفهأيدددت
ًر هحدف هاتردقهأ دالااهاحعرتد ىهارد حػه عرحر د ه دفهاتدضهاح تدرا لهاح دتثر هحدف هث ثد هقدؽه احتشدر

هورؽهاحهت  هط  .ه
 ( 0222 ي,فاطمة عبدالرمد عمدراسة  :) 

ًاي هلعتؾاا:ه" ًالارعةهاحف ًرراها يال ه داهتتترد هاحتمدر ا ا ترارد هه عرحر هوالعرقلهحإل
 .ه"حتظت ها صؼ
ًايدد هددف ا دفه ًرددراها يددال هااح  اددقهقددؽه عرحر دد ه دداههةههدد  هاحف إحدداهإاددفااهوالعدرقلهحإل

ًالها ا ترارد هحدف هارتد هقدؽها طتدريهاحيدؼ تتتر  هًلهارتد هق هرع د هق ؾعد هقدؽراا داهاهاحتمدر
هقدددؽهعدددرلظ (هتتؾعدددةهرددد هقتمتدددرهقدددؽهثترعرددد هأطتدددر اهصدددتراهاأيدددالهؼىه-قهتدددؾا رؽه تهال ثرددد ه

ًيد ها قد هحتيدؼهاعدعر هاح دتق  ت قرد هاحيدتؾ هقدؽهاحهدرقسهإحداهاحثدرقؽها و دفاعاهقدؽهقف

ًهؼههيلرحز درز قهقتدؽهحدفيمؼهصدتؼهرتداها ا أاهق   داه ثد هيدؽهاتدسهيدتؾالىهاتالاابدةهأاتددر
ًالها ا ترارد اهيدت ىه(ه52-9ؽه ودر ًالها ا ترارد ىهاقاردر هاحتمدر  - ايد هف هقاردر هاحتمدر

ً هاحؾاحددددفيؽهأاه ً هق بغدددد هاحتعتتدددرؽهح ددددتؾ هاحظتددد ها صددددؼ.هاهبدددفهترىهأصدددؾ هتؾصددددتةاهايدددد تر
ًاله ًاددددددرلهاحتمددددددر ًتدددددداها ًايددددد هإحدددددداهااددددددؾاه دددددالاقهكالها حدددددد هإبيددددددرعر هوددددددرؽهق ؾيدددددظاه احف

حتتهتؾادد هاحضددرلظ هااحتهتؾادد هاح هال ثردد هقددؽها طتددريهاحيددؼهلعددفهاع مددرءهوالعددرقلهها ا تراردد 
ًررا هاح هال ثر هقترهيرههاح  .رفه عرحر هاحثالعرقلا يال هحيرححهاحتهتؾا 
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 ( 0222ي, نجالء دمحم روبدراسة:) 
ًايدد هلعتددؾاا:ه" تيدترؼهوالعددرقلهأعشددظ هحعدداهحا در هأطتددريهاحال ددرسهاحيددؼهارعدةهاحف

ًالها ا ترار   ."لعضهاحتمر
ًالها ا تراردددد ههدددد  ههدددف ةها دددفه ًايددد هإحدددداهإا دددر هاحال ددددرسهاحيدددؼهلعددددضهاحتمدددر احف

ًر (هقددؽهاد يهوالعدد - اح عددرااهه- اح اتردفه اددال هاحث دىهاتدداهارتدد هأ اهاهرقلهأعشددظ هاحتعدااحتشدر
ًهؼهودرؽهاهاهً درسهأطتدريهفلرحت  ؾ ها ايهااحثرعهطت اهاطتت اهه26 ؾاقمره ه0ه-ه4تالاابدةهأاتدر

ً هاتدقهاحثررعدرلهادؽههاا ثرًهطثقهاترمؼاهيتؾالىه ًيدؼهاحالاد ىهايد تر ً سه  كررءهاؾااع هاهر
ًالها ا ترارددددهاحت ددد ؾ ها   يددددرا   هاحتيددددؾًهحاطتددددريهاحيددددؼىها ا تددددرااىهقارددددر هاحتمدددر

ًال ًتتدددرعهه-اح عدددرااهه-ا ا ترارددد ه اح اترددفههوالعددرقلهاحتمدددر ًايددد هإحددداها ًر (.هتؾصددتةهاحف احتشدددر
ًاددرلهاحتهتؾاددد هاحضدددرلظ هق ؾيددظرل ًادددرلهاحتهتؾاددد هاح هال ثردد هادددؽهق ؾيدددظرلها ادددف هاهاها

رددددر هاحثتدددرؽهااحثتدددرله قهتؾادددد هتهال ثرددد (ه ددداهاحارريددددرؽهاحاثتددداهااحثعدددف هحتاهاادددؾاه دددالاقهوددددرؽ
ًال ًر ه–اح عرااهه-ا ا ترار ه اح اترفه احتمر  (.احتشر

 

  (:0222ى, مايفيل عمي مرطف)دراسة 
ًايد هلعتدؾاا:ه" ًالارعدةهاحف ا ا ترارد هحددفيه  عرحرد هايد هفا هاحتت اد ه دفهتتترد هاحتمدر

 ."ا طتريهاحيؼ
ًايدد هههد  ههددف ةا دفه ًالها ا ترارد هحددف ها طتدريهاحيددؼهإحدااحف اهاددفاوهاههىتتتردد هاحتمددر

و دد تفهاتداه تردد هاحتت ادد اهااا ثدرًهقددف ه عرحردد هاحثالعدرقلهاحت دد هف ه دداهتتتردد ههيًرددراإوالعدرقله
ًالها ا تراردد هحددف ههددر ءها  حدداهإ  ددتةههاطتتدد اهه(هطتد اه52طتدريهاتتؾعددةهاحعرتدد هقددؽه احتمدر

ًايدددد ها  ااالهاح رحرددددد :هقهتددددؾا رؽ:هقهتؾادددد هتهال ثرددددد هطثددددقهاترمدددددرهاحثالعددددرقلاهاايددددد هفقةهاحف
ًي احت د ؾ هه(هقاردر 5920ؼهاحالا هحارر هاحد ررءهحهؾااعد هتاتدرؽه رهق دؾحاه ترتد اهاا ثرًه

قارددددددر هاه(اه2666ال هاحتيددددددال  ه رهورددددددؾقاهاتردددددد اهيددددددا ا تدددددرااها   يددددددرا هاحثاددددددر اهحا
ًالها ا ترارددد اه ًالها ا ترارددد هحااهاحتمدددر ًايددد هادددؽهأطتدددريهاحيدددؼاهاهاالعدددرقلهاحتمدددر يدددتاللهاحف

ًارلهااددؾاه دددالاقهكالها حددد هابيدددرعر  دددالااهاحتهتؾاددد هاح هال ثرددد هأ هودددرؽهق ؾيددظرلهاحالتددداهحدددف
ًالها ا تراردد ه ثددد هااعددفهتظثرددقهاحثالعدددرقلهحيددرححهاح ظثردددقهاحثعددف بردددىههياتدداهقارددر هاحتمدددر

ق ؾيدددظرلههاهاااددؾاه ددالاقهكالها حددد هابيددرعر هوددرؽ6.61(هااحدد هاتدددفهق دد ؾ هZارعددةه ددرؼه 
ًارله ًالها ا تراردد هلعدددفههفضددرلظ ه دد ددالااهاحتهتؾادد هاح هال ثردد هااحتهتؾادد هاحأاحالتدداهحددف احتمددر
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اررعددددةهحيدددددرححهاه6.65(هااحددددد هاتددددفهق ددددد ؾ هU-W-Zتظثرددددقهاحثالعدددددرقلهبرددددىهررعدددددةه ددددرؼه ه
عددد ه هتؾاددددفه ددددالاقهكالها حدددد هابيدددرعر هوددددرؽهق ؾيددددظرلهاحالتدددداهأاحتهتؾاددد هاح هال ثردددد اهرتددددره

ًارله ًلها ا تراردددد هلعدددفهتظثرددددقهاحثالعددددأحدددف رقله ددددالااهاحتهتؾاددد هاح هال ثردددد هاتددداهقارددددر هاحتمدددر
ه(ه رالهااح اهقترهتررفهاتاهاي تالاًه عرحر هاحثالعرقل.Zااحت رلع اهبرىهارءله رؼه 

 (:0222, صادق عبده سيف المخالفي) دراسة
ًايدد هلعتدؾاا:ه" ًرددرايارعدةهاحف ًالهاحشهيددر هه عرحردد هوالعدرقلهإ  دفهتتتردد هلعدضهاحتمددر

هاحرتتر  حف هارت هقؽهاا ا ترار    ً  ".ا طتريهاحيؼه فهاحهتمؾ
ًالههد  هف ةههدا دفه ًردرايه ددفهتتترد هلعدضهاحتمددر ًايد ه عرحردد هوالعدرقلهإ ًايدد هإحداها احف

 اح عددرااىهااح ؾاصد ها ا تدراف(هحدف هارتدد ههاحشهيدر ه اح ؾررفود ىهاا يد ا حر (هاا ا ترارد 
ً دد هاحرتتردد . ًايدد هقددؽه هقددؽها طتددريهاحيددؼه ددفهاحهتمؾ قددؽههاطتتدد اهه(هطتدد اه26تتؾعددةهارتدد هاحف

ً د هاحرتترد ىهاحيدؼهقدؽهقهتدقهصدرت هاح  ًهؼهاحزقتردد هاهالادؾيه دفهقفيتدد هتعدزهلرحهتمؾ تالاابدةهأاتدر
دددد52–ه56قدددؽه  (ه56 هرىها ددددفهتددددؼهتا ددددرتمؼهإحددداهقهتددددؾا رؽ:هقهتؾادددد هتهال ثردددد هاتشددددت (هارقا

ًااه ًايد اتتثتدةههىهاقهتؾاد هعدرلظ هاتشدت هعتدسهاحعدفا.اوعرثدراههأطتريهكرؾ قاردر ه دفههأااالهاحف
ًالهاحشهيددر هاا ا تراردد ىه هاحدد ررءهاحتيدؾًه بتددفهزرددفهصددرححهاحتعددراهتاترتدد هاا ثددرًاهاحتمدر

ً هاحت دد ؾ ها   يددرايها ا تدددرافىهاه2664 قالرددزهكايها ب رراددرلهاحهرصددد هه:إاددفاا هايدد تر
ًردراي(ىهاهو عدز ًايدد اهاهاحثالعددرقلهاح ًردرايه ددفهتتتردد ههأيددتاللهع درعلهاحف اددؽه عرحرد هاحثالعددرقلهاح

ًالهاحشهيددر هاا ا تراردد هاحت دد مف  ىهاهددفها ح ؾررفودد ىهاا يدد ا حر ىهااح عددرااىهلعدضهاحتمددر
ًالهاحشهيدر هاا ا تراردد هاحت دد هف ىهاكحددػه ااح ؾاصد ها ا تددرافهرتددره ر دةهلتارددر هاحتمددر

ًايدد ه أاددفهكحدددػهااددؾاه دددالاقهااحددد هاهقدددؽها طتددريهاحيدددؼىهه-احتهتؾاددد هاح هال ثردد –حددف هارتددد هاحف
احددؼهتؾاددفههاح هال ثرد إبيدرعررهوددرؽهاحتهتؾاد هاح هال ثردد هااحضدرلظ ه ددفهاحارددر هاحثعدفيهحيددرححها

ًالىهاادد حػهي  اددقهاحتددالسها ايهااحثددرعف ه ددالاقهوددرؽهاحدد رؾًهااحعددر ه ددفهاا  ددر ههدد  هاحتمددر
ااحثرحدىىهاحددؼهي  اددقهاحتددالسهاحالالددقهبرددىهحددؼهتؾادفه ددالاقهوددرؽهاحارددر هاحثعددفيها رددر هاحت رلعدد ه

ً  ه عرحر د هاااهأاهتااد حػهابد تاهاحثالعدرقلهلريد هالرحت ث هحتتهتؾا هاح هال ثر  ويد ها طتدريهالا
ًال.  احيؼهإحاهقالبت هتعترؼهاحتمر
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 ( 0222, نحسيوض عخالد دراسة:) 

ًايددددد هلعتدددددؾاا:ه" ت  دددددرؽهق ددددد ؾ هاحيدددددفا  هاا   ددددد هلرحت دددددقهاحارتددددداهحددددددف هارعدددددةهاحف
ًايدد هإحدددااحتددالاهارؽهاحيدددؼ ًايدد هت  دددرؽهق دد ؾ هاحيدددفا  هاهه".ها ددفههدددف ةهاحف ا   ددد هلرحت دددقها

ه.احتالاهارؽهاحيؼهاحارتاهحف 
ًايدد هقددؽا ددفهتتؾعدد ًهؼهقددر06 هةهارتدد هاحف هودددرؽ (هقددؽهاحتددالاهارؽهاحيددؼىهتالاابددةهأاتددر

(ه56 هااددفاهر قهتؾاد هتهال ثرد إبددفاهترهها دفه  دتةهاحعرتدد هإحداهقهتدؾا رؽىه(هارقدراه55-52 
د) 5قهتؾاد هعدرلظ هاادفاهره (ىهاهإعدر ه51ه–كردؾًهه51 هههررهأصدتاهقالاهااد ه51ره رهأصددتاهقالاهاا
ًايد هاتداههأااال(ىها دفهارد تتةهإعدر ه51ه–كردؾًه ً هبرحد هاحيدفا  هحتتدالاهارؽهاحيدؼ.احف هايد تر

ً (هع دده اهاحؾاحددفيؽىههع دده اه ع دده هاحظرحدداىه قارددر هرتددرء هاحيددفا  هحددف هاحتدددالاهارؽهىهاهاحتددف
هاحثربى.هقارر هاحت قهاحارتاهحف هاحتالاهارؽهاحيؼىهاهاحيؼ هااترعمرهقؽهإافاا

ًايدد هإحددا ىهاحتددالاهارؽهاحيدددؼهت  ددرؽهق دد ؾ هاحيددفا  هحددف ها ددفهتؾصددتةهع ددرعلههدد  هاحف
ًتثرطردد هكالاه ا حد هإبيددرعر هودرؽهق د ؾ هاحيددفا  هااحت دقهاحارتدداهحدف هارتدد ههاادفلها  د ها

ًاي هقؽهاحتالاهارؽهاحيؼ ه .احف
ًايدد هإحددداه ًلهتؾصدددررلهاحف ً هتمرئدد هأ دددالااهاأرددر احغددالا هاحتتريدددث هأقدددر ها يدددال هعدددالا

ؽهاحيدؼهأاهاحعدرايرؽهقددقهأوتدرعمؼهقدؽهاحيدؼهح شدهرعمؼهاتداهتشد ر هاحيدفا  هقدقهأ دالاعمؼهيدؾاءهقد
هااح تؾرررلهاحتاثؾح هاا ترارراه ه.ههق رافتمؼهاتاهاا ررًها صف رءهكايها ا قهاح ترف 

  ,(0202دراسة )أماني عادل سعد عمي: 
ًايد هلعتدؾاا:ه" ًالها ا تراردد هارعدةهاحف ً ثفهقا دالعهاتداهلعدضهاحتمدر  عرحرد هوالعدرقلهتدف

 ".تريهاحيؼهلرحتالبت ها و فاعر ط فهتتتر هاحتعرحر هاح اتر هحف هارت هقؽها 
ًايدد ههةههدد  هددف  قددؽها طتددريهاحيدددؼههحدداهتتتردد هق دد ؾ هاحتعرحرددد هاح اتردد هحددف هارتدد إاحف

هاا ثددرًهاحتيددتؾ رلهاحت  رلعد هاحتتؾعدد هحددالا ؽ دفهًايدد هفحلرحتالبتد ها و فاعردد اها دفهتتثتددةهأااالها
ه(ااددددفاا:هاحثربثددددد  إهحيدددددؼهقارددددر هاحتعرحرددددد هاح اتردددد هح طتددددريها(اهاهتاتددددرؽ:هاثددددفهاحت دددددرعهاحاالرددددف 
ًالها ا ترارد هحتيدغرًاه (اها دفهتؾصدتةهرهاح درفهاثدفهاحدالبتؽه:تالاتد هاتاتدرؽ هقاردر هاحتمدر

ًالهاحتعرحرد هاح اترد هحدف ه ً ثفهاحتا دالعه دفهتتترد هقمدر ًايد هإحداه راترد هاحثالعدرقلهاح دف ع رعلهه  هاحف
ًاي . هارت هاحف

ه



 

 
 

ه(52 (

 املصور للتالميذ املعاقني مسعيا اخلصائص السيلومرتية الختبار املوارات االجتماعية

 8112 ديسمرب ، 1ج، 65جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

  ,(:0202دراسة )دمحم عبد الراضي 
ًايددددد ه ًالههفيدددددتؾرهفًردددددرا هقعال ددددإ راتردددد هوالعدددددرقلهلعتدددددؾاا:ه"ارعددددةهاحف ح تترددددد هاحتمدددددر

هد  ههدف ةه".ا فهطتدريهاحيدؼحدف هارتد هقدؽها هفثال ه اهت  رؽهاح ؾا قها ا تراأا ا ترار هاه
ًالها ا تراردد ه ًردرايهقعال ددفهيدتؾرفهح تتردد هاحتمدر ًايد هإحددفهاح عدال هاتدداه راترد هوالعددرقلهإ احف

هار 52-9حف هارت هقؽها طتريهاحيؼه ه فهت  رؽهاح ؾا قها ا ترافه اأثاله ه.(
ًايددددد هقددددؽه هتتؾعدددددةهارتدددد ا ددددفه (هت قرددددد هقددددؽهاحيدددددؼاهبرددددىهررعدددددةهاحعرتدددد هقدددددؽه56احف

ًايدددد اها ددددفهايدددد هفقةهق ؾيددددظفهاحدددد ررءهك هاحت دددد ؾيها ا تددددرافهاا   يددددرايهاحت ؾيددددد هاحف
ً هاتقهاحثررعرلهاحشهير هاا ا ترار هحتظت هاحتعدرقهيدتعراه قاردر هاههاحثربدى(ىه:ره إادفاااي تر

ًالها ا ترارددددد هحاطتددددريهاحيدددددؼه إادددددفاا قاردددددر هاح ؾا ددددقهحاطتدددددريهاحيدددددؼهاهاحثربددددى(ىهه:احتمددددر
ًالها ا ترارددددد هحتظتدددد هاحتعدددددرقهيدددددتعراهاهاحثربدددددى(ىهه: إاددددفاا ًردددددرايهاتدددددفهاحتمددددر رهاحثالعددددرقلهاح
ه(.احثربىه: إافاا

ًايد تؾصدتةهع ددرعلها دفه ه6.61اادؾاه ددالاقهكالها حد هإبيددرعر هاتدفهق دد ؾ هإحدداههاحف
ًاددرلهاح  قردد هاحتعددر رؽهيددتعراهودر ًالها ا تراردد هررتراددهرؽهق ؾيددظفها ه ددفهقارددر هلعددضهاحتمددر

حتارريددددرؽهاحاثتددددفهااحثعددددفيهحيددددرححهاحارددددر هاحثعددددفيهلعددددفهتظثرددددقههاقارددددر هاح ؾا ددددقها ا تددددراف
ًاددددرلهاهرتدددرهتؾصدددتةهإحددداهادددفاحثالعدددرقل  هااددددؾاه دددالاقهكالها حددد هإبيدددرعر هودددرؽهق ؾيدددظفها

ًالها ا ترارددددد هررهرترادددداح  قردددد هاحتعدددددر رؽهيدددددتعراه اقاردددددر هاح ؾا دددددقهه دددددفهقاردددددر هلعدددددضهاحتمددددر
ه.حتارريرؽهاحثعفيهااح  ثعفهلعفهتظثرقهاحثالعرقلهوث ث هأرمالها ا تراف

 إجزاءات البخث: 
  :منهج البحث 

رهحتث ى ه.ي ه هاحثربىهاحتتملهاح هال ثفهقتمها
  التقنينعينة  : 

ًهؼ رؽهيدددت(هتتترددد ااهقدددؽهاحتعدددر06ت تدددؾاهارتددد هاحث دددىهقدددؽه  ًيددد ههعرارهتدددؼهاا ردددر قدددؽهقف
ًيد ها قد هحتيددؼهاعدعر  اح دتقهلدرحتترال اهااحدد يؽهها قد هحتيدؼهاعدعر هاح ددتقهل تدؾاااهاقف

ًهؼهقؽه  هيت اهايؾ هوعالسهاحثربىه رترهيتفهاظؾاله52-9ت الااعهأاتر ها ا ثرً.( هإافاا
ه
ه
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 االجتماعية المرهر: خطهات إعداد اختبار المهارات
ًالهلاحثربددىهلإتثددرعهاحهظددؾا ددر ه ا ا تراردد هاحتيددؾًههاح رحردد ه ددفهوتددرءهاا ثددرًهاحتمددر

هحت  قر هاحتعر رؽهيتعرارهلرحتالبت ها و فاعر :
رهحترهيتف:ههههه ها فهيرًهوترءها ا ثرًهطثاا
هت فيفههف ها ا ثرً.ه -5
 قيراًهإافااها ا ثرً.ه -2

 ت فيفهق  ؾ ها ا ثرً.ه -5

 صرر  هقتالاالها ا ثرً.ه -4

 رً.هاحهيرعصهاح ر ؾق ال  هح ا ث -1

 ب ر هزقؽها ا ثرً.ه -0

هاع تراحمره رترهيتفهلشاءهقؽهاح تير :ه
 هدا االختبار:  -0

ًالها ا تراردد هحدددف هيمددف ههدد اها ا ثدددرًهإحدداه رددر هق ددد ؾ  اح  قردد هاحتعدددر رؽههاحتمددر
هيتعرارهلرحتالبت ها و فاعر .ه

 مرادر إعداد االختبار: -0
احت عدددفا هاحت تؾادددد هاا تدددفهاحثربدددىه ددددفهإادددفااها ا ثددددرًهاتددداهقهتؾادددد هقدددؽهاحتيددددراًه

هقتمر:ه
ًا -هأ لهليددددت هارقدددد اهاحدددددف هاحتالااددددقهاحعالاردددد هاا اتثردددد ه ددددفهقهددددريه ردددددر هاتاددددؾ ؼهاحتمددددر

هليت هارص .هاح  قر هاحتعر رؽهيتعراره
ًاءهقدددددددددؾامفهاحار ددددددددد هه-  ًاءهلعددددددددضهاحت هييدددددددددرؽه دددددددددفهقهدددددددددريهاح الارددددددددد هاحهرصددددددددد اهاآ آ

ً ساهااحت هييدددرؽه دددفهقهددد ريهقتددددرهلهااحت هييدددرؽه دددفهقهدددريهاحتتدددرهلهاطددددالقهاح دددف
ً سهاح  قر ه هلش  هار .هاحتعر رؽهيتعرارهاطالقهتف

 ههتحديد محتهى االختبار: -5

ًالها ا ترارددد هاحتتريدددث هحت  قرددد ه احتعدددر رؽهيدددتعرارهلعدددفهأاهبدددفاهاحثربدددىه رعتددد هاحتمدددر
ًالاه ادفها  يدالههلرحتالبت ها و فاعر  ًاءهاحت  تدرؽهاتداه رعتد هاحتمدر قدؽهبردىهع داهايد ظ عهآ
ًالهااحهفايهها ا ثرًهاتاهه   ًالها ا ترار .هيؾعح(ه5ً ؼه احتمر هاحارعت هاحتمرعر هحتتمر
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ه(5افايه 
ًالها ا ترار ه هاحارعت هاحتمرعر هحتتمر

ً هاحالعر ر ه  هت  مرهاحتمر ًإ ًالهاحتالار هاح اهتتف هافاهاحتمر
ًر ها ا ترار ه اهقؾا  هاح رر هاحرؾقر ه5 ه52هاحتشر
ه4هب هاحتش  له5

ه50هاحتهتدددددؾع

ههمهارات المذاركة االجتماعية في مهاقف الحياة اليهمية: -أ
ً هاح تترد هاتدداهاح تراد ها ا تدرافه ددفهاحتؾا د هاحته تتدد هقثد :هاح عددرااه ا ايدفهومدره ددف
ققها اال ؽه دفه عد هاحهردالاهاق دراف هزق عد ه دفها عشدظ هاحته تتد اها رالهدراهات ضدتؽهاثت داه

ً اهاها:ه هاشال هقمر
هء:هاح ال هاتاهت ر هاحزق  -5

هومر.ه هااه ترق هو ثرايهاح  ر هققهزق ع اهاقف هإح زاق  ً ث هاح تتر  ها ايفهومرهقف ه
ها ي ئ ااه ث هطتاهراءهقر:ه -2

ا ايدفهومددرهقددف هبدال هاح تتردد هاتدداها يد ئ ااهقددؽها اددال ؽهاتدفهاح رادد هإحدداهردداءه
هإحاهرالاءهرفءهقعرؽها رالهر.ه هقرهقث :هاح را هإحاهطعر هقعرؽاهأاهاح را 

ه:هه راف هقؽها اال ؽهاتفهاح را طتاهاحت -5
ً هاح تترد هاتدداهأاهيتهددأهإحداها اددال ؽهاتددفها ب ردرإهحمددؼاهأاهاحؾ ددؾعه ددفه ا ايدفهومددره ددف

ً هاتاهطتثمر.ه هااحاف ًت هاتاهاح عثرالهاؽهبرارت هاحته تت  هقش ت هقراهار حػه ف
هاح عرااهققها اال ؽه فه ع هاحهرال:ه -4

ًتد هاتدداهاحت ددرهت ً ثدد هاح تتردد ها ف  هقددقها ادال ؽه دداهأاتددريهاحهرددالهقثدد :ها ايدفهومددره
هاح ثالعهحيرححهأبفهاحت  شتررلاهأاهاح ثالعهحيرححهاحتاالاءهااحت  رارؽها رالهر.ه

هتافوؼهاحتيرعحهاا   الابرلهحآلاال ؽ:ه -1
ً هاح تترد هاتداهإاظددرءهاحتيدر  هحزق عد هحت درافتمؼه دفهت  درؽهأااعمددؼاه ا ايدفهومدره دف

ًت هاتاهتافوؼهلعضهاحث هفاع هااح تؾيهحزق ع هحت غتاهاتاهقش  تمؼ.هار حػهوايفهومره ف
ه -0 ًر ها اال ؽه فهاحتعا: هقشر

ً هاح تتر هاتاها ر الا هققهزق ع ه دفهلعدضها عشدظ هاح الا  رد هقثد :ه ا ايفهومره ف
ه هاحتعا.
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ها يال ه فهأااءهأاتريهاحتتزي:ه -2 هاح عرااهققهأ الاا
ًر هاح تتردد هقددقهأ ددالااهأيددالت ه ددفهلعددضها اتددريها حتتزحردد هقثدد :هإاددفااها ايدفهومددرهقشددر
ه هاحترعف اهاتتغر ها ااعفاهاوافااهاحتشالاارلها رالهرهقؽها اتريهاحتتزحر .

ًاءها اال ؽهقؽهاحزق ء:ه -1 هتاث هآ
ًاءه ردال هقددؽهاحدزق ءهأثتددرءهقتر شد هقؾعددؾعهقددراه ً هاح تتردد هاتداه ثددؾيهآ ا ايدفهومددره دف

ًع هح  هب اهاواهررعةهقعر ًت هاتاهتتمؼهاامرلهاحتغالهاحته تت  ه.هها ف
ه -9 هق راف هاحزق ءه فها عشظ هاحته تت :

ًر هزق ع ه فها عشدظ هاحته تتد هقثد :هاحرد الا ه دفه ً هاح تتر هاتاهقشر ا ايفهومره ف
ًير ها رالهر.ه هاحكاا هاحتف هقهت هاح رعداهأاهاحر الا ه فهإافاا هإافاا

ًر هاحزق ءهقشراالهاحتالع:ه -56 هقشر
حمددؼه دفهاحتتريدثرلهاح دعرف هقثدد :ههاتعتدفهقدف هتضدرقؽهاح تتردد هقدقهزق عد اهاقشدرطالت 

ها ب تريهلرحتهرعاهاا ب تريهلأارراهاحتر اها رالهر.ه
ه -55 ًر هاحزق ءهقشراالهاح زا: هقشر

اتعتدفهقددف هتضدرقؽهاح تتردد هقدقهزق عدد اهاقشدرطالت هحمددؼه دفهاحتتريددثرله ردالهاح ددعرف ه
ً ها رالهر.ه هقث :هقالسهأبفهاحزق ءاهاا ر هأبفها  ر

هرءها ؾعهعتؼهاترمؼ:هاح عرط هققها اال ؽهأثت -52
ا ايفهومرهتتدػهاحب ريدرلهااحعؾاطد هاح دفهوشدعالهومدرهاح تترد هاتدفهًؤ  د هحؾ دؾعهعتدؼه

ً هلرحت ئؾحر هتهر هاحف رعهات .ه هاحزق ءاهارعؾ هاتاهأبف
 مهارات حل المذكالت:  -ب

ً هاح تتردد هاتددداهإتثدددرعهاحهظددؾالهاحعتترددد ه دددفهيددثر هاحؾصدددؾيهإحددداهبددد ه ا ايددفهومدددره دددف
ًالهاها:هقش ت هقراهات  ًاقهقمر هضتؽهأ

هت فيفهأيثر هقش ت هأاها  هورؽهاحزق ء:ه -55
ً هاح تترددد ه دددفهاح ؾصددد هإحددداها يدددثر هاح ارارددد هاح دددفهأالهإحددداهبدددفا ه ا ايدددفهومدددره دددف

هاحتش ت اهأاهاحه  هورؽهزق ع .ه
ها  الاعهوفاع هابتؾيهقت ت هحتتش ت هأاهاحه  :ه -54
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ً هاح تتردد هتاددفوؼهلعددضهاحثدفاع هأاها ح تددؾيهاح ددفهتددرايهإحدداهبدد هاحتشدد ت ها ايدفهومددره ددف
هأاهاحه  هورؽهزق ع .ه

هاحؾصؾيهإحاهب هقترياهحتتش ت هأاهاحه  :ه -51
ً هاح تترددد هاتدداهاح ؾصدد هإحدداهاح ددد هاحيدد رحهحتتشدد ت هأاهاحهدد  هودددرؽه ا ايددفهومددره ددف

هزق ع .ه
هأاهاحه  :ه -50 ًر ه فهب هاحتش ت  هااؾ هاحزق ءهحتتشر

ً هاح تتردد هاتدداهطتدداهاح ت ددراف هقددؽهزق عدد اهاكحددػهقددؽهأادد هاحت ددرهت ها ايدفهومددره ددف
هأاهاحه  .ه ه فهب هاحتش ت 

 (0جدول )
 سمعًيا بالمرحمة االبتدائية المعاقيناالجتماعية المرهر لمتالميذ  لمهاراتمهاصفات اختبار ا 

ً ه  افاهاحتتالاالههاحتمر
 ً هحت هقمر

 ً هحت هقمر ً ر هاحتؾا   ًارلههأ ا
 ً ها هقمر

ه2هاح رايهاشالهه5  ء.اح ال هاتاهت ر هاحزقه5
ه2هاحعرراله5 ا ي ئ ااه ث هطتاهرئهقر.ه2
هقؽها اال ؽهاتفهاح را .ه5 ه2ها ايه5 طتاهاحت راف 
ه2هاحثرعفه5 اح عرااهققها اال ؽه فه ع هاحهرال.ه4
ه2هاحهرقسه5 تافوؼهاحتيرعحهاا   الابرلهحآلاال ؽه1
ًر ها اال ؽه فهاحتعا.ه0 ه2هاح رلقه5 قشر
ه2هاحثرحىه5 أ الااها يال ه فهأااءهأاتريهاحتتزي.هاح عرااهققه2
ًاءها اال ؽهقؽهاحزق ء.ه1 ه2هاح ريقه5 تاث هآ
ه2هاحالالقه5 ق راف هاحزق ءه فها عشظ هاحته تت .ه9
ًر هاحزق ءهقشراالهاحتالع.ه56 ه2هاحثرعفهاشالهه5 قشر
ًر هاحزق ءهقشراالهاح زا.هه55 ه2هاحثرقؽه5 قشر
ه2هاح را ه5 أثترءها ؾعهعتؼهاترمؼ.اح عرط هققها اال ؽهه52
هاشاله أ(.ه2 ت فيفهأيثر هقش ت هأاها  هورؽهاحزق ء.هه55 ه4هاحثرحىهاشاله أ(اهااحالالق
ه4هاحثرحىهاشاله  (اهااحالالقهاشاله  (.ه2 ا  الاعهوفاع هابتؾيهقت ت هحتتش ت هأاهاحه  .هه54
هه51 هإحاهب هقترياهحتتش ت هأاهاحه  . ه4ه إ(اهااحالالقهاشاله  (.ههاحثرحىهاشاله2 احؾصؾي
ًر ه فهب هاحتش ت هأاهاحه  .هه50 هاحزق ءهحتتشر ه4هاحثرحىهاشاله ا(ىهااحالالقهاشاله ا(.ه2 ااؾ 

ره54هقتالا 26هاحتهتؾع ه46هقؾ تا
ًا  ها

ه
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ً  هاكحددػهحتتريدد ًالهاحتيدؾ ث مرهحظثرعد هاايددرعصهاح  قردد ها دفهايدد هف هاحثربدىهعتدددها ا ثددر
ه.احتعر رؽهيتعرار
د ًت هاحتثفعرد اهاتتدؾاها ا ثددرًهاتأير ا رهاتداهقدرهيدثقه اددفهتدؼهاعدقها ا ثدرًه ددفهصدؾ

قدؽهاشدال ؽهقتدالا اهرتددرهاعدقهاحثربدىهقهتؾادد هقدؽهاح عترتدرلهحت  قردد هصدرغةهلظال اد هيددمت ه
هتؾعحهاحمف هقؽها ا ثرًاهاتثرؽهررتر هاحارل هاؽها يئت .ه

هاحهيرعصهاح ر ؾق ال  هح ا ثرً:هه -4
 كهمترية لالختبار قام الباحث بالتأكد من: ولمتحقق من الخرائص الدي

هصفقها ا ثرً.هه-أ
هثثرلها ا ثرً.هه- 

هاع تراحمره رترهيتفهلشئهقؽهاح تير :ه
ه

 صدق االختبار:  -هأ

هاهتر هاف هطالقهح  ر هاحيفقهاي هفقمرهاحثربىهرترهيتف:ه
  :صدق المحكمين 

قهددددريهتدددؼهادددالسها ا ثدددرًهاتددداهقهتؾاددد هقددددؽهاح دددرا هاحت  تدددرؽهاحت هييدددرؽه دددفه
ً سهاحتغدد هاحعالاردد هليددت هارقدد اهااحت هييددرؽه ددفهقهددريه احتتددرهلهاطددالقهاحتتدرهلهاطددالقهتددف

ً سهاح  قرد هاحتعدر رؽهيدتعرار ليدت هارصد هلرحعدر  هإحداهاحت هييدرؽه دفهقهدريهاح الاردد ههتدف
ًاعمددؼىهاحت  دؼهاتداهقددف هصد بر ها ا ثدرًهااح أاددفه احهرصد هااحيد  هاحتت ددر  هاكحدػهحودفاءهآ

هقؽ:
هرترلها ا ثرًهااعؾبمر.هي ق هتعت -
ه - ًال. ً هقتالاالها ا ثرًهاتاه رر هاحتمر   ف

 ق ءق هاحثفاع ه فهر هقتالا هقؽه االالها ا ثرً.ه -

- . ً  قف هاعؾعهقؾا  ها ا ثرًهاصؾ

 قف هقتريث هافاهاحتؾا  هاح فهي تؾاهقتمرها ا ثرًهحعرت هاحث ىاهاح ا ثرً.ه -

ًا - ً هلرحتمر ًتثر هقؾا  ها ا ثرًهاصؾ  لهاحتالااه رريمر.هقف ها

 ص  هاحيرر  هاحت غؾ  . -
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ًاءهاحت  تددرؽهتددؼهاحعتدد هاتدداهت  ددفهأاادد هاحايددؾًه ددفها ا ثددرًهل ردددىه ا ددفهعددؾءهآ
ً هصدددد ر  هااتتددددرقهاحت  تدددرؽهاتدددداهكحددددػىهاايههددد اهاتدددداهصددددفقه أصدددثحها ا ثددددرًه ددددفهصدددؾ

هاحت  ؾ هح ا ثرً.
ه

  :الردق الذاتي 
حتعرقدددد هثثدددرلها ا ثدددرًهلرتثدددرعهاحتعراحدددد هاتدددؼهب دددرل هادددؽهطال ددددقهإوهدددراهاحهددد ًهاح الارعدددفههههه

هاح رحر :ه
 

هقعرق هاحثثرلههههاحيفقهاح اتفه=ه
احت  ددؾ هلظال اددد هاحيددؾًهإاددرا هاح ظثرددق.ه دددإاهه6.95احتددرهرددراهقعرقدد هثثدددرلها ا ثددرًههددؾه

هاهؾهقعرق هقالتتقهوت ؽها ا تراهاتر .ههه6.91قعرق هاحيفقهاح اتفه=ه
 ثبات االختبار:  - ب

هثرلها ا ثرًهلرحظالقهاح رحر :ه ر هاحثربىهل  ر هث
 هطال ا هأحترهرالاعثرخ.ه
 طال  هاح هزع هاحتيتر .ه 

 طال ا هإارا هاح ظثرقاهاررعةهع رعهمرهاتاهاحت ؾهاح رحف:ه 
ه

ه(5افايه 
 (06 اه=ههرالاعثرخاهاطال ا هاح هزع هاحتيتر اهاطال ا هإارا هاح ظثرقه- رؼهقعرق لهاحثثرلهلظال ا هأحتره

هقعرق هاحثثرله رت هطال ا هب ر هاحثثرل
ه6.12هطال ا هأحترهرالاعثرخ
ه6.11 طال  هاح هزع هاحتيتر 
ه95ا6 طال ا هإارا هاح ظثرق

ي ضحهقؽهاحهفايهاح روقهأاهاترقه رؼهقعرق لهاحثثرلهااح هإبيرعرارهاتفهق  ؾ ها ح ه
ًا هارحر هقؽهاحثثرل.ه6.65  ه(اهقترهيفيهاتاهأاها ا ثرًهي ت قهوف

 حداب زمن االختبار:  -2
ت فيدددفهزقددددؽها ا ثدددرًهل  ددددر هقهتدددؾعهاحدددزقؽهاحدددد يهايددد غال  هاترددددقهاح  قرددد ه ددددفههتدددؼ

ًايد ها يد ظ ار ىه احارل هاؽها ا ثدرًىهثدؼه  دت هقهتدؾعهاحدزقؽهاتداهادفاهاح  قرد هارتد هاحف
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ا رادددد هتاال ثادددددرىهه11رلددددد هاددددؽها ا ثدددددرًااتددددغهق ؾيددددددهاحددددزقؽهاحددددد يهايدددد غال  هاح  قرددددد ه ددددفهاحا
ه(ه را .96شالعهتعترترلها ا ثرًهحريثحهاحزقؽهاحتتفهح ا ثرًه حه(ها رعقه1لرحعر  هإحاه 
 نتائج البحث: 

تؾصددتةهع ددرعلههدد اهاحث دددىهإحدداهإاددفااهاا ثددرًهحتتؾا ددد ها ا تراردد هاحتيددؾًهحت  قرددد ه
ًاد هارحرد   ت دؽهايد هفاق هقدؽهاحيدفقهااحثثدرلاهاههاحتعدر رؽهيدتعرارهلرحتالبتد ها و فاعرد هي ت دقهوف

ًايدددرلهااحث دددؾ هاح ًالها ا ترارددد هحتتعدددر رؽه ددفهاحف  الاؾ ددد هااحتت دددر هاح ددفهت تدددرايه ردددر هاحتمدددر
ًردراو هااحع ارد هقدؽهأاد هق درافتمؼهيتعرارهلرحتالبت ها و فاعر   هح ادفوؼهاحهدفقرلهاح عترترد هااح

ًا هارحر هقؽهاح ؾا قها ا تراف. هاتاهت ارقها
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 :قائمة املزاجع
 أواًل: المراجع بالمغة العربية: 

ًالها ا ترارددد هحددددفيه2661احتغدددرزيه إودددالاهرؼهره (:ه عرحردددد هايددد هفا هاحتت ادددد ه دددفهتتترددد هاحتمددددر
ً ا طتدددريهاحيدددؼىه ًيددددعرفىهارقعددد ه تددددر هًيددددرح هقرا ددد راله ردددالهقتشددددؾ ىهرترددد هاح الارددد هوثؾ

هاح ؾ س.
Ibrahim Mohammed El-Moghazi (2005). The Effectiveness of 

Modeling on Developing Social Skills for Deaf Children, 
Unpublished Master Thesis, Faculty of Education, Port Said, Suez 

Canal University. 
(:ه راترد ها حعددر هاح عترترد ه دفهإا در هلعدضهاحتتدرهرؼهاحعتتردد ه2660أبتدفهعثدؾيهاثدف هار داه 

 هًاهًيدرح هار دؾهاحتعر رؽهيتعرراهلرحتتتت هاحعالار هاح دعؾاو ىهها طتريهً رسهقالبت ه طتري
ً ى ًايرلهاح الاؾ  ىهارقع هاحارهال .هه رالهقتشؾ هقعمفهاحف

Ahmed Nabawi Abdo Issa (2006). The Effectiveness of Educational 
Games on Providing Some Scientific Concepts for Children of the 
Hearing Impaired Kindergarten in Saudi Arabia, Unpublished 

Doctoral Thesis, Institute of Educational Studies, Cairo 
University. 

ًاله2656أقدددددرعفهاددددددرايهيددددددعفهاتددددددفه  ً ثفهقا ددددددالعهاتدددددداهلعددددددضهاحتمددددددر (:ه عرحردددددد هوالعددددددرقلهتددددددف
ا ا ترارد ه ددفهتتتردد هاحتعرحرد هاح اتردد هحددف هارتد هقددؽها طتددريهاحيدؼهلرحتالبتدد ها و فاعردد اه

ً  .ًيرح هقرا  رال هاهرتر هاح الار اهارقع ها ي تف
Amani Adel Saad Ali (2010). The Effectiveness of a Proposed Training 

Program on Some Social Skills for Developing Self-Efficacy for a 
Sample of Deaf Children in the Primary Stage, Master Thesis, 
Faculty of Education, Alexandria University. 

احتتدرء ها ا ترارد هحد ايها ب ررادرلهاحهرصد هودرؽه(:ه2661ؾاهاثدفهاحؾهدر ه أقدرعفهاثدفهاحتايد
هاحارهال اهق  ث ها عهتؾهاحتيال  .هاح شهرصهااح   رؽا

Amani Abdel Maqsoud Abdel Wahab (2008). Social Efficiency for 
People with Special Needs between Diagnosis and Improvement, 

Cairo, the Anglo-Egyptian Library. 
(:هت  ددددرؽهق دددد ؾ هاحيددددفا  هاا   دددد هلرحت ددددقهاحارتدددداهحدددددف ه2661 هعحو اهابيياسهااهارح

ًااتًيرح ها.هاحتالاهارؽهاحيؼ ً  ها هاا ىهارقع هاحز رزاق. ىهرتر ها رالهقتشؾ
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Khaled Awad Hussein Al-Balah (2008). Improving the Level of 
Friendship and its Relationship to the Values of Deaf Adolescents. 

Unpublished PhD thesis, Faculty of Arts, Zagazig University. 
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Abstract of the Research: 
This research aimed to prepare a visual test to measure the social 

skills of hearing impaired pupils at the primary stage and to identify 
the psychometric characteristics in terms of its validity and reliability. 

The sample of the rationing consisted of (60) hearing impaired pupils 
in Al-Amal schools for the deaf and hearing impaired. The results of 
the research revealed a test of the social skills of hearing impaired 

pupils has a high degree of validity and reliability. 
Keywords: Social skills - hearing impaired - the primary stage. 

 
 


