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 ممخص البحث

تشسية ميارة في قائع عمى أنذصة المعب  بخنامج ميةعاف مغ التحقق إلى البحث ىجف     
( 22) مغعيشة البحث  وتكػنت .تكػيغ السفاهيع لجػ األشفال ذوؼ صعػبات التعمع الشسائية

حمة رياض ( سشػات بسخ 6 -5تخاوح أعسارىع بيغ )تغ ذوؼ صعػبات التعمع الشسائية، أشفال م
متذخيز وضبط ل: أدوات في البحث أدوات وتسثمت. األشفال السدتػػ الثاني

التعمع الشسائية ألشفال  قائسة صعػبات، و لمحكاء مرفػفات رافغ)الستغيخات
ة مقياس ميار : وتسثمت في التجخيبية بحثأدوات ال، (0226 ،عجاد:عادل عبجهللاإ ).الخوضة

ان". الباحث: إعجاد" المعببخنامج أنذصة ، و ان"الباحث :إعجاد" تكػيغ السفاهيع لجػ شفل الخوضة
 فيأنذصة المعب  فاعمية بخنامج الشتائج وأضيخت السالئسة، اإلحرائية األساليب استخجام وتع

ميارة و ميارة التسييد، و والستزسغ أبعاده )إدراك السعشي، تشسية ميارة تكػيغ السفاهيع 
 فاعمية الشتائج الستسخاركسا أشارت  ،لجػ األشفال ذوؼ صعػبات التعمع الشسائيةالترشيف(، 

 . إليو الُسذار البخنامج
 

 .صعػبات التعمع الشسائية ،ميارة تكػيغ السفاهيع، أنذصة المعبات السفتاحية: سالكم
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Abstract 
     The aim of the research is to verify the effectiveness of a program 

based on play activities in developing the skill of forming concepts 

among children with developmental learning difficulties. The research 

sample consisted of (10) children with developmental learning 

difficulties, ranging in age from (5-6) years in kindergarten, second 

level. The research tools were represented in: Tools for diagnosis and 

control of variables (Raven matrices for intelligence, and a list of 

developmental learning difficulties for kindergarten children. (Prepared 

by: Adel Abdullah, 2006), experimental research tools represented in: 

“A measure of the conceptual formation skill of a kindergarten child. 

Researchers Preparation and the “Play Activities Program. Prepared by 

Researchers.” Appropriate statistical methods were used, and the 

results showed the effectiveness of the play activities program in 

developing the skill of forming concepts and including its dimensions 

(perception of meaning, the skill of discrimination, and the skill of 

classification) in children with developmental learning difficulties, as 

the results indicated. For the continued effectiveness of the 

aforementioned program. 

 

 

Key words: Play Activities, Conceptual Skill, Developmental Learning 

Difficulties. 
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 مقدمة
بيدددجف ىتسددام بيدددا الوالتددي بدددجأ ا االحجيثددة نددددبي  يعددج مفيدددػم صددعػبات الدددتعمع مددغ السفددداهيع      

ىتسددددام اليددددف مشيددددا قددددجر اإلمكددددان، وقددددج بددددجأ انتقدددداء أندددددب اإلسددددتخاتيجيات لمتخ التذخيردددديا 
وجدددو التحجيدددج مدددغ أجدددل تقدددجيع الخدددجمات التخبػيدددة  ىات عمددديبردددعػبات الدددتعمع فدددي بجايدددة الددددتيش

والبخامج العالجية لفئدة مدغ األشفدال الدحيغ يتعخضدػن ألندػاف مختمفدة مدغ الردعػبات التدي تقد  
الفذددل التعميسددي إذا لددع يددتع مػاجيتيددا  ىحردديميع الجراسددي والتددي قددج تدد دؼ إلدديل تعقبددة فددي سددب

 والتغمب عمييا.
تتعمق بالتشاول الرحيح لتمدظ األنذدصة التدي تدج ل الخوضة وىشاك صعػبة يخبخىا أشفال      

فدي عسميدة التفكيدخ وتذدكل جدػىخ تكدػيغ السفداهيع مسدا يجعميدع يعدانػن  دالل ىدحه السخحمدة مدغ 
فددي تذددكيل أو تكددػيغ السفدداهيع إذ يجددب عمددييع أن يسددخوا بدددت مخاحددل لمتفكيددخ يشددتج  صددعػبات

 عشيا تذكيل أؼ مفيػم ججيج ىي: 
  التعخف عمى  رائز األشياء -2
  واال تالفالتعخف عمى أوجو الذبو  -0
 ج الخرائز السذتخكة بيغ األشياءتحجي -3
  تحجيج ما يتزسشو السفيػم -4
  أو القػانيغ ية السفيػم والسعيارالتحقق مغ مرجاق -5
 (.027، 0222،حافع حتفاظ بالسفيػم وتكاممو )بصخسالا -6

وتسخ عسمية تكػيغ السفيػم بسخاحل متتابعة يجركيا الصفدل حتدى يتكدػن لجيدو معشدى مفيدػم      
ي مدددتػاىا األكثددخ صددعػبة  عمييددا مخاحددل أ ددخػ تتخددح مددغ السفدداهيع فدد ىوىددحه العسميددة يبشددمددا. 

ا ومد رخا فدي ا أساسدي  (. وتمعدب أنذدصة المعدب دور  33، 0224،ع حداف مدادة  ليدا )بصدخس اوتعقيج  
كتددددام عسميدددة تكدددػيغ السفددداهيع لدددجػ األشفدددال الدددحيغ يعدددانػن مدددغ اضدددصخابات فدددي الشسدددػ أو ا

اضدصخابات فدي ميددارات تكدػيغ السفداهيع. وتعددج أنذدصة المعددب بسثابدة ندػف مددغ التعبيدخ الفشددي أو 
السحيصددة.  ةيخ والددخبط بدديغ السددجركات فددي البيئددلتفدددالفشددػن التذددكيمية التددي تددداعج عمددي الفيددع وا

( عمددى أىسيددة 097، 0220باضددة )آمددال وقددج أكددج كثيددخ مددغ عمسدداء الددشفذ والتخبيددة كسددا تذدديخ 
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لألنذددصة التعميسيددة، وتجمددب الخبددخات الدددارة  اع  واسدد المعددب وأنذددصة المعددب والتددى تعصددى مجدداال  
ل لمسعخفدة والفيدع، كسدا أنيدا تديدج مدغ مدجػ والسستعة، وتشسى السيارات، وتديج مغ دافعيدة األشفدا

االنتبدداه لالسددتستاف بددالسػق  الحاضددخ مسددا يجعددل الددتعمع متعددة عقميددة وبيجددة نفدددية إضددافة إلددى 
حتدددى يتددددشى العسدددل عمدددى أنيددا تعتبدددخ وسددديمة لمتعدددخف عمدددى قدددجرات الستعمسدديغ الحىشيدددة والعقميدددة 

 رتقاء بيا مشيع.التشسيتيا وا
 

 مذكمة البحث
مددغ  صددعػبات الددتعمع الشسائيددة أحددج االضددصخابات التددي يعدداني مشيددا عددجد  يددخ قميددلتسثددل      

 ىاكتذافيا، وىحا مدا دفدع الدبعس إلد ، ومسا يعيق التعامل مع ىحه الفئة صعػبةالخوضةأشفال 
دد أن األشفددال ذوؼ صددعػبات الددتعمع ال يدددتصيعػن تحجيددج  اتدددسيتيا اإلعاقددة الخ يددة، ونجددج أيز 

ي يتزددددسشيا السفدددداهيع، وال يدددددتصيعػن تحجيددددج السعدددداييخ الخاصددددة بيددددحه القددددػانيغ والسحكددددات التدددد
األشفدال لددجييع صدعػبة فدي تذددكيل وتحجيدج السفداهيع، وصددعػبة بعدس أن  كسدا لددػحعالسفداهيع. 

في مسارسة ميارات تكػيغ السفاهيع وىي إدارك السعشي، والتسييدد، والتردشيف. وتتبمدػر مذدكمة 
عميدة بخندامج قدائع عمدى أنذدصة المعدب فدي تشسيدة ميدارة افمدجػ ما خئيذ : ال تداؤلالالبحث في 

 ويتفخف إلى : تكػيغ السفاهيع لجػ األشفال ذوؼ صعػبات التعمع الشسائية؟
 القياسديغ فدي التجخيبيدة السجسػعدة أشفدال درجدات رتدب متػسصي بيغ فخوق  تػججىل   -2

 ،والتسييدد ،السعشدياك ميارة تكػيغ السفاهيع بأبعاده )إدر  مقياس عمى( البعجؼ –القبمي)
قدائع عمدى  بخنامج استخجام بعج األشفال ذوؼ صعػبات التعمع الشسائية ػوالترشيف( لج
 ؟البعجؼ القياس اتجاه في أنذصة المعب

 فدددددي التجخيبيدددددة السجسػعدددددة أشفدددددال درجدددددات رتدددددب متػسدددددصي بددددديغ فدددددخوق  تػجدددددج ىدددددل  -0
 ،بأبعداده )إدراك السعشديميدارة تكدػيغ السفداهيع  مقياس عمى( التتبعي البعجؼ،)القياسيغ
 بخندامج اسدتخجام بعدج األشفال ذوؼ صعػبات التعمع الشسائية ػوالترشيف( لج ،والتسييد

 ؟أنذصة المعبقائع عمى 
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 أهداف البحث

 ييجف البحث الحالي إلى: 
 فددي تشسيددة ميددارات تكددػيغ السفدداهيع لددجػ األشفددال السدددتخجم ميددة البخنددامج عاا تبددار ف

 ذوؼ صعػبات التعمع الشسائية. 
  عدة، وعدجم حدجوث نتيائو و الل فتدخة الستاباالبخنامج بعج  فاعمية يةالتأكج مغ استسخار

 نتيائو.انتكاسة بعج ا
 أهسية البحث

 من الشاحية الشظرية:  (أ ) 
 شفدال ذوؼ ألا ػتكدػيغ السفداهيع وأنذدصة المعدب لدج يقجم البحث إضافة نطخية لسيارة

 صعػبات التعمع الشسائية مسا يزيف إلى الجراسات الحجيثة في ىحا السجال. 
  يديع في اإلضافة إلى التخاث الشطخؼ والبحثي عغ ميدارة تكدػيغ السفداهيع وىدي مدغ

 السفاهيع قميمة االستخجام في التخاث العخبي.
  :من الشاحية التطبيقية (ب)

  ػالسفداهيع لدجتطيخ األىسية التصبيقية لمبحث فدي وجدػد بخندامج تشسيدة ميدارة تكدػيغ 
في مجال  ال تراصييغنتباه ااوإرارة  أشفال الخوضة ذوؼ صعػبات التعمع الشسائية،
 ػالفئددة عمددى تشسيددة ىددحه السيددارات لددجعمددع الددشفذ والتخبيددة والسعمسددات والػالددجيغ بيددحه 

 بعس األساليب ومشيا أنذصة المعب تػفيخل  ال شفال ذوؼ صعػبات التعمع مغاأل
 مرطمحات البحث

  :طفل الروضة ذو صعهبات التعمم الشسائية 
( 6-4الصفددل الددحؼ يمتحددق بيحددجػ ريدداض األشفددال، والددحؼ يتددخاوح عسددخه الدمشددي بدديغ )

% سددػاء فددي الشيايددة العطسددى أو فددي كددل 62سددشػات، ويحرددل عمددى درجددة أقددل مددغ 
مكػنددات قائسددة صدعػبات الددتعمع الشسائيددة السدددتخجمة فددي البحددث ا تبدار عمددى حددجة مددغ 

 (.0226عادل عبجهللا دمحم،   :الحالي )إعجاد
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  :مهارات تكهين السفاهيم 
السفيػم ىػ فكخة عامة يتع تكػيشيا عغ شئ أو شخز أو مػق  نصمدق عميدو لفدع يدجل 

 اكتدام المغة، وىحا المفدع مددتسج مدغ لغدة الحدجيث والكتابدة العاديدة. يتع عمييا بعج أن
 :مقيددددداس ميدددددارات تكدددددػيغ السفددددداهيع )إعدددددجاد ىوتتحدددددجد مدددددغ  دددددالل درجدددددة الصفدددددل عمددددد

 (.انالباحث
  :برنامج أنذطة المعب 

مجسػعدددة مدددغ األنذدددصة والسيدددام السختمفدددة فدددي صدددػرة ألعدددام تدددج ل فدددي إشدددار التدددج ل 
ػعدة مدغ أشفدال الخوضدة ذوؼ القردػر فدي تكدػيغ السفداهيع السبكخ، ويتع تقدجيسيا لسجس

أؼ السعخضدددديغ لخصددددخ صددددعػبات الددددتعمع الشسائيددددة، وذلددددظ  ددددالل فتددددخة زمشيددددة محددددجدة، 
وتددجريبيع عمييددا  ددالل عددجد معدديغ مددغ الجمدددات حتددى يتدددشى ليددع أداء تمددظ األنذددصة 

مددتعمع لددجييع سددتعجاد لاليحددج مددغ األرددار الدددمبية لقرددػر ا والسيددام مددغ تمقدداء أنفددديع بسددا
 حتى يدتصيعػا تمقي وتعمع  بخات ججيجة. 

 البحث محددات
 البذرية:  سحدداتال -1

( أشفدددال مددغ ذوؼ صدددعػبات الددتعمع الشسائيدددة، 22تتسثددل فددي عيشدددة البحددث التدددي تزددع )
 ( سشػات بسخحمة رياض األشفال السدتػػ الثاني.6 -5ويتخاوح أعسارىع بيغ )

 الزمشية:  سحدداتال -2
جمددة  (52)فدي تصبيدق البخندامج الدحؼ يتدأل  مدغ  تدع اسدتغخاقووتتسثل في الػقت الحؼ 

 عيشة البحث وىي فتخة رالرة شيػر بػاقع أربع جمدات في األسبػف. أشفال عمى 
 السكانية:  سحدداتال -3

  .بشي سػيفوالتعميع ب التخبية سجيخيةل التابعة لدالماتع تصبيق البخنامج بخوضة مجرسة 
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 اإلطار الشظري والدراسات الدابقة
 Learning Disabilityأواًل: صعهبات التعمم 

ار ا وأكثخىددا اسددتقصاب ا نتذدداات التخبيددة الخاصددة تعددج فئددة ذوؼ صددعػبات الددتعمع مددغ أكثددخ فئدد     
عجيج مغ العمساء والباحثيغ في السجاالت السختمفة )الصب، وعمع الدشفذ والتخبيدة، وعمدع ألنطار 

ا لخصػرة ىحه الفئة حيث تذكل فئة كبيخة تفػق كل فئدات اليعج ىحا او  االجتساف(. ىتسام انعكاس 
التخبيددة الخاصددة باإلضددافة إلددى اإليقدداف الدددخيع فددي عسميددات اإلكتذدداف والتذددخيز والتددج الت 

 العالجية السختبصة بيا. 
 تعريف صعهبات التعمم: (1)
خحمة الصفػلة يخجدع إلدى وجدػد يذار إلى صعػبات التعمع عمى أنيا إضصخام يطيخ في م     

مدددغ  صدددعػبات تعمدددع نسائيدددة فدددي كدددل    مدددل فدددي الجيددداز العردددبي السخكددددؼ، ويطيدددخ فدددي صدددػرة
والتفكيخ، والردعػبات البردخية الحخكيدة والتدي تتعمدق بدأداء  ،نتباه، واإلدراك، والحاكخة، والمغةالا

القددددخاءة والكتابددددة  السيددددارات الكبيددددخة والجقيقددددة ومددددا يتختددددب عمييددددا مددددغ صددددعػبات أكاديسيددددة فددددي
والحددددام، وعمدددى الدددخ ع مدددغ ىدددحه الردددعػبات إال أن ىددد الء األشفدددال يتستعدددػن بدددجرجات ذكددداء 
متػسددصة أو فددػق متػسددصة ديسددا عددجا حدداالت األشفددال ذوؼ اإلعاقددة الدددسعية، أو البرددخية، أو 

مختدددار، عبدددج الدددخازق الحخكيدددة التدددي تكدددػن إعددداقتيع سدددبب ا فدددي حدددجوث صدددعػبات الدددتعمع لدددجييع )
0224 ،22 .) 
دا لردعػبات الدتعمع يدشز عمدى 774، 0222صدادق )آمدال أبدػ حصدب و ف اد وقجم       ( تعخيف 

ا أو يعتبخوندو لػن د learning disabilitiesأن مفيػم صعػبات التعمع يعشدي العجدد عدغ الدتعمع 
كسددال التعػيددق الذددجيج يددج ل صدداحبو فددي فئددة الددحيغ يحتدداجػن إلددى التخبيددة الخاصددة. وقددجم  مددغ

ا لرعػبات التعمع يشز عمى أنو مفيػم يذيخ إلى مجسػعة  يدخ ( تعخيف  206، 0223) زيتػن 
متجاندة مغ األفخاد فدي الفردل العدادؼ، ويكدػن ذكداؤىع متػسدط أو فدػق الستػسدط، كسدا يكدػن 
ع لجييع اضصخابات في العسميات الشفدية تطيخ آرارىا في التبايغ الػاضح بيغ التحرديل الستػقد

االت األكاديسيدددة األ دددخػ، وىدددحه سدددتخجام المغدددة وفدددي السجددداعمدددي فدددي فيدددع و مدددشيع والتحرددديل الف
ضصخابات تخجع إلى  مل في الجياز العربي السخكدؼ، وال تخجع صعػبة الدتعمع إلدى إعاقدة الا
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حدية أو بجنية، وال يعانػن مدغ الحخمدان البيئدي سدػاء كدان ذلدظ يتسثدل فدي الحخمدان الثقدافي أو 
ضصخابات الشفدية الذدجيجة. العمع، كسا ال تخجع الرعػبة إلى اتاالقترادؼ أو نقز الفخصة لم

( أن صعػبات الدتعمع يطيدخ صدجاىا فدي عدجم القدجرة عمدى تعمدع 3، 0226حافع )بصخس ويخػ 
ا أأكان القخاءة والكتابة والحدام، وما يتختب عميو سػاء  ديسا بعج  مفي السجرسة االبتجائية أساس 

 ة. مغ قرػر في تعمع السػاد الجراسي
 ترشيف صعهبات التعمم: (2)

 حدددددافع وبصدددددخس ،(22، 0223زيتدددددػن )كسدددددال و  ،(205، 2992الددددددراد )ديردددددل يدددددخػ      
والسذددتغميغ بسجددال صددعػبات  اال تراصددييغ تفدداق بدديغايكدداد يكددػن ىشدداك ( أنددو 32، 0222)

الددتعمع عمددى ترددشيف صددعػبات الددتعمع تحددت ترددشيفيغ رئيدددييغ ىسددا صددعػبات الددتعمع الشسائيددة، 
وصددعػبات الددتعمع األكاديسيددة. وتيددجف محاولددة الددبعس ترددشيف صددعػبات الددتعمع إلددى تدددييل 

 أساليب التذخيز والعالج السالئسة لكل مجسػعة. 
 صعهبات التعمم الشسائية: ( أ)

وتتعمدددق بالعسميدددات العقميدددة األساسدددية التدددي يحتاجيدددا الصفدددل فدددي تحرددديمو األكددداديسي،  
نتبدداه، والددحاكخة، واإلدراك، وصددعػبات رانػيددة تزددع المغددة، الاوتشقدددع إلددى صددعػبات أوليددة تزددع 

الجراسدي لمصفدل،  والتفكيخ. أؼ أنيا تتعمق بشسػ القجرات العقمية والعسميات السددئػلة عدغ التػافدق
وحددل السذددكالت. ومددغ السالحددع أن نتبدداه، واإلدراك، والتفكيددخ، والتددحكخ، العػبات اوتذددسل صدد

نتباه ىػ أولى  صػات التعمع وبجونو ال يحجث اإلدراك وما يتبعو مدغ عسميدات عقميدة م داىدا الا
نخفداض فدي مددتػػ اضصخام في إحجػ تمدظ العسميدات الشياية إلى التعمع، ويتختب عمى افي ال

 الجراسية السختبصة بالقخاءة الكتابة و يخىا.  الصفل في السػاد 
 صعهبات التعمم األكاديسية:  (ب )

ىددي تمددظ السذددكالت مدددغ قبددل أشفددال السددجارس وتتزدددسغ القددخاءة، والكتابددة، والحددددام. 
 وتعج نتيجة ومحرمة لرعػبات التعمع الشسائية.

 خرائص األطفال ذوي صعهبات التعمم: (3)
تتعجد الخرائز التي تسيد فئة ذوؼ صعػبات التعمع عغ أقخانيع مغ العادييغ وليددت 
بالددديػلة تحجيددج  ردددائز صددعػبات الددتعمع لدددحا نجددج الكثيددخ مدددغ التبددايغ وتشددػف ا راء لتحجيدددج 
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السطددداىخ والخردددائز والددددسات السختبصدددة بردددعػبات الدددتعمع. وىشددداك  ردددائز أجسدددع عمييدددا 
 ( تزع ما يمي: 2998سالع )ياسخ السعمسػن كسا ضيخت في دراسة 

 والعالقات.  ،والسكان ،إدراك الػقت :مثل ؛اضصخام في اإلدراك العام -
 بأقخانو في مثل سشو.  اقياس  نتباه، والتخكيد الى التخكيد أو التحكخ، واضع  القجرة عم -
 ضع  في السعخفة العامة، وكحلظ في السفخدات المغػية والتعبيخ.  -
 عجم الثبات في السداج.  :مثل ؛تدان االنفعاليالضصخام في اا -
 ضع  في التشاسق الحخكي, وكحلظ ضع  في التآزر العام  الل قيامو باألداء.  -
 وجػد نذاط زائج أحيان ا والقيام بحخكات بجون ىجف محجد.  -
ضدع  القدخاءة أو الكتابدة  :مثدل ؛تجني في جانب أو أكثخ مدغ جػاندب التحرديل األكداديسي -

 اإلمالء أو التيجي أو الحدام ونحػىا. أو 
بتحجيددج  رددائز األفددخاد الددحيغ يعددانػن مددغ صددعػبات الددتعمع، والتددي  وضيددخت اىتسامددات     

ا عمى مدتػػ تقجم الفخد في السجرسة ويسكغ ترشيف تمظ الخرائز إلى  يطيخ تأريخىا واضح 
عيددددة،  ردددائز سددددمػكية، و رددددائز عقميدددة معخديددددة، و رددددائز نفددددية، و رددددائز اجتسا

الددػقفي راضددي و رددائز لغػيددة، و رددائز حخكيددة. وتسثددل الخرددائز الدددمػكية كسددا يذدديخ 
لألشفددال العددادييغ فددي مثددل سددشيع، وتعددج  ؼ انحخاف ددا عددغ معدداييخ الدددمػك الدددػ ( 472، 0223)

الدددمػكيات العجوانيددة مددغ الدددمػكيات السعيقددة لمددتعمع فددي  خفددة الردد  حيددث تبددجأ ألسددبام  يددخ 
القخيصددي  عبددج السصمددب الددجفع وتدد دؼ إلددى العددخاك والذددجار. ويزدديف مػجبددة كاإلصددصجام، أو

( إلددى ذلددظ الشذدداط الحخكددي الدائددج  يددخ اليددادف، وفددي بعددس الحدداالت الخسددػل 443، 0225)
الطددداىخ، قحصدددان والكددددل وضدددع  الشذددداط. كسدددا اتفقدددت نتدددائج كثيدددخ مدددغ الجراسدددات وأىسيدددا )

الء الستعمسدددديغ يتدددددسػن بعددددجة ( عمددددى أن ىدددد  0227، 0225عبددددج الػاحددددج، سددددميسان ؛ و 0225
العجوانية السختفعة، والقمق، واالنجفاعية، والعجدد عدغ مددايخة األقدخان،  :مثل ؛ رائز سمػكية

 واالعتساد عمى ا  خيغ، واإلتكالية. 
خابات فدددي أمدددا الخردددائز العقميدددة السعخديدددة فتزدددع انخفددداض التحرددديل الجراسدددي، واضدددص     

القدددجرة عمدددى  نتبدداه، وعدددجمالبتكدددار واالالدددحاكخة والتفكيدددخ وا عتسددداد عمددىالالعسميددات التدددي تتصمدددب ا
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أسداليب معخديدة  يدخ  يتبشدتخاذ القخار، و االسذكالت و  ستجالل والتقػيع وحلالالحكع والسقارنة وا
مشاسبة لستصمبات حجخة الجراسة تتجا ل وت رخ تأريخ ا سمبي ا عمى مقجار تعمسيدع لمسيدام الجراسدية. 

(، 03، 0227عبجالػاحدددج )سدددميسان (، و 206، 0224الذدددحات )مجدددجؼ  عدددػاد وأحسدددج  ويدددخػ 
نتبددداه التذدددتت ا( أن ىشددداك  ردددائز أ دددخػ يتددددسػن بيدددا مشيدددا 03، 0222الفددداعػرؼ )أييدددع و 

واإلدراك الددددددسعي(،  ،واالنجفاعيدددددة، ومذدددددكالت فدددددي العسميدددددات اإلدراكيدددددة )كددددداإلدراك البردددددخؼ 
ام فدددي العسميدددات العقميدددة ومذدددكالت فدددي التفدددديخ المفطدددي، وقردددػر التدددآزر الحددددي، واضدددصخ 
 السعخدية، وعجد واضح في القجرة عمى تحػيل وتذفيخ السعمػمات. 

بيشسدددا تزددددع الخرددددائز الشفددددية انخفدددداض تقددددجيخ الدددحات، وانخفدددداض الجافعيددددة ل نجدددداز،      
، 0220شدعبان، سديج الصدػام و أحسدج وانخفاض مدتػػ الصسػح، وقرػر في تقجيخ الدمػك )

تساعيددددة حدددجوث مذددددكالت اجتساعيدددة انفعاليدددة ناتجددددة عدددغ تكددددخر . وتزدددع الخردددائز االج(7
 بخات الفذل األكاديسي لجييع، والالمباالة بسذاعخ ا  خيغ مسا يجعميع يعدانػن مدغ مذدكالت 

التحددجث أو المعددب ندددحابي، وعددجم الخفبددة فددي الالدددمػك افددي عالقدداتيع الذخرددية السختمفددة، و 
، 0223الددػقفي، راضددي والدددمػكيات العجوانيددة ) قتددخام مددغ أقددخانيع أو مددغ الخاشددجيغ،الأوحتددى ا

( إلى جانب انخفاض الحكاء االجتساعي وميارات االترال المفطي و يخ المفطي، وضع  47
وىشدداك  رددائز  .كتدددام أصددجقاء جددجد، وسددػء التػافددق االجتسدداعيا الثقددة بددالشفذ، وصددعػبة

اء مدغ الكمسدات، وقمدب لغػية يتدع بيدا ىد الء األشفدال مدغ أىسيدا حدحف بعدس الكمسدات أو أجدد 
معكددػس، وإضددافة بعددس الكمسددات الججيددجة و يددخ  األحددخف فتددتع قددخاءة الكمسددات والسقدداشع بذددكل  

لردددعػبة تسييدددد  انطدددخ  السػجدددػدة فدددي الدددشز األصدددمى، وإبدددجال الحدددخوف أو الكمسدددات أو األرقدددام 
( أنددو يػجددج 08، 0223االتجدداه أو الددخبط بدديغ الددخقع أو الحددخف وشددكمو. ويزدديف بددغ عبددجهللا )

لجػ البعس مشيع مذكالت في الشصق أو فدي الردػت أو مخدارج األصدػات أو فدي فيدع المغدة، 
دددا بدددأن العسدددخ ايتدددأ خ كسدددا قدددج  سدددتخجام الصفدددل لمكمسدددة األولدددى حتدددى عسدددخ الثالثدددة بالتقخيدددب عمس 

سدميسان بيعي لبجاية الكالم ىدػ نيايدة الددشة األولدى. وتزدع الخردائز الحخكيدة كسدا يذديخ الص
 ( وجػد مذكالت حخكية كبيخة، وأ خػ دقيقة. 03، 0227عبجالػاحج )
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 محكات تحديد وتذخيص ذوي صعهبات التعمم: (4)
يعدددج تذدددخيز صدددعػبات الدددتعمع والتعدددخف السبكدددخ عمدددى األشفدددال الدددحيغ يعدددانػن مشيدددا مدددغ      

 ،الزددخورة بسكددان حتددى يسكددغ إعددجاد البددخامج الالزمددة لسػاجيتيددا وعالجيددا فددي بددجايات ضيػرىددا
(. 224، 0227عبدج الػاحددج، سدميسان حدجة تأريخىدا عمددى ىد الء األشفدال )  يدفبدحلظ يسكدغ تحو 

 ػتجسيدع بياندات إضدادية واسدعة السدج وتحتاج عسمية التعخف عمى حاالت صعػبات التعمع إلدى
محسدددػد الصيدددب و دمحم عدددغ الصفدددل قبدددل تقخيدددخ مدددا إذا كدددان يعددداني مدددغ إحدددجػ الردددعػبات أم ال )

 : (. وتزع محكات تذخيز صعػبات التعمع رالرة محكات ىي336، 2997مشدي، 
والدددحؼ يعشدددي وجدددػد فجدددػة بددديغ إمكاندددات الفدددخد الكامشدددة  محكككل التباعكككد أو التفكككاوت )أ(

  .شخفس(األكاديسي )الس)العادية( ومدتػػ أدائو 
الدددحؼ يعشدددي أن ىدددحه الفجدددػة ال تشدددتج عدددغ أيدددة إعاقدددة سدددسعية أو  محكككل االسكككتبعاد)ب( 

 برخية أو حخكية أو عقمية أو أؼ أسبام بيئية. 
والدحؼ يعشدي أن إشدباف حاجداتيع ال يسكدغ أن  محكل التربيكة الخاصكة اويأتي أخيرً )ج( 

عجيددج مددغ الخددجمات تددػفيخ  عيددتع إال فددي إشددار بخنددامج معدديغ لمتخبيددة الخاصددة حيددث يددت
ق تعمدديع  اصددة وبددخامج عالجيددة تددتالئع وشبيعددتيع ائددالسختمفددة مددغ أمدداكغ مشاسددبة وشخ 

 (. 38، 0223الػقفي، راضي الخاصة )
( بعشددددػان قرددددػر السيددددارات قبددددل األكاديسيددددة 0228) عددددادل عبددددج هللاوقددددج اىتسددددت دراسددددة      

، أو ؼ سدػاء اإلدراك البردخ بات اإلدراك، ألشفال الخوضدة وصدعػبات الدتعمع بتػضديح أن صدعػ 
مددغ مخحمددة  اغ يعددانػن مددغ صددعػبات الددتعمع، بددجء  الدددسعي، أوكمييسددا تشتذددخ بدديغ األشفددال الددحي

عجيدج وجدػد الخوضة برػرة تفػق ما يسكغ أن نججه بيغ أقدخانيع العدادييغ. وتذديخ الجراسدة إلدى 
تزدح مشيدا أندو مغ الدمػكيات السختمفة التي ترجر عغ الصفل  الل مخحمدة الخوضدة، والتدي ي
 يعانى مغ صعػبة في التفكيخ، ويجج مذكمة في حل السذكالت التي ترادفو.
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 مظاهر صعهبات التعمم  لطفل ما قبل السدرسة: (5)
تػجدددج عجيدددج مدددغ الددددمػكيات السختمفدددة التدددي يسكدددغ أن تردددجر عدددغ الصفدددل  دددالل مخحمدددة      

الخوضدددة، والتددددي يتزددددح مشيددددا أنددددو يعددددانى مددددغ صددددعػبة فددددي التفكيددددخ، ويجددددج مذددددكمة فددددي حددددل 
 السذكالت التي ترادفو ومغ أىع ىحه الدمػكيات ما يمي: 

 يجج صعػبة في التػصل إلى حل مشاسب لسذكمة بديصة. -
 شو تحجيج اليجف السخاد الػصػل إليو أمامو.ال يسك -
 يختبظ وال يدتصيع أن يترخف إذا لع يمحق بديارة السجرسة. -
 يحا السػق .بتفكيخ الدميع يشتطخه  ارج السجرسة فينو يخبخ مذكمة في ال اإذا لع يجج أحج   -
 معخوض عميو. كاره لمػصػل إلى حل مشاسب لمغد  يخ قادر عمى تختيب أف -
 مذكمة كبيخة وىػ يمعب في متاىة.يجج  -
 بالقجر السعقػل مغ السيارة لعسل الذكل السصمػم.  اال يتسكغ مغ تخكيب السكعبات مع   -
 بذكل مشاسب يسثل مذكمة كبيخة لو. اتخكيب أجداء المغد مع   -
 عادة ما يكػن لجيو أسمػم واحج ألداء األشياء. -
 يجج صعػبة في القيام بتشػيع األداء. -
ليذ بسقجوره أن يفكخ في شخيقة معيشة تعيشو عمى مػاجية العائق الحػ يحػل دون وصػلو  -

 ليجف معيغ في مذكمة معيشة أو مػضػف محجد.
 ال يتسكغ مغ وضع وترػر  صػات معيشة لحل مذكمة تػاجيو. -
 عمى أن يتأكج مغ سالمة حمو لمسذكمة.   يخ قادر -

( بعشدػان دليدل األسدخة إلدى صدعػبات 0226القبدالى )يحي وفي ىحا اإلشار اىتست دراسة      
 التعمع بعخض مطاىخ صعػبات تكػيغ السفاهيع عشج الصفل في الشقاط التالية: 

 . ياال يدتصيع السقارنة بيغ األشياء الستذابية أو السختمفة ديجج صعػبة في ترشيف -
 ال يدتصيع الخبط بيغ الفعل ونتائجو السشصقية التي تتختب عميو. -
 وبعج قميل(. -الغج -اليػم -ال يجرك العالقات الدمشية مثل )األمذ -
 يجج صعػبة في العجد والكع مثل: أكثخ مغ، أقل مغ، وال يحدغ تقجيخ الكسيات.  -
 ال يدتصيع الخبط بيغ الخبخة السقجمة لو وبيغ ما لجيو مغ الخبخات الدابقة. -
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 Concept Formationا: تكهين السفاهيم ثانيً 
تعجدت التعخيفات الخاصة بدالسفيػم، فدال يػجدج تعخيدف جدامع لمسفيدػم مسدا جعدل البداحثيغ      

( 33، 0220نريف )أشػاق مصذخ و إقبال يتشاولػنو مغ وجيات نطخىع السختمفة حيث تعخفو 
بأنو كمسة أو تعبيخ تجخيجؼ مػجد يذيخ إلى مجسػعة مغ الحقائق أو األفكدار الستقاربدة بحيدث 

ترال مباشدخ اػر مػضػف ما حتى لػ لع يكغ لجيو صػرة ذىشية تسكشو مغ أن يتريكػن الفخد 
( بأندو العسميدات 33، 0224بصدخس )حافع مع السػضػف، أو القزية ذات العالقة. كسا يعخفو 

والسخاحددل الستتابعددة التددي يسددخ بيددا الفددخد حتددى يتكددػن لجيددو معشددى مفيددػم مددا. وىددحه العسميددة ىددي 
ي مدددتػاىا لسفيددػم، وتبشددى عمييددا مخاحددل أ ددخػ تتخددح مددغ السفدداهيع فددالسخحمددة األولددى فددي نسددػ ا

بأندو فكدخة عامدة نكػنيدا عدغ شدئ أو شدخز  انعخفو الباحثديمادة  ليا. و  ااألكثخ صعػبة  وتعقيج  
أو مػق  نصمق عميو لفع يجل عمييا بعج أن نكتدب المغة وىحا المفدع مددتسج مدغ المغدة أو مدغ 

مقياس ميارات تكدػيغ  ىوتتحجد مغ  الل درجة الصفل عم سية،الكتب والجوريات والسعاجع العم
 السفاهيع.

 األسس التي تقهم عميها عسمية تكهين السفاهيم: (1)
السفدداهيع ال تعصددى لمصفددل جدداىدة، وإنسددا عميددو أن يدتخمردديا مددغ  بخاتددو الحاتيددة. ولددحا  - أ

 يجب أن يدود التعميع الصفل بالخبخات الالزمة. 
 تتكػن السفاهيع كشتيجة لعسمية نسػ مدتسخة تتأرخ بكع الخبخات وتشػعيا.  - م
وذا معشى إذا أمكغ ربصو بالبشاء الكمي الكبيخ الحؼ ىػ جدء مغ  ايكػن السفيػم مفيج  -ج

مػضػعو. ولحا فين عميشا أن نذكل السفاهيع التي نعمسيا في كل متكامل، وأن نبخز 
 .(Ezkurra & Fernández, 2017, 87)التالية عمييا عالقاتيا بالسفاهيع الدابقة ليا و 

تشسػ السفاهيع، وتتدع بتشػف الخبخات وليذ بالتكخار. ومغ ىشدا فدين عميشدا أن نتػسدع فدي -د
 ستكذاف، وتشسية السفاهيع عمى نحػ فعال. الستخجام األنذصة التي تقػد إلى اإ
يعتسج السدتػػ الحؼ يقجم ديو السفيػم عمدى قدجرة وإسدتعجاد السدتعمع. ولدحا يجدب أن نأ دح -ىد

 في االعتبار الفخوق الفخدية بيغ الستعمسيغ، ومجػ قجرتيع وإستعجادىع لتمقي السفاهيع. 
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تتكدػن السفدداهيع عمددى نحددػ أفزددل إذا عسددل الصفدل بفعاليددة ضددسغ بيئتددو الخاصددة، وبشددى -و
خاتدو وأفكداره. ومدغ ردع يجدب التخكيدد عمدى الخبدخات العسميدة فدي تعمديع السفاهيع مغ  الل  ب

 السفاهيع، وليذ عمى الحفع واالستطيار. 
إبخاهيع، مججؼ عمى العسمية التعميسية ) ىتسام الستعمعا ستكذاف يخكد الالتعميع با-ز

0222، 47.) 
 مراحل تكهين السفاهيم: (2)
 يسخ تكػيغ السفاهيع عشج الصفل بعجد مغ السخاحل كسا يمي:  

ال بددددددددج مددددددددغ الددددددددػعي بخرددددددددائز  : الهعي بخرائص األشياء واألشخاص والسهاقف)أ( 
األشددياء واألشددخاص والسػاقدد ، حتددى يمددع بعشاصددخىا ومكػناتيددا، والعالقددات التددي تددخبط بيشيددا؛ 

بددج مددغ التفاعددل بيددشيع لمحرددػل عمددى فددأجداء البػتاجدداز ىددي الجيدداز، واألنبػبددة، والػالعددة، وال
نتبدددداه اإلرادؼ لخرددددائز اللرددددعػبة فددددي ىددددحه السخحمددددة فددددي نقددددز اشاقددددة الصيددددي. وتتسثددددل ا

السددجرك؛ فعددجم اإلنتبدداه لسكػنددات البػتاجدداز يحددجث صددعػبة فددي عسميددة الصيددي، ويتسثددل واجددب 
 . (Magrey & Khan, 2017, 17) نتباهالبيغ في تجريب الصفل عمى تخكيد اا باء والسخ 

ت كددددددددددددددج دراسددددددددددددددة  : معرفة أوجه الذبه واالختالف بين األشياء، واألشخاص، والسهاقفب( )
Mack et al.2018)  (تالف؛ فدالسعمع اع مجركاتشا الحدية أوجو شبو و أنو تػجج بيغ جسي 

واألم يخبيان، ولكشيسا يختمفان فدي أن األول تخبصدو بالصفدل صدمة ميشيدة، بيشسدا الثداني تخبصدو 
تالف فدددي أن الصفدددل قدددج يددددتخجم وتكسدددغ صدددعػبة معخفدددة أوجدددو الذدددبو واإل ددد بو صمة الجم. 

لمتردشيف، وال يددتخجم عدجة محكدات جػىخيدة، وواجدب السعمدع ىدػ تجريبدو  اسدصحي   اواحدج   امحك  
 عمى إستخجام الثانية وعجم المجػء إلى األولى كأن يقػل مثال : السعمع واألم كالىسا رجل.

ويعشدي تحجيدج  تحديد العهامل السذتركة ضسن مجسهعة األشياء واألشكخاص والسهاقكف:)ج( 
  .Richte et alوأشدارت دراسدة ليا.  اوفق   السبادغ السذتخكة التي تشتطع السطاىخ الجدئية

الذبو بيغ ( إلى أن الصفل الحؼ يعاني مغ صعػبة في العسمية الدابقة وال يجرك أوجو 0228)
ما يمجأ إلدى وسدائل عذدػائية، وال يختقدي مدغ السددتػػ السحددػس إلدى  االسجركات الحدية  الب  

السدددتػػ اإلدراكددي، والسفدداهيسي. وتتسثددل الرددعػبات فددي ىددحه السخحمددة فددي لجددػء الصفددل إلددى 
سددتشباط السددتقخاء واالضددصخام فددي القيددام بعسميتددي االاالخصددأ فددي تكددػيغ السفدداهيع، و السحاولددة و 
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ستخجام محظ أساسي وتكدػيغ فئدات ممفقدة ال تددتشج إلدى أسدذ سدميسة مشصقيدة وواقعيدة، ابعجم 
والتخكيددد عمددى السدددتػػ العيدداني السحدددػس دون محاولددة فيددع السبددجأ أو القددانػن الددحؼ يشددتطع 

 م األشياء حدب وضائفيا دون محاولة فيع الشطخية التي تفدخىا. السجرك الحدي، واستخجا
ولعالج تمظ الرعػبات يجب أن يتع أوال  تجريب الصفدل عمدى إدراك الذدبو بديغ السدجركات      

واسدددتخجام أكثدددخ مدددغ  الحددددية وتكدددػيغ مفددداهيع متجرجدددة مدددغ  دددالل تجسيدددع السدددجركات الحددددية،
قترددار عمددى  اصددية واحددجة، وإيجدداد أسددساء الاشيف السددجركات الحدددية بددجال  مددغ  اصددية لتردد

لفئددات السددجركات الحدددية، واالرتقدداء بسدددتػيات ترددشيفو مددغ السدددتػػ العذددػائي إلددى السدددتػػ 
 .(Schulte, 2018, 194)  السجخد حتى يتسكغ في الشياية مغ تكػيغ السفاهيع

قج يمجأ الصفل إلدى  مداعدة الطفل عمى تحديد قهاعد التعرف عمى ما يتزسشه السفههم:د( )
استخجام محظ ناقز بدبب قرػر في التجخيج )السطاىخ الجدئية لتحجيج الرفة(، أو لقرػر 
في التعسيع )تصبيق الرفة عمدى السفدخدات التدي تردجق عمييدا(. ويتسثدل عدالج تمدظ الردعػبة 
فدددددي تشسيدددددة تفكيدددددخ الصفدددددل السشصقدددددي، وتشسيدددددة مياراتدددددو المغػيدددددة كدددددي تدددددداعجه عمدددددى صددددديا ة 

 .(Kim, 2017, 59)حات والتعبيخات الجالة عمى السفاهيع السرصم
ويجددب عمددى الصفددل أن يصبددق محددظ الترددجيق الددحؼ  التحقككم مككن مرككداقية السفهككهم:)ه( 

                       اطددددددددددددددداىخ السدددددددددددددددجرك الحددددددددددددددددي الدددددددددددددددحؼ يدددددددددددددددختبط بيددددددددددددددديفزدددددددددددددددي إلدددددددددددددددى الفئدددددددددددددددة عمدددددددددددددددى م
(Grigoryeva et al.,2016, 46) 

 ويددتع ذلددظ عددغ شخيددق الددخبط بدديغ السفدداهيع الجدئيددة وتكاممككه:التحقككم مككن ثبككات السفهككهم  )و(
لتكددػيغ مفدداهيع أشددسل، وتتسثددل الرددعػبة فددي عجددد الصفددل عددغ السقارنددة بدديغ السفدداهيع والددخبط 
بيشيا، ويتسثل العالج في التعمع االستكذافي، والتدجريب عمدى إدراك عالقدات التذدابو والتزداد، 

 والعالقات السترمة بالػقت، والفخاغ، واألعجاد.   وعالقة الجدء بالكل، والعالقة الدببية،
، وجب العسل عمى اواقعي   ا، وصادق  ا، ومشصقي  االسفيػم متدق  إذا لع يكغ  تعديل السفههم:)ز(  

 (.62، 0224حافع، بصخس تعجيمو باتباف الخصػات الدت الدابقة )
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 العهامل السؤثرة في تكهين السفاهيم عشد األطفال:( 3)
. ومغ رع فين وجػد  مل أو إصابة اكبيخ   االحػاس في تكػيغ السفاهيع تأريخ  ت رخ  الحهاس:)أ( 

في إحجػ الحػاس يجعميا ال تقػم بػضيفتيا عمى الػجو األكسل، وىحا بجوره ي رخ عمى تكدػيغ 
الصفل لمسفيػم، فال يدتصيع الفرل بيغ الخردائز السذدتخكة والخردائز السختمفدة الالزمدة 

 (.Grigoryeva et al., 2016, 54يػم فيػاجو صعػبة في تكػيغ السفيػم )لتكػيغ السف
ددم ايمعددب الددحكاء دور   الككاكاء: ب() فددي تكددػيغ السفدداهيع، فالصفددل الددحكي يدددتصيع أن يددجرك  ايس 

 .  جػانب السػق  السختبصة بتكػيغ السفيػم، عمى نحػ أفزل مغ الصفل األقل ذكاء 
كمسا تعخض الصفل ألنذصة متعجدة، كانت ىشاك فخصدة أفزدل لشسدػ  مسارسة األنذطة:ج( )

 السفاهيع عشجه وىػ ما يسكغ أن تػفخه البيئة.  
يعتسددج تكددػيغ السفدداهيع عمددى نددػف الخبددخة؛ ففددي البجايددة يعتسددج تكددػيغ السفدداهيع  نككها الخبككرة:د( )

سفددداهيع كثيدددخ مدددغ الردددع يحردددل الصفدددل ديسدددا بعدددج عمدددى  عمدددى الخبدددخات السحدػسدددة السباشدددخة،
بػاسدددصة الخبدددخات  يدددخ السباشدددخة. كسدددا يكتددددب السفددداهيع السختبصدددة باألشدددياء التدددي يألفيدددا قبدددل 

( وىدددددػ مدددددا أكجتدددددو 54، 0224، حدددددافع  إكتددددددابو مفددددداهيع األشدددددياء  يدددددخ السألػفدددددة )بصدددددخس
 Richte et al.  (0228 .)دراسة

 الشظريات السفدرة لشسه السفاهيم:( 4)
 مغ أىع الشطخيات التي تشاولت نسػ السفاهيع عشج األشفال ما يمي: 

                                                               نظرية بياجيه:  ( أ)
           :ة ىدددددديشددددددج األشفددددددال يسددددددخ بددددددثالث مخاحددددددل رئيددددددديددددددخػ بياجيددددددو أن تكددددددػيغ السفيددددددػم ع     

مرحمكة السجسهعكات السفاهيع. ففدي  والسجسػعات الال صية، السجسػعات الخصية )الترػيخية(،
لتفدات إلدى اليسكدغ لمصفدل أن يجسدع مجسػعدة مدغ العشاصدخ تشتسدي لسفيدػم واحدج دون االخطية 

الرفات السذتخكة بيشيا، ويكػن ىحا التذكيل ألسبام فخديدة، أو لمتددمية والستعدة المحطيدة. أػ 
. فدددل بأوجدددو الذدددبو واال دددتالف بددديغ تمدددظ السدددػادأن ىدددحه التجسيعدددات ال تحدددجث نتيجدددة إلسدددام الص

ويقدع بياجيو ىحه السخحمة إلى رالث مخاحل فخعية تزع الرفػف الجسعية حيث يزع الصفدل 
ددد ن الصفدددل  االسدددػاد مع  فدددي  دددط مددددتقيع دون تخصددديط مددددبق، ردددع األشدددياء الجسعيدددة حيدددث يكدددػ  

ى أوجدو التذدابو بيشيدا إال أن ا وفدى أكثدخ مدغ بعدج واحدج بشداء  عمدمجسػعة مغ السػاد أكثخ تعقيدج  
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 السددػاد السعقددجة حيددث يجسددع الصفددل اا مددغ وجيددة نطددخ الصفددل. وأ يددخ  عشرددخ الذددبو يطددل رانػي دد
ا حددب مبدجأ التذدابو، ويردبح ميتسدا بالددسات اإلدراكيدة والجساليدة لتكدػيغ مجاميع أكثخ تشاسدق  

نتقال مدغ البياجيو أن ا، ويخػ وتتسثل السرحمة الثانية في السجاميع الالخطية. يالذكل الخص
السجدداميع الخصيددة إلددى السجدداميع الال صيددة يحددجث عددادة فددى وقددت مددا  ددالل الدددشة الخابعددة مددغ 
العسخ وىى السخحمة التى يبجأ الصفل فى إضيار مخونة عقميدة واضدحة. فيبدجأ فدى تجسيدع السدػاد 

ث حدب صفة واحجة مغ صدفاتيا، دون أن يردخف ذىشدو عدغ قاعدجة التردشيف كسدا كدان يحدج
وتختم  عغ سدابقتيا مدغ حيدث الجرجدة ال السرحمة األخيرة فهي السفاهيم الحقيقية ا. أما سابق  

مددغ حيددث الشددػف، حيددث يسكددغ لمصفددل أن يغيددخ القاعددجة التددى يرددش  عمددى أساسدديا متددى شدداء، 
وبقرددج ونيددة واضددحة. ددديسكغ لمصفددل أن يرددش  مجسػعددة مددا تبعددا لمذددكل رددع بعددج ذلددظ يعيددج 

. وىكحا. وفي ىحه السخحمة الشيائية يشتقل مغ الفكخ القائع عمى السجرك إلى ا لمػن.ترشيفيا تبع  
 (. 53، 0222حدب هللا، دمحم الفكخ القائع عمى التجخيج )

أولهكا فكي ويخػ بياجيو أن الشسػ السعخفي لجػ األشفدال يسدخ بدأربع مخاحدل أساسدية تتسثدل      
تعتسدج  وتدتسخ حتى الثانية مغ عسدخه، و الليداوالتي تبجأ مشح الػالدة السرحمة الحدية الحركية 

 ةالعقميت في نسػ التخكيباا سا يجعل أؼ قرػر في الحػاس معػق  الخبخة عمى الحػاس، م
كسدددا أن البيئدددة التدددي تدددشقز فييدددا الخبدددخات الحددددية تددد رخ ىدددي األ دددخػ عمدددى التخكيبدددات     

فددي الحددػاس، ولددجػ البيئددة العقميددة. أؼ أن الشسددػ العقمددي يتددأرخ بددالشقز السػجددػد لددجػ الفددخد 
فتددتسخ مدغ الثانيدة حتدى  السرحمة الثانية وهي مرحمة مكا قبكل العسميكاتعمى حج  سػاء. أمدا 

الدابعة مغ العسخ، ويطل الصفل فييا أسيخ حػاسو ويتعامل تفكيخه مدع بعدج مدادؼ واحدج فقدط 
يددخه  يددخ مددغ أبعدداد السػقدد ، وال يفكددخ فددي أكثددخ مددغ جانددب فددي المحطددة الػاحددجة، ويكددػن تفك

د مشصقدي، ويعتسدج عمدى الطددخوف الحاضدخة أو تحدت تدأريخ مددا  االسشطدػرة. أؼ أندو ال يدددال واقع 
يخػ أمامو مغ محدػسات أكثدخ مدغ إىتسامدو بتكدػيغ مفداهيع عشيدا. وفدي بجايدة ىدحه السخحمدة 

، وتددداد مفخداتدو المغػيدة مسدا يدداعجه اعبدارة عدغ رمدػز، ردع تتصدػر تدجريجي  تكػن لغدة الصفدل 
التردال بددا  خيغ والدتعمع مدشيع. كسددا أن المغدة تتدديح لمصفدل تعدامال  أوسددع مدع الخمددػز، عمدى ا

 ويربح التعمع أسخف برػرة مزصخدة. 



 جامعة بشي سػيف -كمية التخبية لمصفػلة السبكخة   

1198 

 0202(، يػنيػ 5)3مجمة بحػث ودراسات الصفػلة،    

والتدي تددتسخ مدغ الددابعة حتدى  السرحمكة الثالثكة فكي مرحمكة العسميكات الحدكيةوتتسثل      
والسشصقيددة،  سددشة، ويدددتصيع الصفددل  الليددا إجددخاء بعددس العسميددات العقميددة؛ 20أو  22سددغ 

ويعتسج عمى ما ىػ واقعدي ومحددػس، ويدتعمع بتقجمدو فدي ىدحه السخحمدة أن يفكدخ بسػضدػعية 
إلددى أن تشسيددة  (0220عبددج الحسيددج )فػقيددة وبذددكل اسددتقخائي واسددتجاللي. وقددج أشددارت دراسددة 

التسييد البرخؼ لجػ أشفال الخوضة الحيغ يعانػن مغ صعػبات في التسييد البرخػ يعتسدج 
السرحمكككة الرابعكككة فكككي مرحمكككة عمدددى العسدددخ الدمشدددى، والدددحكاء، والجدددشذ البيػلدددػجي. وتتسثدددل 

عمددى التفكيددخ السشصقددي  اوفييددا يكددػن الصفددل قددادر  سددشة  20وتبددجأ مددغ سددغ  العسميككات السجككردة
إسددساعيل ، والتددخوؼ فدي الحكددع، وتكددػيغ تخكيبدات إدراكيددة ضددخورية لسسارسدة التفكيددخ )السجدخد

عبدددجالسعصي، حددددغ قشددداوؼ و ىدددجػ ؛ و 29 ،0227، حدددافع ؛ وبصدددخس37، 0222الردددادق، 
 .Pasnak et al., 1996)؛400، 0222
عمدددى وجيدددة نطدددخ "بياجيدددو" تبدددجأ السفددداهيع لدددجػ الصفدددل بعسدددل  أندددو بشددداء   انالباحثددد يدددخػ و      

مجسػعددات مددغ األشددياء يددتع تجسيعيددا بذددكل عفددػؼ ال عمددى أسدداس  اصددية معيشددة، رددع يقددػم 
ىتسددام السددة، لددحا يجددب عمددى معمسددة الخوضددة ابتجسيددع األشددياء عمددى أسدداس  ػاصدديا السحدػ 

صفدل مدغ  دالل حػاسدو والتدي تدداعجه بتقجيع السفاهيع اإلدراكية لو أؼ السفاهيع التدي يدجركيا ال
الشسدددػ العقمدددي ليدددحه السخحمدددة،  عمدددى فيدددع البيئدددة السحيصدددة بدددو، وألنيدددا تتشاسدددب مدددع  ردددائز

 .بتعاد عغ السفاهيع السجخدةالوا
 نظرية فيجهتهسكي: )ب( 
أولهككا هككي يددخػ ديجػتػسددكي أن عسميددة تكددػيغ السفدداهيع عشددج األشفددال تسددخ بدددبع مخاحددل      

حيث يسيل الصفل إلى تجسيدع وتكدجيذ األشدياء التدي يتزدسشيا مجدال بردخه فدي  مرحمة األكهام
مجسػعددات عذددػائية، رددع يبددجأ بفيددع أوجددو الذددبو بدديغ األشددياء والعالقددة بيشيددا بالتددجريج فتبددجأ ىددحه 

السرحمة الثانيكة فهكي مرحمكة (. أمدا 77، 0222الزبع، رشاء التجسيعات في اكتدام معشى  )
يبجأ الصفل  الليا في التحكع في عسمية التجسيع، ويرش  األشدياء عمدى والتي  العقد الترابطية

ديدغ أسذ أكثخ مػضػعية حيث يقػم بتجسيعيا عمى أساس صفة مذتخكة أو وجو شبو بيشيدا )
، وفييدا السرحمة الثالثكة بسرحمكة تككهين السجسهعكات الستكاممكة(. وتعدخف 93، 0224سبتدر، 

اممددة إذ يجسددع األشددياء مددع بعزدديا لدديذ عمددى أسدداس يبددجأ الصفددل فددي تكددػيغ السجسػعددات الستك



 

 جامعة بشي سػيف -كمية التخبية لمصفػلة السبكخة     

1199 

 0202(، يػنيػ 5)3مجمة بحػث ودراسات الصفػلة،    

وجددػد شددبو بيشيددا ولكددغ عمددى أسدداس أنيددا تشتسددي لددشفذ الفئددة وتدد دؼ نفددذ الػضيفددة كددأن يجسددع 
 . (Grigoryeva et al., 2016, 50)األشباق واألكػام والسالعق والذػك والدكاكيغ 

ل الترددشيف عمددى أسدداس يبددجأ الصفدد السرحمككة الرابعككة وهككي مرحمككة العقككد الستدمدككمةوفددي      
صفة معيشة ردع يشردخف انتباىدو إلدى صدفة أ دخػ فيشتقدل إلدى التردشيف عمدى أساسديا. أؼ أندو 
يبددجأ فددي تكددػيغ مجسػعددات متدمدددمة تقددػم عمددى أسدداس التخابصددات الستغيددخة؛ كددأن يبددجأ التجسيددع 

مرحمكككة العقكككد عمدددى أسددداس الذدددكل، ردددع يجسدددع عمدددى أسددداس المدددػن، وىكدددحا. وتدددأتي يعدددج ذلدددظ 
 نتذارية،اتكػيغ مجسػعات تستاز بسخونة متدايجة في التخابصات، ويتعمع الصفل  و ذاريةاالنت

(. Grigoryeva et al., 2016, 51ويفكخ في صفات األشياء، ويخبط بيشيدا وبديغ بعزديا )
ديقددػم الصفددل  الليددا بتجسيددع األشددكال  السرحمككة الدادسككة وهككي مرحمككة أشككبا  السفككاهيمأمددا 

لكشددو قددج ال يدددتصيع تحجيددج األسدداس الددحؼ يددتع التجسيددع بشدداء  عميددو. إذ السشاسددبة مددع بعزدديا، و 
يكددػن التجسيددع بشدداء  عمددى صددفات األشددياء، وفددي نيايتيددا يقتددخم مددغ تكددػيغ السفدداهيع الحقيقيددة. 

وفييدا تتكدػن السفداهيع نتيجدة لعسدل السخاحدل  السرحمة الدابعة بسرحمكة تككهين السفكاهيموتدسى 
ل شيء لو صدفات تجسدع بيشدو وبديغ أشدياء أ دخػ قدج تكدػن مختمفدة الدابقة، ويتعمع الصفل أن ك

 (.404، 0222عبجالسعصي، حدغ قشاوؼ و ىجػ عشو )
أندو بشداء عمدى وجيدة نطدخ "ديجػتددكى" فدين السفداهيع لدجػ الصفدل تكدػن  انالباحثدخػ يو 

دفي البجاية عذػائية، رع يقدػم الصفدل ب لردفاتيا السذدتخكة،  اترديف األشدياء السػجدػدة حػلدو تبع 
في ذلظ عمى  بخاتو الدابقة، فالصفل ىشا  اء التي يكسل بعزيا البعس إعتساد  رع تجسيع األشيا

سقجمدة لدو ليكدػن مفداهيع يقػم بالخبط بيغ ما لجيو مدغ الخبدخات الددابقة وبديغ الخبدخات الججيدجة ال
صفدل الخوضدة عشدج تقدجيع عتبدار الخبدخات الددابقة لالوشدسػال . لدحا يجدب األ دح فدي ا اأكثخ نزدج  

الخبددخة الججيددجة لددو، والعسددل عمددى تقددجيع الخبددخات الججيددجة التددي تددداعجه عمددى أن يشسددى ويصددػر 
 .السفاهيع السػجػدة لجيو
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 Play Activitiesثالًثا: أنذطة المعب 
 تعريف أنذطة المعب:( 1)

يع عسميددة تكددػيغ السفدداها فددي تشسيددة وإرددخاء وعددالج ا ومدد رخ  ا أساسددي  تدد دؼ أنذددصة المعددب دور       
ضددددصخابات فددددي ميددددارات تكددددػيغ اضددددصخابات فددددي الشسددددػ أو الددددجػ األشفددددال الددددحيغ يعددددانػن مددددغ 

السفاهيع وأنذصة المعب ىي نػف مغ التعبيخ الفشي أو الفشدػن التذدكيمية التدي تدداعج عمدي الفيدع 
كسا وقج أكج كثيخ مغ عمساء الشفذ والتخبية  والتفديخ والخبط بيغ السجركات في البيئة السحيصة.

 ا واسدع  عمى أىسية المعب وأنذصة المعب والتى تعصدى مجداال  ( 097، 0220تذيخ آمال باضة )
لألنذصة التعميسية وتجمب الخبخات الدارة والسستعة وتشسدى السيدارات وتديدج مدغ دافعيدة األشفدال 

سدتستاف بدالسػق  الحاضدخ مسدا يجعدل الدتعمع النتبداه لالنيا تديج مغ مجػ المسعخفة والفيع، كسا أ
متعة عقمية وبيجة نفدية، ىحا باإلضافة إلى أنيا تعتبخ وسديمة لمتعدخف عمدى قدجرات الستعمسديغ 

 الحىشية والعقمية حتى يتدشى العسل عمى تشسيتيا واالرتقاء بيا.
، 2999) ليعالء الدجيغ متدػ بمصية و حدغ  وقج تعجدت تعخيفات أنذصة المعب، فقج عخفيا     
( بأنيدددا نذددداط يتزدددسغ تفددداعال بددديغ األشدددخاص أو مجسػعدددات فدددى محاولدددة جددداىدة لتحقيدددق 33

( أنيددا أنذددصة تمقائيددة مردداحبة لسخاحددل 25، 0222الشجددار ) الددج أىددجاف معيشددة. كسددا عخفيددا 
ية المغػ جتساعية و النفعالية والحخكية والسعخدية  واالبسجاالتيا اإلنسائية الستعجدة االشسػ السختمفة 

نفعدددالي الدددجور اللتعػيزدددي الستخيدددل ويكدددػن الجاندددب الدددى تحقيدددق حالدددة مدددغ اإلشدددباف اإوتيدددجف 
( اإلجخائدددى 09، 0222لصفدددى )ىالدددة األكبدددخ فدددي تذدددكيل المعدددب. ىدددحا باإلضدددافة إلدددى تعخيدددف 

ىتسدام الصفدل، ويددتثيخ ا عدغ مجسػعدة مدغ األنذدصة التدى تجدحم لأللعام التعميسية بأنيدا عبدارة 
تبداف مجسػعدة مدغ القػاعدج أو الخصدػات وتعتسدج اييدا لمػصدػل لمفدػز، وتتصمدب فة لمتفكيخ تدافعي

، 0227عبددجو )نعيسددة  الددحيب وزيشددب عمددى التفاعددل بدديغ الالعبدديغ لتحقيددق األىددجاف. وتعخفيددا 
( بأنيا نذاط أو مجسػعة مغ األنذصة التى يسارسيا فدخد أو مجسػعدة مدغ األفدخاد لتحقيدق 429

بأنيدا نذداط مدشطع ومقدشغ يحقدق أىدجاف تعميسيدة محدجدة مددبقا  انثدالباحعخفيدا يأىجاف معيشدة. و 
لمتغمب عمى صعػبة أو أكثخ تػاجو األشفال ذوػ صعػبات التعمع، حيدث يددتستعػا بدالتعمع مدغ 

  الل المعب لتحديغ مياراتيع وقجراتيع. 
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ويتزح مغ  الل تمدظ التعخيفدات أىسيدة أنذدصة المعدب وىدػ مدا يتفدق مدع مدا أشدار إليدو 
 Persky et al 2007,20(، 29، 0224)الحيمةدمحم (، و05، 0220اليػيجػ )زيج  كل مغ

كسا يسكشيدا أن أنذصة المعب مغ أىع الػسائل التعميسية التى يسكشيا أن تجدج السفاهيع السجخدة 
وفعدددداال  أرشدددداء عسميددددة الددددتعمع واكتدددددام الحقددددائق والسفدددداهيع والقػاعددددج  اأن تجعددددل السددددتعمع نذددددص  

سدتخجام االك األلعام التخبػيدة وتددعى إلدى والشطخيات، وقج تدابقت السجارس السختمفة عمى إمت
نسدػ نذاط المعب كأساس لصخيقة التعمع، وذلظ ألنو ي دػ إلى نسػ ميدارات الصفدل ويدداعج فدى 

وزيددادة حردديمتو المغػيددة، ولددحا فقددج بددجأ رجددال التخبيددة بددالتخكيد عمددى نتبدداه القجراتددو عمددى تخكيددد ا
 األلعام بذكل عام و اصة فى مجال التفكيخ والتعمع. 

 ا مغ  الل التعخيفات الدابقة ما يمى: ويتزح أيز  
إجسدداف معطددع التعدداريف عمددى أىسيددة وجددػد أىددجاف محددجدة لأللعددام التعميسيددة السددخاد  -

 الػصػل إلييا وقػاعج وقػانيغ تحكع سيخ المعبة بعكذ األلعام الحخة. 
تفدددداق بدددديغ التعدددداريف السختمفددددة لأللعددددام االحددددع عمددددى التعدددداريف الدددددابقة وجددددػد ي -

وتديج مغ دافعيتو لمسعخفدة التعميسية عمى أنيا نذاط أو أنذصة تجحم إىتسام الصفل 
 والفيع واإلنتباه مسا يجعل التعمع متعو و بخات سارة. 

 األهداف التي تدعي أنذطة المعب إلى تحققها:( 2)
أبدػ عكدخ دمحم عجيج مغ األىدجاف وقدج وضدحتيا دارسدة لى تحقيق تدعى أنذصة المعب إ

 ( عمى الشحػ التالي: 53، 0229)
   .استكذاف العالع الحؼ يحيط بالصفل 
   .تشسية الجػانب السعخدية 
   .تشسية الجػانب االجتساعية والػججانية 
  .فس التػتخ الحؼ يتػلج نتيجة القيػد والزغػط السختمفة السػجػدة في البيئة  
  تذدددكيل أداة تعبيدددخ تفدددػق المغدددة والكدددالم وتجعدددل الستعمسددديغ أكثدددخ تػاصدددال، وىدددحا مدددا

 .(Sugar & Betrus, 2002, 46)دراسة  أشارت إليو



 جامعة بشي سػيف -كمية التخبية لمصفػلة السبكخة   

1202 

 0202(، يػنيػ 5)3مجمة بحػث ودراسات الصفػلة،    

معخفدددة فػائدددج أنذدددصة المعدددب  ىىدددجفت إلدددالتدددي  Cafnagh (2008)وأكدددجت دراسدددة 
-4السدتخجمة لتشسية السيارات الخياضية لجؼ عيشة مدغ األشفدال العدادييغ تتدخاوح اعسدارىع مدغ 

سدددشػات، وذلدددظ لسعخفدددة مدددجؼ إدراكيدددع لسفيدددػم العدددجد ومجلػلدددو، وكاندددت عيشدددة الجراسدددة قػاميدددا  6
دقيقة  02-25  يخ عادييغ( مجة المعبة مغ -( شفال، مقدسيغ إلى مجسػعتيغ )عادييغ204)

لسجة أسبػعيغ متتالييغ، وكانت ضسغ األلعام السقتخحة لعبة األلػاح الذعبية )الدديجا(، ولعبدة 
تحخيظ السخبعات الخقسية، ولعبة الداللع ... إلخ، وكانت الشتائج ىي تحدغ في معخفة األشفال 

-لذدددكلا-مجددداالت مختمفدددة مختبصدددة بدددالحذ العدددجدؼ )االسدددع 4العدددادييغ و يدددخ العدددادييغ فدددي 
الكتابددة الخقسيددة( أكددجت عمددى أنددو يسكددغ لألشفددال إدراك بعددس السيددارات الخياضددية إذا -السددجلػل

  ماتع تجريدياعغ شخيق مجسػعة مغ األلعام برػرة مشتطسة.
 الفهائد التربهية من استخدام أنذطة المعب:( 3)

 يمي:  اكس ،فػائج يسكغ أن تقجميا أنذصة المعب عجةأكج كثيخ مغ الباحثيغ عمى      
  .تعديد رقة الصفل في نفدو وذلظ أرشاء تفاعمو مع ما يقػم بو مغ نذاط أرشاء المعب 
  .تدويج الصفل بخبخات أقخم إلى الػاقع مغ أؼ وسيمة تعميسية أ خػ 
  تديع أنذصة المعب في مداعجة األشفال عمى اإللسدام بكافدة جػاندب الدتعمع السعخديدة

 (.32، 0229الذخخيتي، سػسغ والحخكية واالنفعالية والبرخية )
 تداعج عمى التخكيد. ، و ميارات التعامل االجتساعي لجيو تداعج عمى تشسية 
  .تذبع ميمو إلى الشذاط والحخكة 
  .تجربو عمى استخجام الحػاس 
 ( 02، 0223إبخاهيع، انذخاح تػض  في تشسية ميارات الثقافة البرخية.) 

 ػتشسية بعس ميارات الحذ العجدؼ لدج ى( إل0220عصيفي )زيشب كسا ىجفت دراسة 
بتدددجائي الة البحددث مددغ تالميدددح الردد  األول اسددتخجام أنذدددصة المعددب، وتكػنددت عيشدددااألشفددال ب

بأسيػط، وأستخجمت الباحثة السشيج التجخيبي، وتكػنت أدوات البحث مغ دليل السعمع، وإ تبار 
فيدددع معشدددي وحجدددع ميدددارات الحدددذ العدددجدؼ، وتػصدددل البحدددث إلدددي فاعميدددة أنذدددصة المعدددب إلدددي 

عمدي األعجاد وتأريخ العسميات الحددابية لمعدجد بالشددبة لمعيشدة التجخيبيدة لمبحدث. وأشدارت دراسدة 
ستخجام األلعام التخبػية افاعمية بخنامج مقتخح ب ىالتعخف عم ى( والتي ىجفت إل0222عصية )
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ع السفداهيع ىد( سدشػات تحجيدج أ 6-5أشفال الخوضدة ) ػكتدام بعس السفاهيع الجغخادية لجافي 
 وشفمدة مدغ السددتػػ شفدال   32أشفدال الخوضدة، وكاندت عيشدة الجراسدة  ػالتي يجب إكددابيا لدج

الثدداني مدددغ ريدداض األشفدددال التدددابع لددػزارة التخبيدددة والتعمدديع مدددغ مجرسدددة حددديغ الغدددخام الخاصدددة 
بذدددددبيغ الكدددددػم، واسدددددتخجمت قائسدددددة بالسفددددداهيع الجغخاديدددددة السشاسدددددبة ألشفدددددال الخوضدددددة، إ تبدددددار 

مي معخفددددي لددددبعس السفدددداهيع الجغخاديددددة، بخنددددامج مقتددددخح إلسددددتخجام األلعددددام التخبػيددددة، تحرددددي
واسددتخجم البدداحثيغ السددشيج الػصددفي والسددشيج التجخيبددي. وأىددع نتددائج الجراسددة وجددػد فددخوق دالددة 

( بدديغ متػسددط الددجرجات أشفددال السجسػعددة التجخيبيددة فددي التصبيددق 2,22إحردائيا عشددج مدددتػػ )
ار السفداهيع الجغخاديدة عشدج مددتػػ التدحكخ والفيدع لمبشدات والبشديغ وأوصدت  تبدالي والبعدجؼ القبم

الباحثددو بزددخورة اإلىتسددام بتصددػيخ البددخامج الخاصددة بخيدداض األشفددال لتشسيددة الجانددب السعخفددي، 
سددتخجام أنددػاف مددغ ا( عددغ مددجػ فعاليددة 0222الشجددار ) الددج والسيددارؼ، والػجددجاني. وفددي دراسددة 

شفدال  أشدارت الشتدائج إلدى أن المعدب  32مػك عمى عيشدة ضدست المعب في تعجيل إضصخام الد
 الحخ والجساعي التعاوني  لو دور فاعل في  فس حجة اإلضصخابات لجػ األشفال.

 معايير اختيار أنذطة المعب:( 4)
  تيار أنذصة المعب عمى بعس السعاييخ ومغ أىسيا ما يمي: ايعتسج 

 القيسة التربهية:  )أ(
  لحكائدددو، وتسشحدددو  امحفدددد   السخحمدددة العسخيددة لمصفدددل، ويكدددػن مددددتػػ تعقيددجىاأن تشاسددب المعبدددة

 فخصة لمتفكيخ، وال تكػن شجيجة الديػلة والبداشة فتجفعو إلى السمل مشيا. 
  .أن تحث عمى الخيال والتفكيخ واإلبجاف، وتداعج الصفل عمى تػسيع مجاركو 
 ية الرغيخة والكبيخة. أن تداعجه عمى تشسية عزالتو، والتآزر، والسيارات الحخك 
 عتساد عمى نفدو، واإلستقالل في عسمو، وتحريل مياراتو مدتقبال  العمى ا أن تداعجه . 
 جتساعي. العمى العسل الجساعي، والتفاعل ا أن تداعجه 
 القيسة الجسالية:  )ب( 

 نتبدددداه وإرددددارة الصفددددل، فتسثددددل عشرددددخ التذددددػيق وجددددحم اأن تكددددػن المعبددددة جحابددددة بالشدددددبة لم
 عػامل الجحم مغ  الل الذكل والمػن والحخكة والرػت والسمسذ.  االىتسام، وتتأكج
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   (.22، 0223صجقي، سخية ا مغ الدعادة والسخح والحساس والتداؤل لجيو )أن تذيع جػ 
قبدل أن يدتع عامدو األول يددتصيع مدغ  الصفدل ( أن0223الشجار) الج وأوضحت دراسة 

سدتستاف بالحخكدة التشسيدة قجراتدو الحخكيدة فيبدجأ با  الل المعب أن يػسع مجػ  بختو ويتجو نحدػ
سذدداىجة فددي والتجددػل والتشكددخ دا ددل السشدددل وحتددى سددشة ونردد  يكددػن لعبددو فخدي ددا وال يتعددجػ ال

األشفددال عددب الصفددل بجددػار ، رددع يتشقددل إلددى المعددب الستدداوزؼ حيددث يمحالددة وجددػد أشفددال آ ددخيغ
، و ددالل العددام الثالددث يتصددػر المعددب إلددى المعددب اإلرتبدداشي وديددو ا  ددخيغ بددجون تفاعددل معيددع

ية ويتسيدد نذداشو بالحخكدة يمعب الصفل مع األشفال ا  خيغ ألعاب ا متذابية وإن لع تكغ متذداب
سدددتستاف اليػت واويمردددق ويديدددج إىتسامدددو بدددالب، وبددديغ الخابعدددة والخامددددة يردددػر ويمدددػن والخيدددال

 ،ويختم  لعب الحكػر عغ اإلناث ويديج أنذصة المعب الجساعي ،بيعادة تسثيل ما يحجث حػلو
وتديددج قددجرة الصفددل عمددى التفاعددل مددع األقددخان والتفاعددل فددي مػقدد  جسدداعي وىددحه السخحمددة يطيددخ 

ا في ميسة واحجة.   بيا المعب التعاوني وإشتخاك األشفال مع 
 Classification Of Instructional Gamesترشيف أنذطة المعب ( 5)

عمددى الددخ ع مددغ أنددو لدديذ ىشدداك اتفدداق بدديغ عمسدداء الددشفذ والتخبيددة عمددى تعخيددف محددجد 
 لأللعام التعميسية إال أن ىشاك شبو اتفاق عمى ترشيف أنذصة المعب كسا يمي: 

لعام : تشقدع إلى ألعام جاىدة سابقة اإلعجاد عغ شخيق الشاشخيغ، وأمن حيث وجهدها -أ
 يقػم السعمع بترسيسيا وفق السشيج الحػ يقػم بتجريدو .

 : ألعام المػحات، وألعام البصاقات، وألعام الشخد. حدب السهاد السدتخدمة فيها -ب
 : ألعام عذػائية، وألعام اجتساعية، وألعام تخسيشية. حدب ما تتزسشه من أنذطة -ج
  ة، وألعام تعاونية، وألعام تشافدية. : ألعام فخدية، وألعام جساعيحدب طبيعة المعبة -د

ألعدددام ذات قػاعدددج، وألعدددام الدددجور، وألعدددام البشددداء والتخكيدددب، وألعدددام  حدكككب أنهاعهكككا: -هكككك
 وضي ية أولية، وألعام حخكية. 

كتذدداف، وألعددام البحددث عددغ أنسدداط وقػاعددج، ال: ألعددام احدككب أهككداف الككتعمم الستهقعككة -و
التخسدديغ لددتعمع السفدداهيع والسبددادغ، وألعددام تعمددع  وألعددام التددجريب عمددى السيددارات، وألعددام
 , .Vernon et al؛ 90، 0220اليػيدجػ، زيج التقجيخ أو القياس، وألعام حل األلغاز )

ولػحددة  ،( Takacs, 1996, 353( والتددي تزددع األلغدداز ذات التعدداريج )35 ,2007
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 ,Revankar, 1993)واأللغاز السخكبة  ، (Xu, F. & Jiang, 1999, 413)األشكال 
وألغددداز الردددػر السقصػعدددة  ،( Scantlin, 2000, 400واأللغدداز السختمفدددة ) ، (191

(Persky, 2007, 19 )،  واأللغاز السرػرة(Persky, 2007, 20). 
ألعدام حددل  انلأللعدام التعميسيددة، تبديغ لمباحثد وفدى ضدػء مدا سدبق مددغ ىدحه التردشيفات

األلغددداز  –األلغددداز السخكبدددة  –األلغددداز التعميسيدددة بأنػاعيدددا السختمفدددة )لػحدددة األشدددكال اليشجسدددية 
األلغدداز السرددػرة(، وىددحه األلعددام مشيددا مددا ىددػ حخكددى  –ألغدداز الرددػر السقصػعددة  –السختمفددة 

ومشيددا مددا ىددػ رابددت سددػاء كانددت ألعددام تقميجيددة مشيددا صددػر، ولعبددة السػازيددظ وأشددكال وصددػر 
بعدس الدديجييات وبعدس ألعدام جيداز  :مثدل ؛ومكعبات والمػحدة الحكيدة أو بػاسدصة الكسبيدػتخ

 Free"، لعبدة "صديج الدججاج Digging jimلعبدة "آكدل الجدػاىخ والردخخة  :مثدل ؛الكسبيدػتخ
cell ولعبدة "الكػتذديشة العشكبػتيددة ،"Spider Soutaire والتدى تحتدػػ عمددى بعدس األلغدداز ،"

البحدث واالكتذداف وتتبدع الخصدػات. كسدا أن أسدتخجام ألعدام حدل األلغداز التى قج تدداعج عمدى 
التعميسية قج تداعج فى تشسية السيارات العقمية السختبصة باإلنتباه، وىدحا يتفدق مدع مدا أكدجه ىشمدى 

غ شخيددددق ( مددددغ إمكانيددددة تددددجريذ ميددددارات اإلنتبدددداه عدددد29، 0222( والدبددددادػ )388، 0222)
ف الشذدددط والتخكيدددد، كسدددا تتصمدددب معالجدددة اإلنتبددداه إسدددتخجام سدددتساالاأللعدددام التدددى تذدددجع عمدددى ا

 اتدراس أكجتووىحا ما  معشى وىجف يتفق مع مدتػػ الصفل، أنذصة ليا
((Sugar& Betrus, 2002, 46( ؛Lodewyk, 2015, 679(؛) Klein, 2015, 75; ؛)
(Butler, 2017, 736 ، ) داو والتدي مدغ عجيدج مدغ البحدػث والجراسدات مدا أكجتدو  يتػافدق أيز 

بعس السفاهيع  ةي تشسي( بعشػان فعالية بخنامج ألعام كسبيػتخ ف0224سالع ) رانيا بيشيا دراسة
ام التددي تعتسددج قددجرة األلعدد ػالتعددخف عمددى مددج ىإلدد أشفددال مخحمددة الخيدداض وىددجفت ػالعمسيددة لددج

الجراسدة ستخجام الكسبيػتخ أرشاء المعب في تشسية بعدس السفداهيع مػضدػف ابرػرة أساسية عمى 
مخحمة الخياض، كاندت نتدائج الجراسدة حيدث تدع تصبيدق  ػمفيػم السكان( لج-الدخعة-الترشيف)

مجسػعة تجخيبيدة  ىسشػات وتع تقديسيع إل 6-5مابيغ  شفل تتخاوح أعسارىع 62البخنامج عمى 
أيدددام فدددي األسدددبػف حيدددث  6سدددتغخق التصبيدددق فردددل دراسدددي كامدددل بسعدددجل اومجسػعددة ضدددابصة و 
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دقيقدددة وتػصدددمت الشتدددائج إلدددي فعاليدددة البخندددامج فدددي تشسيدددة  02 -22معدددب مدددغ أسدددتغخق زمدددغ ال
 السفاهيع العمسية مػضػف الجراسة. 

 تعقيب:
مسدددا سدددبق أن أنذدددصة المعدددب تختمددد  فدددي أشدددكاليا وأنػاعيدددا، ددددبعس ىدددحه  انخػ الباحثددديددد     

  ددخ لمقيددام بسددا تحتددػػ عميددو مددغ أنذددصة وميددام، والددبعس ا اعزددمي   ااأللعددام تتصمددب مجيددػد  
 –ا )عزدمي   امذدتخك   التشفيح ىحه األنذصة، والبعس ا  خ يتصمدب مجيدػد   اعقمي   ايتصمب مجيػد  

ا فددي السقددام األول، يتبعددو السجيدددػد ا عقمي ددا(. إال أن معطددع أنذددصة المعددب تتصمددب مجيددػد  عقمي دد
والسقارندددة،  تدددالف، الذددداط عميددو أن يددجرك التذدددابو، واالعزددمي. فقبددل أن يقددػم الصفددل بتشفيددح الش

والتصدددابق، والتختيددب، والتدمدددل أؼ العالقددة التددي تخبدددط بدديغ األجددداء السفككددة، وعميددو أن يقددػم 
دبتختيدب الخصددػات ال لددو الشذدداط، ردع يقددػم بتخكيبدو. كسددا أن السجيدػد الددحؼ تتصمبددو  اتدي يددديخ وفق 

 أنذصة المعب يداعج عمى تحديغ السيارات والقجرات الستعمقة بيا.   
 حثبفروض ال

 التحقق مغ صحتيا ديسا يمي:  ىالحالي إل بحثال ىدعيالفخوض التي  تتسثل
 السجسػعددددة أشفددددال درجددددات رتددددب متػسددددصي بدددديغ إحرددددائية داللددددة ذات فددددخوق  تػجددددج -2

ميددارة تكددػيغ السفدداهيع بأبعدداده  مقيدداس عمددى( البعددجؼ –القبمددي) القياسدديغ فددي التجخيبيددة
 بعدج األشفدال ذوؼ صدعػبات الدتعمع الشسائيدة ػوالترشيف( لج ،والتسييد ،)إدراك السعشي

 . البعجؼ القياس اتجاه فيأنذصة المعب قائع عمى  بخنامج استخجام
 السجسػعدددة أشفدددال درجدددات رتدددب متػسدددصي بددديغ إحردددائية داللدددة ذات فدددخوق  تػجدددج ال -0

ميددارة تكددػيغ السفدداهيع بأبعدداده  مقيدداس عمددى( التتبعددي البعددجؼ،)القياسدديغ فددي التجخيبيددة
 بعدج األشفدال ذوؼ صدعػبات الدتعمع الشسائيدة ػوالترشيف( لج ،والتسييد ،السعشي)إدراك 
 .أنذصة المعبقائع عمى  بخنامج استخجام

 مشهج البحث وإجراءاته
 بحثأواًل: مشهج ال

ذؼ السجسػعددة  التردسيع تدع االعتسداد عمدى، و التجخيبدي عتسدج البحدث الحدالي عمدى السدشيجي     
 الػاحجة القائع عمى ترسيع السعالجات "القبمية والبعجية" لستغيخات البحث.
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 ا: عيشة البحثثانيً 
ىددحه  ىوتددع الػصددػل إلدد ( أشفددال مددغ ذوؼ صددعػبات الددتعمع،22تتددأل  عيشددة البحددث مددغ )     

 ،عبجهللاعادل  :ألشفال الخوضة )إعجادالعيشة عغ شخيق تصبيق قائسة صعػبات التعمع الشسائية 
أشفال  (22)شفال  تع تخشيحيع مغ قبل معمسات الخوضة، وتع استبعاد (52)عجد ىعم( 0226

 مددشيع نتيجددة انخفدداض درجدداتيع عمددى القائسددة. وتددع ا تيددار األشفددال األعمددى درجددات فددي القائسددة
 . وبددددحلظ تتكددددػن العيشددددة الشيائيددددة(3.45)وانحخافيددددا السعيددددارؼ (، 232)فكدددان متػسددددط درجدددداتيع

شددددديخا، ( 70.62)بستػسدددددط  اشددددديخ   78 -66بددددديغ تتدددددخاوح أعسدددددارىع أشفدددددال (22)مدددددغ لمبحدددددث 
. وبتصبيددددددق مقيدددددداس رافددددددغ لمددددددحكاء عمددددددييع بمدددددد  متػسددددددط درجدددددداتيع (3,86)وانحددددددخاف معيددددددارؼ 

، وعشدددج إجدددخاء التصبيدددق القبمدددي لسقيددداس ميدددارات تكدددػيغ (4.45)بدددانحخاف معيدددارؼ ( 223.22)
بمدددددد  متػسددددددط درجدددددداتيع فددددددي ميددددددارة إدراك  انالباحثدددددد هلسفددددداهيع ألشفددددددال الخوضددددددة الددددددحؼ أعددددددجا

وبمددددددددد  الستػسدددددددددط بالشدددددددددبة لسيدددددددددارة التسييدددددددددد ( 2.56)وانحدددددددددخاف معيددددددددارؼ ( 06.72)السعشددددددددى
وبالشدددددددددددددبة لسيددددددددددددارة الترددددددددددددشيف بمدددددددددددد  ( 0.69)واالنحددددددددددددخاف السعيددددددددددددارؼ ( 40.82)الحدددددددددددددي
وبمدددددددد  متػسددددددددط درجدددددددداتيع الكميددددددددة عمددددددددى ( 0.24)واالنحددددددددخاف السعيددددددددارؼ ( 42.82)الستػسددددددددط
 .(0.72)بانحخاف معيارؼ  (222.32)السقياس
 بحثأدوات الثالثًا: 
 أدوات التذخيص وضبط الستغيرات:  -1

 مرفػفات رافغ لمحكاء.  -
 (. 0226، عبجهللا )إعجاد:عادلالتعمع الشسائية ألشفال الخوضة قائسة صعػبات -
 التجريبية:  بحثأدوات ال -0

 انالباحثمقياس ميارة تكػيغ السفاهيع لجػ شفل الخوضة. إعجاد  -
 انالباحثبخنامج أنذصة المعب. إعجاد   -

 ق إعجادىا و رائريا الديكػمتخية: ائوديسا يمي عخض ىحه األدوات وشخ   
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 مرفهفات رافن لماكاء: (1)
ُتعدج ا تبدارات رافددغ لمسردفػفات الستتابعدة مددغ أشديخ مقداييذ الددحكاء  يدخ المفطدي، وقددج 
أعتبخىددا معطددع عمسدداء الددشفذ البخيصددانييغ مددغ أفزددل السقدداييذ الستددػفخة لقيدداس العامددل العقمددي 

 تبار السرفػفات الستتابعدة السعيدارؼ األسداس الدحؼ أنصمدق ا، ويعج (Anstasi, 1982)العام 
ع مردددفػفاتو األ دددخػ )السمػندددة، والستقجمدددة(؛ حيدددث يعتبدددخ أداة سدددخيعة لتقدددجيخ مشدددو رافدددغ لتردددسي

يحددددي الددددبصر و دمحم ( سددددشة )65 -8السدددددتػػ العددددام لمقددددجرة العقميددددة ويدددددتخجم لألعسددددار مددددغ )
( إلدى أندو يددتخجم 0223، أحسدج جدالل ؛ابدخاهيععمدي  ؛يحدي عمي)(، ويذيخ2994الرسادؼ، 

( 0222،عبدج الحمديعدمحم رياض الذخيف وصالح الجيغ )( سشة، وأشار62 -6فئات العسخية )لم
( دراسددة سدديكػمتخية 2522إلددى نتددائج دراسددة مدددحية كذددفت عددغ أن اال تبددار أجخيددت عميددو )

الشفدددية  – تبددارات التخبػيدة اليرددش  فدي الثمددث األعمدى مددغ بديغ ا ، كسددا أندو2989حتدى عدام 
كيدددة. فقدددج تدددع تقدددجيخ معدددامالت مخيالتدددي تددددتخجم فدددي السدددجارس وذلدددظ فدددي الػاليدددات الستحدددجة األ

رد بيشيددو  تبددار سددتانفػ اوكدددمخ لألشفددال وكددحا رتبدداط بدديغ مرددفػفات رافددغ وكددل مددغ إ تبددار الا
    .2,22وجسيعيا دالة احرائيا عشج  2,68إلى  2,30رتباط بيغ الوتخاوحت قيع معامالت ا

بحدام الثبات  انالباحث قام الحالي بحثز الديكػمتخية لمسقياس في الولحدام الخرائ     
( بفاصدددل زمشدددي قدددجره أسدددبػعيغ وبمددد  معامدددل 32عدددغ شخيدددق إعدددادة التصبيدددق عمدددى عيشدددة )ن  

لجػدإنددد   خدددارجي مدددع ا تبدددار رسدددع الخجدددلاسدددتخجام صدددجق السحدددظ ال تدددعكسدددا  (.2,84)الثبدددات
بمدددد  معامدددددل و ( 0224د عبددددج الحمدددديع، صددددد ية مجددددجؼ،  فخ مددددي، محسدددددػ تخجسددددة: )دمحم ىدددداريذ
   2,22ا عشج مدتػػ دالة احرائي  وىي قيسة ( 2,79)الرجق

 (2006،عادل عبدهللا قائسة صعهبات التعمم الشسائية ألطفال الروضة )إعداد: (2) 
التعخف عمى صعػبات التعمع الشسائية التي مغ السسكغ أن يتعخض ليدا  ىتيجف القائسة إل     

األشفددال فددي ىددحا الدددغ الرددغيخ أؼ  ددالل مخحمددة الخوضددة، وتحجيددجىا، وقياسدديا. ويسثددل ىددحا 
السقيددداس قائسدددة بدددأىع صدددعػبات الدددتعمع الشسائيدددة ألشفدددال الخوضدددة تدددع إعدددجادىا فدددي إشدددار ذلدددظ 

لردعػبات الدتعمع  الشسائيدة   Kirk& Chalfantالتردشيف الدحؼ قجمدو كدل مدغ كيدخك وكالفشدت
 رالث أنساط أساسية تتسثل ديسا يمي: ىلثالري الذييخ أؼ الحؼ يرشفيا إلوىػ ذلظ الترشيف ا
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 ( ترشيف صعهبات التعمم الشسائية بقائسة صعهبات  التعمم الشسائية ألطفال الروضة1شكل )
 األنساط الخاصة برعػبات التعمع حيث نجج: ويبم  عجد عباراتو رسانػن عبارة مػزعة عمى

 ( عبارة.22( بيجسالي )22-2نتباه تذغل العبارات مغ )الصعػبة ا  .2
 ( عبارة.25( بيجسالي)06-20صعػبة اإلدراك تذغل العبارات مغ ) .0
 ( عبارة.23( بيجسالي)39-07صعػبة الحاكخة تذغل العبارات مغ )  .3
 (عبارة.23بيجسالي)( 50-42صعػبة التفكيخ تذغل العبارات مغ ) .4
 ( عبارة.24( بيجسالي) 66-53صعػبة المغة تذغل العبارات مغ )  .5
 ( عبارة .24( بيجسالي)82-67الرعػبة البرخية تذغل العبارات مغ ) .6

 -2-0ال( تحردل عمدى الدجرجات)-ااحيان د-ىدي )نعدع تيارات أمدام كدل عبدارة ا ةرالرتػجج و    
مغ الجرجة الكمية لمسقياس الدحؼ يعدج  (%52الصفل)تتجاوز درجة وعشجما  صفخ( عمى التػالي.

مغ مقاييذ الفدخز والترد ية فيندو يدج ل فدي عدجاد األشفدال السعخضديغ لخصدخ صدعػبات الدتعمع 
أو أكثدددخ فيندددو  ا%( تقخيب ددد72) حدددػالي ىا وصدددمت درجاتدددو فدددي ىدددحا السقيددداس إلدددأمدددا إذ الشسائيدددة،

 اشئدة، ولكدغ  ػ جابدة صدحيحة وأ دخ وال تػجدج إ. يعتبخ مسدغ يعدانػن فعدال  مدغ تمدظ الردعػبات
السيع أن يعبخ اال تيار الحؼ تقخه السعمسة وتحدجده عدغ سدمػك الصفدل حيدث أن معمسدة الخوضدة 

عشدددو مدددغ  ىدددي التدددي تجيدددب عدددغ ىدددحا السقيددداس وذلدددظ مدددغ واقدددع معخفتيدددا بالصفدددل ومدددا يردددجر
 سمػكيات مختمفة.

قيع )ر( الجالة عمى االتداق  تتخاوحوعشج حدام الخرائز الديكػمتخية لمسقياس      
   الجا مي وذلظ بيغ درجة كل مفخدة والجرجة الكمية لمبعج الفخعي الحؼ تشتسي إليو بيغ 

صعػبات التعمع البرخية 
 الحخكية

صعػبات أداء السيارات •
 الحخكية الكبيخة أو العامة 

صعػبات أداء السيارات •
 الحخكية الجقيقة

 صعػبات التعمع المغػية

 صعػبات المغة•

 صعػبات التفكيخ•

 صعهبات التعمم السعرفية

 نتباهصعػبات اإل•

 صعػبة اإلدراك•
 صعػبة الحاكخة•
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تخاوحت ىحه كسا بالشدبة لمسقياس ككل،  (2,92-2,50) ، كسا تخاوحت بيغ(2,52-2,93)
اإلدراك، لرعػبات  (2,93-2,63)نتباه، وبيغ اللرعػبات ا( 2,88-2,52) القيع عامة بيغ

لرعػبات التفكيخ، أما  (2,92 -2,58)بيغ و لرعػبات الحاكخة، ( 2,90 -2,63)وبيغ 
، وتخاوحت بالشدبة لمرعػبات (2,90 -2,55)بالشدبة لمرعػبات المغػية فقج تخاوحت بيغ 

( . ولحدام الثبات 2,22)وىي جسيعا  قيع دالة عشج  (،2,88-2,63) البرخية الحخكية بيغ
كل صعػبة مع ل بخاون  –لبشػد السقياس وذلظ بصخيقة سبيخمان جدئة الشر يةالت استخجامتع 
، رع حدابيا ىصعػبة مغ األنساط األربعة األول ستبعاد إحجػ العبارات مغ عبارات كلا

-2,542)وقج تخاوحت معامالت الثبات لمسقاييذ الفخعية بيغ ، بالشدبة لمسقياس ككل
 تخاوحت قيع معامالت الثبات لتمظ األبعاد الفخعية بيغلفا كخونباخ أوبحدام معامل (. 2,930

أما  .(2,22)قيع دالة عشج ا لمسقياس ككل وىي جسيع  ( 2,807) وبمغت(، 2,525-2,884)
وذلظ  ( كسحظ  ارجي2994السقياس الحؼ أعجه أحسج عػاد )لحدام الرجق فقج تع استخجام 

شفال مسغ يعجون معخضيغ لخصخ صعػبات  (03)عيشة مغ أشفال الخوضة قػاميا عمى 
تخاوحت قيع الرجق التالزمي   افي كل مشيسيع رتباط بيغ درجاتالتعمع وحدام معامالت اإل

وذلظ لألبعاد الفخعية والجرجة الكمية لمسقياس وىي قيع دالة إحرائيا  ( 2,893 -2,548) بيغ
 . (2,22)عشج مدتػػ 

بتصبيقو  قام الباحثانياس فى البحث الحالي لمسقولحدام الخرائز الديكػمتخية      
معامل ألفا كخونباخ، وتخاوحت قيع معامل (، ولحدام الثبات تع استخجم 32)ن    عمى عيشة 
وذلظ بالشدبة لألبعاد والجرجة الكمية، وباستخجام إعادة التصبيق بعج  2.875 -2.725ألفا بيغ 

رجة الكمية. ولحدام الرجق بعاد والجلأل 2.802 -2.726أسبػعيغ تخاوحت قيع الثبات بيغ 
 شفال في مخحمة ما قبل السجرسةاأللجػ بصارية صعػبات التعمع الشسائية  استخجم الباحثان

 يوى 2,784معامل االرتباط كسحظ  ارجي، وبمغت قيسة  دييخ كامل وبصخس حافعل
 .2,22حرائيا عشج مدتػػ إ ةدال
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 انمقياس مهارة تكهين السفاهيم لدى طفل الروضة. إعداد الباحث (3) 
 : كسا يميفل الخوضة ذوؼ صعػبات التعمع ش ػمقياس ميارات تكػيغ السفاهيع لج إعجادتع  

  خطهات إعداد السقياس:)أ(
 :كسا يمي السقياس بعجة  صػات إعجادمخ   
أشفدددال  ػالتدددى تشاولدددت ميدددارات تكدددػيغ السفددداهيع لدددج األدبيدددات الستدددػافخة عمدددى تدددع االشدددالف-2

ق واألدوات السدتخجمة فى قياس ميارات تكػيغ السفاهيع ائصخ ال عمى التعخف أجل الخوضة مغ
  .األبعاد مغ بعج كل تشاسب التي العبارات صيا ة في العامة السقاييذ مغفادة واإل
 لسقيداس السبجئيدة الردػرة بشداءردع ، اتيغلقاءات ومقابالت مع األشفال ومعمستع عقج بزعة -0

 رئيدية ىي:  ( محاور3عمى ) ة( مفخدة مػزع99) وتكػنت مغ ميارات تكػيغ السفاهيع
مفدددخدة، ويقردددج بيدددا عسميدددة  04مدددغ ىدددحا السحدددػر ويتكدددػن ؛ مهكككارة إدراك السعشكككي - أ

 تتصمب إدراك الفخد لمعشاصخ السذتخكة لمسػضػعات أو األحجاث. 
ويقردج بيدا معخفدة نقداط  مفدخدة، 39مدغ السحدػر ويتكدػن  ؛مهارة التسييز الحدي  - م

  تالف بيغ السثيخات ذات العالقة وتتزسغ: الالذبو وا
حجيدددج السختمددد ، تحجيدددج التذدددابو التسييدددد البردددخؼ ويذدددسل )تحجيدددج الستذدددابو، ت -

  تالف(.الوا
 التسييد الدسعي ويذسل )ربط الرػت بسجلػلو، تسييد الرػت الحاد والغميع(. -
لمسدددي ويذددسل )تسيددد الشدداعع والخذددغ، تسييددد الرددمب والمدديغ، تسييددد التسييددد ا -

 الدا غ والبارد، تسييد الثقيل والخ يف(.
مفدخدة ويقردج بيدا قدجرة الفدخد عمدى  36مدغ ىدحا السحدػر ويتكدػن ؛ مهارة الترشيف -جد

وضددددع األشددددياء التددددي تذددددتخك فددددي صددددفة أو  اصددددية معيشددددة فددددي مجسػعددددة واحددددجة 
دددددالتردددددشيف البدددددديط  وتتزدددددسغ العالقدددددة بددددديغ ، و لمذدددددكل أو المدددددػن أو الحجدددددع اشبق 

 .حتػاء أو التزسيغالعالقة ا، و السجسػعات
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مفخدة( عمى مجسػعة مغ السحكسديغ مدغ أسداتحة 99عخض السقياس في صػرتو األولية ) تع-3
و، وتدع اإلبقداء عمدى العبدارات بدجاء وجيدة نطدخىع حػلد( إل22)ن   الرحة الشفددية وعمدع الدشفذ

 % عمى األقل مغ إجساف آرائيع.92التي حازت عمى 
 -يدددتع تردددحيح السقيددداس بسيددددان رالردددي حيدددث تػجدددج رالردددة ا تيدددارات أمدددام كدددل عبدددارة )نعدددع-4

صدفخ( عمدى التدػالي. وبيدحا تتدخاوح الجرجدة الكميدة  -2 -0ال( تحردل عمدى الدجرجات ) -أحيان ا
درجة.  وكمسا ارتفعت درجة الصفدل عمدى السقيداس دل ذلدظ عمدى  298لمسقياس بيغ صفخ إلى 
 لجيو، والعكذ صحيح.  ارتفاف مدتػػ السفاهيع

(  يددخ 32قددام الباحثددان بحدددام الخرددائز الددديكػمتخية لمسقيدداس وذلددظ عمددى عيشددة )ن     
 أولئظ الحيغ تزسشتيع العيشة الشيائية لمبحث. وكانت الشتائج كسا يمي:

 الديكهمترية لمسقياس:  الخرائص)ب(  
   أواًل: االتداق الداخمى:

 ، كسا يمي:تشتسي إليو الحؼ لمبعجبيغ درجة كل عبارة والجرجة الكمية  قيع )ر(حدام تع      
(1جدول )  

(30)ن= معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لكل بعد   
 مهارة الترشيف مهارة التسييز مهارة إدراك السعشي

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
2 2,384** 2 2.452** 06 2,537** 20 2,938** 
0 2,405** 0 2.622** 07 2,492** 23 2,749** 
3 2,643** 3 2.572** 08 2.685** 24 2,968** 
4 2,642** 4 2.602** 09 2.542** 25 2,922** 
5 2.483** 5 2.400** 32 2.403** 26 2,776** 
6 2.576** 6 2.385** 32 2.475** 27 2,822** 
7 2.552** 7 2.426** 30 2.376** 28 2,855** 
8 2.676** 8 2.502** 34 2.422** 29 2,803** 
9 2.392** 9 2.644** 35 2.500** 02 2,868** 
22 2.450** 22 2.560** 36 2.466** 02 2,783** 
22 2.403** 22 2.522** 37 2.522** 00 2.682** 
20 2.523** 20 2.394** 38 2.488** 03 2.750** 
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23 2.398** 23 2.402** 39 2.602** 04 2.697** 
 **2.477 05 ميارة الترشيف **2.674 24 **2.455 24
25 2.482** 25 2.602** 2 2.633** 06 2.802** 
26 2.366** 26 2.425** 0 2.456** 07 2,483** 
27 2,827** 27 2.399** 3 2.577** 08 2,650** 
28 2,378** 28 2.372** 4 2.475** 09 2,723** 
29 2,687** 29 2.452** 5 2.496** 32 2,705** 
02 2,580** 02 2.430** 6 2,760** 32 2,728** 
02 2.548** 02 2,546** 7 2,764** 30 2,787** 
00 2.687** 00 2.600** 8 2,726** 33 2,769** 
03 2.778** 03 2.487** 9 2,480** 34 2,634** 
04 2.689** 04 2,586** 22 2.588** 35 2.549** 
  05 2.542** 22 2.654** 36 2.440** 

 00344≤0005 وعشدمدتهى 00444 ≤30ن= 0001معامل االرتباط دال عشد مدتهى 
بديغ درجدة كدل رتبداط االمعدامالت أبعاد السقياس عغ شخيق حدام  كسا تع حدام اتداق     

فبمغددت قيسدددة )ر( بدديغ درجدددة البعددج األول )ميدددارة إدراك لمسقيددداس، بعددج )ميددارة( والجرجدددة الكميددة 
 2.739وبالشدددددبة لمبعددددج الثدددداني )ميددددارة التسييددددد(  2.672السعشددددى( والجرجددددة الكميددددة لمسقيدددداس 

  2.22وجسيعيا قيع دالة عشج  2.607الثالث )ميارة الترشيف( وبالشدبة لمبعج 
  الثبات:: ثانًيا
شخيقتددددي إعددددادة  سددددتخجامابميددددارات تكددددػيغ السفدددداهيع لألشفددددال حدددددام ربددددات مقيدددداس تددددع      

رتباط بيغ درجات أفدخاد العيشدة فدي االحدام معامل لتصبيق، ومعامل ألفا كخونباخ، مغ  الل ا
حدددام قدديع معامددل ألفددا كخونبدداخ. ، وكددحلظ القياسدديغ المددحيغ تسددا بفاصددل زمشددي قددجره أسددبػعيغ

 ( 0وكانت الشتائج كسا ىي مػضحة فى ججول )
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 (2جدول )
 (30)ن=  عادة التطبيمكرونباخ ، وإ -ألفامعامالت الثبات بطريقة  

 إعادة التطبيم كرونباخ -ألفا األبعاد
 2.782 2,682 ميارة إدراك السعشي

 2.793 2,722 ميارة التسييد
 2.775 2,743 ميارة الترشيف
       2.780 2,699 الجرجة الكمية

وىدددي قددديع  2.22( أن جسيدددع معدددامالت الثبدددات دالدددة عشدددج 0الددددابق )يتزددح مدددغ الجدددجول      
 . فعة ومصسئشة لالستخجام في البحث الحاليمخت

 ثالثًا: الردق: 
إعدجاد مشدال الجسدػقي حدام صجق السقياس باستخجام مقياس ميدارات تكدػيغ السفداهيع تع      

 2,780، إدراك السعشيلبعج  2,742( كسحظ  ارجي، وقج بم  قيع معامالت االرتباط 0226)
يدددداس وصددددالحيتو لبعددددج الترددددشيف وىددددػ مددددا ي كددددج عمددددى صددددجق السق 2,755لبعددددج التسييددددد، و

 .لالستخجام فى البحث الحالي
 انالباحثبرنامج أنذطة المعب: إعداد  (4) 
 فمدفة البرنامج: -

تشسيدة ميدارات تكدػيغ  ىع عمى أنذصة المعدب والدحؼ ييدجف إلدتعتسج فمدفة البخنامج القائ
 .فال الخوضة ذوؼ صعػبات التعمعالسفاهيع لجػ أش

 األسس التي يقهم عميها البرنامج: -
  . رائز السخحمة العسخية -
 ق إكتذافيا. ائشخ ، و شبيعتيا، و ميارات تكػيغ السفاهيع -
ستسخارية عشج تشطيع محتػؼ البخنامج، بحيث يتع تقجيع الخبخات التعميسية المخاعاة مبجأ ا -

 برػرة تجريجية تيدخ مغ فيع السحتػػ وتجشب تكخار السعمػمات وتجا ميا. 
 بحيث تػفخ بجائل متعجدة أمام األشفال. تشػف أنذصة المعب الستزسشة  -
 ذلظ.األمخ مخاعاة تقجيع التغحية الخاجعة برفة مدتسخة كمسا تصمب  -
 التقييع بعج كل جمدة. -
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 مكهنات البرنامج:-
روعي عشج تحجيج مكػنات البخنامج الخجػف إلي أسذ بشداء البخندامج القدائع عمدى أنذدصة 

 وترسيع البخنامج في ضػئيا والتي تتزسغ العشاصخ التالية:  ،المعب
 أىجاف البخنامج.  -
 محتػػ البخنامج.  -
 أنذصة المعب السدتخجمة في البخنامج.  -
 السجػ الدمشي ومحتػػ الجمدات.  -
 إجخاءات تصبيق البخنامج.  -
 األساليب اإلحرائية السدتخجمة.  -

 أهداف البرنامج:  -
 الهدف العام لمبرنامج:

اك السعشددددي، التسييددددد، تشسيددددة ميددددارات تكددددػيغ السفدددداهيع )إدر  ييددددجف البخنددددامج الحددددالي إلددددى     
 ستخجام أنذصة المعب. اصعػبات التعمع مغ  الل  ؼ أشفال الخوضة ذو  ػالترشيف( لج

 األهداف اإلجرائية )نهاتج التعمم(: 
تددددع تحجيددددج األىددددجاف اإلجخائيددددة )نددددػاتج الددددتعمع( لمبخنددددامج، وقددددج تددددع مخاعدددداة كػنيددددا شدددداممة      

 ، عمى الشحػ التالي:(دمػكيةال، )السعخدية، الػججانيةة مسجاالت الثالرل
 : من حيث السجال السعرفي

 إدراك العشاصخ السذتخكة لمسػضػعات أو األحجاثيتسكغ الصفل مغ  -
 .الدا غ والباردو الرمب والميغ، و الشاعع والخذغ،  يسيد الصفل بيغ -
  تالفالتحجيج التذابو واو تحجيج السختم ، و تحجيج الستذابو، يذخح الصفل كي ية  -
واحدجة  األشياء التي تذتخك في صفة أو  اصية معيشة في مجسػعةيرش  الصفل  -

ددددد وتتزدددددسغ العالقدددددة بددددديغ ، و لمذدددددكل أو المدددددػن أو الحجدددددع االتردددددشيف البدددددديط شبق 
 .حتػاء أو التزسيغالعالقة ا، و السجسػعات
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 : وعن الجانب الهجداني
  .خبط الرػت بسجلػلوييتع الصفل ب -
 الرػت الحاد والغميعيدتحدغ الصفل األصػات السفزمة لو والتسييد بيغ  -
 الثقيل والخ يفو الدا غ والبارد، مغ السفاضمة بيغ  الصفل يتسكغ -
 لمذكل أو المػن أو الحجعأن يسيل لترشيف األشياء وفق ا  -

 الجانب الدمهكي"السهاري": عن أما  
 يشتقي الصفل األشياء السفزمة لو سػاء أكانت صمبة أم ليشة  -
ا فاصمة ديسا  -   بيشيسايالحع الصفل األصػات الحادة والغميطة ويزع حجود 
 لسػضػعات أو األحجاثاعشاصخ  يسارس الصفل السيارات الالزمة لمخبط بيغ -
 ويتسكغ مغ وضعيا في فئة واحجة. محجعل يقيذ الصفل األشياء وفقا -

 محتهى البرنامج:  -
باألىدجاف التدي يددعى البخندامج  يختبط ا تيار السحتدػػ التعميسدي السشاسدب فدي أؼ بخندامج     

( لعبددة تعميسيددة لتشسيددة 52 تيددار مجسػعددة مددغ األلعددام الستشػعددة )اومددغ ىشددا تددع  ،تحقيقيددا ىإلدد
 ميارات تكػيغ السفاهيع لجػ أشفال الخوضة ذوؼ صعػبات التعمع. 

 أنذطة المعب السدتخدمة في البرنامج:  -
سدتخجاميا فدي ات بأنذدصة المعدب وركددت عمدى أىسيدة عجيج مدغ الجراسدات التدي أىتسديػجج      

بيدددجف تحقيددق تشسيدددة لددجػ األشفدددال فددي مختمددد  الجػانددب العقميدددة والجدددسية والشفددددية التددجريذ 
( 52جتساعية، ومغ ىشا فين البخنامج يعتسج عمدى مجسػعدة مدغ أنذدصة المعدب تتكدػن مدغ )واال

 وىددحه األلعددام ىددي ألعددام لتشيسددة ميددارات ،صدديا تيا وتجييدىددا لمعسددل بيددا تلعبددة تعميسيددة تسدد
. ميدارات إدراك السعشدى، و ميدارات التردشيف، و لسددي( –سدسعي  – التسييد بترشيفاتو )برخؼ 

 أللعام التعميسية ما يمي:أرشاء ا تيار وإعجاد ا انالباحثحخص وقج 
 . وبيئتيع مشاسبة أنذصة المعب لسيػل وحاجات األشفال -2
 في تصبيق المعبة التعميسية. محجدة تباف قػاعج و صػات ا -0
 السذاركة في المعب.   اللضسان حخية التعبيخ لكل شفل  -3
 تػفيخ عشرخ السشافدة أرشاء مسارسة المعب.  -4
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 رتباط أنذصة المعب باألىجاف التخبػية السصمػم تحقيقيا. ا -5
 مشاسبة األلعام ألعسار األشفال ومدتػػ نسػىع العقمي والبجني.  -6
 أن تكػن األلعام آمشة لألشفال.  -7
 . األشفالمشاسبة المعبة لعجد  -8
 أرشاء مسارسة المعبة. محجدة ضسان مسارسة أدوار  -9

 تهى البرنامج: حالسدى الزمشي وم -
أكتدددػبخ  2فدددي الفتدددخة مدددا بددديغ )جمددددة، وقدددج تدددع تصبيقدددو  50البخندددامج الحدددالي  يتزدددسغ

ددا تسثددل 90 عمددى مددجاروذلددظ ( 0202 يشددايخ 32إلددى 0229 جمدددات  4 بػاقددع اأسددبػع   23 يػم 
 . خاجعة في نياية البخنامجمشيا جمدة تسييجية، وجمدة لمس ( جمدة50) أسبػعي ا

 إجراءات تطبيم البرنامج:  -
مقابمدة ، و مقابمة مذخفة الخوضةخوضة، و ال ةسقابمة مجيخ بخنامج بقبل تصبيق القام الباحثان      

تجييدددد السدددػاد التعميسيدددة والخامدددات ردددع بمقابمدددة األشفدددال )عيشدددة البحدددث(. الردددفػف، و معمسدددات 
 في تصبيق البخنامج حتى تقييسو، والتأكج مغ فعاليتو. ، وبعج ذلظ الذخوفالخاصة بالبخنامج

 إجراءات البحث: اثالثً 
 لمخصػات التالية:  اوفق   بحثتع إجخاء ال

ق جسددددع ائددددوشخ  ،فددددخوضالوتحجيددددج  ،مخاجعددددة اإلشددددار الشطددددخؼ والجراسددددات الدددددابقة -
 البيانات السشاسبة. 

 والسقدددداييذ التدددديعجيددددج مددددغ األدوات عددددغ شخيددددق مخاجعددددة دوات األإعددددجاد وتجييددددد  -
مقيددداس ميدددارات تكدددػيغ السفددداهيع  إعدددجادو بحدددث، سدددتخجمت فدددى قيددداس متغيدددخات الا

 وأىجافيا.  بحثلسشاسبتو لعيشة ال رائرو الديكػمتخية  وحدام
التجريبيدة شدالف عمدى عدجد مدغ البدخامج الوا التدخاث الددابقالبخندامج فدى ضدػء  إعجاد -

 عمى السجسػعة التجخيبية.  وتصبيق، و التي صسست ليحه الفئة
فددي ضددػء اإلشددار ، واسددتخالص الشتددائج، ومشاقذددتيا بحددثفددخوض الصددحة ا تبددار  -

 . تقجيع التػصيات والسقتخحات لجراسات الحقة، و الشطخؼ والجراسات الدابقة
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 : األساليب اإلحرائية السدتخدمةارابعً 
واسدددتخجام معادلدددة ال تبدددار صدددحة الفدددخوض،  Zتدددع اسدددتخجام ا تبدددار ويمكػكددددػن، وقيسدددة      

 . حجع التأريخ لمبخنامج
 ومشاقذتها  بحثنتائج ال

 نتائج الفرض األول ومشاقذتها:
 رتدددب متػسدددصي بددديغ إحردددائية داللدددة ذات فدددخوق  تػجدددج "يدددشز الفدددخض األول عمدددى أندددو     

ميدارة تكددػيغ  مقيداس عمدى( البعدجؼ –القبمدي) القياسديغ فدي التجخيبيدة السجسػعدة أشفدال درجدات
األشفدددال ذوؼ صدددعػبات الدددتعمع  ػوالتردددشيف( لدددج ،والتسييدددد ،اك السعشددديالسفددداهيع بأبعددداده )إدر 

ولمتحقدق مدغ . "البعدجؼ القيداس اتجداه فدي أنذدصة المعدبقدائع عمدى  بخنامج استخجام بعج الشسائية
 . يمي، وكانت الشتائج كسا (Zقيسة )، و  تبار ويمكػكدػن ا تع استخجامصحة ىحا الفخض 

 (3جدول )
 القياسين القبمي والبعدي ألبعاد مقياس مهارات تكهين السفاهيممتهسطات رتب درجات الفروق بين 

 (10)ن= والدرجة الكمية 
 

 الجاللة W Z مجسػف الختب متػسط الختب ن إشارات الختب األبعاد
ميارة إدراك 

 السعشي

 2,22 0,822- صفخ 2,22 2,22 2 الختب الدالبة
 55,22 5,52 22 السػجبةالختب 

ميارة 
 التسييد

 2,22 0,829- صفخ 2,22 2,22 2 الختب الدالبة
 55,22 5,52 22 الختب السػجبة

ميارة 
 الترشيف

 2,22 0,824- صفخ 2,22 2,22 2 الختب الدالبة
 55,22 5,52 22 الختب السػجبة

الجرجة 
 الكمية

 2,22 0,827- صفخ 2,22 2,22 2 الختب الدالبة
 55,22 5,52 22 الختب السػجبة

 0,62   2,22( عشج مدتػػ Zقيسة )                 0,22   2,25( عشج مدتػػ Zقيسة )     
بديغ متػسدصات رتدب  2.22عشدج  ل الددابق وجدػد فدخوق دالدة إحردائي اويتزح مدغ الجدجو      

 فدي اتجداهدرجات القياسيغ القبمي والبعجؼ في ميارات تكػيغ السفاهيع )األبعاد والجرجة الكميدة( 
القيدداس البعددجؼ حيددث كددان متػسددط الختددب السػجبددة أكبددخ مددغ متػسددط الختددب الدددالبة، وىددحا يعددج 
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فداهيع لدجؼ أفدخاد العيشدة وىدػ مية البخنامج السدتخجم في تشسية ميدارات تكدػيغ الساعا عمى فم شخ  
 ما يحقق صحة الفخض األول. 

 z( والتدي تحددب بقيسدة 0225) Fieldحجع تأريخ البخندامج تدع اسدتخجام معادلدة ولسعخفة      
ا إذا قددل عددغ   2.52مقدددػمة عمددى جددحر )ن( التخبيعددي بحيددث يكددػن حجددع التددأريخ )ق( ضددعيف 

 2.82يشسدددا يكدددػن قػي دددا إذا زاد عدددغ ب 2.82 -2.52ويكدددػن متػسدددص ا إذا تخاوحدددت قيستدددو بددديغ 
 (. 90، 0229)في: عمي عبجالسحدغ، 

  (4جدول )
 في القياسين القبمي والبعديأبعاد مهارات تكهين السفاهيم حجم تأثير البرنامج السدتخدم عمى 

 

 حجع التأريخ قيسة ق ن  Zقيسة  األبعاد
 قػؼ  2.889 22 0.822 ميارة إدراك السعشي

 قػؼ  2.888 22 0.829 ميارة التسييد
 قػؼ  2.892 22 0.824 ميارة الترشيف
 قػؼ  2.888 22 0.827 الجرجة الكمية

 

لجسيدددع أبعددداد السقيددداس  احجدددع تدددأريخ البخندددامج كدددان قػي دددويتزدددح مدددغ الجدددجول الددددابق أن      
عمى  ايعج م شخ  أفخاد العيشة، و  ػتحدغ ميارات تكػيغ السفاهيع لج ىودرجتو الكمية مسا يذيخ إل

الفدخوق بديغ متػسدصات درجدات مية التجريب دا ل جمدات البخنامج. ويػضدح الذدكل التدالي عاف
 ارات تكػيغ السفاهيع والجرجة الكمية ألفخاد العيشة في القياسيغ القبمي والبعجؼ.أبعاد مي

 
 ( الفروق بين متهسطات درجات أبعاد مهارات تكهين السفاهيم والدرجة الكمية 2شكل )

 ألفراد العيشة في القياسين القبمي والبعدي
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 تفدير نتائج الفرض األول: 
( لجاللددة الفددخوق بدديغ Zاألول حيددث كانددت قيسددة )الفددخض صددحة يتزددح مسددا سددبق تحقددق      

متػسصات رتب درجات األشفال ذوؼ صعػبات التعمع في التصبيق القبمي والبعجؼ عمى مقياس 
البخندامج السددتخجم والدحؼ  فعاليدةما يذديخ إلدى سفاهيع في إتجاه القياس البعجؼ. ميارة تكػيغ ال

أدػ إلدددى إرتفددداف متػسدددصات رتدددب درجدددات األشفدددال عمدددى مقيددداس تكدددػيغ السفددداهيع والستزدددسغ 
 أبعاده )إدراك السعشي، ميارة التسييد، ميارة الترشيف(، وكحلظ الجرجة الكمية لمسقياس. 

وتخجدددع ىدددحه الشتيجدددة إلدددى شبيعدددة ونػعيدددة البخندددامج السددددتخجم فدددي البحدددث الحدددالي وىدددػ 
بخنامج أنذصة المعب لتشسية ميارات تكػيغ السفداهيع، حيدث أندو تدع تردسيسو مدغ األسداس عمدى 

عمدددى أن  انالباحثددد حدددخصحيدددث  مفيدددجة ومػجيدددة لفئدددة األشفدددالشدددكل ألعدددام تخفيييدددة مستعدددة و 
أن وعدي ولصبيعدة مخحمتدو العسخيدة، كسدا ر يتزسغ ويذتسل البخنامج عمى أنذصة مػجية لمصفدل 

ػعددة وليدددت عمددى وتيددخة واحددجة وذلددظ حتددى ال يرددام الصفددل بالسمددل أو تكددػن ىددحه األنذددصة متش
يذددعخ بالختابدددة، وأن يبدددجأ كدددل نذدداط بقردددة بدددديصة يتزدددسشيا مجسػعددة مدددغ السفددداهيع البدددديصة 

 سدتخجمتدع االصاقدات لمػصدػل لتكدػيغ السفداهيع. كسدا  ىستخجام أقرفي إ هوالسخكبة لكي تداعج
تعتسج عمدى العرد  الدحىشي، وتخكدد عمدى إيجابيدة  ستخاتيجيات السػجيو لمصفلمجسػعة مغ اال

عتسداد عمدى الثخ مغ حاسة مدغ الحدػاس الخسدذ، واالصفل ونذاشو مغ  الل إعتسادىا عمى أك
يدال الدحؼ يعدج  العخض السخئي الدسعي بأسمػم مذػق وجحام، والتخكيد الذجيج عمى جانب الخ 

ستخجام واحدجة مدغ تمدظ االسدتخاتيجيات ال يساالخكيدة األولى لعسمية تكػيغ السفاهيع. وىحا ما دفع
)األشفددال  الحددالي بحددثاسددب مددع  رددائز وشبيعددة عيشددة الوىددي )بخنددامج أنذددصة المعددب( ليتش

ذوؼ صددعػبات الددتعمع( فددي ترددسيع محتددػػ األلعددام، ونػعيددة القرددز والسعمػمددات التددي تقددجم 
ى ث الفدارق عمد( لعبة وذلدظ لمتأكدج مدغ إحدجا52غ )يجاية كل لعبة، وتع ترسيع عجد  سدقبل ب

فددددادة إلالسقجمددددة ليدددد الء األشفددددال عمددددى اعتسددددجت األلعددددام ا درجددددات مقيدددداس تكددددػيغ السفدددداهيع، و 
جتساعيدددددة القردددددػػ مدددددغ قدددددجراتيع، بجاندددددب  دددددخس مجسػعدددددة مدددددغ القددددديع الجيشيدددددة، والعدددددادات اال

الرددددحيحة، وكددددحلظ العددددادات الغحائيددددة الدددددميسة التددددي يدددددتفيج مشيددددا األشفددددال، وتشسيددددة الخبددددخات 
الحياتية لألشفال، والتخكيد عمى الجاندب السعخفدي والثقدافي لمصفدل مدغ  دالل عدخض  والسيارات

 العسخية.  تيعمخحمعمسية والثقادية التي تتشاسب مع السعمػمات ال
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نجج أن ميدارة عيشة الألشفال وفي ندب التحُدغ  بحثي الشتائج التي أضيخىا الوبالتجقيق ف     
( 05,4حيدث درجدة التحددغ حيدث كاندت درجدة التحددغ )حتمت السختبدة األعمدى مدغ ا)التسييد( 

( يمييدددا ميدددارة )إدراك 03,2يمييدددا ميدددارة )التردددشيف( حيدددث وصدددمت درجدددة التحُددددغ فييدددا إلدددى )
( كسدددا وصدددمت درجدددة التحُددددغ الكميدددة 22,2السعشدددى( حيدددث وصدددمت درجدددة التحُددددغ فييدددا إلدددى )

 (.59,6لسقياس تكػيغ السفيػم )
فددي مخحمددة مددا قبددل السجرسددة مددغ  ددالل  معيددعبددج مددغ التعامددل الولتشسيددة مفدداهيع األشفددال      

إعجاد بخامج وأنذصة تخفييية وفي ذات الػقت تكػن مػجية ومفيجة لكل فئة مغ ى الء األشفال، 
مددغ بيشيددا و عجيددج مددغ البحددػث والجراسددات ي البحددث الحددالي، وىددحا مددا أكجتددو الحددال فددىددػ كسددا 

الخوضة أشفال  ػبعس السفاهيع العمسية لج ةشسيتوالتي عسمت عمى  (0224) سالعرانيا دراسة 
التدي تدع تصبيقيدا عمدى  كسبيدػتخالبخندامج ألعدام  مدغ  داللمفيػم السكدان( -الدخعة-)الترشيف

مجسػعدة تجخيبيددة ومجسػعددة  ىوتددع تقدديسيع إلدد ،سدشػات 6-5تتددخاوح أعسدارىع مددابيغ  شفدال   62
سدتغخق زمدغ اأيدام فدي األسدبػف حيدث  6ستغخق التصبيق فرل دراسي كامل بسعجل او  ،ضابصة

ة السفدداهيع العمسيددة فعاليددة البخنددامج فددي تشسيدد ىوتػصددمت الشتددائج إلدد ،دقيقددة 02 -22المعدب مددغ 
تشسيددة بعددس ميددارات الحددذ  عمددى( 0220) عصيفدديزيشددب . كسددا أكددجت دراسددة بحددثمػضددػف ال

فيددع معشددي وحجددع األعددجاد حيددث سدداعجتيع عمددى  ة المعددباألشفددال بيسددتخجام أنذددص ػجدؼ لددجالعدد
عصيددددة كسددددا وجددددج عمددددي وتددددأريخ العسميددددات الحدددددابية لمعددددجد بالشدددددبة لمعيشددددة التجخيبيددددة لمبحددددث. 

إكدددام بعددس السفدداهيع الجغخاديددة ألشفددال يعسددل عمددى سددتخجام األلعددام التخبػيددة أن ا( 0222)
غخاديدة السشاسدبة ألشفدال الخوضدة، جقائسة بالسفداهيع الوذلظ مغ  الل ( سشػات 6-5الخوضة )

كسددا وجددجت بخنددامج لأللعددام التخبػيددة، و  تبددار تحردديمي معخفددي لددبعس السفدداهيع الجغخاديددة، ا
  .السفاهيع الجغخادية عشج مدتػػ التحكخ والفيع لمبشات والبشيغفخوق ا دالة في 

يدة جمة لتشسمى معخفة فػائدج أنذدصة المعدب السددتخ( ع0228) Cafnagh وأكجت دراسة
سددشػات، وذلددظ  6-4ىع مددغ عيشددة مددغ األشفددال العددادييغ تتددخاوح أعسددار  ػالسيددارات الخياضددية لددج

( شفددددال، 204دراكيددددع لسفيددددػم العددددجد ومجلػلددددو، وكانددددت عيشددددة الجراسددددة قػاميددددا )إ ػلسعخفددددة مددددج
دقيقددددة لسددددجة  02-25مددددجة المعبددددة مددددغ و  يددددخ عددددادييغ(  -مقدددددسيغ إلددددى مجسددددػعتيغ )عددددادييغ
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لعبددة األلددػاح الذددعبية )الددديجا(، ولعبددة  السدددتخجمةأسددبػعيغ متتددالييغ، وكانددت ضددسغ األلعددام 
تحددددغ فدددي معخفدددة األشفدددال عدددغ الشتدددائج وأسدددفخت  تحخيدددظ السخبعدددات الخقسيدددة، ولعبدددة الدددداللع.

-الذددكل-دؼ )االسددعمجدداالت مختمفددة مختبصددة بددالحذ العددج أربعددةالعددادييغ و يددخ العددادييغ فددي 
الكتابة الخقسية( وىحا يجل عمى أنو يسكغ لألشفال إدراك بعس السيارات الخياضدية إذا -السجلػل

 ماتع تجريدياعغ شخيق مجسػعة مغ األلعام برػرة مشتطسة. 
، ونتددائج الجراسددات الدددابقة التددي الفددخض األولنتددائج مددغ  ددالل تفددديخ  انالباحثددخػ يددو 

سدددتخجام كبيدددخة الأىسيدددة  أن ىشددداكشسيدددة ميدددارات تكدددػيغ السفيدددػم أنذدددصة المعدددب فدددي ت تسدددتخجما
البدددخامج و اصدددة مدددع تمدددظ سدددتخجام اأشدددارت الشتدددائج إلدددى فعاليدددة التجريبيدددة لدددحلظ حيدددث البدددخامج 

تدددأريخه اإليجدددابي عمدددى درجدددات األشفدددال عمدددى  حيدددث يكدددػن لدددواألشفدددال ذوؼ صدددعػبات الدددتعمع 
 اإذ أضيدخت نتيجدة البخندامج تحددش  الحدالي كسدا يتزدح مدغ نتدائج البحدث  مقياس تكدػيغ السفيدػم

 العالية إلدارك السفاهيع السختمفة بعج البخنامج. اتيعواستجاب ،في أداء األشفال اممحػض  
 نتائج الفرض الثاني ومشاقذتها:

 درجات رتب متػسصي بيغ إحرائية داللة ذات فخوق  تػجج ال ":يشز الفخض الثاني عمى أنو
ميدارة تكدػيغ السفداهيع  مقيداس عمدى( التتبعدي البعدجؼ،)القياسديغ فدي التجخيبية السجسػعة أشفال

 بعدج األشفدال ذوؼ صدعػبات الدتعمع الشسائيدة ػوالتردشيف( لدج ،والتسييدد ،بأبعاده )إدراك السعشدي
ا تبدار   ماسدتخجا تع ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض ."أنذصة المعبقائع عمى  بخنامج استخجام

 . التالي ججول ال. وكانت الشتائج كسا يػضحيا (Zقيسة )، و ويمكػكدػن 
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 (5جدول )
  لسهارات تكهين السفاهيموالتتبعي الفروق بين القياسين البعدي  داللة 

 

 الجاللة W Z مجسػف الختب متػسط الختب ن إشارات الختب األبعاد
ميارة إدراك 

 السعشي

 

  2,22 2,22 2 الختب الدالبة
 صفخ

 غ. د 2,22 -
 2,22 2,22 2 الختب السػجبة 

   9 التداوؼ 
 ميارة التسييد

 

 غ. د 2,222- صفخ 2,22 2,22 2 الختب الدالبة
 2,22 2,22 2 الختب السػجبة 

   9 التداوؼ 
ميارة 
 الترشيف

 غ. د 2,624- صفخ 2,22 2,22 2 الختب الدالبة
 6,22 0,22 3 الختب السػجبة 

   7 التداوؼ 
 غ. د 2,842- صفخ 2,22 2,22 2 الختب الدالبة الجرجة الكمية

 22,22 0,52 4 الختب السػجبة 
   6 التداوؼ 

 0,62   2,22( عشج مدتػػ Zقيسة )    0,22   2,25( عشج مدتػػ Zقيسة )          
عجم داللة الفخوق بيغ متػسصات رتب درجات أفدخاد العيشدة يتزح مغ الججول الدابق و 

شددي والجرجددة الكميددة لسيددارات تكددػيغ السفدداهيع وىددػ مددا يع القياسدديغ القبمددي والبعددجؼ لألبعددادفددي 
نتيائدو و دالل فتدخة الستابعدة، وعدجم حدجوث إنتكاسدة بعدج إنتيائددو. اسدتسخار فاعميدة البخندامج بعدج ا

 اني.وت كج ىحه الشتائج صحة الفخض الث
 تفدير نتائج الفرض الثاني: 

بيغ متػسدصات رتدب لع تكغ الفخوق الفخض الثاني حيث صحة مسا سبق يتزح تحقق 
البعدددجؼ والتتبعدددي بعدددج مدددخور شددديخ مدددغ  يغدرجدددات األشفدددال ذوؼ صدددعػبات الدددتعمع فدددي التصبيقددد

سدتسخار تدأريخ امسا يجل عمى  ذات داللة إحرائيةتصبيق البخنامج عمى مقياس تكػيغ السفاهيع 
 بخنامج أنذصة المعب عمى األشفال عيشة الجراسة ديسا بعج تصبيق البخنامج  الل فتخة الستابعة. 
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السدددددتصاف تجسيددددع معطددددع  رقددددج يغجاىددددج الحدددداو  ثددددانالباحويسكددددغ إرجدددداف ذلددددظ إلددددى أن 
تددي الجراسددات واألبحدداث فددي الددجوريات العمسيددة، والسقدداالت والكتددب والسخاجددع العخبيددة واألجشبيددة ال

البخندامج فدي تشسيدة ميدارات تكدػيغ السفداهيع  فعاليدةوفحدز مدجػ  ،تشاولت بدخامج أنذدصة المعدب
 ،فادة مشيا عشج التخصيط إلعجاد بخندامج ألعدام تعميسيدةألشفال ذوؼ صعػبات التعمع، واإلعشج ا

ة ودراسة الجػانب السختمفة لمبخنامج، وعجد األلعام السػجػدة في البخنامج، واألنذدصة السرداحب
سدتعانة بدبعس الالكل لعبة، والتي كانت تتزسغ عخض مجسػعة مغ فيجيػىات تػضيحية مع 

نػعيدة وشبيعدة السعمػمدات العمسيدة والثقاديدة و الػسائل السرػرة السمػنة لتػضيح فكخة كل لعبدة، 
مددات عمدى أن يكدػن عدجد جا حخصدكسدا البديصة التي تشاسب عسخ األشفال في ىحه السخحمدة، 

اليدة تدأريخه بعدج مدخور فتدخة مدغ عولثبات ف ،إلحجاث الفارق عمى السقياسمشاسب ا ج ق البخناميتصب
يتػق  عمى البخنامج في حج ذاتو فقط، ميسا كان البخندامج عمدى درجدة  األمخ الإال أن الدمغ. 

سدتسخار فعاليدة التدأريخ اليئدة السشاسدبة والذدخوط األساسدية البدون تدػفخ  عالية مغ اإلتقان والجقة
 اإليجابي لمبخنامج. 

ة( إلددى أنددو عشددج ترددسيع البخنددامج سددتسخار أرددخ بخنددامج )ألعددام تعميسيددعدددو اخجددع يكسددا 
ت الصفدل الحياتيدة، شبثدق مدغ  بدخاالتدي تاأللعدام واألنذدصة تدع ا تيدار  تيار ألعابدو وأنذدصتو او 

سدتسخار تدأريخ البخندامج ليدا بعدج فتدخة او  ،ىتسام الصفل بيحه األلعدام وإسدتجابتو ليداا وبالتالي كان 
يل، وتػضيف جسيع شاقاتو في التفكيخ في تشػف  التصبيق مغ  الل ما تعمسو مغ قجرة عمى التخ 

إسددددتسخار أرددددخ البخنددددامج إلددددى ان خجددددع الباحثدددديالتددددي تفخضدددديا عمددددييع كددددل لعبددددة. كسددددا السفدددداهيع 
عسميددة الدتعمع الخاصددة بجسيددع السالحطدات اإليجابيددة مدغ قبددل معمسدات الخوضددة والقددائسيغ عمدى 

اإليجابية لسعطع أشفال تغيخ ممحػظ في الدمػكيات بحث حيث رصجن حجوث األشفال عيشة ال
بيدحا القدجر السختفدع  ةعجيج مغ السيارات السعخدية والمغػية التي لع تكغ مػجدػدكتدام االعيشة، و 

ة مغ وجية نطخ معمسدات السالحطة اإليجابية األكثخ أىسيوكانت مغ قبل عشج ى الء األشفال. 
حيدددث  التغيدددخ الدددحؼ شدددخأ عمدددى نسدددػ )السيدددارات اإلبجاعيدددة( لدددجػ ىددد الء األشفدددال يالخوضدددة ىددد

، وىدددحا مدددا دفدددع ىددد الء ا  دددخيغأصدددبحػا أكثدددخ معخفدددة بالسفددداهيع مقارندددة بدددأقخانيع مدددغ األشفدددال 
سدتخاتيجيات بخندامج )ألعدام تعميسيدة( عمدى جسيدع التبشي فكخة تصبيق أنذصة وألعدام و السعمسات 

 األشفال بالخوضة. 
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 تهصيات البحث
 تقجيع التػصيات والسقتخحات التالية: أمكغ  الحالي نتائج البحثفي ضػء ما أسفخت عشو 

األشفددال ذوؼ صددعػبات الددتعمع، ووضددع بددخامج  اصددة ليددع تشاسددب بىتسددام الزيددادة ا -
 قجراتيع وإمكاناتيع. 

إعددددجاد فخيددددق عسددددل متخرددددز فددددي جسيددددع السجدددداالت لمكذدددد  عددددغ األشفددددال ذوؼ  -
  الخوضة حتى يسكغ تقجيع التج ل السبكخ ليع.صعػبات التعمع في 

  . بجسيع فئاتيعأشفال الخوضة ىتسام بتشسية ميارات تكػيغ السفاهيع لجػ الا -
تشسيدددة ميدددارات تكدددػيغ لسدددتخاتيجيات حجيثدددة اسدددتخجام ا عمدددىمعمسدددات الخوضدددة  حدددث -

 السفاهيع لجػ األشفال. 
 لتدددددجريبيغ عمدددددىإعدددددجاد دورات تجريبيدددددة وندددددجوات وورش عسدددددل لسعمسدددددات الخوضدددددة  -

سدتخجام إلى جانب ا ستخجام بخامج أنذصة المعب في تشسية ميارات تكػيغ السفاهيعا
 األنذصة واأللعام التخفييية. 

ى سدددتخاتيجيات لتدددجريب األشفدددال عمددداتدويدددج السعمسدددات بدددجليل مصبدددػف يحتدددػؼ عمدددى  -
 ستخاتيجيات. تشسية ميارات تكػيغ السفاهيع وفق ىحه اال
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 السراجع 
سدددمػك التقخيدددخ الدددحاتي لدددجػ الستعمسددديغ العدددادييغ ذوػ  .(0224).أحسدددج عدددػاد؛ مجدددجػ الذدددحات

السدد تسخ العمسددي الثدداني لسخكددد ورعايددة وتشسيددة الصفػلددة:  .صددعػبات الددتعمع والقددابميغ لمددتعمع
تخبية ذوؼ االحتياجات التخبػية الخاصة فدي الدػشغ العخبدي. الػاقدع والسددتقبل كميدة التخبيدة 

 . 238 – 92مارس. ص 05 – 04بالسشرػرة، جامعة السشرػرة، مغ 
اىخة: دار الفكخ (. شخق تجريذ الخياضيات: نطخيات وتصبيقات. الق0222).الرادقإسساعيل 

 العخبي. 
(. ماهيددة السفدداهيع وأسدداليب ترددحيح السفدداهيع الخصددأ. 0220).أشددػاق نردديفو إقبددال مصذددخ؛ 

  عسان: دار صفاء لمشذخ والتػزيع. 
 (. الشسػ الشفدى لألشفال والسخاىقيغ. القاىخة: مكتبة األنجمػ السرخية. 0220).آمال باضة
المعددددب فددددي تشسيددددة ميددددارات الثقافددددة البرددددخية لددددجػ (. تػضيددددف أنذددددصة 0223).إبددددخاهيعانذددددخاح 

 -3ا. الس تسخ العمسي التاسع، الجسعية السرخية لتكشػلػجيا التعميع، القاىخة السعاقيغ سسعي  
 ديدسبخ.  4

(. دراسة أساليب التفكيدخ الددائجة لدجػ الصمبدة ذوؼ صدعػبات الدتعمع فدي 0222).أييع الفاعػرؼ 
  مذق، دمذق، سػريا. الخياضيات، رسالة ماجدتيخ. جامعة د

دار شيبدددة : ةيدددد الج .األشفدددال الستفدددػقيغ عقمي دددا ذوؼ صدددعػبات الدددتعمع .(0222)حدددافع. بصدددخس
 لمصباعة. 
(. تشسيددة السفدداهيع والسيددارات العمسيددة ألشفددال مددا قبددل السجرسددة. عسددان: 0224).ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 دار السديخة. 
(. تشسيدددددة السفددددداهيع العمسيدددددة والخياضدددددية لصفدددددل الخوضدددددة. عسدددددان: دار 0227).دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 السديخة. 
 دار شيبة. . الجيدة:  صعػبات التعمع .(0222).ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 تعمع السفاهيع المغػية والجيشية لجػ األشفال. القاىخة: دار الفكخ العخبي. (. 0222).الزبع رشاء
فخ مددي وعبددج الحمدديع محسددػد وصدد ية  (:ا تبددار الخسددع ، تخجسددة : دمحم0224.)ىدداريذجػداندد  

 مججؼ ،القاىخة: مكتبة االنجمػ السرخية
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عددددالج (. فاعميددددة اسددددتخجام أنذددددصة المعددددب فددددى 2999).متددددػليعددددالء الددددجيغ بمصيددددة ؛ حدددددغ 
        صددددعػبات تعمددددع الخياضدددديات لددددجػ تالميددددح السخحمددددة االبتجائيددددة. مجمددددة تخبػيددددات رياضددددية،

0(22 ،)33 – 42 . 
فاعميدة إسدتخجام أندػاف مختمفدة مدغ المعدب فدي تعدجيل بعدس إضدصخابات  .(0222).الشجار الج 

 . 0222الدمػك لجؼ شفل الخوضة. مجمة الصفػلة والتشسية العجد الثالث، سبتسبخ 
دار  سدددديكػلػجية المعددددب لددددجؼ األشفددددال العددددادييغ والسعدددداقيغ. عسددددان: .(0223).ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 الفكخ. 
تخجسددة نجددع  (.0ط) (. تكددػيغ السفدداهيع والددتعمع فددي مخحمددة الصفػلددة السبكددخة0224).ديددغ سددبتدر

 . الكػيت: مكتبة الفالح. العبيجؼالجيغ عمى مخدان، وشاكخ نريف لصيف 
مشذددػرات كميددة  ،األردن: عسددان.صددعػبات الددتعمع الشطددخؼ والتصبيقددي (.0223).الددػقفيراضددي 

 األميخة رخوت.
أشفال  ػبعس السفاهيع العمسية لج ةي تشسيفعالية بخنامج ألعام كسبيػتخ ف.(0224).سالع رانيا

 السشرػرة.. رسالة ماجدتيخ. كمية التخبية، جامعة مخحمة الخياض
(. األلعدام التخبػيددة، اسددتخاتيجية لتشسيدة التفكيددخ. العديغ: اإلمددارات العخبيددة 0220)ؼ.زيدج اليػيددج

 الكتام الجامعى.  الستحجة: دار
(. تػضيدددف أنذدددصة المعدددب فدددى تدددجريذ مدددادة الخياضددديات 0227).الدددحيب؛ نعيسدددة عبدددجوزيشدددب 

لسخحمدة التعمديع األساسدي. مدد تسخ الخياضديات األول: مدجػ مػاءمددة مفدخدات مشداىج الثانػيددة 
الجامعددة األسددسخية  -كميددة العمددػم  -العامددة مشدداىج التعمدديع الجددامعي فددي مددادة الخياضدديات 

 . 436 – 426ليبيا،  -االسالمية 
. تشسيدة ميدارات الحدذ العدجدؼ لدجؼ األشفدال باسدتخجام أنذدصة المعدب. (0220).زيشب عصيفي

 ، األردن. 0، العجد24جخش لمبحػث والجراسات، مجمج 
(. السعاييخ العخبية الثقادية لمعدب األشفدال، األماندة العامدة لجامعدة الدجول 0223).سخية صجقي

 العخبية. قدع الصفػلة، جسيػرية مرخ العخبية. 
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العقدددام بالزدددخم وسددديمة  يدددخ ناجحدددة لتخبيدددة األبشددداء، مجمدددة  .أ( 0225).حدددجسدددميسان عبدددج الػا
الصددب الشفدددي اإلسددالمي )الددشفذ مصسئشددة(، الجسعيددة العالسيددة اإلسددالمية لمرددحة الشفدددية 

 . 26، 82بالقاىخة، العجد 
مجمدددة الصدددب الشفددددي اإلسدددالمي )الدددشفذ  السدددخ وصدددعػبات الدددتعمع، .م(0225).دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

، 82السصسئشدددة(، تردددجرىا الجسعيدددة العالسيدددة اإلسدددالمية لمردددحة الشفددددية بالقددداىخة، العدددجد 
 . 22مايػ، ص
صددعػبات الددتعمع. أسددبام متجا مددة و رددائز وسددسات، مجمددة الصددب  .(0227).ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
مجسعية العالسية اإلسدالمية لمردحة الشفددية بالقداىخة، لسالمي )الشفذ السصسئشة( الشفدي اإل

088 ،00 – 03 . 
صدددددعػبات الدددددتعمع وأ ػاتيدددددا حدددددجود فاصدددددمة، مجمدددددة الصدددددب الشفددددددي  .(0228).دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

اإلسددالمي )الددشفذ السصسئشددة( الجسعيددة العالسيددة اإلسددالمية لمرددحة الشفدددية بالقدداىخة، العددجد 
 . 37 – 36، مايػ، ص9

ة ذوو االحتياجددددات التخبػيددددة السخجددددع فددددي التخبيددددة الخاصددددة السعاصددددخ  .(0222).ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
االسدددددكشجرية: دار الػفدددداء لدددددجنيا الصباعددددة والشذدددددخ  .الخاصددددة بددددديغ الػاقددددع وأمدددددان السدددددتقبل

 والتػزيع. 
القددداىخة، مكتبدددة  .السخجدددع فدددي صدددعػبات الدددتعمع الشسائيدددة واألكاديسيدددة .(0222).دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 خية. األنجمػ السر
صدددعػبات الدددتعمع الشسائيةدددد دار ايتدددخاك لمصباعدددة والشذدددخ والتػزيدددع د  .(0222).دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 القاىخة. 

(. أرددخ بخنددامج مقتددخح فددي تشسيددة بعددس ميددارات القددخاءة أدؼ تالميددح 0229).الذددخخيتي سػسددغ
الغدػث الجوليدة بذدسال  ددة. رسدالة ماجددتيخ، كميدة الر  الثالث األساسي بسجارس وكالدة 

 ، فمدصيغ. ةالتخبية، الجامعة اإلسالمية،  خ 
(. صعػبات التعمع في رياض األشفال. اإلسدكشجرية: مخكدد 0220).أحسج شعبان سيج الصػام؛

  اإلسكشجرية لمكتام. 
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جرجددة لددخافغ ا تبددار السرددفػفات الست .(0222.)عبددج الحمدديع؛ دمحم ريدداض الذددخيفصددالح الددجيغ 
سددشة بسحافطددات أسدديػط وسددػىاج وأسددػان، مجمددة  7-6 عمددى التالميددح الرددع لألعسددار مددغ

 082 -052(، ص ص 2)27بأسيػط.  كمية التخبية
 (. قرددػر السيددارات قبددل األكاديسيددة ألشفددال الخوضددة وصددعػبات الددتعمع0228).عبددج هللاعددادل 
 القاىخة: دار الخشاد لمشذخ والتػزيع.  (.0ط)

. القدددداىخة، مكتبددددة الددددتعمع الشسائيددددة ألشفددددال الخوضددددة قائسددددة صددددعػبات(.0226).ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .  األنجمػ السرخية

خيدداض، مجمددة كميددو التخبيددة، جامعددة شفددال الألالسيددارات الحياتيددة (.0224.)عبددج الددخازق مختددار
 .سيػطأ

، (4)ط الخاصدددددة وتدددددخبيتيع االحتياجدددددات(. سددددديكػلػجية ذوؼ 0225).عبدددددج السصمدددددب القخيصدددددي
  دار الفكخ العخبي.  :القاىخة

(. تعمدددع اإلحرددداء مدددغ البجايدددة وحتدددى الدددتسكغ. القددداىخة: دار ماسدددتخ 0229).عمدددي عبجالسحددددغ
 لمشذخ والتػزيع.     

بعددس كتدددام فاعميددة بخنددامج مقتددخح باسددتخجام األلعددام التخبػيددة فددي إ .(0222).عمددي عصيددة
مجمدة الجسعيدة التخبػيدة لمجراسدات  .( سدشػات6-5أشفدال الخوضدة ) ػالسفاهيع الجغخادية لج

 . 37االجتساعيو، ف 
السردفػفات الستتابعدة لدخيفغ  تقشديغ ا تبدارات (.0223).أحسدج جدالل ؛ابدخاهيععمدي  ؛عمي يحدي

التخبيددة جامعددة كميددة  فددي البيئددة العسانيددة ، سمدددمة الجراسددات الشفدددية و التخبػيددة ترددجر عددغ
 .الدمصان قابػس السجمج الدادس

، القددداىخة، مكتبدددة األنجمدددػ 6عمدددع الدددشفذ التخبدددػؼ، ط .(0222).صدددادقآمدددال بدددػ حصدددب؛ أفددد اد 
 السرخية. 

لتشسية التسييد البرخػ لجػ شفل الخوضة.  (. فاعمية بخنامج تجريبي0220).فػقية عبج الحسيج
 . 45-08 ،62مجمة عمع الشفذ. الييئة العامة لمكتام. 
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(.صدددعػبات الدددتعمع لدددجػ عيشدددة مدددغ تالميدددح السخحمدددة االبتجائيدددة فدددي دولدددة 2992ديردددل الددددراد.)
،  ص  38االمدارات العخبيددة الستحجة)دراسددة مدددحية تخبػيدة نفدددية(. رسددالة الخمدديج العخبددي،

 278 -202ص 
 عسان: دار وائل لمشذخ والتػزيع. . مج ل إلى التخبية الخاصة .(0225).الطاىخقحصان 

، القدددداىخة: عددددالع 2التددددجريذ لددددحوػ االحتياجددددات التخبػيددددة الخاصددددة، ط .(0223).كسددددال زيتددددػن 
 الكتب. 

 6سدشػات إلدى سدغ  3تعميع وتعمع السفاهيع الخياضدية لمصفدل مدغ سدغ  .(0222).إبخاهيع مججؼ
 سشػات. القاىخة: مكتبة األنجمػ السرخية. 

(. أرخ بخنامج بأنذصة المعب لتشسية بعس ميارات القخاءة اإلبجاعيدة لدجػ 0229).أبػ عكخدمحم 
تالميدددح الرددد  الددددادس بسدددجراس  دددان يػسددد . رسدددالة ماجددددتيخ، كميدددة التخبيدددة، الجساعدددة 

 اإلسالمية،  دة، فمدصيغ. 
دليددددل الباحددددث فددددي السقدددداييذ الشفدددددية والتخبػيددددة فددددي (. 2994.)الرددددسادؼيحددددي الددددبصر و دمحم 

عسدان، األردن : الجامعدة األردنيدة، كميدة العمدػم  .ميجاني القجرات والذخردية. الجددء األول
  التخبػية

(. تشسيدددة السفددداهيع الخياضدددية لدددجػ شفدددل الخيددداض. السشردددػرة، السكتبدددة 0222دمحم حددددب هللا.)
 السشرػرية.العرخية 

(. األلعام مغ أجل التفكيخ والدتعمع، عذدخ دقدائق يػميدا  تدداعج شفمدظ عمدى 0224).الحيمةدمحم 
 الشسػ السعخفى. عسان: دار السديخة لمشذخ والتػزيع. 

، القدداىخة، مكتبددة األنجمددػ 3(. السددج ل إلددى عمددع الددشفذ، ط2997).مشددديمحسددػد الصيددب؛ دمحم 
 السرخية. 

إسددتخجام إسددتخاتيجيات مددا وراء السعخديددة مددغ تذددخيز وعددالج  .(0222). شددعبان فخ مدديدمحم 
األشفال ذوؼ صعػبات التعمع، رسالة ماجدتيخ  يخ مشذػرة، كمية التخبية بأسديػط، جامعدة 

 أسيػط. 
. القاىخة: دار تعميع األنذصة والسيارات لجػ األشفال السعاقيغ عقميا  . (2999).دمحم عبج الحسيج

 الفكخ العخبى. 

http://41.67.53.39/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=56
http://41.67.53.39/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=56
http://41.67.53.39/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=56
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  (. صعػبات التعمع. القاىخة: مكتبة زىخاء الذخق. 0224).ل حافعنبي
 ، القاىخة: مكتبة زىخاء الذخق. 3(. صعػبات التعمع والتعمع العالجي. ط0226).ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ميدددارات عسميدددات (. فعاليددة اسدددتخجام اسدددتخاتيجيات تعميسيددة مختمفدددة بعددس 0222).ىالددة لصفدددى

العمع األساسية فى تجريذ العمػم لجػ تالميح مجارس الشػر االبتجائية. رسالة دكتػراه، معيج 
 الجراسات والبحػث التخبػية. 

األسددذ والشطخيددات. القدداىخة:  :(. عمددع نفددذ الشسددػ0222).عبددجالسعصيو حدددغ  قشدداوؼ ؛ىددجػ 
 دار قباء. 

دراسة تصػيخ ا تبار لتذخيز صدعػبات الدتعمع لدجػ التالميدح األردنيديغ  .(2998).ياسخ سالع
فدددي السخحمدددة االبتجائيدددة، مجمدددة دراسدددات عسدددان: الجامعدددة األردنيدددة. السجمدددج الخدددامذ عذدددخ 

 العجد الثامغ. 
(. دليدددددل األسدددددخة إلدددددى صدددددعػبات الدددددتعمع. عسدددددان: دار الصخيدددددق لمشذدددددخ 0226)ي.يحيدددددى القبدددددال
 والتػزيع. 
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