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 ممخص البحث

هدددال البحدددل الحدددالع فلدددع التعدددرل  مدددع مددداه فمكانيدددة لشسيدددة السفدددا يؼ الريا دددية لظفددد       
الرو ة ذوه صعؾبات التعمؼ باستخاام األلغاز واألحاجع األدبية واشدتسم   يشدة البحدل  مدع 

مؽ أطفال السدتؾه الثاني الذيؽ لتراوح أ سارهؼ  طفاًل وطفمة (32 مع ) لبحلواشتسم   يشة ا
لدددؼ لمدددديس ؼ فلدددع مجسدددؾ تيؽ متدددداويتيؽ ومت ددداة تيؽ، مجسؾ دددة  دددابظة  ( سدددشؾات،6-5بددديؽ )

، وكانددد  األدوات وطفمدددةً  ( طفدددالً 25، ومجسؾ دددة لجري يدددة و دددادها )وطفمدددةً  ( طفدددالً 25و دددادها)
 (،0222( ، ولمشديؽ ن داد مدرزو  )2986رسدؼ الرجد  لمشديؽ ةاطسدة حشفدي ) عبارة  ؽ اختبدار

قائسة بالسفا يؼ الريا دية لظفد  ،( 0226 ادل   ا هللا،بظارية ذوه صعؾبات التعمؼ الشسائية )
السفا يؼ الريا ية لظفد  الرو دة ذوه ،اختبار (تيؽالرو ة ذوه صعؾبات التعمؼ )ف ااد الباحث

غدداز واألحدداجع لبرنددام   قددائؼ  مددع اسددتخاام األ، (ثتيؽصددعؾبات الددتعمؼ السرددؾر )ف ددااد البدداح
لدداه طفدد  الرو ددة ذوه صددعؾبات التعمؼ )ف ددااد ةددع لشسيددة بعددض السفددا يؼ الريا ددية األدبيددة 

المائؼ  مدع األلغداز واألحداجع األدبيدة ةعالية ال رنام   فلع بحلنتائ  الت (، وقا أسفر ثتيؽالباح
كسا أكا  مع  درورة  ذوه صعؾبات التعمؼ، لظف  الرو ة بعض السفا يؼ الريا يةلشسية  ية

 ق لعمديؼ الظفد ائدمشاه  وطر  يل ووا عبرام  رياض األطفا يلؾجيه أنغار التربؾييؽ ومخظظ
 ذوه صعؾبات التعمؼ  لظف  الرو ة األلغاز واألحاجع األدبيةاستخاام  مع 

 
 
طفددد  الرو دددة ذوه  ،السفدددا يؼ الريا دددية ، األلغددداز واألحددداجع األدبيدددة ات السفتاحي   ة: س   الكم

  صعؾبات التعمؼ
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Abstract 

      The aim of the current research is to identify the extent of the 

mathematical development of a kindergarten child with learning 

difficulties using literary puzzles and riddles. The research sample 

included a sample of the research sample on (30) girls of the second 

level aged (5-6) years, they were divided To two equal groups from 

two groups, a control group was the highest of (15) children  Nihad 

Marzouq (2011), Battery for People with Developmental Learning 

Difficulties (Adel Abdullah, 2006), a list of mathematical concepts for 

kindergarten children with learning difficulties (prepared by the two 

researchers), testing of mathematical concepts for kindergarten children 

with learning difficulties illustrated (prepared by the two researchers), a 

program based on Literary riddles and riddles in developing some 

mathematical concepts for kindergarten children with learning 

difficulties. (Preparation of the two researchers). The results of the 

research resulted in the effectiveness of the program based on literary 

puzzles and riddles in developing some mathematical concepts for 

kindergarten children with learning difficulties, and he also stressed the 

need to direct the attention of educators And kindergarten program 

planners and developers of curricula and methods of teaching the child 

to use literary puzzles and riddles for kindergarten children with 

learning difficulties 

Key words: Literary puzzles and riddles, Mathematical concepts, 

Kindergarten child with learning difficulties. 
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 مقدمة
لمؾصددؾل فلددع االسددتمالل فن ريدداض األطفددال هددؾ مكددان ي دداأ  يدده الرددغار لجددارب ؼ األولددع      

ي داأ  وصشع المرار  ويعت ر لعميؼ ما ق   السارسة مدؽ أهدؼ السراحد  التدي بسدر ب دا الظفد   حيدل
الظف  ةي لشسية العايا مدؽ السفدا يؼ والس دارات الريا دية ةدي سدؽ مدا ق د  السارسدة   ةد ذا كدان 

السراحددد  أسددداس الظفددد  بددده شددديي مدددؽ الخظددد  سيددددتسر هدددذا الخظددد  معددده، ويتدددراكؼ حتدددع برددد  
التعميسيددة األخددره، هشددا ل سددؽ مذددكمة الحددداا أو الريا دديات ةددي أن األسدداس  يددر السدداروس 
والخظددد  يتدددراكؼ ، ولتظدددؾر السذدددكمة لتردددبي ةدددي دائدددرٍة مدددا ُبددددسع بردددعؾبات الريا ددديات  وقدددا 

 لتظؾر السذكمة فلع ما ُبدسع )ةؾبيا الريا يات( أو الممق مؽ مادة الريا يات 
ويعدددا األطفدددال ذوو صدددعؾبات الدددتعمؼ مدددؽ الف دددات الخاصدددة التدددي بجددد  أن لحغدددع باهتسددداٍم     

خدداٍ  بالسجددال التعميسددي والتربدددؾق  بحيددل لمددام ل ددا خدددامات  الجيددة لمسذددكالت التددي لعدددؾ  
لمام ؼ العممي والشفدي والتحريمي  وذلػ ألن صعؾبات التعمؼ مؽ السذكالت التي لغ  مداه 

ا ومدا اًة مدتسرًة مشدذ باابدة مرحمدة الظفؾلدة السبكدرة فلدع مدا بعدا ذلدػ مدؽ الحياة، ولحتاج لف سً 
 (*221،  0202السراح  التعميسية )حسادة ،

و البًا ما ي اق أطفال الرو ة السعر يؽ لخظر صعؾبات التعمؼ بعض الددمؾكيات التدي      
رًا ألن هشدا  ةريًمدا مؤشرات لش يي ب مكانية لعر  ؼ الالحدق لردعؾبات الدتعمؼ، ونغد لعا بسثابة

مددؽ البدداحثيؽ يدددره أندده البسكددؽ اسدددتخاام مرددظمي صددعؾبات الدددتعمؼ ةددي مرحمددة الرو دددة، وأن 
هشدا  مجسؾ دة مدؽ الس ددارات ق د  األكادبسيدة والتدي لعت ددر مؤشدرات لردعؾبات الدتعمؼ، الستسثمددة 
 ةدددي م دددارة األرقدددام ولعدددرل األشدددكال واأللدددؾان و يرهدددا، وأن مالحغدددة أوجددده المردددؾر ةدددي هدددذ 
الس ارات بعت ر فجراًيا ةي  ابة األهسية ياةعشا حتسدًا فلدع لمدابؼ بدرام  التداخ  السبكدر السشاسدبة 
ل ددؼ  مسددا يترلدد   ميدده الحددا بارجددٍة ك يددرٍة مددؽ لمددػ ايمددار الدددم ية التددي بسكددؽ أن لترلدد   مددع 

 (03، 0226صعؾبات التعمؼ )  ا هللا ،

ؾ ر ابدددة ولمدددابؼ العدددؾن ل طفدددال ذوق وقدددا الج ددد   ماريدددا مشتددددؾرق  بت سددديس مش ج دددا نحددد   
صدددعؾبات الدددتعمؼ، وحاولددد  معالجدددة لددد خرهؼ التحرددديمي   ةمامددد  بتردددسيؼ أدوات خاصدددة ب دددؼ 
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لددددتخام ةددددي لدددداريس العايددددا مددددؽ السفددددا يؼ ومددددؽ  ددددسش ا السفددددا يؼ الريا ددددية  حيددددل و ددددع  
لس ددارات مجسؾ ددًة ك يددرًة مددؽ األنذددظة باسددتخاام أدوال ددا الخاصددة، وذلددػ لتؾجيدده ولشسيددة بعددض ا

 ( 03، 0223الريا ية لاه األطفال ذوق صعؾبات التعمؼ )مشتدؾرق وحساد،
ولما أكات العايا مؽ السشغسات العالسية السعشية بتعميؼ ولعمؼ الريا ديات  درورة لؾجيده       

السزيدددددددددددددددددا مدددددددددددددددددؽ االهتسدددددددددددددددددام لدددددددددددددددددا ؼ لعمدددددددددددددددددؼ الريا ددددددددددددددددديات ةدددددددددددددددددي سدددددددددددددددددشؾات الظفؾلدددددددددددددددددة 
              (NCTM;NAEY,2002)ةالسبكر 

ولعت ر السفا يؼ الريا ية العسؾد الفمرق لمسعرةة السشغسة، ولعا محؾرًا أساسيًا ياور حؾله  
كثيرًا مؽ السشاه  الاراسية  ةمؼ لعا مجرد جؾان  التعمؼ  ب  ل ا أهسية ك يرة، فذ أن ا لدا ا 

ةي   مع التش ؤ،والتفدير،وة ؼ الغؾاهر الظ يعية، وذلػ مؽ خالل لؾاجاها ةي  القٍة متبادلةٍ 
نغاٍم شامٍ  ُبدسع السفا يؼ ال  ره، وبالر ؼ مؽ األهسية ال  ره لمسفا يؼ الريا ية با تبارها 
األساس الذق ُي شع  ميه لعمؼ الريا يات ةي السراح  التعميسية السختمفة، ة ن العايا مؽ 
األطفال بذكؾن مؽ صعؾبة ة س ؼ ل ا وهؼ األطفال  ذوق صعؾبات التعمؼ )دمحم 

  صادقي 102-125،  0227   ظيفي وكاواني ،372، 0225ومعرل،
،0221 ،213)   

ولما أكات العايا مؽ الاراسات  مع  رورة االهتسام بتشيسة السفا يؼ الريا ية لظف       
 (،0222الرا) (،جاد0223الرو ة ذق صعؾبات التعمؼ مث  دراسة   ا السجيا)

 (،0225) ومعرول ،(0225بر ؾث) (،0222(،سسعان)0228حاما) (،0223صايق)
( ، 0221(،   االحسيا والسشير وأبؾ المي  و الم)0223أبؾ المي ) (،0221بارالايؽ)
 ( 0222(، ال ؾةالسة )  0225(،  ا هللا )0223سميسان)

ولعدددددا األلغددددداز  واألحددددداجي األدبيدددددة ألعابدددددًا ذهشيدددددًة ذات دور مدددددؤمر ةدددددي العسميدددددة التعميسيدددددة     
ٍة مشاسبٍة، ة ن ا لربي مؾاقفًا ذهشيدًة لددتا ي مدؽ الظفد  التف يدر ل طفال، ة ذا ما أُ َات بظريم

بسدتؾه ر يدع، والييدام بعسميداٍت ذهشيدٍة ونذداٍن ذهشدٍي  يدر مدا بمدؾم بده ةدي السؾاقد  العادبدة ةدي 
الحيدداة، ولتسيددز هددذ  السؾاقدد  بالسدددتؾه السعرةددي والتشغدديؼ ال شددائي الددذق لتظمبدده لمؾصددؾل فلددع 

يت دا كسؾاقد  مسيدزة لمدتعمؼ ، كسدا أن اسدتخاام ا بكثدرٍة بددا ا  مدع الح  ، ومؽ هشا جدايت أهس
 (330،  0228لسريؽ الظف   مع التف ير ) أبؾ زيا وصايق و  ا الحق ،
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ولمددا أكددات العايددا مددؽ الاراسددات الدداور التددي لؤدبدده األلغدداز  واألحدداجي األدبيددة ةددي لشسيددة    
( 0229(، ب شددددداوق)0229العايددددا مددددؽ السفددددا يؼ والس ددددارات لظفدددد  الرو ددددة كاراسددددة البدددددام)

   Rahayn (2015)(، 0221،دمحم)

ونذدداٍن  مددؽ أجدد   كسددا أن األلغدداز  واألحدداجي لزيددا مددؽ داةعيددة األطفددال نحددؾ العسدد  ب سددةٍ     
الؾصؾل فلع الحمدؾل الردحيحة لسذدكمة المغدز  ةد ذا لحمدق ذلدػ ةد ن ؼ بذدعرون بال  جدة والفدرج 
والددددرور واالرليددداح، ولشاسددد  األلغددداز واألحددداجي الريا دددية األطفدددال بظي دددي الدددتعمؼ، بذدددرن أن 
ا لمددددام ا السعمسددددة بعددددا لبددددديظ ا وت ددددادة صدددديا ت ا، لت ددددؾن ةددددي صددددؾرة ألعدددداٍا لربؾيددددٍة  )  دددد

 (009، 0228الحكيؼ،

(، 0222(،   داالرحسؽ)0221(، دمحم)0229واستشادًا لسا س ق، ةمدا قامد  دراسدة نردار)     
( باستخاام األلغاز واألحاجي ةدي لشسيدة السفدا يؼ الريا دية 0222(، الرواحي)0227الزبياق )

شذدؾدة مدؽ  مع الاور الفعال ولحميق ندؾال  الدتعمؼ الس(Smalt,2000)ل طفال، وأكات دراسة 
 خالل ا 

ومؽ هشا بسكؽ ل كيا  رورة االستفادة مؽ استخاام األلغاز  واألحاجي ةدي لشسيدة السفدا يؼ     
الريا ية لاه طف  الرو ة ذق صعؾبات التعمؼ  حيل بسكؽ لمسعمسة لمابؼ السحتؾه التعميسي 

تمرداي لمؾصدؾل ب سمؾٍا لربؾٍق و مسٍي شيٍق ومثيٍر  لسا لستاز به هذ  السرحمدة مدؽ ةزدؾل واس
 فلع الحمائق التي بدعع لسعرةت ا 

 مذكمة البحث وأسئمتو:
لعددا صدددعؾبات الدددتعمؼ مدددؽ السؾ دددؾ ات الس سدددة ةدددي الؾقددد  الدددراهؽ، وذلدددػ بدددد   لزايدددا        

أ ااد األطفال الذيؽ بعانؾن مؽ لمػ الرعؾبات ، وأطفال هذ  الف ة ةي مرحمة رياض األطفال 
مؽ أبرز سسال ؼ  ام المارة  مع االنتبا  واإلدرا  والتذكر، بارجة كا يدة لددا اهؼ  مدع الدتعمؼ 

ط يعيٍة، مثم ؼ مث  األطفال  العادييؽ، وهي ما ُبظمق  مي دا صدعؾبات الدتعمؼ الشسائيدة،  برؾرةٍ 
والتددي لددؤمر بدداورها  مددع اكتدددابه العايددا مددؽ الس ددارات التددي لددؤدق دورًا ك يددرًا ةددي ف ددااد الظفدد  
الكتدددداا السفدددا يؼ السختمفدددة، ومدددؽ أهس دددا السفدددا يؼ الريا دددية ، وكمسدددا ازدادت لمدددػ الف دددة ةدددي 
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يزيدا مدؽ أهسيددة هدذا السؾ دؾة زيدادة كثاةدة أ دااد األطفدال ةددي تسدع زاد االهتسدام ب دا، ومسدا السج
الرددد ، وهدددذا مدددا ع دددر بؾ دددؾٍح لمبددداحثتيؽ مدددؽ خدددالل فشدددراة سا  مدددع مدددادة التددداري  السيدددااني 

، مسدددا زاد العددد ي  مدددع السعمسدددات ةدددي اكتذدددال مدددؽ بعدددانؾن مدددؽ لظالبدددات ال ميدددة بالرو دددات
اهددددتؼ كثيددددر مددددؽ البدددداحثيؽ بسجددددال صددددعؾبات الددددتعمؼ بذددددكٍ   ددددام  صددددعؾبات ةددددي الددددتعمؼ، وقددددا

وصعؾبات الريا يات بذكٍ  خاٍ   حيل أن ا أساس لمعايا مؽ العمؾم األخره، ول دؽ اليدزال 
السجال خرًبا وةي حاجٍة فلع مزيا مدؽ الاراسدات،  خاصدًة لمدػ الاراسدات الستعممدة بردعؾبات 

لعايا مؽ الاراسدات فلدع أن صدعؾبات الدتعمؼ التدي التعمؼ الريا ية ةي مرحمة الرو ة ،ولذير ا
بعاني مش ا األطفال ةدي السرحمدة االبتاائيدة ومدا بعداها، يرجدع أصدم ا فلدع مرحمدة الرو دة ولمدا 

 داوده وبدؽ  0229  بدار الدايؽ،0223أكات  مدع ذلدػ العايدا مدؽ الاراسدات مثد  )سدميسان ،
 (  0226الظاهر،

 ذا الشؾة مؽ السذكالت، بسكؽ أن يؤمر  مع الردفؾل لذا ة ن اإلهسال ول جي  لمتراق ل    
األولددع مددؽ السرحمددة االبتاائيددة  ويددرلبش جددزي مددؽ مذددكالت هددؤالي األطفددال ةددي مرحمددة الرو ددة 
بشؾعية ال رام  واألنذظة التي ُلمَام ل ؼ  لذا البا مؽ لمابؼ برام  التاخ  السبكر لظف  الرو ة 

  ذق صعؾبات التعمؼ  

(،جدددددددددددددددداد 0228(،حسدددددددددددددددداد)0228سددددددددددددددددة كددددددددددددددددٍ  مددددددددددددددددؽ الدددددددددددددددددعياق)وأكددددددددددددددددا ذلددددددددددددددددػ درا     
(،ال مددددددددددددددددددددؾق 0225(،  ددددددددددددددددددددا هللا)0227(،الحفشدددددددددددددددددددداوق)0202(،حسددددددددددددددددددددادة)0222الددددددددددددددددددددرا)
                                                      ( 0226(،أحسا)0229والعتي ي)

ولتؾقددد  لشسيدددة السفدددا يؼ الريا دددية ألطفدددال الرو دددة ذوق صدددعؾبات الدددتعمؼ  مدددع  ؾامددد       
متعددادة، مددؽ أهس ددا الظرائددق التددي لتبع ددا السعمسددة  ة مسددا كاندد  طرائددق لعمسي ددا ولعمس ددا متعددادة 
ونذظة وشائمة وواقعية، زادت حريمة الظف  ذق صعؾبات التعمؼ مؽ لعمؼ السفا يؼ الريا ية، 

شسيددة السفددا يؼ الريا ددية لمظفدد  بالسدددتؾه السظمددؾا لتمددػ الف ددة ، وقددا بيشدد  وجددايت مخرجددات ل
العايدددا مدددؽ الاراسدددات ةا ميدددة األلغددداز واألحددداجي األدبيدددة ةدددي قدددارل ا  مدددع لشسيدددة العايدددا مدددؽ 
الس ارات والسفا يؼ لاه األطفال   حيل لجذا انتباه ؼ ول دد  ؼ المدارة  مدع التف يدر بسددتؾه 

ت العمميددة والسعر يددة ولشغدديؼ بشددائي ل ة ددار بذددكٍ  مختمددٍ   ددؽ السؾاقدد  معدديؽ، والييددام بالعسميددا
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العادبة، باإل اةة فلع شعؾر األطفال بال  جة والشذان والدرور أمشداي لشفيدذ مثد  هدذ  األنذدظة 
(،  دددددددددددا 0221التعميسيدددددددددددة، وهدددددددددددذا مدددددددددددا أشدددددددددددار فليددددددددددده العايدددددددددددا مدددددددددددؽ الاراسدددددددددددات مثددددددددددد  دمحم)

( 0227(،،الزبيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداق)0223(،مؾسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع)0222الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرحسؽ)
  مسدددددا دةدددددع البددددداحثتيؽ لسزيدددددٍا مدددددؽ (Rahayn,2015),(Smalt,2015)(،0229،ب شدددددداوق)

البحل حؾل استخاام هذ  األسدالي  والظدر  ةدي لشسيدة السفدا يؼ الريا دية لظفد  الرو دة  ذق 
 صعؾبات التعمؼ 

وانظالقددًا مسددا سدد ق، ةدد ن مذددكمة البحددل لتحدداد ةددي وجددؾد قرددؾر ةددي السفددا يؼ الريا ددية       
لرو ددة  ذق صددعؾبات الددتعمؼ، والحاجددة فلددع اسددتخاام أسددالي  الددتعمؼ الشذددش التددي لؤكددا لظفدد  ا

فبجابية األطفال أمشاي  سمية التعمؼ، كاأللغاز واألحاجي ةي لعمؼ ولاري  األطفال، لسدا ل دا مدؽ 
لددد ميٍر بدددالي األهسيدددة ةدددي لمدددػ السرحمدددة، ولمتغمددد   مدددع هدددذ  السذدددكمة وتبجددداد حمدددؾل ل دددا يشبغدددي 

الدؤال الرئيس التالي:  ما ةا مية برندام  قدائؼ األلغداز واألحداجي ةدي لشسيدة بعدض  اإلجابة  ؽ
 السفا يؼ الريا ية لاه طف  الرو ة ذق صعؾبات التعمؼ؟

 ويتفرة مؽ هذا الدؤال الرئيدع  اة أس مة ةرعية، هي كايلي:

 ما السفا يؼ الريا ية السشاسبة لظف  الرو ة ذق صعؾبات التعمؼ؟  -2
  السمترح لتشسية بعدض السفدا يؼ الريا دية لداه طفد  الرو دة ذق صدعؾبات ما ال رنام  -0

 التعمؼ؟
مدددا ةعاليدددة ال رندددام  السمتدددرح لتشسيدددة بعدددض السفدددا يؼ الريا دددية لددداه طفددد  الرو دددة ذق  -3

 صعؾبات التعمؼ باستخاام فستراليجية األلغاز واألحاجي األدبية ؟
 أىداف البحث

بعاني مش دا أطفدال الرو دة  ذوو صدعؾبات الدتعمؼ لحايا قائسة بالسفا يؼ الريا ية التي  -2
 واألكثر شيؾ ًا لاي ؼ 

لرسيؼ بعض األنذظة التربؾية التي لمؾم  مع األلغاز واألحاجي األدبية لظف  الرو ة  -0
 ذق صعؾبات التعمؼ 
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لعرل ماه فمكانيدة لشسيدة بعدض السفدا يؼ الريا دية لداه طفد  الرو دة  ذق صدعؾبات  -3
 ية األلغاز  واألحاجي األدبية التعمؼ باستخاام فستراليج

لؾجيه أنغار التربؾييؽ ومخظظي برام  رياض األطفال ووا دعي مشداه  وطرائدق لعمديؼ  -1
ة ات)التربيدددددة الخاصدددددة( ول كيدددددا اسدددددتخاام األلغددددداز واألحددددداجي األدبيدددددة لظفددددد  الرو دددددة ذق 

 صعؾبات التعمؼ 
 أىسية البحث

 لتحاد أهسية البحل الحالي ةي أنه: 

خظدددؾات الددددير ةدددي األنذدددظة السمامدددة وةمدددًا ل لغددداز واألحددداجي األدبيدددة يؾ دددي لمسعمسدددة  -2
 ليكؾن مرشاًا ل ا ةي لمابؼ األنذظة 

بددد ؼ ةددي لمددابؼ فطددار نغددرق بذددتس   مددع األلغدداز واألحدداجي األدبيددة وكي يددة لؾعيف ددا  -0
 لتشسية بعض السفا يؼ الريا ية لظف  الرو ة ذق صعؾبات التعمؼ 

 درام  السمامدة ألطفدال الرو دة ذوق صدعؾبات الدتعمؼ فلدع يؾجه أنغار السد ؾليؽ  دؽ ال -3
 رورة لخظيش برام  وأنذظة لدتخام األلغاز واألحاجي ةي لشسية بعض السفا يؼ الريا ية 

 لظف  الرو ة 
 لمابؼ أداة مشاسبة ليياس بعض السفا يؼ الريا ية لظف  الرو ة ذق صعؾبات التعمؼ   -1
غداز واألحداجي والسفدا يؼ الريا دية لظفد  الرو دة نارة البحؾث العربية التدي لشاولد  األل -5

 بذكٍ   اٍم ولمظف  ذق صعؾبات التعمؼ بذكٍ  خاٍ  )وذلػ ةي حاود  مؼ الباحثتيؽ( 
   ف    روض البحث

( بيؽ متؾسظات درجات أطفال α≤0.05لؾجا ةرو  ذات داللة فحرائية  شا مدتؾه ) -2
لسييدداس السفددا يؼ الريا ددية السرددؾر السجسددؾ تيؽ التجري يددة والزددابظة ةددي التظ يددق البعدداق 

 كك  لظف  الرو ة ذق صعؾبات التعمؼ لرالي أطفال السجسؾ ة التجري ية 
( بدديؽ متؾسددظات درجددات α≤ 0.05لؾجددا ةددرو  ذات داللددة فحرددائية  شددا مدددتؾه ) -0

أطفال السجسؾ ة التجري ية ةي التظ يميؽ الم مي والبعاق لسيياس السفا يؼ الريا ية السردؾر 
 الرو ة ذق صعؾبات التعمؼ لرالي التظ يق البعاق  كك  لظف 
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( بديؽ متؾسدظات درجدات α≤ 0.05ال لؾجدا ةدرو  ذات داللدة فحردائية  شدا مددتؾه ) -3
أطفال السجسؾ ة الزابظة ةي التظ يميؽ الم مي والبعاق لسيياس السفا يؼ الريا ية السرؾر 

 لظف  الرو ة  ذق صعؾبات التعمؼ 

 مشيج البحث
اسددتخام البحددل الحددالي السددش   شددبه التجري ددي المددائؼ  مددع لرددسيؼ السجسددؾ تيؽ )السجسؾ ددة    

 والسجسؾ ة الزابظة( ذا اليياسيؽ الم مي والبعاق  -التجري ية 

 متغيرات البحث
الستغيدددر السددددتم :األلغاز  واألحددداجي،الستغير التدددابع : السفدددا يؼ الريا دددية لظفددد  الرو دددة ذق 

 صعؾبات التعمؼ 

 ات البحث وموادهأدو 

هدددددداريس(، لمشدددددديؽ  –اختبددددددار رسددددددؼ الرجدددددد  لييدددددداس ذكدددددداي األطفددددددال )ف ددددددااد : جددددددؾد أندددددد  -1
 (  0222، لمشيؽ مرزو )(2983حشفي)

  ( 0226بظارية ذوق صعؾبات التعمؼ الشسائية ) ادل   ا هللا، -2
 قائسة بالسفا يؼ الريا ية لظف  الرو ة ذق صعؾبات التعمؼ )ف ااد الباحثتيؽ(  -3
السفددددددا يؼ الريا ددددددية لظفدددددد  الرو ددددددة ذق صددددددعؾبات الددددددتعمؼ السرددددددؾر  )ف ددددددااد اختبددددددار  -4

 الباحثتيؽ( 
برنام   قائؼ  مع استخاام األلغاز واألحاجي األدبيدة ةدي لشسيدة بعدض السفدا يؼ الريا دية  -5

        لاه طف  الرو ة  ذق صعؾبات التعمؼ )ف ااد الباحثتيؽ(                                                   

 عيش   ة البح   ث 
اقترر البحل الحالي  مع  يشٍة  ذؾائيٍة مؽ أطفال مدالث رو دات حكؾميدة، مسدؽ يشتسدؾن   

لف ة صعؾبات التعمؼ التابعة لؾزارة التربية والتعميؼ، بسايشدة بش دا بسحاةغدة المميؾبيدة، وذلدػ بؾاقدع 



 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة   

1244 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

( 25لمعيشددة االسددتظالعية ،) ( طفدداًل وطفمددةً 02(طفدداًل وطفمددًة ممدددسيؽ كالتددالي: )52فجسددالي )
 (طفاًل وطفمًة لمسجسؾ ة الزابظة 25طفمًة وطفمًة لمسجسؾ ة التجري ية ، و)

 اقتررت حاود البحل الحالي  مع: ح   دود البحث :
( لسدداة 0202 -0202لددؼ لحايددا الفردد  الاراسددي األول مددؽ العددام الاراسددي ) الح  دود الزمشي  ة:

  بؾاقع  مالمة أبام أس ؾعًياش ريؽ أش ر إلجراي لظ يق ال رنام  
لؼ لظ يق  ال رنام   مع أطفال رياض األطفال مدؽ رو دتي مارسدة ) ابدؽ  : الحدود السكانية

خمدداون االبتائيددة السذددتركة( ، مارسددة )هدداه شددعراوق االبتاائيددة السذددتركة (التددابعتيؽ إلدارة بش ددا 
 محاةغة المميؾبية   –التعميسية 

حددل الحددالي  مددع بعددض السفددا يؼ الريا ددية لظفدد  الرو ددة : اقترددر البالح  دود السوض  وعية -
لرليددد  األ دددااد )لردددا ابًا  -العددداد الددددابق والعددداد التدددالي -ذق صدددعؾبات الدددتعمؼ، وهدددي )العددداد

السددددائ   -الجسدددع والظدددرح -الييسدددة السكانيدددة لمعددداد -=(->-العالمدددات الحددددابية )  -ولشازليدددًا(
 األشكال ال شاسية(  -المفغية

( طفمددًة وطفمددًة مددؽ أطفددال السدددتؾه الثدداني 32ل ؾندد   يشددة الاراسددة مددؽ )  :الح  دود البذ  رية
( سددشؾات، لددؼ لمددديس ؼ فلددع مجسددؾ تيؽ متددداويتيؽ ومت دداة تيؽ، 6-5الددذيؽ لتددراوح أ سددارهؼ بدديؽ )
  .( طفمًة وطفمةً 25( طفمًة وطفمًة، ومجسؾ ة لجري ية و ادها ) 25مجسؾ ة  ابظة و ادها ) 

 مرظمحات البحث:
 :Literary puzzles and riddles ز  واألحاجي األدبية األلغا

( األلغداز  واألحداجي 557-507، 0228 رل كٌ  مدؽ )أبدؾ زيدا وصدايق و  داالحق،     
أن ددا  مؾقددد  مثيدددر أو سدددؤال  ددامض أو مذدددكمة محيدددرة، لحتددداج فلددع فجابدددة ، بمدددام لمظفددد  مدددؽ 
خالل الشذدان العمسدي ،حيدل بددتخام الظفد  كد  مدا يتدؾاةر لده مدؽ أدواٍت وخامداٍت ةدي اإلجابدة 

 األحاجي شفؾيًة أو مرؾرًة أو لركي يًة  شه ، وقا ل ؾن األلغاز و 

ولعدددرل الباحثتدددان األلغددداز  واألحددداجي فجرائيدددًا ب ن دددا: أحدددا الفشدددؾن األدبيدددة السح بدددة لشفدددؾس    
األطفدددال، لعسددد   مدددع جدددذا انتبددداه ؼ ولرددداأ ةدددي صدددؾرة ةدددؾازير وأسددد مة ومذدددكالت لسفدددا يؼ 
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ا بسدا يتدؾاةر لداي ؼ مدؽ ريا ية لعرض  مع األطفدال ذوق صدعؾبات الدتعمؼ، ويظمد  مدش ؼ حم د
 معمؾماٍت وأدواٍت وخاماٍت لدا اهؼ  مع ذلػ  

 :Mathematical concepts السفاليم الرياضية

( السفا يؼ الريا ية ب ن ا  أحا أنؾاة السفا يؼ، ومؽ مؼ ة ن نسؾهدا 02، 0226 رل   يا)  
يتساشع مع نسدؾ السفدا يؼ األخدره ، والظفد  يتحدر  مدؽ السداركات الحددية، والييدام ب ةعدال ب دا 

 حتع بر  فلع مف ؾم  ير مرلبش باألشياي نفد ا 

ب ن ا: ة رة مجردة لت ؾن لاه طف  الرو دة ذق ولعرل الباحثتان السفا يؼ الريا ية فجرائيًا   
صدددعؾبات الدددتعمؼ  لدددبعض السفدددا يؼ الحددددابية وال شاسدددية بتشسيدددة قارلددده  مدددع االنتبدددا  واإلدرا  
والتذكر، ةي فطار لمػ السفا يؼ مؽ خدالل أنذدظٍة حدديٍة باسدتخاام األلغداز  واألحداجي األدبيدة 

ؼ ةي الش ابة لمؾصدؾل فلدع لعسديؼ صدفات السرسسة خريرًا لتمػ الف ة مؽ األطفال،  لدا اه
 وخرائص قام باستشتاج ا مؽ خالل مسارسته ل ذ  األنذظة 

 :The child with learning difficulties الظف  ذو صعؾبات التعمؼ 

( ب ندده: ذلددػ الظفدد  الددذق بستمددػ قددارات  مميددة 285، 0223 رةتدده نددؾرق وأحسددا ونعسددة)   
مرارًا انفعاليدًا، فال أنده بستمدػ  دادًا محداودًا مدؽ الردعؾبات مشاسبة و سميدات حددية مشاسدبة واسدت

 الخاصة باإلدرا  والعسميات التع يرية التي لؤمر  مع كفايله ةي التعمؼ 

ولذير الباحثتان لظف  الرو ة ذق صعؾبات التعمؼ فجرائيدًا ب نده: هدؾ طفد  رو دة بعداني مدؽ 
والتدددذكر لحدددؾل بيشددده وبددديؽ اسدددتيعابه  صدددعؾباٍت نسائيدددٍة، لذدددس  صدددعؾبات ةدددي االنتبدددا  واإلدرا 

 واكتدابه لبعض  السفا يؼ الريا ية 
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 قراءات نظرية ودراسات سابقة:

 أواًل: األلغاز  واألحاجي لظفل الروضة :

لعا األلغاز واألحاجي مؽ األشكال األدبية التي  رة ا اإلندان مشذ المدام   ة دي ريا دة       
ذهشيددة لشسددي م ددارات التف يددر واالبت ددار، ومددؽ مددؼ بسكددؽ اسددتخاام ا مددع طفدد  الرو ددة، حيددل 

 لبعل الحيؾية والشذان داخ  الما ة، ويسكؽ استخاام ا أبزًا ةي لمؾيؼ الظف  

مرحمددة الظفؾلددة ةددي اكتددداا التؾاةددق مددع ال ي ددة الخارجيددة، كسددا لددؤمر هددذ  وي دداأ الظفدد  ةددي     
السرحمة ةي سدمؾ  الظفد ، ة د  مدا بكتددبه الظفد  ةدي مرحمدة الظفؾلدة بردع  لغييدر ، ويردبي 
هدددؾ األسدددمؾا السسيدددز لمددددمؾ  ،ويعدددا ةدددؽ األلغددداز  واألحددداجي أحدددا األسدددالي  التدددي لدددد ؼ ةدددي 

)جشيداق والشميد   لسفدا يؼ مدؽ خدالل خظدة  مميدة هادةدة اكتداا الظف  لمعايدا مدؽ الس دارات وا
 (277، 0227واألميؽ،

 تعريف األلغاز  واألحاجي: -

( ل لغداز واألحداجي األدبيدة ب ن دا: اختبدار لمعمد  والدذكاي، بحيدل 9، 0225بذير كرازق)   
 لشارج  سؽ التدسيات التي لظمق  مع المغز ةي صيغة يراد مش ا االختبار والسدايلة 

( أن األلغدداز البرددرية الرقسيددة عبددارة  ددؽ نذدداٍن برددرٍق بمددام 38، 0221ويددره هشددااوه)   
مؽ خالل ال س يؾلر، يتزسؽ مذكمًة معيشًة بظمد  مدؽ الستعمسديؽ االسدتجابة ل دا، وتبجداد الحد  
السالئددؼ ل ددا، مدددتخاميؽ قددارال ؼ ومعمؾمددال ؼ سددؾاي يددتؼ ذلددػ برددؾرٍة مؾقؾلددٍة أو  يددر مؾقؾلددٍة، 

 جساعية ةردبة أو 

األلغاز واألحاجي ب ن ا : شيي مث  المعبة أو السذدكمة،  Farlex(2009,p.213)و رل     
 و البًا ما لتظم  برا ًة واستسرارًا ةي الح  والتجسيع 

( المغددز ب ندده: ةددي جددؾهر  اسددتعارة ، لشذدد  نتيجددة التمددام 261، 0223كسددا  ددرل العربددي)    
ختالل ، وهؾ بحتؾه  مع  شردر الف اهدة ال دامؽ ةدي العممي ةي فدرا  ك  لرابش أو شبه أو ا

  ام التؾقع 
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( أن األلغاز السرؾرة هدي صدؾرة ممظعدة فلدع أجدزاٍي صدغيرٍة 322، 0223ويره   يش )   
 وكثيرة ،ليتؼ فدماج ا أو لركي  ا مع بعز ا لت ؾيؽ الذك  السؾجؾد ةي الرؾرة األصمية لمغز 

مذددكمة أو حيددرة لدددرد بظريمددة جذابددة، لعسدد   (األلغدداز ب ن ددا:232، 0223ولعددرل مؾسددع)  
 مدع فمدارة انتبدا  الستممدي بذدكٍ  ياةعده لمتف يدر ةددي حم دا ولعسد   مدع لشسيدة  ممده، ولرداأ ةددي 
صددؾرة أسدد مٍة قردديرٍة أو ل ددؾن  مددع هي ددة صددؾرة رسددؾم أو أشددكال مثدد  )البددازل(، ويظمدد  مددؽ 

متعدددادة مش دددا األلغددداز الريا دددية ، الستممدددي لرلي  دددا لتعظدددي معشدددع مف ؾمدددًا، واأللغددداز ل دددا أندددؾاة 
 والشحؾية، والذعرية، والمغؾية، والفم ية، وألغاز الرسؼ )السرؾرة(، والسشظيية،   و يرها( 

ولعددرل الباحثتددان األلغدداز واألحدداجي فجرائيددًا ب ن ددا: ةددؽ مددؽ الفشددؾن األدبيددة السح بددة لشفددؾس    
وأسددد مٍة ومذدددكالٍت لسفدددا يؼ  األطفدددال، لعسددد   مدددع جدددذا انتبددداه ؼ ،ولرددداأ ةدددي صدددؾرة ةدددؾازيرٍ 

ريا ية لعرض  مع األطفال  ذوق صعؾبات التعمؼ ، ويظم  مش ؼ حم ا بسا يتؾاةر لاي ؼ مدؽ 
 معمؾماٍت وأدواٍت وخاماٍت لدا اهؼ  مع ذلػ  

 موضوعات األلغاز  واألحاجي األدبية:  -

 لعادت مؾ ؾ ات األلغاز  واألحاجي األدبية، ونعرض مش ا ما يمي:

األلغاز واألحداجي  دادة  مدع صدؾرة مدؽ ال ي دة التدي لدروق ةي دا، ومددسيات مدؽ واقدع  لحتؾق   
الحياة التي بعيذد ا اإلنددان ، ولحتداج مدؽ الددامع أو الداراس ل دا فدراكدًا  امدًا بكد  مدا لحتؾيده 
مدددؽ أدوات نمابدددة أو مؾاقددد  اجتساعيدددة أو مغددداهر الظ يعدددة وأحدددااث الحيددداة اليؾميدددة الجاريدددة، 

 (72، 0228لمسعاني السختمفة لمسفردات )كسال ،بجان  فدراكه 

( فلع أن مؾ ؾ ات األلغاز واألحاجي بسكؽ أن لشدارج 20، 0225ولما أشارت كرازق)    
 لح  مجاالت متعادة، كايلي:

:محددؾر اإلندددان: بذددس  هددذا السحددؾر ألغددازًا مرلبظددة باإلندددان وحاجالدده الشفدددية  السج  اا األوا
والسادبددددددة ، أق مددددددا يتعمددددددق ب  زدددددداي الجدددددددا، والظعددددددام ، والدددددددكؽ ، واألدوات، والسعددددددامالت 

 ،      و يرها(
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 :محؾر الحيؾان : هي ألغاز لخص الحيؾانات وأنؾا  ا و ذايها ،            ( السجاا الثاني

 -: الظ يعددة وال ددؾن : مثدد  األلغدداز التددي لخددص الغددؾاهر ال ؾنيددة مثدد  )ال ددر  الثال  ثالسج  اا 
 الر ا، الشجؾم و يرها( 

 : وهؾ ما يتعمق بالشبات وأزهار  ومسار  السجاا الرابع

: ايالت واألشدياي السددتعسمة ةدي فشدباة حاجدات اإلنددان كالدديارات واألج دزة السجاا الخامس
 (268-266،  0223ي،واألدوات السشزلية )العرب

مددؽ خددالل العددرض الدددابق لسؾ ددؾ ات األلغدداز واألحدداجي لؤكددا الباحثتددان  ددرورة اسددتم ام    
مؾ ددؾ ات األلغدداز واألحدداجي التددي ل ددال فلددع لشسيددة بعددض السفددا يؼ الريا ددية لدداه أطفددال 
الرو ددددة ذوق صددددعؾبات الددددتعمؼ بالبحددددل الحددددالي، مددددؽ خددددالل ال ي ددددة السحيظددددة ب ددددؼ والسؾاقدددد  

يددة التددي بسددرون ب ددا برددفٍة يؾميددٍة، حتددع ل ددؾن قريبددًة مددش ؼ ومددؽ واقع ددؼ الددذق بعيذددؾنه  الحيال
ةتثير داةعيت ؼ لمتؾص  فلع حمؾٍل مشاسبٍة ل ا،   يعسمؾن ب  جٍة وسروٍر وهسٍة ونذاٍن مدؽ أجد  
الؾصدددؾل فلدددع الحمدددؾل لمسذدددكالت الريا دددية السظروحدددة  مدددي ؼ، ومدددؽ مدددؼ لردددبي مدددؽ الظرائدددق 

 اادهؼ لمحياة السدتم مية اإلبجابية ةي ف 
 أىسية األلغاز  واألحاجي لظفل الروضة: -

فن نعسددة العمدد  مددؽ أةزدد  الددشعؼ التددي مشح ددا هللا لثندددان  لددذا يبحددل ال ثيددر  ددؽ طددرٍ       
لتشسيددة الددذكاي ولظددؾير م ددارات التف يددر، وةددي العرددر الحددايل انتبدده ل ددذا األمددر بعددض خ ددراي 

لػ  سمددؾا  مددع فدخددال لمددػ الس ددارة ةددي التعمدديؼ، وجعمددؾا بعددض التعمدديؼ ةددي الدداول الستمامددة  لددذ
اإلسدددتراليجيات التعميسيدددة قائسدددة  مدددع حددد  ألغددداز لعميسيدددة ومرلبظدددة بدددالسش   الاراسدددي الخدددا  
بالسرحمددة العسريددة لمظفدد ، وقددا أدر  العايددا مددؽ خ ددراي  مددؼ الددشفس والتربيددة أهسيددة لمددػ الس ددارة 

س   مع لشسيدة مجداالٍت  ايداٍة لداه الظفد ، مش دا حد  ل طفال خاصًة ةي سٍؽ مبكرٍة، حيل لع
السذددددددداك  والتف يدددددددر ول دددددددؾيؽ السفدددددددا يؼ والدددددددربش بددددددديؽ األشدددددددياي و يرهدددددددا  وقدددددددا أكدددددددات ذلدددددددػ 

 مؽ حيل  رورة العشابة باأللغاز ةي لعميؼ الظفؾلة السبكرة   Gormley , Jr (2007)دراسة
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ولتزددي أهسيددة األلغدداز واألحدداجي ةددي لعمدديؼ األطفدددال  مددؽ خددالل الدداور الددذق لمددؾم بدده ةدددي   
 جؾان  الشسؾ السختمفة لمظف ، والذق بسكؽ فبجاز   يسا يمي: 

 الجانب العقمي: 

لشسددي التف يددر والمددارة  مددع حدد  السذددكالت والتحميدد  والتدمددد ، فلددع جاندد  لشسيددة التدد زر  -   
ني، و شاما بحس  المغز بيؽ طياله هداةًا لعميسيدًا بردبي ذا ةيسدة وأهسيدة البررق واإلدرا  السكا

، ويجعدد  الظفدد  بكتددد  ةيسددًة لربؾيددًة أةزدد  مددؽ األلغدداز العذددؾائية التددي ل ددال فلددع التدددمية 
 (Babara white,2005,p.1) ةمش 

والش ددؾض لشسيددة المددارة العمميددة لمظفدد  وزيددادة الااةعيددة لمددتعمؼ، مسددا بددد ؼ ةددي لظددؾر السجتسددع  -
 (  Isabel ; Martien,2011,p.4به

لشسية الخيال والتف ير اإلباا ي ، ةالظف  يركز ويف ر ب قرع قاٍر مسكٍؽ حتع بدتظيع حد   -
 (Andorra,2012,p.1) المغز، حيل لؾةر ةر  التحفيز الذهشي ولشسية الذكاي 

فلدع أن مماةدة األم دات والسعمسدات لحد  األلغداز ل دا  Sanagavarapu(2012)ولذير دراسة 
أك ددر األمددر ةددي لعزيددز ولشسيددة قددارات األطفددال، ويددشعكس ذلددػ أبزددًا  مددع السسارسددات التربؾيددة 

 لظف  ما ق   السارسة 

أن استخاام األلغاز  كال مسات الستماطعدة لددا ا  Rakimahwati(2014)واستشتج  دراسة  
 ظف  الرو ة ةي لحديؽ المارة الحدابية ل

 مدددع ةا ميدددة اسدددتخاام نسدددؾذج قدددائؼ  مدددع األلغددداز  Rahayn(2015) وقدددا أكدددات دراسدددة   
 السرؾرة ةي لحديؽ مخرجات التعمؼ 

فلددع أمدر لزدسيؽ األلعدداا واأللغداز الريا دية والحدددابية  Smalt(2000)كسدا أشدارت دراسدة   
 ةي السشاه  ولعميؼ مبادقي الحداا 

 ع ةيسة األلغاز السرؾرة  ةي لعميؼ طف  الرو ة فل Fleer(1990)وأشارت دراسة
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 مدع دور األلغداز السردؾرة ةدي قدارل ا  مدع  Muller, Perlmutter (1985وأكدات دراسدة) 
 مدا اة طف  ما ق   السارسة  مع ح  السذكالت مؽ خالل ال س يؾلر 

لظفدد  (  مددع دور مدداخ  األلغدداز ةددع لشسيددة العايددا مددؽ العمددؾم 0221كسددا أكددات دراسددة دمحم )
 الرو ة

(، الشجدداق 0223(،  ددا الحددق و مددي وصددايق )0229ولمددا أكددات دراسددات كددٍ  مددؽ العشيددزق )
(  مع الاور الفعال التي لؤدبده األلغداز  واألحداجي 0227( ، حدؾنة ور ؾان وسالؼ)0222)

 ةي لشسية السفا يؼ الريا ية ل طفال 

 الجانب االجتساعي واألخالقي:

 مع  شاصر ال ي ة لغرض التعمؼ وتنساي الذخرية  لدا ا ةي فحااث لفا   الفرد -
لددؾةر األلغدداز التفا دد  داخدد  حجددرة الشذددان بدديؽ األطفددال، ول دديي بي ددة لعمددؼ نذددش جاذبددة  -

 ( 362،  0227ومحفزة)الزبياق، 
فن استخاام األلعاا واأللغاز التي لتزسؽ السفا يؼ والدمؾكيات والسؾاق  اإلبجابية بكد   -

،  0223مددع ال ي ددة السحيظددة ب ددؼ بدددمؾكياٍت فبجابيددٍة )   دديش،األطفددال م ددارة التعامدد  
329) 

ل لغدداز وعددائ  متعددادة ة ددي ليددد  مجددرد ألعدداا لظددرح لمتدددمية، وتنسددا هددي مؾاقدد  لحسدد   -
وعيفددة أخالةيددة واجتساعيددة ولعميسيددة، شدد ن ا ةددي ذلددػ شدد ن الحكابددات المررددية واألمثددال 

 والؾصابا والحكؼ  

 الجانب الشفدي والوجداني:

بذدعر ةي ددا الظفد  بالتدددمية والتر يدده ويحمدق أهدداال الدتعمؼ ةددي وٍن واحددٍا  )أبدؾ زيددا وصددايق  -
 ( 537،   0228و  ا الحق،

 (Andorra,2012,p.1)لجع  التعمؼ أكثر متعًة وتمارًة لم  جة ةي نفؾس األطفال    -
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 مدع أن ألغداز األلعداا  Islaeli, Yati, Islamiyah, Fadmi(2020ولمدا أكدات دراسدة) -
كان ل ا ل مير بالي األهسية ةي خفض الممق لاه طف  ما ق   السارسة، مسا يشعكس بذكٍ  

 فبجابٍي  مع مدتؾه لحريم ؼ 
فلددع أن Kristianti, Niwayan Purnawati, Suyoto(2018) ولؾصددم  دراسددة  -

ي جعد  طفد  الرو دة األلعاا باأللغاز مؽ خالل التعميؼ االةترا ي كان ل ا أك ر األمر ة
 أق   اوانية، باإل اةة فلع أن ا ةر  جياة لالسترخاي والراحة والستعة 

مدددؽ خدددالل العدددرض الددددابق ألهسيدددة األلغددداز واألحددداجي األدبيدددة كمدددؾن مدددؽ ألدددؾان الفشدددؾن      
األدبية، حيل لدا ا األطفال  مع لشسيدة مددتؾيات التف يدر العميدا، ول دد  ؼ المدارة  مدع فلمدان 

مددؽ السفددا يؼ والس ددارات الريا ددية لظفدد  الرو ددة ذق صددعؾبات الددتعمؼ بذددكٍ  خدداٍ ، العايددا 
حيددل لممدد  مددؽ جددؾ السمدد  والددروليؽ لمعايددا مددؽ األنذددظة التمميابددة، ولدددا ا كددذلػ  مددع لحميددق 
العايا مؽ نؾال  التعمؼ، باإل اةة فلع ما ل ا أهسية لحفيزية ةي جذا انتبا  األطفال لالسدتساة 

 األحاجي  لتمػ األلغاز و 

 خرائص البيئة التعميسية القائسة عمى األلغاز مع طفل الروضة  -

لما ورد ةي العايا مؽ السراجع واألدبيات، ال ثيدر مدؽ الددسات والخردائص الخاصدة بال ي دة    
 التعميسية باأللغاز واألحاجي مع طف  الرو ة، ندرد مش ا ما يمي: 

األلغددداز يدددؾةر بي دددة لعميسيدددة ةدددي ريددداض ( فلدددع أن اسدددتخاام 300،  0223أشدددار )  ددديش ، 
 األطفال لتسيز بسا يمي :  

 ، ةاأللغاز مؽ ش ن ا كسثير أن لحاث استجابًة مسيزًة وتبجابيًة  Stimulationاإلمارة:  -
: ، ةاأللغاز لدا حاجة الظف  فلع ح  االستظالة  لسدا لشظدؾق  ميده  Needsالحاجات  -

 ق الذات والسعرةة ةي الؾق  نفده مؽ  سؾض أو فشكال، وبالتالي لحمق له لحمي
: حيل أن األلغاز لتسيز بالغرابة بالشدبة لمظف   ة ي لزيا مؽ انتباهه Attentionاالنتبا   -

 التممائي لسحاولة اكتذال أك ر قارًا مؽ السعرةة  ب ال التؾص  فلع لفدير الغسؾض 
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ات الظفد  ولحييم دا : فذ أن األلغاز مؽ خالل فمارل ا وساها لحاج Motivationالااةعية  -
 لالنتبا ، لعس   مع زيادة داةعيته نحؾ السعرةة والف ؼ برؾرٍة شيمٍة ل تؼ بسظالبه الذالية 

: ةتتظمددددد  األلغددددداز  مذددددداركة الظفددددد  ةدددددي اقتدددددراح الحمدددددؾل أو لفددددددير  Activeاإلبجابيدددددة  -
السذددكالت، ومددؽ مددؼ بحدداث لعمددؼ ذالددي بتؾجيدده السعمددؼ، وهددذا الددتعمؼ الددذالي يددشؼ  ددؽ فبجابيددة 

 الستعمؼ 
: حيددل فن ةيددام السددتعمؼ بحدد  السذددكمة أو لفددديرها ةددي المغددز  Reinforcementالتعزيددز  -

التعمؼ، وكمسا قابمته مذكمًة أصابه لدؾلر يدزول بالؾصدؾل يؤدق فلع زيادة فةباله  مع مؾ ؾة 
 لمح ،  يحاث لعزيًزا لاه الستعمؼ ورغبًة ةي التعمؼ، ةيتعرل السزيا  ؽ مؾ ؾة التعمؼ 

مسا س ق لره الباحثتدان  درورة لدؾاةر العايدا مدؽ العشاصدر ب ي دة األلغداز  واألحداجي، مثد     
ة ةدي نفدؾس األطفدال لسحاولدة حم دا، باإل داةة فلدع اإلمارة والتذؾيق والذق يبعدل الحد  والرغبد

أن ا البا أن لم ي احتياجات األطفال وميؾل ؼ ولثير داةعيت ؼ لسعرةة وة دؼ األشدياي ةدي بي دت ؼ، 
كسددا أندده البددا  مددع السعمسددة مددؽ لددؾةير اإلبجابيددة والتعزيددز، لتحفيددز األطفددال  مددع الرغبددة ةددي 

 ألدا  العؾدة مؽ حيٍؽ يخٍر فلع ذلػ المؾن مؽ ا
 أنواع األلغاز واألحاجي األدبية لظفل الروضة: -

هشا  العايا مؽ أنؾاة األلغاز واألحاجي األدبية التي بسكؽ لمابس ا لظف  الرو ة، ندذكر مش دا 
 ما يمي:

األلغدداز  المفغيددة: وهددي سددرد السعمسددة لدددؤاٍل محيددٍر )لغددز(  مددع الظفدد  بحيددل بف ددر  يدده  -2
ببعض الرؾر التؾ يحية أو صشاو  معتؼ به صؾر ، حيدل ويجي   شه ، ويسكؽ االستعانة 

لعظددي السعمسددة ل طفددال أوصددال الذدديي السؾجددؾدة ةددي الرددشاو  ، وةددي الش ابددة بخسددؽ الظفدد  
الذيي السؾجؾد ةي الرشاو  مؽ خالل أوصاةه،  ويفتي الظف  الرشاو  ، ويدتخرج الردؾرة 

 ددؾن ألعاًبددا مشظؾقددًة أو لؾحيددًة ومددؽ التدي لع ددر  ددؽ حدد  المغددز  وكددذلػ لعبددة ال مسددات التددي قددا ل
 ال مسات الستماطعة(  -الجشاس الشاقص -أشكال ا)الخربذة

األلغاز  السرؾرة : وهي عبارة  ؽ صؾرليؽ متساممتيؽ بيش سا اختالةدات، ولظمد  السعمسدة  -0
 مؽ األطفال فبجاد االختالةات بيؽ الرؾرليؽ  
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 يدر وا دحًة ال بددتظيع الظفد  لجسيع دا مدؽ األلغاز  التركي ية : هدي قظدع متشدامرة ل دؾن  -3
الؾهمدددة األولدددع، وبعدددا  ددداة محددداوالٍت بجسع دددا الظفددد  لتع دددر  دددؽ شدددكٍ  مدددا ، مدددؼ يددداور الحدددؾار 
والسشاقذددة بدديؽ السعمسددة واألطفددال  ددؽ محتددؾه المغددز ليع ددر الظفدد   ددؽ أة ددار  وخ رالدده، وبددذلػ 

 ( 539،  0228يتحمق ال ال مؽ المغز)أبؾ زيا وصايق و  ا الحق،

 األحاجي : هي ألغاز التؾرية السح بة اجتساعيًا لاه الرغار وال بار  مع الدؾاي  -1

 ألغاز الستاهات: ولذس  ألغاز التؾصي  التي لعتسا  مع دقة السالحغة  -5

اليابشيدة، و يرهدا مدؽ األلعداا  GOألغاز األلعداا: ولذدس  ألغداز ةدي لعبدة الذدظرن  ولعبدة -6
 (059 -057،   0229األخره وهي مجال خر  جاًا إلبااة األلغاز   )البدام،

ألغاز ال مسات الستماطعة: هشدا  أربعدة أندؾاة مدؽ ال مسدات الستماطعدة فجسدااًل ،وهدذ  األندؾاة  -7
لددٍة مختمفدددٍة السختمفددة قددا ل ددؾن مختمفددًة  ددؽ الذددك  السعتدداد لذددبكات األحدداجي، ولحتدداج فلددع أد

وم ارات ح  مختمفة، وهي ال مسدات الستماطعدة السذدفرة، وتكسدال ال مسدات الستماطعدة ، واألرقدام 
 (98، 0227الستماطعة، واأللغاز  األةيية )الحربي،

األلغاز  الحدابية: وهي لذس  األ ااد والعسميات مث  السربدع الددحرق ،واأللغداز الج ريدة   -8
فلع ةرض بعض الرمؾز وح  معادالت أو متبايشات لمؾصدؾل فلدع التي بحتاج الظف  ةي حم ا 

 الح  الرحيي 

األلغدداز  ال شاسددية: وهددي لذددس  بعددض األشددكال ال شاسددية التددي لدددتخام ةددي حدد  المغددز ،  -9
مث  األلغاز  الخاصدة بد  ؾاد ال  ريد  ،والتدي لتظمد  لحريدػ  دؾد معديؽ مدؽ  يداان ال  ريد   

 (225، 0220)الشسرسي،

دًا لسدددا سددد ق  ر ددده مدددؽ أندددؾة األلغددداز واألحددداجي، بسكدددؽ لسعمسدددة الرو دددة البار دددة واسدددتشا    
التشؾيددع ةدددي  ر ددد ا لتمدددػ األلغدداز واألحددداجي، ةدددال لمدددام ل طفددال نؾ دددًا واحددداًا ةمدددش دون بددداقي 
األنؾاة، ب  البا مؽ التشؾيع بديؽ األلغداز  السردؾرة لدارًة والمفغيدة والتركي يدة لدارًة أخدره، وكدذلػ 

غدداز ال مسددات الستماطعددة والستاهددات، حيددل أن ذلددػ التشددؾة يثددرق مماةددة الظفدد  حددؾل التظددر  ألل



 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة   

1254 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

السعمؾمات السراد لشسيت ا لظف  الرو ة، باإل اةة فلع أن هذا التشؾة يتسيدز بالُبعدا  دؽ الرلابدة 
والسمد  أمشداي العددرض، ويحمدق أهدداال الدتعمؼ برددفٍة  امدٍة، ولشسيددة السفدا يؼ لدداه طفد  الرو ددة 

 لتعمؼ بذكٍ  خاٍ  ذق صعؾبات ا
 ثانيًا:السفاليم الرياضية لظفل الروضة:

 تعريف السفاليم الرياضية: -

 اختمف  ايراي حؾل لعريف السفا يؼ الريا ية، نذكر مش ا ما يمي:

( السفا يؼ الريا ية ب ن ا: هي الرؾرة الذهشية 005، 0229 رل با مي  و  ا العزيز)    
يجدددة لتعسددديؼ خدددؾا  وصدددفات مذدددتركة بددديؽ مجسؾ دددة مدددؽ السجدددردة التدددي لت دددؾن لددداه الظفددد  نت

 العشاصر 

( السفا يؼ الريا ية ب ن ا: مجسؾ ة مؽ األشياي الساركدة 289، 0228و رل الدعيا)      
بددددالحؾاس أو األحددددااث التددددي بسكددددؽ لرددددشيف ا مددددع بعزدددد ا الددددبعض  مددددع أسدددداس الخرددددائص 

 اٍ   السذتركة والسسيزة، ويسكؽ أن ُبذار فلي ا باسٍؼ أو رمٍز خ

( أن السفا يؼ الريا ية: هي الرؾرة الذهشية التي لت ؾن لاه 203، 0220ويره باوق)    
الظف  ، نتيجة لعسيؼ صفات وخرائص، اشتم  مؽ أشياٍي متذاب ٍة،  مع أشياٍي يتؼ التعدرض 

 فلي ا  يسا بعا 

و ( أن السفدددا يؼ الريا دددية : ة دددرة مردددسسة أ273، 0222كسدددا يدددره سدددميسان  دمحم و زمدددي)
خاصددية مجددردة  ددؽ مؾاقددٍ  لذددتر  ةددي هددذ  الخاصددية، ُبعَ ددر  ش ددا بمفددٍ  أو رمددٍز، لت ددؾن لدداه 
طفدد  الرو ددة  شددا قارلدده  مددع لرددشيف األشددياي واألحددااث ةددي مجسؾ اٍلددا بشدداًي  مددع اشددتراك ؼ 

 ةي هذ  الف رة أو الخاصية 

مدد  مددؽ ( السف ددؾم الريا ددي ب ندده: أق نذددان يتظ15، 0225و ددرل الذددربيشي وصدداد  )   
الظفددد  الجسدددع بددديؽ شدددي يؽ أو حددداميؽ أو أكثدددر، وهدددذا الشذدددان الدددذق بمدددؾم بددده الظفددد  مدددؽ أجددد  
الترددشيف، بفتددرض أن يددؤدق فلددع نسددؾ السفددا يؼ الريا ددية، لارجددة أندده  شدداما لمددام لدده أشدددياي 

 جاياة أو مختمفة، ة نه بدتظيع لرشيف ا لرشيفًا صحيحًا 
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الريا ددي ب ندده: ة ددرة معسسددة ريا ددية أو  ( السف ددؾم35 ،0226ويعددرل   يددا ووخددرون)    
 خاصية مجردة  ؽ مؾاق  لذتر  ب ا هذ  الخاصية 

ولعرل الباحثتان السفا يؼ الريا ية فجرائيًا ب ن ا:  ة درة مجدردة لت دؾن لداه طفد  الرو دة     
ذق صدعؾبات الددتعمؼ لدبعض السفددا يؼ الحدددابية وال شاسدية، بتشسيددة قارلده  مددع االنتبددا  واإلدرا  

تذكر ةي فطدار لمدػ السفدا يؼ، مدؽ خدالل أنذدظة حددية باسدتخاام األلغداز واألحداجي األدبيدة وال
السردسسة خريردًا لتمددػ الف دة مدؽ األطفددال، لتددا ا  ةددي الش ابدة لمؾصدؾل فلددع لعسديؼ صددفاٍت 

 وخرائٍص قام باستشتاج ا مؽ خالل مسارسته ل ذ  األنذظة  

 ة:أىسية تشسية السفاليم الرياضية لظفل الروض -

فن السفا يؼ الريا ية هي التي لدا ا األطفال  مع الت قمؼ مع  السشا السعمدا، ة دي لددا اهؼ  
 مع لشغيؼ ولبديش مختم  السعمؾمات والسؾ ؾ ات واألشخا ، والظف  ةي الدشؾات األولع 
مددؽ العسددر بحتدداج فلددع التبددديش والتشغدديؼ، ليدددتظيع  التعامدد  مددع  ددالؼ ال بددار، ولمددا أو ددح  

 مؽ السراجع واألبحاث العمسية أهسية لشسية السفا يؼ الريا ية لظف  الرو ة  يسا يمي: العايا 

 * أن السفا يؼ الريا ية لشسي  سمية التف ير 

أن السفددددا يؼ الريا ددددية لشسددددي قددددارة الظفدددد   مددددع اإلدرا  الحدددددع ل شددددياي والييدددداس والخ ددددرة *
 (Mark,2011,p.134)السمسؾسة 

 لح  العايا مؽ السذكالت ةي حيالشا * لعت ر الريا يات م سًة 

 * لعا خظؾًة  روريًة لف ؼ أساسيات العمؾم األخره مؽ مبادقي وقؾانيؽ ونغريات  

 * لدسي بالتشغيؼ والربش بيؽ مجسؾ ة الخرائص والغؾاهر 

 * لمم  مؽ الحاجة فلع ف ادة التعمؼ  شا مؾاج ة أق جايا والسدا اة  مع بماي أمر التعمؼ 

 التؾجيه والتش ؤ والتخظيش ألق نذان  * لدا ا  مع
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* مددددددددددددددا اة الظفددددددددددددد   مددددددددددددددع التع يدددددددددددددر  ددددددددددددددؽ أة دددددددددددددار  باألسددددددددددددددمؾا ال سدددددددددددددي ) ظيفددددددددددددددي 
 ( 163،160، 0225والسميجي،

 * لدا ا األطفال  مع التفاهؼ مع ايخريؽ مؽ حؾل ؼ 

 * لزيق الفجؾة بيؽ السعرةة الستمامة والسعرةة البديظة 

 (9،  0228) مؾان وأبؾ بكر، * لدتخام ةي  سميات الترشيف لمسثيرات حؾلشا 

أن السفدا يؼ الريا دية لعدا مدؽ  (NCTM,2000,p19)( 3، 0225ويره أبؾ شديخة )     
أهدددؼ السفدددا يؼ العمميدددة ، ة دددي الم شدددات األساسدددية التدددي ُل شدددع  مي دددا السعرةدددة الريا دددية الالحمدددة، 

ة فدرا  الظفد  ل شدياي حؾلده  ةالسفدا يؼ الريا دية لعدا واحداه مدؽ ولؤدق دورًا رئيديًا ةي كي ي
جسمدددة السفدددا يؼ الس سدددة ةدددي حيددداة الظفددد ، ولددد لي أهسيت دددا مدددؽ كؾن دددا أداة لف دددؼ ال ي دددة ولتشغددديؼ 
األة ار ولرلي  ا، وماخاًل لح  السذكالت الحيالية اليؾمية ،ةتفا   الظفد  مدع  السده الخدارجي 

ات ريا دددية  ألنددده دائدددؼ التعامددد  مدددع األلدددؾان واألشدددكال وال سيدددات لحكسددده دائسدددًا قدددؾانيؽ ومعظيددد
(،مذددعير وال رشددي 0221(،أحسددا)0226والحجددؾم ، ولمددا أكددا ذلددػ دراسددة كددٍ  مددؽ   ددا العددال)

 ( 0221(،التؾدرق)0227(،الديا)0227و  ا المؾق و ازق وبار)

ام بتشسيدة السفدا يؼ وقا دةع ذلػ العايدا مدؽ البداحثيؽ ةدي مجدال ريداض األطفدال فلدع االهتسد    
الريا دية ألطفدال لمددػ السرحمدة العسريددة الس سدة، والبحددل  دؽ أةزدد  األسدالي  واإلسددتراليجيات 

والتدددي لؾصدددم  فلدددع ةا ميدددة اسدددتخاام  Tasmiletal(2015)التدددي لحمدددق ذلدددػ، ومش دددا دراسدددة 
 ددة، أنذددظة التركيدد  والتحميدد  ةددي لشسيددة العايددا مددؽ السفددا يؼ والس ددارات الريا ددية لظفدد  الرو 

حيل لؾصم  فلع ةا مية استخاام السمارندات كسداخ  لتشسيدة السفدا يؼ  Tolan(2015)ودراسة 
التددي أكددات  مددع  دددرورة  Yeokee(2012)والس ددارات الريا ددية ألطفددال الرو ددة، ودراسددة 

لشسية السفا يؼ الريا ية ألطفال الرو ة ذوق صعؾبات التعمؼ بظرٍ  لتشاسد  مدع خرائرد ؼ 
( التددي أشددارت فلددع  ددرورة لشسيددة السفددا يؼ 0223 مابدد ،0222جدداد الددرا،الشسائيددة، ودراسددة )

الريا ية لمظف   ير العادق  ؽ طريق االستعانة بالسحدؾسات و يرها مدؽ الشسداذج السددتساة 
مددؽ ال ي ددة، وكددذلػ  دددؽ طريددق الؾسددائ  الجذابدددة ومددزج كدد  ذلددػ ب مثمدددٍة مرلبظددٍة بحيدداة الظفددد  

 كاأللغاز   
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السفدا يؼ الريا دية لممد  مدؽ لعمدا ال ي دة حدؾل الظفد ، باإل داةة فلدع  مسا س ق يتزدي أن     
ف ادة التعمؼ  شا دراسة مؾاق  جاياة، ويدا ا ذلػ  مع انتمدال أمدر الدتعمؼ، ويتزدي أن  سميدة 
لشسيددة السفددا يؼ الريا ددية لراكسيدددة ال شدداي، وأن أهسيت ددا ال لمترددر ةمدددش  مددع ف دداةة معمؾمدددات 

  بدددديؽ السعرةددددة الدددددابمة والسعرةددددة الجايدددداة مسددددا بدددددا ا  مددددع جايدددداة، بدددد  لذددددس  ل ددددؾيؽ لفا دددد
 استيعاا السعارل بالذك  السظمؾا 

 أىداف تشسية السفاليم الرياضية لظفل الروضة: -

فن ال ددال العددام لددتعمؼ الريا دديات ةددي مرحمددة الرو ددة هددؾ لشسيددة الشددؾاحي السختمفددة لمتف يددر    
سددشؾات، وذلددػ فلددع جاندد  لشسيددة اليدديؼ  6:  1الريا ددي لدداه الظفدد  ةددي السرحمددة العسريددة مددؽ 

التربؾيددة واالجتساعيدددة مدددؽ خدددالل الخ دددرات التعميسيدددة الريا دددية، ويذدددتق مدددؽ هدددذا ال دددال العدددام 
 :ألهاال الخاصة، مؽ أهس ا أن االعايا مؽ ا

 * أن لر  لمظف  األشياي السرلبظة بعالسه وبي ته 

* لشسيدددة قدددارة الظفددد   مدددع الحكدددؼ السشظمدددي  مدددع األشدددياي بتردددشيف األشدددياي فلدددع مجسؾ ددداٍت 
 صغيرةٍ  

 * لمؾية ذاكرة الظف  ولمؾية انتباهه 

 مة والسمارنة والسظابمة * لاعيؼ مف ؾم العاد والعالقة بيؽ السجسؾ ات مؽ خالل السماب

 * أن بدتستع الظف  بتعمؼ الريا يات ألن ل ا طابع مزحي 

 * لظؾير الف ؼ الريا ي مؽ خالل المرص، واأل انع ،واأللعاا ، والمع  التخيمي 

، 0222)سدميسان  دمحم و زمدي،ردشيف و سد  أنسدان ،ول دؾيؽ  القدات * المدارة  مدع العدا والت
  279 ،282) 

احثتدددان فلدددع األهددداال الددددابمة أن أهددداال الريا ددديات لظفددد  الرو دددة بذدددكٍ  ولزددديف الب     
 دددداٍم، والظفدددد  ذق صددددعؾبات الددددتعمؼ بذددددكٍ  خدددداٍ ، أن ددددا لذددددعرهؼ بالييسددددة الشفعيددددة  حيددددل فن 
الريا دديات مرلبظددة ارلباطددًا وميمددًا بالحيدداة اليؾميددة، كسددا لشسددي المددارة  مددع االسددتشتاج، كسددا أن 
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مددروة التمددام والحزددارة، ولدددا ا  مددع التظددؾر العممددي مثدد  المددارة  لمريا دديات ةيسددة مما يددة، ة ددي
  مع االستاالل واالستمراي، وكذلػ لدا ا  مع ل ؾيؽ الظف  اجتساعيًا  

 إستراتيجيات  وأساليب تشسية السفاليم الرياضية ألطفاا الروضة ذوي صعوبات التعمم: -

ب ددا طريمددًة مدددميًة لمتددارا  مددع حدد  ُلعددا ألغدداز واألحدداجي السدددتخامة ةددي الريا دديات وألعا   
العايددا مدددؽ السدددائ  الحددددابية  كسددا لمدددام األلغدداز أبًزدددا سددباًل مستعدددًة ل شدداي لمتف يدددر السشظمدددي  
وبالممي  مؽ التجربة والخظ ، ستتسكؽ  الًبا مؽ فبجاد فستراليجيات جاياة إلن اي المغدز بظريمدٍة 

الريا يات، أال وهي ال اي ب كثرها بدداطًة  أسرة، وهذ  األسالي  الفشية نفد ا بدتخام ا  مساي
ومحاولددة فبجدداد أنسددان ةددي سمدددمة الحمددؾل مددؼ ُلدددَتخام هددذ  األنسددان لمتش ددؤ بحمددؾل ألغدداز أكثددر 

 .لعميًاا

كسدددا بسكدددؽ أن نشسدددي السفدددا يؼ الريا دددية لظفددد  الرو دددة ذق صدددعؾبات الدددتعمؼ بالعايدددا مدددؽ    
الؾسائ  واألسالي ، ة شا  العايا مؽ اإلستراليجيات التعميسية التي بسكؽ أن لدتخام ا لتشذيش 
السدددادة السمامدددة ةدددي صدددؾرٍة سددد مٍة بسكدددؽ لمظفددد  التعامددد  مع دددا، مثددد  أسدددمؾا لحميددد  الس سدددة، 

تراليجيات االكتذددددال ب نؾا  دددا، وكددددذلػ فسددددتراليجية حددد  السذددددكالت ، واسددددتخاام واسدددتخاام فسدددد
 (535، 0225)بر ؾث ،  التعميسية الؾسائش الت شؾلؾجية، و يرها مؽ اإلستراليجيات 

وانظالقًا مؽ االهتسام السعاصدر الدذق أكدا  درورة لعداي  مددار التعمديؼ ليكدؾن لعميًسدا مدؽ      
مؽ لظ يق فستراليجيات التعمؼ الشذش لتحميق ذلػ، ولعا فسدتراليجية  أج  التف ير، نجا أنه البا

األلغددداز واألحددداجي فحدددداه هدددذ  اإلسددددتراليجيات ، ومكؾندددًا أساسددديًا مددددؽ مكؾندددات أدا األطفددددال 
السح بددة لشفددؾس األطفددال ةددي مرحمددة الرو ددة  لسددا لتستددع بدده مددؽ قددارٍة  مددع فمددارة داةعيددة الظفدد  

 م ا لمبحل واالكتذال حتع بر  فلع ح

 ( ،0226ولمدددددددا أكدددددددات دراسدددددددات كدددددددٍ  مدددددددؽ ن يددددددد  وحدددددددديؽ و ثسدددددددان وشدددددددعبان وقشددددددداي  )  
وجددؾد  القددة بدديؽ االقتددران الحدددي ونسددؾ السفددا يؼ الريا ددية  JITKA(2015)(،0221ةتحددي)

 لظف  الرو ة 
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(  مدددع أهسيدددة 0225( ،حدددديؽ وديؾيددداار و  دددا هللا )0228كسدددا أكدددات دراسدددة   دددا الحكددديؼ)   
 مدددع نذدددان السدددتعمؼ، ومش دددا األلغددداز واألحددداجي ةدددي لددداريس الريا ددديات  األنذدددظة التدددي لعتسدددا

 ل طفال  

كسا أوصدع العايدا مدؽ الاراسدات الددابمة بزدرورة لظدؾير األنذدظة الريا دية بسرحمدة ريداض   
 ( 0221 الجددددددؾهرق ،0221األطفددددددال ةددددددي  ددددددؾي معددددددايير الددددددتعمؼ السعاصددددددرة )  يددددددا،

(Kim,2018;Saleh,2018)( الخؾالددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداة 0228،ومش دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا: الخظيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد،)
 ,Jitka( ودراسدة 0223(،مردظفع )0226(،أحسا)0227(،دمحم)0223(،دمحم)0223وس ي )

Jana(2012)  التددي لؾصددم  فلددع لشسيددة كفدداية المغددة لدداه أطفددال مددا ق دد  السارسددة السعدداقيؽ
 سسعيًا وبعض السفا يؼ الريا ية لاي ؼ 

بؼ الريا دددديات فلددددع  ددددرورة لمددددا Kinzie,Mable(2015)(، 0227وأشددددارت دراسددددة  مددددع)  
 لظف  ما ق   السارسة باستخاام فستراليجيات  لعميسية حايثة لتشسية لحريمه ةي ا 

التددي قددام  برنامجددًا نذدداطًيا لتشسيددة الس ددارات الريا ددية  Presser,Ashle(2015)ودراسددة   
 لظف  ما ق   السارسة 

(  مددع دور اإلكتذددال السؾجدده ةددع لشسيددة 0227ودراسددة ماشددعير ومحسددؾد و  ددا المددؾه وبددار ) 
 السفا يؼ الريا ية لظف  الرو ة 

التدددددي أشدددددارت فلدددددع ةا ميدددددة برندددددام  ممتدددددرح  Davenport,lisa,febaary(2015)ودراسدددددة   
ولمدا أكدا  ة باستخاام التاخ  خم  ةر  التعزيز لتعميؼ الس ارات العادبة لظف  ما ق   السارسد

العايا مؽ الاراسات  مع  رورة االهتسام بالسفا يؼ الريا دية ألطفدال الف دات الخاصدة، ومش دا 
(Gama;fanseca;Gancolves;Barata,2013),(Villagrasa;Duran,2013),(Vidia 

Anindhita;Dessi,2016) 

رو دددة ذق وةدددي  دددؾي مدددا سددد ق لدددره الباحثتدددان أهسيدددة لشسيدددة السفدددا يؼ الريا دددية لظفددد  ال   
صددددعؾبات الددددتعمؼ، فذ لدددددا ا  مددددع التخظدددديش والتش ددددؤ بالحيدددداة السدددددتم مية ولممدددد  مددددؽ التعميددددا،  
وانظالقدددًا مدددؽ ل كيدددا اسدددتخاام فسدددتراليجيات متشؾ دددة لدددا ؼ لعمدددؼ الظفددد  وانتمدددال أمدددر الدددتعمؼ فلدددع 
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ة، مؾاقٍ  جايداٍة، بجد   مدع السربيدات ةدي ريداض األطفدال ل كيدا أهسيدة لعمدؼ السفدا يؼ الريا دي
وذلدددػ مدددؽ خدددالل لؾعيدددف التمشيدددات الحايثدددة والسشاسدددبة ةدددي التعمددديؼ، وقدددا اسدددتخام  الباحثتدددان 
األلغاز واألحاجي ةي لشسية السفا يؼ الريا ية لسا لتسيز به العايا مؽ الخرائص التدي لدد   

  سمية لمابؼ ولشسية السفا يؼ الريا ية لظف  الرو ة ذق صعؾبات التعمؼ 

 األحاجي األدبية لظفل الروضة ذي صعوبات التعمم: أسس ترسيم األلغاز و  -

( فلدددع أسدددس لردددسيؼ فسدددتراليجيات  وأسدددالي  لشسيدددة 070، 702، 0229أشدددار  دددامر)    
 السفا يؼ الريا ية لظف  الرو ة ذق صعؾبات التعمؼ ةي ايلي: 

* بجدد  أن ل ددؾن التعميسددات المفغيددة وا ددحًة وبددديظًة ويجدد  ف ادل ددا مددؽ وقددٍ  يخددٍر بمددار 
 اإلمكان 

* بج  لرلي  السحتؾه العمسي ةي السؾاق  مشظييدًا مدؽ السدادق السحددؾس فلدع السجدرد، ومدؽ 
السعدددرول والسددد لؾل فلدددع السج دددؾل و يدددر السددد لؾل ، ةددد ن هدددذا بدددد   ل دددؾيؽ السف دددؾم وتدرا  

 العالقات 

 *لشغيؼ السحتؾه العمسي مؽ الد   لمرع   

ة لمسؾقد  بظريمدٍة ممردؾدٍة  حيدل بددا اهؼ  مدع * البا جدذا انتبداه ؼ فلدع العالقدات السشتسيد
 االنتبا  لمعالقات وربظ ا بالسؾق  

 *  رورة التاري  واإل ادة والت رار لعسمية التعمؼ 

ولذدددددير الباحثتدددددان فلدددددع أن األلغددددداز واألحددددداجي األدبيدددددة أداة مدددددؽ أدوات لشسيدددددة السفدددددا يؼ       
الدتعمؼ بذدكٍ  خداٍ   حيدل لدددا ا  الريا دية لظفد  الرو دة بذدكٍ   داٍم والظفدد  ذق صدعؾبات

 مع لشسية العايا مؽ لمدػ السفدا يؼ بذدكٍ  مبددٍش وجدذاٍا النتبدا  األطفدال  وذلدػ لسدا لتستدع بده 
األلغاز واألحاجي مدؽ سالسدة أسدمؾب ا ومتعت دا  شدا لمدابس ا ل طفدال، مسدا بجعم دا مدؽ أةزد  

 الظرائق واألسالي   
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 وضة:ترشيفات السفاليم الرياضية لظفل الر  -

-22، 0222لعدددادت لردددشيفات السفدددا يؼ الريا دددية  حيدددل أشدددار كدددٌ  مدددؽ السذددد ااني)    
( فلددددددددع 260، 262، 0222(  وأبددددددددؾ سددددددددعاة )006-003،  0222(، وأبددددددددؾ زيشددددددددة)21

 الترشيفات ايلية:
 أواًل: ترشيف برونر لمسفاليم الرياضية:

أو  حيل لتدؾةر ةي دا خاصدية السفا يؼ الربظية : هي السفا يؼ التي بدتخام ةي ا أداة الربش   -
 واحاه مؽ بيؽ  اة خرائٍص أو صفاٍت مذكؾرٍة 

 مفا يؼ العالقات: هي التي لحتؾق  مع  القٍة معيشٍة بيؽ مكؾنات السف ؾم   -

 ثانيًا : السفاليم الداللية بالسقارنة مع السفاليم السسيزة الوصفية:

  مع شيٍي ما أو صفٍة معيشٍة  السفا يؼ الااللية: هي السفا يؼ التي لدتخام لمااللة -2

السفددددا يؼ الؾصدددد ية )السسيددددزة(: هددددي السفددددا يؼ التددددي لحدددداد خرددددائص معيشددددة لتردددد  ب ددددا  -0
 مجسؾ ة مؽ األشياي  

السفددا يؼ الحدددية والسجددردة: لرددش  السفددا يؼ الاالليددة فلددع مفددا يٍؼ حددديٍة ومفددا يٍؼ مجددردٍة  -3
 كالتالي:

 ؽ مالحغته أو مذاهاله أو ةياسه السف ؾم الحدي: هؾ مف ؾم داللي مادق بسك 
  السف ؾم السجرد:هؾ مف ؾم داللي  ير حدي ،ال بسكؽ مالحغته أو مذاهاله أو ةياسه 

السفدددا يؼ السفدددردة والسفدددا يؼ العامدددة: بسكدددؽ لردددشيف السفدددا يؼ الاالليدددة فلدددع مفدددا يٍؼ مفدددردٍة  -1
 و امٍة كالتالي:

 أحادبٍة، أق  شرر واحا ةمش  مفا يؼ مفردة :وهي السفا يؼ التي لت ؾن مؽ مجسؾ ة 
  مفا يؼ  امة: وهي السفا يؼ التي لحتؾه  مع أكثر مؽ  شرٍر واحٍا 
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( لرشيف السفا يؼ الااللية فلع السفا يؼ البديظة والسفا يؼ 005،  0222وأ ال أبؾ زيشة)
 السركبة 

  السفا يؼ البديظة : هي السفا يؼ األولية 
  مع أكثر مؽ مف ؾٍم بديٍش أو أولٍي واحٍا السفا يؼ السركبة: وهي لذك  ولعتسا  

والظفددددد  ذو صدددددعؾبات الدددددتعمؼ بعددددداني  دددددع  اإللسدددددام بدددددالرمؾز والسفدددددا يؼ والسردددددظمحات     
الحددددابية األساسدددية، ويرجدددع ذلدددػ الزدددع  لعدددام الف دددؼ الددددميؼ لتمدددػ الحمدددائق أو فلدددع أسدددباا 

الجسددع والظددرح مددثاًل،  صددعؾبات الددتعمؼ مجتسعددًة، وقددا بكددؾن الظفدد  متسكشددًا مددؽ فجددراي  سميتددي
 ول شدددددددددددددده  يددددددددددددددر مددددددددددددددار  لددددددددددددددبعض مفددددددددددددددا يؼ الييسددددددددددددددة السكانيددددددددددددددة لمددددددددددددددرقؼ 

(Csikszentmihaly,2014,p.115)                                                    
ولره الباحثتان أن هذ  الترشيفات لع ر  ؽ العالقدات السشغسدة بدديؽ السفددا يؼ الريا ددية       

سددية السختمفددة والف ددات التددي لتعددرض ل ددا، حيددل فن معرةددة السعمسددة لترددشيف ةدددي السراحدد  الارا
 يةالسفا يؼ الريا ية بدا اها ةدي التعرل  مع اإلستراليجيات الحايثة لتعميؼ السفدا يؼ الريا د

لددذوق صددعؾبات الددتعمؼ، مثدد  األلغدداز واألحدداجي األدبيددة، كسددا اقترددرت الباحثتددان ةددي البحددل 
يا دددية ايليدددة لتشسيت دددا لظفددد  الرو دددة ذق صدددعؾبات الدددتعمؼ، وهدددي: الحدددالي  مدددع السفدددا يؼ الر 

مف دؾم الييسدة  -لشازليدًا( -)مف ؾم العاد الدابق والعاد التالي ، مف ؾم لرلي  األ ااد )لرا اباً 
مف دددؾم الدددشسش مف دددؾم  -مف دددؾم السددددائ  المفغيدددة -مف دددؾم الجسدددع والظدددرح - السكانيدددة والعادبدددة

 األشكال ال شاسية( 

 صعوبات التعمم والسفاليم الرياضية لظفل الروضة:ثالثًا: 

لركدددز الاراسدددات ةدددي  الددددشؾات األخيدددرة حدددؾل صدددعؾبات الدددتعمؼ كسحدددؾر أساسدددي لمعايدددا مدددؽ    
األبحدداث والاراسددات ، خاصددًة حيشسددا انتبدده السسارسددؾن واألطبدداي لؾجددؾد ة ددٍة مددؽ األطفددال ذوق 

أق نددددؾٍة كاندددد ، ويمتحمددددؾن بسدددداارس المددددارات العمميددددة العادبددددة ، وال بغ ددددرون أق ف اقددددات مددددؽ 
العادييؽ، وال بعانؾن مذكالت اجتساعية أو اقترادبة أو حتع نفدية، فال أن ؼ ال يتسكشؾن مدؽ 

 (Cheminal,Brown,2002,p.23)اكتداا الس ارات األكادبسية الالزمة ل شاي السعرةة 
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 تعريف صعوبات التعمم: -
لعر دد  صددعؾبات الددتعمؼ لمعايددا مددؽ الجددال الددذق دار بدديؽ كثيددٍر مددؽ السختردديؽ   وذلددػ    

لتحايا ط يعة السؾ ؾة  مع وجه الاقة، ومحاولة لفادق ال ثير مؽ الخمش بيش ا وبيؽ السفا يؼ 
 (027،  0227األخره كالت خر الاراسي أو بشي التعمؼ )  ا الحسيا وة رق وجؾدة،

(  مددع أن 03، 0227  حزدداونة، 572،   0229 مددؾق والعتي ددي،والفددق  كددٌ  مددؽ )ال   
األطفددددال ذوق صددددعؾبات الددددتعمؼ هددددؼ الددددذيؽ بغ ددددرون ا ددددظرابًا واحدددداًا أو أكثددددر ةددددي العسميددددات 
الددديكؾلؾجية األساسددية التددي لتزددسؽ ة ددؼ واسددتعسال المغددة السكتؾبددة أو المغددة السشظؾقددة ، والتددي 

والمدراية والت ج دة والحددداا ، والعائدا فلدع أسددباٍا ل داو ةدي ا ددظرابات الددسع والتف يدر وال ددالم 
 متعممٍة ب صاباٍت بديظٍة أمرت ةي وعيفة الاماأ  

فلددع أن أطفددال الرو ددة  ذوق صددعؾبات (Knowl.evansell,2016,p.13) كسددا أشددار     
الدددتعمؼ هدددؼ: أول دددػ األطفدددال الدددذيؽ يمتحمدددؾن ب حددداه ريددداض األطفدددال الحكؾميدددة أو الخاصدددة ، 

( سددشؾات 6-1ؼ مرحمددة مددا ق دد  السارسددة، والددذيؽ لتددراوح أ سددارهؼ الزمشيددة مددا بدديؽ )وُيظمددق  مددي 
،ويعدددانؾن مدددؽ مذدددكالٍت ةدددي االنتبدددا  واإلدرا  والتدددذكر ول دددؾيؽ السف دددؾم ، وُيمردددا ب دددؼ أطفدددال 

 الرفيؽ األول والثاني بالرو ة 

اه ( أن صددعؾبات الددتعمؼ لعشددي: العجددز أو التدد خر ةددي واحدد200، 0226ويددره حجدداا )   
مؽ  سميات الشظق الت ج دة ال تابيدة أو الحددابية، نتيجدة خمدٍ  ةدي وعيفدة الداماأ أو ا دظراا 

 انفعالي أو سمؾكي، ول ش ا ليد  نتيجًة لتخم   ممي أو ف اقة حدية أو  ؾام  مما ية 

 Hallahan Kauffman .and (،97، 0225كسددا الفددق كددٌ  مددؽ قشدداوق ربيع )     
pullen(2009,p.22)  ن صعؾبات التعمؼ عبارة  دؽ: ا دظراا ةدي العسميدات العمميدة  مع أ

أو الشفددددية األساسدددية التدددي لذدددس  االنتبدددا  واإلدرا  ول دددؾيؽ السف دددؾم ،والدددذاكرة وحددد  السذدددكمة،  
ويغ ر صداا  ةدي  دام المدارة  مدع لعمدؼ المدراية وال تابدة والحدداا ومدا يترلد   ميده، سدؾاي ةدي 

 بعا مؽ قرؾر ةي لعمؼ السؾاد الاراسية السختمفة  السارسة االبتاائية أساسًا أو  يسا



 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة   

1264 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

 American psychiatric Association)ولدددددره دراسددددددات كددددددٍ  مددددددؽ      
,2013,p.305;Learning Disabilities Association of    Canada,2015,p.97) 
أن صدددعؾبات الدددتعمؼ هدددي:  دددع  ةدددي واحددداه أو أكثدددر مدددؽ العسميدددات السعر يدددة ذات الردددمة 

  والددددذاكرة واإلدرا  والتف يدددر، كسددددا لغ ددددر صدددعؾبات الددددتعمؼ ةددددي واحددداه أو أكثددددر مددددؽ كاالنتبدددا
 السجاالت األكادبسية والس ارات المغؾية كالمراية وال تابة والحداا والتفا   االجتسا ي 

( لردددعؾبات لعمدددؼ الريا ددديات ةدددي أن دددا: مردددظمي بع دددر  دددؽ 22، 0222وأشدددار دمحم)     
ا يؼ والحمددائق الريا ددية والف ددؼ الحدددابي واالسددتاالل العددادق صددعؾبات ةددي اسددتخاام وة ددؼ السفدد

والريا ي وتجراي ومعالجة العسميات الحدابية والريا ية،وهذ  الرعؾبات لع ر  ؽ نفد ا مدؽ 
 خالل العجز  ؽ استيعاا السفا يؼ الريا ية وصعؾبة فجراي العسميات الحدابية 

ت التعمؼ  ادًة ما يتستع بسدتؾه ذكاٍي ( أن الظف  ذا صعؾبا22، 0229ولره العشيزات )   
حؾل الستؾسش أو أ مع ، ويتؾةر له ةر  لعمؼ مشاسبة وبي ة أسرية جياة ، ول شده ر دؼ ذلدػ ال 

 بدتظيع اكتداا الس ارات التاريدية 

أن األطفال ذوق صعؾبات التعمؼ هؼ: الذيؽ  Hallhan.kauffman(2005,52) كسا يره    
ا داللدددة بدديؽ قدددارال ؼ الفعميدددة والسدددتؾه الحييمدددي لدد داي مدددؽ جدددان  ؼ ، بغ ددرون لفاولدددًا لربؾيددًا ذ

يرجدددع فلدددع ا دددظرابات أساسدددية ةدددي  سميدددة الدددتعمؼ، وهدددؾ األمدددر الدددذق برددداحبه أو ال برددداحبه 
اختالاًل وا حًا ةي الج از العر ي، وال بعت ر لمػ اال ظرابات مانؾيًا بالشدبة لمتخم  العممي 

 اةي أو اال ظراا االنفعالي الدؾق أو الحرمان التربؾق أو الثم

( لردعؾبات الدتعمؼ  مدع أن دا: مف دؾم بذدير 11، 0222ويذير أبؾ حظد   صداد  )       
 فلع العجز  ؽ التعمؼ، ياخ  صاحبه ةي ة ة السحتاجيؽ فلع التربية الخاصة 

 ولعدرل الباحثتدان طفدد  الرو دة ذا صددعؾبات الدتعمؼ فجرائيدًا ب ندده : هدؾ طفدد  رو دة بعدداني   
صدعؾبات ةدي االنتبدا  واإلدرا  والتدذكر لحدؾل بيشده وبديؽ اسدتيعاا مؽ صعؾباٍت نسائيدٍة لذدس  

 واكتداا بعض السفا يؼ الريا ية 
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 العوامل السؤدية إلى صعوبات التعمم الخاصة بالرياضيات: -

لؤمر صعؾبات التعمؼ ةي الظريمة التي يتعمؼ ب ا الظف  أشدياًيا جايداًة، وال ي يدة التدي يتعامد    
ب ا مع السعمؾمات، وطريمة لؾاصمه مع ايخريؽ، وكذلػ صعؾبة لعمؼ السفا يؼ ومش دا السفدا يؼ 
الريا ية ،وهشدا  مجسؾ دة مدؽ األسدباا ال امشدة وراي لمدػ الردعؾبات، والستسثمدة ةدي مجسؾ دة 

 مؽ العؾام  العزؾية وال ي ية ،ومؽ أبرز هذ  العؾام : 

فصابة السخ: بفترض بعض العمساي أن فصابة السخ أحا أسباا صعؾبات الحداا ،حيل  -2
أن هشا  مراكز معيشة ةي مخ اإلندان مد ؾلة  ؽ فجراي العسميات الحدابية، وأن أق خم  ةي 

 ة هذ  األجزاي سيؤدق فلع  ع  ةي الس ارات الريا ي

 ام التسام  بيؽ الشرفيؽ ال روييؽ لمسخ :فن ة ؼ أسباا صعؾبات الحداا لاه األطفال  -0
يتظمد   مدع األقد  معرةدًة  امدًة بددبعض األة دار والمزدابا السحيظدة بعدام التسامد  الددذهشي، وأن 
وجدددؾد ا دددظراا ةدددي الشرددد  الذدددسالي يدددؤدق فلدددع قردددؾٍر المدددارة  مدددع التعامددد  مدددع األرقدددام  

 (03، 0222)دمحم،

 ل خر الشز  والحرمان ال ي ي مسا يؤدق فلع  ام التؾاةق مع متظمبات الاراسة  -3

 اإل اقة األولية أو أق خم  وعيفي ةي الج از العر ي السركزق  -1

قرؾر الحدؾاس والعسميدات السعر يدة كزدع  حاسدة اإلبردار، والددسع، والذدعؾر بالردااة  -5
 واحسرار العيشيؽ والز ممة 

التؾاةدددق بدددد   المردددؾر الحركدددي نتيجدددة الذدددم  أو لددديؽ العغدددام أو رومددداليزم ا دددظراا ةدددي  -6
 (9، 0228المم ، مسا يؤمر سمبًا  مع السذاركة الفعالة ةي أنذظة ال ي ة )الح ي ،
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 ويمدؼ الباحثؾن لمػ األسباا فلع مجسؾ ة  ؾام  كالتالي:

 ،ة لغاهرة صعؾبات الدتعمؼشيؾرولؾجيالعؾام  العزؾية: بذير األطباي فلع أهسية األسباا ال -
ولحدداث فصددابة الدداماأ هددذ  والتددي لعشددي التمدد  ةددي الخالبددا الاماغيددة، والشددال   ددؽ  دداد مددؽ 

 العؾام  ال يؾلؾجية أهس ا الت اا الدحابا ،والتدسؼ أو صعؾبات الؾالدة 
العؾامددد  الجيشيدددة: لذدددير الاراسدددات الحايثدددة ةدددي مؾ دددؾة أسدددباا صدددعؾبات الدددتعمؼ فلدددع أمدددر  -

 لجيشية الؾرامية العؾام  ا
العؾام  ال ي ية: لعت ر العؾام  ال ي ية مدؽ العؾامد  السددا اة ةدي مؾ دؾة أسدباا صدعؾبات  -

الدددتعمؼ ، ولتسثددد  ةدددي نمدددص الخ دددرات التعميسيدددة وسدددؾي التغذبدددة أو سدددؾي الحالدددة الظ يدددة أو قمدددة 
 رات ال ي ية التاري  أو فجبار الظف   مع ال تابة بيٍا معيشٍة ، وبالظبع البا مؽ ذكر بعض الخ

  الذدريف،  ا 221، 0225) قشداوق ،ربيدع وحددؾنة،ان مؽ السثيرات ال ي ية السشاسدبةوالحرم
 (95، 0226الرحيؼ،

(، العادلع 0202(،عيدع)0221ولما أكات دراسة عيدع و  ا الرحسؽ و  ا السمرؾد )     
 دددددرورة لدددددؾاةر بدددددرام  التددددداخ  السبكدددددر مدددددع األطفدددددال  ذوق  Meltzer(2012)( ، و0221)

صعؾبات التعمؼ  وذلػ إلبجاد حمؾٍل سريعٍة مدؽ أجد  لشسيدة قدارة هدؤالي األطفدال  مدع اكتدداا 
العايا مؽ السفا يؼ وخاصًة السفا يؼ األكادبسية، حتع يتسكؽ الظف  مؽ المحا  بركاا التعميؼ، 

 وأس   ةيتسكؽ مؽ مؾاج ة الحياة برؾرٍة أةز  

فلدددع  ددرورة التعددرل السبكدددر  مددع مغدداهر صدددعؾبات  Gillis(2011)كسددا أشددارت دراسددة     
 التعمؼ ،ومؽ مؼ لمابؼ الا ؼ حد  الحاجة  لتفادق خظر صعؾبات التعمؼ 

مسا س ق ذكر  يتزي أنه لمتغم   مع عاهرة صعؾبات التعمؼ  شا األطفال، يشبغي الديظرة    
ؾقابدة مش دا ، باإل داةة فلدع لدؾةير كاةدة سد   الر ابدة الست اممدة  مع لمػ األسدباا و الج دا وال

ل ددذ  الف ددة مددؽ األطفددال، وكددذلػ لددؾةير بي ددة  شيددة بددالسثيرات السادبددة، مسددا بعددزز قددارال ؼ  مددع 
 التعمؼ ويشسي فمكانيال ؼ ويزيا الااةعية لاي ؼ 
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 خرائص األطفاا  ذوي صعوبات تعمم الرياضيات: -

 ادًة ما ل ؾن صعؾبات لعمؼ الريا ديات مختمفدة بداختالل أ سدار األطفدال، ول داأ بدالغ ؾر    
بذكٍ  أو ي مع لمام األطفال بالعسر، ومؽ أكثر السغاهر شديؾً ا بديؽ األطفدال الدذيؽ بعدانؾن 

 مؽ صعؾبات لعمؼ الحداا  ام قارل ؼ  مع:

،وال سيددددات ، وخددددش األ ددددااد ، واليدددديؼ اسددددتيعاا السفددددا يؼ الستعممددددة بالييسددددة السكانيددددة لمعدددداد  -
 السؾجبة والدالبة وت ادة التدسية 

 ة ؼ وح  السدائ  المفغية  -

 لرلي  األحااث والسعمؾمات   -

 التعام  مع الشمؾد  -

 لرلي  األرقام ةي مشازل ا الرحيحة  شا الييام بعسمية الجسع والظرح  -

 ، واألسابيع ، واألش ر استيعاا السفا يؼ الستعممة بالؾق  مث  األبام  -

 لسييز ما هؾ مظمؾا مؽ لح  مد لة ريا ية  -

 لظ يق الريا يات ةي السؾاق  العسمية  -

 استخاام الريا يات ةي التش ؤ  -

  كددددددددددددددددرم الدددددددددددددددايؽ وشددددددددددددددددم ي 02، 02،  0222فجدددددددددددددددراي العسميددددددددددددددددات الحددددددددددددددددابية )دمحم، -
 (232 -203، 0225وأحسا،

 كسا أن ؼ يتدسؾن بسا ب لي:

التركيز واالنتبا  الذق يرلبش ارلباطًا وميمًا بذدرود الدذهؽ والتذدت ، مسدا يدشعكس سدمبًا  ع   -
  مع  سمية التعمؼ 

صدددعؾبة اإلدرا  والتسيدددز بددديؽ األشدددياي والسفدددا يؼ األساسدددية سدددؾاي كانددد  حروةدددًا أو أشدددكااًل  -
 هشاسية أو كمسات و يرها  



 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة   

1268 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

 لؾق  أو مم    ع  االستسرارية أو السااومة ةي نذاٍن معيٍؽ دون  -

 انخفاض التحري  الاراسي واالندحاا مؽ السذاركة الر ية  -

 الحركة الزائاة وكثرة الشذان واالناةاعية ةي اإلجابات وردود األةعال  -

 لجاهدددات أو السكدددان أو الزمدددانا دددظرابات السفدددا يؼ سدددؾاي ةدددي التزدددادات أو األشدددكال واال -
  Enoch,2015,p.46)  8، 0228)الح ي ، 

 عؾبات الحداا ك جراي العسميات الحدابية وة ؼ السفا يؼ األساسية ص -

 التف ير والشظق: حيل بعانؾن مؽ مذكالت ةي لشغيؼ األة ار وحجس ا  -

 الذاكرة: ة ؼ بعانؾن مؽ  ام المارة  مع لذكر السعمؾمات   -

مذدددددداك  ةددددددي االسددددددتساة  –ا ددددددظراا  –مذدددددداك  ةددددددي المغددددددة السشظؾقددددددة : ةمدددددداي ؼ لدددددد خر   -
 (318، 317، 0228 الذخري وكرداق وحديؽ،229، 0220 الم )ال ايا،وال

( فلع أن األطفال ذوق صعؾبات لعمؼ الريا ديات بعدانؾن مسدا 253،  0226ويذير أحسا )
 يمي:

 صعؾبة ةي أداي الس ام الريا ية    -
 -الرمدددددؾز -صدددددعؾبة ةدددددي ة دددددؼ السفدددددا يؼ الريا دددددية  مدددددع سددددد ي  السثدددددال) ة دددددؼ السفدددددا يؼ  -

 الريا ية( السرظمحات 
 انخفاض الس ارات اإلدراكية مث  )قراية اإلشارات الحدابية(  -
  ع  ةي االنتبا  مث  طبع األ ااد أو ندخ ا بظريمٍة خظ     -
 قرؾر ةي اكتداا الس ارات الريا ية مث  )لعمؼ جاول الزرا(  -

(، )فبددددددددددددرا يؼ وال ربدددددددددددددرق 0221(، ) ددددددددددددداةي،0227يددددددددددددذكر كدددددددددددددٌ  مددددددددددددؽ أبدددددددددددددؾ )العددددددددددددال ،   
أن األطفدال السعر ديؽ لخظدر صدعؾبات الدتعمؼ لداي ؼ  (Wistorn ,2010)،(0226ويؾسد ،

قرددؾر ةددي الس ددارات األكادبسيددة، وهددي السفتدداح الددذق يددؤمر ةددي العايددا مددؽ السشدداطق ةددي حيدداة 
 الظف  



 

 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة     

1269 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

و مع الر ؼ مؽ ذلػ ة ن التاخ  السبكر لمديظرة  مع لمػ السذكالت له دور أساسي ،وقا     
فلدع أن األطفدال ذوق صدعؾبات الدتعمؼ بسكدؽ لشسيدة   (Weit; spiker, 2014)أشدارت دراسدة 

 م ارال ؼ وقارال ؼ ،ول ؽ مؽ خالل لؾةير ال رام  والظر  السالئسة لتعميس ؼ 

وقا استفادت الباحثتان مؽ ذلدػ ةدي التؾصد  فلدع طريمدٍة بسكدؽ أن لدد ؼ ةدي الحدا مدؽ لمدػ    
سدي بالسراحد  السم مدة بذدكٍ  ط يعدٍي، السذكالت حتدع بددتظيع الظفد  أن بددت س  مذدؾار  التعمي

وهددي طريمددة األلغدداز واألحدداجي األدبيددة السرددسسة خريرددًا بسددا يتشاسدد  مددع خرددائص أطفددال 
 هذ  الف ة  

 مدع أن األطفدال  ,(Ducharme;Harris,2005)(Johnson,2013ولما الفق كدٌ  مدؽ )   
ني األطفددددال ذوو ذوق صددددعؾبات الددددتعمؼ يتدددددسؾن بالددددذكاي الستؾسددددش أو ةددددؾ  الستؾسددددش، ويعددددا

صعؾبات التعمؼ مدؽ  دعٍ  مالحدٍ  ةدي األداي األكدادبسي، والممدق، والزدغؾن الذداياة، ولداي ؼ 
العايدا مددؽ السذددكالت االنفعاليددة والددمؾكية واالجتساعيددة ، وتذا لددؼ يددتؼ لمدابؼ الر ابددة فلددع هددؤالي 

 شجاح األكادبسي األطفال ةديؤدق ذلػ فلع مذاكٍ  ةي  سمية التعمؼ ةي  سمية التعمؼ و ام ال

فلدع أن األطفددال ذوق صدعؾبات الددتعمؼ  (Thornton et al, 2017)وقدا أشدارت دراسددة    
 لاي ؼ  ع  ةي م ارات التعمؼ الذالي وصعؾبات ةي مدتؾه االنتبا   

( أن األطفددال ذوق صددعؾبات  (Knowel ;evans; snell, 2016كسددا أكددات دراسددة     
 مؽ أقران ؼ التعمؼ أق  دقًة مؽ حيل االنتبا  

ويذدددير ٌكددد  مدددا سددد ق فلدددع بعدددض مدددؽ السذدددكالت التدددي بسكدددؽ أن لغ دددر  مدددع الظفددد  مشدددذ    
الظفؾلددة، والتددي لددال  مددع وجددؾد مذددكمة ةددي لعمددؼ الريا دديات والحددداا، ويجدد  لدداار  ع ددؾر 
مث  هدذ  السذدكالت  شدا أطفالشدا، والتدي  دادًة مدا لشدت  بدد   نمدص ةدي التشغديؼ البردرق  شدا 

 ؾن بد   ا ظراٍا بديٍش ةي  سميات الدذاكرة أو بدد   صدعؾبات ةدي المدراية الظف ، أو قا ل
والف ددؼ لمغددة، وةددي كدد  األحددؾال ةدد ن  ددالج ذلددػ سدد   مددؽ خددالل بددرام  لاري يددة معدداة ب سدداليٍ  
 مسيددٍة ، كمسددا كددان لذددخيص لمددػ الرددعؾبات لدداه الظفدد  ةددي سددؽ مبكددرة كددان العددالج أسدد   

 وأنجي    
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 لألطفاا ذوي صعوبات التعمم:التقييم والتذخيص  -

بعا التذخيص العسميدة األساسدية التدي لدد ق لحايدا أسدالي  التداخ  العالجدي، وكمسدا ُأجدِرَق    
التذخيص ةي وقٍ  مبكدٍر مدؽ  سدر الظفد  كدان العائدا مدؽ  سميدة التداخ  ذا لد مير ةعدال  مدع 

التربددؾق  مددع سددمؾ  الظفدد ، ويمددؾم التذددخيص  مددع الدددمؾ  ولدديس الددد  ، ويعتسددا التذددخيص 
 مالحغة جؾانٍ  وقاراٍت وم اراٍت معيشٍة  شا الظف    

(، وج ددددددددددددر ومحسددددددددددددؾد  دمحم 26، 0222ولمددددددددددددا الفددددددددددددق كددددددددددددٌ  مؽ)الدددددددددددددرطاوق و ددددددددددددؾاد،   
(، 812 -803، 0222(، والذخرددددددي وأحسددددددا و ثسددددددان)062-058، 0226وبش دددددداوق)

(، الرشددددددددددددددددددياق و  ددددددددددددددددددا 527،  0225(،ال ثيددددددددددددددددددرق )32-21،  0227وحردددددددددددددددددداونة)
(  مددددددع أن هشددددددا  أسددددددالي  لتميدددددديؼ ولذددددددخيص األطفددددددال ذوق 269-238، 0227الجبددددددار)

 صعؾبات التعمؼ، هي كسا يمي:
 أواًل: أساليب واستراتجيات التقييم الرسسي، ومشيا:

 اختبارات رسؼ معيارية  - أ
 اختبارات فكميش ية ةردبة )لذخيرية(  - ا

 ثانيًا: أساليب وإستراتيجيات التقييم غير الرسسية، ومشيا:

 أساس السش   الاراسي لمييؼ  مع  -أ 
 لحمي  األخظار  -ا 
 اختبارات محكية الرجع  -ج 
 اختبارات مؽ ف ااد السعمسة  -د 
 لمييؼ حميبة الظف   -ه 

 ثالثًا: السالحظة:

(أن هشا  لمييسات أخره لتذدخيص 263، 260، 0220ويذكر هيا وسمسان والذاذلي)     
 الظف  ذق صعؾبات التعمؼ، هي:
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السددتؾه التحرديمي لمظفد  ةدي مدادٍة معيشدٍة  دؽ السددتؾه محدػ التبا دا: وُيمردا بده لفداوت  -2
 الستؾقع مشه حد  حالته، وله مغ ران:

 التفاوت بيؽ المارات العممية لمظف  والسدتؾه التحريمي   -أ

لفاوت مغاهر الشسدؾ التحرديمي لمظفد  ةدي السمدررات لمسدؾاد الاراسدية، ةمدا بكدؾن متفؾقدًا ةدي  - ا
 ويعاني مؽ صعؾبات ةي الاراسات االجتساعية الريا يات،  ادبًا ةي المغات ، 

محػ االستبعاد: حيل بدتبعا  شا التذخيص لتحايا ة دة صدعؾبات الدتعمؼ الحداالت ايليدة:  -0
 ددعال  - ددعال الدددسع -التخمدد  العممددي واإل اقددات العمميددة واإل اقددات الحدددية: )السكفؾةددؾن 

نمدددص –الشذددان الزائدددا  -ةاعيدددةالردددسؼ(  وذوو اال دددظرابات االنفعاليددة الذددداياة: )االنا -البرددر
 ةر  التعمؼ أو الحرمان الثماةي( 

محددػ التربيددة الخاصددة: ويددرلبش بالسحددػ الدددابق ومفدداد  أن ذوق صددعؾبات الددتعمؼ ال لرددمي  -3
ل ؼ طدر  التداريس الستبعدة مدع األطفدال العدادييؽ، ةزداًل  دؽ  دام صدالحية الظدر  الستبعدة مدع 

لخاصددة مددؽ حيددل )التذددخيص والترددشيف والتعمدديؼ( السعدداقيؽ، ويشبغددي لددؾةير لددؾن مددؽ التربيددة ا
 لختم   ؽ السمامة لمعادييؽ 

أن البحدؾث والاراسدات التدي لشاولد  مؤشدرات صدعؾبات الدتعمؼ ةدي  (Gillis, 2011)ويدره      
مرحمددة مددا ق دد  السارسددة أو التذددخيص السبكددر لرددعؾبات الددتعمؼ مددا زالدد  قميمددًة، وأوصددع بالسزيددا 

 ت صعؾبات التعمؼ ةي وقٍ  مبكٍر مؽ البحل لم ذ   ؽ مؤشرا

 مع  (Torgeson, 2014) (، 0223(، )  يا،0225وركزت دراسة كٌ  مؽ )بار الايؽ،     
أهسيددة و ددرورة التذددخيص والتميدديؼ الدداقيق والسبكددر لرددعؾبات الددتعمؼ، والددذق يترلدد   ميدده لدداخ  

 مبكر بحا مؽ لفذي مذكمة صعؾبات التعمؼ 

( أن مرحمدة مدا ق د  (Zamborano; sanchez; et al, 2010كسدا قدا أوصد  دراسدة    
 السارسة سؽ مشاس  لفحص اال ظرابات السعر ية والعممية لمظف   

( فلدع التذددخيص السبكددر لددذوق صددعؾبات (Ridgway; Haring, 2015وهداة  دراسددة     
 التعمؼ حيل كان  اختيارات السعمسات ممياًة ةي اختيار األطفال ذوق صعؾبات التعمؼ  
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 ددرورة االسددتجابة فلددع التدداخ  السبكددر لتذددخيص  (Cakiroglu, 2015)وأكددات دراسددة    
 ل طفال ذوق صعؾبات التعمؼ 

( بتمدددابؼ كاةدددة سددد   الر ابدددة والتربيدددة  (Devorel; Russel, 2007وأوصددد  دراسدددة     
 السالئسة لسرحمة الظفؾلة السبكرة ل طفال ذوق صعؾبات التعمؼ 

( فلدع  درورة ال ذد  السبكدر  دؽ  Cuomo; Joosten ; Vaz, 2019كسا أشدارت دراسدة )
مخاول األطفدال ول ميرهدا  مدع نسدؾهؼ االجتسدا ي، وأكدات دور األلغداز واألحداجي األدبيدة ةدي 
حدد  لمددػ السذددكمة  شددا األطفددال، حيددل فن ددا شددجع  األطفددال  مددع االندداماج االجتسددا ي مددع 

 ايخريؽ 

  السبكددر  ددؽ حدداالت صددعؾبات الددتعمؼ ةددي لددذلػ لددره الباحثتددان أندده مددؽ الزددرورق ال ذدد    
مرحمدددة الرو دددة، حيدددل فن ال ذددد  السبكدددر بددددا ا ةدددي التغمددد   مدددع العايدددا مدددؽ السذدددكالت 
ومحاولة حم ا، وهؾ مدا يؤكدا  درورة وجدؾد بدرام  لعميسيدة خاصدة لدد ؼ ةدي التغمد   مدع لمدػ 

تدالي يمحدق بسدؽ الرعؾبات، مسا يؤه  الظف  لمتغم   مع أق مذدكمة ةدي السراحد  التاليدة، وبال
 هؼ ةي مث  سشه ةي السدتؾه التحريمي واألكادبسي 

 ترشيفات صعوبات التعمم:  -

نغدددرًا لتعددداد السذدددكالت التدددي بغ رهدددا األطفدددال ذوو صدددعؾبات الدددتعمؼ واختالة دددا، ةمدددا حددداول   
الددبعض لرددشيف صددعؾبات الددتعمؼ ب ددال لددد ي   سميددة دراسددة هددذ  الغدداهرة، واقتددراح أسددالي  

 الج السالئسة ل   مجسؾ ة التذخيص والع

(، 08، 0223   يدا،272، 0221يؾسد ،   95، 0226ةما الفدق كدٌ  مؽ)الذدربيشي،
(NCTM,2000,P.17;Hallahan Kauffman and pull,2009,p.)  مع أن صعؾبات 

 التعمؼ لشمدؼ فلع ما ب لي :
 صعوبات تعمم نسائية: وتشقدم إلى : -1

والذاكرة واإلدرا ، با تبارهدا  سميدات أساسدية  صعؾبات أولية: ولذس  صعؾبات ةي االنتبا  - أ
 متااخمة مع بعز ا البعض ، والتي لؤمر ةي الشؾة الثاني مؽ الرعؾبات الشسائية  

 صعؾبات مانؾية: وهي خاصة بالمغة الذف ية والتف ير   - ا
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: وهددي مذددكالت ةددي لعمددؼ السؾ ددؾ ات األكادبسيددة األساسددية ص  عوبات تعم  م أكاديسي  ة -0
 وال تابة والريا يات( مث  )المراية 

ولع  صعؾبات لعمؼ الريا يات لحتاج فلع اهتساٍم ك يٍر  با تبارها أساس العايا مدؽ السدؾاد    
العمسيدددة التدددي سيارسددد ا األطفدددال ةدددي السراحددد  التاليدددة، ولذدددك  أكثدددر الردددعؾبات انتذدددارًا بددديؽ 

األمدؾر بشغدرٍة  سؾميدٍة  األطفال، نغرًا لظ يعة الريا يات السجردة التي لحتاج فلع التعامد  مدع
 وةق قؾانيؽ ونغريات الريا يات  

 اإلجراءات السشيجية البحث :

اسددددتخام البحددددل الحددددالي السددددش   شددددبه التجري ددددي، الددددذق بعتسددددا  مددددع  الترددددسيؼ التجري ددددي:    
اليياسددديؽ الم مدددي والبعددداق لمسجسدددؾ تيؽ الزدددابظة والتجري يدددة، وذلدددػ بتظ يدددق اختبدددار السفدددا يؼ 
الريا ية السرؾر لظف  الرو ة ذق صعؾبات التعمؼ ق ميًا  مدع مجسدؾ تي البحدل )الزدابظة 

، مؼ لظ يق برنام  باستخاام األلغداز واألحداجي األدبيدة والتجري ية( بعا الزبش التجري ي لمعيشة
لتشسيدة بعددض السفدا يؼ الريا ددية  مدع أطفددال السجسؾ ددة التجري يدة، مددؼ لظ يدق اختبددار السفددا يؼ 
الريا دددية السردددؾر لظفددد  الرو دددة ذق صدددعؾبات الدددتعمؼ  مدددع مجسدددؾ تي البحدددل )الزدددابظة 

 والتجري ية ( بعاًبا ليياس ماه ةا مية ال رنام  

 استخام  الباحثتان األدوات ايلية:  دوات البحث:أ
ى   اريست، تقش   ي   –اختب   ار رس   م الرج   ل لكي   اس ذك   اء األطف   اا  إع   داد : ج   ود أن     أواًل:

 .ت7ت*ممحق  2011، تقشي  مرزوق ت1983حشفي 
ال ددددال مددددؽ االختبددددار: ي ددددال هددددذا االختبددددار فلددددع ةيدددداس ولذددددخيص المددددارة العمميددددة العامددددة  -

 ( سشة 25 -3مسفحؾصيؽ مؽ سؽ )والدسات الذخرية ل

وصددد  االختبدددار: بعدددا االختبدددار مدددؽ ممددداييس الدددذكاي  يدددر المفغيدددة )األدائيدددة(،والتي لظ دددق  -
( دةيمدًة و يده 25 -22بظريمٍة ةردبٍة أو جساعيٍة، والدزمؽ السددتغر  ةدي لظ يدق االختبدار مدؽ )

ؾن التمداير  مدع ُبظَم  مدؽ السفحدؾ  أن يرسدؼ صدؾرًة لرجدٍ   مدع أةزد  نحدؾ بددتظيعه، ويكد
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أسدداس دقددة الظفدد  ةددي السالحغددة ، و مددع أسدداس لظددؾر لرددؾر  لمسؾ ددؾة ولدديس  مددع أسدداس 
 الس ارة الفشية ةي الرسؼ  

طريمددة الترددحيي: بعظددي السرددحي درجددًة واحدداه  ددؽ كدد  نمظددٍة مددؽ الشمددان الددؾاردة بجدداول  -
السفدردة التدي لسد  ( أمدام √( مفردًة، وذلػ ب ن بزدع  المدة السؾاةمدة )73الترحيي، و ادها )

لدددؼ يدددتؼ السؾاةمدددة  مي دددا، ويعظدددي درجدددًة  التدددي سفدددردةالالسؾاةمدددة  مي دددا، ويزدددع )صدددفر( بجانددد  
)واحدداه( لمسفددردة الُسؾاَةددق  مي ددا، مددؼ لحددد  الارجددة الخددام، وهددي مجسددؾة السفددردات التددي لسدد  

 السؾاةمة  مي ا 

الروضة كسؤشرات لر عوبات  بظارية اختبارات لبعض السيارات قبل األكاديسية ألطفاا -ثانياً 
 ت8ت   *ممحق  2006التعمم  إعداد : عادا عبد هللا،

 ال ال مؽ البظارية: 
لظدؾير مييداس حدؾل بعدض الس دارات ق دد  األكادبسيدة ألطفدال الرو دة ، ي دال فلدع لعددرل  

  قرؾر الس ارات ق   األكادبسية ألول ػ األطفال

 وص  البظارية: 
ة، لسثد  ةدي مجسم دا بظاريدة اختبدارات ألطفدال الرو دة بزؼ السيياس خسددة ممداييس ةرعيد 

ةدي هدذا السجددال، يدتؼ مدؽ خالل ددا لحايدا أطفدال الرو ددة الدذيؽ لؾجدا لدداي ؼ مؤشدرات لدال  مددع 
فمكانيددة لعر دد ؼ لرددعؾبات لعمددؼ أكادبسيددٍة الحمددٍة، وذلددػ  شدداما يمتحمددؾن بالسارسددة االبتاائيددة 

 ويذر ؾن ةي لممي لعميس ؼ الشغامي 
 ييس الفرعية الخسدة التي لت ل  مش ا هذ  البظارية ما يمي : ولزؼ السما

 الؾ ي أو اإلدرا  الفؾنؾلؾجي   -1
 لعرل الحرول ال جائية   -2
 لعرل األرقام   -3
 لعرل األشكال   -4
 لعرل األلؾان   -5
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ويت ل  ك  ميياس مؽ هذ  السماييس الخسدة التي لتزسش ا البظارية مؽ  ذريؽ عبارًة،    
لعكس ما برار  ؽ الظف  مؽ سمؾكياٍت أو مغاهٍر سمؾكيٍة، لعا بسثابة مؤشرات لرعؾبات 
التعمؼ ةي هذا الجان  أو ذا   ولاخ  جسيع ا ةي فطاٍر ما ُبعَرل باالكتذال السبكر لتمػ 

األمر الذق يؤدق بشا فلع التاخ  السبكر ، ويتحتؼ  ميشا ذلػ حتع نحاد ما  الرعؾبات، وهؾ
يترل   مع لمػ الرعؾبات مؽ وماٍر سم يٍة متعادٍة، ولعت ر هذ  السماييس بسثابة مماييس ةرز 
ولر ية، بسكؽ مؽ خالل ا التعرل بارجٍة ك يرٍة  مع أول ػ األطفال الذيؽ لرار  ش ؼ مث  

%( مؽ الارجات السخررة 52لػ  مع أمر حرؾل ؼ  مع أق  مؽ )هذ  الدمؾكيات ، وذ
%(  أو 32ألق مؽ هذ  الس ارات ، أما فذا كان  الارجة التي بحر   مي ا الظف  لداوق )

 أق ، ة ن ذلػ بعا دلياًل قؾيًا  مع أنه بعت ر مؽ السعر يؽ لخظر صعؾبات التعمؼ  
 طريمة الترحيي:

، صفر(  مع التؾالي ،  2هسا )نعؼ ، ال( لحر   مع ) يؾجا أمام ك  عبارة اختياران   
حيل لدير العبارات ةي االلجا  اإلبجابي ةتربي الارجة  صفر  بذلػ هي التي لال  مع 
المرؾر  وبذلػ ة مسا قم  الارجة التي بحر   مي ا الظف  ةي أق ميياٍس ةر ٍي  ؽ 

بة مؤشر يش يي برعؾبات ( بربي ذلػ بسثا02-%( مؽ درجته التي لتراوح بيؽ )صفر 52)
 لعمٍؼ الحمٍة بسكؽ أن يتعرض ل ا هذا الظف  ، وبالتالي ة ن ذلػ بعت ر اكتذاةًا مبكرًا لمحالة 

وقا لؼ ةي البحل الحالي لظ يق بظارية اختبدارات لدبعض الس دارات ق د  األكادبسيدة ألطفدال    
 مددع درجددة أ مددع مددؽ  الرو ددة كسؤشددر لرددعؾبات الددتعمؼ، ولددؼ اسددتبعاد األطفددال الددذيؽ حرددمؾا

% مددؽ البظاريددة ألن هددذا يددال أن ددؼ ليدددؾا مددؽ ة ددة صددعؾبات الددتعمؼ، ولددؼ حددداا الستؾسددش 52
الحددددابي واالنحدددرال السعيدددارق لعيشدددة الاراسدددة )االسدددتظالعية ك األساسدددية(، وكانددد  كسدددا هدددؾ 

 مؾ ي بالجاول ايلي:
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االستظالعية واألساسية في بظارية  ت الستوسط الحدابى واالنحراف السعياري لعيشة الدراسة 1جدوا  
 صعوبات التعمم

الؾ ي أو اإلدرا   الس ارة
 الفؾنؾلؾجي

لعرل الحرول 
 ال جائية

لعرل 
 األرقام

لعرل 
 األشكال

لعرل 
 األلؾان

البظارية 
 كك 

 90 08 20 6 80 5 26 7 16 5 16 1 الستؾسش

االنحرال 
 السعيارق 

0 30 0 53 0 21 0 17 0 33 3 32 

  -ت:2*ممحق بالسفاليم الرياضية لظفل الروضة ذي صعوبات التعمم قائسة -ثالثًا:

وقا ا تسات الباحثة ةي بشاي قائسة البحل  مع البحؾث والاراسات الدابمة والسراجع العربية    
واألجش يدددددة ةدددددي مجدددددال الريا دددددات ألطفدددددال الرو دددددة  امدددددًة والسفدددددا يؼ الريا دددددية لمظفددددد  ذوق 

وجدايت نددبة (  2ممحدق)ٍ  ولحكيس دا مدؽ الددادة السحكسيؽ*االحتياجات الخاصدة بذدكٍ  خدا
االلفدا   مددع السفددا يؼ مؾ دع البحددل الحددالي كالتدالي، ولددؼ  ددرض جداول بشددد  االلفددا   مددع 

 ( 3ممحق )السفا يؼ الريا ية مؾ ع البحل الحالي* 

 ت4ثة ت*ممحق ثالثًا:اختبار السفاليم الرياضية السرور لظفل الروضة ذي صعوبات التعمم  إعداد الباح
قامد  الباحثتدان ب  دااد اختبدار مردؾر لييداس بعدض السفدا يؼ الريا دية لظفد  الرو دة ذق   

 ( سشؾات   6-5صعؾبات التعمؼ مؽ ) 

 وقا را   الباحثتان ةي بشاي االختبار الشمان التالية:
هددال االختبددار السرددؾر : ي ددال هددذا االختبددار لييدداس بعددض السفددا يؼ الريا ددية ألطفددال  -2

 ( سشؾات  6-5الرو ة ذوق صعؾبات التعمؼ ةي السرحمة العسرية مؽ ) 

 السرادر التي لؼ الرجؾة فلي ا  شا ف ااد االختبار السرؾر:  -0
واألجش يدددة الستعممدددة  لدددؼ ف دددااد االختبدددار ةدددي  دددؾي اإلطدددار الشغدددرق والاراسدددات العربيدددة

بسؾ ددؾة البحددل، وال تدد  والسراجددع الس تسددة بسؾ ددؾة البحددل الحددالي، واالطددالة  مددع بعددض 
االختبارات والسماييس الخاصة بالسفا يؼ الريا ية السرلبظة بظف  الرو ة برفٍة  امٍة،  وذق 
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الريا ددية صددعؾبات الددتعمؼ برددفٍة خاصددٍة   وذلددػ لالسددتفادة مش ددا  شددا ف ددااد اختبددار السفددا يؼ 
(، )  دددددا الدددددداابؼ 0202السردددددؾر لظفددددد  الرو دددددة ذق صدددددعؾبات الددددددتعمؼ كاراسدددددات )عيددددددع،

 (   0226(، )   ا هللا،0227(، )الحفشاوق، 0229(، ) امر،0223(، )صايق ،0227،
لعميسدددددات االختبدددددار : و دددددع اختبدددددار السفدددددا يؼ الريا دددددية السردددددؾر لظفددددد  الرو دددددة ذق  -3

ةردبددٍة، لزددسان فمكانيددة فبجدداد  القددة طيبددة بدديؽ الباحثددة  صددعؾبات الددتعمؼ ل ددي بدددتخام بظريمددةٍ 
واألطفدال، وكدد  ممدت ؼ، وتمدارة اهتسدام األطفددال وتمكانيدال ؼ، وكدذلػ الحردؾل  مدع اسددتجابات 

ب دا الظفدد  ةددي السؾقد  الجسددا ي  حيدل فن التظ يددق الفددردق مع دؼ  ددرورق أبزددًا  يدداليقدا ال 
 لبعاق وليس لعرل الشتائ  البعابة ةمش   لسمارنة نتائ  الظف   مع اليياسيؽ الم مي وا

 وص  االختبار السرؾر : -1
( مفدردًة 76يت ؾن اختبار السفا يؼ الريا ية السرؾر لظف  الرو ة ذق صعؾبات التعمؼ مؽ )

 كسا يمي:
 ت يوضح عدد السفردة في كل مفيوم2جدوا  

  اد السفردة اسؼ السف ؾم م
 22 العاد 2
 22 التاليالعاد الدابق والعاد  0
 22 لرلي  األ ااد )لرا ابًا ولشازليًا( 3
 22 =(->-العالمات الحدابية)  1
 8 الييسة السكانية لمعاد 5
 8 الجسع والظرح 6
 22 السدائ  المفغية 7
 22 األشكال ال شاسية 8

لردددحيي االختبدددار: قامددد  الباحثتدددان بعسددد  مفتددداح لردددحيي االختبدددار، ةم ددد  مفدددردة درجدددة -5
 (  5*ممحق )مختمفة 
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 السعامالت العمسية الختبار السفا يؼ الريا ية لظف  الرو ة ذق صعؾبات التعمؼ : 

 التجري  االستظال ي الختبار السفا يؼ الريا ية لظف  الرو ة ذق صعؾبات التعمؼ:

لؼ لظ يق االختبار  مع  يشٍة استظالعيٍة مؽ أطفال رو ة مارسة)اإلمام دمحم   دا  االبتاائيدة 
وذلدػ لمتحمدق مدؽ  0202/0202( طفمدًة وطفمدًة، وذلدػ ةدي الفتدرة02السذتركة ( وبمي  ادهؼ )

 ايلي:
 الرا  الغاهرق ) صا  السحكسيؽ (:  -الرا  -أ

وهدددؾ السغ دددر العدددام لالختبدددار أو الردددؾرة الخارجيدددة لددده مدددؽ حيدددل ندددؾة السفدددردات، وكي يدددة    
سيياس، وماه دقت ا وما لتدؼ به مدؽ صيا ت ا وماه و ؾح هذ  السفردات وكذلػ لعميسات ال

مؾ ؾعية، ول ي لت كا الباحثة مؽ الرا  الغداهرق لالختبدار، قامد  بعر ده  مدع مجسؾ دة 
 مدؼ الدشفس  –( محكسًا ةي التخررات ايلية: ) رياض األطفدال 20مؽ السحكسيؽ و ادهؼ )

 ( 2صعؾبات التعمؼ( *ممحق) –السشاه  وطر  التاريس  -التربؾق 

( سدشؾات ومشاسدبة  داد الردؾر ل د  6-5ماه مشاسدبة االختبدار لسرحمدة الرو دة )لسعرةة     
مفدردٍة ، وشددسؾلية السييداس وأبعدداد التظ يمددات ، والاقدة العسميددة ألسدد مة االختبدار، ومدداه مشاسددبة 

 الريا ة المغؾية ألس مة االختبار 
تع ل ؾن وقا كان لمسحكسيؽ بعض السالحغات، مث  لغيير بعض الرؾر لعام و ؾح ا ح -

أكثدددر لع يدددرًا، وقدددا قامددد  الباحثتدددان بتغييدددر بعدددض الردددؾر بشددداًيا  مدددع التؾجي دددات، كسدددا اقتدددرح 
 البعض لعاي  صيا ة بعض األس مة ل ي لشاس  طف  الرو ة  

و شا  رض اختبار السفا يؼ الريا ية السرؾر لظف  الرو ة ذق صعؾبات التعمؼ لمتحكيؼ،   
 جايت ند  االلفا  كسا يمي : 
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 ت12ت ندب اتفاق السحكسي  عمى مفردات االختبار  ن =  3جدوا  
مف ؾم العاد الدابق  مف ؾم العاد

 والتالي
مف ؾم لرلي  األ ااد 
 )لرا ابًا ولشازليًا(

مف ؾم العالمات الحدابية    
)  =   <    ( 

ندبة االلفا   السفردة
% 

ندبة االلفا   السفردة
% 

ندبة االلفا   السفردة
% 

ندبة االلفا   السفردة
% 

2 222 2 83 33 2 83 33 2 92 67 
0 92 67 0 92 67 0 222 0 83 33 
3 83 33 3 75 3 92 67 3 222 
1 222 1 92 67 1 75 1 92 67 
5 222 5 83 33 5 92 67 5 75 
6 83 33 6 222 6 83 33 6 92 67 
7 92 67 7 222 7 83 33 7 92 67 
8 75 8 222 8 222 8 92 67 
9 92 67 9 83 33 9 83 33 9 83 33 
22 222 22 75 22 222 22 222 

 مف ؾم األشكال ال شاسية مف ؾم السدائ  المفغية مف ؾم  الجسع والظرح مف ؾم الييسة السكانية لمعاد
ندبة االلفا   السفردة

% 
ندبة االلفا   السفردة

% 
ندبة االلفا   السفردة

% 
ندبة االلفا   السفردة

% 
2 83 33 2 75 2 222 2 83 33 
0 222 0 92 67 0 83 33 0 222 
3 83 33 3 222 3 75 3 83 33 
1 92 67 1 83 33 1 222 1 75 
5 75 5 222 5 222 5 222 
6 92 67 6 83 33 6 83 33 6 83 33 
7 222 7 75 7 75 7 75 
8 83 33 8 222 8 92 67 8 83 33 
    9 75 9 222 
    22 92 67 22 83 33 
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  الت ؾيشي: الرا 

 لؼ حداا الرا  الت ؾيشي لالختبار مؽ خالل حداا ةيسة:

االلدا  الااخمي بيؽ درجة السفردة ةدي كد  مف دؾٍم والارجدة ال ميدة لمسف دؾم الدذق لشتسدي فليده  -أ
 السفردة:

لدددؼ حدددداا صدددا  مفدددردات االختبدددار  دددؽ طريدددق حدددداا معامددد  االرلبدددان بددديؽ درجدددة 
  والجداول ايلدي يؾ دي والارجة ال مية لمسف ؾم الدذق لشتسدي فليده السفدردةمف ؾٍم السفردة ةي ك  

 معامالت صا  مفردات االختبار لمسفا يؼ الثسانية:
ت معامل االرتباط بي  درجة السفردة في كل مفيوم والدرجة الكمية لمسفيوم الذي تشتسي إليو 4جدوا  

ت20السفردة  ن=  
مف ؾم العاد الدابق  مف ؾم العاد

 والتالي
مف ؾم لرلي  األ ااد 
 )لرا ابًا ولشازليًا(

مف ؾم العالقات الحدابية 
)  =   <  ( 

معام   السفردة
 االرلبان

 معام  االرلبان السفردة معام  االرلبان السفردة معام  االرلبان السفردة

2 2 516*  2 2 566**  2 2 959**  2 2 623**  
0 2 787**  0 2 622**  0 2 672**  0 2 758**  
3 2 827**  3 2 627**  3 2 622**  3 2 619**  
1 2 591**  1 2 629**  1 2 709**  1 2 502*  
5 2 509*  5 2 839**  5 2 529*  5 2 603**  
6 2 752**  6 2 636**  6 2 629**  6 2 825**  
7 2 787**  7 2 789**  7 2 672**  7 2 861**  
8 2 606**  8 2 561**  8 2 959**  8 2 687**  
9 2 610**  9 2 622**  9 2 672**  9 2 657**  
22 2 703**  22 2 766**  22 2 709**  22 2 703**  
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 مف ؾم األشكال ال شاسية مف ؾم السدائ  المفغية مف ؾم  الجسع والظرح مف ؾم الييسة السكانية لمعاد
معام   السفردة

 االرلبان
معام   السفردة معام  االرلبان السفردة

 االرلبان
 معام  االرلبان السفردة

2 2 671**  2 2 620**  2 2 813**  2 2 722**  
0 2 660**  0 2 518*  0 2 812**  0 2 562*  
3 2 512*  3 2 828**  3 2 827**  3 2 771**  
1 2 623**  1 2 763**  1 2 802**  1 2 829**  
5 2 571**  5 2 602**  5 2 781**  5 2 829**  
6 2 115*  6 2 822**  6 2 818**  6 2 807**  
7 2 628**  7 2 532*  7 2 633**  7 2 506*  
8 2 657**  8 2 582**  8 2 759**  8 2 733**  
    9 2 707**  9 2 805**  
    22 2 520*  22 2 853**  

(22 2(، )** ةيسة معام  االرلبان دالة  شا مدتؾه 25 2)* ةيسة معام  االرلبان دالة  شا مدتؾه   

 درجة ك  مف ؾم والارجة ال مية لالختبار:االلدا  الااخمي بيؽ  -ا

لددؼ حددداا صددا  السفددا يؼ  ددؽ طريددق حددداا معامدد  االرلبددان بدديؽ درجددة كدد  مف ددؾٍم 
 والارجة ال مية لالختبار  والجاول ايلي يؾ ي معامالت صا  االختبار:

ت5جدوا    
ت20معامل االرتباط بي  درجة كل مفيوم والدرجة الكمية لالختبار  ن =   

مف ؾم العاد الدابق  مف ؾم العاد السف ؾم
 والتالي

مف ؾم لرلي  األ ااد 
 )لرا ابًا ولشازليًا(

مف ؾم العالقات 
 الحدابية) >   =(

**921 2 معام  االرلبان  2 870**  2 873**  2 851**  
مف ؾم الييسة السكانية  السف ؾم

 لمعاد
مف ؾم السدائ   مف ؾم  الجسع والظرح

 المفغية
مف ؾم األشكال 

 ال شاسية
**810 2 معام  االرلبان  2 717**  2 939**  2 932**  

 (22 2ةيسة معام  االرلبان دالة  شا مدتؾه  *)* 
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يتزي مؽ الجاوليؽ الدابميؽ أن معامالت االرلبان جسيع ا دالة  شا مدتؾه 
 ( مسا بحمق الرا  الت ؾيشي لالختبار 22 2(،)25 2)

 الرا  التسييزق لالختبار:

لمتحمق مؽ المارة التسييزية لالختبار  لؼ حداا الرا  التسييزق  حيل لؼ أخا     
% مؽ 07( طفاًل وطفمًة، 02% مؽ الارجات السرلفعة مؽ درجات العيشة االستظالعية )07

ويتمع الالبارامترق -اختبار ماناستخاام الارجات السشخفزة لمعيشة االستظالعية، ولؼ 
TestMann-Whitney مع داللة لتعرل الفرو  بيؽ هذ  الستؾسظات، و يسا يمي لمتعرل 

جاول يؾ ي نتائ  الفرو  بيؽ الستؾسظات الحدابية وةيسة السجسؾ تيؽ، وكان  الشتائ   مع 
 الشحؾ ايلي:

ت 6جدوا      

 بي  السجسوعتي  لالختبار zنتائج الفروق بي  الستوسظات الحدابية وقيسة 
 مدتؾه الااللة  Zةيسة   مجسؾة الرل  متؾسش الرل  العاد السجسؾ ة 

مجسؾ ة السدتؾه السيزاني 
 السشخفض 

 دالة 890 0 22 57 52 9 6

22 2 شا مدتؾه   
مجسؾ ة السدتؾه السيزاني 

 السرلفع
6 3 52 02 22 

بيؽ السدتؾييؽ،  22 2ويتزي مؽ الجاول وجؾد ةر  ذق داللة فحرائية  شا مدتؾه     
 مسا يؾ ي أن االختبار  مع درجٍة  اليٍة مؽ الرا  التسييزق 

  :حداا مبات االختبار

 لؼ حداا مبات االختبار بالظر  ايلية: 

 طريمة معام  ألفا كرونباخ:

حالًة خاصًة مؽ قانؾن كؾدر وريتذارد سؾن، وقا اقترحه  αبعت ر معام  ألفا كرونباخ  
، ويسث  معام  ألفا متؾسش السعامالت الشالجة  ؽ 2976، ونؾةا  ولؾيس 2952كرونباخ 

 -هشا  –(، واستخام 276، 0223لجزئة االختبار فلع أجزاٍي بظر  مختمفة )  ا الرحسؽ، 
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مؽ خالل حداا ةيسة ، خ لالختبارلحداا ةيسة معام  ألفا كرونبا SPSS (V. 18)برنام  
ألفا ل   مف ؾم مؽ السفا يؼ الثسانية، كسا لؼ حداا معام  ألفا لالختبار كك  كسا هؾ مؾ ي 

 بالجاول ايلي:
ت7جدوا    

ت20معامالت ألفا كرونباخ لالختبار ككل ولمسفاليم السكونة لو ن =   
مف ؾم  السف ؾم

 العاد
مف ؾم 
العاد 
الدابق 
 والتالي

لرلي  مف ؾم 
األ ااد 
)لرا ابًا 
 ولشازليًا(

مف ؾم العالقات 
 الحدابية) >   =(

مف ؾم 
الييسة 
السكانية 
 لمعاد

معام  
 ألفا

2 867 2 852 2 888 2 870 2 739 

مف ؾم   السف ؾم
الجسع 
 والظرح

مف ؾم 
السدائ  
 المفغية

مف ؾم 
األشكال 
 ال شاسية

 االختبار كك 

معام  
 ألفا

2 828 2 925 2 876 2 925 

وهي ةيؼ جسيع ا مرلفعة، وبشاًيا  ميه بسكؽ الؾمؾ  واالطس شان فلع نتائ  االختبار ةدي البحدل 
 الحالي 

 طريمة ف ادة التظ يق:
لؼ لظ يق االختبار  مع أطفال العيشة االستظالعية، مؼ لؼ ف ادة لظ يمده  مدع نفدس العيشدة     

رلبان بيؽ درجات األطفدال ةدي التظ يمديؽ أس ؾ يؽ، ولؼ حداا معام  االمماار  بفاصٍ  زمشٍي 
، وكاندد  ةيسددة معامدد  االرلبددان بدديؽ التظ يمدديؽ ةددي كدد  SPSS (V. 18)باسددتخاام برنددام  

مف ددؾٍم مددؽ السفددا يؼ الثسانيددة لالختبددار، وكددذلػ لالختبددار ككدد ، كسددا هددؾ مؾ ددي ةددي الجدداول 
 ايلي:
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ت  8جدوا     

ت20الثبات بظريقة إعادة التظبيق لالختبار  ن =   

مف ؾم العاد  مف ؾم العاد السف ؾم
 الدابق والتالي

مف ؾم لرلي  األ ااد 
 )لرا ابًا ولشازليًا(

مف ؾم العالقات 
 الحدابية) >   =(

مف ؾم الييسة 
 السكانية لمعاد

**965 2 معام  االرلبان  2 910**  2 906**  2 962**  2 928**  

مف ؾم  الجسع  السف ؾم
 والظرح

مف ؾم السدائ  
 المفغية

مف ؾم األشكال 
 ال شاسية

 االختبار كك 

**851 2 معام  االرلبان  2 962**  2 988**  2 987**  

 (22 2ةيسة معام  االرلبان دالة  شا مدتؾه  *)*

(  22 2ويتزي مؽ الجاول الدابق أّن جسيدع معدامالت االرلبدان دالدة  شدا مددتؾه داللدة )   
مسا بذير فلدع أن االختبدار  مدع درجدٍة  اليدٍة جداًا مدؽ الثبدات، ومدؽ مدّؼ ة ّنده بعظدي درجدًة مدؽ 

 الثمة  شا استخاامه ك داة لميياس ةي البحل الحالي 

الروض  ة ذي ص  عوبات ال تعمم باس  تخدام األلغ  از السف اليم الرياض  ية لظف ل   برن  امج -رابع ًا:
 ت 6* ممحق  -واألحاجي األدبية :

(، 0202(، )الذدد رق،0202(،)عيددع،0202لدؼ االطدالة  مدع دراسدات كدد ٍّ مدؽ الشسدراوه)   
(، 0221(، )بدار الددايؽ،0221(،) يؾسدد ،0227(، )الحفشداوق،0227(، )دمحم،0202)حسدادة،
(، 0220(، )الرددمرات وبشددي دومددي، 0225(، )مرددظفع، 0229(، )نرددار،0223)صددايق،
 ( 0221ا،(، )أحس0227(، )الدعاني، 0227) شاورة، 

ويتشاول اإلطار العام لم رنام  األنذظة باستخاام األلغاز واألحاجي األدبية السمترح مؽ الباحثة 
 الشمان التالية:

 ةمدفة ال رنام  -1
لش ثددق ةمدددفة ال رنددام  مددؽ نغريددة بياجيدده  لساليمت ددا لغددرض البحددل الحددالي وةمددددفة 

امدددٍة وةمددددفة األنذدددظة باسدددتخاام ف دددااد بدددرام  ريددداض األطفدددال، والفمددددفات التربؾيدددة بردددفٍة  
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األلغدداز  واألحدداجي األدبيددة ةددي ريدداض األطفددال برددفٍة خاصددٍة  وذلددػ لتؾعيف ددا لحددؾاس الددتعمؼ 
الستعادة، حيل لمؾم ةمدفة ال رنام   مع فكداا ولشسية السفا يؼ الريا ية لظف  الرو دة ذق 

لاه الظف  لف ؼ العدالؼ  صعؾبات التعمؼ  وهي بعض السفا يؼ الريا ية التي يشبغي أن نظؾرها
السحدديش بدده، والددذق يتدددؼ بالتمددام العمسددي، ومعرةددة كدد  مددا هددؾ جايددا ةددي ال ي ددة السحيظددة، مددؽ 
خدالل اسدتخاام األنذدظة ةدي  دؾي األلغداز واألحدداجي األدبيدة، ومدؽ خدالل لدؾةير بي دة مشاسددبة 

السحيظدة بده لمظف  لتشسية رغباله ةي ح  االسدتظالة، وتلاحدة الفرصدة لده ل دي بكتذد  ال ي دة 
وةق قاراله واسدتعااداله، وكدذلػ ان ثمد  ةمددفة ال رندام  مدؽ وراي بعدض نغريدات الدتعمؼ مدؽ أن 

 الظف  هؾ محؾر العسمية التعميسية 

 وهشا  مجسؾ ة مؽ السحادات الرئيدية التي لمؾم  مي ا ال رنام  ةي الرو ة هي كايلي:    
 الظف  هؾ أساس العسمية التعميسية   -1
 ة هؾ أن ل ؾن السؾج ة لمعسمية التعميسية دور السعمس -2
 استثسار مسارسات الظف  لتشسية حؾاسه وأ زائه   -3
 خرائص نسؾ الظف  وحاجاله هي أساس ال رام  السمامة له  -4
 مرا اة م اأ الفرو  الفردبة   -5
اسددتخاام األلغدداز  واألحدداجي األدبيددة ك سددمؾا لمددتعمؼ الفعددال، ةمددا قامدد  الباحثتددان بتبددديش  -6

 الريا ية لظف  الرو ة ذق صعؾبات التعمؼ   السفا يؼ

 أسس بشاي ال رنام  : -0
رو ي  شا بشاي برنام  األنذظة باستخاام األلغاز  واألحاجي األدبية ةي لشسية بعض 

 :السفا يؼ الريا ية لظف  الرو ة ذق صعؾبات التعمؼ مجسؾ ة مؽ األسس، هي كايلي
     مرا اة خرائص نسؾ الظف 
  الفرو  الفردبة بيؽ األطفال ةي مختم  جؾان  الشسؾ مرا اة م اأ 
  صيا ة األهاال بمغٍة س مٍة ووا حٍة 
   مشاسبة السفا يؼ الريا ية السختارة لخرائص الف ة والسرحمة العسرية لمظف 
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   لشسية حؾاس الظف  مؽ خالل األنذظة السمامة ةي ال رنام 
 تذؾيق لاه الظف  أن بكؾن ال رنام  ُمَعاًا برؾرٍة لزيا الستعة وال 
   مرا اة التشؾيع ةي أنذظة ال رنام  باستخاام األلغاز واألحاجي األدبية، حيل قام ال رندام

 ةي صؾرة ألغاز وأحاجي أدبية 
  استخاام أسالي  لمؾيؼ مشاسبة متعادة ومتشؾ ة 

 أهداال ال رنامدد  : -3
ة ذق صدعؾبات ي ال ال رنام  فلع لشسية بعض السفا يؼ الريا ية لداه طفد  الرو د

 التعمؼ باستخاام األلغاز واألحاجي األدبية 

 محتؾه ال رنام  : -1
بعا لحايا األهاال الخاصة بال رنام  والددمؾكيات السظمدؾا لحييم دا، بد لي بعدا ذلدػ 
لحايددا محتددؾه ال رنددام  الددذق هددؾ بسثابددة لرجسددة ل هدداال السؾ ددؾ ة، وةددي هددذ  الخظددؾة يددتؼ 

ام  األنذدددظة باسدددتخاام األلغددداز  واألحددداجي األدبيدددة ةدددي لشسيدددة لحميددد  السحتدددؾه التعميسدددي ل رنددد
يددل يددتؼ لمددديؼ ال رنددام  بعددض السفددا يؼ الريا ددية لدداه طفدد  الرو ددة ذق صددعؾبات الددتعمؼ  ح

( أنذددظًة ةددي  ددؾي األلغدداز واألحدداجي األدبيددة متشؾ ددًة 5) ةفلددع أربددع وحددااٍت، لزددؼ كدد  وحددا
وحاة األلغاز السدمية ةدي دنيدا  -ؽ المغز واألحجيةومختمفًة كالتالي) وحاة األشكال ال شاسية بي

 وحاة حزر ةزر(   -وحاة األلغاز السدمية ةي جشة الفؾاكه والخزروات -األلعاا الذيية
يت ؾن محتؾه ال رنام  مؽ مجسؾ ٍة مؽ األنذدظة الستشؾ دة المائسدة  مدع األلغداز  واألحداجي   

 ي :األدبية ،ولؼ لحايا محتؾه ال رنام  ةي  ؾي ما يم

 ارلبان السحتؾه باألهاال التي س ق لحاياها   -
-5مشاسدددددبة السحتدددددؾه لمخردددددائص الشسائيدددددة لمف دددددة السددددددت اةة، وهدددددي أطفدددددال الرو دددددة مدددددؽ) -
 (سشؾات 6
االطددالة  مددع الاراسددات والسراجددع  التربؾيددة السرلبظددة بددالتظ يق التربددؾق ل نذددظة السدددتخام  -

األطفال ، والسفا يؼ الريا ية لظف  الرو ة ةي ا األلغاز  واألحاجي األدبية ةي مرحمة رياض 
 ذق صعؾبات التعمؼ 
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قام  الباحثتان ب  ااد ال رنام  بحيل اشدتس   مدع أربعدة وحداات بؾاقدع خسددة أنذدظة رئيددية 
 ل   وحاة، ول   نذاٍن أنذظة لمؾيسية مراحبة متشؾ ة مؾ حة  يسا يمي:  

جي األدبية ( يؾ ي وحاات وأنذظة برنام  األلغاز واألحا9جاول)   
 م  شؾان الؾحاة األنذظة الستزسشة ب ا 

 الشذان األول:خسؽ مؽ أكؾن 
 الشذان الثاني: لابعشي وح  المغز 

 الشذان الثالل: ة ر وح 
 الشذان الرابع: لدالي األلغاز

 الشذان الخامس: حزر ةزر واكد  معانا 

وحاة األشكال ال شاسية بيؽ 
 المغز واألحجية

1 

دنيا األلغاز واألحاجي الشذان األول:   
 الشذان الثاني: سميالشا الحدابية 
 الشذان الثالل: ألغاز مرؾرة 

 الشذان الرابع: ألغاز ةي مؾاق 
ةؾازير× الشذان الخامس: ةؾازير   

وحاة األلغاز السدمية ةي دنيا 
 األ ااد الذيية

2 

 الشذان األول : العبمرق الرغير بح  الفؾازير
ت ةي ح  األلغازالشذان الثاني: مدابما  

 الشذان الثالل: الذاطر يرةع أيا 
 الشذان الرابع: المغز السحير
 الشذان الخامس : ة ر ة ر

وحاة األلغاز السدمية ةي جشة 
 الفؾاكة والخزراوات الذ ية

3 

 الشذان األول : يا نسيز بيؽ األرقام
 الشذان الثاني: خانة األحاد وخانة العذرات

متشؾ ةالشذان الثالل :ألغاز   
 الشذان الرابع :دنيا األلغاز

 الشذان الخامس: المع  مع األلغاز

 4 وحاة  حزر ةزر
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  بش ال رنام  :
( مدؽ أ زداي 2قام  الباحثان بعرض أنذظة ال رنام   مع األسالذة السحكسيؽ  * ممحق )   

هي ة التاريس الستخرريؽ ةي  مؼ نفس التربؾق، ومشاه  وطرائق التاريس لريداض األطفدال  
 لالستفادة مؽ ورائ ؼ حؾل:

 مشاسبة األنذظة السمترحة لتحميق األهاال  -
 و ة وقارال ؼ مشاسبة السحتؾه لخرائص أطفال الر  -
 مشاسبة األدوات السدتخامة ةي أنذظة ال رنام   -
 مشاسبة أسالي  التمؾيؼ السحادة ل   نذاٍن  -

 وقا الفق الدادة السحكسؾن  مع:
 مشاسبة األنذظة السمامة وماليمت ا لتحميق أهاال ال رنام    -
 مشاسبة الؾسائ  واإلستراليجيات  السدتخامة ال رنام   -

 مراح  لمؾيؼ ال رنام : 
 لؼ لمؾيؼ ال رنام  ةي مالث مراح ، هي:

لمؾيؼ ق مي: وذلػ مؽ خالل التظ يق الم مي الختبار السفا يؼ الريا ية لظفد  الرو دة ذق  - أ
( سددشؾات  لمؾقددؾل  مددع السدددتؾه الفعمددي لدددمؾ  األطفددال الخددا  6-5صددعؾبات الددتعمؼ )

 بالسفا يؼ الريا ية  
ؼ مردداح  ل نذددظة السمامددة بال رنددام  مشددذ باايتدده وحتددع ن ايتدده، لمددؾيؼ مرحمددي: وهددؾ لمددؾي - ب

 ولؼ ذلػ مؽ خالل:
مالحغددددة الباحثددددة لدددددمؾ  األطفددددال واسددددتجابت ؼ أمشدددداي مسارسددددة األنذددددظة ولعددددرل جؾاندددد   -

 الزع  ومحاولة التغم   مي ا 
لظ يمات  سمية ل طفال أمشاي وبعا مسارسة الشذان ةي صدؾر م دام ول ميفدات بمؾمدؾن ب دا  -

 رؾرٍة ةردبٍة أو جساعيٍة  ب
لمدددؾيؼ بعددداق: ويتسثددد  ةدددي ف دددادة لظ يدددق اختبدددار السفدددا يؼ الريا دددية لظفددد  الرو دددة ذق  -جدددد 

( سددددشؾات بعددددا لشفيددددذ أنذددددظة ال رنددددام  مددددع االطفددددال وممارنتدددده 6-5صددددعؾبات الددددتعمؼ مددددؽ   )
  بارجال ؼ ةي اليياس الم مي
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 وسائ  لمؾيؼ ال رنام :
 بال رنام ، حيل لسثم  ةي:لشؾ   أسالي  التمؾيؼ 

مالحغدددة الباحثدددة لددددمؾ  األطفدددال واسدددتجابت ؼ أمشددداي مسارسدددة األنذدددظة ولعدددرل جؾانددد    -
 .الزع  ومحاولة التغم   مي ا

لظ يمات  سمية ل طفدال أمشداي وبعدا مسارسدة الشذدان ةدي صدؾر م دام ول ميفدات بمؾمدؾن  - -
 برؾرٍة ةردبٍة أو جساعيٍة  ب ا 

 البح   ث:اختيار عيش   ة 

 خرائص  يشة البحل ولمديس ا فلع مجسؾ تيؽ مت اة تيؽ:

سددشؾات(  6-5( طفدداًل وطفمددًة مددؽ أطفددال السدددتؾه الثدداني )32اشددتسم   يشددة البحددل  مددع )   
مسددؽ بعددانؾن مددؽ صددعؾبات الددتعمؼ الشسائيددة برو دداٍت لابعددة لسايريددة التربيددة والتعمدديؼ بسحاةغددة 

 المميؾبية 
اًل وطفمدًة مدؽ أطفدال ( طفد25مجسؾ تيؽ فحااهسا لجري يدة و دادها ) لؼ لظ يق البحل  مع    

) ابددددؽ خمددددداون االبتائيددددة السذدددددتركة( درسدددد  وةدددددق برنددددام  باسدددددتخاام األلغددددداز رو ددددة مارسدددددة
واألحددداجي األدبيدددة لتشسيدددة السفدددا يؼ الريا دددية لظفددد  الرو دددة ذق صدددعؾبات الدددتعمؼ، واألخدددره 

مارسة)هاه شعراوق االبتائيدة السذدتركة( وةدق ( طفاًل وطفمًة مؽ رو ة 25 ابظة  ادها ) 
 (  22الظريمة الستبعة ةي التعميؼ، كسا هؾ مؾ ي بالجاول)

 م ررات اختيار الباحثتيؽ لرو تي البحل: ومؽ
 لؾاةر  يشة البحل  -2
 اإلمكانات السادبة الستاحة   -0
   لؾاةر الخامات والؾسائ  التي سا ات الباحثتيؽ  مع التظ يق الفعال مع األطفال -3
لرحيددد  ولعددداون فدارة الرو دددتيؽ مدددع البددداحثتيؽ، وخاصدددة أن سدددا الرو دددتان التدددي لذدددرل  -1

 رياض األطفال  البات مي سا الباحثتان ةي التربية العسمية لظ
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 سادسًا: إجراءات تجربة البحث:

 ل اةؤ مجسؾ تي البحل: -2
لبحدل ةا ميدة الستغيددر السددتم  )األلغدداز  واألحداجي األدبيددة(  مدع الستغيددر التدابع) السفددا يؼ    

الريا ية لظف  الرو ة ذق صدعؾبات الدتعمؼ(، كدان البدا مدؽ  دبش أهدؼ الستغيدرات الخارجيدة  
التددي بسكددؽ أن لددؤمر  مددع الستغيددرات التابعددة  وب ددذا بسكددؽ أن نشددد  نتددائ  التغيددر ةددي الستغيددر 

 بع فلع الستغير السدتم  ةمش، وهذ  الستغيرات هي:التا

 السدتؾه الثماةي واالقترادق: (أ 
حيددل فن مجسددؾ تي البحددل م خؾذلددان مددؽ مارسددتيؽ ةددي بي ددٍة اجتساعيددٍة واحدداه بدد دارة بش ددا   

محاةغددة المميؾبيددة  مسددا بسثدد  مؤشددرًا  مددع لمددارا السدددتؾه الثمدداةي واالقترددادق،  –التعميسيددة 
 ؼ بسكؽ ا تبار أن السجسؾ تيؽ مت اة تان ةي هذا الستغير واالجتسا ي، ومؽ م

 بد( مدتؾه الذكاي لاه األطفال:

 ويتشددي  -لمت كددا مددؽ ل دداةؤ مجسددؾ تي البحددل ةددي متغيددر الددذكاي  لددؼ حددداا اختبددار مددان   
Mann-Whitney  Test   لااللدة الفدرو  بديؽ متؾسدظي رلد  درجدات أطفدال السجسدؾ تيؽ

 التظ يق الم مي الختبار رسؼ الرج   وذلػ وةق الجاول التالي:التجري ية والزابظة ةي 
ت 10جدوا    

ويتشي -نتائج اختبار مان  Mann-Whitney Test لداللة الفروق بي  متوسظي رتب درجات أطفاا
 السجسوعتي  التجريبية والزابظة في التظبيق القبمي الختبار رسم الرجل

متؾسش  العاد السجسؾ ة
 الرل 

مجسؾة 
 الرل 

ةيسة  (U)ةيسة 
(Z) 

الااللة 
(2 25)  

α 
Sig 

 175 2  ير دالة 725 2 52 95 52 019 63 26 25 التجري ية

 52 025 37 21 25 الزابظة

  ≥α   يددددر دالددددة فحرددددائيًا  شددددا مدددددتؾه  Zيتزددددي مددددؽ الجدددداول الدددددابق أن ةيسددددة   
   مسا يال  مع ل اةؤ السجسؾ تيؽ ةي متغير الذكاي، وذلػ ق   لشفيذ لجربة البحل 25 2
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 جد( مدتؾه األطفال ةي )السفا يؼ الريا ية لذق صعؾبات التعمؼ(:

لمت كددا مددؽ ل دداةؤ مجسددؾ تي البحددل ةددي السفددا يؼ الريا ددية لظفدد  الرو ددة ذق صددعؾبات      
لااللدة الفدرو  بديؽ   Mann-Whitney Test يتشدي و  -التعمؼ التعمؼ  لدؼ حدداا اختبدار مدان

متؾسددظي رلدد  درجددات أطفددال السجسددؾ تيؽ التجري يددة والزددابظة ةددي التظ يددق الم مددي الختبددار 
السفددا يؼ الريا ددية ككدد  لظفدد  الرو ددة ذق صددعؾبات الددتعمؼ، و شددا كدد  مف ددؾٍم مددؽ السفددا يؼ 

 الثسانية  وذلػ وةق الجاول ايلي:
لداللة الفروق بي  متوسظي رتب Mann-Whitney Testويتشي -ر مانت"نتائج اختبا11جدوا   

درجات أطفاا السجسوعتي  التجريبية والزابظة في التظبيق القبمي الختبار السفاليم الرياضية ككل لظفل 
 وعشد كل مفيوم عمى حدى الروضة ذي صعوبات التعمم،

متؾسش  العاد السجسؾ ة السف ؾم
 الرل 

مجسؾة 
 الرل 

الااللة  (Z)ةيسة  (U)ةيسة 
(2 25)  

α 
Sig 

 622 2  ير دالة 503 2 52 222 52 002 72 21 25 التجري ية مف ؾم العاد
 52 011 32 26 25 الزابظة

مف ؾم العاد الدابق 
 والتالي

 669 2  ير دالة 108 2 52 220 52 010 27 26 25 التجري ية
 52 000 83 21 25 الزابظة

مف ؾم لرلي  
 األ ااد 

 129 2  ير دالة 828 2 52 91 52 021 32 21 25 التجري ية
 52 052 72 26 25 الزابظة

مف ؾم العالقات 
 الحدابية

 326 2  ير دالة 201 2 52 89 52 029 97 23 25 التجري ية
 52 055 23 27 25 الزابظة

مف ؾم الييسة 
 السكانية لمعاد

 321 2  ير دالة 226 2 52 89 52 029 97 23 25 التجري ية
 52 055 23 27 25 الزابظة

مف ؾم  الجسع 
 والظرح

 317 2  ير دالة 912 2 52 92 52 022 23 21 25 التجري ية
 52 051 97 26 25 الزابظة

مف ؾم السدائ  
 المفغية

 667 2  ير دالة 132 2 52 220 52 010 27 26 25 التجري ية
 52 000 83 21 25 الزابظة
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  ≥α   يددددر دالددددة فحرددددائيًا  شددددا مدددددتؾه  Zيتزددددي مددددؽ الجدددداول الدددددابق أن ةيسددددة   
  مسددا يددال  مددع ل دداةؤ السجسددؾ تيؽ ةددي السفددا يؼ الريا ددية ككدد  و شددا كدد  مف ددؾٍم مددؽ 25 2

 السفا يؼ الثسانية  مع حاه، وذلػ ق   لشفيذ لجربة البحل 

 خامدًا: الترسيؼ التجري ي لمبحل:

ة ة البحؾث شبه التجري ية التي يتؼ ةي ا دراسة أمر  ام  لجري دي أو يشتسي هذا البحل فلع    
أكثر  مع  امٍ  وخٍر لابٍع أو أكثر  ول ذا لؼ استخاام أحا لرسيسات السش   التجري ي، و مع 
نحدددؾ أكثدددر لحايددداًا، وهدددؾ: التردددسيؼ السعدددرول بتردددسيؼ اليياسددديؽ الم مدددي والبعددداق لسجسدددؾ تيؽ 

( 2) ؾ ي الترسيؼ التجري ي لمبحل: شك بظة، والذك  التالي يفحااهسا لجري ية واألخره  ا
 الترسيؼ التجري ي السدتخام ةي البحل

 

 التظ يق الم مي   مجسؾ ة البحل    السعالجات التجري ية   التظ يق البعاق

 

 

 

 

 

 
 
 

مف ؾم األشكال 
 ال شاسية

 339 2  ير دالة 957 2 52 92 52 051 97 26 25 التجري ية
 52 022 23 21 25 الزابظة

 660 2  ير دالة 137 2 22 220 22 000 82 21 25 التجري ية االختبار كك 
 22 013 02 26 25 الزابظة

اختبار 
السفاليم 

الرياضية لظفل 
الروضة ذي 
 صعوبات التعمم

األلغاز استخدام  اجملموعة التجريبية
 واألحاجي األدبية

اختبار السفاليم 
الرياضية لظفل 
الروضة ذي 
 اجملموعة الضابطة صعوبات التعمم

بالظريقة  استخدام
 السعتادة
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 عرض الشتائج وتحميميا ومشاقذتيا وتفديرىا:
لشاولددد  الباحثتدددان  دددرض الشتدددائ  التدددي لؾصدددمتا فلي دددا ولفدددديرها ةدددي  دددؾي اإلطدددار الشغدددرق   

والاراسدددات الددددابمة الستردددمة بسؾ دددؾة البحدددل ، وذلدددػ مدددؽ خدددالل  دددرض الفدددرض والسعالجدددة 
 اإلحرائية ،مؼ  رض الشتيجة ل   ةرض ومشاقذت ا ولفديرها 
 ألول: رض ومشاقذة الشتائ  الخاصة بالتحمق مؽ صحة الفرض ا

الختبددددار صددددحة الفددددرض األول لمبحددددل والددددذق يددددشص  مددددع أندددده  لؾجددددا ةددددرو  ذات داللددددة    
( بيؽ متؾسظات رل  درجات أطفدال السجسدؾ تيؽ التجري يدة α≤ 0.05فحرائية  شا مدتؾه )

والزددددابظة ةددددي التظ يددددق البعدددداق الختبددددار السفددددا يؼ الريا ددددية السرددددؾر لظفدددد  الرو ددددة ذق 
-Mann ويتشدي  -السجسؾ ة التجري ية  لؼ حداا اختبار مدانصعؾبات التعمؼ لرالي أطفال 

Whitney Test لااللددة الفددرو  بدديؽ متؾسددظات رلدد  درجددات أطفددال السجسددؾ تيؽ التجري يددة
والزددابظة ةددي التظ يددق البعدداق الختبددار السفددا يؼ الريا ددية السرددؾر ككدد  لظفدد  الرو ددة ذو 

معامددد  ع حددداه، كسدددا لدددؼ حدددداا صددعؾبات الدددتعمؼ و شدددا كددد  مف دددؾٍم مدددؽ مفا يسددده الفرعيددة  مددد
لسعرةدددددة حجددددددؼ لدددددد مير السعالجددددددة  Rankbiserialcorrelation(rrb)االرلبدددددان الثشددددددائي لمرلدددددد  

 ( يؾ ي ذلػ 20، والجاول ) الستغيريؽ السدتم  والتابع(التجري ية )أو قؾة العالقة بيؽ 
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 ت12جدوا   
لداللة الفروق بي  متوسظي رتب درجات أطفاا Mann-Whitney Testويتشي -" نتائج اختبار مان

السفاليم الرياضية السرور ككل لظفل السجسوعتي  التجريبية والزابظة في التظبيق البعدي الختبار 
 وعشد كل مفيوم عمى حدى الروضة ذي صعوبات التعمم

 الجاول الدابق ما يمي:يتزي مؽ  
 ( وجدؾد ةدر  دال فحردائًيا  شدا مددتؾقα ≤ 0.01 بديؽ متؾسدش رلد  درجدات السجسؾ دة )

السفددددا يؼ الريا ددددية التجري يددددة ومتؾسددددش رلدددد  درجددددات السجسؾ ددددة الزددددابظة ةددددي اختبددددار 
و شا ك  مف ؾٍم مؽ مفا يسه الفرعية ةي  السرؾر كك  لظف  الرو ة ذق صعؾبات التعمؼ

متؾسش  العاد السجسؾ ة السف ؾم
 الرل 

مجسؾة 
 الرل 

ةيسة 
(U) 

ةيسة 
(Z) 

مدتؾه 
 الااللة

حجؼ الت مير 
(rrb) 

مدتؾه 
 الت مير

 قؾق جاا 95 2 22 2 153 1 22 6 22 339 62 00 25 التجري ية مف ؾم العاد
 22 206 12 8 25 الزابظة

مف ؾم العاد 
 الدابق والتالي

 قؾق جاا 22 2 22 2 700 1 22 2 22 315 22 03 25 التجري ية
 22 202 22 8 25 الزابظة

مف ؾم لرلي  
 األ ااد 

 قؾق جاا 96 2 22 2 555 1 22 1 22 312 73 00 25 التجري ية
 22 201 07 8 25 الزابظة

مف ؾم العالقات 
 الحدابية

 قؾق جاا 99 2 22 2 671 1 22 2 22 311 93 00 25 التجري ية
 22 202 27 8 25 الزابظة

مف ؾم الييسة 
 السكانية لمعاد

 قؾق جاا 96 2 22 2 523 1 22 5 22 312 67 00 25 التجري ية
 22 205 33 8 25 الزابظة

مف ؾم  الجسع 
 والظرح

 قؾق جاا 96 2 22 2 562 1 22 1 22 312 73 00 25 التجري ية
 22 201 07 8 25 الزابظة

مف ؾم السدائ  
 المفغية

 جااقؾق  22 2 22 2 722 1 22 2 22 315 22 03 25 التجري ية
 22 202 22 8 25 الزابظة

مف ؾم األشكال 
 ال شاسية

 قؾق جاا 90 2 22 2 307 1 22 9 22 336 12 00 25 التجري ية
 22 209 62 8 25 الزابظة

 قؾق جاا 22 2 22 2 682 1 22 2 22 315 22 03 25 التجري ية االختبار كك 
 22 202 22 8 25 الزابظة
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التظ يق البعاق لرالي متؾسش رلد  درجدات السجسؾ دة التجري يدة ةدي جسيدع الحداالت  أق 
السفدا يؼ الريا دية السردؾر لظفد  أن متؾسش رل  درجات السجسؾ ة التجري ية ةي اختبار 

ائية  دددؽ وةدددي جسيدددع مفا يسددده الفرعيدددة أ مدددع بااللدددة فحرددد الرو دددة ذق صدددعؾبات الدددتعمؼ
 نغائرها لاه السجسؾ ة الزابظة، مسا بذير فلع لحمق الفرض األول 

 (  ولذير ةيؼ معام  االرلبان الثشائي لمرلrrb( التي التي لراوحد  بديؽ )22 2 – 90 2 )
فلدددع: وجدددؾد لددد مير قدددؾق جدددًاا لدددد )السعالجدددة التجري يدددة( ةدددي لشسيدددة جسيدددع م دددارات السفدددا يؼ 

 ممارنًة بالسجسؾ ة الزابظة  الريا ية بالسجسؾ ة التجري ية
والجددداول التدددالي يؾ دددي الستؾسدددظات واالنحراةدددات السعياريدددة لالختبدددار ككددد  ول ددد  مف دددؾم مدددؽ 

 السفا يؼ الفرعية:
ت الستوسظات واالنحرافات السعيارية لدرجات أطفاا السجسوعتي  التجريبية والزابظة في  13جدوا  

لكل م   لسرور لظفل الروضة ذي صعوبات التعممالسفاليم الرياضية االتظبيق البعدي الختبار 
 ت15السجسوعتي  التجريبية والزابظة   ن = 

العاد  العاد السف ؾم السجسؾ ة
الدابق 
 والتالي

لرلي  
 األ ااد

العالمات 
 الحدابية

الييسة 
السكانية 
 لمعاد

الجسع 
 والظرح

السدائ  
 المفغية

األشكال 
 ال شاسية

االختبار 
 كك 

 5 258 07 02 23 01 8 21 3 21 5 28 1 29 2 06 7 02 الستؾسش التجري ية

االنحرال 
 السعيارق 

0 1 2 5 0 6 2 3 2 0 2 3 3 0 2 7 8 1 

 5 96 0 21 7 22 5 22 5 22 2 20 5 22 9 20 0 23 الستؾسش الزابظة

االنحرال 
 السعيارق 

2 9 2 6 0 2 2 9 2 5 2 5 0 2 3 2 22 2 

يؾ دي الفدرو  بديؽ متؾسدظات درجدات أطفدال السجسدؾ تيؽ ةدي التظ يدق والذك  ال يداني ايلدي 
 البعاق لمسفا يؼ الفرعية لالختبار:
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والذك  ال يداني ايلدي يؾ دي الفدرو  بديؽ متؾسدظات درجدات أطفدال السجسدؾ تيؽ ةدي التظ يدق 

 البعاق لالختبار كك :
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العدد السابق  العدد
 والتالي

القيمة المكانية  العالقات الحسابية ترتيب األعداد
 للعدد

 األشكال الهندسية المسائل اللفظية الجمع والطرح

الفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعتين في التطبيك البعدي الختبار المفاهيم (2)شكل  
 الرياضية لطفل الروضة ذو صعوبات التعلم    

 التجريبية الضابطة 
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 االختبار ككل

 الفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعتين في التطبيك البعدي لالختبار ككل( 3)شكل 

 التجربيبة الضابطة
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 تفدير نتيجة التحقق م  صحة الفرض األوا:

( التمدددام الدددذق بحممددده  0،3(   والرسدددسيؽ ال يدددانييؽ ) 20،23يتزدددي مدددؽ الجددداوليؽ ) 
( التددي لعر دد  ل رنددام  األلغدداز واألحدداجع األدبيددة  ددؽ 9أطفددال السجسؾ ددة التجري يددة ممحددق )
السفددددا يؼ الريا ددددية السرددددؾر لظفدددد  الرو ددددة ذق اختبددددار أطفددددال السجسؾ ددددة الزددددابظة  مددددع 

وهؾ مدا يدال  مدع ةعاليدة ال رندام  السددتخام بالبحدل الحدالي  ،باليياس البعاقصعؾبات التعمؼ 
ةددي لحميددق أهااةدده   لسددا يتسيددز بدده هددذا ال رنددام  مددؽ مشاسدد ته لمف ددة السدددت اةة بالبحددل الحددالي، 
حيدددل را ددد  الباحثتدددان الخردددائص الشسائيدددة ل دددؤالي األطفدددال أمشددداي ف دددااد األلغددداز  السددددتخامة 

لظفدد  السختمفددة ، والتشؾيددع ةددي األلغدداز الُسمَامددة ومرا دداة بالبحددل الحددالي ، ومخاط تدده لحددؾاس ا
الفددرو  الفردبددة بدديؽ األطفددال، وتشددبا ه لحدد  االسددتظالة لدداه األطفددال حددؾل اكتددداا السعرةددة 
وتنجاز الس ام، ب مارة التف ير ولمابؼ الحمؾل السشاسبة لتمػ األلغاز، وهؾ ما يؤكا فبجابية الظف  

 فا يؼ الريا ية  أمشاي لعمسه واكتدابه لمػ الس

كسا أكات نتدائ  التحمدق مدؽ صدحة الفدرض األول أن الظرائدق التمميابدة ال لحمدق األهداال     
السشذؾدة مؽ  لمابؼ السفا يؼ الريا ية لظف  الرو دة ذق صدعؾبات الدتعمؼ، ة دي مدا زالد  ةدي 

ة التدي لثيدر حاجٍة فلع لاعيؼ باستخاام األنذدظة السح بدة لمظفد ، ومش دا أنذدظة األلغداز  األدبيد
انتبا  هؤالي األطفال فذا ما لدؼ صديا ت ا بذدكٍ  يتشاسد  مدع قدارات واهتسامدات هدؤالي األطفدال، 
مسددا يزيددا مددؽ داةعيددت ؼ نحددؾ لعمددؼ السفددا يؼ الريا ددية وتدراك ددؼ ل ددا والمددارة  مددع اسددتا ائ ا  شددا 

 الحاجة فلي ا لسؾاج ة السؾاق  الحيالية التي يتعر ؾن ل ا   

ول سيدًا  مع ما س ق لذير الباحثتان ةي نتائ  البحدل الحدالي فلدع أهسيدة اسدتخاام األلغداز     
األدبيدددة ةدددي لحميدددق األهددداال التربؾيدددة السشذدددؾدة لظفددد  الرو دددة ذق صدددعؾبات الدددتعمؼ بردددفٍة 

(، دراسدة )أبدؾ زيدا    دا 0229خاصٍة، وقا الفق مع ذلػ نتائ  دراسات كٍ  مؽ: ) ب شداوق ،
 ,Islaeli, I.; Yati, M.; Islamiyah; Fadmi) (،0221(، دراسدة )دمحم  ،0228الحدق ،

F.R, 2020) ،Rakimahwati,2014)) Kristianti, N.; NiwayanPurnawati, S.; 
Suyoto,2018) ) 



 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة   

1298 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

 عرض ومشاقذة الشتائج الخاصة بالتحقق م  صحة الفرض الثاني:

الختبار صحة الفرض الثاني لمبحل والذق يشص  مع أنه   لؾجا ةرو  ذات داللة    
( بيؽ متؾسظات رل  درجات أطفال السجسؾ ة التجري ية α≤ 0.05فحرائية  شا مدتؾه )

ةي التظ يميؽ الم مي والبعاق الختبار السفا يؼ الريا ية السرؾر كك  لظف  الرو ة ذق 
 البعاق   صعؾبات التعمؼ لرالي التظ يق

 Wilcoxon Signedلدؼ حدداا اختبددار ويم ؾكددؾن إلشدارات الرلدد  لمدارجات السرلبظدة   
Ranks Testالختبدار السفدا يؼ  ، لحداا الفر  بيؽ متؾسظي رلد  أزواج الدارجات السرلبظدة

الريا ية السرؾر كك  لظف  الرو ة ذق صدعؾبات الدتعمؼ و شدا كد  مف دؾٍم  مدع حداه، كسدا 
 Matched- Pairs Rank( rprbرلبان الثشائي لرل  األزواج السرلبظة )معام  االلؼ حداا 

biserial correlation  لسعرةددددة حجددددؼ لدددد مير السعالجددددة التجري يددددة )أو قددددؾة العالقددددة بدددديؽ  
 ( يؾ ي ذلػ 21،والجاول )الستغيريؽ السدتم  والتابع( 

لدراسة الفرق بي   Wilcoxon Signed Ranks Testنتائج اختبار ويمكوكدون  ت14جدوا  
السفاليم الرياضية السرور ككل لظفل الروضة ذي متوسظي رتب درجات السجسوعة التجريبية في اختبار 

  وفي مفاليسو الفرعية في التظبيقي  القبمي والبعدي صعوبات التعمم
 اإلشارات السف ؾم

 الم مي( -)البعاق
متؾسش  العاد

 الرل 
مجسؾة 
 الرل 

ةيسة 
(Z) 

مدتؾه 
 الااللة

حجؼ الت مير 
(rprb) 

مدتؾه 
 الت مير

 قؾق جًاا 2 22 2 100 3 22 2 22 2 2 الدالبة)*( مف ؾم العاد
 22 202 22 8 25 السؾجبة)**(
   2 صفرية)***(

مف ؾم العاد الدابق 
 والتالي

 قؾق جًاا 2 22 2 102 3 22 2 22 2 2 الدالبة
 22 202 22 8 25 السؾجبة
   2 صفرية

                                                           

   الم مي>  البعاق شاما بكؾن:  :اإلشارة الدالبة)*(

     الم مي   البعاق شاما بكؾن:  :اإلشارة السوجبة)**(

  الم مي=  البعاق شاما بكؾن:  :صفريةاإلشارة )***(
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 قؾق جًاا 2 22 2 128 3 22 2 22 2 2 الدالبة مف ؾم لرلي  األ ااد
 22 202 22 8 25 السؾجبة
   2 صفرية

مف دددددددددددددؾم العالقدددددددددددددات 
 الحدابية

 قؾق جًاا 2 22 2 135 3 22 2 22 2 2 الدالبة
 22 202 22 8 25 السؾجبة
   2 صفرية

 مف ؾم الييسة السكانية
 لمعاد

 قؾق جًاا 2 22 2 138 3 22 2 22 2 2 الدالبة
 22 202 22 8 25 السؾجبة
   2 صفرية

مف ؾم  الجسع 
 والظرح

 قؾق جًاا 2 22 2 127 3 22 2 22 2 2 الدالبة
 22 202 22 8 25 السؾجبة
   2 صفرية

مف ؾم السدائ  
 المفغية

 قؾق جًاا 2 22 2 100 3 22 2 22 2 2 الدالبة
 22 202 22 8 25 السؾجبة
   2 صفرية

مف ؾم األشكال 
 ال شاسية

 قؾق جًاا 2 22 2 101 3 22 2 22 2 2 الدالبة
 22 202 22 8 25 السؾجبة
   2 صفرية

 قؾق جًاا 2 22 2 122 3 22 2 22 2 2 الدالبة االختبار كك 
 22 202 22 8 25 السؾجبة
   2 صفرية

 يتزي مؽ الجاول الدابق ما يمي:
( بديؽ متؾسدظي رلد  درجدات السجسؾ دة α ≤ 0.01وجؾد ةر  دال فحردائًيا  شدا مددتؾق ) -

التجري يدددة مدددؽ األطفدددال  ذق صدددعؾبات الدددتعمؼ ةدددي التظ يمددديؽ الم مدددي والبعددداق ةدددي اختبدددار 
وكددذلػ ةددي كدد  مف ددؾٍم السفددا يؼ الريا ددية السرددؾر لظفدد  الرو ددة ذق صددعؾبات الددتعمؼ، 

ةر ددٍي مددؽ مفا يسدده لرددالي متؾسددش رلدد  درجددات الييدداس البعدداق ةددي جسيددع الحدداالت  أق 
أن متؾسظات السجسؾ ة التجري ية مؽ األطفال  ذوق صعؾبات التعمؼ ةي التظ يق البعداق 
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ةددي االختبددار ككدد  وةددي مفا يسدده الفرعيددة أ مددع بااللددٍة فحرددائيٍة  ددؽ نغائرهددا ةددي الييدداس 
  الم مي 

( فلددع: 2( التددي لددداوق )rprbولذددير ةدديؼ معامدد  االرلبددان الثشددائي لرلدد  األزواج السرلبظددة ) -
وجدددؾد لددد مير قدددؾق جدددًاا لدددد )السعالجدددة التجري يدددة( ةدددي لشسيدددة جسيدددع السفدددا يؼ الريا دددية لددداه 
األطفال  ذوق صعؾبات التعمؼ بالسجسؾ ة التجري يدة ةدي التظ يدق البعداق ممارندًة بدالتظ يق 

 الم مي 
والجددداول التدددالي يؾ دددي الستؾسدددظات واالنحراةدددات السعياريدددة لالختبدددار ككددد  ول ددد  مف دددؾٍم مدددؽ 

 السفا يؼ الفرعية:
ت الستوسظات واالنحرافات السعيارية لدرجات أطفاا السجسوعة التجربيبة في التظبيقي  القبمي 15جدوا   

 ت15 ن =  التعممالسفاليم الرياضية السرور لظفل الروضة ذي صعوبات والبعدي الختبار 
العاد  العاد السف ؾم السجسؾ ة

الدابق 
 والتالي

لرلي  
 األ ااد

العالمات 
 الحدابية

الييسة 
السكانية 
 لمعاد

الجسع 
 والظرح

السدائ  
 المفغية

األشكال 
 ال شاسية

االختبار 
 كك 

 2 90 2 21 5 22 9 9 8 9 9 22 7 22 9 20 5 20 الستؾسش الم مي

االنحرال 
 السعيارق 

2 7 2 8 2 7 2 0 2 9 2 2 2 1 2 6 5 7 

 5 258 3 02 2 01 8 21 3 21 5 28 1 29 2 06 2 02 الستؾسش البعاق

االنحرال 
 السعيارق 

0 1 2 5 0 6 2 3 2 0 2 3 3 0 2 7 8 1 
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العدد السابق  العدد
 والتالي

العالقات  ترتيب األعداد
 الحسابية

القيمة المكانية 
 للعدد

األشكال  المسائل اللفظية الجمع والطرح
 الهندسية

الفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجربيبة في التطبيقين القبلي ( 4)شكل 
 والبعدي للمفاهيم الفرعية لالختبار
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 االختبار ككل

الفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي ( 5)شكل 
 والبعدي لالختبار ككل

 البعدى القبلى

والذددك  ال يدداني ايلددي يؾ ددي الفددرو  بدديؽ متؾسددظات درجددات أطفددال السجسؾ ددة التجربيبددة ةددي 
 والبعاق لمسفا يؼ الفرعية لالختبار:التظ يميؽ الم مي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والذددك  ال يدداني ايلددي يؾ ددي الفددرو  بدديؽ متؾسددظات درجددات أطفددال السجسؾ ددة التجري يددة ةددي 
 التظ يميؽ الم مي والبعاق لالختبار كك :
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 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

 تفدير نتيجة التحقق م  صحة الفرض الثاني:

أن أةددددددراد السجسؾ ددددددة  ( 1،5( ، والرسدددددسيؽ ال يددددددانييؽ )   21،25يتزدددددي مددددددؽ الجدددددداوليؽ )   
التجري يدددة قدددا حممدددؾا لظدددؾرًا ةدددي لشسيدددة السفدددا يؼ الريا دددية مؾ دددع البحدددل الحدددالي ةدددي الييددداس 
البعاق الختبار السفا يؼ الريا دية السردؾر لظفد  الرو دة ذق صدعؾبات الدتعمؼ، ومعشدع ذلدػ 

واألحدداجي األدبيددة كددان لدده دور ةا دد  ةددي لشسيددة السفددا يؼ الريا ددية لدداه   أن اسددتخاام األلغدداز
 أطفال الرو ة ذوق صعؾبات التعمؼ  

ولعزو الباحثتان هذ  الشتيجة فلع أن مكؾندات ال رندام  بسدا بحتؾيده مدؽ أنذدظٍة قائسدٍة  مدع     
لشسيت ا لاه طف  الرو ة األلغاز األدبية الستشؾ ة كان مالئسًا لتشسية السفا يؼ الريا ية السراد 

ذوق صعؾبات التعمؼ، وقا لؼ لرسيؼ لمدػ األلغداز األدبيدة خريردًا ووةمدًا لمخردائص الشسائيدة 
لمف ددددة السدددددت اةة بالبحددددل الحددددالي مددددؽ أطفددددال الرو ددددة ذوق صددددعؾبات الددددتعمؼ الشسائيددددة، لمددددػ 

ة ب ددذ  السرحمددة الرددعؾبات التددي أمددرت مدد ميرًا سددم يًا ةددي اكتددداب ؼ السفددا يؼ الريا ددية السدددت اة
العسريددة، وبالتددالي لددؼ لرددسيؼ األلغدداز األدبيددة ب رنددام  البحددل الحددالي بظريمددٍة لخاطدد  حددؾاس 
الظفدددد  السختمفددددة كالرددددؾر والؾسددددائ  السادبددددة الستشؾ ددددة كالعردددديان السمؾنددددة و يدددداان ال  ريدددد  

 مددع  ومجدددسات لمحيؾانددات والفؾاكدده و يرهددا، وهددؾ مددا زاد قددارة األطفددال بالسجسؾ ددة التجري يددة
االنتبا  واإلدرا  والتذكر لمسفا يؼ الريا ية مؾ دع البحدل الحدالي ، كسدا سدا ات لمدػ األلغداز 
بسا لتزدسشه مدؽ مذدكالٍت مظمدؾا مدش ؼ حم دا ةدي اسدتثارة انتبدا  األطفدال وحدث ؼ  مدع التف يدر 

هدؾ لمؾصؾل لمح  السشاس  ل ا، مسدا أده فلدع أن بكدؾن ل دؼ دورًا نذدظًا وتبجابيدًا ةدي لعمس دؼ، و 
مدا لشددادق بدده االلجاهددات السعاصددرة ةددي لربيددة طفد  الرو ددة، وهددذا مددا سددا ا أطفددال السجسؾ ددة 
التجري يددة  مدددع ل ددؾيؽ الردددؾرة الذهشيددة الردددحيحة  ددؽ لمدددػ السفددا يؼ   األمدددر الددذق أده فلدددع 
اسدتبماي الخ ددرات والسعمؾمدات ةددي ذاكدرل ؼ برددؾرة بددد   اسدتا ا ها ولؾعيف ددا ةدي حدد  األلغدداز 

تشؾ ددة التددي لددؼ  ر دد ا  مددي ؼ ، وهددؾ مددا يؤكددا ةا ميددة اسددتخاام األلغدداز األدبيددة مددع األدبيددة الس
األطفدددال ةدددي لمدددػ السرحمدددة الس سدددة مدددؽ حيدددال ؼ والتدددي بكتدددد ؾن خالل دددا العايدددا مدددؽ السفدددا يؼ 

 الستشؾ ة التي لدا اهؼ  مع الت يف مع السؾاق  الحيالية التي يتعر ؾن ل ا 
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يي مع نتائ  العايا مؽ الاراسات ةي ل كياها مشاسبة استخاام وقا الفم  نتائ  البحل الحال    
البددددام ،)(0229ب شدددداوق، األلغددداز  األدبيدددة ةدددي لشسيدددة مفدددا يؼ وم دددارات األطفدددال كاراسدددات )

،  (0221( ، )دمحم ،0228(، )أبددددددددؾ زيددددددددا وصددددددددايق و  ددددددددا الحددددددددق ،0221)دمحم،  ،(0229،
  ددددددددا  (، )0223)  دددددددديش، ،(0223، ))مؾسددددددددع، (0229)الرواحددددددددي،  ، (0227الزبيدددددددداق،)

، Isabel Martien,2011)(،) (Smalt, 2015، Rahayn,2015)،)( 0228الحكدديؼ،
((Andorra, 2012 ،(Islaeli; Yati; Islamiyah; Fadmi,2020)   ،

(Kinzie;Mable,20015)                                                                   

 خاصة بالتحقق م  صحة الفرض الثالث:عرض ومشاقذة الشتائج ال
الختبدددار صدددحة الفدددرض الثالدددل لمبحدددل والدددذق يدددشص  مدددع أنددده  ال لؾجدددا ةدددرو  ذات داللدددة   

( بديؽ متؾسدظات رلد  درجدات أطفدال السجسؾ دة الزدابظة α≤ 0.05فحردائية  شدا مددتؾه )
الرو ددة ذق ةددي التظ يمدديؽ الم مددي والبعدداق الختبددار السفددا يؼ الريا ددية السرددؾر ككدد  لظفدد  

 صعؾبات التعمؼ لرالي التظ يق البعاق  
 Wilcoxon Signedلدؼ حدداا اختبددار ويم ؾكددؾن إلشدارات الرلدد  لمدارجات السرلبظدة   

Ranks Testالختبدار السفدا يؼ  ، لحداا الفر  بيؽ متؾسظي رلد  أزواج الدارجات السرلبظدة
مف دؾٍم  مدع حداه، كسدا  الريا ية السرؾر لظفد  الرو دة ذو صدعؾبات الدتعمؼ ككد  و شدا كد 

 Matched- Pairs Rank( rprbمعام  االرلبان الثشائي لرل  األزواج السرلبظة )لؼ حداا 
biserial correlation  لسعرةددددة حجددددؼ لدددد مير السعالجددددة التجري يددددة )أو قددددؾة العالقددددة بدددديؽ  
 ( يؾ ي ذلػ 26،والجاول )الستغيريؽ السدتم  والتابع( 
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 ت 16جدوا  
عشد دراسة الفرق بي  متوسظي رتب  Wilcoxon Signed Ranks Testنتائج اختبار ويمكوكدون 

 السفاليم الرياضية السرور ككل لظفل الروضة ذي صعوبات التعممدرجات السجسوعة الزابظة في اختبار 
  وفي مفاليسو الفرعية في التظبيقي  القبمي والبعدي

 اإلشارات السف ؾم
 الم مي( -)البعاق

متؾسش  العاد
 الرل 

مجسؾة 
 الرل 

مدتؾه  (Zةيسة )
 الااللة

 220 2 633 2 22 2 22 2 2 الدالبة)*( مف ؾم العاد
 22 6 22 0 3 السؾجبة)**(  ير دالة

   20 صفرية)***(
مف ؾم العاد الدابق 

 والتالي
 196 2 682 2 22 5 52 0 0 الدالبة

 22 22 33 3 3 السؾجبة  ير دالة
   22 صفرية

 257 2 121 2 22 2 22 2 2 الدالبة مف ؾم لرلي  األ ااد
 22 3 52 2 0 السؾجبة  ير دالة

   23 صفرية
مف ؾم العالقات 

 الحدابية
 266 2 812 2 22 2 22 2 2 الدالبة

 22 22 52 0 1 السؾجبة  ير دالة
   22 صفرية

مف ؾم الييسة السكانية 
 لمعاد

 057 2 231 2 22 0 22 0 2 الدالبة
 22 8 67 0 3 السؾجبة  ير دالة

   22 صفرية
 556 2 556 2 22 8 22 1 0 الدالبة مف ؾم  الجسع والظرح

 22 23 05 3 1 السؾجبة  ير دالة
   9 صفرية

                                                           

   الم مي>  البعاق شاما بكؾن:  :اإلشارة الدالبة)*(

     الم مي   البعاق شاما بكؾن:  :اإلشارة السوجبة)**(

  الم مي=  البعاق شاما بكؾن:  :صفريةاإلشارة )***(
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 202 2 550 2 22 5 52 0 0 الدالبة مف ؾم السدائ  المفغية
 22 03 62 1 5 السؾجبة  ير دالة

   8 صفرية
مف ؾم األشكال 

 ال شاسية
 232 2 522 2 22 0 22 0 2 الدالبة

 22 23 05 3 1 السؾجبة  ير دالة
   22 صفرية

 272 2 825 2 22 26 02 3 5 الدالبة االختبار كك 
 22 60 86 8 7 السؾجبة  ير دالة

   3 صفرية
 يتزي مؽ الجاول الدابق ما يمي:

( بدديؽ متؾسددظي رلدد  درجددات α ≤ 0.01 ددام وجددؾد ةددر  دال فحرددائًيا  شددا مدددتؾه ) -
السجسؾ ددة الزددابظة مددؽ األطفددال  ذو صددعؾبات الددتعمؼ ةددي التظ يمدديؽ الم مددي والبعدداق ةددي 

وكددذلػ ةددي كدد    السفددا يؼ الريا ددية السرددؾر لظفدد  الرو ددة ذو صددعؾبات الددتعمؼاختبددار 
 مف ؾٍم ةر ٍي مؽ مفا يسه  

الي يؾ دددي الستؾسدددظات واالنحراةدددات السعياريدددة لالختبدددار ككددد  ول ددد  مف دددؾم مدددؽ والجددداول التددد
 السفا يؼ الفرعية:

ت الستوسظات واالنحرافات السعيارية لدرجات أطفاا السجسوعة الزابظة في التظبيقي  القبمي 17جدوا   
 ت15 ن =  السفاليم الرياضية السرور لظفل الروضة ذي صعوبات التعمموالبعدي الختبار 

العاد  العاد السف ؾم السجسؾ ة
الدابق 
 والتالي

لرلي  
 األ ااد

العالمات 
 الحدابية

الييسة 
السكانية 
 لمعاد

الجسع 
 والظرح

السدائ  
 المفغية

األشكال 
 ال شاسية

االختبار 
 كك 

 1 93 8 20 3 22 3 22 0 22 5 22 9 22 6 20 9 20 الستؾسش الم مي

 0 6 0 0 3 2 0 2 2 2 1 2 9 2 6 2 9 2 السعيارق  االنحرال

 5 96 0 21 7 22 5 22 5 22 2 20 5 22 9 20 0 23 الستؾسش البعاق

 2 22 2 3 2 0 5 2 5 2 9 2 2 0 6 2 9 2 السعيارق  االنحرال
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والذددك  ال يدداني ايلددي يؾ ددي الفددرو  بدديؽ متؾسددظات درجددات أطفددال السجسؾ ددة الزددابظة ةددي 
الفرعية لالختبار السفا يؼ الريا ية السرؾر لظفد  الرو دة التظ يميؽ الم مي والبعاق لمسفا يؼ 

 ذق صعؾبات التعمؼ

 
والذددك  ال يدداني ايلددي يؾ ددي الفددرو  بدديؽ متؾسددظات درجددات أطفددال السجسؾ ددة الزددابظة ةددي 

 التظ يميؽ الم مي والبعاق لالختبار كك :
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القيمة المكانية  العالقات الحسابية ترتيب األعداد
 للعدد

 األشكال الهندسية المسائل اللفظية الجمع والطرح

في التطبيقين القبلي والبعدي  الضابطةالفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة ( 6)شكل 
 للمفاهيم الفرعية لالختبار

 البعدى القبلى

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 االختبار ككل

في التطبيقين القبلي والبعدي  الضابطةالفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة ( 7)شكل 
 لالختبار ككل

 البعدى القبلى
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 تفدير نتيجة التحقق م  صحة الفرض الثالث:

 ددددام وجددددؾد ةددددرو  دالددددة  (6،7(، والرسددددسيؽ ال يددددانييؽ )   26،27يتزددددي مددددؽ الجدددداوليؽ )   
السفدا يؼ الريا دية  فحرائيًا ألطفال السجسؾ ة الزدابظة بالييداس الم مدي والبعداق  مدع اختبدار

السرددددؾر لظفدددد  الرو ددددة ذق صددددعؾبات الددددتعمؼ، ولرجددددع الباحثتددددان ذلددددػ فلددددع قرددددؾر محتددددؾه 
حيدة، والظرائدق التدي لددتخام ا معمسدات الرو دة مدؽ ناحيدة أخدره ةدي ال رنام  التممياق مدؽ نا

لمددابؼ السفددا يؼ الريا ددية لتمددػ الف ددة مددؽ األطفددال، وذلددػ كددؼ أشددارت دراسددات كددٍ  مددؽ )حامددا 
(، )دمحم 0221(، )بدددددددار الددددددددايؽ،0223( ، )  ددددددددا السجيدددددددا ،0222(، )جددددددداد الدددددددرا ،0228،
  (Yeokee,2012)(، 0229(، )قاسؼ،0227،

 بحث:توصيات ال
 ددرورة  لشسيددة السفددا يؼ الريا ددية ل طفددال مددؽ مراحدد  الظفؾلددة السبكددرة  التددي لذددك  الم شددة  -1

األساسددية لذخردديال ؼ السدددتم مية  يسددا بعددا، وهددؾ مددا بعددؾد بددالشفع  مددي ؼ ةددي مؾاج ددة السؾاقدد  
 الحيالية التي يتعر ؾن ل ا 

األلغدداز واألحدداجي  لتيدددر ل ددؼ لؾعيددة السعمسددات بزددرورة االهتسددام باألنذددظة األدبيددة ومش ددا  -2
 فكداا األطفال العايا مؽ السفا يؼ السختمفة 

 ما دورات لاري ية لسعمسات الرو ة إلكداب ؽ الس ارات الالزمة إل دااد ولردسيؼ األلغداز   -3
 واألحاجي السالئسة لظف  الرو ة 

  ددددرورة ف ددددااد أطفددددال الرو ددددة وتمدددداادهؼ بكدددد  مددددا يمددددزم ؼ مددددؽ م ددددارات لسؾاج ددددة حيددددال ؼ -4
 السدتم مية 

 بحوث ودراسات مقترحة:
 ةي  ؾي نتائ  البحل لمترح الباحثتان فجراي الاارسات والبحؾث ايلية:

ةا ميددة برنددام  قددائؼ  مددع األلغدداز  األدبيددة ةددي لشسيددة بعددض م ددارات التف يددر العمسددي لدداه  -2
 طف  الرو ة ذق صعؾبات التعمؼ 
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ارات اإلدرا  البرددرق لدداه طفدد  الرو ددة ةا ميددة اسددتخاام األلغدداز السرددؾرة ةددي لشسيددة م دد -0
 ذق صعؾبات التعمؼ الشسائية 

 دراسة حؾل أسس ومعايير لرسيؼ األلغاز األدبية ألطفال الرو ة ذوق صعؾبات التعمؼ   -3

لمددؾيؼ مشدداه  ريدداض األطفددال ةددي  ددؾي مدداه لزددسيؽ األنذددظة واإلسددتراليجيات التعميسيددة  -1
 ف  الرو ة ذق صعؾبات التعمؼ التي لتشاس  مع الخرائص الشسائية  لظ

فجددددراي أبحدددداث مساممددددة لمبحددددل الحددددالي لتشدددداول مفددددا يؼ أخددددره كالسفددددا يؼ العمسيددددة والمغؾيددددة  -5
 واالجتساعية و يرها مؽ السفا يؼ 
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 السراجع 
( برنام  لاري ي 0226فبرا يؼ ،ةيؾلي  ةؤاد ال ربرق،م ا مرظفع  يؾس  ،سؾزان   ا الفتاح)

مجمدة السؤشرات الدمؾكية لرعؾبات التعمؼ الشسائية لاه أطفال ما ق   السارسة لخفض 
  082 -063، 01،م 1،جامعة الماهرة،ةالعمؾم التربؾية

، دار الذددرو  لمشذددر  أسددالي  لدداريس الريا دديات( 0222أبددؾ أسددعا، صددالح   ددا المظيددف )
 األردن -والتؾزيع:  سان

ام  فرشدددادق انتمددائي لتشسيدددة الس ددارات االجتساعيدددة ( ةا ميدددة برندد0227أبددؾ العددال، ندددؾال أحسددا)
 مجمدددة دراسدددات الظفؾلدددةل طفدددال ذوق صدددعؾبات الدددتعمؼ ةدددي مرحمدددة الظفؾلدددة الستددد خرة 

  252 -239، 02،م 77،ة

( ةعاليددة اسددتخاام فسددتراليجية الددتعمؼ الشذددش ةددي لشسيددة السفددا يؼ 0223أبددؾ الميدد  ،أحسددا م دداق)
  62-6، 26،م 1،ةربؾيات الريا ياتمجمة لالريا ية لاه الظف  الستؾحا 

  الماهرة : مكتبة الماهرة 6،ن مؼ الشفس التربؾق (  0222أبؾ حظ ،ةؤاد  صاد ،ومال)

أمر استخاام فستراليجيتي الداراما التعميسيدة واأللعداا التعميسيدة ( 0225أبؾ شيخة ،ةاطسة دمحم )
ال الرو دددة ةدددي ةدددي اكتدددداا السفدددا يؼ الريا دددية ولشسيدددة التف يدددر الريا دددي لددداه أطفددد

 األردن -)رسالة دكتؾرا (  كمية الاراسات العميا،جامعة العمؾم اإلسالمية العالسيةاألردن

( أمدددر اسدددتخاام 0228أبؾزيدددا، لسيددداي شعبان صدددايق،محفؾد يؾسددد    ا الحق،زيشددد   مدددي )
السؤلسر الاولي األول: بشداي طفد  ماخ  األلغاز  التعميسية لتعميؼ العمؾم لظف  الرو ة،

،كميددددددة ريدددددداض األطفددددددال ،جامعددددددة  ٍع أةزدددددد  ةددددددي عدددددد  الستغيددددددرات السعاصددددددرةلسجتسدددددد
  557-507أسيؾن،

  دار وائد  لمشذدر لظدؾير مشداه  الريا ديات السارسدية ولعميس دا( 0222أبؾ زيشة ،ةريا كام  )
 األردن  -والتؾزيع: سان
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لحديؽ  (  ةا مية برنام  قائؼ  مع فستراليجية التعمؼ التعاوني ةي0226أحسا ،  ير طؾسؾن)
،جامعددددددة مجمددددددة التربيددددددةم ددددددارات الريا دددددديات لمتالميددددددذ  ذوق صددددددعؾبات الريا دددددديات 

  282 -218، 272األزهر،ة

ةعاليدددة اسدددتخاام األنذدددظة الياويدددة ةدددي فكدددداا طفددد  الرو دددة ( 0221أحسدددا ،نجدددالي ةتحدددي)
)رسدالة مفا يؼ االستاالل وبعض السفا يؼ الريا ية ةي  ؾي نغرية الذكايات الستعدادة

   كمية التربية،جامعة طشظا دكتؾرا (

( اسدددددددددددتخاام واقدددددددددددع 0229با ميددددددددددد  ،وةددددددددددداي  مؾق   دددددددددددا العزيز،أسدددددددددددامة بدددددددددددؽ فسدددددددددددسا ي  )
 مدددع اكتدددداا الظالبدددات  iةدددي لعمددديؼ ولعمدددؼ الريا ددديات وأمدددر"Mathletics"مددداممتيم س

  083 -039، 00، م 7،ة مجمة لربؾيات الريا ياتالسعمسات لمسفا يؼ الريا ية  

ةعاليددة برنددام  لت ي ددة طفدد  الرو ددة لممددراية وال تابددة ودور  ةددي ( 0229دمحم)بددار الايؽ،خابجددة 
)رسدددالة دكتدددؾرا (  كميددددة التربيدددة، جامعدددة جشددددؾا التغمددد   مدددع بعدددض صددددعؾبات الدددتعمؼ

 الؾادق 

( ةا ميددة برنددام  الحددس العددادق لدداه األطفددال ذوق صددعؾبات 0221بددار الددايؽ، خابجددة دمحم)
، 3،مدد 7،ة السجمددة التربؾيددة الاوليددة الستخررددةالددتعمؼ ةددي مرحمددة مددا ق دد  السارسددة  

73- 88  

(  القة أسالي  السعاممة الؾالابة باالكتذدال السبكدر لردعؾبات 0225بار الايؽ، خابجة دمحم)
-592، 9،مد 3،ة مجمة الاراسدات التربؾيدة والشفدديةالتعمؼ لاه طف  ما ق   السارسة 

626  

  سدان: ت الريا دية ألطفدال مدا ق د  السارسدةلشسيدة السفدا يؼ والس دارا( 0220باوق، رمزان )
 دار الف ر العربي 

( استخاام طريمة مشتدؾرق ةي لشسيدة بعدض السفدا يؼ الريا دية 0225بر ؾث ،رحاا صالي )
، جامعددددددة  مجمددددددة الظفؾلددددددة والتربيددددددةلددددداه بعددددددض حدددددداالت  ذوق ا ددددددظرابات التؾحدددددا  

  585 -023، 7،م 00اإلسكشارية،ة
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األلغددددداز الذهشيدددددة: نحدددددؾ لشسيدددددة م دددددارات التف يدددددر بظدددددرٍ  ( 0229البددددددام،بار   دددددا الدددددرحسؽ)
  059 -057، 32، س223 مكتبة التربية العربي لاول الخمي  ،ةمدميةٍ 

( السؤشددرات الشسائيددة  شددا األطفددال 0229ال مددؾق، هشدداي بشدد  سددميسان  العتي ي،نددؾرة دخيدد  هللا)
 ي التربيدددددةمجمدددددة البحدددددل العمسدددددي ةدددددذوق االحتياجدددددات الخاصدددددة ةدددددي الظفؾلدددددة السبكدددددرة 

  576 -562، 6،ج02،ة

لؾعيددف األلغدداز واألحدداجي ةددي لشسيددة م ددارات التف يددر ( 0229ب شددداوق،زيش   رةددات جددؾدة )
 )رسالة دكتؾرا ( كمية التربية،جامعة بشي سؾيف لاه طف  الرو ة

ةا ميدددددة برندددددام  قدددددائؼ  مدددددع ال س يدددددؾلر ةدددددي لردددددؾي  الف دددددؼ ( 0221التؾدرق، ددددؾض حدددددديؽ)
  066 -016، 7،ةالريا يات لاه طف  الرو ة الخاطيي لبعض مفا يؼ

أمدددر برنددام   الجدددي باسددتخاام الشذدددان الحركددي  مدددع لشسيدددة ( 0222جدداد الدددرا، رحدداا دمحم )
السفردات المغؾية والسفا يؼ الريا ية لاه األطفدال ذوق صدعؾبات الدتعمؼ ةدي مرحمدة مدا 

 )رسالة ماجدتير(  كمية التربية ، جامعة السشيا ق   السارسة

،نجددددددددالي راشددددددددا  محسددددددددؾد، طددددددددار   مددددددددي   دمحم، ددددددددادل   ددددددددا هللا  بش دددددددداوق ،بابعددددددددة ج ددددددددر 
( الخردائص الدديكؾمترية لسييداس الددمؾكيات األمانيدة السردؾر ألطفدال 0226ح ي )

، 26، س221،ةمجمدددة الثماةدددة والتشسيدددةالرو دددة السعر ددديؽ لخظدددر صدددعؾبات الدددتعمؼ  
058- 096  

(  ةا ميددة 0227  األمدديؽ، طدداهرة حدددؽ )جشيدداق ، جي ددان مدداهر طدده  الشميدد ، أسددساي ةتحددي
برندددام  قددددائؼ  مدددع ةددددؽ السددديؼ )التسثيدددد  الردددام ( لزيددددادة نددددبة لركيددددز طفددد  الرو ددددة 

 السجمدة التربؾيدة الاوليدة الستخرردةالسراا با ظراا زيادة الحركدة ولذدت  االنتبدا  
  287 -276، 6،م 0،ة
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اسدتخاام ال رمجيدات لتشسيددة  برندام  لداري ي ممتدرح قدائؼ  مدع( 0221الجؾهره،ابت دال يؾسد  )
م ددددارات معمسددددات ريدددداض األطفددددال ةددددي لعمددددؼ السفددددا يؼ الريا ددددية لمظفدددد  بسددددش   حمددددي 

 )رسالة ماجدتير(  كمية التربية، جامعة السشؾ ية  :ألع ، وألعمؼ ، وأبت ر

ةا ميددة برنددام  لدداري ي لتشسيددة السفددا يؼ الريا ددية لدداه أطفددال مددا ق دد  ( 0228حامددا ،ناريسددان)
)رسدددددالة ماجددددددتير(  مع دددددا الاراسدددددات العميدددددا ذوق دالئددددد  صدددددعؾبات الدددددتعمؼ السارسدددددة 

 لمظفؾلة،جامعة  يؽ شسس  

( صعؾبات التعمؼ األكثدر شديؾ ًا بريداض األطفدال ةدي 0228الح ي ، طرةة دمحم   ا الرحسؽ )
، 23، ج29دولددددة ال ؾي  مجمددددة البحددددل العمسددددي ةددددي التربيددددة ،جامعددددة  دددديؽ شددددسس،ة

357- 387  

( أمددر السعاممددة الؾالابددة ةددي ع ددؾر صددعؾبات الددتعمؼ لدداه أطفددال السارسددة 0226حجداا، سددارة)
  232-227، 3،م  2ةالسجمة العربية لمجؾدة والتسيز، االبتاائية 

ةددي  puzzels electronic ( ةا ميددة األلغدداز  اإلل ترونيددة0227الحربددي، مذددا   سددرحان)
لشسية لحردي  وبمداي أمدر مفدردات المغدة اإلنجميزيدة لظالبدات الرد  الثداني متؾسدش ةدي 

  220 -9،93،ج28،ةمجمة البحل العمسيمايشة برياة 

( ةعاليدة برندام  لداري ي 0227حدؾنة ،أم  دمحم  ر ؾان ، ن ع   ا الحسيدا  سدالؼ،رانيا سدالؼ)
جتسدددا ي ألطفدددال الرو دددة قدددائؼ  مدددع لغدددة الجددددا لتشسيدددة بعدددض م دددارات التؾاصددد  اال

  65-9، 22،جامعة بؾرسعيا،ةمجمة كمية رياض األطفالالسش  يؽ برعؾبات التعمؼ  

( دور مدددرح العددرائس ةددي 0225حددديؽ،كسال الددايؽ  ديدداوار، زة أحسددا    ددا هللا،  سددرو دمحم)
،جامعدة  مجمدة دراسدات الظفؾلدةلشسية الس ارات البررية ل طفال ذوق صعؾبات الدتعمؼ 

  90 -87، 28،م 66سس،ة يؽ ش

( بشدددداي مييدددداس متعدددداد األبعدددداد لممددددارات السعر يددددة لمتعددددرل  مددددع 0227حزدددداونة، دمحم أحسددددا)
مجمددة كميدددة التربيددة ةدددي ( سددشة  8-1صددعؾبات الددتعمؼ ولذخيرددد ا لمف ددة العسريددة مدددؽ )

  16 -21، 12،م 3،ةالعمؾم الشفدية
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ونيددة الس شيددة  مددع م دداأ التعميدد  ( أمددر اسددتخاام األنذددظة اإلل تر 0227الحفشدداوق ،محسددؾد دمحم)
Gamification  ةدددي  دددؾي السعدددايير لتشسيدددة السفدددا يؼ الريا دددية لددداه التالميدددذ الردددسؼ

  73-32، 05،م 1،جامعة الماهرة، ةمجمة العمؾم التربؾيةذوق صعؾبات التعمؼ 

( ةعاليددة برنددام  لدداري ي لتشسيدددة اليمغددة العمميددة ةددي لحددديؽ م دددارات 0228حسدداد، دمحم أحسددا) 
مجمدة كميدة شغيؼ الذات وخفض صدعؾبات االنتبدا  لداه األطفدال ذوق صدعؾبات الدتعمؼ ل

  225 -13، 31،م 6،جامعة أسيؾن،ة التربية

( ةا ميدددة برندددام  قدددائؼ  مدددع األلعددداا الحركيدددة الردددغيرة إلكدددداا 0202حسدددادة ،سدددمؾه  مدددي)
األطفددددددددال ذوق صددددددددعؾبات الددددددددتعمؼ ةددددددددي مرحمددددددددة الظفؾلددددددددة السبكددددددددرة بعددددددددض السفددددددددا يؼ 

  286 -222، 000،جامعة  يؽ شسس،ة مجمة المراية والسعرةة ية الريا

(  أمدددر اسددددتخاام الدددداراما التعميسيدددة ةددددي اكتددددداا السفددددا يؼ 0228الخظيددد  ،دمحم أحسددددا حامددددا )
 مجمددة الاراسددات التربؾيددة والشفددديةالريا ددية والعمسيددة لدداه أطفددال الرو ددة ةددي األردن 

  209 -223، 20،م 2،جامعة الدمظان قابؾس ،ة

( أمر استخاام األلعاا التعميسيدة ةدي لشسيدة بعدض 0223لخؾالاة ،ةؤاد   يا  س ي ،لامر ةرج)ا
مجمة جامعة الماس السفتؾحة ل بحاث السفا يؼ الريا ية لاه الظمبة السعؾقيؽ سسعيًا  

  031 -295،  2،م   3، ةوالاراسات التربؾية والشفدية

هيددد  السعرةدددي وجدددؾدة الحيددداة األسدددرية لدددذوق ( الت 0226داودق ،دمحم  بدددؽ الظددداهر، التيجددداني)
، جامعدة مجمة العمؾم اإلندانية واالجتساعيدةصعؾبات التعمؼ ةي مرحمة الظفؾلة السبكرة 

  619-612، 07ورقمة،ة-قاصاق مرباح

( الفرو  بديؽ أطفدال الرو دة العدادييؽ وذوق صدعؾبات الدتعمؼ ةدي 0223الاهان، مشع حديؽ)
، 36،ة  مجمددددة اإلرشدددداد الشفددددديالتف يددددر االبت ددددارق كدددد  مددددؽ مف ددددؾم الددددذات والتف يددددر و 

255- 290  
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( التذخيص السبكر لردعؾبات الدتعمؼ 0227الرشياق ،سسيحة  يا  الع ا الجبار ،  ا العزيز)
  269 -238، 02،ة مجمة التربية الخاصةةي مرحمة الرو ة  

 puzzles kenken( ةعاليدة األلغداز  العادبدة اإلل ترونيدة 0229الرواحي،مشردؾر بدؽ باسدر)
ةدددي لشسيددددة م ددددارات العسميددددات الحدددددابية لددداه الستعمسدددديؽ ةددددي الردددد  الرابددددع األساسددددي 

  272 -219، 15،س273،ةمجمة دراسات الخمي  والجزيرة العربيةبدمظشة  سان 

( أمر استخاام األلغاز  الريا ية ةي لشسية الحس العادق ةي 0227الزبياق، معيشة بش  سشا)
مجمة المراية ت لاه لمسيذات الر  الرابع االبتاائي بسايشة الميل لشسية ممرر الريا يا

  369 -308، 291،ةوالسعرةة

ممامة ةي التربية الخاصدة سديكؾلؾجية ذوق اإل اقدة ( 0222الدرطاوق، ؾاد الدرطاوق،زياان)
  الرياض:دار الشاشر الاولي والسؾ بة

خ  السشغددؾمي لتشسيددة بعددض (  برنددام  أنذددظة قددائؼ  مددع السددا0227الدددعانع ،شدديساي مددروت)
مجمدة السفا يؼ الريا ية لاه طف  ما ق   رياض األطفال ةي  ؾي السعايير العالسيدة  

  022-282، 65،م 2،جامعة طشظا،ة كمية التربية

( برندام  ممتدرح قدائؼ  مدع معدايير الدتعمؼ السبكدر الشسائيدة لتشسيدة 0228الدعياق ،حشان أحسا )
مجمدددددة لربؾيدددددات لددددداه طفددددد  الرو دددددة بسشظمدددددة  ددددددير السفدددددا يؼ والس دددددارات الريا دددددية 

  023-277، 02، م  6،ة الريا يات

صددددددددعؾبات الددددددددتعمؼ واإلدرا  البرددددددددرق لذددددددددخيص ( 0223سددددددددميسان ،الددددددددديا   ددددددددا الحسيددددددددا )
  الماهرة :دار الف ر العربي و الج

صددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعؾبات الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتعمؼ ( 0223سميسان،الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديا   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا الحسيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا )
 :دار الف ر العربي  الماهرة،لاريخ ا،مف ؾم ا،لذخير ا، الج ا

( السفددا يؼ الريا ددية ةددي 0222سددميسان،مروة سددميسان  دمحم، ةار ددة حدددؽ   زمددي ،ن يدد  جدداد)
  286 -272، 273،ة  دراسات ةي السشاه  وطر  التاريسمرحمة رياض األطفال ،
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 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

ةا مية برنام  نفس حركي لتشسية بعدض السفدا يؼ الريا دية لعيشدة ( 0222سسعان ،وائ  و بة)
)رسددالة ماجدددتير(  مع ددا الاراسددات العميددا  ال السعدداقيؽ ذهشيدداً المددابميؽ لمددتعمؼمددؽ األطفدد

 لمظفؾلة،جامعة  يؽ شسس )دراسة(

( برنددددام  ممتددددرح قددددائؼ  مددددع اسددددتخاام المرددددص لتشسيددددة بعددددض 0227الديا،صددددباح   ددددا هللا)
دراسددات  ربيددة ةددي التربيددة السفددا يؼ الريا ددية والتف يددر االبت ددارق لدداه طفدد  الرو ددة 

  256-200، 92،ةالشفس و مؼ

الذخرددددددي،  ا العزيددددددز الددددددديا كرداق،دمحم أحسددددددا  حددددددديؽ ،ر ددددددا خيرق الظشظدددددداوق،محسؾد 
دراسددات ةددي ( مييدداس لذددخيص صددعؾبات لعمددؼ الريا دديات لدداه األطفددال  0228دمحم)

  380 -338، 12،جامعة  يؽ شسس،ةالتعميؼ الجامعي

( مييدددددددداس لذددددددددخيص 0222)الذخرددددددددي،  ا العزيز أحسا،سددددددددؾزان دمحم  ثسددددددددان، ل دددددددداني دمحم
صددددعؾبات الددددتعمؼ الشسائيددددة لدددداه أطفددددال مددددا ق دددد  السارسددددة مددددؽ وج ددددة نغددددر السعمسددددات 

  863-803، 3، ج35،جامعة  يؽ شسس، ة مجمة كمية التربيةواألم ات 

نسدددؾ السفدددا يؼ العمسيدددة ل طفدددال :برندددام  ممتدددرح ( 0225الذدددربيشي ،زكريدددا  صددداد  ،بددددرية )
 الماهرة :دار الف ر العربي   ولجارا لظف  ما ق   السارسة

(  ةا ميددة برنددام  لعميسددي لتحددديؽ 0226الذريف،أسددساي  ددز الددايؽ    ددا الددرحيؼ، نجدداة دمحم)
مجمدة العمدؾم م ارة المراية لاه األطفدال ذوق صدعؾبات الدتعمؼ بسراكدز التربيدة الخاصدة  

  221 -93، 27،م 3،ةالتربؾية

ام  قددائؼ  مددع األنذددظة الحددس حركيددة ةددي ةعاليددة برندد( 0202الذدد رق،م ا بشدد   مددي بددؽ زايددا)
)رسددددالة ماجدددددتير( كمية الذددددر  لشسيددددة بعددددض السفددددا يؼ الريا ددددية لدددداه طفدددد  الرو ددددة

 العربي لماراسات العميا ،السسم ة العربية الدعؾدبة  

جدددان (piaget)(  نسدددؾ السفدددا يؼ الريا دددية لددداه الظفددد  حدددد  نغريدددة0221صدددادقي ،رحسدددة )
  252 -213، 20،ة  ربؾيةمجمة دراسات نفدية ولبياجيه  
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برنام  ل لعاا التعميسية ةي لشسية بعض السفا يؼ الريا ية لاه ( 0223صايق ،م ا ماب  )
)رسدددالة األطفدددال السؾهدددؾبيؽ ذوق صدددعؾبات الدددتعمؼ الشسائيدددة بالسسم دددة العربيدددة الددددعؾدبة

 ماجدتير (  كمية رياض األطفال،جامعة الماهرة 

( لدددد مير برنددددام  بالتربيددددة الحركيددددة ةددددي لحميددددق 0221ليفددددان)الرددددفاي، نذددددؾان دمحم  السفتي،بير 
مجمدددددة المادسدددددية لعمدددددؾم التربيدددددة صدددددعؾبات الدددددتعمؼ الشسائيدددددة ألطفدددددال مدددددا ق ددددد  السارسدددددة 

  268 -215، 21،م 2،ةالريا ية

( ةا ميددة طريمددة الدداراما التعميسيددة ةددي 0220الرددمرات،خم   مددي  بشددي دومددي، حدددؽ  مددي )
سمددمة العمسيدة والريا دية  مؤلدة لمبحدؾث والاراسدات ،لحري  أطفال الرو ة لمسفا يؼ 

  30 -2، 07،م 5، ةالعمؾم اإلندانية واالجتساعية

( التفا   االجتسا ي كسؤشر لرعؾبات التعمؼ ألطفال الرو ة 0221العادلي ،را بة عباس )
،الجامعددددددددة مجمددددددددة التربيددددددددة األساسدددددددديةو ذو المرددددددددؾر ةددددددددي الس ددددددددارات ق دددددددد  السارسددددددددة 

   368-305، 83السدتشررية،ة

( ةا ميددة برنددام  لدداخ  مبكددر لمس ددارات ق دد  األكادبسيددة قددائؼ 0221 ا يددة ، ددزة   ددا الددرحسؽ)
 مددع نغريددة الددذكايات الستعددادة وبيددان أمددر   مددع لشسيددة الس ددارات المغؾيددة لدداه أطفددال 

،جامعددددة مجمددددة العمددددؾم التربؾيددددةالرو ددددة السعر دددديؽ لخظددددر صددددعؾبات لعمددددؼ المددددراية  
  116 -385، 00،م 0الماهرة،ة

( فسدتراليجيات  لدداريس السفدا يؼ الريا دية لمتالميدذ السعدداقيؽ 0229 دامر،ربيع   دا الدر ول )
  082 -019، 3،ة مجمة طيبة لماراسات العمسية األكادبسيةذهشيًا )المابميؽ لمتعمؼ( 

ةا ميددة اسددتخاام ( 0223  ددا الحق،زيشدد   مددي  أحسددا،لسياي شددعبان  صددايق،محفؾد يؾسدد )
ز  ةددي مجددال لدداريس العمددؾم لتشسيددة بعددض  سميددات العمددؼ األساسددية لدداه مدداخ  األلغددا
 )رسالة ماجدتير( كمية التربية،جامعة سؾهاج طف  الرو ة

السجمدة الاوليدة ةدي ( األنذظة الحايثدة ولداريس الريا ديات 0228  ا الحكيؼ، شيريؽ صالح)
  031 -005، 2،م  2،ةالعمؾم التربؾية
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يدددر، رانددداا   دددا العمددديؼ  أبدددؾ الميددد ، م ددداق فبرا يؼ  الم،فسدددالم   دددا الحسيا،ةاطسدددة الدددديا  السش
( برنددام  قددائؼ  مددع الددتعمؼ السددام  لتشسيددة بعددض السفددا يؼ الريا ددية لدداه 0221جددابر)

  312 -329، 27، م 8،ةمجمة لربؾيات الريا ياتطف  الرو ة 

ممترح ةي لشسيدة  ( برنام 0227  ا الحسيا، دمحم فبرا يؼ  ة رق، فبسان جسال  جؾدة، وبة دمحم)
مجمددة بعددض م ددارات التحدداث لدداه أطفددال الرو ددة ذوق صددعؾبات الددتعمؼ األكادبسيددة  

  031 -022، 22،جامعة بؾرسعيا،ةكمية رياض األطفال

مجمددددددة التربيددددددة ( أطفددددددال الرو ددددددة ذوق صددددددعؾبات الددددددتعمؼ  0227  ددددددا الاابؼ،رشددددددا دمحم دمحم )
  123، ج 9،جامعة السشيا ،ةومماةة

( أمر استخاام كد  مدؽ األلعداا )ذات المؾا دا( واأللغداز  0222  ا الرحسؽ، مابحة حدؽ دمحم)
، جامعة  يؽ مجمة كمية التربية مع لحري  التالميذ الستخمفيؽ  مميًا ةي الريا يات  

  323 -073، 0،ج05شسس، ة

لشسية السفدا يؼ  ( ةا مية استخاام التعمؼ المائؼ  مع السذرو ات ةي0226  ا العال ، بة دمحم)
مجمددددة لربؾيددددات الريا ددددية والس ددددارات الحياليددددة لدددداه لالميددددذ الردددد  الثالددددل االبتدددداائي 

  260-207، 29،م 20،ةالريا يات

قرددددددؾر الس ددددددارات األكادبسيددددددة ألطفددددددال الرو ددددددة وصددددددعؾبات ( 0226  ددددددا هللا ، ددددددادل دمحم)
  الماهرة:دار الرشاد التعمؼ

 مدددع صدددعؾبات الدددتعمؼ ألطفدددال الرو دددة :دراسدددة  السؤشدددرات الاالدددة(  0225  دددا هللا ، دددادل)
  الماهرة:دار الرشاد لظ ييية

(  ةا مية الفر  السعكؾس ةي لشسية السفا يؼ الريا دية لداه 0225  ا هللا ،لسياي جالل دمحم)
، جامعددة اإلسددكشارية،  مجمددة الظفؾلددة والتربيددةالتالميددذ الستخمفدديؽ  مميددًا المددابميؽ لمددتعمؼ  

 دراسة( )216 -82، 5،م 26ة
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برنام  ل لعداا التعميسيدة ةدي لشسيدة بعدض السفدا يؼ الريا دية ( 0223  ا السجيا ،م ا ماب )
)رسدالة لاه األطفال السؾهؾبيؽ ذوق صعؾبات التعمؼ الشسائية بالسسم ة العربية الدعؾدبة

 ماجدتير(  كمية رياض األطفال، جامعة الماهرة 

لجسيع األطفال ةي  ؾي متظمبدات السعدايير لعمؼ الريا يات ( 0221  يا ،وليؼ لاو روس )
 األردن  -، دار السيدرة : سانومماةة التف ير 

   سان: دار الرفاي صعؾبات التعمؼ وكي ية التعام  مع ا( 0223  يا،ماجاة )

  األردن: دار السيدرة  لعميؼ الريا يات لجسيع األطفال( 0226  يا،وليؼ)

،جامعدة  التؾاص  ةدي العمدؾم اإلنددانية واالجتساعيدة مجمة( المغز الذع ي 0223العربي ،رابي)
  275 -263، 33 شابة،ة

( ايمار الشفدية واالجتساعية لاه أسدر األطفدال ذوق صدعؾبات 0229 زي ع ،مرباح  مي )
 مجمدددة المدددراية والسعرةدددةالدددتعمؼ :دراسدددة لظ يييدددة  مدددع  يشدددة مدددؽ سدددكان مشظمدددة جدددازان 

  032 -025، 023،جامعة  يؽ شسس،ة

( اسدتخاام الؾاقدع االةترا دي ةدي لشسيدة 0225،زيش  محسؾد  السميجي ،ري ام رةعد  )  ظيفي
 -107، 6، مدد 03، جامعددة اإلسددكشارية،ةمجمددة الظفؾلددة والتربيددةقددارل ؼ  مددع التخيدد  

192  

( اسددددتخاام أنذددددظة مشتدددددؾرق لتشسيددددة 0227 ظيفددددي ، زيشدددد  محسددددؾد  كددددااوني،لسياي أحسددددا)
،جامعدة  مجمدة الظفؾلدة والتربيدةذوق صعؾبات التعمؼ  الظالقة المغؾية ألطفال الرو ة 

  039 -262،  9، م 30اإلسكشارية، ة

( اسدتخاام األلعداا التعميسيدة اإلل ترونيدة 0228 مؾان،رانيا  الديا، صباح  أبدؾ بكدر، ريحداا)
التعميسيددددددة ةددددددي لشسيددددددة السفددددددا يؼ الريا ددددددية والتف يددددددر االبت ددددددارق لدددددداه طفدددددد  مددددددا ق دددددد  

  08-1، 5،ةبية لمعمؾم التربؾية والشفديةالسجمة العر السارسة 

( أمددر برنددام  محؾسدد  ةددي لشسيددة بعددض السفددا يؼ الريا ددية لدداه 0227 مددي، سدديشاي أحسددا )
  551 -99،502،ةمجمة كمية التربية األساسيةطف  الرو ة 
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  سددددان:دار الف ددددر نغريددددات الددددذكايات الستعددددادة وصددددعؾبات الددددتعمؼ( 0229العشيزات،صددددباح)
 العربي 

( األنذددظة الردد ية واأللعدداا واأللغدداز  الريا ددية وطددر  0229، يؾسدد    ددا السجيددا)العشيددزق 
  97 -59، 63،ة مجمة كمية التربية بالزقازيقفمرائ ا لمسرحمة االبتاائية باولة ال ؾي  

( ةا مية مدرح العرائس ةي التخ ديض مدؽ بعدض صدعؾبات الدتعمؼ 0202عيدع،رانيا مخائي )
-،12 22،م 29،ة مجمة جامعة البعلمايشة حسص  الشسائية لاه طف  الرو ة ةي

10  

( األسدس 0221عيدع، وةاي محسؾد    ا الرحسؽ، سعا دمحم    ا السمردؾد ،حددشية  شيسدي)
ال شائيدددة ل رندددام  قدددائؼ  مدددع فسدددتراليجيات  الدددذكايات الستعدددادة لمحدددا مدددؽ قردددؾر بعدددض 

، 25،ةي التربيددة مجمددة البحددل العمسددي ةددالس ددارات ق دد  األكادبسيددة لدداه طفدد  الرو ددة 
  031 -022، 3ج

( ةعاليددة األلغدداز السرددؾرة ةددي لشسيددة بعددض مفددا يؼ التربيددة السائيددة 0223  دديش ،ناصددر ةددؤاد)
  316 -329، 1،ج37،ةدراسات  ربية ةي التربية و مؼ الشفسلاه أطفال الرو ة 

 ( أمددر اسددتخاام وسددائش لعميسيددة ممترحددة ةددي لشسيددة بعددض0227 شدداورة ،ابت ددال بشدد  صددالي )
السفددددا يؼ الريا ددددية )الترشيف،التدمددددد ،الشسش ،العدددداد( لدددداه أطفددددال ريدددداض األطفددددال 

  331-322، 33،م 1،جامعة أسيؾن،ة مجمة كمية التربيةبالعاصسة الماسية 

( ةا ميددة برنددام  قددائؼ  مددع األنذددظة الفشيددة ةددي لشسيددة الس ددارات 0228ةر مددي ،جسعددة ةددارو )
دراسدددات لدددتعمؼ ةدددي السشددداطق العذدددؾائية  االجتساعيدددة ألطفدددال الرو دددة ذوق صدددعؾبات ا

  082 -312، 222،جامعة الزقازيق،ةلربؾية ونفدية

( استخاام برنام  اسكام ر لتشسية التف يدر اإلبداا ي لداه أطفدال الرو دة 0229قاسؼ،محسؾد )
 -299، 22،مد 37،جامعة اإلسدكشارية،ةمجمة الظفؾلة والتربيةذوق صعؾبات التعمؼ  

000  



 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة   

1320 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

( ةعاليددددة برنددددام  فرشددددادق 0225ربيددددع ، ةاطسددددة صابر حدددددؾنة ،أمدددد  دمحم)قشاوق،هدددداه دمحم  
مجمدة لتحديؽ درجدة الددمؾ  اإلنجدازه لداه أطفدال الرو دة السش  ديؽ بردعؾبات الدتعمؼ 

  235-77، 6،جامعة بؾرسعيا،ةكمية رياض األطفال

 ( ةا ميددة الردؾرة األردنيددة مدؽ قائسددة ال ذد  السبكددر  دؽ صددعؾبات0220ال ايدا ،زيددؽ صدالي)
،جامعدددددددة مجمدددددددة الظفؾلدددددددة والتربيدددددددةالدددددددتعمؼ الشسائيدددددددة ةدددددددي مرحمدددددددة مدددددددا ق ددددددد  السارسدددددددة 

  252-222، 1،م 20اإلسكشارية،ة

( مؤشدرات صددعؾبات ال تابددة ةدي مرحمددة ريداض األطفددال مددؽ 0225ال ثيدره ،نددؾرة بشد   مددي )
  562 -525، 1،ة مجمة العمؾم التربؾيةوج ة نغر معمسال ا 

مجمدة الذع ية بال زبة العميا:دراسة ةي األسمؾا والتركي    ( األلغاز 0225كرزازق، ائذة )
  29- 8، 00،ةمماربات

( لمداير الخردائص 0225كرم الايؽ، ليمع أحسا   شدم ي ، وةداي جسدال  أحسدا، جسدال شدفيق)
الشسائية ل طفال السرابيؽ بتذت  االنتبا  وةرن الحركدة مدؽ ذوق صدعؾبات الدتعمؼ ةدي 

-203، 28،مددد 67،جامعدددة  ددديؽ شدددسس،ةالظفؾلدددةمجمدددة دراسدددات مرحمدددة الرو دددة  
232  

مجمددة الفشددؾن الذددع ية ال ي ددة السرددرية ( أهسيددة دراسددة األلغدداز الذددع ية  0228كسددال، صددفؾت)
  81-69، 76،77،ة العامة لم تاا

ماشدددعير ، شددديريؽ محسدددؾد  ال رشدددي، دمحم أحسدددا    دددا المدددؾق، مردددظفع دمحم   دددازق، فبدددرا يؼ 
 ةا ميدددة فسدددتراليجية االكتذدددال السؾجددده ةدددي لشسيدددة (0227لؾةيدددق  بدددار، رجددد  سدددرور)

مجمدة لربؾيدات بعض السفا يؼ الريا ية والتف ير االبت ارق لاه أطفال مرحمدة الريداض 
  053-011، 02،م 8،ةالريا يات

أمددر برنددام  مكثدد  لتشسيددة السفددا يؼ والس ددارات الريا ددية بالحاسددؾا ( 0222دمحم ،الددديا ةددؤاد)
ات لعمددؼ الريا دديات بالردد  الرابددع االبتدداائي بسسم ددة  مددع التحرددي  لدداه  ذو صددعؾب

 )رسالة ماجدتير( كمية الاراسات العميا ،جامعة الخمي  العربي البحريؽ
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( ةا ميدددة اسدددتخاام مددداخ  األلغددداز  ةدددي لددداريس مجدددال العمدددؾم لتشسيدددة 0221دمحم ،زيشدد   مدددي )
التربية،جامعدة ،كميدة السجمدة التربؾيدةبعض  سميدات العمدؼ األساسدية لداه طفد  الرو دة 

  35سؾهاج،ج

( ةا مية برنام  لتشسيدة بعدض مفدا يؼ الريا ديات وم دارات التف يدر 0227دمحم ،  ير صايق )
، جامعددددددددددة مجمددددددددددة الظفؾلددددددددددة والتربيددددددددددةألطفددددددددددال الرو ددددددددددة ذوق صددددددددددعؾبات الددددددددددتعمؼ  

  361 -9،077، م 30اإلسكشارية،ة

بعض السفدا يؼ الريا دية لداه (  ةعالية الحمائ  التعميسية ةي لشسية 0223دمحم،جي ان لظفي )
، جامعدددددددددة  مجمدددددددددة الظفؾلدددددددددة والتربيدددددددددةاألطفدددددددددال السعددددددددداقيؽ  مميدددددددددًا المدددددددددابميؽ لمدددددددددتعمؼ  

  216-82، 5،م 26اإلسكشارية،ة

( أنسدددددان األخظددددداي الذدددددائعة ةدددددي السفدددددا يؼ 0225دمحم، دددددادل   دددددا هللا معرول،سدددددساح  مدددددع )
ؽ بالر  األول االبتاائي  الريا ية لاه التالميذ ذوق صعؾبات التعمؼ وأقران ؼ العاديي

  398 -368، 22،ةمجمة التربية الخاصة

( أسددددالي  وتسددددتراليجيات التدددداخ  العالجددددي لددددذوق 0221دمحم، ددددادل   اهللا  ؾاد،أحسا،أحسددددا)
  06-2، 2، م 3،ةمجمة التربية الخاصة والت هي صعؾبات التعمؼ  

رددي  ولشسيددة السيدد  نحددؾ ( ةا ميددة لعمدديؼ األلغدداز الريا ددية ةددي التح0221دمحم، محدددؽ  مددي)
مجمدة العمدؾم مادة الريا يات لاه طالبات السرحمة الثانيدة ةدي معاهدا ف دااد السعمسدات  

  170 -109، 226،ةالتربؾية والشفدية

(  ةا ميدددة اسدددتخاام الرسدددؾم ال رلؾنيدددة ةدددي فكدددداا السفدددا يؼ 0222السذددد ااني ،عبددداس نددداجي)
 مجمدددة لربؾيدددات الريا دددياتريددداض  الريا دددية لددداه لالميدددذ الردددفؾل األوليدددة بسايشدددة ال

  32-6، 03،م 2،ة
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( أمددر ألعدداا ال س يددؾلر ةددي لشسيددة االنتبددا  لدداه أطفددال الرو ددة 0223مرددظفع ،ومددال أحسددا)
، 26، جامعدة اإلسدكشارية، ةمجمدة الظفؾلدة والتربيدةالسعر يؽ لخظدر صدعؾبات الدتعمؼ 

  175 -129، 5م 

السفددا يؼ الريا ددية لدداه التؾحدداييؽ ةددي ( مدداه ةعاليددة برنددام  لتشسيددة 0225مرددظفع ،ديشددار)
  179 -153، 10،ة مجمة اإلرشاد الشفديمرحمة ما ق   السارسة 

،الماهرة :دار  التربية مؽ أج   الؼ جايا( 0223مشتدؾرق،ماريا  لرجسة حساد ، ممػ مرسي )
 الحكسة 

عمسدددي ( اسدددتخاام األلغددداز بسجدددالت األطفدددال ةدددي لشسيدددة التف يدددر ال0223مؾسدددع ،سدددامية دمحم)
  258 -235، 2،ج21،ةمجمة البحل ةي التربية  

ن يدد  ،فبسددان دمحم  حددديؽ ، أمدداني كسددال   ثسددان ،سددمؾه  شعبان،شددعبان حشفددي   قشدداي  أدمحم 
( برندددام  أنذدددظة قدددائؼ  مدددع الدددتعمؼ باالكتذدددال لتشسيدددة بعدددض السفدددا يؼ 0223متدددؾلي)

 ة التربيدة باإلسدسا يميةمجمدة كميدالريا ية والعمسية لداه أطفدال مرحمدة مدا ق د  السارسدة 
  206 -99، 05،ة

(  أهسيدددة األلعددداا التعميسيدددة الريا دددية )التمميابدددة والسحؾسدددبة واألحددداجي 0222الشجددداق ،رانددداا)
واأللغددداز ( مدددع الجاهدددات الستعمسددديؽ نحدددؾ لعمددديؼ الريا ددديات مدددؽ وج دددة نغدددر السدددتعمؼ 

ابة الحا ددددر السددددؤلسر التربددددؾق األول :التعمدددديؼ السارسددددي ةددددي ةمدددددظيؽ اسددددتجوالسعمددددؼ  
  واستذرا  السدتم   

أمدددر اسدددتخاام األلغددداز واألحددداجي ةدددي لشسيدددة التف يدددر الشاقدددا ةدددي ( 0229نردددار،في اا خميددد )
)رسالة ماجدتير( كمية الريا يات والسي  نحؾها لاه لالميذ الر  الرابع األساس بغزة

  زة -التربية،الجامعة اإلسالمية

التعمؼ الشذش ةي اكتداا طمبة الر  الر  الثامؽ ( أمر استخاام 0202الشسراوه،زياد دمحم )
، السجمدددة التربؾيدددةةدددي األردن لمسفدددا يؼ الريا دددية ولشسيدددة معتمددداال ؼ نحدددؾ الريا ددديات  

  036-029، 31،م  235جامعة ال ؾي ، ة
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ةا ميددة المعدد  ةددي لحددديؽ بعددض الس ددارات الحدددابية ( 0220الشسرسددي ،جي ددان محسددؾد حدددؽ)
  228-05،220،س 95 -91سررية العامة لم تاا ،ة ال ي ة اللاه طف  الرو ة

( ل مير مش   لعميسي بالدياحة 0223نؾره ،أراز دمحم  أحسا، جالل خزر  نعسة، نغؼ صالي)
الحدددددددرة ةدددددددي لحميدددددددق بعدددددددض صدددددددعؾبات الدددددددتعمؼ الحركدددددددي لسرحمدددددددة الظفؾلدددددددة السبكدددددددرة 

  297 -275، 6،م 3،ةمجمة  مؾم التربية الريا يةوالست خرة 

( ةا ميدة برندام  لتشسيدة 0221  مردظفع، مدروة سدااوق  البحيدروق،دمحم رز )هابة ، ةؤادة دمحم
مجمدددة دراسدددات السثدددابرة لددداه  يشدددة مدددؽ األطفدددال ذوق صدددعؾبات لعمدددؼ قدددراية السؾهدددؾبيؽ 

  259 -257، 27،م 61،جامعة  يؽ شسس،ةالظفؾلة

السؾاهدد  لدداه ( أنددؾاة 0227هابددة، ةددؤادة دمحم    ددا العزيددز ،داليددا جسددال   بدداوق، سعابةالددديا)
مجمددة دراسددات األطفددال السؾهددؾبيؽ  ذوق صددعؾبات الددتعمؼ الشسائيددة :دراسددة است ذددا ية  

  225-229، 02،م 75،جامعة  يؽ شسس، ةالظفؾلة

( أمدددر التفا ددد  بددديؽ نسدددش ولؾقيددد  مسارسدددة األنذدددظة ةدددي وحددداة 0221هشدددااوق ،أسدددامة سدددعيا)
الرقسيددة  مددع م ددارات التسييددز لعميسيددة فل ترونيددة حددؾل فدرا  األلغدداز والخدداة البرددرية 

دراسددات البرددرق ومدددتؾيات قددراية البرددريات لدداه لالميددذ الردد  الخددامس االبتدداائي 
  72-27، 53،ة ربية ةي التربية و مؼ الشفس

( ةعالية برنام  حاسؾبي فمرائي 0220ه ا ، مشع دمحم  سمسان، دمحم را     الذاذلي، يام دمحم)
،جامعة  مجمة الظفؾلة والتربيةما ق   السارسة  لعالج بعض صعؾبات التعمؼ لاه طف 

  030-252، 1،م 20اإلسكشارية،ة

( ةا ميددة برنددام  قددائؼ  مددع اسددتخاام الددتعمؼ الشمددال لتشسيددة بعددض 0221يؾس ،ناصددر حمسددي)
مجمدددة السفددا يؼ والس ددارات الريا ددية لددداه طددالا كميددة التربيددة مددددار صددعؾبات الددتعمؼ 

  029 -267، 27،م 8،ةلربؾيات الريا يات
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