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 ، األطفدال برياض الجفججي  ذهنيا   الجعاقي  لألطفال اإلستنتاج عجلي  لتنجي 
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 الجصدددد ر ا ختبددددار علدددد   البعددددفي القبلدددد  التطبيقددددي  بددددي  األطفددددال فرجددددا 
 الجشدددر   طريقددد  علددد  القدددام  البرنددداج  فاعليددد  النتدددام   أظهدددر  ، لإلسدددتنتاج

 ، األطفدال برياض الجفججي  ذهنيا   الجعاقي  لألطفال إلستنتاجا عجلي  لتنجي 
 للطفدل الجقفجد  األنشدط  ججيد  فد  الجشدر   طريقد  تضجي ب البح   أ ص 

 جددد  تزيدددف ألنهدددا ؛األطفدددال بريددداض الجدددفججي  البسددديط  الذهنيددد  اإلعاقددد  ذ ي
 الجقفجد  األنشدط  فد  اإلسدتنتاج عجلي   تضجي  ، الذا   تقبل التعل  فافعي 
 . األطفال برياض الجفججي  الذهني  اإلعاق  ذ ي للطفل

 

The effectiveness of a program based on the project 

method in developing the reasoning process for the 

mentally handicapped Integrated into kindergarten 
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Abstract: 
 

   The research aims to reveal the effectiveness of a 

program based on the project method for developing the 

deduction process for mentally handicapped children who 

are integrated into kindergartens, and to achieve the goal 
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of the research, the intended sample consisted of (10) 

children with intellectual disabilities who were integrated 

into the Kindergartens of Port Said Governorate through 

(the Stanford-Binet test), and the application of tools The 

following (illustrated test of the reasoning process for 

mentally handicapped children integrated into 

kindergarten (the researcher's preparation), a program of 

activities for developing the inference process for 

mentally handicapped children who are integrated into 

kindergartens. And the post on the visual test of the 

conclusion, and the results showed the effectiveness of 

the program based on the project method for developing 

the deduction process for mentally handicapped children 

who are integrated into kindergarten, and the research 

recommended including the project method in all 

activities provided to the child with mild intellectual 

disability integrated in kindergarten because it increases 

learning motivation and self-acceptance And the inclusion 

of the deduction process in the activities provided for the 

child with disabilities Intellectual disability integrated 

into kindergarten. 
  :Keywords الكلمات المفتاحية

 

 Inferring Process .                              اإلستنتاج -

         Educable Mentally Disabled  .المعاقين ذهنياً القابلين للتعلم -
   .برياض األطفال يالدمج التربو -
                      Educational inclusion in kindergarten 
 Project method         .                لمشروعطريقة ا -
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 مقدمة:
 

 فددد  الطفددل علددد  تددرثر التددد  النجاميدد  اإلعاقدددا  جدد  الذهنيددد  اإلعاقدد  تعددف    
 اختلفدد   قددف ،  السددل كي   اللغ يدد   ا جتجاعيدد  الجعرفيدد   الندد اح جدد  العفيددف
 ، خددر أل زجنيدد  فتددر  جدد  الذهنيدد  اإلعاقدد  ذ ي األطفددال هددر   تعلدد  أسددالي 

 فرص عل  الحص ل ف  الذهني  اإلعاق  ذ ي األطفال بح  اإلقرار جا   قف
 بعدف اإلعاقد  ذ ي غيدر جد  أقرانه  الججتج  ف   ا نخراط التعلي  ف  جتكافم 
 تقددف  فدد   قددف ،  العددزل التهجددي  جدد  األطفددال هددر   فيدد  عددان  ط يددل تدداري 

 لألطفدال  الدفجج التعلدي  جدا ات فد  كبيدرا   تقدفجا   العشدري  القر  ج  الثجانينا 
 عدددا   عتبدددار فع تهدددا الجتحدددف  األجددد  أعلنددد  أ  بعدددف الذهنيددد  اإلعاقددد  ذ ي

 فد  الت سد  الدف ل ججي   فع  ،اإلعاق  ذ ي لألشخاص ف ليا   عاجا   0890
 .أخر  جه  ج   تط يرها  تحفيثها جه  ج  التأهيل براج 

 

 جد  بدف ا   الججتج  ف  ذهني ال اإلعاق  ذ ي األطفال لفج  الت ج  كا   قف   
      فججدد  إلدد    صدد     ،الجختلفدد  التعلددي  بجراحددل  جددر را   األطفددال ريدداض جرحلدد 

 للشددعار تطبيقددا   خددر األ الججتجدد  جرسسددا   كافدد  العجددل سدد   فدد   تشددغيل 
 طريدد  عدد  الكاجلدد   الجشددارك  الجسددا ا  أهجيدد  علدد  نددص الددذي الددف ل  العددا 
 (.6112 ، فراج عثجا )للججي  الججتج  جفه   تطبي 

 

        5/9/6102 بتددددداري ( 656) رقددددد  يالددددد زار  القدددددرار صدددددفر جصدددددر  فددددد      
 ا حتياجدا  ذ ي فجد  بشدأ  6/2/6105 بتداري ( 08) رقد  يالف ر   الكتا 
 الدددفج  نظدددا  يطبددد "  أ  علددد  ندددص  الدددذي العدددا  التعلدددي  بجدددفار  الخاصددد 
 ، العدددا  التعلدددي  بجدددفار   النظاجيددد بالفصددد ل الطفيفددد  اإلعاقددد  ذ ي لألطفدددال
 نظددا  تطبدد  أيضددا   الخاصدد   الجددفار  ، األطفددال ريدداض جرحلدد  ذلدد   شددجل
( 25) عدد  الددذكا  فرجدد  تقددل أ  يشددترط القددرار جدد  الثانيدد  الجدداف   فدد  الددفج 

 جراعددا  جدد  الجقيددا  نفدد  علدد ( 98) عدد  تزيددف    بينيدد  سددتانف رف بجقيددا 
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 للفج  الجناس  التكيف  الجقيا  نتام  ج  يت اف   بجا للطفل النفسي  الصح 
 (.6102 ، للفج  يال زار  القرار) الكل 

 

               األطفددددددال ريدددددداض فدددددد  فججهدددددد  تدددددد ً   ذهنيددددددا   الجعدددددداقي  األطفددددددال أ   بجددددددا   
 عجليد  يتضج  6.1 الجفيف  الجنه  ،فاجج    األطفال رياض ججي   أصبح 
 األطفدددال لدددف  اإلسدددتنتاج عجليددد  تنجيددد  يجددد  أنددد  الباحثددد  فدددرأ  ،اإلسدددتنتاج
 . األطفال برياض الجفججي  ذهنيا   الجعاقي 

 

 تفسدددددير فيهدددددا عقليددددد  عجليددددد  اإلسدددددتنتاج أ  إلددددد ( 6112) سدددددال   تشدددددير   
 ، السددابق  الخبددرا  علدد  اعتجددافا   ذلدد  يكدد   جددا  غالبددا   ج حظاتنددا  ت ضددي 

 تعلدي   يشدب ذهنيدا   الجعداقي  األطفدال تعلدي  أ  إلد  األفبيدا  بعدض تشير كجا
 الج اند  بعدض عنها  تختل  الج ان  بعض ف  ذهنيا   جعاقي  الغير أقرانه 

  يتعل  ، الجعا  غير الطفل حاجا  نف  ل  ذهنيا   الجعا  فالطفل ، خر األ
 ف  ذهنيا   الجعا  الطفل أيضا    يختل  تفريجيا  الجعل جا  الخبرا   يكتس 
 جسددددت   خددددت  ا إلدددد  يرفيدددد  ذلدددد  ،  التددددذكر  ا نتبددددا  التفكيددددر جسددددت يا 
 إلد  تحتداج التد  البسديط  العجليدا  فيدتعل  ، يتعلجهدا التد  الجعرفيد  العجليا 
 إلدد  تحتدداج التدد  الجركبدد  العجليددا  تعلدد  فدد  صددع ب   يجددف  الحسدد التفكيددر
  فدد  ذهنيددا   الجعدداقي  لألطفددال خاصدد    تعلددي  طددر  ت جددف لددذل  ، ججددرف   تفكيددر  

 (.6118،  النب عبف)   قفراته  إجكاناته 
 

 تربيد  ججدال فد  الجعاصدر  الترب يد  الطدر  ج   احف  الجشر   طريق  تعف   
 التعليجيدد  العجليد  فدد  للجد ف  الفاعجدد  الطدر  جدد  تعدف  التدد  ، الر ضد  طفدل
 شدت  فد  شي عا   الطر  أكثر ج   الجشر   طريق  أ  حي  ، الر ض  لطفل
 طريدددد  عدددد  لألطفددددال  لددددالعق التطدددد ر الطريقدددد  هددددذ   تتبندددد  ، العددددال  أرجددددا 
 عل  الصغار األطفال جساعف   كذل  ، يالرجز  التعبير عل  الجنظ  التركيز
 جدد  لهدد  يتدد افر جددا  ججدد  طريدد  عدد  أنفسدده  عدد  التعبيددر   بيمددته  اكتشددا 
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 كلجدا : الطدر  هدذ  كاند  جا أيا   ، الجعرفي   اللغا   ا تصال التعبير طر 
 اللعدددد  أ  التجاثيددددل عجددددل أ  لدددد ي ت أ  رسدددد جا  أ  إيجددددا ا  أ  إشددددارا  أ 

 التد  التعبيدر طدر  جد  غيرهدا   الج سيق  أ   الفراج اللع  أ  الظل بخيال
 بددي  الجشدارك  أ  بالع قددا  صدري  إقدرار هنددا   كدا  ، األطفددال لدف  تتد فر
 ذ ي باألطفدددددال الجشدددددر   طريقددددد  اهتجددددد   قدددددف ،  األطفدددددال  الجدددددربي  اآلبدددددا 

 ،األطفددال ريدداض فدد  العددافيي  األطفددال  جدد   جدد فه  الخاصدد  ا حتياجددا 
 إلجكانيد   التدال البحد  فد  الجشدر   طريقد  باختيدار الباحث  قاج  فقف  لذل 
  .الجفججي  األطفال ج  تطبيقها

 

 مشكلة البحث:
 

 طريقددد  علددد  يعتجدددف  6.1 الجفيدددف الجدددنه  أ  فددد  البحددد  جشدددكل  تتضددد    
 الخاص  ا حتياجا  ذ ي فج   يفع  اخت    ج ف يحتر   أيضا   ،الجشر  

 فد  اإلسدتنتاج عجليد  عل  الجفيف الجنه   يرتكز ،األطفال رياض جرحل  ف 
 (،العربيدد  اللغدد  الرياضدديا ، اكتشدد ،)  فدد  الجتضددجن  األنشددط  جدد  العفيددف
 علد  قدام  اإلسدتنتاج عجلي  لتنجي  برناج  أشط  بتقفي  الباحث  اهتج   لذل 
جكاناته  لقفراته  اس جن البرناج   هذا الجشر   طريق   . ا 

 

 بتنجيدد  ا هتجددا  أهجيدد  علدد  تركددف التدد  العلجيدد  الجرشددرا  بعددض  ت جددف    
  ذلددد  ؛بالر ضددد  الجدددفججي  ذهنيدددا   الجعددداقي  األطفدددال لدددف  اإلسدددتنتاج عجليددد 
 فدددد  لألطفددددال تعليجهددددا يددددت  التددد  الجندددداه  فاخددددل جتضددددجن  العجليدددد  هدددذ  أل 

 : يل  جا  الجرشرا تل   ج  ،الفاجج  الر ضا 
  التدد  ،السددابق   الفراسددا  األبحددا  جدد  ججج عدد  فدد    التقصدد بالبحدد  -0

  طفدل عج جدا   الر ضد  طفدل لدف  اإلستنتاج عجلي  تنجي  ضر ر  عل  أكف 
 .بها قص ر لفي   أ حي  خاص    بصف    ذهنيا   الجعا 
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          الجشدددر   بطريقددد  الخاصددد  السدددابق   الفراسدددا  األفبيدددا  علددد  بددداإلط   -6
 األجنبيد  الدف ل فد  األطفدال ريداض ف  الجشر   طريق  تطبي  تنا ل   الت 

 األجد ر أ ليدا  جشدارك  ت سدي  ف  الجشر   طريق  تطبي   جساهج  ، العربي 
 .ألبنامه  التعليجي  العجلي  ف 
  أهجيتد  الدفج  تنا لد   التد  السدابق   الفراسدا  األفبيدا  علد  باإلط   -3

 قدفر   رفد ، العدافيي   األطفدال للدتعل  القابلي  ذهنيا   الجعاقي  لألطفال بالنسب 
 ،الدبعض بعضده  جد  الت اصدل علد  الجعداقي   غيدر ذهنيدا   الجعداقي  األطفدال
 . الجفاهي  الجهارا  اكتسا  عل  ذهنيا   الجعا  الطفل قفر   تحسي 

  جددد  ،الفاججددد  بالر ضدددا  الجعلجدددا  لدددبعض الباحثددد  جتابعددد  خددد ل جددد  -8
 الباحثدددد   حظدددد  بالجعلجددددا  الجباشددددر  ا تصددددال الجسددددتجر اإلشددددرا  لخدددد 

     الفاججددد  بالر ضدددا  لألطفدددال األنشدددط  تقدددفي  فددد  التقليفيددد  الطدددر  اسدددتخفا 
 علدددد  قددددفرته  لتنجيدددد  ؛ذهنيددددا   الجعدددداقي  لألطفددددال الجقفجدددد  األنشددددط   ضددددع 
  الجناسددب الطددر  عدد  الجعلجددا  لددف  الجعل جددا  قلدد     األكددافيج التحصدديل

 . الجفججي  لألطفال األنشط  لتقفي 
 

 اإلسددتنتاج عجليدد  بتنجيدد  اهتجدد  التدد  الفراسددا  نددفر  الباحثدد   حظدد   قددف  
 الباحثدد  فعددا ججددا ،األطفددال بريدداض الجددفججي  للددتعل  القددابلي  ذهنيددا   للجعدداقي 

 .البح  لج ض   التطر  إل 
 

 : التالالرمي   السرال عل  اإلجاب  ف  البح  جشكل   تتحفف
 

 المعاقين لألطفال اإلستنتاج عملية تنمية في طريقة قائم برنامج فاعلية ما
 ؟ األطفال رياض في المدمجين ذهنيا  

 

 : ه  الفرعي  األسمل  ج  ا  عفف الرمي  السرال ج   يتفر 
 

 الجعددداقي  األطفدددال لدددف  تنجيتهدددا ال اجددد  لإلسدددتنتاج الفرعيددد  العجليدددا  جدددا -0
 األطفال؟ رياض ف  الجفججي  ذهنيا  
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 عجليددد  لتنجيددد  الجشدددر   طريقددد  علددد  القدددام  الجقتدددر  البرنددداج  أنشدددط  جدددا -6
 األطفال؟ برياض الجفججي  ذهنيا   الجعاقي  األطفال لف  اإلستنتاج

 عجليددد  لتنجيددد  الجشدددر   طريقددد  علددد  القدددام  الجقتدددر  البرنددداج  فعاليددد  جدددا -3
 األطفال؟ برياض الجفججي  ذهنيا   الجعاقي  لألطفال اإلستنتاج

 

 :البحث فاهدأ
 

 :يل  جا إل  الحال  البح  يهف 
 

 لألطفددال اإلسددتنتاج عجليدد  تنجيدد  فدد  الجشددر   طريقدد  فعاليدد  عدد  الكشدد  "
 األهدددفا  خددد ل جددد   ذلددد  ،"  األطفدددال بريددداض الجدددفججي  ذهنيدددا   الجعددداقي 
 : التالي  الفرعي 

 

 لألطفدددال نجيتهدددات يجددد  التددد  لإلسدددتنتاج الفرعيددد  بالعجليدددا  قامجددد  إعدددفاف -0
 .الر ض  ف  الجفججي  ذهنيا   الجعاقي 

 ذهنيدددا   الجعددداقي  لألطفددال اإلسدددتنتاج عجليدد  لقيدددا  جصدد ر اختبدددار إعددفاف -6
 .الر ض  ف  الجفججي 

 األطفدددال لدددف  اإلسدددتنتاج عجليددد  لتنجيددد  األنشدددط  جددد  ججج عددد  تصدددجي  -3
 .الجشر   طريق  باستخفا  بالر ض  الجفججي  ذهنيا   الجعاقي 

 لألطفددال اإلسددتنتاج عجليدد  لتنجيدد  األنشددط  برندداج  فاعليدد  علدد  التعددر  -8
 .بالر ض  الجفججي  ذهنيا   الجعاقي 

 

 :بحثأهمية ال
 

 األهمية النظرية:  أوال :
 

 تعليجيد  أنشدط  إعدفاف فد  األطفدال ريداض بجرحل  الجناه   جخطط تفيف -0
 .طفالاأل رياض ف  الجفججي  الذهني  اإلعاق  ذ ي لألطفال
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 ذهنيدا   الجعدا  للطفدل تنجيتهدا يجك  الت  الفرعي  اإلستنتاج عجليا  تحفيف -6
 .األطفال رياض ف  الجفج 

 تنجيدد  بأهجيدد  األطفددال ريدداض جعلجددا  تبصددير فدد  البحدد  اهددذ سدده ي قددف -3
 الجددددفججي  للددددتعل  القددددابلي  ذهنيددددا   الجعدددداقي  األطفددددال لددددف  اإلسددددتنتاج عجليدددد 

 .بالر ض 
جكانيد  الجشدر   طريقد  علد  الضد   بالقدا  بحد ال سه ي قف -8  فد  تطبيقد   ا 

 . الفاجج  األطفال رياض
 لتنجيد  ذهنيدا   الجعداقي  األطفدال ججدال فد  أجري  الت  الفراسا  عفف قل  -5

 جراجعدددد  خدددد ل جدددد   ذلدددد  ، الجشددددر   طريقدددد  جسددددتخفج  اإلسددددتنتاج عجليدددد 
 اهتجدد  التد  لسدابق ا الفراسدا  فد  ندفر   جدف  حيد  يالنظدر  للتدرا  الباحثد 
 . الباحث  عل  حف ف ف   ذل  ، البح  بج ض  

  بعدددض اإلسدددتنتاج عجليددد  لتنجيددد  األبحدددا  جددد  العفيدددف أجدددا  ججدددال فدددت  -2
 .الجفججي  ذهنيا   الجعاقي  لألطفال األساسي  العل  عجليا 

 

 : األهمية التطبيقيةثانيا : 
 

 طريقدد  اسددتخفا  ضدد   فدد  اإلسددتنتاج عجليدد  لتنجيدد  أنشددط  برندداج  تقددفي -0
 .األطفال برياض الجفججي  ذهنيا   الجعاقي  لألطفال الجشر  

 الجعداقي  لألطفدال الجنداه   جدرلف   جخططد بعدض البح  نتام  تفيف قف -6
 ضد   فد  ج صدج  الج   اإلسدتنتاج عجليد  بتنجيد  الخاص  األنشط  ببعض ذهنيا  
 .الجشر   طريق 

 بكيفيددد  ذهنيدددا   الجعددداقي   جعلجددد    أخصدددام بعدددض البحددد  نتدددام  تفيدددف قدددف -3
 . الجشر   طريق  استخفا  ض   ف  األنشط  تصجي 
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 حدود البحث:
 

 

 : التالي  بالحف ف  الحال البح  التز 
 

 األطفددال تحفيددف خدد ل جدد  البحدد  عيندد  إلدد  الت صددل تدد  :البشددرية الحدددود-
 حيدد  ،ب رسددعيف جحافظدد  بر ضددا  الجددفججي  البسدديط  الذهنيدد  اإلعاقدد  ذ ي
 الباحثد  قاجد  ثد  ،بسديط  ذهنيد  إعاقد  بأنه  الجشخصي  األطفال اختيار ت 

 الجطل بد  الذكا  نسب  ج  للتأكف األطفال عل  بيني  ستانف رف اختبار بتطبي 
 ( .98 - 25) ج   ه 

 

  هدد  أطفددا   ( 01)  عددففها القصددفي  العيندد  إلدد  الباحثدد  ت صددل   بددذل     
 تجدان  الباحثد   راعد  ، العيند  اختيار ر طش عليه  انطبق  الذي  األطفال
 -5)  األطفدال ريداض جد  الثدان  الجسدت   فد  كان ا حي  له   الزجن العجر

 .  سن ا (  2
 

 القددابلي  ذهنيددا   الجعدداقي  األطفددال علدد  تدد  تطبيدد  البحدد  :المكانيددة الحدددود-
 ،عيفب رسد بجحافظد   التعلي  التربي  جفيري  أطفال رياض ف  الجفججي  للتعل 
 (. 98 – 25) بي  ذكا ه  نسب   تترا  

 

 لجددف   اسدتجر  سددبتجبر شدهر جنتصد  جدد  التجربد  بدفأ  :الزمنيددة الحددود-
( 2) ب اقدد  حددف  علدد  طفلددي  لكددل البرندداج  الباحثدد   طبقدد  ،أسددابي   خجسدد
 أسددابي  5 ال احددف الطفددل  اسددتغر  ال احددف، األسددب   فدد  للطفددل أسددب عيا   أيددا 

 حترازيدد اإل جددرا ا اإل كافدد  الباحثدد  اتخدداذ جدد  البرندداج  أنشددط  جدد  ل نتهددا 
 .األطفال س ج  عل  للحفاظ

 

 لبحث :ا فروض
 

 جت سدددط  بدددي ( 1.15) جسدددت   عندددف إحصدددامي  ف لددد  ذا  فدددر   ت جدددف -0
        القبلدددد  التطبيقددددي  بددددي  التجريبيدددد  الججج عدددد  ألطفددددال الكليدددد  الددددفرجا  رتدددد 
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 اإلعاقددددد  ذ ي لألطفدددددال الجصددددد ر تاجاإلسدددددتن عجليددددد  اختبدددددار علددددد   البعدددددفي
 . البعفي التطبي  لصال  األطفال برياض الجفججي  الذهني 

 عجليدددد  تنجيدددد  فدددد  فعددددال الجشددددر   طريقدددد  علدددد  القددددام  الجقتددددر  البرندددداج  -6
 ريدددداض فدددد  الجددددفججي  البسدددديط  الذهنيدددد  اإلعاقدددد  ذ ي لألطفددددال اإلسددددتنتاج
 . األطفال

 

  :مصطلحات البحث
 

 :نتاجاإلست عملية -أ
 

  ت ضدددي  تفسدددير فيهدددا يدددت  عقليددد  عجليددد  ( بأنهدددا:6106يعرفهدددا علددد  )    
 فالج حظدد  ، السددابق  خبرتنددا علدد  اعتجددافا   ذلدد  يكدد   جددا  غالبددا   ج حظاتنددا

 فإذا الج حظ  هذ  ليفسر اإلستنتاج  يأت ث  ،الح ا  ج  عليها يستفل خبر 
 فإنندددا ،الجعفنيددد   القطعددد انجدددذب  الدددفبابي  بعدددض جددد  جعفنيددد  قطعددد  قربندددا

 (.6106 ،  عل) جغناطي  الجعفني  القطع  هذ  أ  نستنت 
 

 : ذهنيا   المعاقين -ب
 

 القددابلي  ذهنيددا   الجعدداقي ( 6113) العزيددز عبددف ،  ك افحددكددلم جدد    يعرفهددا    
 ، فرجدددد ( 21-51) بدددي  جدددا الدددذكا  نسدددب  تتدددرا   الدددذي  هددد :  بدددأنه  للدددتعل 

 اللغ يددددددد   الجهدددددددارا  األكافيجيددددددد  ارا الجهددددددد بعدددددددض تعلددددددديجه  جددددددد   تدددددددتجك 
 تقددفجه  عجليدد   لكدد  ،العافيدد  التعليجيدد  الجندداه  جدد   اإلسددتفاف  جتجاعيدد  ا 
 .العافيي  األطفال ج  جقارن    بطيم    تك  

 

 : األطفال برياض الدمج -ج
 

 األطفدددال جشدددارك  عجليددد  :هددد  (6108) جدددر   ، ت فيددد يعرفهدددا كدددلم جددد     
 أقدرانه  جد   احدف    فاعج    صفي    بيم    ف  الخاص  جا ا حتيا  ذ ي العافيي 
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 جددد  يتناسددد  بجددا جتجاعيددد ا    الترب يدد  الججيددد  احتياجددا   تلبيددد  ، العددافيي 
 .ته اإجكان   قفراته 

 

 الذهنيد  اإلعاقد  ذ ي األطفدال قضدا  :بأند  إجرائيدا   الددمج الباحثدة وتعرف  
  لدددذل  ،الخاصددد   األنشدددط إعطدددامه  جددد  العافيددد  الفصددد ل فددد   قددد  أطددد ل

 لألطفدددال جخصصددد  أنشددط  تقدددفي  أجددل جددد  جصدددافر غددر   جددد ف يسددت ج 
جكاناته  قفراته  يتثر  ذهنيا   الجعاقي   . ا 

 

        :المشروع طريقة -د

 حد ل األطفدال ب  يق   جتعج  بح : أن  عل  الجشر   إتزيري جي   عرف    
      .  طاقته   انتباهه   قته  بتخصيص جفير ج ض  

                         (Hadzigeorgiou ,Yannis,2013,p373) 
 

 :والدراسات السابقة  اإلطار النظري
 

 :: طريقة المشروع األول المحور
 

 جتعجقدددد  أبحددددا  أ  استكشددددافا : "  أندددد  علدددد  الجشددددر   كدددد ر  عددددر     
 نهاميدا   جك ندا   تشدكل التد  األنشدط   فحدص تصدجي  فد  الطفل خ لها يشار 
 .  (Clark, Marie,2006,p2) "جعين    ألحفا    عل جا ج تكش 

 

 لسجا  األجل ط يل  جتعجق  عجلي :"  أن  عل  الجشر   أبرسكات   عر    
 جدددددددددددددددددددددد  جتن عدددددددددددددددددددددد  ججج عدددددددددددددددددددددد  باسددددددددددددددددددددددتخفا  فكددددددددددددددددددددددر  أ  ج ضدددددددددددددددددددددد  

 .   (Abruscato,Joseph,2012,p50)"ال سامط
 

 : المشروع أهمية
 

 بجرحلدددد  األساسددددي  العلدددد  عجليددددا  تنجيدددد  فدددد  الجشددددر   أهجيدددد  تتضدددد       
 األساسي  العل  عجليا  تنجي  الجشر   طريق  تناس  حي  ، الجبكر  الطف ل 
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          الحلددد ل  اكتشدددا  األسدددمل  صدددياغ  علددد  األطفدددال الجشدددر   طريقددد   تشدددج 
 ا ستكشدا  علد  األطفدال الجشدر   طريقد   تحفدز جنها، النتام   استخ ص

 .جهاراته  ي تنج   الخاص  بطريقته   التعل 
 

 فددد  يأخدددذ الجشدددر   طريقددد  علددد  القدددام  العجدددل أ  علددد  الباحثددد   تركدددف     
 ، ح له  ج  العال   اكتشا  لجعرف  شغفه   يثير األطفال تسار   عتباراإل

 فددد  تجاجدددا   يختلددد  الجعلددد  فدددف ر ، الجأج لددد  لألهدددفا  تبعدددا   األنشدددط   تتنددد  
 األطفددال يكتسدد  فعنددفجا ، لجشددر  ا علدد  القددام  الددتعل  عدد  يالتقليددف التعلددي 

 األطفدال يقد    عندفجا ، بخطد     خط     له  الج ج  بف ر الجعل  يق   الجهارا 
 تبسدديط فدد  ينحصددر الجعلدد  ف ر فددإ  قبددل جدد  اكتسددب ها قددف جهددارا  بتطبيدد 
 .تاج    استق لي      كبير   باخت     الطفل فيشعر العجل

 

 الجعلجدا  تنفدذ فعندفجا ،  الدذات للدتعل  للطفل الف اف  الجشر   طريق   تقف    
         بالفافعيددددد  األطفدددددال يحددددد  أ  يجكددددد  النشددددداط قاعدددددا  فددددد  بنجدددددا    الجشددددر  
 .الجد ف  عالي  تعليجي  أعجال إنتاج   تعلجه  ف  النشط  للجساهج   النشاط

(Opper,Sylvia,2010,p60)                                                   
 

 لألطفددال تتددي  فالجشددر عا  ، البناميدد  النظريدد  علدد  الجشددر   يعتجددف  حيدد   
 خددد ل جددد   الجفددداهي   الجعل جدددا ، الجعرفددد ،  اكتسدددا  لبندددا  العفيدددف  الفددرص
 القامجد  الخبدرا  سلسدل  جد  الجشدر   أفكدار تتبد  حيد  ، به  الجحيط  البيم 
      ف جستكشدددد عقدددد ل بنددددا  علدددد  يتعددددا ن   حيدددد  ، الجعلجددددا    األطفددددال لددددف 
 . (Tellis,Winston,2007,p30) للطفل

 

         بنشدددداط الددددتعل  خ لهددددا جدددد  األطفددددال يسددددتطي  تعلدددد  بيمدددد  الجشددددر    يجددددف   
 عل  األطفال الجشر    يساعف  فعال  شخصي  التعل  عجلي   جعل ،  بنامي 
   .جعرفته  بنا  عل  الطبيعي  قفرته  ف  التجيز
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 :المشروع طريقة خصائص
 

ف ارفز ليكينيددددا  حددددفف          التدددد  الجشددددر   لطريقدددد  الرميسددددي  الخصددددامص  ا 
 :يل  فيجا تتض 

 .جهاراته  لججارس  لألطفال الفرص  إتاح  -0
 .األطفال  قفرا  إجكانيا  عل  التركيز -6
 .للطفل األساسي  الف اف  عل  التركيز -3
 تحفيددف ه يجكدن كخبدرا  بد  العجدل يرغبدد   جدا تحفيدف علد  األطفدال تشدجي  -8
 .(Leekenan,Debbie,Edwards,Carolyn,2009,p67)حتياجاته إ
 

 العجددددل ، الجناقشدددد :  الجشدددر   لطريقدددد  هيكليدددد  خصدددامص خجسدددد   ت جدددف   
العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرض.  ، البحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ، التجثيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل ، الجيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفان 

(Kartz,Lilian,Chard,Sylvia,2000,pp5-8)                           
 

 فيجدا الجشدر   لطريقد  العاجد  خصدامصال  اطسد  كريستنسد ،في ،  لخدص  
 :يل 
 .الجعرفي  الجهارا  عل  التركيز ج  الجشك   ح ل التجح ر -
 الصدغير  الججج عدا  اسدتعجال خد ل جد  الطفدل علد  تركز تعل  بيم  بنا  -

 .النشط  التعل 
 .التعل   ح   الف اف  الجهارا  إنجا  عل  التركيز -

(Christensen,Lois,Faith,Cheri,Watson,2008,pp10-17)       
 

 :المشروع طريقة في العمل مراحل
 

 األولى المرحلة: 
 

 فدرف كدل لدف  جدا اكتشدا   الرميسد الجعلجد  ف ر يك   الجشر   بفاي  ف      
 ، للج ضد   جبفميد  نقاشدا  ف  األطفال يشتر  حي   الخبرا  الجعار  ج 

  يكتبد    يل ن   رسج   ي ، بالج ض   الجرتبط   خبراته  أفكاره   يقفج  



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (2313)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 أساسديا  األطفدال يكتسد  ثد   ج  ، بالفراس  الجتعلق  الخبرا  هذ   يجثل  
  جشدارك  الخاصد  تجاربه  عرض خ ل ج  جبفميا   فهجا    يفهج ن  الج ض  
 يدددت    األجددد ر أل ليدددا  خطدددا  إرسدددال يدددت  ثددد  ، النشددداط قاعددد  فاخدددل العجدددل
 جد  النشداط قاعد  فاخدل خبدرا  يبدأ للجشدارك  فعد ته    بالج ض   إخباره 
 يرغد  الت  األسمل  تججي  يت  للجشر   األ ل  الجرحل  خ ل  ج  ،األطفال
  جد  األ لد  الجرحلد  نهايد  األسدمل  هدذ   تكد   ،إجاباتها جعرف  ف  األطفال

 .الثاني  الجرحل  إل  ننتقل ث 
 

 الثانية المرحلة: 
 

 فاخددل األطفددال جدد  للددتكل  بددرا الخ  فعدد   الجيددفان  العجددل تخطدديط تشددجل   
         جفيدددددف  بخبدددددرا  األطفدددددال إجدددددفاف علددددد  الجعلجددددد  اهتجدددددا   يتركدددددز ، القاعدددددا 
 استكشدددا  يدددت  حيددد  جيفانيددد  رحلددد  تجهيدددز  يدددت  ، أخدددر  جصدددافر  تججيددد 
         األطفدددال تسدددار   علددد  اإلجابددد  يدددت  حيددد  ، جلج سددد   اقعيددد  حقيقيددد  أشددديا 
 هدذ   فد  ،  ت ضديحها عليهدا اإلجابد  فد  الرغبد    األسدمل  جد  الجزيدف  طر 

 تججيدد  ،  اآللدد الحاسدد  اسددتخفا  ،  الكتابدد  بددالقرا   األطفددال يقدد   الجرحلدد 
 اسددتعراض  يددت  ، األفعددال  رف ف اكتشدداف  تد  جددا بيانددا   تجثيددل ، الجعل جدا 

  جد  ، األطفدال كدل يدرا  حتد  القاعد  فاخدل  األرفد  الحد امط علد  كلد  ذل 
 .الثالث  الجرحل  إل  ينتقل ث 

 

 الثالثة المرحلة: 
 

 قاعد  نفد  ، اآلخدري  ج  الجشر    جشارك  بتقفي  الثالث  الجرحل   تنته    
          تقييجدد  العجدل جراجعد   تدت  ، آخدري  أجدد ر  أ ليدا  ، أخدر   قاعدا  النشداط
 بعجليدددد  هنددددا ا هتجددددا   يكدددد   ،  النهددددام للعددددرض العناصددددر بعددددض  اختيددددار
 انطباعد  إظهدار فدرف لكل جت فر  فرص  هنا  ،  التعليج  الت اصل لا تصا
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  نشددداط فنيددد  خياليددد  بطريقددد  ، جفيدددف  جعل جدددا  جددد  اكتسدددب  لجدددا الشخصددد 
 . (Chard,Sylvia,1998,pp34-35) شعر أ  قص  أ   جسرح

 

 حيدد  الجفيددف الجددنه  فدد  تتضدد  الجشددر   تنفيددذ خطدد ا  أ  الباحثدد   تددر    
 يدددزفاف حيددد   اللغددد   الرياضددديا  اكتشددد  فددد  لجشدددر  ا طريقددد  علددد  اعتجدددف
 جد  لألطفدال يقفجد  لجدا الجبكدر ، الطف ل  جرحل  خ ل الجشر   طريق  تكاجل
 .  ستخفاجها عفيف  جنهجيا  بي  ج  ا ختيار إجكاني 

 

 تدد  التدد   األبحددا  الفراسددا  جدد  العفيددف علدد  الباحثدد  طدد  إ خدد ل  جدد    
 أ  يجكددد  التددد  ا سدددتراتيجيا  جددد  العفيدددف  هندددا أ   جدددف  ،سدددابقا   عرضدددها
 طريقدد  جنهددا  التدد  الر ضدد  طفددل لددف  الجختلفدد  الجفدداهي  تنجيدد  فدد  تسددتخف 
 هجددا  فراسدد  عليهددا أكددف   التدد  الخطدد ا  جدد  بعددفف تجددر  التدد  ، الجشددر  

 :  ه ( 6106)
 

 األسددمل   طددر  ، الججاعيد  الجناقشدد  علدد  يقد    الددذي ، الجشددر   اختيدار -0
 .الج ض   ع  السابق  خبراته  عل  ر  التع
 كدددل  ف ر  األنشددط  األهددفا  تحفيدددف يددت   فيهددا ، الجشدددر   خطدد   ضدد  -6

 . فيها طفل
     التجثيددل  ال صدد   الجيددفان  العجددل الجناقشددا  خدد ل جدد  الجشددر   تنفيددذ -3

 . العرض  البح 
 .الجشر   تق ي  -8
 

 :المشروع طريقة مميزات
 

 اآلتي  الججيزا  Fillippini,Toni(2013) أجراها ت ال الفراس  حفف       
 :الجختلف  الجفاهي  الر ض  أطفال تعلي  ف  الجشر   طريق  لتطبي 
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 الجت فر  الج اه  ع   الكش  الجختلف  الجشك   لحل ل  الذهن العص  • 
 . األطفال لف 
 . األطفال انتبا  تثير الت  الجشر عا  ف  التفكير • 
 بالبيمد  ا تصدال ع اجل  ت افر األطفال لف   الجهار   الخبر  الجعرف  تنج  •

 .الجحيط 
 عددددد  البحددددد  علددددد  تدددددفريبه  خددددد ل الدددددذات  الدددددتعل  علددددد  األطفدددددال تع يدددددف• 

 العجدددددل علددددد  األطفدددددال  تع يدددددف ،جختلفددددد  بكيفيدددددا   اسدددددتخفاجها الجعل جدددددا 
 . الججاع

 

  :اإلستنتاج :الثاني المحور
 

 جعيندد    نتدام    إلد  ال صد ل جحا لد  علد  العقليد  الفدرف جقدفر  :بهدا  يقصدف     
       الج حظدددا  ربدددط طريددد  عددد  ذلددد   يدددت  ، الج مجددد  األفلددد  جددد  أسدددا  علدد 

 حتددد  سدددابق    جعل جددد    جددد  الجدددتعل  لدددف  بجدددا بعينهدددا ظددداهر  عددد   الجعل جدددا 
 . الج حظا  هذ  ب  يبرر جعي    حك    استنتاج ج  يتجك 

 

 نتدام  إلد  لل صد ل الجدتعل  قيدا  إلد  ترجد  قلي ع جهار  :بأنها تعر  كجا    
 يحددددف   عليدددد  ، الج مجدددد   األفلدددد  الحقددددام  جدددد  أسددددا  علدددد  تعتجددددف جعيندددد 

 جددددا ظدددداهر  عدددد  ج حظاتدددد  يددددربط أ  جدددد  الجددددتعل  يددددتجك  عنددددفجا اإلسددددتنتاج
 هدددددذ  بددددد  يفسدددددر جعدددددي  قدددددرار بإصدددددفار يقددددد   ثددددد  ،عنهدددددا السدددددابق  بجعل جاتددددد 
 . الج حظا 

 

 اإلسدتنتاج لعمليدة التدالي التعريدف الباحثة تتبنى السابقة اتالتعريف ومن   
 ج حظاتد  عل  بنا ا   ، جا ظاهر  ح ل جفيف  لجعل ج  الطفل اط   : بأنها

 حالي  ج حظا = )  اإلستنتاج فعجلي   علي  السابق  بخبرات   ربطها الحالي 
 ) .سابق  خبرا + 
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 خبر  حا  ايضإ أكثر بشكل إلستنتاج ا الج حظ  بي  التفرق  هنا يستلز        
 تفسددددير هدددد  اإلسددددتنتاج بينجددددا ، الحدددد ا  إحددددف  طريدددد  عدددد  عليهددددا نحصددددل
 تكددررت  هدد  الثانيدد  جدد  جددز ا   تسددتغر  اإلسددتنتاج  عجليدد  ، جعيندد  لج حظدد 
  جد  ، سدابق  خبدر  جد  لفيد  بجدا استعان    للفرف  الي ج السل   فاخل حف ثها
 جددددد  ججج عددددد  أ  جعينددددد  ج حظددددد   لشدددددر  اسدددددتنتاج جددددد  أكثدددددر عجدددددل الجهددددد 

 قددف اإلسددتنتاجا  بينجددا ،آخددر إلدد  شددخص   جدد  تخلتدد    الفقيقدد  الج حظددا 
 . جفيف فليل ظه ر عنف للتبفل جعرض   ه  آخر إل  فرف   ج  تختل 

 

 أ  ظدداهر  فدد  سددببا    تعتبددر األطفددال بهددا يددأت  التدد  الج حظددا   تعتبددر    
 خاصي  الجتغيرا  بي  ا رتباط  فه  ، أثرها األسبا  بي   الع قا  خاصي 
 .  العال التفكير جست   بها يعر 

 

 : اإلستنتاجات أنواع
 

 الج حظدا  جد  كبيدر   لعدفف   إيجداز عد  عبار   ه  : يالتعميم اإلستنتاج -أ
 لدد  اآلخددر بعضددها   الحدد ا  خدد ل جدد  جباشددر    بطريقدد    فعدد    لدد حظ بعضددها

 .يشر  نفجاع رأس  يرف  الفجاج جثال ،  حظي  
 علدد   جبندد  هدد  فقددط  احددف  ج حظدد  عدد  عبددار  : يالتنبدد   اإلسددتنتاج -ب

 ، األرض إلدد  ستسددقط أعلد  إلدد   الجلقدا الكددر :  جثدال ،  التعجيجدد اإلسدتنتاج
 ترجدد  إلدد  الجلقددا  األجسددا  بددأ   تعجيجدد اسددتنتاج علدد   جبندد تنبددر  اسددتنتاج

 . األرض إل 
 شددددددر  يحددددددا ل الدددددذي اإلسددددددتنتاج عددددد  عبددددددار  : يالتفسددددددير  اإلسدددددتنتاج -ج

 يتدددداب  طفددددل فج حظدددد  ، التعجيجدددد اإلسددددتنتاج علدددد   جبندددد  هدددد  الج حظدددد ،
 بدددأ  يالتفسدددير  اإلسدددتنتاج إلددد  يق فندددا التليفزيددد   شاشددد  علددد  جعيندددا   برناججدددا  
 (.88 -98ص ص ،6110 ، الناش ) يشاهف  الذي البرناج  يح  الطفل
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 : اإلستنتاج عملية أهداف
 

 : عل  قافرا   الجتعل  يك   أ  إل  تنتاجاإلس عجلي  ترج 
 

 .الج حظا  ج  ججج ع  ج  أكثر أ   احف استنتاج استخ ص -0
 .اإلستنتاج تفع  الت  الج حظا  تحفيف -6
 .الج حظا  ج  الجزيف طري  ع  اإلستنتاج اختبار-3
 با عتجدداف إليدد  نت صددل الددذي اإلسددتنتاج رفددض أ  قبدد ل أ  بتغييددر القيددا  -8

 (.322ص ،6113 ، يالنجف) الج حظا  ج  الجزيف عل 
 

 :منها فرعية عمليات تتضمن اإلستنتاج عملية أن الباحثة وترى
 

 . لجشكل  حل إيجاف  -
 . جتاه  تتب  - 
 . اخت فا  بينها الت  ال احف   الش أشكال بي  التجييز - 
 .نجطي   رس   أشكال عجل  -
 . الجفق ف  األجزا  جعرف   -
 . جزا األ تركي    ف   -

 

 : للتعلم القابلين ذهنيا   المعاقين:  الثالث المحور
 

 :يالترب   الجنظ ر ج  العقلي  اإلعاق 
 

 علد  عقليدا   الجعدا  الطفدل قدفر  علد  األسدا  فد  يالترب   الجنظ ر يرتكز    
 الطفدل يعتبدر حيد  ، الخصد ص هدذا فد  الجعيدار بجثابد  تعتبر  الت  التعلي 
 أفار  يقل كجا ،  الفراس التحصيل أ  التعلي  يستطي    كا  ذاإ عقليا   اجع ق  

          ،  مددذكا نسددب   نخفدداض نتيجدد  العقليدد  العجليددا  فدد  ظدداهر   بشددكل    السددل ك
 بسدل ك  الجرتبطد  الجهدارا  جد  األقدل علد  ثني إ ف  ضع  ذل  يصح   

 (.20 ،ص6100 ، اهلل عبف) التكيف 
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 علدد  تقددفيجها يجكدد  فمددا  ثدد   الجنظدد ر هددذا  جدد العقليدد  اإلعاقدد   تشددجل   
 : التال  النح 

 

 القدددفرا  بعددض الطفددل عنددف  تكدد   Educable : للددتعلم القددابلون -
 بحدف فقط الخاج  الص  جست   حت  التحصيل عل  تعين  الت  األكافيجي 

 .الراب  أ  الثال  الص  ه  الجت سط يك     ، أقص 
 أقدل أكافيجيد  قدفرا  الطفدل عندف تكد    Trainable :للتددريب القدابلون -

 ، ذلد  عد  الجت سدط يقدل بينجا أقص  بحف األ ل الص  جست   حت  ترهل 
 .البسيط  الجه  ببعض القيا  عل  الطفل تفري   يجك 

            ، 65 عددد  ذكدددامه  نسددد  تقدددل الدددذي   هددد  Custodial: المعتمددددون -
 6112 الر سدددددا ،) اته حيددددد طيلددددد  حددددد له  جددددد  علددددد  كليدددددا   اتكدددددا     يتكلددددد  

 (.85،ص
 

 القفر  ف   اض  انخفاض  ج ف عل  يركف جنظ ر كل أ  يتبي  ث   ج      
 سدددل ك  فددد  جصددداح  ضدددع   جددد ف إلددد  باإلضددداف  ،للطفدددل العاجددد  العقليددد 
 أ  يأ ، سدن  09 سد  حتد  تجتدف  التد  النجد  جرحلد  خد ل يحصدل التكيف 
 اخددت   جدد  حتدد  الطفددل لدد ع تجاجددا   تنطبدد  أ  يجدد  الث ثدد  الشددر ط هددذ 

 العقليد  اإلعاقد  ب جد ف الطفدل علد  خ لد  جد  نحكد  الذي الجستعجل الجعيار
 كجددا التشددخيص فدد  فقددط الددذكا  بجقيددا  اإلكتفددا  فددإ  بددذل    ، عفجدد  جدد 

 نعجددل أ  الجهدد  جدد  إندد  حيدد  صددامبا   يكدد   أ  يجكدد    جصددر فدد  يحددف 
 جقيدددا  إضددداف  جدددرخرا   تددد   قدددف ،أيضدددا   التكيفددد  للسدددل   جقيدددا  تطبيددد  علددد 

 .الفج  إجرا ا  ف  التكيف  السل  
  

 ذهنيدددا   للمعددداقين السدددابقة التعريفدددات خدددالل مدددن الباحثدددة واستخلصدددت   
 تكد   الدذي  األطفدال هد  : بدأنهم البحدث اهدذ بهم هتمي التي للتعلم القابلين
 الذهنيد  اإلعاقد  فم  عليه   يطل  ،فرج ( 95 – 28) بي  تق  ذكامه  نسب 
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 بعدددض علددد  تدددفريبه    تعلددديجه  يجكددد  الفمددد  هدددذ  فددد   الجعددداقي  ، البسددديط 
 هدددذ  أل   ذلددد  ؛أنفسددده  علددد   جعتجدددفي  جسدددتقلي  يصدددبح ا حتددد  الجهدددارا 

 .الفج  لقرارا ً    فقا   األطفال رياض ف  فججها يت  الت  ه  الفم 
 

 : الذهنية لإلعاقة المختلفة التصنيفات
 

 تلدددد   جدددد  ،فمددددا  فدددد  ذهنيددددا   الجعدددداقي  لتصددددني  جتعددددفف  جسددددا  ظهددددر     
  األبلدد  (Morom) الجدد ر   فمدد  جثددل قددفي  هدد  جددا للتصددني  الجحددا   

(Enbecile) ،     الجعت (Idiot) ،  لفتدرا    الجسجيا  هذ  استخفا  يت   ل 
 .جهين  تسجيا  لتضجنها الزج  ج  ط يل   

 

              جختلفددددد ، هدددد    ذهنيددددا   للجعددددداقي  الجفيددددف  التصددددنيفا  ذلددددد  بعددددف  ظهددددر    
 .العلجي  التخصصا  لتباي  تبعا   تختل   
 

 : إلى قسمنوت ، اإلعاقة درجة حسب على التصنيف:  أوال  
 

 جد  أقدل  العقلد  عجدر   ،العقلد الدنقص فرجدا  أكثدر ه  : اإلعاقة شديد -
 .65 ج  أقل ذكا   فرج    سنتي 

 سدنتي  جد   العقلد  عجدر  ،اإلعاقد  شدفيف جد  شدف  أقدل : اإلعاقة متوسط -
 . 88 إل  65 ج   مذكا  فرج  سن ا  سب  إل 

 بدي  جدا  العقلد  عجدر  ،شدف   العقلد الدنقص فرجدا  أقدل : اإلعاقدة بسيط -
 . 25 إل  51 ج   مذكا  فرج  عشر  الثاني  سبع 

 

 : إلى وتنقسم ، العلة مصدر أساس على التصنيف:  ثانيا  
 

 فد  يحدف      راثيد ع اجدل إلد  راجعدا   يكد     : ياألول يالعقل الضعف -
 .  العقل الضع  حا   ج  %91  ح ال

 إخصددددا  بعددددف سددددب  إلدددد  راجعددددا   يكدددد     : يالثددددانو  يالعقلدددد الضددددعف -
 . األ  إصاب  نتيج  أ  الحجل أثنا  س ا  الب يض 
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 : إلى وينقسم ، اإلستقرار درجة أساس على التصنيف:  ثالثا  
 

         العدددر    للقددد اني  نتهاكدددا  ا أقدددل الطفدددل  يكددد   :ثابدددت و مسدددتقر فريدددق -
 . ا   هافم

 جخالفدد  تصددرفا  عندد  تصددفر جددا  هدد  :ثابددت وغيددر مسددتقر غيددر فريددق -
 .للق اني 

 

 : إلى وينقسم ، التربوية العوامل أساس على التصنيف:  رابعا  
 

 الفمدد  هددذ   تلحدد  ،اإلعاقدد   بسدديط طبقدد   تقابددل : للددتعلم القددابلين فئددة -
 .الفكري  التربي  بجعاهف

 ي شددفيف اإلعاقدد  جت سددط  طبقتددي  تقابددل   : للددتعلم القددابلين غيددر فئددة -
 ص ، 6112، أحجددددددف) اعيدددددد ججتا  الشددددددم   لدددددد زار  تابعدددددد   هدددددد  ،اإلعاقدددددد 

 (.26ص ،6113 ،عبف العزيز   ك افح  ؛81: 93ص
 

 : الدمج : الرابع المحور
 

 : المعاقين األطفال رعاية في الحديثة االتجاهات
 

 فخددد ل قبدددل ، جبكدددر  جتكاجلددد  شددداجل  رعايددد  تقدددفي  ر ر ضددد علددد  الت كيدددف -0
 فدد  تتضددج    ، الشخصددي  ج اندد    أبعدداف جختلدد  تتنددا ل بحيدد  الجفرسدد 
            التأهيليدددد   الترب يدددد  جتجاعيدددد ا     النفسددددي  الصددددحي  الرعايدددد  الددددراه  ال قدددد 
 .له   الثقافي 

 . الطفيف  عاقا اإل لفم  الجناسب  الرعاي  بإعطا  هتجا ل  ا تجا  -6
              الججددددددا   جختلدددددد  جدددددد  الجتخصصددددددي  كافدددددد  يعجددددددل أ  علدددددد  التأكيددددددف-3
 .الفري  بر   اإلعاق  حا   ج  يتعاجل   الذي  التخصصا   
 الجرسسدا    الجهدا  جختلد  بي  الربط   التنسي  ضر ر  عل  الت كيف -8

 تخطددديط عددد   الجسدددم ل الجهدددا  تلددد  سددد ا  ، الجعددداقي  برعايددد  تخدددتص التددد 
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 (2311)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

         جتابعتهدددا   البدددراج  هدددذ  تنفيدددذ جسدددم لي  تتددد ل  التددد  تلددد  أ  الرعايددد  بدددراج 
 .تق يجها  
        أساسددد  كعاجدددل الرعايددد  عجليددد  فددد  ال الدددفي  إشدددرا  أهجيددد  علددد  التأكيدددف -5
    إرشددداف ضدددر ر  جددد  ذلددد  يتطلبددد   جدددا ، للرعايددد  الجختلفددد  البدددراج  فددد  هدددا   
 .ل الفي ا جه ف استجرار  
 الجهدددددد ف لجسددددددانف  ، الججتجعيدددددد  الجهدددددد ف علدددددد  ا عتجدددددداف لرفدددددد  ا تجددددددا -2

 جرتبدد  جنهجيدد  بطريقدد  التطدد   بنظددا  كددذل  األخددذ جدد  ، إكجالهددا   الحك جيدد 
 .(52ص ،6112، عاجر) الجعاقي  رعاي  ف 

 

 : الفج  نظا 
 

 :ن عي  ل إ الفج  نظا   ينقس  
  
   .الجزم الفج  -0
  .الكل الفج  -6
  

 :البح  تنا ل  يذال  الكل الفج  يل  فيجا أتنا ل  س  
 

 : يالكل الدمج
 

 :كالتال   ه   الكل الفج  ج  ن عا  هنا   
 

 النظددا  هددذا فدد  الطفددل  يددذه  : توجيدد  أو إشددراف دون الكامددل الدددمج-1
 أقراند  جد  عاجد  فصد ل فد  الطفدل جندزل إلد  الججدا ر  الر ضا  إحف  إل 
 .ب  خاص  براج  أ  خاص  خفجا  أ  يتلق     الجعاقي  غير
 لتلبيد  جسداعف  خدفجا  تقدفي  ضدر ر  ج  عامة فصول في الكامل الدمج-2

 ). 89-82ص ص ،6119 ، الكاش ) للطفل الخاص  ا حتياجا 
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 (2311)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

  : إل  الفج ( 6100) جاف تصن   
 

 أقراندد  جدد  ذهنيددا   الجعددا  الطفددل فجدد  بدد   يقصددف : يالتربددو  يالكلدد الدددمج -0
 ، الجعددداقي  غيدددر لألطفدددال الجخصصددد  النشددداط حجدددر  فاخدددل لجعددداقي ا غيدددر

 تقددفي  جدد  العدداف  الطفددل نظيددر  يفرسددها التدد  الفراسددي  الجندداه  نفدد   يددفر 
 .الخاص  التربي  خفجا 

 

 (656) رقدد  الدد زاري القددرار الجصددري   التعلددي  التربيدد   زار  أصددفر   قددف     
 بجددددفار  البسدددديط  اإلعاقدددد  ذ ي الت جيددددذ قبدددد ل بشددددأ  5/9/6102 بتدددداري 
 الذهنيددددد  اإلعاقددددد  ذ ي األطفدددددال قبددددد ل عجليددددد  يدددددنظ   الدددددذي ،العدددددا  التعلدددددي 
 العافيد  بالجدفار  تقبدل التد  الذهنيد  اإلعاق  فرج  تحفيف ت   الذي ،البسيط 

 الددذكا  فرجدد  تقددل أ  للقبدد ل يشددترط"  علدد   يددنص ،(ف ،6) رقدد  الجدداف  فدد 
 الصددد ر )  بينيددد  سدددتانف رف جقيدددا  فا باسدددتخ( 98) عددد  تزيدددف   ( 25) عددد 

 نتددام  جندد  يت افدد   بجددا ، النفسددي  الصددح  جراعددا  جدد  ،(الخاجسدد  أ  الرابعدد 
  .الكل للفج  الجناس  التكيف  السل   جقيا 

  
 تندفرج الت  الجت زجا  ججي  تتضج  الذهني  اإلعاق  أ  القرار  ي ض     
 إلددد ( 25) جددد  ذكامهدددا رجددد ف تكددد    التددد  البسددديط  الذهنيددد  اإلعاقددد  تحددد 

  أيضدددا   ،(الخاجسددد  أ  الرابعددد  الصددد ر )  بينيددد  سدددتانف رف جقيدددا  علددد ( 98)
د لدفيه   الفراسد التحصديل يكد   الدذي  الت جيدذ ه  التعل  بطيم ا  فد  اجنخفض 
 بسددب  ا سددتيعا  علدد  القددفر  عددف  جدد  ، عددا    بشددكل   الفراسددي  الجدد اف ججيدد 

 علدد ( 98- 29) بددي  ذكددامه  فرجدد  تددرا   ت ، لددفيه  الددذكا  جعددفل انخفدداض
 (.الخاجس  أ  الرابع  الص ر )  بيني  ستانف رف جقيا 

 
 
 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال
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 :للبحثجراءات المنهجية اإل
 

  :البحثمنهج : ال  أو 
 
 

 : ج ً   ك   الحال البح  يستخف 
  

            ،  تفسددير  كددام  هد  جددا ب صد  يقدد   الددذي : التحليلددي الوصددفي مدنهجال -أ
     األفبيدددا   تحليدددل ل صددد   الحدددال البحددد  فددد  الجدددنه  هدددذا خفا اسدددت تددد   قدددف

  لعجليدددد   الفعلدددد ال اقدددد  علدددد  التعددددر   كددددذل  ،السددددابق   الفراسددددا   البحدددد  
 .  األطفال برياض الجفججي  الذهني  اإلعاق  ذ ي األطفال لف  اإلستنتاج

 فدد  التجربدد  يسددتخف  الددذي الجددنه   هدد  :  يالتجريبدد شددب  المددنهج - ب  
 عد   ذلد  ، جتغيدري  أ  عداجلي  بدي  الع ق  يقرر ، الفر ض صح  اختبار
 التدد  الجتغيددرا  عددفا جددا الجتغيددرا  كددل ضددبط  التدد  الج اقدد  فراسدد  طريدد 
  الحدال البحد  فد  الجنه  هذا استخفا  ت  فقف  علي  ، بفراستها الباحث  تهت 

 : اإلثني  الجتغيري  بي  تأثير ع  للكش 
 .الجشر   ريق ط مستقل: متغير -
 .اإلستنتاج عجلي :  تابع متغير -

 

  اختبددددار ال احددددف  الججج عدددد  يذ  التجريبدددد التصددددجي  باسددددتخفا  ذلدددد   تدددد    
 التطبيقدي  جت سدط  بدي  الفدر   لحسدا   ؛إحصدام كأسدل  (   يلك كس  )

 .البح  لعين   البعفي القبل 
 

 :البحثعينة مجتمع و 
 

 أطفال برياض الجفججي  ذهنيا   الجعاقي   األطفال :البحث مجتمع -
 .ب رسعيف جحافظ 

 ذهنيا   الجعاقي  األطفال ج  عجفي  عين  اختار ت  :البحث عينة  -
 ر ضا   عشر   عففه  ،الفاجج  بالر ضا  األطفال رياض ف  الجفججي 
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 ذهنيا   جعاقي  أطفا    عشر  ج  الججج ع   تك ن  ،الجحافظ  جست   عل 
 .تجريبي   احف   ججج ع ع  عبار  الجفججي 

 ؛جفججي  ذهنيا   جعاقي  أطفا   ( 2) شجل  استط عي  تجرب  عجل ت  -
 ج   للتحق  ،الجص ر التصني  عجلي   ختبار  العلج التقني  بغرض
 نسب  ج  للتأكف بيني  ستانف رف جقيا  استخفا  ت  القبل  التطبي  ف  التكافر
  ت ( 98 – 25)  بي  لفج ا فم  ضج  البح  قيف الجفججي  األطفال ذكا 
 كأحف  يلككس   استخفا  ت  ، ل ختبار  الصع ب  السه ل  جعاجل تحفيف

(  01)  عففها  البالغ البح  عين   ف  ال باراجتر  اإلحصا  اختبارا 
 . األطفال برياض جفججي  ذهنيا   جعاقي  أطفال

 

 :البحثأدوات 
 
 

 تحدددت تنددددرج التدددي رعيدددةالف اإلسدددتنتاج عمليدددات بدددبعض قائمدددة إعدددداد  -أ
 -: اإلستنتاج عملية

 

 اإلسدتنتاج عمليدة هي ما" :  نص    للبح  األ ل السرال عل  لإلجاب     
 ريداض فدي المددمجين ذهنيدا   المعاقين األطفال لدى تنميتها الواجب الفرعية
 القددام  الجقتددر   البرندداج  ، القيددا  أفا  إعددفاف ضدد مها فدد   تدد  ،" ؟ األطفددال

 .اإلستنتاج عجلي  لتنجي  الجشر   طريق  عل 
 

 يجكددد  التددد  الفرعيددد  اإلسدددتنتاج عجليددا  بدددبعض قامجددد  إعدددفاف ذلددد  تطلدد    
 الجقيدددفي  األطفدددال بريددداض الجدددفججي  ذهنيدددا   الجعددداقي  األطفدددال لدددف  تنجيتهدددا

 جلحدد )  سددن ا (  2 – 5)  أطفددال ريدداض أطفددال ريدداض الثددان  بالجسددت  
 .الفرعي  اإلستنتاج عجليا  لقامج  النهامي  الص ر  ( 0 رق 

 

 الجتعلقددد  السدددابق   األجنبيددد  العربيددد  البحددد     الفراسدددا  علددد  اإلطددد   -
 بصددف    الذهنيدد  اإلعاقدد  ذ ي  الطفددل الر ضدد  لطفددل اإلسددتنتاج عجليدد  بتنجيدد 
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 الشري   ،( )    فهج ،(  )  عل ، ) (زغل ل  فراس  جقفجته   ف  ،خاص   
 Veronique; M.Maranan) األجنبيد  ا للفراسد   ،( )   حسد  ،( )  

,2017) (Erin Miles2010.) 

 التربيدد  جيددفا  خبددرا  بعددض جدد  الجفت حدد  الجقدداب   جدد  ججج عدد  إجددرا  -
  .الذهني  اإلعاق  ذ ي  األطفال أج ر أ ليا     جعلجي  كأخصاميي  الخاص 

 تاجاإلسدددتن عجليددد  تحددد  الجنفرجددد  الفرعيددد  للعجليدددا  جبفميددد  قامجددد  إعدددفاف -
 . األطفال برياض الجفججي  ذهنيا   الجعاقي  لألطفال تنجيتها يج  الت 

 الجحكجدددي  السدداف  جدد  ججج عدد  علدد  عرضددها خدد ل جدد  القامجدد  ضددبط -
 ، الخاصد  التربيد  ، الذهنيد  اإلعاقد  تدفري   طر  جناه  ف  الجتخصصي 

 ، يدد الذهن اإلعاقدد  ذ ي األطفددال جهددارا  تنجيدد  أخصدداميي  ، النفسددي  الصددح 
 إجدرا  جد  القامجد  تلد  جناسدب  الجحكجد   رأ   قدف ، فيهدا آرامه  إلبفا   ذل 
 العجليدا  بعض ترتي  إعاف  جثل آرامه  ض   ف  البسيط  التعفي   بعض
 .ببعضها  ق عال ذا  الفرعي 

 تنجيتهددا ال اجدد  الفرعيدد  اإلسددتنتاج عجليددا  لقامجدد  النهاميدد  الصدد ر  إعددفاف -
 تضددد   األطفدددال بريددداض الجدددفج  الذهنيددد  اإلعاقددد   يذ الر ضددد  طفدددل لدددف 

 تتبدد  – (اللدد   ، الشددكل ، الحجدد )  حيدد  جدد  الجأل فدد  األشدديا  أنجدداط عجدل)
 (. ص ر  لتك ي  األجزا  تججي  – الجفق ف الجز  اكتشا  – الجتاها 

 

 المعدداق الطفددل لدددى اإلسددتنتاج عمليددة لتنميددة المقتددر  البرنددامج إعددداد-ب
             للخطدوات وفقدا  (  التجريبيدة المعالجدة مادة)  األطفال برياض المدمج ذهنيا  
  -: التالية

 

 اإلعاقددددد  ذ ي لألطفدددددال الجقفجددددد  الفعالددددد  الترب يددددد  البدددددراج  أسددددد  تحفيدددددف -0
  -: يل  جا  شجل  الحال  البح  ف  الباحث  بها التزج  الت  الذهني 
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 اإلجتجاعيد  البناميد  نظري ال إل  البرناج  يستنف حي  : الفلسفية األسس •
 أفكدددار انبثقددد  التددد  ،  غيدددره  يفيددد   ،  فيج تسدددك ، بياجيددد  بهدددا نددداف  التددد 

 (.Malaguzzi , Loris , 1994 – 2011 ,p 55)جنها يجا ج ز  ل ري 

 جراعددا )   تشددجلً  :  ذهنيددا   المعدداقين األطفددال لبددرامج النفسددية األسددس •
 ا حتياجددا  جراعددا  – بيددنه  الفرفيدد  الفددر   جراعددا  –  األطفددال خصددامص
 .( طفل بكل الخاص 

 البيم )   تشجل الذهنية اإلعاقة ذوي األطفال لبرامج جتماعيةاال األسس •
 (. النشاط ف  الجستخفج   ال سامل األف ا  – التعليجي 

 جدف )  تشدجل   الذهنيدة اإلعاقدة ذوي األطفدال لبدرامج التربويدة األسس •
 تددد فير – البرنددداج  إجدددرا ا  ت ضدددي  –  طفدددالاأل لقدددفرا  البرنددداج  جناسدددب 
 – البرندددداج  بأهجيدددد  الطفددددل إشددددعار – الجطل بدددد  الجهددددا  ألفا  الدددد ز  ال قدددد 
 ،82 ، الناشددد ( )  البرنددداج  أنشدددط  تن يددد  – األف ا  اسدددتخفا  فددد  التن يدد 
 (.6100 ص

 .الذهني  اإلعاق  ذ ي األطفال براج  بنا  ف :  الحفيث  ا تجاها  •

 الترب يد  البدراج  نجدا  علد  تدرثر قف الت :   الجع قا  بالتحفيا   اإللجا •
. ذهنيا   الجعاقي  لألطفال  ً 

 

        هد    للبحد   الرميسد الهدف  ضد   فد  للبرنامج العامة األهداف تحديد-2
 ". الجشر   طريق  عل  قام  برناج  باستخفا  اإلستنتاج عجلي  تنجي " 

 

 : البرنامج تصميم-3
 

 : التالي  العناصر البرناج   يتضج 
 

 . العامة األهداف •

 الهددددف  صددددياغ  بشددددر ط الباحثدددد  التزجدددد  حيدددد  : السددددلوكية األهددددداف •
. ذهنيا   الجعاقي  لألطفال الفرفي  الفر   جراعا  ج    يت  بجا السل ك   ً 
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 الفرعيدد  اإلسددتنتاج عجليددا  قامجدد  خدد ل جدد  : البرنددامج محتددوى تحديددد •
 . تحفيفها ت  الت 

 حيددد  : البرندددامج فدددي المسدددتخدمة التدريسدددية والطدددرق سدددتراتيجياتاإل •
 تلد  جد  يدت    بجا التعل  جحت   تنظي   ت  الجشر   بطريق  الباحث  التزج 
 ضددج  التفريسددي   الطددر  الفنيددا  جدد  ججج عدد  الباحثدد   اسددتخفج  ،الطريقدد 
 خريطدد  – التفكيددر  قدد  – سددمل األ طددر  – جناقشدد ال   حدد ارال ) جثددل الجددفخل
 – األربعددددد  األركدددددا  – ياأليدددددف رفددددد  – الندددددرف حجدددددر – الصددددد ر   الكلجدددددا 
 (. KWL – الجيفاني  الرح   – الججا ر الزجيل – التج ل جعرض

 بجدددا  تن عددد  : البرندددامج فدددي المسدددتخدمة التعليميدددة والمدددواد الوسدددائل •
 . بالنشاط الجستهفف   الجهار  العجلي   ن   طريق  الجشر   ج  يت   

 جدد  جرحلد  كددل فد  األنشددط  تقدفي  تدد  حيد   : البرنددامج أنشددطة تصدميم •
 ج اند  ججي   تغط الت  األنشط  ج  ججج ع  ج  األربع  الجشر   جراحل
 البحد  يسدع  الت  اإلستنتاج عجلي  بعض  تنج  كذل  ، جرحل  بكل العجل
 .  تنجيتهاإل  

 التق يجددا  بددي  جددا تن عدد  : البرنددامج فددي المسددتخدمة التقددويم أسدداليب •
 فدددد  الجتجثددددل  البعددددفي   القبلدددد  التقدددد ي    نشدددداط كددددل  عقدددد  أثنددددا  البناميدددد 
 بريدداض الجددفج ً   ذهنيددا   الجعددا  للطفددل اإلسددتنتاج لعجليدد  الجصدد ر ا ختبددار
 .  األطفال

 . للبرناج  فليل إعفاف ت  : البرنامج في السير كيفية •

  ضدددبط  البرنددداج  صددد حي  جددد  الباحثددد  تتأكدددف  لكددد : البرندددامج ضدددبط •
 : عل  اعتجف 

 

 . الجتخصصي  يرأ استط   -أ

 األنشدددط  بعدددض بتطبيددد  الباحثددد  قاجددد :  ا سدددتط عي  التجربددد  إجدددرا - 
( 2)  جدددد  ججج عدددد  علدددد  الجشددددر   بجراحددددل الخاصدددد  بالبرندددداج  الجتضددددجن 
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 برياض الجفججي  الذهني  اإلعاق  ذ ي ج   الثان الجست   أطفال ج  أطفا   
 بد  طدار  ، التيج ريد  ، نداف  بد  عقبد )   هد  الر ضا  ج  بعفف    الاألطف
 العيندد   هددذ  ، 6161 فبرايددر شددهر فدد   ذلدد (  الصددفا ،  عرابدد أحجددف ، زيدداف

 . األساسي  البح  عين  بخ  

 ذهنيدددا   الجعدددا  للطفدددل اإلسدددتنتاج عجليددد  لقيدددا  جصددد ر اختبدددار إعدددفاف - ج
 : لتالي ا للخط ا   فقا   األطفال برياض الجفج 

 تنجيددد  جدددف  قيددا  إلددد  ا ختبدددار يهددف  : االختبدددار مدددن الهددددف تحديدددد-1
 األطفددددال ريدددداض فدددد  الجددددفج  ذهنيددددا   الجعددددا  الطفددددل لددددف  اإلسددددتنتاج عجليدددد 

 جقيدددا  علددد  ذكدددامه  نسدددب  حيددد  أطفدددال ريددداض الثدددان  بالجسدددت   الجقيدددفي 
 (.98 – 25) ج  بيني  ستانف رف

ع البرنامج وحدات محتوى تحليل-2  . المواصفات جدول دادوا 

         االختبدددارات علدددى اإلطدددالع خدددالل مدددن مفرداتددد  وتحديدددد االختبدددار بنددداء-3
 : التالية والدراسات

 ( .6110 ، قفا )  الر ض  لطفل األساسي  العل  عجليا  جقيا  •

  .األساسي  العل  عجليا  اختبار •
Test of Basic and Integrated Process Skills (Miles , 2010) 

 . األساسي  العل  عجليا  اختبار •
Science Basic Process Skills Test (M.Mranan , 2017) 

 ، (6101 ) شدددها  ( ، 6112بطدددر  ) :   التاليددد   البحددد   الفراسدددا  •
 ،( 6102)حسد  ،( 6105 ) سدليجا  (، 6103 ) جحجدف (، 6101) جايلز
 (. 6108 )  البرق  ،(6102 ) جارانا 

 ت  الت  لإلستنتاج الفرعي  العجليا  ض   ف :  االختبار رداتمف صياغة-4
  تكدد   ،الفرعيدد  العجليددا  هددذ  لقيددا  جصدد ر  عبددارا  صددياغ  تدد  تحفيددفها
 الج ضدددددد عي  األسددددددمل  الباحثدددددد   اسددددددتخفج  ،جفددددددرفا ( 01) جدددددد  ا ختبددددددار
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 تدد افرت، للبحدد   التفريسدد الجددفخل جدد  تتناسدد : )  اآلتيدد  لألسددبا  الجصدد ر 
 فقيقدد    صدد ر     تعطدد ،  التجييددز  الثبددا   الصددف  الج ضدد عي  اصددرعن فيهددا
 ذا  ألنهدددا ؛ األطفدددال بريدداض الجدددفججي  ذهنيدددا   الجعدداقي  األطفدددال قدددفر  عدد 

 (.التصحي  سه ل  ، التأ يل تحتجل   جحفف  إجابا 
 .االختبار درجات تقدير-5

 التعليجددددا  جددد  ججج عدددد  الباحثددد  أعددددف  : االختبدددار تعليمددددات صدددياغة-6
  سدددددهل    بسددددديط    لغددددد    صدددددياغتها فددددد  اسدددددتخفج   قدددددف ، بالجعلجددددد  الخاصددددد 
 الطفل عل  ا ختبار عرض كيفي  للجعلج  ت ض  التعليجا   هذ  ،  اضح   
 . حسابها الطفل فرجا  تسجيل  كيفي 

 :  خالل من االختبار صدق-7

 جضدج ن   ضد     ا ختبدار جد  الهف   ض    ه :  يالظاهر  الصف  •
 : يل  بجا الباحث  قاج  جن  للتأكف   ، ر ظاه بأشكال

 اإلسدددتنتاج عجليددد  نجددد  جدددف  قيدددا :   هددد  ختبدددارل  عدددا  هدددف   ضددد  •
 . األطفال برياض الجفججي  ذهنيا   الجعاقي  لألطفال

ددددد اإلسدددددتنتاج لعجليددددد  ج ضدددددح  ختبدددددارا  جفدددددرفا  صدددددياغ  جراعدددددا  •  رافالج 
 . األطفال ضبريا الجفججي ً   ذهنيا   الجعاقي  لألطفال إكسابها

 األ ليدد  صدد رت  فدد  ا ختبددار بعددرض الباحثدد  فقاجدد :  الجحكجددي  صددف  •
 فدد  تدد  التدد  الج حظددا  بعددض أبددف ا  الجحكجددي  السدداف  جدد  ججج عدد  علدد 

 : جنها   ا ختبار تعفيل ض مها

 .  ض حها لعف  الص ر بعض تكبير •

 . ا ختبار لص ر الجصاحب  العبارا  بعض صياغ  إعاف  •

 .فرفي    بص ر    تطب  ألنها ؛الجفرف بصيغ  العبارا   صياغ •

 أكثر تك   أخر  ص ر  اختيار با ختبار الج ج ف  الص ر ضعب تغيير •
.  ض حا    ً 
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 : تحديد بغرض لالختبار االستطالعية التجربة-8
 

 ريتشدارف كيد فر جعافلد  الباحث  استخفج  : االختبار ثبات معامل حساب •
 ،( 0)  الثناميدددد  ا سددددتجاب  ذا  ل ختبددددارا  ا الثبدددد جعاجددددل لحسددددا  سدددد  

 سد   ريتشدارف كيد فر ثبا  جعاجل كا    ، الجفرفا  ج  جفرف  لكل( صفر)
 عاليدد  فرجدد  علدد  ا ختبددار أ  إلدد   تشددير جقب لدد  قيجدد   هدد ( 1،898= )
 .الثبا  ج 

 لألطفددددال جقددددف  ا ختبددددار أل   نظددددرا   : االختبددددار تطبيددددق زمددددن حسدددداب •
 حالد  كدل فيهدا يختلد  قدف  التد  األطفال، برياض الجفججي ً   يا  ذهن الجعاقي 

  قف ،ا ختبار لتطبي  جعينا   زجنا   يشترط   أن  حث االب  جف  ، خر األ ع 
 تقيدي   فد  الطفدل حالد  حسد  علد  آلخدر طفدل   ج  الجستغر  الزج  يختل 
 را ختبددا الباحثدد  طبقدد  التدد  الحددا   فدد  لكدد    ،لدد   ج حظتهددا الجعلجدد 
(  81 – 21) جددد  يتدددرا   ا ختبدددار تطبيددد  زجددد  جت سدددط أ   جدددف  علددديه 
 . فقيق   

 ا رتبدداط جعاجددل قيجد  باسددتخراج الباحثد  قاجدد  : االختبددار صدددق حسداب •
 الجص ر اإلستنتاج عجلي   ختبار  الفاخل ا تسا  صف  لحسا  ؛لبيرس  
 جدا علد  لنتدام ا أسدفر   قف  ،األطفال برياض الجفج ً   ذهنيا   الجعا  للطفل
 : يل 

 

 قددددف ا ختبددددار عبددددارا  ججيدددد  بددددي  لسددددبيرجا  ا رتبدددداط جعدددداج   قددددي  أ • 
 فالد   ججيعهدا ، أعلد  كحدف(1،815) ، أفند  كحف( 1،953) بي  انحصر 
 قددي  أ  حيدد ( 1،130) ،( 1،103) بددي  انحصددر  جسددت   عنددف إحصدداميا  
 أ  جدد  أقددل هدد    الجف ليدد  قيجتهددا جدد  أكبددر الجحسدد ب  ا رتبدداط جعدداج  
 .ل ختبار الفاخل  اإلتسا  صف  عل  يفل ججا ،( 1،15) تسا  

 جدد  جفددرف  لكددل الصددع ب  جعاجددل حسددا  تدد  : الصددعوبة معامددل حسدداب •
 : التالي  الجعافل  باستخفا  ا ختبار جفرفا 
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  قدف ، اإلجاب  جحا    عفف÷  الصحيح  اإلجابا  عفف=  الصع ب  جعاجل
 بددددي  ترا حدددد  البحدددد  قيددددف ل ختبددددار الصددددع ب  لجعاجدددد جرشددددرا  أ  اتضدددد 

 اإلسدددتنتاج عجليددد  اختبدددار جفدددرفا  ججيددد  فدددإ   بدددذل  ،( 1،22) ،( 1،33)
 . جقب ل  األطفال برياض الجفج ً   ذهنيا   الجعا  للطفل الجص ر

 عليهدا الحصد ل تد  قف الت  النتام  ض   ف :  لالختبار النهائية الصورة-9
 صدددفق  بحسدددا  تقنينددد   بعدددف ، ل ختبدددار ي ا سدددتط ع التجربددد  تطبيددد  بعدددف

 ت صدل  ، الجحكجدي  الخبرا  الساف  آرا  ض   ف  التعفي   إجرا     ثبات 
 .ل ختبار النهامي  الص ر  إل  الباحث 

 

  -: يالتجريب البحث – د
 

 : يالتجريب التصميم -
 

 نيدا  ذه الجعا  الطفل لف  اإلستنتاج عجلي  تنجي  إل  الحال  البح  هف    
 الباحثد  استخفج   لذ  ، الجشر   طريق  باستخفا  األطفال برياض الجفج 
            ،  البعدددددددفي القبلددددددد  التطبيددددددد  ذا  ال احدددددددف  التجريبيددددددد  الججج عددددددد  تصدددددددجي 
 علددد  قدددام  برنددداج  أثدددر إلختبدددار التجريبددد  التصدددجي  ذلددد  الباحثددد   اختدددار 
 ،( تددداب  جتغيدددر)  اجاإلسدددتنت عجليددد  علددد ( جسدددتقل جتغيدددر)  الجشدددر   طريقددد 
 القبلددد  التطبيددد  ثددد  البحددد  عينددد  اختيدددار يدددت  التجريبددد  التصدددجي  هدددذا  فددد 

 حسدا  يدت   بدذل  ، لدألف ا  البعدفي التطبيد  يت  ذل  بعف   البح  ألف ا 
  تقيدي  ، التجريبيد  للججج عد   البعفي القبل  التطبيقي  بي  ف لتها   الفر  
 اإلستنتاج عجلي  لتنجي  الجشر   طريق  تخفا باس فع  الج   البرناج  فاعلي  جف 
 . األطفال برياض الجفج  ذهنيا   الجعا  للطفل

 

 : تجانسها وضبط البحث أفراد تحديد -
 

 اإلعاقدد  ذ ي األطفددال تحفيددف خدد ل جدد  البحدد  عيندد  إلدد  الت صددل تدد      
 اختيددار تدد  حيدد  ، ب رسددعيف جحافظدد  بر ضددا  الجددفججي  البسدديط  الذهنيدد 
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 بتطبيدد  الباحثدد  قاجدد  ثدد  ، بسدديط  ذهنيدد  إعاقدد  بددأنه  الجشخصددي  لاألطفددا
  هد  الجطل بد  الدذكا  نسدب  جد  للتأكدف  األطفدال علد  بينيد  ستانف رف اختبار
  عددددففها القصددددفي  العيندددد  إلدددد  الباحثدددد  ت صددددل   بددددذل  ،( 98 – 25) جدددد 
 ، العينددد  اختيدددار شدددر ط علددديه  انطبقددد  الدددذي  األطفدددال  هددد  أطفدددا   ( 01)

 جد   الثدان الجست   ف  كان ا حي  له   الزجن العجر تجان  الباحث   راع 
 . سن ا ( 2-5)  األطفال رياض

 

 : البحث تنفيذ إجراءات -
 

 صددد حيتها   ثباتهدددا   صدددفقها جددد  التأكدددف   البحددد  أف ا  إعدددفاف بعدددف     
 بدد تجر  لتنفيددذ ال زجدد  التجريبيدد  اإلجددرا ا  تحفيددف بعددف   ،  الجيددفان للتطبيدد 
 ،( البحددد  عينددد  تحفيدددف ،  التجريبددد التصدددجي  تحفيدددف)  فددد  الجتجثلددد  البحددد 
 الجعالجددددد )  البحددددد  تنفيدددددذ إجدددددرا ا  فددددد  اآلتيددددد  الخطددددد ا  الباحثددددد  اتبعددددد 
 ( .التجريبي 

 

 : تتضمن و البرنامج تطبيق قبل إجراءات:  أوال  
 

 . البح  ألف ا  القبل  التطبي  -

 . التطبي  قاع  إعفاف -
 

 : البرنامج تطبيق إجراءات:  ثانيا  
 

         أسددابي  خجدد  لجددف   اسددتجر  سددبتجبر شددهر جنتصدد  جدد  التجربدد  بددفأ    
 أسددب عيا   أيددا (  2)  ب اقدد  حددف  علدد  طفلددي  لكددل البرندداج  الباحثدد  طبقدد   

 جدد  نتهددا ل  أسددابي  5 ال احددف الطفددل  اسددتغر  ، ال احددف األسددب   فدد  للطفددل
 علدد  للحفدداظ اإلحترازيدد  اإلجددرا ا  كافدد  باحثدد ال اتخدداذ جدد  البرندداج  أنشددط 
 جدددد  ججج عدددد  الباحثدددد   حظدددد  البرندددداج  تطبيدددد   أثنددددا  األطفددددال، سدددد ج 

 :  ه  جنها لإلستفاف  تسجيلها ت  الت  الج حظا 

 . بالجشر   الجرتبط  األنشط  ججارس  عل  األطفال إقبال -
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 . الجص ر  األنشط  ججارس  عل  األطفال إقبال -

 جدد  أطفدداله  بدد  يقدد   بجددا البرندداج  فدد  لجشدداركي ا األطفددال أسددر جددا اهت -
 جدد   أعجدداله  إنجددازاته  عددرض أطفدداله  جشدداركته    ،جنزليدد   جهددا  أعجددال
 .  الختاج الجعرض ي   ف  حض ره  خ ل

 الذهنيددددد  اإلعاقددددد  ذ ي  األطفدددددال جددددد  بدددددالجعززا  للعجدددددل الكبيدددددر التدددددأثير -
 .األ اجر   التعليجا  يذلتنف لإلستجاب  ذل    ؛البسيط 

 فتدددر  أثندددا  جسدددتجر  بصددد ر  الباحثددد  جددد  الجسدددتجر األجددد ر أ ليدددا  ت اصدددل -
 استيضددا    أطفدداله  جدد   بدد القيددا  يجدد  جددا علدد  للتعددر  ؛البرندداج  تطبيدد 
 . الجنزلي  األنشط  بعض

 

 : البحث ألداة البعدي التطبيق:  ثالثا  
 

 جدددداف )  البرندددداج  عليدددد  لقددددام ا الجشددددر   جراحددددل تطبيدددد  جدددد  اإلنتهددددا  بعددددف  
 تطبيدد  تدد  ، العيندد  أفددراف لددف  اإلسددتنتاج عجليدد  لتنجيدد (  التجريبيدد  الجعالجدد 
 الباحثدد   حثدد  ، البحدد  عيندد  علدد  بعددفيا   الجصدد ر اإلسددتنتاج عجليدد  اختبددار

 الباحثد  قاجد  ثد  ، الصدحيح  اإلجاب  تحفيف  جحا ل  التركيز عل  طفل كل
 التطبيدد   جقارندد  ، إحصدداميا    جعالجتهددا طفددالاأل فرجددا   رصددف بالتصددحي 

 صدح   اختبدار النتدام  جناقشد  ثد  ، ختبداري ا  لكد  القبلد  بالتطبي  البعفي
 .تفسيرها   الفر ض

 

 : المستخدمة اإلحصائية األساليب
 

 األسددالي  اختبددارا  أحددف يعددف  الددذي  يلك كسدد  اختبددار الباحثدد  اسددتخفج    
            ،الباراجتريدددد  األسددددالي  عدددد  ليتهددددااعف تقددددل   لتدددد ا ال باراجتريدددد  اإلحصددددامي 

 ختبددارا  هددذا قدد    تبلددغ ، الصددغير  العينددا  حالدد  فدد  جناسددب  أكثددر لكنهددا  
 فدد  الفاعليدد  تلدد   تقددل ، الصددغير  العينددا  اسددتخفا  حالدد  فدد  %85 حدد ال 
 . الكبير  العينا  حال 
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 : البحثنتائج 
 
 

 األول الفرض صحة اختبار: 
 

 نص الفرض األ ل عل  أن :ي
 

 متوسددطي بددين( 4,،,) مسددتوى عنددد إحصددائية داللددة ذات فددروق وجدددت" 
 القبلددي التطبيقددين بددين التجريبيددة المجموعددة ألطفددال الكليددة الدددرجات رتددب

 اإلعاقدددة ذوي لألطفدددال المصدددور اإلسدددتنتاج عمليدددة اختبدددار علدددى والبعددددي
 ." البعدي التطبيق لصالح األطفال برياض المدمجين الذهنية

 

 اإلشددار  رتدد  اختبددار الباحثدد  اسددتخفج  الفددرض هددذا صددح  جدد   للتحقدد    
 عجليدد   ختبددار  البعددفي القبلدد  القياسددي  الفددر   صددح  لف لدد  ل يلك كسدد  
 اختبددار نتددام ( 0) جددف ل ت صددل  جددا التددال  الجددف ل ي ضدد    ، اإلسددتنتاج
 فرجددددددا  رتدددددد  جت سددددددطا  بددددددي  القبلددددد  التطبيدددددد  بددددددي  للفددددددر    يلك كسددددد 
 عجليدددددد   ختبددددددار البعددددددفي   القبلدددددد   التطبيقددددددي  بددددددي  التجريبيدددددد  الججج عدددددد 
 : النتام  إلي   اإلستنتاج

 

 رتب متوسطات بين القبلي التطبيق بين للفروق ويلكوكسن اختبار نتائجيوضح ( 1) جدول
 اإلستنتاج عملية الختبار البعدي و القبلي  التطبيقين بين التجريبية المجموعة درجات

 
وحدة 
 القياس

 مجموع الرتب متوسط الرتب عدد الرتب
  Zقيمة 

مستوى 
 الداللة

- + - + - + 

 .1511 03163- 511.. صفر 5.1. صفر 01 صفر الفرج  اإلستنتاج

 

 جسدددددت   عندددددف إحصددددداميا   فال فدددددر   جددددد ف السددددداب  الجدددددف ل جددددد   يتضددددد    
 طبيقددددي الت بددددي  التجريبيدددد  الججج عدددد  فرجددددا  رتدددد  جت سددددط  بددددي ( 1،15)
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 ذهنيدا   الجعداقي  لألطفدال الجصد ر اإلسدتنتاج عجليد   ختبدار البعفي   القبل 
( z) قيجددد  أ  حيددد  ، البعدددفي التطبيددد  لصدددال  األطفدددال بريددداض الجدددفججي 
  جدد ( 1،115) جسددت   عنددف إحصدداميا   فالدد   هدد  ،( 6،932-)  الجحسدد ب 

 . األ ل الفرض صح  يتض  ث 
 

 : األول بالفرض لقةالمتع النتائج مناقشة و تفسير
 

 عنددف إحصددامي  ف لدد  يذ فددر   جدد ف األ ل الفددرض صددح  نتيجدد  أظهددر    
 التجريبيددد  الججج عدد  أطفدددال فرجددا  رتددد  جت سددط  بدددي ( 1،115) جسددت  
 الجصددددد ر اإلسدددددتنتاج عجليددددد  اختبدددددار علددددد   البعدددددفي القبلددددد  التطبيقدددددي  بدددددي 

 التطبيددد  صدددال ل األطفدددال بريددداض الجدددفججي  الذهنيددد  اإلعاقددد  ذ ي لألطفدددال
 . البعفي

 

 البعددفي للتطبيدد  التجريبيدد  الججج عدد  أفددراف فرجددا  فدد  الزيدداف  ترجدد   قددف   
 البسددديط  الذهنيدد  اإلعاقددد  ذ ي لألطفددال الجصددد ر اإلسددتنتاج عجليددد   ختبددار
  : إل  األطفال برياض الجفججي 

 . بالجشر   العجل جراحل خ ل اإلستنتاج عجلي  تضجي  -0
 . البح  ف  اإلستنتاج عجلي   تنج جتن ع  تفريسي  ا فني استخفا  -6
 عجلي  لتنجي  الجشر   إجرا ا  خ ل  الطفل الجعلج  ج  كل   ف ر تحفيف-3

 . اإلستنتاج
 . حف  عل     فرع هف    لكل الججارسا  ج  كاف  عفف تحفيف -8
 الجندزل فد  أجد ره  أ ليدا  جد  األطفدال يرفيهدا كا  الت  الجنزلي  األنشط  -5
 . اإلستنتاج عجلي  تنجي  إل   أف نشاط كل ف 
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 الثاني: الفرض صحة اختبار 
 

 عل  أن : الثان ينص الفرض 
 

 المشددروع طريقددة باسددتخدام اإلسددتنتاج عمليددة لتنميددة المقتددر  البرنددامج" 
  تد  ،"  األطفدال بريداض المددمجين البسديطة الذهنيدة اإلعاقة ذوي لألطفال
 Cohen's d األثدددر حجددد  جعافلددد  اسدددتخفا  خددد ل جددد  يددد الفعال جددد  التأكدددف
 الجرتبط  للعينا 

 Z Wilcoxonقيمة 

 ن
 

 عدددفف هدد    ،  يلك كسددد   اختبددار جددد  الناتجدد   Z قيجددد  هدد   Z حيدد     
 علددد  الجشدددر   طريقددد  تدددأثير حجددد  ي ضددد  التدددال   الجدددف ل الججج عددد  أفدددراف
 . اإلستنتاج عجلي 
 لألطفال اإلستنتاج عملية لتنمية المشروع طريقة ستخدامال التأثير حجميوضح ( 2) جدول

 األطفال برياض المدمجين ذهنيا   المعاقين
 

 
وحدة 
 Z Cohen'sقيمة  القياس

d 

 
حجم 
  التأثير

 158.0 658.2- الفرج  التصني 
 كبير
 

 
( 1،982) يتسدددا   التدددأثير حجددد  قيجددد  أ  السددداب  الجدددف ل جددد   يتضددد     

 فاعليدددد  علدددد   تددددفل جرتفعدددد  قيجدددد   هدددد  اإلسددددتنتاج، عجليدددد  لجتغيددددر بالنسددددب 
 عجليدددد  تنجيدددد  فدددد  جسددددتقل كجتغيددددر الجشددددر   طريقدددد  علدددد  القددددام  البرندددداج 
 .اإلستنتاج
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 : يالثان بالفرض المتعلقة النتائج ومناقشة تفسير
 

  :  يأت جا  الثان الفرض صح  اختبار نتام  أظهر 
 

 لألطفدال اإلسدتنتاج عجليد  جيد لتن الجشدر   طريق  عل  القام  البرناج  فاعلي 
 لجدددا  فقدددا النتدددام  تفسدددير  يجكددد  األطفدددال بريددداض الجدددفججي  ذهنيدددا   الجعددداقي 

  :يل 
 اإلسددددتنتاج عجليدددد   تنجيدددد  الجشددددر   طريقدددد  بددددي  ارتباطيدددد  ع قدددد   جدددد ف -0

 . األطفال برياض الجفججي  ذهنيا   الجعاقي  لألطفال
 . اإلستنتاج عجلي  تنجي   ف ساهج  تفريسي  لفنيا  الباحث  استخفا  -6
 بعدددض فعددد  الجشدددر   طريقددد  باسدددتخفا  البرنددداج  بأنشدددط  األطفدددال قيدددا  -3

 يكدد   أ  يجكدد   أندد   ،ذهنيددا   الجعددا  الطفددل شخصددي  فدد  اإليجابيدد  الج اندد 
 . ججتجع  ف  ا  جنتج ا  شخص

 األطفددال فافعيدد  فدد  اإيجابي دد أثددر ججددا ،التعزيددز ألسددالي  الباحثدد  اسددتخفا  -8
 . ل للتع

 

 الجشددددر   طريقدددد  علددد  القددددام  البرندددداج  أ  البحددد  نتددددام   أ ضددددح  هدددذا   
 الجسددتهفف  اإلسددتنتاج عجليدد  تنجيدد  فدد   فعددال كبيددر تددأثير لدد  جسددتقل كجتغيددر

 ( .تاب  كجتغير)  الحال  البح  ف 
 

 توصيات البحث :
 

  : يل  بجا الباحث   ت ص الحال  البح  نتام  ض   ف 
 
 

 للطفدل الجقفجد  األنشدط  ف  األساسي  العل  عجليا  ضبع تعلي  تضجي  -0
 . األطفال برياض الجفج  البسيط  الذهني  اإلعاق  ذ ي
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 ذ ي للطفددددل الجقفجددد  األنشدددط  ججيددد  فدددد  الجشدددر   اسدددتراتيجي  تضدددجي  -6
 فافعيدد  جدد  تزيددف ألنهددا ؛األطفددال بريدداض الجددفججي  البسدديط  الذهنيدد  اإلعاقدد 
 . الذا   تقبل التعل 

 عجلي  تنجي  عل  لتفريبه  األطفال رياض لجعلجا  تفريبي  ف را   فيرت -3
 . األطفال برياض الجفج  البسيط  الذهني  اإلعاق  ذ ي للطفل اإلستنتاج

 اسدددتخفا  علددد  لتدددفريبه  األطفدددال ريددداض لجعلجدددا  تفريبيددد  ف را  تدد فير -8
 هنيددددد الذ اإلعاقددددد  ذ ي للطفدددددل اإلسدددددتنتاج عجليددددد  لتنجيددددد  ؛الجشدددددر   طريقددددد 
 . األطفال برياض الجفججي  البسيط 

 اإلعاقدددد  ذ ي الطفددددل لددددف   الجهددددارا  الجفدددداهي  جختلدددد  بتنجيدددد  ا هتجددددا  -5
 . الجشر   طريق  استخفا  خ ل ج  البسيط  الذهني 

 ذ ي األطفددددال أجدددد ر أل ليددددا  جتخصصدددد  إرشددددافي  بددددراج  تدددد فير ضددددر ر  -2
 .ألبنامه  اإلستنتاج عجلي  نجي ت خ لها ج  يتعلج   البسيط  الذهني  ا عاق 

 أجددد ر  أ ليدددا  عاجددد    بصدددف    األجددد ر أ ليدددا  لت عيددد  ندددف ا  عجدددل ضدددر ر  -2
 تعلدددي  فددد  الجشدددر   طريقددد  بأهجيددد  البسددديط  الذهنيددد  اإلعاقددد  ذ ي األطفدددال
 .أبنامه 

 

 البحوث المقترحة:
 

 

 : يل  كجا الجستقبلي  البح   بعض الباحث  تقتر 
 

 للطفدل ي األساسد العلد  عجليدا  لتنجيد  الر ضد  جعلجدا ل تدفريب  برناج  -1
الجشر   طريق  باستخفا  األطفال برياض الجفج  ذهنيا   الجعا   . 

 باسددتخفا  البسدديط  الذهنيدد  اإلعاقدد  ذ ي للطفددل اإلسددتنتاج عجليدد  تنجيدد  -2
الجهج  تحليل نج ذج  . 

 ط البسدددي الذهنيددد  اإلعاقددد  ذ ي األطفدددال أجددد ر أل ليدددا  إرشدددافي برنددداج  -3
الجشر   يق طر  باستخفا  اإلستنتاج عجلي  لتنجي  األطفال برياض الجفججي  . 
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 اإلسددتنتاج عجليدد  لتنجيدد  البصددري  الجعالجدد  علدد  قددام  كجبيدد تري برندداج  -8
 . البسيط  الذهني  اإلعاق  ذ ي لألطفال

 
 المراجع

 المراجع العربية: أوال  :
 

 تددددفري ( . 6102) يافالهدددد عبددددف  فددددا  ، نجدددد  ؛ يجهددددف رعددددف ،  رز قدددد -
 . الجسير  فار :  عجا .  الراب  الجز .  ستراتيجيات إ   العل  

 اإلعاقد  ( .6101) يبرايدف ،جايكدل؛  ريتشارف ، ستيف  ؛ تايل ر ، ر نالف -
.  (قاس  جحجف  جصطف ترجج  ) "الجستقبل – الحاضر -  الجاض"  العقلي 
 . ج زع     ناشر   الفكر فار:  عجا 

 علد  قدام  جقتدر  برنداج  فاعليد ( . 6108) جحجدف جحجد ف  به ، سرحا  -
 لدددف   الجهنددد  األفا  الحياتيددد  الجهدددارا  بعدددض تنجيددد  فددد  العلجيددد  األنشدددط 
 اإلعدفاف بجرحل  الفكري  التربي  بجفار  للتعل  القابلي  عقليا   الجعاقي  الت جيذ
 . العليا الفراسا  كلي .  القاهر  جاجع  (. فكت را ) الجهن 

                تخطيطهدددددددا الجنددددددداه  تنظيجدددددددا ( . 6100)  أحجدددددددف جددددددد ف  ، عاف سددددددد -
 . الشر   فار:  عجا .   تط يرها

 علدددد  قددددام  جقتددددر  أنشددددط  برندددداج ( . 6105) جحجددددف  تهددددان ، سددددليجا  -
  عجليدا  العلجيد  الجفداهي  بعدض الر ضد  أطفدال كسدا إل العلجي  الجحطا 

 . 85-0 ، 09 ، العلجي  التربي  ججل .  العل 
  فصدد ل  العددا  التعلددي  جددفار  فدد  الددفج ( . 6103) سددال  كجددال ، سدديف -
 . الجسير  فار:  عجا ( . 5 ط)
ً   ذهنيددا   الجعدداقي  األطفددال فجدد ( . 6112) القددافر عبددف السدديف ، شددري  -

 جهدددداراته   تنجيدددد  األطفددددال ريددداض فدددد  العددددافيي  أقدددرانه  جدددد  للددددتعل  القدددابلي 
 . القاهر  جاجع .  األطفال رياض كلي ل يالسن   الجرتجر.  جتجاعي ا 
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.  الخاصدددد  التربيدددد  إلدددد  جددددفخل( . 6108) القددددافر عبددددف السدددديف ، شددددري  -
 .الج هر  فار : القاهر 

 علدد  قددام  جقتددر  برندداج  فاعليدد ( . 6103) أحجددف حسددا  أحجددف ،  طلبدد -
 لت جيددددذ العلدددد   تددددفري  فدددد  التعليجيدددد   األلعددددا  الجصدددد ر  األنشددددط  جددددفا ل
 الجفداهي  بعض تنجي  ف  للتعل  القابلي  العقلي  اإلعاق  ذ ي ي الفكر  الجفار 
 . التربي  كلي . الفي   جاجع .  (فكت را  ) الحياتي  الجهارا    العلجي 

 عقليددا   الجعدداقي  الت جيددذ فجدد  ( . 6108) حسدد  يحيدد  عامشدد  ، يعدداجر  -
.  اهر القدددد جاجعدددد .  (جاجسددددتير ) السددددع في  العربيدددد  بالججلكدددد  العددددا  بددددالتعلي 
 . الترب ي   البح   الفراسا  جعهف

 قددام  أنشددط  برندداج  فاعليدد ( . 6108) أحجددف  فتحدد نجدد   ، الحلددي  عبددف -
 األطفددال لددف  ا جتجاعيدد   الكفددا   ا نتجددا  تنجيدد  فدد  الذهنيدد  الصدد ر علدد 

.  (فكتد را  )  العدزل الدفج   نظداج ضد   فد  للتعلدي  القدابلي  عقليدا   الجع قي 
 . الطف ل  فراسا  جعهف.  القاهر  جاجع 

 بعددددض لتنجيدددد  يتربدددد   برندددداج ( . 6105) إبددددراهي  جحجددددف ، الحجيددددف عبددددف -
 جاجعد . التربيد  كليد  ججلد .  عقليدا   الجتخلفدي  األطفدال لف  اللغ ي  الجهارا 
 .ب رسعيف

 جد  عيند  لدف   ال جفان الذكا  أبعاف( . 6101) جحجف شيجا  ، اهلل عبف -
 كليد .  القاهر  جاجع .  (جاجستير ) العزل   فج ال ض   ف  عقليا   الجعاقي 
 . األطفال رياض

 كجدددفخل إجيليدددا ريجيددد  جدددنه ( . 6101)  خليدددل إسدددجاعيل راشدددا ، علددد  -
 (. فكتدد را  ) الحيددا  بحقددام  الجددرتبط الجفدداهي  بعددض الريدداض طفددل كسددا إل

 . اإلسكنفري  جاجع  . األطفال رياض كلي 
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 بعدض علد  للتدفري  برنداج  فعالي  ( .6108) الغفار عبف سها  ، علي   -
 عقليدا   الجعداقي  األطفدال لدف  بالسدعاف  الشدع ر تحسدي  ف  الحياتي  الجهارا 
 . 2 ، الزقازي  جاجع  ، الخاص  التربي  ججل .  للتعل  القابلي 

 الثدددان   الدددف ل الجددرتجر حددد ل تقريدددر( . 6102) إسددجاعيل سدددعيف ، عجددر -
 الجفرسد  التعلدي  فد  إجيليدا ريجيد  جنه   الترب ي إجيليا ريجي  بتجرب  الخاص
 . 001- 92 ، 22 ،  التعا   بتكارا    لإللها ً   جكانا باعتبارها

 بعدض تنجيد  فد   تدفريب برنداج  فعاليد ( . 6106) جحجف جابر ، عيس  -
 بالعافيي  أفامه   جقارن  للتعل  القابلي  عقليا   الجعاقي  لف  الرياضي  الجفاهي 
  .28 ، الزقازي  جاجع ، التربي  كلي  ججل .   العقل العجر ف  له  الجكافمي 

 إجيليددددا ريجيدددد  طريقدددد ( . 6102)  ججددددال  جصددددطف ججددددال ،  جصددددطف -
 كلي  ججل .  الترب ي  تطبيقاتها   الفلسفي  أص لها الجبكر  الطف ل  ف  للتربي 
 . 858- 860 ، 022 ، األزهر جاجع  ، التربي 

 الت اصدل لتعل  برناججي  فاعلي .  (6100)  الرحج عبف عز  ،  جصطف -
 الجعداقي  األطفدال لدف  ي البصدر   السدجع  اإلفرا  ا نتبدا  تنجيد  ف  اللفظ 
 . الترب ي  الفراسا  جعهف.  القاهر  جاجع .  (فكت را ) للتعل  قابلي ال عقليا  

 طفدل لدف  القياف  جهارا  بعض تنجي ( . 6109) سجير أر   ، جع ض -
 كليدد .  (فكتدد را  ) الجشددر   سددتراتيجي إ علدد  قددام  ندداج بر  باسددتخفا  الر ضدد 
 جاجع  ب رسعيف. . طفالاأل رياض

 جددفخل علدد  قددام  برندداج ( . 6102) عفيفدد  أجددي   فتحدد فاطجدد  ، يدد ن  -
 . القاهر  جاجع .الر ض  طفل لف  العل   ججال جعايير لتحقي  إجيليا ريجي 
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